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Kdaj bo napočil čas, ko se delodajalci ne 
bodo več spraševali, koliko stanemo, am‑
pak, koliko znamo! 

Znanje je tisto, ki nas vodi v boljšo pri‑
hodnost. Kot so napredovale vse druge 
znanosti, kot so v novejši zgodovini 
napredovali poklici,  tako je napredovala 
tudi stroka zdravstvene nege. Samo dobro 
izobražen/a medicinska sestra/zdravst‑
veni tehnik lahko nudi strokovno nego in 
oskrbo pacientu, ki je v današnjem času 
mnogo bolj izobražen in osveščen kot 
včasih, se zaveda svojih pravic in jih tudi 
zahteva. Izobražena medicinska sestra je 
tudi dobra in zanesljiva sodelavka. Ali je 
to tako težko razumeti?

Zakaj toliko govorimo o znanju in izobraz‑
bi medicinskih sester? Zato, ker je vedno 
bolj razširjeno mnenje, tudi v zdravstvenih 
krogih, da medicinske sestre ne potrebu‑
jemo izobrazbe. Nihče se ne sprašuje, zakaj 
morajo biti izobražene vzgojiteljice, urad‑
niki na upravnih enotah in še kdo. Nihče 
jim ne oporeka univerzitetne izobrazbe, 
kar se redno dogaja  medicinskim ses‑
tram. Vedno je bilo tako, da so tisti, ki so 
bili željni novih znanj, znanje sami poiskali 
in ga seveda tudi formalno ovrednotili.

Medicinske sestre vseh stopenj izobrazbe 
se zavedamo pomembnosti svojega dela 
in svoje nepogrešljivosti v skrbi za varno 

Ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester

in čim prejšnje okrevanje pacientov, kakor 
tudi svojega preventivnega delovanja. 
Raziskave, ki so jih opravili v Ameriki in 
evropskih državah dokazujejo, da je bolnik 
40% bolj varen, če zanj skrbijo medicinske 
sestre z dobro izobrazbo.

Kriza je vedno priložnost za spremem‑
be, zato si želimo, da bi bilo tudi v stroki 
zdravstvene nege tako. Želimo, da bi 
Ministrstvo za zdravje čim prej sprejelo 
kadrovske normative, ki bodo primerni 
za današnji čas in bodo delodajalcem 
omogočili zaposlovanje medicinskih ses‑
ter z visoko izobrazbo v številu, ki bo zago‑ 
tavljalo varno zdravstveno nego pacienta 
in zdrave delovne pogoje za zaposlene 
(minimalno število nadur).

Spoštovane kolegice in kolegi, svoje delo 
moramo najprej ceniti sami in ga s pono‑
som opravljati.  Poskrbeti moramo za 
čim več znanja in za dobro psihofizično 
kondicijo, da bomo lahko čim bolj skrbeli 
za tiste, ki nas vse bolj potrebujejo – za 
naše paciente.

Ker je pred vrati poletje in čas dopustov, 
želim vsem, da si ob druženju z najbližjimi 
odpočijete od napornega dela in si nabe‑ 
rete čim več novih moči.

Zlata Rebolj,  
pomočnica direktorice za ZN

Mesec maj je mesec razcveta narave v vsej svoji lepoti in je 
mesec različnih praznovanj.  Praznovali smo praznik dela, ki je 
danes vse bolj pomembna vrednota, praznovali smo dan zmage 
nad fašizmom, po vsem svetu so praznovale babice, medicin-
ske sestre in zdravstveni tehniki, le da nam je letos naš praznik 
prinesel veliko grenkobe in razočaranj. Zakaj? Zato, ker že vse 
leto poslušamo in beremo, kako smo (pre)dragi, kako naše 
plače preveč obremenjujejo blagajno MZ, predlog zdravstvene 
zakonodaje nas je spregledal in čeprav smo v zdravstveni de-
javnosti največja poklicna skupina, je naš glas nepomemben.



3

iz vsebine uvodniki - vmesniki

stran 5
Sonja Cimerman Steklasa, 
dr. med., je letošnja 
dobitnica nagrade MO 
Novo mesto  

stran 12
Priprava  prostorov  za  
namestitev  MR  aparature

stran 35
Pravica vsakega bolnika – 
čist in sterilen material

stran 44
Zaščitimo se pred klopi

stran 49
 V Zagrebu smo obiskali 
razstavo BODIES REVEALED

stran 54
Predstavljamo vam 
DANICO JOŽEF, 
dolgoletno ustvarjalko 
rubrike Dober tek 

stran 59
Imate talent?

stran 64
»Sreča se skriva v tebi«

Luka Ficko

7. aprila 2010 ob 18. uri je  v Kongresnem centru Brdo pri 
Kranju potekala slavnostna podelitev priznanja Repub-
like Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) kot najvišje 
državne nagrade na področju kakovosti in odličnosti 
poslovanja.  Priznanje se podeljuje tistim najboljšim orga-
nizacijam, ki so v slovenskem prostoru dokazale poslovno 
odličnost tako pri poslovnih rezultatih, kot tudi pri delo-
vanju organizacije kot celote po zgledu in merilih evropske 
nagrade za odličnost (EFQM Excellence Award - EEA).  

Splošna bolnišnica Novo mesto 
je dobitnica srebrnega priznanja 
Republike Slovenije za poslovno 
odličnost za leto 2009

Splošna bolnišnica Novo mesto je prejela srebrno priznanje. Poleg srebrnega 
priznanja pa je bolnišnica tudi dobitnica diplome za posebne dosežke za stano‑
vitnost namena in širjenje koncepta odličnosti. Obe priznanji je prejela direktorica 
bolnišnice Mira Retelj.

Ocenjevalci so v Splošni bolnišnici Novo mesto prepoznali veliko prednosti in 
dobrih praks:

Najpomembnejši strateški cilji bolnišnice – pridobivanje zaupanja bolnikov, •	
zagotavljanje njihovega dobrega počutja ter doseganje njihovega zadovoljst‑
va s prijaznim odnosom in visoko kakovostjo storitev – so jasno osredotočeni 
na bolnike kot najpomembnejše uporabnike storitev bolnišnice.
Vodstvo si prizadeva z razpoložljivimi sredstvi dosegati optimalne rezultate, •	
zato je v ospredju učinkovitost izvajanja nalog in dejavnosti. Cilji zaposlene 
motivirajo, to se vidi pri doseganju uravnoteženega poslovnega izida in ve‑
likem trudu ter dosežkih na področju krajšanja ležalnih dob. Zato je določanju 
primernih ciljev oziroma ciljnih vrednosti za rezultate in kazalnike smiselno 
posvečati še večjo pozornost.



4

aktualno

Zdenka SeničarS prenosom dobrih praks, uvajanjem •	
novosti, novih metod in tehnik zdrav‑
ljenja vztrajno izboljšujejo rezultate 
na področju zdravljenja. Zaradi do‑
brih strokovnih rezultatov in korektne 
obravnave pacientov se beleži priliv 
pacientov iz drugih regij.
Vodstvo sistematično pripravlja in po‑•	
sodablja razvojno strategijo bolnišnice 
kot okvir za oblikovanje ciljev in prip‑
ravo letnih poslovnih načrtov. Prvo 
strategijo je pripravilo za obdobje 2000 
– 2004 in jo leta 2002 v duhu strategije 
razvoja zdravstva v Sloveniji posodobi‑
lo in dopolnilo. Sledila je strategija za 
obdobje 2004 – 2008. Veljavna strate‑
gija za obdobje 2008 – 2012 temelji 
na štirih strateških ciljih – krepitev 
in ohranjanje zdravja, zagotovitev 
fi nančne osnove sistema, izboljšanje 
upravljanja sistema ter izboljšanje ka‑
kovosti in varnosti v zdravstvu.
Bolnišnica je leta 2006 kot prva •	
bolnišnica v Sloveniji vpeljala sistem 
vodenja kakovosti in pridobila certi‑
fi kat po zahtevah standarda ISO 9001. 
Uvajanje in rezultate je predstavila 
tudi drugim bolnišnicam, s čimer 
jih je spodbudila k sistematičnemu 
izboljševanju kakovosti. Laboratorij 
ima od leta 1997 certifi kat kakovosti 
za področje klinične kemije (QCS). Od 
leta 2003 ima vzpostavljen certifi ciran 
sistem HACCP. Začela je uvajati sistem 
ravnanja z okoljem skladno z zahteva‑
mi standarda ISO 14001
Na področju zdravstva so se v zad‑•	
njih letih dogajale velike spremembe 
(privatizacija, fi nanciranje bolnišnic, 
nov plačni sistem), ki so negativno 
vplivale na zadovoljstvo in motivira‑
nost zaposlenih. Vodstvo bolnišnice 
se je na te izzive pripravilo in odzvalo 
z vrsto notranjih ukrepov, na primer s 
sistematičnim usposabljanjem vršnega 
menedžmenta, z uvedbo modela kom‑
petenc in letnih pogovorov, z uvaja‑
njem timskega in projektnega dela ter 
vključevanjem zaposlenih vanj. Letni 
pogovori zajemajo vse ravni vodenja 
bolnišnice in pomembno prispevajo 
k večji kohezivnosti in uspešnosti 
vodenja.
Kot okvir procesa nenehnega •	
izboljševanja v bolnišnici od leta 1999 
uporabljajo model odličnosti EFQM. 
Rezultati ocenjevanj v okviru PRSPO 

v obdobju 1999–2007, razen v letih 
2002 in 2003, ko ocenjevanje ni bilo 
izvedeno, kažejo stalno napredovanje 
na poti odličnosti (od 201+ točk leta 
1999 do 401+ leta 2007).
Za izboljšanje kakovosti strokovnega •	
dela bolnišnica uvaja nove pristope 
in skrbi za stalno strokovno usposo‑
bljenost osebja. Uspešno so bili izve‑
deni številni projekti uvedbe sodobnih 
operativnih metod in postopkov, s 
katerimi se povečuje uspešnost zdrav‑
ljenja. Na vseh oddelkih bolnišnice so 
začeli aktivnosti za izboljšanje storitev, 
projekt spremljanja kazalnikov kako‑
vosti zdravstvene oskrbe in izdelavo 
kliničnih poti v okviru svojih dejavnosti. 
Uspešno zamenjevanje starih invazivnih 
tehnik z novimi, manj invazivnimi v 
enodnevni bolnišnici ter ambulantna 
zgodnja postoperativna fi zioterapija 
za bolnike po operativnih posegih s 
področja ortopedije/ travmatologije 
skrajšujeta ležalne dobe in prispevata 
k hitrejši rehabilitaciji pacientov. 
Bolnišnica je prepoznala svoje part‑•	
nerje in neguje trajna partnerstva 
ter je tako vpeta v celotno družbo in 
okolje. Goji dobre odnose z dobavitelji, 
za katere ima vzpostavljene ustrezne 
mehanizme nadzora. Vodstvo posebno 
skrb namenja razvijanju partnerskega 
sodelovanja z lokalnimi skupnostmi.
Z aktivnim vključevanjem v projekte •	
kakovosti, ki jih vodita Ministrstvo 
za zdravje in Zdravniška zbornica, 
bolnišnica prispeva k širjenju kako‑
vosti na področju zdravstva v Sloveniji. 
Bolnišnica sodeluje z drugimi zdravst‑
venimi in socialnimi zavodi in je vpeta 
v lokalno okolje, kjer tesno sodeluje 
tako z občinami, lokalnimi mediji, 
društvi bolnikov in izobraževalnimi 
ustanovami. Bolnišnica je učna baza za 
dijake in študente srednjih in visokih 
šol ter fakultet, za predšolske in šolske 
otroke pa organizira predstavitvene 
dejavnosti. Dijakom šolskega centra 
v Novem mestu omogoča vsakoletne 
oglede energetskih sistemov.

Omenjenih je le nekaj prednosti, ki so bile 
predstavljene v končnem poročilu ocen‑
jevalcev. V prihodnje si želi bolnišnica 
na podlagi nenehnega izboljševanja in 
strmenja k napredku izboljšati rezultat v 
okviru ocenjevanja PRSPO.

Vir: Končno poročilo prijavitelju 2009

7. aprila 1365 je vojvoda Ru-
dolf IV. Habsburški s poseb-
no listino - ustavnim pismom 
oziroma privilegijsko listino, 
podelil Novemu mestu me-
stne pravice. V spomin na 
ta dan Mestna občina Novo 
mesto praznuje svoj občin-
ski praznik. 
Na letošnji osrednji prire-
ditvi, ki so jo poimenovali 
„Gradimo mostove“, so naj-
zaslužnejšim občanom po-
delili nagrade mestne ob-
čine. Ponosni smo, da je za  
nepogrešljive dosežke na 
področju razvoja dializne 
dejavnosti na Dolenjskem  
nagrado prejela tudi gospa 
Sonja Cimerman Steklasa, 
predstojnica Odseka za dia-
lizo v naši bolnišnici.

„Gospa Sonja Cimerman Steklasa, dr.med., 
se je rodila dne 02. 10. 1946 v Ljubljani, 
kjer je z odliko zaključila osnovnošolsko 
in srednješolsko izobraževanje. Po 
končani gimnaziji se je leta 1965 vpisala 
na Medicinsko fakulteto v Ljubljani in jo 
uspešno zaključila 18. 09. 1971, speciali‑
zacijo s področja interne medicine pa 
je zaključila 31. 03. 1978, ko je opravila 
specialistični izpit ter si pridobila naslov 
specialistka interne medicine. 

Gospa Sonja Cimerman Steklasa se je dne 
01. 10. 1972 zaposlila v Splošni bolnišnici 
Novo mesto. Po končani specializaciji je 
svoje strokovno delo posvetila zdrav‑
ljenju ledvičnih bolnikov ter vse svoje ak‑
tivnosti usmerjala v ustanovitev dializne 
dejavnosti na Dolenjskem. 01.11.1979 
je postala vodja Odseka za dializo. Pod 
njenim vodstvom je bila v novomeški 
bolnišnici 07. 11. 1979 opravljena prva 
dializa, kar je pomenilo veliko pridobitev 
za vse bolnike z dokončno odpovedjo 
ledvic iz dolenjske regije, ki so bili do 
tedaj dializirani v Ljubljani. V letu 1994 
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Zdenka Seničar

Sonja Cimerman Steklasa, dr. med., 
je letošnja dobitnica nagrade MO 
Novo mesto

je Odsek za dializo svoje strokovno delo 
nadgradil z uvedbo CAPD metode, kar 
je za nekatere dializne bolnike pomenilo 
večjo kakovost življenja, v okviru svoje 
dejavnosti pa pripravlja paciente tudi za 
transplantacije. Trenutno opravlja storitve 
dialize 90 pacientom.

Razvoj dializne dejavnosti je pod vodstvom 
gospe Sonje Cimerman Steklasa dosegal 
visok strokovni nivo. Ob sebi je vzgojila 
številne kadre, od zdravnikov do diplo‑
miranih oziroma višjih medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov, v kolektivu, ki danes 
šteje na Odseku za dializo 34 delavcev, na 
Internem oddelku pa 140 delavcev.  

V času od 01. 09. 1991 do 30. 06. 2002 je 
poleg dela na področju dializne dejavnosti 
več kot deset let opravljala dela in naloge 
predstojnice Internega oddelka. V tem času 
je Interni oddelek dosegel pomemben 
strokovni napredek na vseh področjih in‑
terne medicine. Bila je mentorica mnogim 
zdravnikom specializantom interne medi‑
cine in po predlogu le‑teh  ji je Zdravniška 
zbornica podelila pomembno pohvalo za 
vodenje in izvajanje mentorstva. S 01. 
07. 2002 se je ponovno v celoti posvetila 
vodenju Odseka za dializo.

V letošnjem letu je Odsek za dializo stro‑
kovno in medijsko obeležil svojo 30. oblet‑
nico delovanja. Dejavnost dialize v Novem 
mestu je bila obravnavana na strokovnem 

srečanju slovenskih zdravnikov nefrol‑
ogov, kjer je gospa Sonja Cimerman Ste‑
klasa prejela s strani Združenja nefrologov 
Slovenije priznanje za ustanovitev Odseka 
za dializo in razvoj dializne dejavnosti na 
Dolenjskem.

Odsek za dializo je sprva svojo dejavnost 
izvajal v kletnih prostorih Pljučnega od‑
delka, z razvojem stroke, novih aparatur 
in povečanega števila pacientov pa so bila 
prizadevanja gospe Sonje Cimerman Ste‑
klasa usmerjena v pridobitev novih, sodob‑
neje opremljenih prostorov, ki bi bolnikom 
zagotavljali bolj kakovostno zdravstveno 
oskrbo. Cilji so bili realizirani 09. 05. 2001, 
ko se je dializna dejavnost preselila v pre‑
novljene prostore kirurške stavbe. 

Gospa Sonja Cimerman Steklasa je s svojim 
strokovnim delom in prizadevnostjo posta‑
vila temelje dializne dejavnosti, dosegla 
visok strokovni nivo zdravstvenih storitev 
za paciente z ledvičnimi boleznimi in ima 
pomembne zasluge za zelo dobro vode‑
nje dializnih bolnikov, za njihovo kakovost 
življenja, s tem pa je  veliko prispevala  k 
ugledu bolnišnice v slovenskem pros‑
toru,“ so zapisali predlagatelji, čestitkam 
ob prejeti nagradi pa se pridružujemo tudi 
delavci bolnišnice in številni pacienti.

Gospa Sonja Cimerman Steklasa je 
fi nančni del nagrade namenila Društvu 
za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele 
Krajine Sonček in Društvu „Življenje brez 
nasilja“.
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Sonja Cimerman Steklasa, dr. med.

To priznanje je res namenjeno meni oseb‑
no, vendar ga sprejemam in razumem dru‑
gače. 

To je tudi priznanje ustanovi, ki me je pred 
davnimi enaintridesetimi leti zadolžila za 
razvoj dializne dejavnosti na Dolenjskem 
in v minulih treh desetletjih omogočala 
razvoj stroke.

Je priznanje za številne zdravnike, speciali‑
ste različnih strok, predvsem pa za zdravni‑
ce: prim. Polonco Furlan, dr. med., Polonco 
Kosmina, dr. med., Matejo Globokar, dr. 
med., Sergejo Dobravc, dr. med. in Vlasto 
Malnarič, dr. med., ki sem jih vpregla v „di‑
alizni voz“ oziroma jih znala motivirati za 
pridobitev dodatnih znanj, ki so potrebna 
za vodenje bolnikov s kronično ledvično 
boleznijo.

To je priznanje za že upokojene, pa tudi 
aktivne medicinske sestre vseh nazivov in 
zdravstvene tehnike, ki so jim bili dializni 
bolnik, dializni monitor in ekstrakorporal‑
na cirkulacija izziv za strokovno rast.

Obravnava dializnega bolnika je celostna, 

Neizrečene misli ob prejetju občinskega 
priznanja...
Ko sem izvedela, da sem postala dobitnica občinske nagrade za 
leto 2009, sem ostala brez besed. Prijetno presenečena.

kompleksna, za kar je potrebno vestno, 
usklajeno delovanje številnih služb in ti‑
mov (saj si ne moremo predstavljati dialize 
brez  hitro odzivnega laboratorija in rent‑
genske dejavnosti), kar v naši bolnišnici 
vseskozi poteka vzorno. To priznanje je 
tudi za njih.

Na koncu pa moram, čeprav bi bil vrstni 
red lahko tudi drugačen, posebej pou‑
dariti, da je to tudi „družinsko priznanje“. 
Soprog, kirurg Jože Steklasa, dr. med., je 
prvo AV fi stulo skonstruiral že pol leta pred 
odprtjem Odseka za dializo in prvo deset‑
letje je pretežno on  delal žilne pristope, 
po vrnitvi iz SB Celje pa tudi prim. Andrej 
Šikovec, dr. med. V zadnjih letih je za ta 
del žilne kirurgije, ki je za marsikoga mar‑
ginalna, navdušil tudi Klemna Kerina, dr. 
med., tako da je ustrezna kirurška obrav‑
nava dializnih bolnikov zagotovljena tudi 
za naslednje obdobje.

Prijetno je živeti in delati v okolju, ki ceni 
opravljeno delo, še lepše pa je prejeti 
priznanje 7. aprila, ki ni samo rojstni dan 
Novega mesta in občinski praznik, temveč 

tudi Svetovni dan zdravja.

Ob podelitvi občinskega priznanja sem 
bila deležna številnih osebnih čestitk in 
pismenih pohval iz raznih institucij, pa 
tudi številni zdravstveni delavci in pacienti 
so mi izrekli veliko misli, ki božajo dušo in 
lepšajo dan.

Hvala vsem za povedane in napisane misli 
in želje, ki so tudi vzpodbuda za razmislek 
o delu v tretjem življenjskem obdobju.
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mag. Danijela Furlan,  predstojnica Diagnostičnega laboratorija

V Diagnostičnem laboratoriju SBNM smo marca leta 2003 vpeljali laboratorijski informacijski 
sistem, ki pa je po 7 letih potreben korenitih sprememb, če hočemo ohranjati korak s časom.

Novi L@bIS –  
posodobitev informacijskega sistema

NOVO V BOLNIŠNICI

Preiskave naročamo v barvah

09. 05. 2010 je bila uspešno uvedena v 
uporabo izpopolnjena verzija program‑
ske opreme L@bIS, ki bo omogočila višjo 
raven informatizacije laboratorijske di‑
agnostike, s tem pa večjo preglednost 
procesov, od odvzema bioloških vzorcev, 
do posredovanja rezultatov, spremljanje 
bolnikove zgodovine ter zagotavljanje 
visoke stopnje kakovosti laboratorij‑ 
skega dela. Nova verzija zmanjšuje tudi 
materialne stroške bolnišnice, saj bomo 
zaradi uvedbe elektronske naročilnice 
letno porabili kar nekaj kg papirja manj, 
zdravstvenemu osebju pa prihranili čas 
pri kreiranju laboratorijskega naročila 
zaradi večje preglednosti naročilnice.  

Uvedba nove verzije L@bISa, podjetja 
Fin‑Pro, je plod večletnih izkušenj upo‑
rabe dosedanje verzije v laboratoriju 
SBNM, upoštevanja novih priporočil in 
veljavnih  standardov in želja laboratorij‑ 
skega osebja za izboljšanje učinkovitosti 
ter preglednosti procesov in postopkov v 
različnih fazah laboratorijskega dela. 

Z izpopolnjeno verzijo L@bISa so vpeljane 

naslednje spremembe za naročnike:
Naročilo v Birpis21 je na novo obliko‑•	
vano. Namesto dosedanjih zavihkov 
je vse na enem pogovornem oknu – 
ena naročilnica za vse vrste bioloških 
vzorcev in vsa analitična področja. 
Odvzeti biološki vzorci (epruvete, •	
sterilni lončki, brizge, …) napoteni 
v diagnostični laboratorij, so oprem‑
ljeni z novo obliko nalepke. Nalepka 
vsebuje podatke: matični indeks bol‑
nika, priimek in ime bolnika, črtno 
kodo številke naročila, izpisano 
številko naročila, oznako naročnika 
iz kataloga organizacijskih enot v 
Birpis21, datum naročila, naročene 
preiskave (vsebovane v črtni kodi). 
Ukinjajo se spremni dokumenti v •	
papirni obliki – dovolj sta elektron‑
ska naročilnica in črtna koda na 
biološkem vzorcu.
Rezultati preiskav so v Birpis21  na •	
voljo strukturirano in so urejeni 
po vrsti vzorcev (serum, kri urin, 
plazma). 

Dosedanji izpis na formatu  100 mm •	
x 210 mm ni več na voljo. 
Laboratorijski izvid, ki je del bol‑•	
nikove dokumentacije, se tiska v 
Diagnostičnem laboratoriju  in je 
na voljo, ko je zaključeno naročilo 
(končni izvid). 

Ko bo odpravljena varnostna pomanjklji‑
vost v dosedanji rešitvi, bodo naročnikom 
na voljo  izvidi za tiskanje iz Birpisa v bolj 
funkcionalni obliki. Predvidevamo, da bo 
izvid v pdf formatu na voljo do konca 
junija 2010. Tudi tu pričakujemo velik 
prihranek pri papirju.

1. Opis enotne laboratorijske 
naročilnice in nekaj poseb-
nosti:

Preiskave, ki jih na analizatorju ni •	
mogoče izvajati posamezno, so vse‑
bovane v skupnem naročilu, npr: he‑
mogram (8 osnovnih hematoloških 
preiskav), kvalitativna analiza 
svežega urina (10 preiskav), plinska 
analiza (6 preiskav)
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Naročanje mikroskopskega DKS ni več potrebno. Če je •	
hemogram ali avtomatski DKS patološki, se dodatno 
naročilo za mikroskopski DKS doda  v laboratoriju.  Re‑
zultat bo prispel v Birpis v sklopu prvotnega naročila.
Preiskava INR se vedno naroči skupaj s preiskavo PČ, ker •	
je za izračun INR potreben rezultat PČ.
Naročila za presejalne teste hemokultur naj bodo kreirana •	
na svojo naročilnico posebej zaradi 7 dnevne inkubacije 
gojišč. Če bo naročilo vsebovano na istem naročilu kot 
ostale laboratorijske preiskave, se bo končni izvid tiskal 
šele po zaključeni analizi HK. Paziti je potrebno pri lep‑
ljenju nalepke za laboratorijsko naročilo, da se ne pre‑ 
lepijo črtne kode, ki so na steklenički z gojiščem.
Rezultati za URO‑QUICK se prenašajo neposredno iz anali‑•	
zatorja in se v primeru negativnega rezultata pred rezul‑
tatom izpiše  »negative« in (<103). V vseh ostalih primerih 
je rezultat pozitiven in je podan številčno.
Nabori preiskav so ločeni po barvah in se ujemajo z barvo •	
zamaška za odvzem bioloških vzorcev.  

Pri uvajanju novega L@bISa se je pokazala visoka raven sode‑
lovanja med osebjem laboratorija in naročniki laboratorijskih 
storitev, ki je omogočila prehod na uporabo nove verzije v 
zelo kratkem času. Zahvaliti se moram pomočnici direktorice 
za ZN v bolnišnici in njenemu sestrskemu timu za posluh in 
prenos informacij v sestrske baze na oddelkih in odsekih. 
Prav tako je moje pohvale deležna vodja informatike Marija 
Trenz, ki je s svojo ekipo vseskozi bdela nad koordinacijo 
ter na koncu v času uvedbe tudi veliko prispevala k lažjemu 
prehodu na novo verzijo. Hvala tudi vodstvu bolnišnice, ki 
zna prisluhniti našim željam in potrebam po modernizaciji 
laboratorija. Posebna zahvala pa velja celotnemu kolektivu 
laboratorija za maksimalno zbranost in potrpežljivost pri 
uvedbi velike spremembe v proces dela.

S tem pa delo seveda še ni končano. Potrebno je kontinuirano 
prenašanje znanja in izkušenj med uporabniki, da bi lahko 
v celoti izkoristili nove možnosti ter odpravili morebitne za‑ 
stoje, ki nastanejo zaradi napak in premajhne informiranosti 
uporabnika/naročnika. Zato je potrebno tudi nekaj strpnosti 
in predvsem dobrega sodelovanja na vseh nivojih.

Vpeljava nove verzije L@bISa predstavlja velik korak naprej v 
informatizaciji ene od dejavnosti v SBNM. Z uvedbo elektron‑
ske naročilnice in registracijo laboratorijskih naročil preko 
črtnih kod je naša bolnišnica v primerjavi z ostalimi slovens‑
kimi bolnišnicami med vodilnimi na področju informatizacije 
laboratorijske diagnostike. 

Anica Ribič,  glavni radiološki inženir

Priprava  prostorov  
za  namestitev  MR  
aparature
Imate občutek, da zadnje čase v bolnišnici neprestano nekaj „raz‑
bijamo“, da se kadi enkrat na enem, drugič na drugem koncu in 
se včasih trese celo nadstropje? 

Če se kdaj razjezite, ko se zaradi ropota, ki prihaja od zunaj, ne 
morete pogovoriti niti s sodelavci, kaj šele s pacienti, ko preskaku‑
jete kupe odpadnega materiala, da se izognete tovornjakom, 
ki odvažajo gradbeni material in avtomobilom, ki prav takrat 
pripeljejo mimo, naj vas potolažim, da ne bo več dolgo trajalo. 

V mesecu maju so se začela izvajati gradbena dela za prip‑
ravo prostorov, v katerih bo nameščena aparatura za izvajanje 
magnetno‑resonančnih preiskav.

Naša bolnišnica je skupaj z Ministrstvom za zdravje nabavila nov, 
moderen MR aparat. Za namestitev tovrstnega aparata morajo 
biti izpolnjeni posebni, zelo zahtevni in kompleksni pogoji. Po 
tehtnem premisleku in z ozirom na gradnjo novega urgentnega 
bloka v bližnji prihodnosti smo izbrali prostor v pritličju, kjer je 
bila včasih travmatološka operacijska soba.

Po  izdelavi zahtevnega projekta so v mesecu maju stekla grad‑
bena dela v kleti za pripravo tehničnega prostora in v pritličju 
za samo instalacijo RF kletke oz. MR diagnostike in potrebnih 
spremljajočih prostorov.

Projektiranje in kasneje gradbena ter instalacijska dela so zelo 
specifična in zahtevna. Izvajajo se natančno in odgovorno, saj 
moramo zadostiti vsem pogojem, ki so potrebni, tako za samo 
homogenost osnovnega magnetnega polja, ki pogojuje natančno 
opravljene preiskave, kot tudi za varnost pacientov in vseh ljudi, 
ki bodo tu delali ali se zadrževali v okolici.

Dela bodo potekala predvidoma do sredine poletja, zato prosimo 
za strpnost in sodelovanje vseh zaposlenih v bolnišnici oziroma 
tistih, ki se nahajate v bližini same lokacije del.

Upamo, da bo potekalo vse v redu in bomo kmalu začeli oprav‑ 
ljati MR slikanja, kajti  čakalna doba na tovrstne preiskave je zelo 
dolga.
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19. marca 2010 so se na sestanku zbra‑
li člani Sindikata delavcev v ZN naše 
bolnišnice, kjer so pregledali dosežke in 
aktivnosti delovanja sindikalne enote v 
minulem letu in sprejeli program dela za 
leto 2010. Pregledali so tudi prispele pred‑
loge članov za sestavo novega vodstva za 
naslednje mandatno obdobje.

V živahni razpravi je bilo poudarjeno, da 
je sedanje vodstvo uspešno opravljalo 
svoje delo in opravičilo zaupanje članstva. 
Veliko aktivnosti je bilo predvsem na 
področju komunikacije sindikata z vod‑
stvom bolnišnice. Vsi problemi, na katere 
so opozarjali člani, so bili dosledno obrav‑
navani.

Sindikat je v zadnjih letih organiziral veliko 
izletov, ki so članom omogočili medseboj‑
no druženje, spoznavanje in navezovanje 
stikov ter veliko prispevali k pozitivni or‑
ganizacijski klimi v bolnišnici. 

Soglasno je bila za predsednico sindikal‑ 

Marjanca Čegovnik

Sindikat delavcev v 
zdravstveni negi Sindikalne 
enote SB Novo mesto ima 
novo (staro) vodstvo

ne enote ponovno izvoljena Marjanca 
Čegovnik, za podpredsednico pa Irena 
Potočar, ki svoje člane vabita, da se čim 
bolj aktivno vključujejo v sindikalne  
aktivnosti.

Sestanek sindikata v ZN

Predsednica in podpredsednica 
sindikata v ZN
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Zdenka Kralj

Spremembe in novosti zakonodaje
Razlaga Kolektivne pogodbe za 
javni sektor (KPJS)
V Uradnem listu, št. 31/10 z dne 16.04.2010, 
je bila objavljena razlaga devete alineje 
prvega odstavka 39. člena Kolektivne 
pogodbe za javni sektor, v skladu s kate‑ 
ro dodatek za delo na bolnišničnih od‑ 
delkih pripada učiteljem, vzgojiteljem 
in pomočnikom vzgojitelja, ki delajo na 
bolnišničnih oddelkih.

Pravilnik o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o zdravniških 
licencah 
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/10 
z dne 06.03.2010 in velja od 27.03.2010.

Pravilnik o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o razvrščanju, 
predpisovanju in izdajanju zdravil 
za uporabo v humani medicini
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
45/10 z dne 04.06.2010 in začne veljati 
19.06.2010, pri čemer se spremembe in 
dopolnitve nanašajo na zdravniške recepte 
v elektronski obliki. 

Pri zdravniških receptih v elektronski obliki 
se lastnoročni podpis nadomesti z varnim 
elektronskim podpisom zdravnika, over‑
jenim s kvalificiranim potrdilom, v skladu 
z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje 
in elektronski podpis. 

Pri receptu v elektronski obliki z varnim 
elektronskim podpisom, overjenim s 
kvalificiranim potrdilom, poleg oznake 
»Ne zamenjuj!« ni potreben še en podpis 
zdravnika. 

Popravki receptov v elektronski obliki niso 
mogoči. Nepravilen recept v elektronski obli‑
ki zdravnik prekliče in predpiše nov recept.

Na  posebnih receptih v elektronski obliki 
mora biti vpisana zaporedna številka iz 
uradno pečatene knjige evidenc o izdanih 
zdravniških receptih.

Pri izdaji zdravila, predpisanega na recept 
v elektronski obliki, pooblaščena oseba za 

izdajo zdravil zamenjavo označi v 
elektronski obliki in se podpiše z 
varnim elektronskim podpisom, 
overjenim s kvalificiranim potrdi‑
lom. Pri izdaji zdravila, pred‑
pisanega na recept v elektron‑
ski obliki, pooblaščena oseba za 
izdajo zdravil podatke o izdanem 
zdravilu označi v elektronski ob‑
liki in se podpiše z varnim elek‑
tronskim podpisom, overjenim s 
kvalificiranim potrdilom.

Recepti v elektronski obliki se 
hranijo v elektronskem arhivu. 
Posebne recepte v elektronski 
obliki je treba shranjevati vsaj pet 
let, druge pa vsaj tri leta od da‑
tuma izdaje zadevnega zdravila.

Predlog Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Vlada RS je na 84. redni seji dne 27.05.2010 
določila besedilo Predloga Zakona o spre‑
membah in dopolnitvah Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju.  

Predlog zakona določa drugačno osnovo 
za obračun izplačila v času dežurstva in 
znižanje dodatkov za delo v manj ugod-
nem delovnem času v času dežurstva za 
50 %, saj po mnenju vlade v praksi, zlasti 
na področju dejavnosti zdravstva, prihaja 
do nesorazmerno visokih izplačil v času 
dežurstva, glede na primerjavo s plačilom 
dela v rednem delovnem času, kjer je in‑
tenzivnost delovnih obremenitev višja. 

Predlagana je tudi znižana zgornja meja 
položajnega dodatka z 20 na 12 % os-
novne plače. 

Skladno z dogovorom socialnih partnerjev 
v Aneksu h Kolektivni pogodbi za javni sek‑
tor v letu 2009, se bodo osnovne plače s 
01. 07. 2010 povišale za 0,65 odstotka, 
kar predstavlja uskladitev v višini polovice 
rasti stroškov življenjskih potrebščin glede 
na napoved gospodarskih gibanj Urada za 
makroekonomske analize in razvoj. 

Ostale spremembe zakona ne pomenijo 
sistemskih posegov v veljavno ureditev 
plač v javnem sektorju in odpravljajo zgolj 
nekatere nejasnosti oziroma pomanjklji‑
vosti posameznih določb veljavnega za‑
kona (npr. odprava pravne praznine na 
področju nadzora nad izvajanjem zakona 
in ureditev inšpekcijskega nadzora; uved‑
ba nove plačne skupine K – delovna mesta 
na področju obvezne socialne varnosti; 
odprava pravne praznine na področju 
določitve plač in drugih prejemkov tretjih 
oseb, ki se za določen čas zaposlijo v Slo‑
veniji na podlagi posebnih pogodb in se 
ne financirajo iz državnega proračuna; 
druge manjše spremembe in dopolnitve 
posameznih členov zakona, ki niso vsebin‑
ske narave, …).

Zdenka Kralj
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Biserka Simčič, Ministrstvo za zdravje

Varnost v zdravstvu - pogled ministrstva 
za zdravje v luči novega  zakona o 
zdravstveni  dejavnosti

1 UVOD
Svet Evropske unije ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Ev‑
ropske skupnosti in ostalih organov EU določa, da mora biti de‑
javnost Skupnosti, ki dopolnjuje nacionalne politike, usmerjena k 
izboljševanju javnega zdravja, preprečevanju človekovih obolenj 
in odpravljanju vzrokov za ogrožanje človekovega zdravja. 

Ocenjuje se, da v državah članicah EU od 8% do 12% hospitali‑ 
ziranih pacientov med zdravljenjem utrpi varnostne zaplete.1 Po  
ocenah Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni (ECDC) se pri enem hospitaliziranem pacientu od dvajse‑ 
tih, tj. pri 4,1 milijona pacientov letno v EU, pojavijo okužbe, pove‑ 
zane z zdravstveno oskrbo, pri čemer zaradi njih vsako leto umre 
37 000  pacientov.

Slaba varnost pacientov tako predstavlja velik problem za javno 
zdravstvo in veliko ekonomsko obremenitev za omejene zdravst‑
vene vire. Velik del varnostnih zapletov bi bilo mogoče preprečiti 
v bolnišnicah, kot tudi v primarnem zdravstvu, saj  se v večini 
primerov pojavljajo sistemski vzroki.

Tako  je v začetku meseca marca Vlada sprejela predlog Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (ZZdej), ki  daje podlago za ustanovitev 
Javne agencije za kakovost in varnost. Agencija je samostojna in 
neodvisna ustanova, ki predstavlja vez med doslej razpršenimi 
dejavnostmi na področju kakovosti, varnosti in klinične odličnosti. 
Oblikuje priporočila, kazalce in standarde ter izvaja ukrepe, s 
katerimi na podlagi obstoječih najboljših dokazov vzpodbuja 
zdravstvene izvajalce k doseganju najboljše dosegljive kakovosti 
1   Tehnično poročilo”Izboljševanje pacientove varnosti v EU”, pripravljeno za 

Evropsko komisijo, ki ga je leta 2008 objavila družba RAND Corporation.

zdravstvene obravnave. Za svoje delo odgovarja neposredno Vladi 
Republike Slovenije, ki je njen ustanovitelj.  

2 CELOVITO VODENJE KAKOVOSTI  
IN VARNOSTI V ZDRAVSTVENI  
DEJAVNOSTI
V sodobni organizaciji zdravstvene dejavnosti je pri vedno večjem 
pojavu soodvisnosti strok in izvajalcev vloga celovitega vodenja 
kakovosti in varnosti vedno pomembnejša. Bistvene spremembe 
pri vodenju kakovosti oz. uvajanju kakovosti in varnosti v zdravst‑
vene organizacije so nujno potrebne. V sistemu zdravstvenega  
varstva je osrednja pozornost namenjena pacientom.

Cilji osredotočenja na paciente (zunanje uporabnike) so  
spoštovanje pacientovih pravic, potreb, možnosti izbire ter  zago‑ 

V državah EU so zahteve po zagotavljanju in nenehnem izboljševanju kakovosti in varnosti zdravst-
vene oskrbe obravnavane kot prednostne aktivnosti. V Sloveniji moramo upoštevati mednarodno 
in evropsko sprejeta načela kakovosti in torej širše cilje z vplivom na družbo. To so uspešnost, var-
nost, pravočasnost, učinkovitost in enakost. V primeru zdravstvenega sistema je treba zadovoljiti 
pričakovanja pacientov, družbe in izvajalcev zdravstvenih storitev.
Slaba varnost pacientov tako predstavlja velik problem za javno zdravstvo in veliko Ekonomsko 
obremenitev za omejene  zdravstvene vire. V začetku meseca marca je Vlada sprejela predlog Za-
kona o zdravstveni dejavnosti (ZZdej), ki  daje podlago za ustanovitev Javne agencije za kakovost in 
varnost. Agencija je samostojna in neodvisna ustanova, ki predstavlja vez med doslej razpršenimi 
dejavnostmi na področju kakovosti, varnosti in klinične odličnosti. Oblikuje priporočila, kazalce 
in standarde ter izvaja ukrepe, s katerimi na podlagi obstoječih najboljših dokazov vzpodbuja 
zdravstvene izvajalce k doseganju najboljše dosegljive kakovosti zdravstvene obravnave. Za svoje 
delo odgovarja neposredno Vladi Republike Slovenije, ki je njen ustanovitelj. 
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tavljanje  dostopnosti do nepretrgane zdravstvene obravnave. 
Z  usklajevanjem in povezovanjem vseh izvajalcev zdravstvene 
obravnave, pacientom zagotavljamo obveščenost, zdravstveno 
vzgojo in krepitev ter aktivno sodelovanje pri povrnitvi zdravja. 
Paciente je potrebno  informirati in okrepiti njihovo vlogo tako, 
da se jih vključi v proces zagotavljanja kakovosti in varnosti. To 
vključuje tudi  sodelovanje s  svojci.

Za doseganje zgornjih ciljev je potrebno uvajati in krepiti 
strateško vodenje kakovosti in varnosti na nivoju vodstva vsake 
organizacije, ki aktivno sodeluje v sistemu zdravstvenega varstva. 
Pri tem sodelujejo strokovnjaki vseh področji vpletenih v delo‑
vanje konkretne zdravstvene organizacije. Tako kot medicina, je 
tudi celovito vodenje kakovosti pristop, ki temelji na dokazih oz. 
konkretnih meritvah. 

Ta pristop je razvit tako z znanostjo organizacije, kot tudi s tis‑
tim delom znanosti medicine, ki se ne ukvarja samo z diagnozo 
in terapijo posamezne bolezni, temveč učinkovitostjo sistema 
zdravstvenega varstva. Pristop je razvil različna orodja, kot so 
poslovni modeli, sistemi vodenja celovite kakovosti, mednarodne  
ali nacionalne strokovne smernice, ki so priporočena orodja za 
organiziranost zdravstvenih zavodov, kakor tudi za  standardne 
zdravstvene obravnave.  Eden izmed dokazano učinkovitih prim‑
erov izvajanja teh orodij so  uspešno vpeljane klinične poti, ki 
skladno s strokovnimi smernicami, prilagojeno možnostim posa‑ 
mezne zdravstvene organizacije, povezuje vse sodelujoče pri 
posamezni obravnavi. Na tak način je obravnava standardizirana, 
zagotovljeno je timsko delo ter   zanj potrebna komunikacija, 
hkrati pa zapisi posamezne obravnave omogočajo sistematično 
delo na  izboljševanju tako učinkovitosti dela, kot izidov zdrav‑
ljenja. Pacientom predstavlja tudi zagotovilo enakosti obravnave 
v vseh zdravstvenih zavodih, ob  upoštevanju na dokazih podprte 
zdravstvene prakse. 

3  DEJAVNOSTI MINISTRSTVA 
ZA ZDRAVJE NA PODROČJU 
KAKOVOSTI IN VARNOSTI V 
LETU 2010
»Dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe je osnov-
na človekova pravica, ki jo priznavajo in spoštujejo 
Evropska unija; vse njene institucije in državljani Ev-
rope: V skladu s tem dejstvom imajo pacienti pravico 
pričakovati, da bo ves trud vložen v zagotovitev nji-
hove varnosti kot uporabnika vseh zdravstvenih sto-
ritev« (Luksemburška deklaracija).

Odbor ministrov (Svet Evrope)je leta 2006 
sprejel Priporočila glede varnosti pacientov in 
preprečevanja neželenih dogodkov v zdravstvu. 
Vladam držav članic priporoča, da področje  var‑
nosti pacientov postane osnova vseh zdravstvenih 
politik, še posebno politik stalnega izboljševanja 
kakovosti in varnosti.

Države članice bi morale vpeljati, vzdrževati ali 
izboljšati sisteme celovitega poročanja in učenja, 
tako da bo mogoče ugotoviti obseg in vzroke var‑

nostnih zapletov ter razviti učinkovite rešitve in posege. Varnost 
pacientov bi bilo treba vključiti v izobraževanje in usposabljanje 
delavcev v zdravstvu, ki zagotavljajo oskrbo.

Na podlagi navedenega v zadnjih letih Ministrstvo za zdravje 
posveča posebno pozornost temu področju in v zvezi s tem 
potekajo številne dejavnosti, ki zajemajo tudi načrtovane ak‑
tivnosti v letu 2010:

Vzpostavitev sistema poročanja in beleženja opozorilnih ne‑•	
varnih dogodkov.
Priročnik o Opozorilnih nevarnih dogodkih.•	
Priročnik o Kazalnikih kakovosti.•	
Izobraževanja s področja kulture kakovost in varnosti v •	
zdravstvu.
Nadzori na področju KKVP•	
Priprava pogojev za vpeljavo samoocenjevanja zdravstvenih •	
organizacij zaradi zagotavljanja  nenehnega izboljševanja 
kakovosti in varnosti
Priprava pogojev in sprejetju standardov za akreditacijo izva‑•	
jalcev zdravstvenih storitev 
Priprava zahtev za upravljanje celovite kakovosti/nenehnega •	
izboljševanja kakovosti 

Pomembno pozornost bomo namenili tudi vzpostavitvi pogojev 
dela Agencije za kakovost in varnost, katere pravna podlaga in 
usmeritve so v predlogu novega ZZdej.

Na Ministrstvu za zdravje ‑ oddelek za kakovost se zavedamo, 
da smo odgovorni  vzpostavitev pogojev  za zagotavljanje ka‑
kovosti zdravstvenih storitev in varnosti vseh vpletenih v sistem 
zdravstvenega varstva.   Za razvojno usmerjeno spremljanje ka‑
kovosti in varnosti pacientov je bistvenega pomena, da so vanj 
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enakovredno vključeni, z ustrezno razdeljenimi odgovornostmi, 
vsi strateško pomembni partnerji v zdravstvu (pacienti, izvajalci, 
vlada in plačniki). 

V sodobni organizaciji zdravstvene dejavnosti je nujno potreben 
poudarek celovite kakovosti in varnosti pacientov. To področje je 
pri nas premalo uveljavljeno in so spremembe zaradi kakovosti in 
varnosti pacientov (ponekod tudi strokovnosti) nujno potrebne. 
Pri tem gre za kakovost medicinske obravnave, pa tudi za kako‑
vost odnosov med zdravstvenimi delavci in pacienti in za varstvo 
njihovih pravic.

S partnerskim in sistemskim  pristopom želimo spremeniti kul‑
turo varnosti v slovenskem zdravstvu in zagotoviti poročanje o 
opozorilnih nevarnih dogodkih z namenom, da  se podobni ali 
enaki dogodki ne bi ponavljali, hkrati pa bi se tako ob učenju in 
skupnem reševanju  težav in izboljševanju sistema  neprestano 
izboljševala kakovost in varnost zdravstvene oskrbe. 

4  KAKOVOST IN VARNOST V 
ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI (ZZdej)
Uvodoma povedano so v  državah EU zahteve po zagotavljanju in 
nenehnem izboljševanju kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe 
obravnavane kot prednostne. Na določenih področjih je bila v 
skladu s Pogodbo ES sprejeta pravno obvezujoča ureditev, ki so 
jo države članice dolžne spoštovati. Tudi v slovensko ureditev so 
bile zahteve, ki zagotavljajo visoke standarde kakovosti in varnosti 
pacientov, prenešene z zakonodajo, ki ureja  preskrbo s krvjo, tkiva 
in celice človeškega izvora, zdravila in medicinske pripomočke, 
kjer je varnost bolnikov na prvem mestu. V postopku sprejemanja  
je  direktiva, ki bo na podoben način uredila kakovost in varnost 
človeških organov in transplantacijske dejavnosti. Celovita ured‑
itev kakovosti zdravstvene obravnave ostaja v izključni pristojnos‑
ti držav članic, pri čemer pa smo dolžni upoštevati evropska in 
mednarodno sprejeta priporočila. Zato je eden od temeljnih ciljev 
predlaganega zakona urediti sistem celovite kakovosti, tako da 
bo vsem državljanom zagotovljena visoko kakovostna, dostopna, 
varna in učinkovita zdravstvena obravnava. Zaradi nadaljnjega 
urejanja mobilnosti pacientov v EU so na prvem mestu zahteve po 
kakovosti in varnosti v zdravstvu. V dokumentu: Council Conclu‑
sions on Common values and principles in European Union Health 
Systems (2006/C 146/01) sta kakovost in varnost našteti na prvem 
mestu skupnih vrednot zdravstvenih sistemov v EU.

V 138. členu ZZdej so opredeljene naloge izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti, tako javnih zdravstvenih zavodov kot tudi koncesion‑
arjev in nosilcev zasebne zdravstvene dejavnosti glede zagotav‑
ljanja kakovostne in varne zdravstvene dejavnosti. Opredeljeni 
so načini poročanja o varnostnih zapletih ter njihovega obrav‑
navanja. Predvidena je tudi vzpostavitev funkcije pooblaščenca 
za kakovost in varnost pacientov, komisije za kakovost in varnost 
ter vodenje registra o varnostnih zapletih.

Posamezni  izvajalec zdravstvene dejavnosti bo s poročanjem 
na področju kakovosti in varnosti  izkazal svojo pripravljenost 
zagotavljanja kakovosti in varnosti ter hkrati pripravljenost po 
nenehnem spremljanju in  izboljševanju varnosti zdravstvene 
oskrbe. Vsekakor  pa se bo izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki o 

kakovosti in varnosti zdravstvene dejavnosti ne bo poročal in ne 
bo imel evidentiranih zapletov, težko štel za izvajalca, ki skrbi za 
kakovostno in varno zdravstveno obravnavo. 

V nadaljevanju ZZdej so določene  aktivnosti, ki jih bodo opravljali 
izvajalci zdravstvene dejavnosti za izboljšanje kakovosti in var‑
nosti. Izvajalci zdravstvene dejavnosti bodo tako morali določiti 
program in letne načrte za izboljšanje kakovosti in varnosti, iz‑
vajati presojo prakse, izvajati zdravstveno dejavnost v skladu s 
kliničnimi smernicami, uvajajo klinične poti, spremljajo kazalnike 
kakovosti, ki jih bo sprejemalo in objavljalo ministrstvo ter ana‑
lizirajo varnostne zaplete. Poleg omenjenih aktivnosti bodo izva‑
jalci zdravstvene dejavnosti vsako leto, in sicer najkasneje do 31. 
marca, za preteklo leto posredovali Agenciji za kakovost in varnost 
poročilo o svojem izvajanju aktivnosti na področju kakovosti in 
varnosti, na način, kot ga bo določil minister. 

Zakon opredeljuje obveznost zdravstvenega delavca o poročanju 
pooblaščencu za kakovost in varnost o dogodku, ki ima znake 
varnostnega zapleta. Podatki o pacientu in zdravstvenih delavcev 
udeleženih pri posameznem varnostnem zapletu so zaupni. Ra‑
zlog za omenjeno ureditev je v zasledovanju cilja, da bi dosegli kar 
se da višjo raven  zagotavljanja  kakovosti in varnosti za preprečitev 
njihove ponovitve pri posameznem izvajalcu zdravstvene de‑
javnosti. Omenjeno utegne biti ogroženo, če bi bili podatki o 
posameznem dogodku, ki ima naravo varnostnega zapleta, dosto‑
pni širši skupini ljudi. Na tak način (javen)  ne bo možno vzpo‑ 
staviti  sistema sporočanja napak, ker bi se zaradi kulture strahu, 
ki je pri nas prisotna, napake skrivale tako, kot je praksa danes. Na 
Danskem in v ZDA ustanova ščititi poročevalca napak in vpletene 
v napako, razen v primerih, če gre za namerno povzročeno škodo, 
napad na pacienta, delovanje pod vplivom alkohola ali prepove‑
danih drog, kriminalno dejanje in neprofesionalno obnašanje. 
V obeh državah je tudi zaščitena dokumentacija pooblaščenca 
za varnost in skupine, ki analizira napako. Vpogled ostalih oseb, 
ki imajo za to zakonsko pravico (sodna odredba), je možna le v 
medicinsko dokumentacijo.  

Izvajalci zdravstvene dejavnosti imajo obveznost, da zbirajo in‑
formacije o varnostnih zapletih, in sicer tako, da izvajajo notranje 
poročanje in vodijo evidenco varnostnih zapletov ter njihovih 
posledic. Oblikovati je potrebno odkrito, pravično in nekaznoval‑
no  okolje za delavce v zdravstvu, ki spodbuja dejavno poročanje. 
To poročanje bi moralo biti ločeno od disciplinskih sistemov in 
postopkov držav članic za delavce v zdravstvu. Poleg tega bi 
se morala pojasniti pravna vprašanja v zvezi z odgovornostjo v 
zdravstvu.

Za zagotavljanje kakovosti in varnosti v zdravstveni dejavnosti je 
predvidena ustanovitev Javne agencije za kakovost in varnost v 
zdravstveni dejavnosti. Priporočilo sveta (Proposal for a COUNCIL 
RECOMMENDATION on Patient Safety, Including the Prevention 
and Control of Healthcare Associated Infections {COM(2008) 836 
final}) predlaga ustanovitev  pristojnega organa za varnost pa‑
cientov in z ustanovitvijo Javne agencije za kakovost Slovenija 
upošteva to priporočilo. Namen ustanovitve Javne agencije za 
kakovost in varnost je povezovanje, usmerjanje in spodbujanje 
nenehnega izboljševanja kakovosti v zdravstvu v Sloveniji. Skrbela 
bo  za pomoč izvajalcem zdravstvene dejavnosti pri uvajanju up‑
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ravljanja celovite kakovosti in varnosti pacientov  ter je pri svojem 
delu samostojna in neodvisna.

Organa, ki delujeta znotraj Javne agencije za kakovost in varnost v 
zdravstveni dejavnosti sta  svet agencije in direktor agencije. Svet 
agencije sestavljajo predstavniki pacientov, predstavniki Vlade in 
predstavniki izvajalcev zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni. 
Za direktorja agencije je lahko imenovan kandidat, ki ni zaposlen 
pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti oziroma pri njem ne opravlja 
zdravstvenih storitev, pa tudi ne kandidat, ki je član sveta javnega 
zdravstvenega zavoda.

V zvezi z zagotavljanjem kakovosti in varnosti ima Agencija za 
kakovost in varnost v zdravstveni dejavnosti predvsem nasled‑
nje naloge: sprejema in uvaja klinične smernice ter pospešuje 
uvajanje kliničnih poti, določa standarde kazalnikov kakovosti 
in varnosti, nadzoruje kakovost in varnost izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti, ipd.

Spremlja in izvaja nadzor nad doseganjem kakovosti in varnosti 
pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki bo vključeval spremljanje, 
opozarjanje in svetovanje pri uresničevanju naštetih nalog.  

Pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki ne posreduje letnega 
poročila o izvajanju aktivnosti za zagotavljanje kakovosti in var‑
nosti v zdravstveni dejavnosti, Javna agencija za kakovost in var‑
nost v zdravstveni dejavnosti opravi pregled opravljanja zdravst‑
vene dejavnosti, poizvedbe glede usposobljenosti zdravstvenih 
delavcev, pregled pritožb pacientov in v poročilu o pregledu pred‑
laga ukrepe za izboljšanje ter določi roke za odpravo pomanjklji‑
vosti. To poročilo, skupaj z predlaganimi ukrepi in roki za odpravo 
pomanjkljivosti posreduje ministru, nadzornemu svetu in upravi 
javnega zdravstvenega zavoda, koncesionarju in koncedentu.

Sredstva za ustanovitev in delovanje Javne agencije za kakovost 
in varnost se zagotovijo iz sredstev proračuna Republike Slo‑
venije.

Javna agencija za kakovost in varnost najmanj enkrat letno, naj‑ 
kasneje do 30. junija, za preteklo leto predloži Vladi v sprejetje 
poročilo o svojem delu, prav tako mora agencija v navedenem 
poročilu predstaviti stanje na področju zagotavljanja kakovosti 
in varnosti v zdravstveni dejavnosti, in sicer za področje celotne 
države. 

5 SKLEP
Sistem kakovosti in varnosti je sistem odgovornosti. Sistem kako‑
vosti in varnosti je danes glavni pogoj za pridobitev, nudenje in 
izvajanje zdravstvenih storitev. Zavedati se moramo, da postajajo 
kakovost in varnost storitve čedalje zahtevnejši, znanje, pričako‑
vanja in zahteve pacientov vedno večje, zakonski predpisi in stan‑
dardi čedalje strožji ter konkurenca zaostrena. To hkrati pomeni, 
da se sistemov kakovosti in varnosti ne uvede enkrat, temveč 
jih je treba neprestano izboljševati. Zdravstvene organizacije, ki 
ne izboljšujejo sistemov kakovosti in varnosti, ne morejo nikoli 
postati vodilne na področju svojega dela. Praviloma se procese 
izboljšuje z njihovim podrobnim proučevanjem, analiziranjem in 
spreminjanjem.  Izboljševanje kakovosti zahteva akcije namesto 
reakcij, kar pomeni hitro doseganje visoke kakovosti storitev ali 

proizvodov in ne čakanje, da nas zahteve odjemalcev (pacientov), 
konkurenti (privatizacija zdravstva) ali neuspeh (nedoseganje ali 
preseganje plana) prisilijo k izboljševanju kakovosti.  Aktivno iz‑
boljševanje kakovosti in varnosti mora v zavodu sprožiti procese, 
ki segajo na vsa področja delovanja znotraj zavoda, na področje 
podpornih dejavnosti in mora vključevati ter povezovati vse or‑
ganizacijske enote. 

Za izboljšanje kakovosti in varnosti so odgovorni vsi vodilni v 
sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenih ustanov. Nepo‑ 
sredni izvajalci oz. medicinsko osebje so ključni za uspeh 
izboljševanja kakovosti. Tako morajo vsi udeleženci v zdravstve‑
nem varstvu (izvajalci, bolniki, plačniki, poslovodni delavci in tudi 
organi oblasti) tesno in trajno sodelovati pri vzpostavljanju in 
vzdrževanju sistemov izboljševanja kakovosti. Podporo prizade‑
vanjem naj bi dajal izoblikovan sistem kakovosti in varnosti, ki 
natančneje opredeljuje naloge in odgovornosti za kakovost ter 
varnost v zdravstvu.
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„TISOČ MEST – TISOČ ŽIVLJENJ“
je bil moto letošnjih aktivnosti ob svetovnem dnevu zdravja, 7. aprila.
Ker danes stotine milijonov ljudi živi v okoliščinah, ki so škodljive za njihovo zdravje ali celo 
ogrožajo njihova življenja, saj se mesta širijo daleč preko meja, ki so jih imela še sredi prejšnjega 
stoletja, je Svetovna zdravstvena organizacija ponovno opozorila na potrebo po zaščiti zdrav-
ja prebivalstva v urbanih središčih. K prizadevanjem za izboljšanje razmer za zdravje ljudi v 
urbanih središčih in k boljšemu skupnemu sodelovanju je želela pritegniti vlade vseh držav, 
mednarodne organizacije, podjetja in civilne družbe. 

Alergijske bolezni so danes resnejši 
problem javnega zdravja v številnih raz‑
vitih državah. V zadnjih treh desetletjih 
je število alergijskih obolenj (vključno 
z astmo) močno naraslo in vse kaže, 
da bo naraščalo tudi v prihodnosti. 
Število obolelih se je povečalo med 
otroki in tudi med odraslimi, in to v vseh 
družbenih skupinah. V industrijsko raz‑
vitih državah ima po podatkih Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO) 25 do 
40 % prebivalstva alergijski rinitis, 20 % 
pa alergijsko astmo; to resno ogroža jav‑
no zdravje. Dokazano je tudi, da obstaja 
pomembna povezava med alergijskimi 
obolenji in onesnaženostjo zraka na 
prostem in v zaprtih prostorih. V mes‑
tih, še posebej v mestnih središčih, kjer 
je onesnaženje zraka največje, število 
otrok z astmo najbolj narašča. Število 
bolnikov z alergijskimi boleznimi in z 
astmo se tudi v Evropi zvišuje. 

Prekomerna telesna teža slabo vpliva na 
zdravje. Debelost je resen in v zadnjem 
času vedno bolj razširjen zdravstveni 
problem. Resen problem pomeni pojav 
debelosti in z njo povezanih bolezen‑
skih znakov pri otrocih in mladostnikih. 
V Evropski uniji je približno 22 milijo‑ 
nov otrok s prekomerno telesno težo, 
od tega je 5 milijonov otrok debelih. 
Glavna razloga, da je čedalje več ljudi 
v Evropi pretežkih, sta dva: prvi razlog 
so spremenjene prehranjevalne navade, 
saj se čedalje več ljudi (predvsem mla‑
dih) prehranjuje v restavracijah s hitro 
hrano, drugi razlog pa je povečana 
neaktivnost: čedalje več mladih se 
namreč vozi s svojimi avtomobili, pros‑
ti čas pa preživljajo pred televizorji in 
računalniki. 

Svetovna zdravstvena organizacija 

je identificirala kajenje tobaka kot 
glavni vzrok prezgodnjih bolezni in 
smrti v razvitih državah. Mladi kadilci 
postanejo odvisni od tobaka, še pre‑
den popolnoma odrastejo, zato težje 
opustijo kajenje in imajo več s tobakom 
povezanih zdravstvenih težav. Kolikor 
pozneje začne oseba kaditi, tem manj 
je možnosti, da postane odvisna.  

Poseben problem je tudi alkoholizem. 
Najzgodnejša pijanost se v povprečju 
pojavlja v Avstriji, v mediteranskih 
državah je ta starostna meja malo 
višja. 

Najpogostejši vzrok smrti v Evropi so 
bolezni srca in ožilja, ki povzročijo sko‑
raj polovico vseh smrti (v Evropi in v 
EU); te bolezni so tudi glavni krivec za 
t. i. prezgodnjo umrljivost in za opazno 
odsotnost z delovnega mesta. Bolezni 
srca in ožilja prizadenejo letno več kot 
17 milijonov ljudi. To je kar šestkrat več, 
kot je okuženih z virusom HIV ali obole‑
lih za aidsom. V letu 2008 so bile smrti 
zaradi bolezni srca in ožilja v državah EU  
in tudi v Sloveniji daleč najpogostejši 
vzrok smrti (v Sloveniji so bile vzrok za 
39,5 % vseh smrti, in sicer za 33,1 % smr‑ 
ti med moškimi in 46,0 % smrti med 
ženskami). 

Drugi najpogostejši vzrok smrti v raz‑
vitem svetu postaja rak, enako velja tudi 
za evropske države in med njimi tudi za 
Slovenijo. V svetu zboli za rakom letno 
več kot 12 milijonov ljudi, 7,6 milijona pa 
jih zaradi raka umre. V Sloveniji so ma‑
ligne novotvorbe drugi najpogostejši 
vzrok smrti (v letu 2008 so bile vzrok za 
31, 5 % vseh smrti pri nas).

Vir: Povzeto po IVZ in SURS•	
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Jelka Cimermančič

5. maj - dan, ki jih je že bilo in jih še bo nič koliko. Za nekatere pomemben, za ostale čisto navaden. Med 
temi nekaterimi se najdemo predvsem MS - babice, ki ta dan poznamo kot mednarodni dan babic. 

SVET POTREBUJE BABICE, ZDAJ BOLJ 
KOT KADARKOLI

Pomembnost 5. maja v letošnjem letu je 
še toliko večja, ker je podkrepljena z 
močnim sporočilom mednarodnega 
združenja babic: SVET POTREBU‑
JE BABICE, ZDAJ BOLJ KOT KA‑
DARKOLI. Da ga razumemo 
kot resnično pomembnega, 
moramo poznati  dejstvo, da 
je mednarodno združenje 
babic (ICM ‑ International 
Confederation of Midwifes) 
nevladna organizacija, ki 
združuje preko 90 nacional‑
nih združenj babic širom po 
svetu. S svojim delovanjem 
le tem svetuje in jih podpira. 
ICM tesno sodeluje z WHO, 
UNICEF ‑ om in ostalimi 
številnimi organizacijami v 
doseganju skupnih ciljev v 
skrbi za matere in otroke.

Prav skrb za matere in otroke 

je bistvena in je izhodišče celotnega delo‑
vanja babic. Že sam naziv babica (mid‑

wife) je izpeljan iz stare angleške 
besede mit wife, kar pomeni 

with woman oz. z žensko. Sk‑
ratka ‑ babica že s svojim na‑
zivom sporoča, da je oseba, 
ki je z žensko v pomenu 
usmerjanja, vodenja, bo‑
drenja,…Babica družbo še 
vedno v prvi vrsti spominja 
na porodnišnico, porodno 
sobo, porod. Res je, da 
je njena pomembnost in 
odgovornost v porodni sobi 
zelo velika in tudi v javnosti 
najbolj odmevna, vendar 
pa delo v porodni sobi še 
zdaleč ni njena edina kom‑
petenca. Področje, ki ga 
s svojim znanjem lahko 
pokrije, je bistveno širše in 

Kolektiv MS –  
babic v porodnem bloku 

novomeške bolnišnice
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sega v čas priprave na nosečnost, čas nosečnosti in poroda ter 
čas po porodu, ko poleg matere skrbi tudi za novorojenca.

Pa vendar je porod tisti ključni dogodek, ki ne naredi le iz 
ženske mater, ampak da tudi babicam edinstvenost in pre‑
poznavnost. Pravo zavedanje pomembnosti babiškega poklica 
se resnično občuti šele takrat, ko se dobesedno poraja novo 
življenje. Skrb, napetost, vznemirjenje, vzhičenost, veselje,…
Vse to so občutki, ki se mešajo v porodni sobi. In na koncu 
jok čisto na novo rojenega otroka, ob katerem nihče ne os‑
tane ravnodušen. Prav to nas kljub vsem napornim in tudi zelo 
težkim dogodkom navdušuje in daje voljo in energijo, da vz‑
trajamo. Ene že 30 let, ene več, ene manj. Ne glede na starost, 
izkušnje in delovno dobo gremo družno, kot pravi tim, z roko v 
roki in po svojih najboljših močeh dalje, v dobro mater in otrok. 
Vse babice ginekološko porodniškega oddelka, ki delamo v 
porodnem bloku! Deset nas je in v 4 porodnih sobah, kolikor ji 
porodni blok vsebuje, na dan porodimo od enega, pa vse tja do 
deset otrok. Zelo različno in nenačrtovano, brez ustaljenosti in 
reda. „Bo kar bo,“ si rečemo, ko prihajamo in skušamo biti prip‑
ravljene na vse možne »scenarije«, ki pa jih še zdaleč ni malo. 
Imamo vrednoto – držimo skupaj in si pomagamo. Če imaš 

Tople besede sem v temi slišal,  
zato sem hitro na svet prišel.
Nežne roke so me mamici na prsa položile.
Hvala vam.
Vse babice sveta naj bi tako tople in nežne bile.

Vse mamice zdrave novorojenčke da bi rodile,
babice naj bi jih dobro, varno in s toplino do 
poroda vodile.

Babica

( Jovanka Markovič, MS babica)

Rojstvo
Stopite narahlo, kakor v copatih,
naravnost pri glavnih vratih
v ta lepi dan, kot bi šli v pesem.

Svet naokrog je vabljiv in vonljiv,
čudno resen in nemalo slovesen.
Nekdo se je pravkar rodil.
In to je najlepša pesem.

Stopite narahlo in pustite k  
nebesom odprta vrata.
Naj skoznje lije botrinja bogata -
novorojenčeva pesem.
                       ( Tone Pavček)

tako pomembno vrednoto, je lahko tudi najtežja stvar lahka! 
In tako nam gre. V lanskem letu smo v 1247 porodih porodile 
1264 otrok. Se razume, v sodelovanju s celostnim strokovnim 
timom, ki je potreben za takšno delo. Letos delamo pospešeno, 
še več jih bo. In kljub napornim urnikom skušamo biti aktivne. 
Delujemo v šoli za starše, v bodoče pa nam je cilj prikazati naše 
delo v obliki strokovnega srečanja.

Ko smo bili otroci, so nam mame vsem govorile, da nas je prine‑
sla štorklja. Zakaj? Zato, ker je v zahodni kulturi bela štorklja 
simbol rojstva. To izvira iz 19. stoletja, ko so otrokom tako začeli 
razlagati, kako nastanejo in od kod pridejo dojenčki. Ta navada 
se je najverjetneje razvila iz ljudskega verovanja, da je štorklja 
prinašalka sreče, veselja, plodnosti, blaginje. Veljalo je tudi 
prepričanje, da štorklja, ki gnezdi na dimniku, tega izkoristi kot 
pot, po kateri se spusti dojenček v hišo (prispodoba rodil).
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“Medicinske sestre 
zagotavljamo varnost in 

Karmen Janežič

Aktivnosti letošnjega 12. maja – mednarodnega dneva medicinskih sester, so  potekale pod motom “Medicin-
ske sestre zagotavljamo varnost in uvajamo novosti pri obravnavi pacientov s kroničnimi obolenji.”

Prav je, da se zavedamo, da je tako pri 
nas kot v svetu kroničnih bolnikov vedno 
več in da se iz leta v leto število le‑teh še 
povečuje. V prihodnosti se bomo morali 
vedno več posvečati kroničnim bolnikom. 
Povečala se bo zdravstvena nega in oskrba, 
saj se prebivalstvo stara, pa tudi sodoben 
način življenja  ima velik vpliv na nastanek 
kroničnih obolenj. 

Medicinske sestre se s kroničnim bolnikom 
srečujemo v času zdravljenja in rehabilit‑
acije.

Učimo ga sprejeti njegovo bolezensko 
stanje, kako z boleznijo živeti in reševati 
njene zaplete, pripravimo ga na to, kako 
naj živi doma in sodelujemo z njegovimi 
svojci. Naučimo ga, kako je lahko čimbolj 
samostojen in kako kljub svoji bolezni 
ohrani samospoštovanje in kvaliteto 
življenja.

Prav je, da se ob tem zavedamo svoje ve‑

like in pomembne vloge. Čeprav nam v 
tej vlogi ni vedno lepo, je pa prijetno. Dr. 
Martha Rogers je leta 1966 zapisala: 

» Zgodba o zdravstveni negi je 
veličasten ep

o pomoči človeštvu.
Pripoveduje o ljudeh, kako se rodijo,

živijo in umirajo;
o zdravju in bolezni,                                                                                                                                       
o radosti in žalosti.

Njeno poslanstvo je prenašanje znanja
v pomoč človeku.

Zdravstvena nega je sočutna skrb  
za ljudi.

Je srce, ki razume
in so roke, ki blažijo.

Je razum, ki združuje mnogo 
naučenega v pomoč,
s popolno vsebino.«

Bodimo odločni in pogumni na svoji poti, 
kot je bila Florence Nightingale, ki se je ro‑
dila 12. maja pred 190 leti. Imela je toliko 
poguma, da je zapustila razkošno življenje, 
ki ga je bila vajena, začela pomagati lju‑
dem ter postavila temelje sodobni zdravst‑
veni negi, ki jo mi s svojim znanjem in 
izkušnjami vedno znova nadgrajujemo. In 
ne boste verjeli, še po več kot stotih letih 
se medicinske sestre srečujemo z istimi 
problemi, kot se je Florence.

Slovenske medicinske sestre, babice in 
zdravstveni tehniki smo se ob 12. maju 
srečali na Simpoziju ZN v Portorožu, ki 
ga je v sodelovanju z regijskim DMSBZT 
Koper organizirala Zbornica zdravstvene 
in babiške nege, dolenjske medicinske 
sestre pa smo praznovale med Belokran‑
jci, v Semiču, kjer nas je Borut Veselko 
poskušal prepričati, da lahko lažemo, am‑
pak pošteno.

uvajamo novosti pri obravnavi pacientov 
s kroničnimi obolenji”
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Svetovni dan 
astme

Astma je:
najpogostejša kronična nenalezljiva bolezen otrok in mla‑•	
dine (10‑15%), 
okoli 75% bolnikov z astmo je občutljivih na napor, •	
povprečni letni strošek zdravljenja bolnika z astmo znaša •	
približno 500 € ,
vdihani smog povzroča škodljive reakcije v organizmu, •	
površina pljuč odraslega bolnika je velika kot nogometno •	
igrišče.

Običajni simptomi astme so težko dihanje, kašelj, tiščanje v 
prsih oz. piskajoče dihanje. Gre za vnetje dihalnih poti, vzrok 
zanj pa stroki še ni znan. Vnetje pospešujejo alergeni virusi in 
nekatere bakterije, vse to pa bolezen še poglablja. Zaradi vnetja 
pride do zožitve dihalnih poti, ki se nato lahko še dodatno zožijo 
zaradi številnih dražljivcev (tobačnega dima) ali nespecifičnih 
dejavnikov (hladnega in suhega zraka). 

V najbolj razvitih območjih, kjer narašča število alergijskih 
bolezni, je tudi astme vsako leto več. Neprimerno zdrav‑
ljenje bolezni lahko povzroča hude neprijetnosti in močno 
prispeva k zmanjšani kakovosti življenja astmatika oz. ga 
celo nevarno ogroža, pravilna obravnava bolnika z astmo 
pa poteka tako, da ta sploh nima težav, je normalno telesno 
zmogljiv, nima nočnih napadov in njegova pljuča funkcion‑
irajo brez težav. Za uspešno premagovanje zdravstvenih 
težav je bistven aktiven in pozitiven pristop, pri tem pa je 
pomembna zlasti vzgoja mladih bolnikov. Pravilno dihanje, 
sproščenost ter obvladovanje strahu in tesnobe so izredno 
pomembni med poslabšanjem astme. Aktivni pristop k ob‑
vladovanju astme se izkaže s podaljšanim obdobjem brez 
simptomov ali hujših poslabšanj bolezni. Za zdravljenje je 
vsak bolnik odgovoren sam.

Namen svetovnega dneva astme, ki ga 
obeležujemo 4. maja, je opozarjati na eno 
najpogostejših obolenj dihal na svetu in na 
probleme, povezane z njo.  Po ocenah WHO 
po svetu trpi za astmo okoli 300 milijonov 
ljudi, v Sloveniji pa za to boleznijo boleha 
od pet do deset odstotkov ljudi. WHO opo-
zarja, da je astma javnozdravstveni prob-
lem, s katerim se morajo soočati vse države, 
od najrevnejših do najbogatejših, več kot 
80 odstotkov vseh smrti zaradi astme pa 
beležijo v najrevnejših državah. 

TISOČ ŽIVLJENJ –  
TISOČ OBLIK  
GIBANJA 
Svetovni dan gibanja na pobudo Svetovne 
zdravstvene organizacije v Sloveniji obeležu- 
jemo od leta 2002. Inštitut za varovanje zdrav-
ja RS v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje 
in Ministrstvom za šolstvo in šport želi na ta 
dan poudariti pomen gibanja za zdravje ljudi 
ter jih spodbujati, da se ga bodo lotili. Minis-
ter za zdravje Dorjan Marušič je v svoji pos-
lanici  zapisal, da je človeško telo ustvarjeno 
za gibanje. Vsak si lahko poišče tisto obliko 
zdrave telesne dejavnosti, ki je zanj primerna 
in ga veseli.

Ob 10. maju, svetovnem dnevu gibanja

Zadostno gibanje je varovalni dejavnik zdravja, ki vpliva tako na 
telesno kot duševno zdravje ter kakovost življenja. Redna gibalna 
aktivnost krepi mišice, kosti, blaži upadanje psihofizičnih in funk‑
cionalnih sposobnosti telesa, pripomore k zmanjšanju stresa in 
depresije, izboljšuje družabne spretnosti, samospoštovanje in 
samozavest, krepi imunski sistem ter izboljšuje spanec. V kom‑
binaciji z ustrezno prehrano gibalna aktivnost varuje tudi pred 
čezmerno telesno težo in debelostjo, poleg tega zmanjšuje tudi 
tveganje za padce in poškodbe pri padcih. Različne raziskave so 
pokazale, da gibalna aktivnost varuje pred večino kroničnih ne‑
nalezljivih bolezni v odrasli dobi in njihovim zgodnjim začetkom 
v obdobju adolescence. Po priporočilih Svetovne zdravstvene 
organizacije pri odraslih zadošča zmerna gibalna aktivnost, ki 

Vir: IVZ Republike Slovenije
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traja skupaj vsaj 30 minut na dan, izvaja 
pa se večino dni ali vse dni v tednu, za 
otroke in mladostnike pa priporoča vsaj 
eno uro zmerne do intenzivne gibalne 
aktivnosti vsak dan in vsaj dvakrat na 
teden vaje za mišično moč, gibljivost ter 
za zdravje kosti. 

Če le lahko, se v službo ali v šolo odpra‑
vimo peš ali s kolesom. Raje uporabljajmo 
stopnice kot dvigalo. Če zaradi službe ve‑
liko časa preživimo v avtomobilu oziroma 
na vožnji, poskusimo svoje poti načrtovati 
tako, da bomo lahko naredili čim več 10 
minutnih postankov in se med njimi spre‑
hodili, je le nekaj nasvetov, ki jih navaja 
Inštitut za varovanje zdravja. Raziskava 
Eurobarometer 2009 je pokazala, da je 
34 odstotkov ljudi v EU telesno dejavnih 
le redko ali pa nikoli. Med najbolj tele‑
sno dejavnimi so državljani nordijskih, 
med najmanj pa državljani mediteranskih 
držav. Slovenija se uvršča med države z 
najmanjšimi deleži telesno nedejavnih. Več 
kot 50 odstotkov je namreč tistih, ki se s 
telesno aktivnostjo organizirano ali neor‑
ganizirano ukvarja vsaj petkrat na teden. 

Po dveh raziskavah iz leta 2006 je v Sloveniji 
tistih, ki športni vadbi na teden ne nameni‑
jo niti ene ure, skoraj 38 odstotkov, otroci 
so premalo telesno dejavni, s starostjo in 
pri dekletih pa se delež telesno aktivnih 
še manjša. Raziskava Fakultete za šport iz 
leta 2008 pa je pokazala, da je neaktivnih 
skoraj 60 odstotkov starostnikov.

Po ugotovitvah Svetovne zdravstvene or‑
ganizacije vsako leto po vsem svetu zaradi 
pomanjkanja telesne dejavnosti umre 1,9 
milijona ljudi, od tega 600. 000 v Evropi. 
Eno tretjino primerov raka bi bilo mogoče 
preprečiti že samo z vzdrževanjem nor‑
malne telesne teže in z zmerno telesno 
dejavnostjo.

Vir: Povzeto po poslanici IVZ Slovenije

Celiakija kot avtoimuna bolezen tankega 
črevesja pri nas še velja za  “težje diagnos‑
ticirano bolezen,” zato, ker je njen potek 
lahko atipičen in tako težje prepoznaven. 
Skriva se lahko za pridruženimi avtoimu‑
nimi boleznimi. Širši javnosti je bolezen še 
vedno bolj znana kot pediatrična. Danes je 
na tem področju že veliko znanega. 

Pojavi se lahko pri vsakem 100 do 300‑tem 
prebivalcu. Evropsko združenje za celiakijo 
ocenjuje, da je v Evropi glede na pogostnost 
bolezni že 4 ‑5 milijonov obolelih. Edino 
zdravilo je stroga brezglutenska dieta.

Ob mednarodnem dnevu celiakije smo na 
društvu Celiac – življenje brez glutena or‑
ganizirali kar nekaj aktivnosti,  namenjenih 
informiranju in osveščanju prebivalstva ter 
dvigu kvalitete življenja obolelega. 

V Zdravstvenem domu Krško sta članici 
društva na stojnici zaposlenim ter 
mimoidočim predstavili 
delovanje društva in način 
priprave brezglutenske 
hrane ter odgovarjali na 
vprašanja. Stojnico sta 
vodili Darja Brezovar in 
Verica Brkić Kesić.

V Šolskem centru Novo 
mesto so dijaki zdravst‑
vene šole seznanjali  

15. maj  -  MEDNARODNI 
DAN CELIAKIJE

Helena Švajger, dipl. med. sestra; Društvo Celiac – življenje brez glutena

Stojnica ŠC Novo mesto

sošolce s celiakijo in brezglutenskimi 
izdelki. Preizkušali so se tudi v peki br‑
ezglutenskih dobrot. Dijaki so delali pod 
mentorstvom ga. Blažene Berus,  ga. Mari‑
je Lovše, ga Mirne Nemanič in ga. Nade 
Fortuna Makar, za kar se jim na društvu 
iskreno zahvaljujemo.

Na društvu se zelo radi družimo in skrbimo 
za dobro kondicijo. Tako se je majskega  
pohoda na Bohor  udeležila lepa skupina 
naših članov. 

Bohor je pogorje nad Savsko dolino, ki z 
južne strani zapira Kozjansko. Najvišji vrh je 
Javornik (1024m), udobna planinska koča 
pa stoji pod Plešivcem 924 m visoko. 

Ker nam je bilo vreme naklonjeno, smo 
videli tudi Snežnik, skrajno levo pa tudi 
Sljeme nad Zagrebom. Po uri in pol zmerne 
hoje smo prispeli do planinske koče, kjer so 
nam pripravili brezglutenski obrok. 

Pohod na Bohor

mednarodni dnevi
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“V Sloveniji vsako leto konec maja tradicionalno obeležujemo Svetovni dan brez tobaka.  
Letošnjemu je Svetovna zdravstvena organizacija izbrala vodilno temo: ‘’Ženske in tobak - Vpliv 
kajenja in trženja tobačnih izdelkov na ženske’’.

Ob tej priliki Svetovna zdravstvena orga‑
nizacija opozarja na vpliv marketinških pri‑
jemov tobačne industrije, predvsem tistih, 
ki so namenjeni dekletom in ženskam, in 
na potrebo po obsežni prepovedi vseh 
vrst oglaševanja in promocije tobačnih 
izdelkov ter sponzorstev. Ne glede na to, 
da je letošnji svetovni dan usmerjen prven‑
stveno v dekleta in ženske, pa je njegov na‑
men opozoriti tudi na pomembnost zaščite 
fantov in moških pred marketinškimi pri‑
jemi tobačne industrije. Pomembno je, da 
enakovredno informiramo in zaščitimo 
oba spola, obenem pa prepoznavamo za 
spol specifi čne vidike marketinga tobačnih 
izdelkov in jih tudi vnesemo v programe in 
politike za njihovo večjo učinkovitost.

V svetu se delež žensk, ki kadijo, povečuje, 
medtem ko so deleži kadilcev med 
moškimi že dosegli največje vrednosti in 
v marsikateri državi kajenje med moškimi 
že upada. Ženske so prav zato velika 
priložnost za tobačno industrijo, ki si želi 
ohranjati in povečevati svoj dobiček. V 
Sloveniji med prebivalci, starimi 15 let in 
več, kadi manj žensk kot moških in sicer 
kadi nekaj manj kot 22% žensk (raziskava 
EHIS, 2007). Delež kadilcev med moškimi 
že dlje časa upada, medtem ko v deležu 
kadilk v zadnjih letih ne beležimo večjih 
sprememb, tudi ne porasta. Med 15 ‑ let‑
niki, kot kaže raziskava HBSC iz leta 2006, 
prav tako kadi manj deklet kot fantov, vsaj 
enkrat na teden ali pogosteje kadi nekaj 
več kot 16% 15‑letnic. 

Tobačna industrija vedno pogosteje us‑
merja svoje aktivnosti med mladostnice, 
med katerimi je marsikateri državi porast 
kajenja zaskrbljujoč. V nekaterih državah že 
kadi več deklet kot fantov. Prav mladostniki 
in mladostnice so za tobačno industrijo še 
posebej pomembna ciljna skupina, saj se 
kadilske navade praviloma vzpostavljajo 
prav v obdobju adolescence, to je do 19. 

leta starosti. Odrasli redni kadilci 
so kar v 80‑90% začeli kaditi, raz‑
vili kadilske navade in zasvojenost 
do konca adolescence. Mladost‑
nik/ca pa bo tudi lojalen kupec, 
saj kadilci znamko tobačnega 
izdelka le redko menjajo. Vse to je 
za različne proizvajalce tobačnih 
izdelkov močna vzpodbuda, da 
tekmujejo za čimvečji tržni delež 
med mladostniki/cami ob začetku 
kajenja. 

Vedno obsežnejšim in novim prepovedim 
in omejitvam marketinških pristopov 
tobačne industrije, ki so dandanes priso‑
tne predvsem v razvitih državah in tudi v 
Sloveniji, se tobačna industrija hitro prila‑
gaja in se usmerja predvsem v marketinške 
dejavnosti na prodajnih mestih, navi‑
dezno zniževanje cen, zasnovo privlačne 
embalaže tobačnih izdelkov, sponzorstva 
dogodkov, prikazovanje kajenja v fi lmih 
ter mnoge druge aktivnosti kot so npr. 
klubi kupcev določene znamke cigaret, 
ki omogočajo ugodnejši nakup drugih 
izdelkov, navidezno ustvarjanje povezav 
z modo, prodaja tobaka in marketinške 
dejavnosti ob različnih dogodkih, barve 
in značilnosti znamk v priljubljenih klu‑
bih in krajih, kjer se odvijajo različni do‑
godki, prikazi kajenja v različnih medijih, 
uporaba spleta, elektronska sporočila, 
oglaševanje v mednarodnih revijah in 
časopisih, sporočila prek mobite‑
lov; novi izdelki idr. Pogosto so 
novi pristopi še posebej zakriti in 
jih je težko prepoznati. Naraščajoče 
število komunikacijskih kanalov 
in globalizacija tobačni industriji 
omogočata nove dostope, včasih 
skoraj nezaznavne. V Sloveniji 
sicer do sedaj nismo sistematično 
spremljali delovanja tobačne in‑
dustrije, najverjetneje pa deluje 
podobno kot v tujini. Prav je, da 

SVETOVNI DAN BREZ TOBAKA 2010
Poslanica Inštituta za varovanje zdravja RS
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javnost opozorimo in seznanimo z de‑
lovanjem tobačne industrije, povečamo 
zavedanje o vplivu marketinških prije‑
mov na kajenje in zmanjšamo družbeno 
sprejemljivost tovrstnih aktivnosti tobačne 
industrije.

IVZ nas poziva, da se po svojih močeh 
pridružimo prizadevanjem za zmanjševanje 
kajenja in v okviru našega rednega dela 
posvetimo še posebno pozornost kajenju 
med  pacienti ter svetovanju za opuščanje 
kajenja, še posebej pri bodočih in mladih 
mamicah in očetih in s tem pomembno 
prispevamo k nadzoru nad tobakom v 
Sloveniji, saj raziskave kažejo, da je že 
kratek posvet z zdravstvenim delavcem o 
nevarnostih kajenja in pomenu opustitve 
kajenja, eden najučinkovitejših in cen‑
ovno ugodnih ukrepov za zmanjševanje 
kajenja.“ 

ALI JE RES TAKO?
S protikadilskim zakonom se je kar nekaj 
ljudi, ki jih poznam, odreklo cigareti. Seve‑
da se ji nekateri pač ne morejo, dokler ne 
gre hudo zares in je njihovo zdravje čisto 
na psu, ali pa celo še takrat ne. Razvada 
pač in kot velja za vse razvade, mora ime‑
ti človek presneto voljo, da lahko reče: 
“Stop!” Načeloma me kadilci ne motijo, če 
je le tobačni dim tako daleč, da ne smrdim 
po njem kot “stara kanta.” Edino, kar me 
moti, je odnos večine kadilcev do okolice. 
Ali je tako težko odpreti okno in prezračiti 
prostor, ki si ga zasmradil, ali pa za seboj 
očistiti pepelnik, da se čiki ves dan ne val‑
jajo na mizi?

Sodelavci, ki ne zmorejo brez cigarete, 
nam večkrat očitajo, da so stigmatizirani 
in da jim protikadilski zakon krati osnovne 
človekove pravice. Ker nimamo kadilnice, 
se skrivajo po vseh možnih stopniščih, 
balkonih, garderobah, skladiščih in še kje, 
da si lahko privoščijo kanček užitka. Hja, 
zakoni so menda zato, da jih kršimo, dokler 

te nekaj (nekdo) pošteno ne udari po žepu. 
Res pa je še nekaj: v Krki, kjer je zaposlenih 
kar nekaj mojih prijateljev, nikomur še na 
misel ne pride, da bi si prižgal cigareto na 
območju tovarne! Ko postane potreba pre‑
velika, zaprosijo za izhod (z dovolilnico) in 
gredo kadit na najbližjo postajo lokalnega 
avtobusa.

Kljub temu, da kajenje ni ena mojih razvad (imam pa lepo število drugih), vam 
priporočam v branje knjigo Svetlane Makarovič Prekleti kadilci, Aleph/66, Ljubljana, 
2001, ki vam bo ponudila marsikaj v razmislek. In vas tudi nasmejala. 

Uživajte ob branju!

Kako bi bil naš svet prijeten,
kako bi nam bilo lepo,
kako drugače bi živeli,
ko bi kadilcev ne bilo.

Kako svobodno bi zajeli
globoko v pljuča čisti zrak,
če ne bi več sveta zastrupljal
ta ubijalski gnus - tobak.

Blaginja bi se razcvetela
in mir in sreča vsepovsod
in v bratski se objem bi združil
trpinčeni človeški rod.

Zato pobijmo vse kadilce,
morilce, lopove, smrdljivce,
te puhajoče svinjske rilce,
ki uničujejo nam živce!

Kaj gledaš, deček, me deb elo?
Kadilec sem, izmeček, smet,
življenje mi bo izpuhtelo
s strupenim dimom cigaret;

zastrupljam zrak, ljudi in sebe,
zaradi mene ptice mro -
a ker sem lopov, se mi jebe,
kar je, kar b’lo je in kar bo. 

Kadilci so brezobzirna drhal. Treba je samo pogledati gruče bolnikov v zanikrnih bolniških 
haljah in oguljenih natikačih, ki se kar naprej zbirajo pred vhodom v Klinični center in 
vlečejo svoje smrdljive cigarete v ledenem zimskem vetru. Nalašč se potrudijo in zapuščajo 
svoje bolniške postelje, nalašč krevljajo iz najvišjih nadstropij izzivat mimoidoče nekadilce 
in jih okuževat s slabim zgledom. Res je, da zmeraj huje kašljajo in prav je tako, ampak 
umirajo pa še zdaleč ne tako hitro, kot bi bilo pričakovati in želeti.

Strmimo v grozljive fotografske posnetke pljuč, kakršna so naša; ni si težko predstavl‑
jati, kako počasi, leno, mukoma utripajo, medtem ko se po njihovih alveolah pretakajo 
brbotajoči katranski tokovi. Nekadilska pljuča pa so ena sama rožnata, rosna, živahna 
lepota, bistri mehurčki čistega zraka skakljajo in pokljajo skoznje. Ena sam radoživost, 
eno samo zdravje in veselje. Vemo, da bi morali biti pretreseni, naša moralna dolžnost 
je, da smo pretreseni – zakaj torej nismo pretreseni, zakaj se končno ne zavemo: moja 
pljuča niso samo moja pljuča, to so pljuča vseh nas? Moja pljuča so last moje do‑

mednarodni dnevi
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movine, moje države, mojega ljudstva, mojega naroda 
in njegovih predstavnikov. In če se bo treba nekega dne 
braniti pred vpadom sovražnih sil? Kako bomo to storili s 
takimi pljuči, ko pa nas že vsak klanec utrudi do hropenja 
in kašljanja? 

V nekadilska stanovanja, če se le da, ne vstopamo, kajti to 
je za mnoge svet prostor. Vstopamo le k prijaznim nekadil‑
cem, kjer se čisto radi vzdržimo kajenja preprosto zato, ker 
so nam ponudili pepelnik in nas samoumevno povabili, 
naj kadimo, ker pač vedo, da to spada h gostoljubnosti. 
Prijaznost torej za prijaznost, obzirnost za obzirnost ‑ a 
tudi nesramnost za nesramnost in žalitev za žalitev.

Prekleti kadilci - naslovnica

stroka - izobraževanje

V skrbi za varno in kakovostno obravnavo pacientov posebno pozornost namenjamo opazovanju 
pacientov po operaciji na bolniških oddelkih. V ta namen je Darja Zupančič, dr. med., specialistka 
anestezije z reanimatologijo, za medicinske sestre in zdravstvene tehnike kirurškega oddelka v maju 
pripravila več predavanj, ki so bila med zaposlenimi zelo dobro sprejeta, saj so dopolnili svoje znanje 
in ga nadgradili z novimi vsebinami. 
Ker je tema zelo aktualna in nikoli ne škodi, če si tisto, kar si že slišal, znova prebereš, objavljamo 
prispevek gospe Darje Zupančič in se ji kot izredno dobri predavateljici priporočamo tudi za naprej.

POSTANESTEZIJSKI IN POSTOPERATIVNI 
NADZOR BOLNIKA
(Spremljajoči dejavniki in zapleti)

Pri bolnikih po operaciji in anesteziji lahko 
pride do različnih zapletov tudi na od‑
delku, ko se zaključi obdobje bolj inten‑
zivnega monitoriranja, ki je potekalo med 
samo anestezijo in v zgodnjem poopera‑
tivnem obdobju v prebujevalnici. Moramo 
jih dovolj zgodaj prepoznati oz. preprečiti, 
da ne bi prišlo do situacij, ko je potrebna 
reanimacija.

Do številnih zapletov pa lahko pride tudi 
že v času diagnostike pred operativnim 
posegom ali pa v času podaljšanega po‑
operativnega obdobja.

V prispevku so čisto na kratko predstavljene 
različne vrste anestezije, nadzor pacienta 
v zgodnjem pooperativnem obdobju, za‑
pleti v poznem pooperativnem obdobju 
na oddelku in nekaj praktičnih nasvetov 
za pred‑ in pooperativno obdobje.

I. ANESTEZIJA:
Bolniki, ki pridejo na vnaprej predviden – 
elektiven ali na nujen – urgenten opera-
tivni poseg, ponavadi za le‑tega potrebu‑
jejo anestezijo (narkozo).

Anesteziologi se za vrsto anestezije, ki 
jo bo bolnik prejel, odločimo glede na:

vrsto operativnega posega in njegove •	
zahteve (operacije okončin, trebušnih or‑
ganov, organov male medenice, prsnega 
koša, potrebo po relaksaciji mišic,…)
dolžino operativnega posega•	
bolnikove spremljajoče kronične bolez‑•	
ni in trenutno stanje bolnika ter s tem 
povezane morebitne kontraindikacije 
(KI) za posamezno vrsto anestezije
upoštevamo bolnikovo željo, če za to ni KI•	
glede na operaterja.•	

Groba delitev anestezije:

 Premedikacija – bolnik jo dobi na od‑
delku v p.o. obliki ali  pred uvodom v aneste‑
zijo v i.v. obliki

 Splošna anestezija – uporaba različnih 
kombinacij anestetikov:                                                                  

i.v. močni opioidni analgetiki •	
i.v. mišični relaksansi•	

Darja Zupančič, dr. med.

Darja Zupančič, dr. med.
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i.v. uspavala•	
inhalacijski anestetiki•	

Regionalna ali področna anestezija: 

subarahnoidna ali spinalna blokada (SAB):
lokalni anestetik (LA) apliciramo v hrbtenjačni likvor na •	
nivoju med vretencema L2/3 ali L3/4
obojestranska•	
enostranska•	
običajno enkratna (trajanje 4‑6h)•	

epiduralna analgezija/anestezija:
ponavadi epiduralni kateter, redkeje enkraten blok•	
LA z ali brez dodatka opioida apliciramo z bolusi, elasto‑•	
mero s stalnim pretokom, PCEA črpalkami 

periferni bloki posameznih živcev ali živčnih pletežev                                      
  (npr. interskaleni blok,…)•	

 Kombinirana anestezija – različne kombinacije regionalne in 
splošne anestezije/analgezije

Vzdrževanje dihalne poti med anestezijo

preko obrazne maske v kombinaciji z airwayem

 preko laringealne maske ali I‑gela

 preko različnih tubusov – sapničnih cevk

Vsaka vrsta anestezije ima lahko za posledico različne stran-
ske učinke in zaplete, ki so povezani z delovanjem različnih 
anestetikov, ki jih uporabljamo ali pa s samimi anestezijskimi 
postopki, v kombinaciji s posameznim operativnim posegom ter 
z bolnikovimi spremljajočimi kroničnimi boleznimi oz. trenutnim 
bolezenskim stanjem. 

Bolniki so v veliki meri starejši, imajo obolenja KVS (arterijska 
hipertenzija, motnje srčnega ritma, srčno popuščanje, ishemična 
bolezen srca,…), obolenja dihal (astma, KOPB, akutna respiratorna 
obolenja,…), obolenja CŽS ( stanje po CVI, demenca,…) in druga 
obolenja ter alergije.

Večina stranskih učinkov anestetikov oz. zapletov anestezij‑ 
skih postopkov se zgodi med samim izvajanjem anestezije, 
pomembno pa je tudi pooperativno obdobje: zgodnje – čas 
v prebujevalnici (recoveryju) in pozno – na oddelku, ko so zapleti 
sicer redkejši, imajo pa ravno tako lahko hude posledice, če niso 
pravočasno prepoznani. 

II.POOPERATIVNI NADZOR:
Glede na vrsto in dolžino operativnega posega, uporabljeno 
anestezijsko tehniko, morebitne zaplete med operacijo, bolnikovo 
splošno stanje in predviden obseg zdravljenja, se anesteziolog 
odloči, kam bo bolnika premestil iz operacijske sobe.
 Nekateri bolniki gredo direktno v EIT ali EIN.
 Večinoma bolnike iz op. sobe najprej za določeno časovno ob‑
dobje premestimo v prebujevalnico (recovery) v COB-u. Ponoči 
se v ta namen poslužimo sobe 4 v EIT.
 Bolniki za ambulantne posege v urgentni ambulanti in v 

mavčarni odležijo v prebujevalnici v pritličju.
 Sobi za pooperativni nadzor za otroke in odrasle imajo na ORL 
oddelku.
 Sobo za pooperativni nadzor z monitorji imajo na ginekološkem 
oddelku za bolnice po večjih posegih, občasno ostanejo tudi v 
prebujevalnici v COB‑u, bolnice po malih posegih pa gredo direk‑
tno na oddelek.
 Po okulističnih posegih odrasle bolnike ponavadi stisnemo 
v prebujevalnico v COB‑u  ali v pritličju, otroci ostanejo v varstvu 
starša in oddelčne medicinske sestre.
 Bolniki iz septike in cistoskopirnice  gredo večinoma direk‑
tno na oddelek, občasno v prebujevalnico v pritličju, v COB‑u ali 
sobo 4 v EIT.
 Bolniki iz enodnevne bolnišnice odležijo v prebujevalnici v 
COB‑u, gredo pa tudi direktno na oddelek.
 Otroci se običajno vrnejo direktno v oskrbo medicinskim ses‑
tram na kirurškem delu otroškega oddelka.

Bolnika v recoveryju predamo medicinski sestri (v COB‑u 
večinoma srednje medicinske sestre iz EIT):

bolnikovi podatki•	
izveden operativni poseg•	
katero vrsto anestezije je prejel•	
morebitni krg. ali anest. zapleti med operacijo•	
izguba krvi, dreni•	
krg. navodila•	
podatki o spremljajočih kroničnih boleznih in alergijah•	
navodila za lajšanje pooperativne bolečine, posebna pozor‑•	
nost na vitalne znake, morebitne laboratorijske kontrole, ap‑
likacija i.v. tekočin
izpolnjen list z navodili za pooperativni nadzor.•	

V recoveryju :

‑ se vrši nadzor nad vitalnimi funkcijami:
dihanje in dihalna pot (pulzna oksimetrija, frekvenca dihanja, 
hropenje,piskanje, dušenje, prosta dihalna pot)
krvni tlak (neinvazivno merjenje RR)
srčna frekvenca in ritem (EKG)
p.p. telesna temperatura
‑  rezultate medicinska sestra beleži na pooperativni list in sproti 
odreagira na zaplete glede na navodila oz. po potrebi pokliče 
lečečega anesteziologa
‑ postopoma izzvenijo učinki splošne anestezije, izzvenevajo 
učinki regionalne anestezije
‑ lajšamo zgodnjo pooperativno bolečino

Bolnik odleži v recoveryju običajno pol do dve uri, po potrebi 
tudi več, odpuščen pa je, ko so za to zagotovljeni minimalni 
kriteriji:

zadovoljiva zavest (bolnik izpolnjuje enostavne ukaze in odgo‑•	
varja na vprašanja, čeprav je še »zaspan«)
vzdržuje prosto dihalno pot•	
zadovoljivo dihanje (saturacija na zraku več kot 92%, frekvenca •	
10‑30/min, sposobnost odkašljevanja)

stroka - izobraževanje
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stabilen KVS (RR, srčna frekvenca, srčni ritem, ki ne odstopajo •	
za več kot 20% navzgor ali navzdol od bolnikovih običajnih 
vrednosti)
minimalna krvavitev iz operativnega mesta•	
primerno olajšanje bolečine•	
primerna telesna temperatura•	

Ker ima recovery le 6 postelj, obrat v nekaterih operacijskih sobah 
pa je zelo hiter, gredo nekateri bolniki na oddelek relativno hitro 
po koncu anestezije, če so seveda izpolnjeni minimalni kriteriji.

Ne glede na čas, prebit v recoveryju, pa lahko do postanestezi‑
jskih/pooperativnih zapletov pride tudi na oddelku, najpogosteje 
s strani dihanja in KVS.

III. PRED - IN POOPERATIVNI NADZOR IN ZAPLETI 
NA ODDELKU:
1. Dihanje
2. KVS
3. Aspiracija
4. Pooperativna slabost in bruhanje
5. Pooperativna hidracija in nadzor delovanja ledvic
6. Kontrola krvnega sladkorja
7. Pooperativna analgezija
8. Stanje po regionalni anesteziji in regionalna analgezija
9. Ambulantna anestezija in enodnevna bolnišnica

1. DIHANJE – HIPOKSEMIJA (pomanjkanje kisika v krvi)

Vzrok sta hipoventilacija – nezadostno dihanje vse do zastoja di‑
hanja in motena izmenjava plinov v pljučih, ki ju povzročajo:

zapora dihalne poti zaradi zapadanja jezika, aspiracije zaradi bru‑•	
hanja ali krvavitve v področju nosu, ustne votline ali žrela, poope‑ 
rativne otekline in krvavitve v mehka tkiva v področju vratu
centralna depresija dihanja zaradi zapoznelega delovanja •	
anestetikov in opioidnih analgetikov, ki zavrejo odziv na 
hipoksijo in hiperkapnijo in motijo zavest
hipotermija zmanjša ventilacijo•	
možganska krvavitev ali ishemija, ki moti zavest, kar ima za •	
posledico zaporo dihalne poti
moten mehanizem ventilacije zaradi bolečine po operacijah •	
v prsnem košu ali zgornjem trebuhu  zadrževanje kašlja  
retenca sputuma  atelektaze
debelost •	  pritisk na diafragmo v ležečem položaju  nepre‑
dihanost spodnjih predelov pljuč
kadilci•	
kronične pljučne bolezni (astma, KOPB) in akutni respiratorni •	
infekt

Ko je zaznavna cianoza, ima bolnik že 85% saturacijo.

Potreben je pogost nadzor bolnika, predvsem prvi pooperativni 
dan. Že  pogovor z njim nas opozori na prisotnost motnje zavesti, 
oteženo ali neazadostno dihanje.

Kadar je le mogoče, čimvečkrat in vedno ob prisotnih kliničnih znakih 
nezadostnega dihanja, naj se uporabi  pulzni oksimeter, ki bi moral 

biti del standardne opreme vsakega odseka. Pulzni oksimeter nam 
da podatek o zasičenosti krvi s kisikom in o frekvenci srca.

Bolnika je potrebno spremljati, zaplet zaznati in nanj opozoriti 
oddelčnega zdravnika in po potrebi anesteziologa!

2.KVS

a) Hipotenzija ( RR), ki jo povzročajo:

‑  hipovolemija (pomanjkanje tekočine v žilah):
izguba krvi in perspiracija med operacijo•	
pooperativna krvavitev (po drenih, »nevidna« krvavitev v •	
tkiva brez postavljenega drena)
kaže se s hladno, vlažno kožo, nizkim RR, tahikardijo, oligu‑ •	
rijo

-   krčljivost srčne mišice pri IBS in srčnem popuščanju

‑  vazodilatacija
 spinalna in EDK anestezija/analgezija•	
 razvoj septičnega šoka•	

‑  srčne aritmije

b) Hipertenzija ( RR), ki je posledica ali pa znak:
bolečine•	
hipoksemije•	
hiperkapnije•	
zmedenosti ali delirija•	
hipotermije•	
neurejenega RR •	
bolnik ni vzel lastne terapije•	

c) Motnje srčnega ritma:
reden/nereden ritem•	
bradikardne•	  ‑  visoka spinalna anestezija, EDK analgezija, as‑
piracije traheje, akutni miokardni infarkt, beta blokerji in drugi 
antiaritmiki
tahikardne •	 ‑ bolečina, hipovolemija, sepsa,  tel. temperatura, 
nekatera zdravila, elektrolitsko neravnovesje

Ponovno je potreben pogost nadzor bolnika z merjenjem 
krvnega tlaka (vsakodnevno, po potrebi tudi večkrat dnevno), 
merjenjem frekvence pulza, pp. snemanjem EKG‑ja, spremlja‑ 
njem sekrecije po drenih. 
Spremljaj, meri, opozori!

3. ASPIRACIJA
je vdahnjenje želodčne vsebine •	
agresivna želodčna vsebina lahko povzroči hudo pljučnico •	
že znotraj 24 ur
lahko pride do zaprtja dihalnih poti s trdimi delci hrane•	
ob indukciji v anestezijo ali pooperativno •	

 - upoštevati je potrebno slovenske smernice za predopera-
tivno teščost pri načrtovanem (elektivnem) operativnem 
posegu odraslega bolnika:

1. Bolnik lahko pije bistro tekočino do 2 uri pred posegom v 
splošni ali področni anesteziji

stroka - izobraževanje
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2. Bolnik ne sme jesti čvrste hrane 6 ur pred uvodom v anestezijo
3. Odrasli lahko popije 150 ml vode z zdravili do 1 uro pred uvo‑
dom v anestezijo
4. Žvečilka in tobak se morata prekiniti najkasneje 2 uri pred uvo‑
dom v anestezijo

Te smernice veljajo tudi za načrtovani carski rez.

Bistre tekočine so definirane kot tekočine brez delcev ali maščobe: 
npr. voda, bistri sadni sok, čaj, kava.

Za kravje mleko in mleko v prahu velja isto kot za čvrsto hrano.

Bolnike z znano ali pričakovano zakasnitvijo v praznjenju želodca 
(sladkorna bolezen, patologija ali simptomatika v zgornjih 
prebavilih:GERB, ahalazija kardije želodca,…) ali ileusom se mora 
obravnavati individualno in zanje te smernice ne veljajo.

4. POOPERATIVNA SLABOST IN BRUHANJE
pri 80% bolnikov•	
spol in starost (ženske, otroci)•	
mesto operativnega posega (trebuh, srednje uho)•	
opioidni analgetiki pre‑, intra‑ in pooperativno•	
anestetiki (etomidat, N2O)•	
raztegnjen želodec ob ventilaciji na masko•	
hipotenzija•	
nagnjenost k bruhanju•	

Za preprečevanje in zdravljenje uporabljamo antiemetike pred- in 
pooperativno, redno ali pp.

5. POOPERATIVNA HIDRACIJA IN NADZOR DELOVANJA 
LEDVIC

Pri majhnih posegih izven prebavnega sistema, ki so trajali manj •	
kot 30 min, z majhno izgubo krvi in majhno travmo tkiva – lahko 
bolniki pijejo bistro tekočino po 1‑2h urah po anesteziji. Če ne 
pijejo v 4‑6h, je potrebno nadomeščati tekočine i.v.
Dehidracija ima za posledico hipotenzijo ter sama  po sebi •	
ali v kombinaciji z uporabo nesteroidnih analgetikov vodi v 
akutno ledvično insuficienco ali poslabšanje kronične ledvične 
odpovedi.
Osebje mora •	 preveriti, ali so bolniki po operaciji že zaužili 
kaj teločine. Poleg tega je potreben tudi nadzor diureze, pa 
naj ima bolnik urinski kateter ali pa urinira spontano. Tekočine, 
ki jih bolniku pooperativno predpiše operater ali anesteziolog, 
je potrebno bolniku aplicirati enakomerno preko popoldneva 
ali do naslednjega jutra, kadar je predpisana količina večja.

6. KONTROLA KRVNEGA SLADKORJA

Pri sladkornih bolnikih se krvni sladkor ureja na več načinov: z 
dieto, peroralnimi zdravili, inzulinom ali kombinacijo.

V perioperativnem času je uporaba antidiabetičnih pripravkov 
prilagojena obdobju teščosti.

Dokler bolniki ne začnejo uživati hrane, ne jemljejo peroralnih 
antidiabetikov. Potrebna je večkratdnevna kontrola krvnega 
sladkorja. Po potrebi prejmejo infuzijo glukoze s kritjem s 
kratkodelujočim inzulinom.

Bolniki, ki so na terapiji z inzulinom, pa pogosto že predopera‑
tivno  in nato pooperativno potrebujejo infuzijo glukoze s kritjem 
s kratkodelujočim inzulinom, krvni sladkor pa lahko urejamo tudi s 
kontinuirano infuzijo kratkodelujočega inzulina preko perfuzorja. 
Navodila za urejanje krvnega sladkorja v tem primeru ponavadi 
poda anesteziolog in diabetolog.

Takoj, ko pri bolniku ni več zadržkov za uživanje hrane s strani 
operativnega posega ali anestezije, je najbolje, da začne jesti in 
preide na svojo standardno antidiabetično terapijo.

7. POOPERATIVNA ANALGEZIJA

Analgezija je obširno področje, ki bi zahtevalo daljši prispevek. 
Želela bi le opozoriti na pazljivost pri predpisovanju in ap-
likaciji analgetikov.

Na tržišču so različne oblike iste učinkovine (npr. dikofenak 
= Naklofen v obliki tablet, kapsul, svečk ali v i.v. obliki (Neodol‑
passe)). Predpisovanje in aplikacija različnih oblik iste učinkovine 
istočasno ima za posledico povečano dozo in povečano tveg‑
anje za stranske učinke in zaplete (krvavitve iz GIT, poslabšanje 
ledvične funkcije,…).

Ravno tako je potrebna previdnost pri predpisovanju in aplikaciji 
iste učinkovine različnih proizvajalcev (Zaldiar = Doreta, Vol‑
taren =Naklofen,…).

8. STANJE PO REGIONALNI ANESTEZIJI IN REGIONALNA 
ANALGEZIJA

Regionalna anestezija do konca izzveni, ko bolnik iz prebujeval‑
nice pride na oddelek, čedalje pogosteje pa se uporabljajo tudi 
regionalne tehnike lajšanja pooperativne bolečine, zato mora 
nadzor nad temi bolniki vršiti tudi osebje na oddelku:

nadzor vitalnih funkcij•	  (hipotenzija, bradikardija)
prisotnost pri prvem vstajanju bolnika iz postelje•	  (slabost, 
vrtoglavica, nezadostna mišična moč)
kontrola izzvenevanja blokade•	  (mravljinčenje, oslabela 
mišična moč, podaljšano trajanje  blokade)
bolečina v križu•	
postpunkcijski glavobol•	  (hud položajni glavobol)
kontrola sposobnosti uriniranja•	

- stik filterčka z epiduralnim katetrom (pozornost na fiksacijo 
filterčka na kateter, sterilno pokritje konca katetra v primeru 
dekonektiranja filtra in nato odstranitev katetra v skladu s smerni‑
cami za reginalno anestezijo/analgezijo ob uporabi nizkomoleku‑
larnih heparinov in drugih antikoagulantnih in antitrombotičnih  
zdravil)

- antikoagulantna terapija in regionalna anestezija/analgezija:

V svetu in v Sloveniji veljajo stroge smernice uporabe nizko‑
molekularnih heparinov (NMH) v kombinaciji z regionalno aneste‑ 
zijo/analgezijo, ki so bile pred nekaj meseci spremenjene. Ne velja 
več časovna enota 12ur prej/ 12 ur po nastavitvi/ odstranitvi epi‑
duralnega katetra (EDK) oz. SAB.

Nizki preventivni odmerek NMH se lahko aplicira najmanj 18 ur pred 
nastavitvijo/ odstranitvijo EDK oz. SAB punkcijo.

stroka - izobraževanje
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Prvi nizki preventivni odmerek NMH se lahko aplicira 6 ur po 
SAB punciji/namestitvi/odstranitvi EDK. V primeru krvavitve ob 
punkciji se lahko prvi pooperativni odmerek NMH aplicira šele 
čez 12-24 ur.

V primeru terapevtskega odmerka NMH (višji odmerki, Forte ob-
like) se lahko EDK odstrani 18 ur po zadnjem odmerku NMH, prvi 
odmerek po odstranitvi EDK je preventivni čez 6 ur, prvi terapevtski 
odmerek pa se lahko aplicira šele čez 48 ur.

Za ostala antikoagulantna in antitrombotična zdravila veljajo 
specifi čne smernice.

Za NMH velja, da se aplicirajo tako kot antibiotiki – glede 
na predpisan časovni interval. Skrajševanje intervala 
s časovno prestavitvijo aplikacije NMH z večernega na 
jutranji čas ima za posledico povečano delovanje antikoa‑
gulantnega sredstva in večje tveganje za krvavitev na mestu 
vstavitve EDK (in posledični hematom v predelu hrbtenjače 
in hromost bolnika) ali za krvavitev iz operativnega polja in je 
strokovna napaka. Potrebna je tudi povečana pozornost 
na to, kakšna oblika NMH je za določen dan predpisana 
(preventivni ali terapevtski odmerek).  Nujno je upoštevati 
ure za aplikacijo, ki jih je predpisal anesteziolog, saj jih 
ta predvidi glede na morebitno krvavo punkcijo ob nas-
tavitvi EDK ali izvedbi SAB. 

9. AMBULANTNA ANESTEZIJA IN ENODNEVNA 
BOLNIŠNICA

V tem primeru operirani bolniki po anesteziji odležijo določen 
čas v prebujevalnici ali na oddelku.

Za odpust v domačo oskrbo veljajo enaki minimalni kriteriji,
 kot so napisani zgoraj za odpust iz prebujevalnice.

Tudi glede regionalne anestezije veljejo enaka navodila, kot so 
napisana zgoraj.

Bolniki 24 ur po anesteziji ne smejo upravljati motornih vozil in 
strojev, zato za odpust iz bolnišnice potrebujejo odraslo osebo 
za spremstvo in prevoz.

Ravno tako za njih veljajo zgoraj omenjena navodila za pred-
operativno teščost.

ZAKLJUČEK:
V zgodnjem pooperativnem obdobju v prebujevalnici in 
poznem pooperativnem obdobju na oddelku lahko pride do 
številnih zapletov, ki ogrožajo bolnika. Zapleti so lahko povezani 
z vrsto anestezije, ki jo je bolnik prejel, z izvedenim operativnim 
posegom ali pa s kroničnimi spremljajočimi boleznimi, ki so 
bolj ali manj urejene.

Bolniki zato v celem perioperativnem obdobju tudi na oddelku 
potrebujejo poostren nadzor s strani oddelčnega osebja, ki te 
zaplete lahko dovolj hitro prepoznajo in preprečijo.

stroka - izobraževanje

Gordana Rožman, otroški oddelek

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki 
se soočamo z vedno večjimi zahtevami pri 
svojem delu. V času, ko postajamo vsak dan 
bolj ozaveščeni, ko želimo zagotavljati kako-
vost in varnost bolnikov, ki jih obravnavamo, 
nas ob tem pestijo fi nančna negotovost in 
medsebojna napetost.

Varnost otrok in 
mladostnikov

Vsak posameznik je tisti, ki lahko pripomore k spremembi na bolje. 
Kje vse je pomembna varnost v pediatrični zdravstveni negi, 
smo se pogovarjali 9. in 10. aprila v Portorožu. V petek smo imeli 
teoretični del, v soboto pa so potekale učne delavnice.

Ali dovolj dobro poznamo pravilo 5 P?

Sedaj je že več P ‑ jev. Ampak ‑ ali smo osvojili prvih pet? Je 
vseeno, kaj je napisano in kaj apliciramo? Vancomycin‑Edicin ali 
Sumammed‑Azibiot.

Apliciramo parenteralno terapijo v bolusu ali infuziji (količina in‑
fuzije in hitrost pretoka?) ?

Ima naš bolnik zapestnico? Raziskava, ki je potekala na dveh 
otroških oddelkih Pediatrične klinike, je pokazala, da 30% otrok 
ni imelo identifi kacijske zapestnice, ki je nujno potrebna.

Naročilo terapije po telefonu? NE (razen, če se arhivira pogovor).

In še bi lahko razpravljali.

Seminar je temeljil na aktualnih in praktičnih primerih. Tudi ta:

Naredila sem napako - kaj sedaj?
Zdravstvena oskrba je zelo kompleksna in večkrat poteka v okolju, 
ki je pod časovnim pritiskom in uporablja raznovrstno  tehnologi‑
jo. Zdravstveni delavci vsak dan sprejemajo odločitve in presoje. 
V takem okolju gredo lahko stvari narobe.  Zelo pomembno je, 
da se zavedamo, da je lahko napaka v zdravstvu usodna. Vod‑
stvo mora ustvariti kulturo varnosti. Kultura varnosti je kultura, ko 
se vsakdo zaveda, da gredo stvari lahko narobe. Deluje tako, da 
ugotavlja tveganja, da je poročanje o varnostnih zapletih odprto 
in pošteno ter da se ljudje lahko nekaj naučijo iz stvari, ki so šle 
narobe in lahko preprečijo neželene dogodke (Nacionalne us‑
meritve za razvoj kakovosti v zdravstvu).

Z vprašanjem varnega transporta otroka in mladostnika (bol-
nika) se srečujemo tudi v naši bolnišnici. Kaj vse pripomore k 
varnemu transportu otroka:
‑ zadostno število dobro usposobljenega osebja;
‑ primerne zgradbe;
‑ uporaba visokokakovostnega materiala ter tehnične opreme 
in zdravil;
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‑ uveljavitev standardnih diagnostičnih in 
terapevtskih postopkov (klinične smernice);
‑ jasna opredelitev nalog in odgovornosti;
‑ informacijski sistem;
‑natančna dokumentacija in dobra ko‑
munikacija med zdravstvenim timom in 
pacienti;

Vsak transport bolnika zahteva dodatne 
zmogljivosti bolnišnice, kot so dodatne 
naprave, delovna sila in oprema, kot tudi 
dragocen čas zaposlenih.

Za omilitev stresnih situacij in varnosti dela 
na oddelku bi bilo potrebno izdelati pro‑
tokol o spremstvu otroka pri premestitvi 
v drugo zdravstveno ustanovo ter orga‑
nizirati vsakoletni trening prepoznavanja 
znakov poslabšanja zdravstvenega stanja 
in ukrepe pri kritično bolnem otroku. 

Transport je zelo odgovorna in zahtevna 
naloga. 

Vsebine učnih delavnic so bile sledeče:
1.  insulinska črpalka in meritve krvnega 

sladkorja;
2.  priprava zdravil za intravensko dova‑

janje, pravilo 5P;
3.  pravilna uporaba adrenalinskega ejek‑

torja‑Anapen‑a‑zdravila, ki se uporablja 
ob anafilaktičnem šoku;

4.  zaščitna sredstva;
5.  bukalna in rektalna aplikacija zdravil 

ob vročinskih krčih ali epileptičnem 
statusu;

6.  prepoznavanje oznak na ovojnini 
zdravil ne medicinskih pripomočkov.

stroka - izobraževanje

Blažič M., Tomše J., Hudoklin A., Srpčič C.

OČESNA ZDRAVSTVENA 
NEGA

Očesni oddelek je bil predstavljen v pri‑ 
spevku avtoric Marte Blažič, dipl.m.s in Mari‑
je Lokar, TZN v multimedijski obliki, nakar 
je sledil prispevek Barbare Tratnik Jakljič, dr. 
med., specialistke oftalmologije, o pogostih 
očesnih boleznih in poškodbah. 

Na področju očesne zdravstvene nege 
medicinske sestre opravljamo svoje delo v 
okviru specialnosti, ki so vezane na očesna 
in ostala spremljajoča obolenja.

Vsakodnevno se srečujemo z različnimi situ‑
acijami in različno starostno populacijo.

Z individualnim pristopom k pacientu 
omogočimo, da svoje delo opravljamo 
profesionalno. 

Najbolj pogosta intervencija v zdravstveni 
negi je aplikacija kapljic in mazil v oko.

20. 4. 2010 smo medicinske ses-
tre z očesnega oddelka v okviru 
izobraževanja Društva medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Novo mesto predstavile nekatere intervencije v zdravstveni 
negi očesnega bolnika.

Prispevek sta pripravili Jožica Tomše, dipl.m.s. 
in Danica Simčič, SMS, ki ga je tudi predstavila. 
Vsak posameznik se slej ko prej sreča z ap‑
likacijo zdravil v oko. Če želimo doseči željen 
učinek zdravila, je bistvenega pomena pravil‑
na aplikacija. 

Kapljice za oko so sterilne vodne ali oljne raz‑
topine, ali suspenzije z eno ali več zdravilni‑
mi učinkovinami. Lahko jih uporabljamo v 
diagnostične in terapevtske namene. 

Mazila uporabljamo v nasprotju s kapljicami 
samo v terapevtske namene. 

Glede na način in mesto izdelave očesnih ka‑
pljic in mazil ločimo magistralno in tovarniško 
izdelane preparate. Pri magistralno izdelanih 
zdravilih se držimo navodil farmacevta. 
Zaprte, magistralno izdelane kapljice, so 
lahko uporabne do 24 ur, oziroma do enega 
meseca, če so pravilno shranjene. Odprte 
kapljice so uporabne en 
teden, nato jih zavržemo. Na 
vsako stekleničko obvezno 
napišemo datum odprtja. 

Tovarniško izdelana zdravila 
imajo v deklaraciji napisan 
rok uporabe in način shra‑ 
njevanja. Običajno jih shra‑ 
njujemo na hladnem, v tem‑
nem prostoru, le nekatera v hladilniku. Odprte 
kapljice in mazila so običajno uporabna en 
mesec.

Namen aplikacije kapljic in mazil je zagotoviti 
delovanje zdravila, preprečiti okužbe, zaščititi 
oko pred škodljivimi vplivi okolja in doseči 
izboljšanje zdravja oziroma ozdravitev. Pri 
aplikaciji kapljic in mazil upoštevamo pravila 
aseptične metode dela in pravila 7P. Velik pou‑
darek dajemo pravilnemu rokovanju s kapa‑ 

Upam, da bodo tudi v prihodnje semi-
narji tako zanimivi in uporabni kot je 
bil aprilski,  hkrati upam na našo večjo 
udeležbo. Izobraževanje je zelo koristno, 
ker vidimo, kako drugi rešujejo podobne  
težave, kot jih imamo tudi sami. Seminar-
ji nam omogočajo  sodelovanje z drugimi 
sodelavci, izmenjavo mnenj in nasvetov 
pri uporabi različnih pripomočkov za 
izboljšave pri svojem delu.
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njem kapljic in aplikacijo mazil ter razkuževanju 
rok, saj le tako preprečimo možnost okužbe in 
širjenja vnetnih obolenj.  

Kadar ima pacient predpisanih več vrst kapljic 
istočasno, med enim in drugim zdravilom 
počakamo pet do deset minut, da aplicirano 
zdravilo učinkuje. Vedno najprej kapamo ka‑
pljice, nato apliciramo mazilo.

Med zdravljenjem oči pacienti ne smejo 
uporabljati korekcijskih kontaktnih leč, 
ampak le očala. Izjema so terapevtske 
kontaktne leče, ki jih vstavi okulist, le‑te 
so del zdravljenja in jih uporabljamo samo 
v kombinaciji s kapljicami. 

Zelo pogosto se medicinske sestre, zlasti v 
urgentnih primerih, srečujemo s kemičnimi 
poškodbami očesa. Kako ravnati ob 

V očesni ambulanti medicinska sestra pa‑
cientu, že ob sprejemu za pregled, ponovno 
spere oko. Pacienta poleže, mu oko nakapa 
z anestetičnimi kapljicami in pripravi ustre‑ 
zen material. Po kapanju anestetičnih ka‑
pljic mehanično odstrani makroskopsko 
vidne delce (koščke malte ipd.) z vatiranimi 
palčkami. Evertira zgornjo in spodnjo veko 
in spere z vsaj 1 litrom 0,9% raztopine NaCl. 
Nadaljuje z 10 – minutnim spiranjem očesa, 
pri katerem pacient pogleda v vse smeri. Po 
temeljitem spiranju sledi pregled pri oku‑
listu, ki poda nadaljnji potek zdravljenja in 
oceno o poškodbi. 

Praktični prikaz postopkov pravilnega spi‑
ranja oči sta pripravili Jožica Prešeren, SMS 
in Mojca Kavšek, ZN.  

Izguba vida, bodisi zaradi težkih poškodb ali 
bolezenskih stanj, včasih vodi tudi do odstra‑ 
nitve očesa, s kasnejšo vstavitvijo proteze. 

Operacije, pri katerih se odstrani oko, so pri 
nas redke, saj se jih opravi le nekaj na leto.

poškodbi s kislino, lugom, raznimi čistili, de‑
tergenti, apnom, malto, lepili, solzilcem in 
podobno, je predstavila Anja Hudoklin, dipl. 
m. s. Kemične poškodbe najpogosteje nas‑
tanejo na delovnem mestu, v 1/3 primerov 
pa doma. Dvakrat pogosteje se poškodujejo 
moški. Kemične poškodbe so najbolj nevarne 
očesne poškodbe, saj se lahko končajo s sle‑
poto, zato zahtevajo takojšnje ukrepanje v 
prvih minutah na kraju poškodbe. 

Prva pomoč je nujno takojšnje, vsaj 5 – 
10 minutno spiranje očesa/oči z vodo iz 
najbližjega vodovoda ali iz plastenke. Očesno 
površino spiramo z manjšim curkom vode. 
Na ta način mehanično odstranimo tudi 
morebitne tujke. Spiranje je tudi prvo zdrav‑
ljenje kemične poškodbe, saj vsako odlašanje 
poslabša končni izid. Zaradi močnega stis‑
kanja očesa si poškodovanec težko spira 
oči sam.  Če je v bližini druga oseba, lažje in 
bolj temeljito spere oko, če poškodovanec 
leži. S prsti mu razpre veke in spira očesno 
površino. Med spiranjem poškodovancu 
naroči, da pogleda v različne smeri, da bolje 
odstrani škodljivo snov z očesne površine. 
Nato pelje poškodovanca do urgentne am‑
bulante splošnega zdravnika ali k okulistu.

Medicinske sestre se v očesni ambulanti 
srečujemo s pacienti, ki imajo vstavljeno 
očesno protezo. Cvetka Srpčič, VMS, je pred‑
stavila vlogo medicinske sestre pri pacientu z 
očesno protezo in ravnanje z njo.  

 Če je pacient operiran v naši operacijski sobi, 
do odpusta toaleto očesne vrečke izvajamo 
na oddelku, po odpustu pa v očesni ambulan‑
ti. Glede na stanje očesne vrečke in sekrecije 
se zdravnik odloči, kako pogosto bo pacient 
prihajal v ambulanto, medicinska sestra pa 
po naročilu zdravnika izvede toaleto. Umije 
in razkuži si roke, si nadene zaščitne rokavice 
in pacientu odstrani protezo. Protezo spere 
pod toplo tekočo vodo in jo položi v sterilno 
posodico, v kateri je 0,9% raztopina NaCl. S 
sterilnimi vatiranimi palčkami in 0,9% raz‑
topino NaCl očisti očesno vrečko, odstrani 
zaščitne rokavice, si umije in razkuži roke. Pa‑
cienta pregleda zdravnik in predpiše ustrezno 
očesno terapijo, ki jo aplicira medicinska ses‑
tra. Sledi vstavitev očesne proteze. Ponovno si 

umije in razkuži roke,  nadene si zaščitne rokavice 
in pacientu vstavi očesno protezo. Proteza se mora 
dobro prilegati in ga ne sme tiščati.

Srečujemo se tudi s pacienti, pri katerih je bila 
operacija narejena v drugi bolnišnici, toaleto pa 
izvajamo v naši ambulanti.

Ko se operativna rana zaceli, se pacienta napoti 
k očesnemu protetiku, kjer mu po meri naredijo 
očesno protezo. 

Očesna proteza je tehnični pripomoček in pa‑
cientu ne more vrniti izgubljenega vida, vrne 
pa mu naravni videz, zaupanje v njegovo samo‑ 
podobo in mu omogoči, da se normalno vključi 
v vsakdanje življenje.

Lepo je delati na področju očesne zdravstvene 
nege. Namen timskega dela je zadovoljen pa‑
cient. S pešanjem vida pogosto postaja pacient 
pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnostih 
odvisen od bližnjih. Z izboljšanjem vida lahko ob 
strokovni pomoči postaja samostojnejši. Največja 
nagrada za naše delo je, kadar je pacient zado‑
voljen z našimi storitvami in vidi. 

Predstavljene negovalne intervencije na tem 
srečanju so bile namenjene vsem medicinskim 
sestram, ki se srečujejo s tovrstnimi pacienti, bo‑
disi na primarni ali sekundarni ravni.

Eno popoldne je res prekratko za predstavitev 
dela medicinskih sester, saj sodelujemo  pri 
specialistični ambulantni dejavnosti, pri funkcio‑
nalni diagnostiki, v operativni dejavnosti in pri 
hospitalni obravnavi pacientov. Morda pa je to 
nov izziv in nova naloga za prihodnja srečanja.  

Viri:
Ahčan U. : Prva pomoč. Priročnik s praktičnimi primeri; Lju‑•	
bljana: Rdeči križ Slovenije, 2006
Nendl T. : Dajanje očesne terapije. V: Nendl T. (ur.). Standardi •	
postopkov in posegov v zdravstveni   
negi očesnih pacientov. KC Ljubljana; Očesna Klinika, 2007. 
Nendl T. : Navodila za ravnanje s stalno očesno protezo. Recen‑•	
zent: Brigita Drnovšek‑Olup in Alenka Strle. Služba zdravstvene 
nege; Klinični center, OE Očesna klinika Ljubljana, November, 
2000.
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OČESNE ZGODBE
AMBLYOPIA
Spominjam se, da sem kot majhna deklica 
pred trgovino videla dečka z očali, ki je imel 
eno oko pokrito z velikim belim obližem. 
Kasneje sem videla še več otrok, ki so 
podobno kot on nosili očala in so imeli eno 
oko pokrito. Preteči pa je moralo mnogo 
let, da sem razumela, zakaj je nošnja očal 
in pokrivanje očes tako pomembno.

V svoji ambulanti srečujem moža, ki ima 
samo eno oko. Z njim vidi le deset odstot‑
kov, čeprav je to oko na videz popolnoma 
zdravo. Njegovo, prej edino dobro videče 
oko,  je izgubil po poškodbi, na njegovem 
mestu je sedaj očesna proteza. 

K meni je nekega dne prišla tudi gospa z 
blago povešeno levo zgornjo veko. Pove‑ 
dala mi je, da že od otroštva ne vidi z 
desnim očesom. Ugotovila sem, da je nje‑
no desno oko popolnoma zdravo, a kljub 
temu je z desnim očesom videla le gib 
roke pred očesom. Zaradi povešene veke 
sem jo napotila k nevrologu. Ta je ugotovil 
možganski tumor, zaradi katerega je bila 
gospa operirana. Po operaciji se ji je vid z 
levim očesom močno poslabšal, očesa ni 
mogla več premikati, kasneje pa vek leve‑
ga očesa dolgo ni mogla več zapreti. Zaradi 
tega je preko očesa morala nositi vlažno 
komoro, to je plastična kupola, tesno prile‑
pljena na kožo ob očesu, v kateri se nabira 
vlaga. Na ta način se preprečuje izsušitev 
očesa, bolnik pa skozi rosno plastiko zelo 
slabo vidi. Kar nekaj časa je bila gospa zara‑
di tega praktično slepa. Na srečo pa se ji je 

vid levega očesa popravil in tudi njegova 
gibljivost se je vrnila. Stiska obeh bolnikov 
bi lahko bila mnogo manjša, če bi bila kot 
otroka deležna zdravljenja slabovidnosti.

Pri otroku z zgodnjim odkrivanjem slabo‑
vidnosti, z ustreznimi korekcijskimi očali 
in pokrivanjem bolje videčega očesa, 
preprečujemo trajno slabovidnost ali am‑
blyopijo. To je slab vid, ki nastane zaradi 
nenormalne vidne stimulacije v zgodnjem 
razvoju vida. Nenormalna vidna stimulaci‑
ja moti razvoj vidnih centrov v možganih, 
nastane pa lahko zaradi motne slike na 
mrežnici ali zaradi škiljenja. Z zdravlje‑ 
njem slabovidnosti moramo pričeti čim 
bolj zgodaj, čeprav imamo nekaj uspeha 
lahko tudi z zdravljenjem slabovidnih otrok 
tja do osmega in devetega leta. Na srečo 
na sistematskih pregledih otrok v starosti 
treh let ocenjujejo tudi vidno ostrino, da 
lahko slabovidne otroke še pravočasno 
napotijo k oftalmologu.

TUMORJI 

zaradi močnih bolečin, ki jih je gospa ime‑ 
la, odstraniti. Na obsevani strani njenega 
obraza kraljuje velika atrofična brazgotina. 
Zaradi močnega skrčenja veznične vrečke, 
ki je ostala na mestu nekdanjega očesa, 
očesne proteze ne more nositi. Tudi za 
epitezo se ni odločila, saj nima nikogar, 
da bi jo vozil v Ljubljano. Je pa postala 
prava mojstrica v izdelovanju “zakrival‑
nih“ tamponov iz gaze, s katerimi pokrije 
prizadeti del obraza, saj so videti tako, kot 
bi jih izdelala izkušena medicinska ses‑
tra. Brazgotin njenega obraza že davno 
ne opazim več. Razvili sva poseben od‑
nos človeka s človekom. Tika me, kot je 
pri njenem narodu to v navadi. Tudi jaz 
jo kličem po imenu. V mojo ambulanto 
prihaja vedno ob koncu delavnika. Včasih 
je naročena, včasih ne. Ve, da bo pregle‑
dana. 

Bil je dan, ko sem bila edina zdravnica  v 
očesni ambulanti. Medicinska sestra pri 
okencu se je odločila, da bo  na  nujen 
pregled sprejela gospo z visokim krvnim 
tlakom. Ker visok krvni tlak ne sodi med 
nujna stanja v oftalmologiji, sem bila 
globoko v sebi ob preobilici drugega dela 
nekoliko nejevoljna. Pa sem se odločila, da 
to nejevoljo skrijem in gospo, katere posta‑ 
va je izdajala njene kuharske spretnosti in 
katere glas ni mogel skriti njenih kadilskih 
navad, prav natančno pregledam. Na  moje 
veliko začudenje sem na enem izmed očes 
našla maligni melanom žilnice. S prijazno 
kolegico, specialistko interne medicine, 
sem se še isti dan dogovorila za ultrazvok 
trebuha. Tudi ona je našla velik tumor na 
nadledvični žlezi. Tumor na očesu se je 
po obsevanju bistveno zmanjšal, tistega 
v trebuhu pa so ji po njenem pripovedo‑
vanju odstranili še ravno v pravem času. 
Minilo je leto in  gospa v mojo ambulanto 
prihaja z idealno postavo. Tiho upam, da je 
zaradi diete in ne zaradi bolezni. Pove mi, 
da se je sedaj nekako spravila z mano. Ra‑
zumem jo: k meni je prišla z visokim krvnim 
tlakom, od mene pa je odšla z dvema ma‑
lignima tumorjema. Medicinska sestra pri 
sprejemnem okencu je imela prav, pregled 
je bil nujen.

Pred desetimi leti je prvič prišla v mojo 
ambulanto gospa, stara 44 let. Operirana 
je bila zaradi  bazalnoceličnega karcinoma 
na nosu. Vrsti belih zob in gosti dolgi rjavi 
lasje so izdajali njeno nekdanjo lepoto. Po 
operaciji je bilo potrebno še zdravljenje z 
obsevanjem. K oftalmologu je prišla, ker je 
imela levo oko močno suho. Kasneje jo je 
po prizadetem očesu s prstom poškodoval 
še otrok. Kljub zdravljenju s kapljicami se 
je čez več let na površini tega očesa na‑
redila velika razjeda, zaradi katere je oko 
počilo. Nekega dne sem morala to oko 
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Pred nami so čudoviti sončni dnevi. Delali 
bomo v vinogradih, na vrtovih in njivah. V 
delovni vnemi bomo pozabili na klobuke, 
kapice s krajci in sončna očala. Našo kožo 
in oči pa bo “nežno “ božalo sonce. Vse te 
pripomočke si bomo morda nadeli tisti 
teden,  ko se bomo odpravili na morje in 
bomo zlasti predstavnice nežnejšega spola 
budno pazile, da bo vse v skladu s kopalka‑
mi, ki si jih bomo nadele. Sonce pa nam 
ne prizanaša že od naših otroških let, zato 
moramo biti še posebej pozorni pri zaščiti 
naših otrok. Za dober vid v kasni starosti 
moramo začeti skrbeti že v rani mladosti. 
Privoščimo našim otrokom dobra sončna 
očala in jim nadenimo čepice. Ker bodo 
gotovo dočakali še višjo starost kot mi, jim 
zaradi sončnega obsevanja grozijo maligni 
tumorji kože vek in drugih delov očesa.

za zaščito očesa. A poti nazaj ni! Namesto 
kosa kruha je vse zdravljenje skupaj vredno 
le nekaj drobtinic. V skrbi za našo prihod‑
nost pustimo, da nam vsak mesec trgajo 
od plače delež, ki nam bo zagotovil varno 
starost. V resnici pa moramo za varno 
in čim bolj zdravo starost storiti še več. 
Potrebujemo tudi zdrav način življenja. 
Moja babica bi bila letos stara že mnogo 
več kot sto let. Vedno mi je govorila, naj 
svojega obraza ne izpostavljam soncu in 
to še v času, ko je bilo sončenje na moč 
moderno. Hvala ti babica!

najbrž nikoli več ne bo sposoben za vozni‑
ka viličarja. 

Ko sem bila še mlada specializantka, so 
trato, ki meji na oftalmološke ambulante, 
kosili mladi kosci brez ustrezne zaščite. 
Tistega dne je bila v pripravljenosti dr. 
Kusičeva. Kosce je poklicala k sebi in jih 
opozorila na njihovo pomanjkljivo opre‑
mo. Fantje so si nadeli zaščitne mreže in 
varneje kosili dalje. Za fanta, ki je takrat s 
hudo poškodbo roženice po nezaščiteni 
košnji ležal na našem oddelku, pa je bilo 
žal že prepozno.

STAROSTNE  
SPREMEMBE 
RUMENE PEGE
Omeniti moram tudi starostne spremem‑
be rumene pege, ki je v našem očesu 
zadolžena za dobro vidno ostrino. Tudi te so 
lahko povzročene s sončnim obsevanjem.  
Svoje prste pa ima  vmes tudi kajenje. Že 
res, da najbrž igrajo pomembno vlogo tudi 
geni, ampak svojih bioloških staršev si pač 
ne moremo izbirati. In kaj nam vzamejo te 
starostne spremembe mrežnice? Vzamejo 
nam vožnjo avtomobila in nas pahnejo v 
odvisnost od naših otrok, ki si ob obilici 
svojih obveznosti včasih le stežka vzamejo 
čas za svoje slabovidne starše. Vzamejo 
nam naš najljubši podlistek v časopisu, 
ki smo ga tako radi brali in dobre knjige 
so samo še lep spomin. Takrat nam preos‑
tanejo le še injekcije s protirastnimi faktorji 
v oko, lasersko zdravljenje in draga zdravila 

POŠKODBE
Ko sem bila stara okrog deset let, smo s 
starši obiskali Pleterje. V velikih lesenih 
vratih na obzidju je bila luknja. Vsi so ku‑
kali skoznjo. Tudi mene je premagala ra‑
dovednost. Ko sem ravno umaknila glavo 
od špranje, je mlad pastir skozi luknjo po‑
tisnil debelo železno palico. Če bi še nekaj 
sekund gledala na prepovedano pokrajino 
za obzidjem, bi oftalmološki oddelek v 
Novem mestu poznala le kot bolnica. Ime‑ 
la bi samo še eno videče oko.

Pred leti se je na oddelku zdravila gospa, ki 
ji je pri sekanju drv v oko odletelo poleno. 
Prišla je šele nekaj tednov po poškodbi, ker 
je ni imel kdo pripeljati. Njen mož najbrž 
ni najbolj skrben partner. Oko je seveda 
slepo. Sedaj sta se na njenem edinem 
videčem očesu pojavila še hudo vnetje in 
zapletena siva mrena. Prav nič ne zavidam 
tistemu, ki jo bo operiral. Njej in kirurgu 
želim vso srečo!

Mlad moški je žagal drva. V lesu je bil skrit 
naboj z druge svetovne vojne. Prežagan 
naboj mu je odletel v oko in roženico 
razparal na pol. Rano sem zašila. Danes 
gospod s tem očesom zadovoljivo vidi, a 

Od vseh praznikov me je najbolj strah 
pripravljenosti za novo leto. Vsako leto k 
meni pride na pregled gospod, ki mu je 
oko poškodovala raketa. Poškodbena siva 
mrena mu je bila sicer odstranjena, a je 
njegov vid s poškodovanim očesom zelo 
slab. Za težko novoletno poškodbo očesa 
pa sploh ne potrebujemo raket, dovolj je 
že neprevidnost pri odpiranju steklenice 
s penečim vinom. Zamašek, ki z veliko 
hitrostjo prileti v oko, lahko povzroči hude 
razpočne rane zrkla.

Vsakodnevno se srečujem z brusilci 
kovin. Njihove zgodbe so si bolj ali manj 
podobne:
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“Včeraj mi je pri brušenju z brusilko v oko 
odletel tujek.“ Večina jih ne uporablja 
zaščitnih očal, če pa že jih, so si jih za čisto 
kratek čas sneli, ali pa jim je tujek v oko 
priletel od strani.

Na roženici je navadno videti rjavkast 
kovinski tujek. Odstranjevanje tujkov je 
zame še vedno poseben izziv. V ambulanti 
mora biti posebno prijazno vzdušje, da bol‑
nik lahko ohrani miren pogled in zaupanje 
v odstranjevalca tujka. Bolnik se nasloni na 
špranjsko svetilko (biomikroskop). V eno 
roko primeš lanceto, z drugo roko pa mu 
razpiraš veke, ki mu jih s prstom včasih 
zapreš, da se površina roženice ne izsuši. 
Snop špranjske svetilke moraš usmeriti 
tako, da čim bolje oceniš globino tujka. 
Potem se z lanceto približaš robu tujka 
in jo porineš za tujek, ki ga nato s kret‑
njo, ki spominja na  nežne gibe balerine, 
odstraniš. Če ti tujek uspe odstraniti z eno 
potezo, v zahvalo požanješ odobravajoče 
začudenje. Kmalu zatem roke že samo‑ 
dejno pišejo izvid in recept. Glava se 
včasih sploh ne more načuditi, da je vse 
že napisano. Zanimivo je, kako sredi noči 
ves izziv zbledi. Takrat govorim bolj malo. 
Hitro opravim posel. Vem, da še dve uri ne 
bom mogla zaspati.  

stroka - izobraževanje

Ali zdravniki med delom bolje skrbimo za 
svojo varnost? Kirurgu je v oko brizgnil 
gnoj pri operaciji furunkla. Ortopedu je po 
operaciji v veki ostal košček kladiva. Inter‑
nistki je v oko brizgnila kri bolnika, obole‑ 
lega z aidsom. Na srečo nihče od prizadetih 
ni utrpel trajnih posledic. Odkar sem se po‑
starala, moram za boljši vid na bližino sneti 
svoja korekcijska očala. Prejšnji teden mi je 
zato med operacijo tumorja na veki v oči 
najprej brizgnil Xylocaine, še istega dne pa 
mi je med blefaroplastiko pri koagulaciji v 
oko odletel košček orbitalnega maščevja. 
Na misel mi pride pregovor o rigajoči živali 
in ledu. Drugič si bom zagotovo nadela 
zaščitna očala!

KONTAKTNE LEČE 
Kot dekle sem se le stežka sprijaznila z 
nošnjo korekcijskih očal. Po kontaktne 
leče sem se  odpravila v Zagreb. Seveda  
sem z njimi šla tudi na kopališče. Po tistem 
so se mi oči močno gnojile. Kako poceni 
sem jo odnesla, se zavedam šele danes. 
Na očesni kliniki sem srečala gospo, ki so 
ji morali zaradi vnetja roženice, ki je nas‑
talo po nošnji kontaktnih leč v bazenu, 
presaditi roženico. In vedno znova mi je 
hudo, ko pomislim na vse te mlade ljudi s 
hudimi vnetji roženice po nošnji kontakt‑
nih leč, ki na našem oddelku ostajajo tudi 
po več tednov. Pri nošnji kontaktnih leč je 
zelo pomembna higiena rok in redno me‑ 
njavanje tekočin za shranjevanje. Par kon‑
taktnih leč, ki smo jih uporabili v bazenu, 
moramo praviloma zavreči. Še bolje pa je, 
če se na kopanje odpravimo brez njih.

NENADNA IZGUBA 
VIDA
Pred enajstimi leti sem so se mi pred očmi 
po posegu v splošni anesteziji prvič po‑
javile cikcak svetlikajoče spremembe, 
nato sem za nekaj minut izgubila del 
vidnega polja. Glavobol, ki je sledil, je bil 
na srečo blag. Takrat sem se prvič srečala 
z migreno. Izkušnja mi pomaga, da lažje 

prepoznavam spremembe v vidnem 
polju, ki jih opisujejo bolniki s podobnimi 
težavami.

Pred leti sem v svoji ambulanti pregle‑
dovala očesno ozadje nekega gospoda. V 
arteriolah na njegovem očesnem ozadju 
sem opazila svetlikajoče strdke. Napo‑
tila sem ga k internistu in ga opozorila, 
da mora v primeru nenadne popolne 
izgube k oftalmologu priti takoj. Ko se 
mu je to čez nekaj tednov res zgodilo, je 
za to potreboval skoraj en dan. Časa za 
raztapljanje strdkov po zapori centralne 
retinalne arterije, ki med drugim lahko 
povzroči nenadno izgubo vida, pa je le 
nekaj ur. 

Največkrat pa se v ambulanti srečujem z 
nenadnimi izgubami vida, ki nastanejo 
zaradi krvavitev v očesno steklovino. Te se 
pogosto pojavljajo pri bolnikih z okvarami 
očesnega ozadja ob sladkorni bolezni, zato 
so pomembne redne oftalmološke kon‑
trole sladkornih bolnikov.

VARUJMO SVOJ VID
Ko sem bila stara šestnajst let, mi je neki 
fant, katerega ime le še s težavo najdem 
v arhivu svoje možganske skorje, rekel: 
“Če bi bila ti moja punca, bi te varoval kot 
punčico svojega očesa!“

Ni mu uspelo. Sedaj, ko končno razumem 
pomen teh besed, pa takšnih ponudb ni 
več!

In tisto, kar sem že davno nekje prebrala, 
zares drži tudi v primeru očesnih bolezni in 
poškodb: „Izkušnje so najboljša šola, samo 
šolnina je draga!“ 

Če bomo znali prisluhniti našim bolnikom, 
nas bodo oni učili. Strokovni izrazi se iz 
spomina kmalu izgube, zgodbe ostanejo.



33

stroka - izobraževanje

Vida Novinec, organizatorica PUD na SZKŠ

Prva skupina dijakov Srednje zdravstvene 
in kemijske šole je bila na praktičnem 
usposabljanju pri delodajalcu (PUD) v 
Splošni bolnišnici Novo mesto

G. Miran Grom, ravnatelj SZKŠ  
Novo mesto

Dijakinji Marjeta Zorman in  
Barbara Turk

Učiteljice praktičnega pouka

V letu 2008 so bili pri Ministrstvu za šolstvo 
in šport sprejeti novi izobraževalni progra‑
mi, ki v skladu z bolonjskimi smernicami 
prenašajo del praktičnega izobraževanja 
iz šol k delodajalcem. 

Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli smo 
pripravili okvirni načrt za prvo generacijo 
dijakov, ki so opravljali PUD. Predstavni‑
ki šole smo dobili informacije o PUD na 
posvetih in seminarjih. Sodelovali smo 
z drugimi šolami na Šolskem centru, ki 
so imeli na tem področju več izkušenj. 
V juniju 2009 smo se o izvedbi okvirno 
dogovorili s pomočnico direktorja za 
zdravstveno nego v Splošni bolnišnici 
Novo mesto. V novembru je šola orga‑
nizirala izobraževanje za mentorje, hkrati 
pa je ves čas potekala priprava dijakov. 
Opravili so usposabljanje iz varstva pri 
delu, velik poudarek je bil na pridobivanju 
strokovnih znanj in na razvijanju komu‑
nikacijskih veščin. 

Od 25. januarja do 19. februarja 2010 
je prva skupina dijakov opravila PUD.  
Usposabljanje je potekalo  na trinajstih 
oddelkih in odsekih Splošne bolnišnice 
Novo mesto. Vključenih je bilo 28 di‑

jakov (25 dijakinj in 3 dijaki). Na PUD‑u 
so delo dijakov spremljali mentorji, 
ki so bili izbrani izmed zaposlenih na 
oddelku. Vsak dijak je opravil 152 ur 
praktičnega usposabljanja, kar je sku‑
paj 4368 ur. 

PUD je uspešno zaključilo 27 dijakov, 
ena dijakinja pa ni oddala nobene doku‑
mentacije o uspešnem ali neuspešnem 
zaključku PUD. 

Dijaki so bili ocenjeni po naslednjih kri‑
terijih:

KRITERIJ OCENJEVANJA

Zelo  
uspešno Uspešno Dobro Zado‑

voljivo
Nezado‑
voljivo

A B C D E

Praktična znanja
Teoretična znanja o stroki
Odnos do dela, aktivnost pri delu
Odnos do opreme in sodelavcev
Samostojnost pri delu
Zanesljivost pri delu
Timsko delo
Spretnost, iznajdljivost
Komunikativnost

Oceno A so dosegli 4 dijaki pri vseh kriteri‑
jih ter 15 dijakov pri večini kriterijev.

Oceno B je doseglo 9 dijakov pri večini 
kriterijev.

Oceno C so dosegli 4 dijaki.

Oceno D je dosegel 1 dijak.

Neocenjen je bil  1 dijak.

Najboljše ocene so bile pri kriteriju številka 
3, sledita kriterij 6 in 9. Najslabše ocenjena 
sta bila kriterija številka 2 in 1.
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Ves čas priprav in izvajanja je potekalo sode‑
lovanje med koordinatorico PUD v Splošni 
bolnišnici in organizatorico na šoli. Organiza‑
torica je obiskala  1‑ 2 krat vse dijake na PUDu. 

Poleg načrtovanih obiskov je bila dvakrat na 
eni enoti zaradi zapletov z dijakinjo pri raz‑
poredu, na drugi enoti pa na željo dijaka. 

Opažanja: 

Mentorji in dijaki so bili v večini primerov s 
potekom PUD‑a zadovoljni.

Dobro znanje  dijakov  je bilo izpostavljeno 
štirikrat, prav tako so bili štirje dijaki posebej 
pohvaljeni. Štirikrat je bila opažena neurejenost 
dijakov, od tega dvakrat pri isti dijakinji. 

Dvakrat je bilo opaženo posedanje dijaka brez 
razloga. Na enem oddelku, kjer je bilo več di‑
jakov in več mentorjev, so dijaki izrazili željo, da 
bi imel vsak dijak enega mentorja.  Enaka želja 
je bila izražena s strani enega mentorja. Enkrat 
je bilo izpostavljeno vprašanje plačila mentor‑
jem. Glede izpolnjevanja dokumentacije so bila 
štirikrat vprašanja s strani mentorjev in enkrat s 
strani dijaka. Glede izpolnjevanja dokumenta‑ 
cije so bila tudi 3 vprašanja preko telefona.

Po končanem usposabljanju so dijaki v šoli 
oddali izpolnjeno dokumentacijo. Pri pre‑
gledu dokumentacije je bilo ugotovljeno:
ena dijakinja ni oddala nobene dokumenta‑ 
cije, trikrat so bila oddana pomanjkljiva 
poročila, ki so bila dijakom vrnjena, dvakrat 
so bila poročila napisana z navadnim 
svinčnikom, vendar dijaki pred tem  niso bili 
posebej opozorjeni, enkrat dijak ni popravil 
poročila po navodilih mentorja. Ena dijakinja 
je napisala zelo dobra in natančna poročila.

Pri predmetu zdravstvena nega so dijaki po 
opravljenem PUD‑u izpolnili kratek vprašalnik.

Na vprašanje, če so imeli težave pri vključevanju 
v delovni proces, je večina dijakov odgovorila, 
da niso imeli težav. Večina dijakov je pozitivno 
odgovorila na vprašanje, ali so na PUD‑u upo‑
rabljali znanje, ki so ga predhodno pridobili 
pri predmetu zdravstvena nega. Najbolj so jim 
koristila praktična znanja, ker so imeli manj 
težav pri izvajanju negovalnih intervencij. Na 
vprašanje, pri katerih vsebinah so pri pouku 
v šoli pridobili premalo informacij, so dijaki 
izpostavili, da je bilo informacij dovolj,  bilo 
pa je premalo utrjevanja vsebin ter da je 
količina snovi preobsežna oziroma število ur 
zdravstvene nege premajhno.  Dijaki menijo, 
da so v šoli pridobili dovolj znanja na področju 
zdravstvene nege pacienta in izvajanja nego‑ 

valnih intervencij  pri posameznih življenjskih 
aktivnostih, na ostalih strokovnih področjih pa 
manj. Na PUD‑u so dijaki pridobili nova znanja 
na področju diagnostično terapevtskega pro‑
grama, sodelovanja pri viziti ter zdravstvene 
nege pred, med in po operaciji. Izpostavili pa 
so tudi razlike med teorijo in prakso zdravst‑
vene nege.  

Če povzamemo splošno oceno, je bilo 
praktično usposabljanje uspešno in kvalitetno 
izvedeno.

21. aprila je bilo na Srednji zdravstveni in 
kemijski šoli organizirano srečanje mentor‑
jev dijakov na PUD‑u, predstavnikov ustanov 
in oddelkov, kjer so dijaki opravljali PUD, 
učiteljev strokovno‑ teoretičnih predmetov in 
praktičnega pouka v zdravstvu, predstavnikov 
dijakov in vodstva šole,  na katerem so sku‑
paj analizirali potek PUD‑a  prve skupine di‑
jakov.

V glavnem so izkušnje enih in drugih pozitivne, 
ostajajo pa še nekatera nerešena vprašanja, 
zlasti finančni vidik, glede plačila mentorjem, za‑
varovanja, malice in nagrad dijakom. Ravnatelj 
Srednje zdravstvene in kemijske šole je pojasnil, 
da je v pripravi sprememba zakonodaje, kjer 
so predvidena sredstva, ki jih bodo dobile šole 
za kritje stroškov PUD.  Število dijakov, ki bodo 
opravljali PUD, se bo v naslednjih dveh letih še 
povečalo. Izvedba PUD v praksi predstavlja pri 
trenutnih gospodarskih razmerah za večino 
srednjih šol problem. 

S strani pomočnice direktorja za zdravstveno 
nego je bilo izpostavljeno vprašanje glede 
števila dijakov in študentov na praksi, da ne bi 
bilo moteče in bi bilo še varno za paciente. 

Prisotni mentorji so svoje delo in delo dijakov 
ocenili kot uspešno medsebojno sodelovanje 
in bi bili v bodoče še pripravljeni prevzeti vlo‑
go mentorja dijakom.

Delavci in vodstvo šole, predstavniki orga‑
nizacij, kjer je že potekal PUD in predstavniki 
organizacij, kjer bo PUD potekal v prihodnje 
menijo, da dijaki na PUD‑u pridobijo novo 
znanje in izkušnje, ter da PUD tudi mentorjem 
prinese nove izkušnje in jim  pomeni  izziv. 

Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da 
je prva generacija dijakov uspešno opravila 
PUD. 

* Opomba:
Dijakinja, ki jo vodimo kot neocenjeno, je naknadno 
oddala dokumentacijo in je PUD uspešno zaključila.

Praktično 
usposabljanje 
pri 
delodajalcu v 
očeh dijakov
Od 25. 1. 2010 do 19.2. 2010 smo 
opravljali vsakodnevno prakso 
na različnih oddelkih v Splošni 
bolnišnici Novo mesto. Naš razred si 
je en mesec nabiral izkušnje in zna‑ 
nje. Praksa nam je zelo prav prišla, 
ker smo se naučili delati v timu. 
Hvaležni smo našim mentorjem in 
mentoricam, ker so nas zelo veliko 
naučili in nam pokazali stvari, ki jih 
v šoli nismo videli. Pomagali so nam, 
da smo si nabrali veliko izkušenj, ki 
nam bodo v nadaljnjem življenju, 
šoli in službi v veliko pomoč. 

Delo smo opravljali dopoldne in 
popoldne, tudi kakšen vikend se je 
našel, ko je bilo potrebno priskočiti 
na pomoč. Zelo radi smo hodili na 
prakso in smo po zaključeni praksi 
kar malo pogrešali oddelke, na ka‑
terih smo opravljali delo. V veliko 
veselje nam je bilo delati z ljudmi 
in biti v delovnem timu.

Poleg lepih stvari so se našli tudi 
manj prijetni trenutki, ki pa smo jih 
skupaj z mentorji kmalu odpravili.

Hvala vsem, ki ste nam omogočili de‑
lovno prakso. Hvala prof. Vidi Novinec, 
vsem mentorjem, Splošni bolnišnici 
Novo mesto, in ne nazadnje tudi pro‑
fesoricam zdravstvene nege, ki so nas 
učile, da bomo lahko kot zdravstveni 
delavci uspešno delovali.

Marjeta Zorman in Barbara Turk, 
dijakinji

stroka - izobraževanje
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Anica Novak, centralna sterilizacija

Pravica vsakega bolnika – 
čist in sterilen material

22. in 23. aprila letos je v 
Portorožu potekalo stro-
kovno srečanje medicin-
skih sester in zdravstvenih 
tehnikov v sterilizaciji, ki ga 
je organizirala Sekcija MS 
in ZT v sterilizaciji. Iz cen-
tralne sterilizacije v naši 
bolnišnici so se  srečanja 
udeležile štiri medicinske 
sestre.

Teme srečanja so bile zelo pestre in 
zanimive, zlasti z vidika čiščenja in‑
strumentarija. Predavanja bi se morala 
začeti s tremi tujimi predavatelji, ki pa 
so zaradi težav v zračnem prometu (vul‑
kanski prah) predavanja v zadnjem hipu 
odpovedali. 

V prvem predavanju so bili predstavlje‑
ni izzivi ročnega in strojnega čiščenja, 
pomen kvalitete vode in pravilne upo‑
rabe razkužil ter pralno razkuževalnih 
sredstev.

Celostno validacijo dela in aparatur v 
centralni sterilizaciji so nam predstavili 
zaposleni v SB Celje.

Vse bolj se govori o sledljivosti nečistega 
in sterilnega materiala, kar nam je bilo 
na praktični način tudi predstavljeno. V 
enem izmed pradavanj je bil predstav‑
ljen tudi vidik operacijske medicinske 
sestre na pomembnost sledenja.

Tema srečanja je bila tudi sodobna os‑
krba instrumentov in pribora, ki se ne 

začenja v Centralni sterilizaciji, temveč 
že v operacijski sobi.

Sklop predavanj je bil namenjen reproce‑
siranju materiala v zobnih ambulantah. 

Proces sterilizacije mora biti strogo 
nadzorovan. Pri tem se poslužujemo 
kemičnih in bioloških indikatorjev, ki 
morajo ustrezati evropskim normam 
in standardom. Predstavljen nam je bil 
nov način kontrole penetracije pare s 
pomočjo elektronskega testnega sistema 
Bowie – Dick . V Sloveniji ga uporabljajo v 
UKC Ljubljana in imajo dobre izkušnje.

Spregovorili smo tudi o prionih in no‑
vostih na tem področju. 

Zanimivo je bilo predavanje, ki  ga je 
pripravila predstavnica Slovenskega 
Inštituta za standardizacijo (SIST).

Nekaj tem je bilo namenjenih zaposle‑
nim v centralnih sterilizacijah in kadrih.

Vse v predavalnici pa je s svojim prispe‑
vkom razvedrila Marjeta Berkopec, ope‑

racijska med. sestra iz naše bolnišnice, ki 
je spregovorila o operacijskih medicin‑
skih sestrah in horizontalnem nasilju. 

Predstavljene so nam bile dolžnosti 
delodajalcev in delavcev za varno delo 
z avtoklavi. Poudarek je bil na rednem 
obnavljanju znanja s tega področja ter 
rednih pregledih in preizkusih tlačne 
opreme.

Prvega dne predavanj nam je bila ponu‑
jena možnost postavljanja anonimnih 
vprašanj, ki smo jih oddali. Po končanih 
predavanjih so bila ta vprašanja zastav‑
ljena različnim predavateljem. Razvila se 
je burna razprava, iz katere smo dobili 
kar nekaj koristnih predlogov.

Dva dneva predavanj so hitro minila. V 
službo smo se vrnile polne novih vtisov.
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Nadja Matkovič

Obvladovanje bolnišničnih okužb v 
operacijski sobi

Z željo po osvajanju novih znanj smo se s kolegicami udeležile 
dvodnevnega seminarja operacijskih medicinskih sester 
na temo: Bolnišnične okužbe v operacijski sobi. Seminar je 
potekal v Termah Čatež 7. in 8. maja 2010.

Po uvodnem pozdravu predsednice Sekci‑
je MS in ZT v operativni dejavnosti nas je 
presenetila naša kolegica Marjeta Berko‑
pec, d.m.s. in nam nastavila ogledalo. Na 
humoren način je opozorila na napake, 
ki jih delamo pri svojem delu. Po nasme‑
janem začetku, smo začeli z bolj resnim 
delom predavanj.

Strokovni del srečanja smo začeli s poud‑
arkom o pomenu spremljanja bolnišničnih 
okužb na nacionalnem nivoju,  kamor 
spada tudi okužba kirurških ran, ki 
je najpogostejši zaplet po kirurškem 
posegu. 

Z zanimanjem smo poslušali prispe‑
vke o dejavnikih tveganja in ukrepih ter 
priporočilih za preprečitev okužbe kirurške 
rane. Obnovili smo znanje iz preveze rane, 
tako akutne, kot tudi kronične ter osvežili 
spomin, kje, kako in kakšne pripomočke 
potrebujemo ob prevezi rane.

Služba za preprečevanje in obvladovanje 
bolnišničnih okužb v UKC Ljubljana nam je 
predstavila načine, s katerimi se spoprije‑
majo pri problematiki bolnišničnih okužb.

Precej zanimanja in vprašanj je vzbudil 
vzgojno‑izobraževalni program »Asepsa 
in protokol operacijskega bloka«, ki so 
ga pripravili v Splošni bolnišnici Jesenice. 
Imajo ga za interno uporabo in sicer za 
izobraževanje novega kadra oz. za dijake in 
študente, kateri se prvič soočijo z delom ali 
opazovanjem v operacijski sobi. Program 
je zelo dobro zastavljen, saj vsebuje vse 
osnove obnašanja, ki so potrebne vsako‑
mur, ki prvič prestopi vrata operacijskega 
bloka .

Veliko je bilo povedanega tudi o načinih 
prenosa okužb, najpogostejših okužbah in 
o nadzoru le teh.

Predstavljen nam je bil pomen dobre 

priprave pacienta na operativni poseg, 
tako psihične, fi zične in higienske, kot tudi 
pomen dokumentacije.

Pri temi »Odstranjevanje las in dlak pred 
operativnim posegom« so nam bile pred‑
stavljene najnovejše smernice, ki odsvetu‑
jejo odstranjevanje las in dlak,  razen če 
je to nujno potrebno. V tem primeru se 
svetuje striženje z električnim brivnikom, 
odsvetuje pa se mokro britje z britvico. Z 
britjem se poškoduje koža, ranjena koža 
pa je gojišče za bakterije.

Potrebna zaščita pacienta pred okužbami 
v operacijski sobi so tudi pravilno kirurško 
umite in razkužene roke kirurške ekipe. 
Vsaka zdravstvena ustanova naj bi imela  
strokovni standard za pravilno umivanje 
in razkuževanje rok. Veliko pa je potrebno 
narediti na tem, da bodo vsi te standarde 
izvajali korektno.

fi ltriranja zraka, da iz ozračja odstrani čim 
več prašnih delcev.

Kot zadnje predavanje prvega dne nam 
je bila predstavljena najsodobnejša ope‑
racijska soba podjetja Karel Storz. Vsebuje 
najsodobnejšo tehnologijo. Cela opera‑
cijska soba se upravlja iz enega ekrana na do‑
tik (»screen tauch«). Takšna operacijska soba 
nas zagotovo čaka nekje v prihodnosti.

Drugega dne nam je bil po uvodnem 
pozdravu  predstavljen potek sterilizacije 
v Splošni bolnišnici Murska Sobota, prav 
tako pa se nam je predstavila Splošna 
bolnišnica Ptuj. Sterilizacijski postopek so 
pripeljali na takšen nivo, da so se uspešno 
certifi cirali in pridobili standard  kakovosti 
ISO 9001:2008.

Nekaj je bilo povedanega tudi o čiščenju in 
razkuževanju bronhoskopov. Poudarek je 
bil na pravilnem shranjevanju le teh.

Poslušali smo predavanje o zapletih pri 
vstavitvi srčnega spodbujevalnika in 
pomenu asepse tudi pri manjših posegih.

Sledilo je predavanje oz. opis pacienta, ki 
je imel strgana oba ligamenta, ki fi ksirata 
ključnico. Z video posnetkom je bila prika‑
zana fi ksacija z »hook« ploščo in ostali 
potek operacije ter rentgenski aparat v 
operacijski sobi – varna uporaba le tega 
za pacienta in osebje.

Zelo podrobno predavanje o artroskopski 
rekonstrukciji sprednje križne vezi v Splošni 
bolnišnici Novo mesto sta pripravili naši 
kolegici, Plut Janja, dipl.med.ses in Pavček 
Jožica, dipl.med.ses., in prikazali vlogo ope‑
racijske medicinske sestre pri tej operaciji. 
Poudarek je bil na varni namestitvi položaja 
pacienta, skrbi za aseptične pogoje, nadzo‑
ru ter dokumentiranju podatkov pacienta. 
Zelo vzpodbuden je podatek, da po tej op‑
eraciji do sedaj pri nobenemu pacientu ni 
prišlo do infekta v kolenskem sklepu. 

Poster: »Obvladovanje bolnišničnih okužb 
v operacijski sobi,«  ki so ga predstavile 
kolegice Splošne bolnišnice Jesenice, je 
požel veliko našega zanimanja.

Pri preprečevanju prenosa okužb igra zelo 
veliko vlogo higiena operacijske sobe 
pred, med in po posameznih posegih. 
Da pa se lahko higiena v operacijski sobi 
optimalno vzdržuje, morata biti že sama 
gradnja in oprema prilagojeni in usklajeni 
s priporočili.  

Pomembno vlogo pri vzdrževanju higiene 
v operacijski sobi ima tudi klimatska 
naprava. Imeti mora možnost regulacije 
temperature, vlažnosti in zelo dobrega 
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Zdravljenje z insulini in inkretini
Tjaša Janjoš, dipl. m. s., Andreja Žnidaršič, dipl. m. s.
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Radiološke inženirke v Rogaški Slatini

stroka - izobraževanje



39

stroka - izobraževanje



40

Alenka Andolšek 
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Učinkovitost upravljanja in vodenja  
v zdravstvu 
17. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu 

V Čateških Toplicah smo bili 20. in 21. maja deležni velikega gos-
toljubja celotnega osebja, predvsem pa se zahvaljujemo gospodu 
Tonetu Zorku za njegovo gostoljubnost in za nekaj tistih »malenko-
sti«, ki so popestrile tako uradni, kot tudi družabni del srečanja.

Kot je za naša srečanja že značilno, se v uvod‑
nem delu najprej predstavi zdravstvena 
regija kraja, kjer srečanje poteka. Gospod 
Iztok Starc je predstavil posavsko zdravst‑
veno regijo.

Mag. Gregorič Rogelj z MZ je predstavila 
svoj pogled na upravljanje zdravstvenih 
zavodov.

Svoj pristop, sistemski pristop k upravljanju, 
nam je prikazala tudi doc. dr. Mlakarjeva, 
direktorica ZZZS Novo mesto.

Sledila sta dva prispevka predstavnic MZ, 
kjer je bilo predstavljeno izvajanje upravnih 
nadzorov v zdravstvu in merjenje uspešnosti 
javnih zdravstvenih zavodov.

Prispevek mag. Saške Terseglav z naslo‑
vom: Dobri medosebni odnosi kot dejavnik 
uspešnosti ljudi in organizacij, je bil zelo 
zanimiv in zelo aktualen. Na delovnem 
mestu preživimo skoraj polovico svojega 
časa, zato je pomembno, da se pri delu 
počutimo dobro. Da bi posamezniki kot 
člani organizacije dosegli preobrat v 
komuniciranju in medosebnih odnosih, 
morajo prenehati ponavljati negativne 
vzorce odnosov obnašanja ter ugoto-
viti, da nepripravljenost za sodelovanje, 
obtoževanje, podcenjevanje in napad 
sodelavcev pri delu za doseganje skup-
nih ciljev ni produktivno, predvsem pa 

morajo prepoznati, da so si sami ustvarili 
odnos, kakršnega imajo.

V petek smo pričakovali dr. Marušiča, vendar 
je obisk na srečanju odpovedal zaradi nujnih 
obveznosti.

Kot prvi govorec drugega dne je gospod Garel 
Pascal z Evropske zveze bolnišnic in drugih 
zdravstvenih organizacij ‑ HOPE predstavil 
učinkovite bolnišnice v Evropi. Poudarki iz nje‑
gove predstavitve: zadnjih nekaj let se večina 
držav, članic Evropske unije, sooča z enako 
problematiko – s potrebo, kako zagotoviti ka‑
kovostno zdravstveno varstvo, ki bo prilagoje‑
no potrebam prebivalstva in dostopno vsem, 
in se hkrati spopadati z vse večjimi izdatki v 
zdravstvu ob omejenih javnih financah. Javna 
sredstva, ki pokrivajo večino zdravstvenih iz‑
datkov, so povsod skrčena. Zato so države 
članice začele z reformami svojih sistemov 
zdravstvenega varstva. Bolnišnični sektor 
ima ključno in posebno vlogo v zdravstvenih 
sistemih in predstavlja eno največjih postavk 
izdatkov v zdravstvu.

Na internetnem naslovu http://www.hope.
be evropskega združenja bolnišnične in 
zdravstvene oskrbe HOPE lahko najdete 
mnogo zanimivih in uporabnih vsebin.

Mag. Jurij Stariha se je v svojem prispevku 
dotaknil ekonomike poslovanja bolnišnic 
in sicer na dveh ravneh: na nacionalni ravni 

ter s tem povezane potrebe po organizaciji 
ustrezne mreže bolnišnic, ki bodo zagotav‑
ljale ustrezen nivo zdravstvenega varstva 
za državljane ter na ravni bolnišnic, kjer je 
naloga vodstva z omejenimi sredstvi ravnati 
gospodarno in opraviti zakupljen program 
zdravstvenih storitev.

Sledil je prispevek mag. Kolenc, direktorice 
zasebne bolnišnice, iz Kirurškega Sanatorija 
Rožna dolina. 

Primer dobre prakse je prikazal dr. Vindišar 
iz Splošne bolnišnice Celje. V svojem prispe‑
vku je prikazal proces sistematizacije v ope‑ 
racijskih dvoranah, organizacijsko shemo 
v Centralnem operacijskem bloku Splošne 
bolnišnice Celje in način pristopa k spre‑
membam poslovnih procesov. Predstavil 
je projekt optimizacije izkoriščenosti ope‑ 
racijskih dvoran, z rešitvami in prikazanimi 
pozitivnimi rezultati. Podani so bili predlogi 
za izboljšanje informacijskega sistema in 
večji nadzor nad kakovostjo in materialnimi 
stroški v operacijskih dvoranah. 

V številnih bolnišnicah imamo dobro 
opremljene operacijske dvorane, dobro 
usposobljen zdravstveni kader. Vse skupaj, 
povezano v celoto, nam daje možnost, da 
učinkovito izkoristimo naše možnosti. 

Izzive vodenja zdravstvenega doma je pred‑
stavil direktor Zdravstvenege doma – Osnov‑
no varstvo iz  Nove gorice g. Marjan Pintar.

Gospod Davorin Poherc iz Kemofarmacije 
je predstavil slovenski trg zdravil. Sledil je 
pogled na upravljanje in vodenje lekarne 
mag. Jakliča. Na koncu nam je dr. Stanislav 
Primožič iz Javne agencije RS za zdravila in 
medicinske pripomočke povedal nekaj o 
določanju cen zdravil.

Predavanja so bila zanimiva in poučna. 
Primer dobre prakse je dokaz, da se kljub 
težki finančni in kadrovski situaciji še vedno 
lahko naredi nekaj, kar nam prinese boljše 
rezultate, večje zadovoljstvo zaposlenih in 
zadovoljivo obravnavo naših pacientov. 
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Irma Kumer, dipl. med. sestra

MS MANAGEMENT AT THE DAWN 
OF A NEW DECADE:QUO VADIS 

(Multipla skleroza ob vzhodu v novo 
obdobje: quo vadis)

Skrb za skupno „zorenje“ v znanju in spret-
nostih MS medicinskih sester - medicinske 
sestre, ki se ukvarjamo z bolniki z Multiplo 
sklerozo, smo letos 26. - 28. maja obnavljale 
svoje znanje v Atenah na 13. mednarodnem 
delovnem srečanju.

Število bolnikov z boleznijo Multipla skleroza je vsako leto višje 
in zaradi kroničnega poteka ter slabšanja bolezni je še kako 
pomembno, da kot strokovnjakinje na tem področju tudi medicin‑
ske sestre dobivamo vedno nova znanja.

Za MS medicinsko sestro je najpomembnejše sodelovanje in 
spremljanje MS bolnikov na najvišjem mestu, kot tudi profe‑
sionalen pristop, med katere sodi tolerantnost, spoštovanje ter 
omogočanje, da  bolnik aktivno sodeluje v procesu zdravljenja 
in rehabilitacije. Bolniki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami, 
ki so zelo moteči za življenje. Seveda pa se medicinskim sestram 
nenehno postavlja vprašanje, kako se približati bolniku, kako 
pridobiti njegovo zaupanje. In ravno zaradi vseh teh vprašanj 
je pomembno nenehno pridobivanje novih znanj, predvsem pa 
izkušenj z  MS bolniki .

Maria P. Amato, dr. med., je prikazala osnovna bolezenska zna‑
menja v zgodnjem obdobju bolezni MS. Med drugim je izpostavila 
pomembnost obvladovanja kognitivnega upada pri njih. S prika‑
zom različnih kohortnih študij  na podlagi kognitivne rehabilita‑
cije je prikazala podatke, ki  so pokazali 54% prisotnost znakov 
depresije, 49% utrudljivosti ter 45% kognitivnih okvar, kar pred‑
stavlja visoko motnjo pri socialni in delovni varnosti posameznika. 
Ob tem se zastavlja vprašanje, kako zaščititi bolnika, da do takšnih 
znakov ne bi prišlo. Odgovor je čim zgodnejše zdravljenje z in‑
terferoni.

Karl Gross, zdravnik, ki je od leta 1999 tudi sam bolnik na terapiji 
z Betaferonom, je postavil pomisleke oz. vprašanja o varnostnem 
profi lu glede novega peroralnega načina zdravljenja bolezni MS. 
Ali bo takšna oblika zdravljenja samo mit ali pa le resničnost? Tudi 
na slovensko področje prihaja takšna oblika zdravljenja, za katero 

pa ne vemo, kako varna in uspešna bo za posameznike.

Vloga medicinske sestre se tu vidi v tesnem sodelovanju z bol‑
nikom in kot smo že dejali, v pravočasnem uvajanju imunomodu‑
latorne terapije na začetku poti.

Z zanimivim pristopom je dr. Sven Schippling predstavil 
razmišljanje, kdaj bolniku zamenjati že obstoječo imunomodula‑
torno terapijo predvsem takrat, ko za to zaprosi bolnik. S pomočjo 
različnih dolgoletnih študij ter dobro pripravljenim programom je 
bil mnenja, da so danes rezultati ugodni in uspešni. Razmišljanje 
strokovnjakov je enotno in to je čim zgodnejše predpisovanje 
imunomodulatorne terapije. Prihodnost celostne obravnave pa 
vidi predvsem v izvajanju najrazličnejših raziskav s področja zdrav‑
ljenja  bolezni MS.

Jane Wale, MS medicinska sestra z dolgoletnimi izkušnjami, je 
poudarila, da je vloga MS medicinskih sester zelo pomembna 
v smislu varnosti ter sprotnega reševanja morebitnih neprilik, s 
katerimi se srečujejo naši bolniki. Skrb celotnega zdravstvene‑
ga sistema je v svetu usmerjen k bolniku in ozaveščanju širše 
družbe. Pomembno je, da celoten sistem bolnika vključuje kot 
„aktivnega igralca“. Poudarila je še vlogo MS medicinske sestre v 
smislu socialnega varstva ter vključevanje bolnika pri odločanju 
za svoje zdravljenje. MS medicinska sestra predstavlja most med 
bolnikom in zdravnikom.

Kot že velikokrat poudarjeno skrb za psihično stanje bolnika 
je Denis Knowles poudarila pomembnost komunikacije, oseb‑
nostne učinkovitosti ter postavljanje cilja – samospoštovanje 
bolnika. Veliko bolnikov se čez celoten proces zdravljenja pre‑
pusti voditi skozi „zdravstveni labirint“ brez kakšne aktivne 
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Helena Švajger, dipl. med. sestravloge. Vendar to ni prav. Za dober potek 
bolezni je pomembno, da bolnik aktivno 
sodeluje z vsemi strokovnjaki. Za nas pa 
je pomembno, da si pridobivamo znanja 
in izkušnje pri poslušanju, razumevanju 
ter opogumljanju bolnika. 

Za zaključek celodnevnega srečanja je 
Mark Dolev slikovito prikazal pomemb‑
nost  rehabilitacije pri MS bolnikih. Sama 
rehabilitacija je multidisciplinarna ter in‑
dividualno usmerjena na posameznika. 
Tritedenski tretma vpliva na izboljšanje 
izgubljenih telesnih aktivnosti, okvar ter 
pridobitev izboljšanja fi zičnega stanja, ka‑
teri predstavlja eno od najvišjih vrednot 
za dobro življenje MS bolnika.

Usmerjenost v prihodnost in obenem us‑
merjenost k MS bolniku je danes vodilo 
za vse nas. Misli in nova znanja, podana 
na letošnjem srečanju MS medicinskih 
sester, bo vodilo za naše delo doma. 
Ali smo MS medicinske sestre na svojih 
oddelkih dovolj uspešne, nam kažejo 
dolgoletne izkušnje in navsezadnje 
naši bolniki, s katerimi se vsakodnevno 
srečujemo. Bolniki nam zaupajo, vedo, 
da je naše delo strokovno in odgovorno. 
Naše delo se  ne konča, ko zapustimo 
vrata bolnišnice, ampak nas spremlja čez 
celoten vsakdan. Rezultat tega je zado‑
voljen, pomirjen in srečen bolnik kljub 
svoji težki bolezni..

Za to uspešno strokovno izpopolnjevanje, 
na katerem nas je s pomočjo farmacevtske 
fi rme Bayer Schering sodelovalo 7 MS 
medicinski sester, se najlepše zahvalju‑
jem, z željo po nadaljnjem sodelovanju in 
druženju.

Udeleženke

stroka - izobraževanje

WCNA 2010, 
The Nederland, The Hague

Od 4. – 8. junija je potekal svetovni kongres anestezijskih 
medicinskih sester na Nizozemskem, v Haagu, v organizaciji In-
ternational Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) - mednarod-
nega združenja medicinskih sester pri anesteziji, The Duch Asso-
ciation for Nurse Anesthetists (NVAM) - nizozemskega združenja 
anestezijskih medicinskih sester in National Organizing Cimmit-
tee (NOC).

Kongresa se je udeležilo okoli 600 pred‑
stavnikov iz 37 držav, iz Slovenije nas 
je bilo 30. Naša bolnišnica je imela štiri 
predstavnice, diplomirane medicinske 
sestre Branko Makarovič, Marjeto Pla‑
ninc, Bojano Berus in Heleno Švajger. Z 
Bojano Berus sva se kot aktivni udeleženki 
kongresa predstavili s posterjem »Ali 
so naši pacienti med operacijo dovolj 
ogrevani?« (Are our patients warmed 
enough during surgical operation?). Na‑
jin plakat se je lepo navezoval na preda‑
vanje B.Tilmann Muller‑Wolff (Nemčija) z 
naslovom: Hypothermia prevention as a 
guideline approach. Predavatelj je član 
skupine, ki oblikuje evropske smernice 
o ogrevanju pacientov.

V nekaj dneh smo se lahko udeležili 
številnih strokovnih predavanj in delavnic s 
področja  anestezije. Predstavljenih je bilo 

tudi nekaj manj kot 30 posterjev na temo 
anestezija. Predavanja so bila pestra, kot 
je lahko pestra tudi sama anestezija (nuj‑
na stanja, masivna transfuzija, bolečina,  
airway management, ….).

V družabnem delu je bilo nekaj časa 
namenjenega  izmenjavi delovnih 
izkušenj, povezovanju in sklepanju 
novih poznanstev. Seveda ni šlo brez 
ogleda starodavnega mesta Amster‑
dama, vožnje z ladjico po reki Amster in 
sprehoda skozi znamenito ulico »RED 
STREET«.

Strokovno podkovani, polni lepih vtisov in 
zadovoljni smo se radi vrnili domov, a se 
že veselimo  naslednjega, 10. svetovnega 
kongresa anestezijskih medicinskih ses‑
ter leta 2012, katerega gostitelji bomo 
Slovenci.
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   ….. znamenita arhitektura, ekološka 
osveščenost naroda, tulipani, mlini na 
veter, Vincent Van Gogh, Het Rembrandth‑
nis,…. 

Simpozij intenzivne 
medicine na Bledu

Karmen Janežič

19. simpozij intenzivne medicine in 16. 
seminar za medicinske sestre, ki ga vsa‑
ko leto organizira Slovensko združenje 
za intenzivno medicino na Bledu, je 
letos obravnaval vedno aktualno temo 
ogroženih, šokiranih in septičnih pa‑
cientov. Predstavljene so bile različne 
oblike šoka, patofi ziologija šoka, pris‑
top k šokiranemu pacientu, temeljni 
diagnostični postopki, monitoring in izbi‑
ra načina zdravljenja. Na področju sepse 
je bila predstavljena defi nicija in diagnos‑
tika hude sepse, sama patofi ziologija, or‑
ganske odpovedi, začetno in antibiotično 
zdravljenje ter pomen mikrobioloških 
preiskav v povezavi s klinično oceno 
mikrobioloških izvidov. Mikrobiologija 
je dandanes zelo pomembno področje 
medicine, saj se pojavlja vedno več 
odpornih bakterij na antibiotike in so 
večkrat tudi vzrok za sepso na inten‑
zivnih oddelkih, zato je bila poudarjena 
izbira antibiotikov in racionalna uporaba 
le – teh.  Za učinkovito diagnostiko je 
ključnega pomena tudi odvzem krvi in 
kužnin nasploh pred uvedbo zdravljenja 
z antibiotiki, vendar pa zaradi samega 
odvzema kužnin ne smemo odlašati  z 
začetkom antibiotičnega zdravljenja. 

Najnovejše smernice za delo s septičnimi 
bolniki poudarjajo dvig zavedanja glede 
sepse, izboljšanje diagnostike in zdrav‑
ljenje sepse, pri čemer je pomembno 
izobraževanje osebja, izboljšanje oskrbe 
bolnikov po odpustu iz intenzivne enote, 
razvoj smernic zdravljenja in zbiranje 
podatkov oskrbe. Namen teh ukrepov 
je uresničitev vseh zastavljenih ciljev, 
kar naj bi zagotovilo boljši izid bolezni, 
zmanjšanje umrljivosti bolnikov s sepso, 
obenem pa naj bi preprečili vpliv indus‑
trije na stroko in zlorabo smernic za ko‑
mercialne namene.

V drugem delu sestrskega seminarja 
so bile predstavljene proste teme, ki 
so obravnavale večinoma prikaze pri‑
merov. Poslušali smo predavanja o kar‑
diogenem šoku pri hudem miokarditisu, 
obravnavi AKS, zanimiv je bil primer 
septičnega šoka pri temnopoltem bol‑
niku, hemoragičnega šoka, ki je nastal kot 
posledica krvavitve iz varic požiralnika, 
posebej zanimiv pa je bil prikaz zelo 
redke bolezni toksične epidermalne nek‑
rolize, oskrba ran in zdravljenje, ki se je 
uspešno zaključilo.

Naš letošnji prispevek z naslovom 
Hemoragična mrzlica z renalnim sindro‑
mom (mišja mrzlica) v jugovzhodni Slo‑
veniji je prestavila Vanja Sabljak, dipl.m.s. 
z Odseka interne intenzivne medicine. 
Predavanje je vzbudilo zelo veliko zani‑
manje, saj je bolezen v drugih predelih 
Slovenije, razen v Prekmurju, praktično 
nepoznana. 

Ponovno pa smo se dotaknili vedno ak‑
tualne teme oskrbe centralnih venskih 
katetrov, vlogi medicinske sestre pri tem 
ter preprečevanju zapletov zaradi vstav‑
ljenega žilnega katetra.

Sepsa je sistemski odgovor organizma 
na okužbo. Septičen in šokiran bolnik 
predstavlja danes v enotah intenzivne 
terapije velik problem, saj je okvara kate‑
regakoli organa ali organskega sistema, 
ki se pojavlja pri takem bolniku, zanj lah‑
ko usodna. Z večanjem števila prizadetih 
organov narašča tudi smrtnost, zato je 
zelo pomembno, da bolezen čimprej od‑
krijemo in jo začnemo zdraviti z ustre‑
zno antibiotično terapijo, saj bolezen 
predstavlja vedno večje breme zdravst‑
venega sistema povsod po svetu, kar pa 
v današnjem času varčevanja ni zane‑
marljivo.
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Dragica Pavkovič

Sončni dnevi nas kaj radi zvabijo v naravo, kjer si želimo po pusti deževni pomladi nabrati novo 
energijo. Žal pa tudi na najbolj nedolžnem sprehodu po parkih, travnikih in gozdovih na nas 

preži nevarnost v obliki neznatnih živalic, ki nam ne dovolijo brezskrbnega 
pohajkovanja. Govorim seveda o okuženih klopih, njihovi ugrizi nas lah-
ko obdarijo z lymsko boreliozo ali klopnim meningitisom. Medtem, ko za 

slednjega obstaja učinkovita preventiva – cepljenje, pa za lymsko boreliozo 
zaenkrat cepiva ni na voljo. Incidenca obolenja zadnjih let nas postavlja na 

prvo mesto med evropskimi državami. 

ZAŠČITIMO SE PRED KLOPI

Borelioza
Lymska borelioza (tudi limska borelioza) je 
bolezen, ki je posledica okužbe z bakteri‑
jami Borrelia burgdorferi, ki jo prenašajo 
klopi. Bolezen prizadene kožo, živčevje, 
srce, sklepe in oči. Število primerov se v 
Evropi močno povečuje.  Slovenija je za 
to bolezen endemična, kar pomeni, da je 
bolezen stalno prisotna in značilna za to 
področje. V naših krajih je bolezen skoraj 
izključno povezana s pikom klopa Ixodes 
ricinus, ki se okuži pri sesanju krvi malih 
gozdnih glodavcev in srn. Bolniki se pika 
klopa pogosto ne spomnijo ali ga ne 
opazijo.

Povzročitelj, pojavljanje in  
nastanek bolezni
Povzročitelj borelioze je po Gramu nega‑
tivna Borrelia burgdorferi iz reda spiro‑
het. To so izredno gibljive, spiralno zavite 
bakterije z bički. Bolezen je zoonoza, kar 
pomeni, da jo prenašajo živali. V Slo‑
veniji je na izbranih področjih okuženih 
povprečno 41 % klopov in 60 % malih 
sesalcev (deleži se razlikujejo v različnih 
raziskavah). Okužene so različne divje in 
domače živali, pri katerih poteka okužba 
večinoma brez znakov bolezni. Klopi se 
okužijo s sesanjem krvi okužene živali 
na katerikoli stopnji razvoja (kot ličinke, 
nimfe ali odrasli klopi). Klopi prenašajo 

bakterije z ene živalske vrste na drugo, 
možen pa je tudi transovarialen pre‑
nos, se pravi prek jajčnikov na potomce. 
Borelije pridejo v kožo večinoma s pikom 
okuženega klopa in najbrž le izjemoma 
po piku drugih žuželk. Menijo, da mora 
biti klop prisesan na gostitelja 24 oz. 48 ur, 
preden pride do prenosa borelij. Okužbe 
so pogosto brez simptomov, še vedno 
pa ne poznamo dejavnikov, ki odločajo 
o tem, ali se bodo znaki pokazali ali ne. 
Kožna sprememba, ki se pojavi na mestu 
okužbe, je odraz reakcije organizma na 
lokalno širjenje povzročitelja. Borelije lah‑
ko iz kože vdrejo tudi v kri ali limfo in se 
razsejejo po drugih organih. Okvare v koži 
in ostalih organih so odraz vnetja zaradi 
prisotnosti bakterij. V začetnem obdobju 
sta pomembna prisotnost organizma in 
imunski odgovor proti njemu. Kasneje, v 
poznem obdobju, ko organizma ni več v 
telesu, pa je pomemben predvsem imun‑ 
ski sistem. Pri nekaterih osebah, ki so 
genetsko občutljive, lahko B. burgdorferi 
sproži imunski odgovor z znaki avtoimu‑
nosti (avtoreaktivnosti), zaradi česar pride 
do kronične oblike borelioze. V začetnem 
obdobju bolezni je delovanje imunskega 
sistema verjetno zavrto, kar olajšuje razsoj 
bakterij iz kože v druga tkiva. Celice imun‑ 
skega odziva (mononuklearne celice) se 
začnejo močneje odzivati na borelijske 
antigene šele po več dneh ali tednih. 
Protitelesa proti B. burgdorferi začnejo 
nastajati razmeroma pozno; nastanek 
IgM protiteles doseže vrh med tretjim in 
šestim tednom po okužbi, IgG protitele‑
sa pa se postopoma razvijejo v obdobju 
nekaj mesecev. Kljub aktivnemu imun‑

skemu odzivu pa lahko borelije preživijo 
v nekaterih predelih v sklepih, koži in 
živčevju. 

Simptomi in znaki
Potek bolezni delimo na zgodnje in 
pozno obdobje. Zgodnje obdobje de‑
limo še na lokalizirano in razširjeno 
(diseminirano) obdobje. V primerih, ko 
je bolezen izražena v celoti, kar je le 
izjemoma, sledijo vbodu klopa kožne 
spremembe, nato prizadetost srca in 
živčevja, še pozneje pa prizadetost skle‑
pov. Možne so tudi okvare oči ter pozne 
okvare živčevja in kože. Pri nekaterih 
bolnikih so izraženi samo posamezni 
bolezenski znaki. Bolezen se lahko začne 
s prizadetostjo kateregakoli organskega 
sistema, lahko je prizadetih tudi več sis‑
temov hkrati. Težave so lahko prehodne, 

Dragica Pavkovič, dipl. m. s.
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ponavljajoče se ali kronične.

Kožne spremembe pri boreliozi 
 Zgodnje obdobje

Najprej se po piku klopa pojavi majhna 
rdeča lisa (makula) ali drobna bunčica 
(papula), ki po nekaj dnevih izgine. 
Najpomembnejša sprememba v zgodnjem 
obdobju je eritema migrans (erythema mi‑
grans, dobesedno: premikajoča se rdečina).  
Eritema migrans je tudi najpogostejši 
klinični znak borelijske okužbe. Kaže se kot 
bolj ali manj pravilen rdeč kolobar, velik 
približno 5 cm ali več, koža v sredini pa je 
navidezno nespremenjena. Ta sprememba 
se na koži pojavi po enem ali več tednih po 
okužbi. Poleg tipične obročaste spremem‑
be se lahko pojavijo še manj značilne spre‑
membe, kot je eritema migrans diffusum, 
kjer je tudi središče pordelo, in ostale 
spremembe (EM purpuricum, nodulare 
itd.). Sprememba je prisotna od nekaj dni 
do več mesecev, navadno nekaj tednov. 
Eritema migrans lahko srbi, peče in/ali boli. 
Pri otrocih se pogosto pojavi na obrazu ali 
v okolici spolovil, pri odraslih pa kjerkoli 
po telesu. Polovica bolnikov ima tudi 
splošne težave kot so slabo počutje, utru‑
jenost, glavobol ter bolečine v mišicah in 
sklepih. Prisotnost teh znakov nakazuje, da 
okužba ni omejena samo na kožo, ampak 
da je verjetno prišlo do razsoja bakterij po 
telesu. Dokaz za razsoj je tudi pojav dodat‑
nih, (sekundarnih) kožnih sprememb, ki so 
podobne prvotni (primarni). Spremembe 
so lahko ovalne, okrogle ali nepravilnih ob‑
lik. Velike so nekaj cm, pa do več kot meter. 
Gre za razsejano (diseminirano) eritemo 
migrans. Mnogo redkejša sprememba kot 
eritema migrans je borelijski limfocitom. 
Drugi izrazi za to spremembo so: borelijski 
psevdolimfom, lymphocytoma in lymph‑
adenitis benigna cutis. To je modrikasto 

rdečkasta, do nekaj cm velika zatrdlina, 
ki jo sestavljajo limfociti. Limfocitom pa 
se lahko pojavi tudi kot plošča, rdeče ali 
lividno rdeče barve. Približno pri četrtini 
prizadetih so povečane tudi regionalne 
bezgavke. Pri otrocih se največkrat pojavi 
na ušesni mečici, pri odraslih pa v pre‑
delu prsne bradavice. Pojavi se kasneje 
kot eritema migrans in traja dlje. Izgine 
spontano, vendar včasih šele po letu dni 
ali kasneje.

Pozno obdobje

Več let po piku klopa se lahko pojavi 
kronični atrofični akrodermatitis (acro‑
dermatitis chronica atrophicans). To je 
napredujoča bolezen kože, ki pa je sedaj 
postala redkejša, ker se posveča več po‑
zornosti pravočasnemu odkrivanju in 
zdravljenju borelioze. Pri teh spremem‑
bah je koža najprej otekla ter temno rdeča. 
Pogosto so prizadete okončine. Kasneje, v 
kroničnem stadiju, se koža močno stanjša. 
Skozi stanjšano kožo prosevajo vene in 
tudi lasni mešički. Zelo stanjšano je tudi 
podkožje. Ta sprememba kože ne izgine 
sama po sebi.

Prizadetost živčevja
Prizadetost živčevja pri lymski boreliozi ali 
nevroboreliozo delimo v zgodnjo in poz‑
no. Pri obeh sta lahko prizadeta osrednje 
in periferno živčevje.

Zgodnja nevroborelioza 
Garin‑Bijadoux‑Bannwathov sindrom je 
zgodnja oblika nevroborelioze, za ka‑ 
tero so značilne bolečine, ki se selijo in 
so najizrazitejše ponoči. Lahko so edini 
klinični simptom. Značilno je povečano 
število limfocitov v likvorju. Možna je tudi 
ohromitev (pareza) možganskih živcev ali 
prizadetost perifernega živca. Bolečine 
ne izginejo ob jemanju sredstev proti 
bolečinam (analgetikov). 

Limfocitni meningitis je najpogostejša 
oblika nevroborelioze. Gre za vnetje 
možganskih ovojnic zaradi okužbe, ki se 
kaže z različno močnim glavobolom, sla‑
bostjo, bruhanjem, včasih tudi z vročino. 
Meningealni znaki (otrdel vrat) praviloma 
niso izraženi. Encefalitis (vnetje možganov) 
se pojavlja redkeje. Kaže se z motnjami 
spanja, nezmožnostjo koncentracije, mot‑

njami spomina, razdražljivostjo in čustveno 
neuravnovešenostjo.

Pozna nevroborelioza
Pozna prizadetost živčevja je stalno (kon‑
tinuirano) vnetje osrednjega ali periferne‑ 
ga živčevja, ki traja več kot pol leta (6 
mesecev). Kaže se kot kronični limfo‑ 
citni meningitis, za katerega so značilni 
glavobol, utrujenost in izgubljanje tele‑
sne teže (hujšanje). Encefalomielitis 
(vnetje možganov in hrbtenjače) se kaže 
kot počasi napredujoča para‑ ali tetra‑
pareza (ohromitve od pasu navzdol ali 
od vratu navzdol), motnje ravnotežja 
(ataksija), naglušnost, spoznavne (kog‑
nitivne) motnje, slabost, utrujenost in 
glavobol.

Periferna ohromitev (pareza) 
obraznega živca
Pogost in včasih edini znak zgodaj v poteku 
lymske borelioze je okvara možganskih 
živcev. Prizadet je lahko katerikoli živec, 
najpogosteje pa obrazni. Prizadetost 
je pogostejša pri otrocih. Pogosto je 
pridružena tudi prizadetost osrednjega 
živčevja. Ohromitev je perifernega (obrob‑
nega) tipa, prizadete pa so vse tri veje 
obraznega živca. Ohromitev je največkrat 
enostranska, redkeje obojestranska. Lahko 
je delna ali popolna. Prizadeta oseba ne 
more nagubati čela, zapreti očesa in ima 
povešen ustni kot. Pri nekaterih bolnikih 
se pojavijo še lokalne (motnje občutenja, 
bolečina, oteklina obraza) in sistemske 
(glavobol, utrujenost, vrtoglavica, bolečine 
v mišicah) težave.

Prizadetost mišic, srca in oči
Prizadetost mišic se pri boreliozi po‑
javlja zelo redko. Akutno vnetje ene ali 
več mišic se lahko pojavi v zgodnjem ali 
poznem obdobju borelioze. Najpogosteje 
so prizadete mišice ramenskega obroča. 
Bolnike prizadeta mišica močno boli, moč 
je oslabljena. Srce je prizadeto pri 0.3 ‑ 4% 
bolnikov v Evropi in pri 4 ‑ 10% bolnikov v 
ZDA. Zbolijo osebe vseh starosti in spolov. 
Bolniki zaznajo svoj srčni utrip (palpita‑ 
cije), lahko občutijo bolečino v prsih, ali 
pa so brez simptomov. Znaki prizadetosti 
srca so prevodne motnje, motnje ritma, 
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vnetje osrčnika (perikarditis), vnetje srčne 
mišičnine (miokarditis) ali razširjeno srce 
(dilativna kardiomiopatija). Oči so pri bore‑
liozi prizadete redko, prizadete pa so lahko 
v vseh stadijih bolezni. Kaže se kot vnetje 
raznih očesnih struktur (veznice, roženice, 
vidnega živca...).

Diagnoza
Eritema migrans je edini znak, ki 
omogoča zanesljivo diagnozo bore‑
lioze, za vse ostale oblike je potrebna 
potrditev borelijske okužbe z labora‑
torijskimi preiskavami. Laboratorijsko 
se lahko okužbo dokaže neposredno, 
z dokazom povzročitelja, ali posred‑
no, z dokazom protiteles proti bore‑
liji. Najpogostejši način je dokazovanje 
specifičnih protiteles. Ker protitelesa 
nastajajo zelo počasi, je odstotek pozi‑
tivnih testov odvisen od časa trajanja 
okužbe. V začetnem obdobju, ko je 
prisotna eritema migrans, je pozitivnih 
le četrtina bolnikov. Pri kronični obliki, 
kot je kronični atrofični akrodermatitis, 
pa so pozitivni skoraj vsi bolniki. Neka‑
teri bolniki se na okužbo ne odzovejo s 
tvorbo specifičnih protiteles. Vendar pa 
je diagnostično pomemben le test, pri 
katerem so protitelesa v dovolj visokih 
koncentracijah (titer protiteles).

Zdravljenje
V vseh stadijih bolezni je smiselno zdravlje‑
nje z antibiotiki, ki je najuspešnejše zgodaj v 
poteku bolezni. Uporabljajo se antibiotiki, ki 
delujejo proti borelijam in vitro in ki so se iz‑
kazali za učinkovite v kliničnih raziskavah. Še 
vedno pa lahko borelije vstopijo v celice ali 
preidejo v predele, ki so za antibiotike in za 
imunski sistem nedostopni. Najpogostejšo 
klinično sliko, to je eritema migrans, se zdravi 
s penicilinom ali azitromicinom.

Preprečevanje
Preprečevanje pikov klopov je 
najuspešnejša metoda preprečevanja 
bolezni. To lahko dosežemo z uporabo 
ustreznih oblačil, repelentov, z rednim 
pregledovanjem kože in s takojšnjim 
odstranjevanjem klopov. Encim bradiki-
naza v klopovi slini razgrajuje vnetne 
mediatorje in klopu omogoči, da ostane 

neopažen, zaradi česar je potrebno red-
no pregledovanje kože in obisk zdravni-
ka ob sumu na boreliozo. 

Kako odstranimo klopa?
Če opazimo na koži premikajočega se  
klopa, ga previdno pobrišemo oziroma 
snamemo s kože, najbolje s papirnim 
robčkom in pri tem pazimo, da nam ne 
pade na tla, ker ga lahko tako izgubimo in 
se kasneje ponovno pojavi na katerem od 
družinskih članov. Potrebno ga je stisniti, 
roke pa si razkužimo.

Če je klop prisesan v kožo, ga ne smemo 
dušiti z olji ali žgati. Skušamo ga izvleči 
celega z zato namenjenimi odstran‑
jevalci. Slednje naj bi imelo vsako gospo‑
dinjstvo tako doma kot tudi v avtu. Obsta‑
jajo posebne pincete, dvoglave vilice (dve 
velikosti) in ‘lasso’ zanke za odstranjevanje 
klopov, s katerimi oprimemo klopovo gla‑
vico oziroma vrat tik ob koži. Med odstra‑
njevanjem izvajamo polkrožne gibe in klop 
praviloma popusti. Klopa nikoli ne vlečemo 
za zadnjik, saj se bo zanesljivo pretrgal in 
bo v koži ostala glavica, s čimer se poveča 
možnost okužbe oziroma pride kasneje do 
tujkovega granuloma. Kljub temu zaradi 
zaostale glavice ne potrebujemo obiska pri 
zdravniku, marveč jo skušajmo odstraniti s 
sterilno iglo, v nasprotnem primeru pa jo 
bo telo samo izločilo v procesu vnetja ali 
pa obdalo s tkivom v procesu tujkovega 
granuloma. Antibiotično zdravljenje v 
obeh primerih ni potrebno.

Viri:
h•	 ttp://www.vizita.si 
http://www.borelioza.si/ •	

h•	 ttp://www.revija‑vita.com/Lymska_borelioza/lym‑

ska_borelioza.html 

h•	 ttp://sl.wikipedia.org/wiki/Lymska_borelioza 
http://www.misteriji.si/datoteke/dat_292_Borelioza_•	
napada_ves_svet.pdf

zdravje

IN MEMORIAM 

V torek 27. aprila smo se še 
zadnjič poslovili od naše upo-
kojene sodelavke in prijateljice 
Hilde.

Kot rosno mlado dekle se je 
zaposlila v kuhinji Splošne 
bolnišnice Novo mesto. Bila 
je zelo odgovorna in vestna 
sodelavka. Vselej je bila prip-
ravljena pomagati drugim in za 
vsakogar je našla prijazno bese-
do. Zelo prijetno je bilo delati 
v družbi z njo. Marsikateremu 
sodelavcu je bila vzor.

V boju z boleznijo smo 
občudovali njen optimizem 
in vero v življenje. Vseskozi 
je živela v prepričanju, da bo 
ozdravela, enako tudi mi. Veseli-
la se je vsakega dneva in uživala 
v krogu svojih najdražjih. Žal je 
bolezen napredovala….

Hildi se zahvaljujemo za 
požrtvovalno delo in njeno 
zvestobo. Pogrešali jo bomo.
    
Kolektiv kuhinje

Poslovila se je 
naša sodelavka 

Hilda Blažič
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K A D R O V S K E      N O V I C E
Pri ho di: 
Danijel MILETIĆ, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 1.3.2010
Luka STRAJNAR, zdravstveni tehnik pripravnik, 1.3.2010
Aleksandra JERMAN, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 1.3.2010
Tatjana KATIĆ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 1.3.2010
Jožica KERMC, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 1.3.2010
Marjeta URANA, delavka, 8.3.2010
Tina KEZIĆ, delavka, 8.3.2010
Gorazd LAZNIK, zdravstveni tehnik, 15.3.2010
Monika GORENC, zdravstvena tehnica, 1.4.2010
Miomir ČIKIĆ, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 1.4.2010
Mateja JAKETIČ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 1.4.2010
Dragana KOKALOVIĆ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 1.4.2010
Anita GORNIK, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 1.4.2010
Tomaž KASTELEC, dr.med., specializant splošne kirurgije, 1.4.2010
Damjan NOVAK, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 1.4.2010
Lidija GOLOBIČ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 1.4.2010
Jernej MAROLT, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 1.4.2010
Saša ŠTRAVS, diplomiran medicinska sestra pripravnica, 1.4.2010
Peter HOZJAN, diplomirani zdravstvenik pripravnik, 1.4.2010
Renata HOSTA, tehnica zdravstvene nege,1.4.2010
Tanja MESOJEDEC, delavka, 1.4.2010
Mojca KREGEL, diplomirana inženirka radiologije, 1.4.2010
Vojislav OBRENOVIĆ, dr.med., pripravnik, 8.4.2010
Marjeta KLADNIK JENE, dr.med., specialistka patologije in sodne  
medicine, 15.4.2010
Peter ŠARLOHAR, tehnik zdravstvene nege, 3.5.2010
Ivanka ŠKETA, kuharica, 17.5.2010
Biserka PEJIĆ, dr.med., specialistka radiologije, 1.6.2010
Kosta PEJIĆ, dr.med., specialist otorinolaringologije, 1.6.2010
Matej FURLAN, dr.med., 1.6.2010
Jasna OSOLNIK, dr.med., 1.6.2010
Anita VERŠČAJ, pomočnik kuharja, 2.6.2010

Od ho di:
Mojca FERFOLJA, diplomirana fizioterapevtka, 15.3.2010
Janez DOLINAR, dr.med., pripravnik, 31.3.2010
Barbara KUŠEJ, tehnica zdravstvene nege, 31.03.2010
Simon MARKOVIČ, vzdrževalec, 30.4.2010
Matej FURLAN, dr.med., pripravnik, 30.4.2010
Jasna OSOLNIK, dr.med., pripravnik, 30.4.2010
Marko TOMIČ, tehnik zdravstvene nege, 9.5.2010
Nika ZORKO, dr.med., pripravnik, 31.05.2010
Andreja STUŠEK, dr.med., pripravnik, 31.05.2010

Na Zdravstveni fakulteti Univerze v  
Ljubljani je diplomirala in si pridobila 

strokovni naslov:  
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

Eva LOPATIČ, 21.4.2010
Če sti ta mo!

Diplomiral i  :

Special is t ični  izpit  :

mag. Aleksandra ALEKSANDROVA 
OBERSTAR, dr.med.,  

je dne 24.3.2010

 opravila specialistični izpit iz  
pediatrije in si pridobila naziv:  

SPECIALISTKA PEDIATRIJE.

Magistrski  š tudij  :
Vlasta MALNARIČ, dr.med.,  

specialistka interne medicine, je na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani dne  
7. 4. 2010 zagovarjala magistrsko 

nalogo z naslovom: »Primerjava ne‑ 
katerih hemodinamskih parametrov 
med osebami z družinsko obreme‑ 

njenostjo za arterijsko hipertenzijo in 
brez nje« in si s tem pridobila znan‑ 

stveni naslov: MAGISTRICA ZNANOSTI.

Alenka ANDOLŠEK, dipl.upr.org.,  
je na Fakulteti za upravo v Ljubljani 

dne 10. 2. 2010 zagovarjala magistrsko 
delo z naslovom »Zadovoljstvo upora‑
bnikov zdravstvenih storitev – primer 

Splošne bolnišnice Novo mesto« in si s 
tem pridobila strokovni naslov:  

MAGISTRICA UPRAVNIH VED.

Če sti ta mo!

Če sti ta mo!
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Leta 1976 se je odločila, da svoje znanje nad‑
gradi ter obogati. Zaradi tega se je vpisala 
na takratno Višjo šolo za zdravstvene 
delavce v Ljubljani ter leta 1980 uspešno 
zagovarjala diplomsko nalogo. Kot višja 
medicinska sestra je nadaljevala delo na 
oddelku in tudi v EEG laboratoriju. 

Leta 1995 je prevzela vodenje 
nevropsihiatričnega oddelka kot glavna 
medicinska sestra.

Sodelovala je pri pripravi strokovnih stan‑
dardov za področje zdravstvene nege, bila 
članica delovne skupine za spremljanje kako‑
vosti v zdravstveni negi in bila večletna članica 
strokovne komisije za interni nadzor.

Leta 2003 je prevzela vlogo predsednice 
Komisije za interni strokovni nadzor v 
zdravstveni negi v bolnišnici ter  bila tudi 
članica nacionalne koordinacije za poeno‑

Irma Kumer, dipl. med. sestra

Zasluženi odhod v pokoj 
naše glavne medicinske 
sestre Ane Prahović

tenje kategorizacije bolnikov na področju 
bolnišnične zdravstvene nege. 

Pri svojem delu se je nenehno zavzemala 
za prijazen ter pristen odnos z bolnikom 
ter njihovimi svojci ter za dobre medse‑
bojne odnose med sodelavci na oddelku.

Na oddelku nas je vodila z mehko, ven‑
dar odločno roko. Zaradi svojega znanja 
ter izkušenj na področju nevrologije je 
na oddelku predstavljala avtoriteto ter 
človeka, na katerega se lahko zaneseš. S 
svojo preudarnostjo  in mirnostjo nas je 
bila vedno pripravljena poslušati ter po‑
nuditi svojo roko v pomoč.

Zaradi svoje pripadnosti stroki zdravstvene 
nege kot tudi nevrološkemu oddelku bo z 
njenim odhodom ostal prazen prostor. Ker 
pa se zavedamo, da se vsaka pot enkrat 
konča, ji v imenu celotnega kolektiva ne‑

Ana Prahović prihaja iz prejšnjih republik Jugoslavije. Pred le-
tom1972 je končala srednjo medicinsko šolo v Karlovcu. Na 
priporočila njihove šole ter zaradi čim prejšnje  zaposlitve se 
je odločila, da se leta 1972 zaposli v bolnišnici Novo mesto. 
Praktično od samega pričetka delovanja nevrološkega oddel-
ka je bila medicinska sestra Ana  prisotna na tem strokovnem 
področju, skupaj s pokojnim dr. Debeljuhom.

vrologije izrekam besedo HVALA , z željo, 
da svoje tretje življenjsko obdobje preživi 
ustvarjalno in srečno.

Ana, hvala, ker ste mi bili velikokrat „druga 
mama“ in prava prijateljica!
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V Zagrebu smo 
obiskali razstavo 
BODIES REVEALED

Razstavišče Klovićevi dvori v Zagrebu bodo od aprila do ju-
lija gostili razstavo Bodies Revealed, ki je bila od leta 2004 
v okviru svetovne turneje predstavljena že v nekaterih 
severnoameriških, evropskih in azijskih metropolah. 
Bolnišnica je ogled razstave v sodelovanju s sindikati orga-
nizirala v dveh majskih terminih, organizacijske niti pa je 
prevzel g. Andrej Petakovič, dipl. inž. rad. 

Človeško telo – čarobno doživetje! Raz‑
stava Bodies revealed prikazuje skrbno 
secirane dele človeškega telesa na način, 
ki odraža spoštovanje do telesa in hkrati 
ponudi obiskovalcem doživetje v edinst‑
veno in čudovito človeško telo. 

Na razstavi je v dvanajstih razstavnih dvora‑
nah predstavljenih 12 človeških teles in več 
kot 200 delov teles in organov, ki so ohra‑
njeni s posebno tehniko, s katero vodo v cel‑
icah zamenjajo s tekočim silikonom. Ohra‑
nitev trupel s pomočjo polimera omogoča 
pogled od blizu na sestavo človeškega oko‑
stja, mišični, živčni, respiratorni, reproduk‑
tivni sistem in prebavila ter ožilje. Gre za 
ljudi, ki so umrli naravne smrti in so svoja 
telesa podarili v raziskovalne namene. 

Med sprehodom skozi dvorane, kjer se 
anatomija telesa stopnjuje od mišic do 
živčevja in ožilja (razstavljeni so človeški 
udi, pri katerih so s posebnim postopkom 
ohranjene samo žile, kar obiskovalcu 

omogoči neverjeten prikaz »omrežja« v 
naših telesih), se sprva nelagoden občutek 
spremeni v občudovanje skladnosti, pove‑
zanosti in sestave naših teles.

Posebna soba je namenjena tistim, ki se 
predajajo eni izmed hujših razvad ‑ kaje‑
nju. Na nasprotnih straneh sobe so namreč 
razstavljena zdrava (in skoraj bela) pljuča 
ter črna kadilska (po opisu enega izmed 
obiskovalcev so podobna nadevu v mako‑
vi potici). Poleg črnih pljuč je razstavljeno 
tudi telo kadilca, s poškodovano trebušno 
slinavko in skoraj dvakrat večjim srcem, v 
primerjavi z zdravim. Podatek, da bronhi‑
alno vejevje nekadilcev, če bi ga razgrnili, 
prekrije polovico nogometnega igrišča, pri 
kadilcih pa le četrtino, le redko koga pusti 
ravnodušnega. Ravno zaradi tega se je av‑
tor razstave, ameriški zdravnik

Roy Glover z univerze v Michiganu, domis‑
lil odlične ideje in v »dvorano za kadilce« 
postavil koš za smeti, kamor kadilci lahko 
odvržejo »svojo drogo« in se dokončno 
odločijo za bolj zdrav vdih. 

V nadaljevanju je bila pozornost Dolenjcev 
usmerjena tudi na »navdušene pivce«, saj 
so jetra s cirozo, polna brazgotinastega tki‑
va in maščobe, bolj podobna »beli zdrizasti 
kaši«, ki vzbuja skrb ob vsakem popitem 
kozarcu alkohola.

»Piko na i« pa je zagotovo postavil zadnji 
eksponat, človeško truplo od glave do pet 
razrezano na sedem milimetrske rezine. 
Čeprav je bil prizor skoraj znanstveno‑
fantastičen in lahko opazuješ notranjost 
od palca na nogi do možganov, te v kruto 
realnost vrne nekaj, kar truplu dejansko 
da pridih človečnosti (in proti čemer se 
ženske borijo vse življenje) ‑ dlake na 
nogah in obrvi. 

Viri:
STA, •	
h•	 ttp://www.dnevnik.si  
T. Polak, Dnevnik•	
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Vlasta Sepaher

Sindikalni izlet v 

Budimpešto

„Sindikalni izleti niso več takšni kot so bili,“ so me podučile 
starejše medicinske sestre, „so pa še vedno dobrodošli.“

 Ko smo na panoju za obvestila v OIM‑mu poleg vsakodnevnih ob‑
vestil, nalog, prepovedi in predpisov našle nekaj tudi za sprostitev, 
smo si kar po vrstnem redu pisale prosto za tisti aprilski vikend.

»Kolegice, za trenutek odložimo delo in odidimo daleč 
od vsakdanjih skrbi.«, je predlagala naša šefi ca. »Zakaj 
pa ne? Šefa je treba ubogati,“ smo se strinjale. »Potrebno 
bo povprašati še doktorja Kmeta, ki je svetovljan, kaj je 
potrebno vedeti, preden vstopiš v našo sosednjo državo 
Madžarsko,« je predlagala še ena od medicinskih sester.
 »Jo’nap, bor, sőr, golaž, paprika in bucsu bo dovolj«, je dejal in 
nam zaželel srečno pot.

Sindikat je nabral potnikov kar za dva avtobusa. »Super«, je rekla 
Breda in že dala zeleno luč za odhod proti Madžarski. 

Budimpešta je mesto z dvema obrazoma. Budim je zasut z 
romantičnimi uličicami, moderna Pešta pa je središče kulturne‑

ga in gospodarskega življenja. Med njima teče Donava, ki ju ne 
ločuje, marveč povezuje oba dela mesta v celoto. Spoznali smo 
glavne značilnosti mesta: razgledno točko – Citadelo, tržnico 
v centru mesta, grajski hrib s kraljevo palačo, ribiško trdnjavo, 
Trg herojev. 

Dan smo zaključili z večerjo v Čardi, kjer smo se ob ciganski 
glasbi in folklori srečali z madžarsko kulinariko.

 Naslednji dan smo pot nadaljevali do Blatnega jezera in vino‑
rodnega badacsony – tornajskega območja. 

Na avtobusu je bilo vseskozi dobro razpoloženje in ko smo 
se vračali proti domu, je predsednica sindikata predlagala, da 
šoferja usmerimo kar proti Ohridu. To je namreč predlog za 
naslednji izlet sindikata.

Ko  je v službi veliko dela, se spomnimo na čarobno Budimpešto 
in delo takoj postane lažje. 

Naj živijo sindikalni izleti!!! 
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IZLET V MOZIRSKI GAJ IN 
LOGARSKO DOLINO

Odhod iz Novega mesta je bil načrtovan za 07,30 uro izpred TUŠ‑a, 
kjer vstopajo vsi izletniki. Dobro razpoloženi smo se odpeljali proti 
Ljubljani in nato mimo Trojan proti Mozirskemu gaju. Postanek na 
Trojanah je bil obvezen, seveda zaradi krofov. V Mozirskem gaju 
nas je pričakala vodička Marjana, ki nas je popeljala po parku. 

Mozirski gaj je park cvetja v Zgornji Savinjski dolini v občini Mozir‑
je. Tu najdeš mirno okolje z neokrnjeno naravo za hojo in počitek. 
Začetek urejanja parka sega v leto 1974. Takoj ob vhodu je ribnik 
površine 127 arov, ki ga ureja ribiška družina in obiskovalec ima 
možnost ribarjenja. Slovesno odprtje parka je bilo leta 1978. Park 
je kraj za razstave cvetja, za poroke, raj za ribiče, tu vidite kulturno 
dediščino, dobra je tudi gostinska ponudba. V parku so zasajene 
avtohtone drevesne in grmovne vrste, tu je potomka najstarejše 
lipe.  Park so prizadele poplave in vodna ujma, ki je bila najhujša 
leta 1990, ko so bili vsi objekti parka do višine 1 m v vodi in blatu 
ter mulju. Pridne roke pa lahko vse pospravijo in popravijo in park 
je ponovno zablestel. Vsako leto so organizirane tudi prostovoljne 
delovne akcije za določene ureditve. Do leta 2000 je park obiskalo 
že 1,5 milijona obiskovalcev. Leta 1977 so Nizozemci darovali 100 
000 tulipanov, ki so vsako leto zaščitni znak razstav. V parku pa 
imajo tudi svoj tulipan, imenovan Mozirski gaj. Leta 2007 so zasa‑
dili 6000 čebulic, saj je tulipan simbol lepote in bogatih čustev. 
Ob 30 letnici ustanovitve parka leta so leta 2008 zasadili drevored 
evropske unije – 27 dreves, uredili japonski vrt in postavili sloven‑
ski simbo l‑ kozolec. Preveč je še za napisati, zato si ga pojdite 
raje ogledati. 

Pot smo nadaljevali proti Logarski dolini.. To je ena izmed najlepših 
ledeniških dolin v Evropi. Leži v osrčju Kamniško‑Savinjskih Alp. 
Med več kot 2000 m visokimi vršaci kot so Ojstrica, Brana, Turska 
gora, Rinka, so sončni travniki in pašniki, znamenite bajte in sliko‑

Slovenija, naša dežela, lepa 
in raznolika. Imamo vse, 
kar srce poželi, zato se naše 
društvo odloča za izlete 
doma. Letošnji je bil na-
menjen ogledu Mozirskega 
gaja in Logarske doline. 

Poiščite svoje bivše 
sodelavce in poglejte, 
če so zadovoljni

vite naravne zanimivosti ob 
izvirih in pritokih reke Savi‑
nje. Savinja je reka ponikal‑
nica. V prostoru so vtisnjene 
tudi kmetije. Sožitje med 
človekom in naravo je vred‑
nota, ki jo danes najdemo 
redkokje. Logarska dolina 
je bila leta 1987 razglašena 
za krajinski park. Iz te do‑
line so odlična izhodišča 
za atraktivne izlete na vrhove Savinjskih Alp. Ustavili smo se ob 
Domu planincev, kjer so nam postregli z odličnim kosilom, lastnik 
pa je obogatil naše znanje še z nekaterimi zanimivostmi doline. 
Odpeljali smo se naprej proti slapu Rinka. Malo zaradi časa, pa tudi 
zaradi različnih možnosti posameznikov za hojo, smo se odločili, 
da do Rinke prehodimo le zadnjih 10 minut, tako da je to uspelo 
vsem.

Tudi Cirilu in Malči je uspelo priti 
do slapa Rinka

Še nekaj sto metrov in naš cilj je bil dosežen. 90 m visok slap 
Rinka je začetek reke Savinje. Ob slapu je razgledna ploščad Or‑
lovo gnezdo, od koder nam seže pogled na okolne vršace. 

Po nakupu spominkov in počitku smo se vrnili k avtobusu in krenili 
proti domu, seveda zopet s postankom na Trojanah, nakupom 
krofov, odžejali smo se s sladoledom in zadovoljni po čudovito 
preživetem dnevu prispeli na izhodiščno mesto v večernih 
urah.

Privoščite si tak izlet. Kdor rad hodi višje, pa se lahko ob takem 
izletu povzpne tudi na Okrešelj, do katerega je od slapa Rinke 
hoje še za slabo uro ‑ seveda v hrib.
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Predstavljamo vam DANICO JOŽEF, 
dolgoletno ustvarjalko rubrike Dober tek

Z Danico sva se kar nekaj tednov dogovarjali za razgovor. Odkar je upo- 
kojena, je še bolj zasedena in težko dosegljiva kot prej. Seveda je prišla 
s polnim krožnikom dobrot, doma pa jo je čakala še peka rogljičev, na-
menjenih za “crkljanje” izletnikov DU bolnišnice, ki so se naslednjega 
dne odpravljali na izlet v Mozirski gaj. Za kuharico pa res ne izgleda, da 
pride na avtobus praznih rok!

Danica je pač taka. V letih, odkar jo 
poznam, nas je velikokrat razvajala s 
svojimi kuharskimi mojstrovinami, še 
posebej takrat, ko je delala v popol‑
danskih ambulantah. Ne vem, ali je tudi 
pri kuhanju in peki tako hitra, kot so 
hitro švigali njeni prsti po stari Olimpiji 
in pozneje po računalniških tipkah v 
kirurških ambulantah, kjer je vsa leta 
delala. Tega je nisem vprašala.

Danica Jožef je bila rojena v Brežicah, 
otroštvo pa je preživljala v Sevnici. 
Štajerka torej, po očetu pa tudi Dolenjka. 
Oče je bil pismonoša in jo je vzpodbujal, 
da je šla tudi ona na PTT šolo in se s 17 leti 
izučila za poštnega manipulanta. Ker je 
bila štipendistka, je tri leta nadomeščala 
odsotnosti na poštah po celi Dolenjski in 
Zasavju; tako se je v službo vozila včasih z 
biciklom, včasih z vlakom. Ko so jo hoteli 

premestiti v 
Suho krajino, p a 
ji je bilo tega no‑ m a d s k e g a 
življenja počasi dovolj in je začela iskati 
drugo službo. Napisala je deset prošenj 
in dobila pozitivno rešenih devet, kar si 
danes kar težko predstavljamo.

1. avgusta 1973 se je zaposlila v naši 
bolnišnici na kirurškem oddelku. Njaprej 
je delala v sprejemni pisarni, nato v 
kirurških ambulantah, predvsem v 
urološki ambulanti in ambulanti za plas‑
tiko, kjer jo je predvsem dr. Meta Novak 
ogromno naučila. Na službo in kolektiv 
ima zelo lepe spomine, na leta druženja 
in povezanosti, veliko je bilo veselja in 
dobre volje , čeprav je bilo včasih, pred‑
vsem v urgentni ambulanti, tudi težko. 
A v kolektivu so zelo sodelovali in si 
pomagali.

Bila je članica gasilske desetine bolnišnice 
in je sodelovala na različnih usposablja‑ 
njih in na vajah CZ. 

Upokojila se je marca 2008, od letošnjega 
leta pa je včlanjena tudi v DU bolnišnice, 
prej za tovrstne aktivnosti enostavno ni 
bilo časa. Z možem in dvema sinovoma 
živi v vasi Krka pri Novem mestu, ki ima 
zanjo odlično lego, saj so njeni “tereni” za 
nabiranje gob, jagod in borovnic prav bli‑
zu. Doma skrbi za 95 letno taščo, ki jo je 
naučila veliko kuharskih veščin, obdeluje 
velik bio vrt in večino zelenjave, zelišč 
in sadja pridela sama, ob tem pomaga 
še na kmetiji pokojne mame v Sevnici 
in veliko prehodi. Potem se ni čuditi, da 
ji zmanjkuje časa!

Že 25 let je aktivna v društvu kolednikov, 

Zdenka Seničar
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V VROČE POLETJE Z 
VITAMINI
Moker maj je za nami, prihaja čas češenj, 
jagod in borovnic, gob in sveže vrtne 
zelenjave (grah, korenje, zelje, brokoli, 
razna zelišča, bazilika, rukola, blitva, ku‑
mare, bučke, razne vrste solat, peteršilj, 
mlada čebula, česen). Iz vsega tega se 
da pripraviti lahke in okusne, predvsem 
pa zdrave obroke. Tisti, ki se bojujete z 
odvečnimi kilogrami, boste uporabljali 
več sestavin z manj maščobami (samo 
rastlinsko olje, manj soli), za boljši okus pa 
dodali več začimb (rukolo, timijan, šetraj, 
zelena, koriander, luštrek,...) Za pripravo 
pijač si lahko pomagate z listi melise, 
mete, bezgovim cvetjem in seveda svežim 
sokom češenj, jagod ali borovnic. Če boste 
pripravljali sladice, je potrebno uporabiti 
manj sladkorja ali sadni sladkor, za kreme 
pa lahki jogurt, raslinsko smetano,...

ČEŠNJE
Nekaj malega o češnjah, o teh majhnih 
okroglih sadežih, ki so lahko sladki ali kisli 
(višnje), čvrstega in sočnega mesa in so 
primerni za izdelavo hladnih juh, omak, 
kot priloga k mesu, najbolj slastne pa so 
sladice(češnjev zavitek, razne pite, češnjeva 
torta, sladoled). Češnje so tudi zdravilne, 
saj pomirjajo krče in glavobole, vsebujejo 
pa tudi naravno razkužilo in so blago odva‑
jalne. Od zdravilnih učinkovin vsebujejo 
veliko kalcija, fosforja in vitamina C.

Iz češenj bomo pripravili zavitek, za 

v katerem sodelujejo že tudi otroci, da bi 
se naučila delati pletenice, se je vkljućila 
v klub podeželskih žena, že dolgo pa 
izdeluje jagenjčke (pecivo, ki se dela 
ob rojstvu otrok, krstu,...) ter jurčke. Pri‑
jatelje, ki praznujejo okrogli jubilej, ob‑
daruje s tolikšnim številom jurčkov, ko‑
likor imajo let. Zelo je družabna in rada 
prepeva ter neguje ljudske običaje. V 
krogu prijateljev gredo vedno vsakemu 
“rampljat” za god, godovniku pa speče 
štruco. Prav tako poskrbi za pogostitve 
– za Božič (peče božičnike), Veliko noč, 
Martinovo in mimogrede sama pripravi 
hrano za 25 ljudi.

V kuharske skrivnosti sta jo uvedli gos‑
pa Anica Pavlin in tašča, veliko pa se je 
naučila sama iz knjig, ko je prebrala vse, 
kar ji je prišlo pod roke in preizkušala 
recepte. Še danes vsak recept najprej 
sama preizkusi, šele potem ga posreduje 
naprej. Moderna kuhinja ji ni tako blizu, 
raje ima stare slovenske jedi, ki jih po 
potrebi prilagaja novim kuharskim smer‑
nicam. Recepte zanje smo lahko prebirali 
tudi v Viziti, saj rubriko ustvarja že od 
prve številke Vizite dalje, torej 9 let.

Udeležuje se tekmovanj kuharjev amater‑
jev, ki jih vsako leto organizira revija Naša 
žena. Dvakrat je bila tretja, enkrat četrta, 
leta 2008 pa sta s kolegico s svečanim 
jedilnikom, ko sta pripravili Martinovo 
pojedino po Dolenjsko, osvojili prvo 
mesto (Danica je kuhala, kolegica pa je 
pripravila pogrinjek). Zmagoviti jedilnik 
sta nato predstavili v oddaji TV Slovenija 
Dobro jutro. Tudi letos se bo prijavila na 
tekmovanje, kjer se bo treba izkazati s 
peko slanih in sladkih zavitkov, pogač 
in gibanic, to pa so dobrote, ki Daničini 
spretnosti zelo “ležijo.” 

Upam, da bo Danica še dolgo sodelavka 
naše Vizite in da ji ne bo zmanjkalo re‑
ceptov. Odkar pečem potico po njenih 
navodilih, ji več ne odstopa skorja, kar 
me je prej vedno spravljalo v slabo 
voljo.

Za današnjo številko je pripravila nekaj 
dobrih receptov. Poskusite jih in dober 
tek.

(In da ne pozabim: Danica, pogača in 
rabarbarina pita sta bili “božanski”).

katerega potrebujemo: doma izdelano 
ali kupljeno (v kosih) vlečeno testo. 
Za nadev potrebujemo maslo, drob‑
tine, sladkor in cimet, za bolj izdaten 
in okusen zavitek pa lahko dodamo še 
nepasirano skuto. Razvlečemo testo, 
ga premažemo z raztopljenim maslom 
in posujemo z drobtinami, nato nanj 
stresemo razkoščičene češnje, ki jih po‑
sujemo s sladkorjemin cimetom. Zavitek 
zvijemo in položimo na namaščen pekač 
ter pečemo 40 – 50 minut pri 180ºC. 
Proti koncu peke testo premažemo s 
stopljenim maslom.

JAGODE
Poznamo vrtne in gozdne jagode. Vrtne 
so nam bolj dostopne, gozdne pa so bolj 
sladke in prijetne arome, zato so tudi 
sladice iz gozdnih jagod bolj dišeče in 
slastne. Jagode nas ščitijo pred virusi, 
bakterijami in preprečujejo razvoj raka, 
vsebujejo veliko vitaminov A, C in K, be‑
takarotena, kalija ter folne kisline. Jagode 
so sezonski sadež in naj bi jih jedli samo v 
času sezone, saj tiste, ki so nam dostopne 
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skoraj celo leto, verjetno vsebujejo snovi, 
ki za naš organizem niso zdrave. Kupljene 
jagode je potrebno čim prej porabiti, za 
največ 2 dni pa jih shranimo v hladilnik. 
Jagod iz hladilnika ne  postrežemo takoj, 
saj nimajo polnega okusa. Jagode kot 
sadež so zelo okusne, še bolj pa gredo 
v slast s smetano. Lahko jih tudi za‑ 
mrznemo. Pečemo lahko pite, jih vlaga‑
mo, delamo marmelado. Iz jagod lahko 
delamo odlične sladolede, ponudimo jih 
s poprom ali balzamičnim kisom, lahko jih 
oblijemo s čokolado, pomakamo v rdeče 
vino ali penino. 

Iz jagod bomo pripravili jagodno ro-
lado z lahko skuto. Potrebujemo: 4 ja‑
jca, 12 dag rjavega  sladkorja, vanilij, pol 
pecilnega praška, 75 g bele moke, 2 žlici 
pomarančnega soka, 150 g lahke skute 

in 120 g jagod (boljše so gozdne). Pekač 
obložimo s peki papirjem.  Beljake ste‑
pemo v trd sneg.V drugi posodi stepamo 
sladkor z vanilijem in rumenjake toliko 
časa, da se začnejo peniti. Sneg zmešamo 
z rumenjaki ter potresemo s presejano 
moko in pecilnim. Na rahlo jo vmešamo 
med testo. Paziti moramo, da bo testo 
gladko in da bo hkrati obdržalo čim več 
zračnih mehurčkov.Testo nato vlijemo 
v pekač, obložen s papirjem za peko. 
Pečemo 10 minut na 220° C. Nato biskvit 
stresemo na kuhinjsko krpo in ga po‑ 
kapljamo s pomarančnim sokom. Pustimo 
ga stati približno 30 minut. Pripravimo 
nadev: če so jagode večje, jih zrežemo 
na lističe, gozdne pa pustimo cele in jih 
posipamo s sladkorjem in vanilij slad‑ 
korjem ter pustimo stati  30 minut. Skuto 
zmešamo z vanilijevim  sladkorjem in jo 
nato namažemo na biskvit, po vrhu pa 
stresemo jagode in  zvijemo v rolado.

BOROVNICE 
Ljudska modrost uči, da ni bolj modrega 
sadeža od borovnic. V njih se skriva ve‑
liko izjemno hranilnih snovi. Antocian‑
ska barvila s svojimi pozitivnimi učinki 
umeščajo borovnice med najbolj antiok‑
sidantno sadje. Močne zdravilne učinke 
imajo le sveže borovnice, posušene pa 
služijo za zdravljenje  drisk in drugih 
okužb prebavil, proti skorbutu, prehladu, 
tuberkulozi ali ledvičnim kamnom. 
Borovničev čaj je primeren za dopolnilno 
zdravljenje tovrstnih težav pri odraslih 
in otrocih. Pri suhih plodovih učinkujejo 
predvsem čreslovine, ki nastanejo šele 
med sušenjem in rahlo prekuhani de‑
lujejo protivnetno. Zdravijo pa še razna 
vnetja ust in žrela  in pomirjajo želodčno 
sluznico. Borovnice se zelo dobro uje‑ 
majo z jogurtom, skuto, koruzno moko 
ali z zdrobom. Lahko jih vlagamo, za‑ 
mrznemo, iz njih lahko pečemo okusne 
pite, muffine, kuhamo sladkorne sirupe, 
pripravljamo zavitke. Odlično se podajo 
tudi poleg divjačine.

Pripravili bomo borovničev napitek in 
sicer potrebujemo:  75 g borovnic, 1 žlico 
medu, 150 g kefirja ali tekočega lahkega 
jogurta, žlico ovsenih kosmičev in nekaj 
listov mete. V mešalnik damo borovnice, 
med, kefir, ovsene kosmiče in 2 lističa mete  
in dobro premešamo. 

Zelo okusna je tudi borovničeva pita 
s kremnim prelivom, za katero bomo 
potrebovali: 200 g pšenične moke, ščepec 
soli, 100 g masla, 50 g sladkorja, 5 jajc, 
vanilijev sladkor, sladko smetano, pol 
decilitra vode in 250 g borovnic. V po‑

sodi zmešamo moko, sol in maslo. Do‑
damo 2 žlici sladkorja in 2 jajci ter vse 
skupaj zgnetemo v testo. Za približno 30 
minut ga shranimo v hladilnik. Nato testo 
razvaljamo in ga položimo v namaščen 
pekač. Preko testa damo papir za peko 
in ga obtežimo s suhimi fižoli. Pečemo 15 
minut na 200° C. Nato odstranimo papir in 
fižol, ter testo pečemo še 5 minut. Vanili‑
jev sladkor stresemo v lonec, v katerem  
zavremo sladko smetano in vodo. Slad‑
kor zmešamo z jajci in vse skupaj počasi 
zlivamo v vročo smetano z vanilijo, tako 
da dobimo lepo kremo. Med tem ves čas 
mešamo z metlico. Po testu potresemo 
borovnice in vse skupaj prelijemo s kre‑
mo. Pečemo še 20 minut.

Pa dober tek!
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Zapisala: Mojca Simončič;  Avtorici fotografi j:  Jasna Primc, Melanija Grandovec
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Pikapolonice smo dijakinje Srednje zdravstvene in kemijske 
šole Novo mesto, prostovoljke na otroškem oddelku Splošne 
bolnišnice Novo mesto. Prostovoljno delo na otroškem oddelku 
opravljamo že tretje leto. Med šolskim letom prihajamo na od‑
delek dva do trikrat tedensko, kjer našim najmlajšim pacientom 
krajšamo urice. Z njimi se igramo, jih pestujemo, jim beremo, sk‑
ratka počnemo vse tisto, kar imajo otroci radi. Z našim obiskom 
jim prinašamo veselje, srečo in želje po čim hitrejši ozdravitvi. 
Poleg rednih obiskov za otroke in njihove starše pripravimo vsa‑
ko leto dve do tri delavnice na temo zime ali  pomladi. Skupaj s 
starši in otroki izdelujemo razne izdelke, voščilnice, se družimo 

in jim skušamo pričarati delček prazničnega ali pomladnega 
razpoloženja.

V mesecu januarju nas je razveselilo sporočilo trgovine Pika‑
polonica iz Brežic, da imajo za otroški oddelek pripravljen pa‑
ket igrač. Skupaj s Pikapolonicami smo ga predale otrokom 
otroškega oddelka SB Novo mesto. 

Vesele smo, da lahko prispevamo k boljšemu počutju otrok na 
otroškem oddelku in s tem ohranjamo otroke v nas samih. 
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Pomladna delavnica na otroškem 
oddelku

Pikapolonica Tina Tolar na pomladni 
delavnici

Izdelala bova rožici za mamico

Gloria Šepec

Zaključno srečanje 
prostovoljcev Srednje 
zdravstvene in kemijske 
šole v Splošni bolnišnici 
Novo mesto
Ko se počasi zaključuje šolsko leto, se 
večkrat vprašamo, koliko dela in truda 
smo v nekaj vložili in hkrati, ali smo to 
delo kakovostno in dobro naredili. Čeprav 
že kakšna tri leta dosegamo lepe letne re‑
zultate – vsaj en prostovoljec v bolnišnici 
vsak dan, pa se moramo zavedati, da je 
najbolj pomembno to, koliko bolnikov 
smo v tem času razveselili, jim skrajšali 
dolge popoldneve med bolnišničnimi 
stenami. Vsekakor pa je za nas mentorje 
pomembno spoznanje, kako se dijaki skozi 
prostovoljno delo v socialnem duhu razvi‑
jajo, kakšne nove izkušnje, nova spoznanja, 
vrednote pridobijo skozi šolsko leto.  

V tem šolskem letu smo imeli 38 prosto‑
voljcev, ki so redno in po svojih zmožno‑
stih obiskovali bolnike na infekcijskem, 
nevrološkem, internem, kirurškem, otro‑
škem oddelku. Vsako leto se navadno po‑
slovimo v mesecu maju, saj je mesec junij 
za dijake zaradi zaključevanja ocen eden 
izmed najbolj zahtevnih mesecev. Ker nas 

je celo leto spremljala rdeča nit – obeleži‑
tev pete obletnice prostovoljnega dela v 
bolnišnični dejavnosti, smo tudi zaključili 
v tem duhu. Spomnili smo se nekaterih do‑
godkov iz začetka delovanja, predvsem pa, 
kaj smo naredili in kako smo praznovali v 
mesecu decembru (5. december ‑ Medna‑
rodni dan prostovoljcev).

Na zaključni pogostitvi, ki je bila v kirurški 
knjižnici Splošne bolnišnice Novo mesto, 
niso manjkali predstavniki obeh zavodov, 
ga. Zlata Rebolj, pomočnica direktorice za 
zdravstveno nego, g. Miran Grom, ravna‑
telj Srednje zdravstvene in kemijske šole 
ter koordinatorica prostovoljnega dela, 
ga. Jožica Rešetič. Vsem trem se zahvalju‑
jemo za prijazne in vzpodbudne besede. 
Prisotne so bile tudi mentorice oddelkov, 
kjer poteka prostovoljno delo. Največja 
zahvala pa gre predvsem vsem prosto‑
voljcem, ki v svoje popoldneve vključu‑
jejo tudi prostovoljno delo (pogovore z 
bolnimi ljudmi).
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Gloria Šepec

prostovoljno delo

Zaključna prireditev naj prostovoljec 
leta 2009 na Brdu

Na prireditvi sta bila prisotna tudi minis‑
ter za delo, družino in socialne zadeve dr. 
Ivan Svetlik in predsednik Mladinskega 
sveta Slovenije Kamal Izidor Shaker, ki sta 
prav tako nagovorila prisotne v dvorani. 
Priznanje za naj prostovoljko in naj pros‑
tovoljca so podelili v treh starostnih kate‑
gorijah, v letošnjem letu pa so podelili še 
dve posebni priznanji, ki ne spadata v no‑
beno izmed kategorij, ter priznanje za naj 
prostovoljski projekt 2009.

Srednja zdravstvena in kemijska šola se v 
sodelovanju s Splošno bolnišnico Novo 
mesto že pet let udeležuje tudi te zaključne 
prireditve – vse od naših začetkov. V letu 
2009 smo za naj prostovoljko leta izbrali 
dijakinjo četrtega letnika Niko Hren, ki je 
prostovoljka že tri leta. Upamo, da bo s 
prostovoljnim delo nadaljevala tudi v pri‑

V sredo, 9. Junija 2010, je v dvorani Gran‑
dis v Kongresnem centru Brdo na Brdu 
pri Kranju potekala zaključna prireditev 
Prostovoljec leta 2009, naj prostovoljski 
projekt 2009, kjer so podelili priznanja 
najzaslužnejšim prostovoljcem v pre‑
teklem letu. Predsednik republike dr. 
Danilo Türk je s soprogo Barbaro Miklič 
Türk priredil sprejem za prostovoljce, kjer 
je udeležence prireditve nagovoril in jim 
podelil priznanja. Uvodni nagovor je pos‑
vetil predvsem temu, kako pomembno 
je prostovoljno delo in seveda tudi, kako 
ponosen je na dejstvo, da je v Sloveniji, 
kljub temu, da je prostovoljno delo 
neplačana dejavnost, kar veliko ljudi vseh 
generacij, ki se v svojem prostem času 
ukvarja s to obliko dejavnosti. Dotaknil se 
je tudi Zakona o prostovoljni dejavnosti, 
ki je pripravljen, da gre v obravnavo v 
državni zbor Republike Slovenije. Kaj 
nam bo ta zakon prinesel, bomo videli 
čez kakšno leto dni.

hodnje, čeprav zapušča našo šolo. Prijavili 
pa smo se tudi v kategoriji Naj prosto‑
voljski projekt 2009, kjer smo predstavili 
celotno delovanje prostovoljcev Srednje 
zdravstvene in kemijske šole v bolnišnični 
dejavnosti (Splošna bolnišnica Novo 
mesto).

Zaključne prireditve so se udeležile pred‑
stavnice Splošne bolnišnice Novo mesto 
pomočnica direktorice za zdravstveno 
nego ga. Zlata Rebolj, koordinatorica 
prostovoljnega dela ga. Jožica Rešetič in 
mentorica na infekcijskem oddelku ga. 
Barbara Špilek, s Srednje zdravstvene in 
kemijske šole mentorici Sončkov in Pika‑
polonic Gloria Šepec in Mojca Simončič 
ter naj prostovoljka Nika Hren, Senida 
Džananovič kot predstavnica Sončkov 
in Katja Kostevc kot predstavnica Pika‑
polonic.

Na sončnem Gorenjskem smo preživeli 
prelepo popoldne v družbi prostovoljk in 
prostovoljcev.
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Matej Kocjančič

IMATE TALENT?
Lahko vaginalno strete oreh? Ste spo‑
sobni svojega kopulativca preoblikovati 
v palico za golf in z njim zadeti vseh devet 
lukenj kobilarne Lipica? Lahko z levim si‑
likonskim vložkom kadar koli nokautirate 
izbranega ortopeda? Si upate na kurjem 
očesu najbolj jezične sestre ugasniti ciga‑
reto znamke Ibar? Lahko izvedete francos‑
ki poljub s spodnjimi ustnicami? Zmorete 
vsaj deset minut slediti monologu svojega 
predstojnika in na koncu ponoviti cene av‑
tomobilov? Ste uspeli vsaj enkrat parkirati 
v sredino boksa na špitalskem parkirišču? 
Ste bili desetega v mesecu že kdaj nas‑
mejani? Znate pojasniti pomen besedne 
zveze »poslovna odličnost«? Ste kdaj uspeli 
razumeti vsaj en stavek v katerem koli do‑
kumentu, ki vam ga je posredovala pravna 
služba ustanove, v kateri službujete? Vam 
je jasno, zakaj smo zamenjali napravo za 
evidentiranje delovnega časa? Ste zapos‑
leni v ekipi mavčarjev, kjer boste po novih 
načrtih vodstva kirurgije med nočnim 
dežurstvom v kuhinji nalupili krompir 
in skuhali kompot, zjutraj pa boste, pred 
začetkom dela v ambulantah, operacijski 
in septiki, pomagali še v tehničnih službah, 
kjer boste polnili kisikove bombe in skrbeli 
za delovanje klimatskih naprav, namesto 
malice pa boste kot zunanji sodelavci po 
podjemni pogodbi razpihovali listje in 
urejali špitalske trate? Ste iz pralnice že 
kdaj dobili vsaj polovico naročene količine 
perila? Ste prepričani, da je arhitekt, ki je 
projektiral vaš odsek, to storil pri polni za‑
vesti? Ste že kdaj potešili lakoto s špitalskim 
sendvičem, ki stane 1,70 evra, ima obseg 6 
in dolžino 7 cm? Ste po izobrazbi inženir, 
večino delovnega časa pa preživite pri 
hišici za pobiranje parkirnine? Vas gluteal‑
ni žulji od sedenja v Štorklji ne motijo? Še 
vedno verjamete, da boste uspeli izpeljati 
operacijo kljub temu, da nimate operaci‑
jske sobe in ste razpisani v ambulanti? Ste 
prepričani, da boste v enem dnevu lahko 
operirali vse paciente s celoletne čakalne 
liste? Ste sposobni v enem zamahu z 
žlico pojesti pol kile evrokrema? Mirno 
prenašate psihično terapiranje, ki ga vsako 
jutro s povzdignjenim glasom nad vami 
izvaja fi zično dobro pripravljen šef? Več 

kot pol leta delate 
s polizdelki znamke 
Sordina in ste še vedno v 
dobri psihofi zični kondiciji? 
Ste prebrali vsaj en protokol o postopkih 
v zdravstveni negi? Imate mobilni telefon, 
pa ga niste še nikdar uporabili? Si mo‑
bilni telefon delite s svojo mamo? Imate 
sorodnike, zaposlene v pekarni Infonet? 
Vas je zaradi presežene maksimalne upo‑
kojitvene starosti sam predsednik vlade 
pozval k odhodu v pokoj? Ste protagonist 
fi rme, ki se ukvarja z bolnišnično informa‑
tiko, pod kontakti na svoji spletni strani 
pa nima naslova elektronske pošte? Ver‑
jamete, da bo naprava, ki so jo proizvedli 
v Italiji, po dvajsetem servisu, ki stane več 
kot pet čukov, delovala vsaj 14 dni? Ste 
trdno prepričani, da razporejanje delavca 
na delovno mesto, ki ga ne mara, dviguje 
produktivnost naše samoupravne orga‑
nizacije? Ste bili zadovoljni z dopustovan‑
jem v špitavski garsonjeri v Nerezinah? Ste 
sredi belega dneva občevali z zunajza‑
konskim partnerjem na klopi v parku 
pri pljučnem oddelku in s tem povzročili 
nenormalno visoko porabo bronhodi‑
latatorjev, zaradi česar se je v enem dne‑
vu porušila celoletna varčevalna shema 
bolnišnice? Vas državni proračun plačuje, 
da ob petih zjutraj ljudi sprašujete, ali so 
odvajali blato? Ste prepričani, da je človek, 
oblečen v preklano srajco in plenico, pri‑
meren za aktivno javno življenje? Verjame‑
te, da svojim pacientom delate uslugo, ko 
jih sredi noči budite, da bi jim zamenjali 
neoporečno rjuho? Ste prepričani, da je 
Žužemberk kraj, ki leži na levem in desnem 
bregu reke Krke, po sredini pa teče reka 
Krka, v kateri prebivalci lovimo ribe in se z 
njimi prehranjujemo? Vas vedno znova us‑
pejo prepričati, da ste vi tisti, ki morate biti 
neizmerno veseli in hvaležni, da so vam, 
strokovnjaku na svojem področju, dovolili 
podpisati novo pogodbo za naslednje tri 
mesece?

kot pol leta delate 
s polizdelki znamke 
Sordina in ste še vedno v 
dobri psihofi zični kondiciji? 

Ako ste na katero koli izmed zgor‑
njih vprašanj odgovorili pritrdilno, vam 
čestitam. Imate talent, ste točno to, kar 
iščemo, in greste v naslednji krog.
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Rok Avguštinčič, študent 1. letnika FS

Malo delo - velika “pizdarija”
Mnogo takšnih in podobnih napisov na to temo je bilo v zadnejm času moč zasledi-
ti v prestolnici ter drugih večjih mestih po Sloveniji. Slednji napisi na raznoraznih 
plakatih ali celo pločnikih, cestah in stavbah pa so odraz nezadovoljstva študentov 
oz. bolje rečeno, študentske oraganizacije Slovenije (ŠOS), nad predlaganim za-
konom o malem delu. Pa poglejmo določena dejastva o omenjenem zakonu...

Zakon o malem delu 
prinaša popolnoma 
drugačno organizacijo 
delovnega trga kot ga 
poznamo do sedaj. Tako 
po novem naj ne bi bili le 
študenti privilegirana sku‑ 
pina ljudi, ki ima razne 
davčne in druge olajšave 
pri delu. Pravico do malega 
dela naj bi torej imeli po‑ 
leg študentov tudi upo‑ 
kojenci in brezposelni. 
To se zdi v osnovi v 
redu, saj lahko aktivni 
upokojenci z najnižjimi 
prejemki še nekaj ma‑
lega zaslužijo in s tem 
nekoliko izboljšajo 
svoj socialni položaj.  
Tu nastane prob‑
lem, saj je le malo 
upokojencev spo‑

sob‑ nih za delo, če pa 
že so, pa zagotovo težko 
konkurirajo mladim aktivnim 
študentom, dijakom; so pa še 
vedno tu br‑ ezposelni. Roko 
na srce, tudi oni težko konkurirajo na de‑
lovnih mestih, kjer je potrebno malo več 
predznanja. V čem je torej problem?

Če primerjamo malo delo z dosedanjo 
obliko študentskega dela ugotovimo, da 
je za študente precej slabše. Med drugim 
prinaša skoraj dvakrat višjo obdavčitev 
(29,5%), obremenitve pa  verjetno ne 
bodo prevzeli delodajalci, ampak bodo to 
prevalili na študente oz. delavce, ki bodo 
imeli s tem posledično nižje plače. Malo 
delo prinaša pa tudi razne omejitve. Ena od 
teh je omejitev delovnih ur na 728 letno, 
kar preračunano pomeni 14 ur na teden. 
Kot študent sem mnenja, da je za nekoga, 
ki resno in redno študira, to več kot dovolj 
ur, namenjenih za delo na teden oz na leto. 
Če si malo preračunamo: številka  728 ur  
pomeni kar dobre štiri mesece normal‑
nega, 40‑urnega tedenskega delavnika, 
kar je pa čisto dovolj za počitniško delo. 
Kateri študent pa ima več kot 4 mesece 
počitnic? Takih je, verjemite mi, malo. Še 
tiste redke izjeme, ki pa so, pa plačajo 
davek celoletnega učenja, zato da lahko 
potem uživajo 4 mesece počitnic. Torej iz 
tega sledi, da je 728 ur za študente čisto 
primerna številka.

 Po predlaganem zakonu se tudi omeji mini‑ 
malna in maksimalna urna postavka. To se 
mi ne zdi primerno, saj nekatera dela, ki jih 
opravljamo študentje, zahtevajo ogromno 
predznanja in določene odgovornosti.

Dejstvo je tudi, da ob malem delu študent 
težko preživi (sam). Stroški študija in biva‑ 
nja izven stalnega bivališča so pač visoki. 
Če pogledamo, koliko študent zasluži ob 
neki povprečni urni postavki (4€/uro), 
ugotovimo, da izkupiček znaša 2912 €/
leto, kar znese 243 €/mesec. Študent, ki 
nima možnosti subvencioniranega bi‑
vanja v študentskem domu in štipendije 
ter prav tako nima možnosti podpore 
od doma, težko preživi. Tu je potrebno, 
da država poskrbi za študente z raznimi 

štipendijami in subvencioniranim biva‑ 
njem. Malo oz. študentsko delo pa bi, po 
mojem mnenju,  moralo pretežno ostati 
za dodaten zaslužek in nabiranje delovnih 
izkušenj. 

Zaradi nasprotovanja zakonu o malem 
delu je študentska organizacija organizira‑
la demonstracije v Ljubljani. Zbralo se je 
več tisoč dijakov in študentov . Sprva naj 
bi se demonstranti zbrali na Prešernovem 
trgu in protestni shod nadaljevali do par‑
lamenta, kjer naj bi vladajoče opozorili, 
da zakon ni primeren in da se z njim ne 
strinjajo. Pa se je res zgodilo tako? Potek 
je že bil tak, kot je bil načrtovan, vendar 
pa ostalo ni bilo. Že v dopoldanskih urah je 
bilo med trumo dijakov in študentov moč 
opaziti razne transparente »hočemo bone 
za pivo« in »tu smo zaradi alkohola«. Na tem 
mestu se sprašujem, ali je to primerno za 
nek protestni shod in ali so se udeleženci 
sploh zavedali, zakaj so se udeležili sho‑
da. No, kasneje se je iz raznoraznih tele‑
vizijskih in časopisnih anket pokazalo, da 
večina (dijakov) sploh ni vedela, kaj zakon 
o malem delu predstavlja in zakaj so tam, 
čemu pravzaprav nasprotujejo, ampak 
so izkoristili možnost za šole prost dan 
in zabavo. Poleg tega je bila prisotna ve‑
lika oz prevelika količina alkohola. Mnogi, 
tudi mladoletniki, so omagali, še preden 
se je protest uradno začel oz še preden 
so prišli do parlamenta. Tako obnašanje 
mladine in bodočih intelektualcev res 
kaže na dejansko stanje v državi? Ali so/
smo študenti in dijaki res tako socialno 
ogroženi in lačni? Od kje pa potem denar 
za alkohol in nenazadnje, kot je povedal 
predsednik državnega zbora,  »ljudje, ki so 
lačni, ne mečejo jajc!«

Za vse to pa je kriva študenstska ora‑
ganizacija Slovenije, ki je s svojo kam‑
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panjo močno vplivala na večino študentov in dijakov 
ter jim na različne načine vsiljevala svoje mnenje. Kot  
študent  sem bil tudi sam deležen vsiljevanja zelo 
agresivne kampanje študentske organizacije, kajti ni 
bilo dneva niti kraja, kjer ne bi mogel prebrati ali slišati, 
da je malo delo veliko sranje, od reklam na mestnih 
avtobusih, deljenja letakov, napisov na pločnikih do 
sms‑ov ki nam jih je začela pošiljati študentska orga‑
nizacija. Predstavljeno je bilo nekaj argumentov, ki 
pa mene niso prepričali, kajti meni osebno ne bo nič 
slabše z malim delom, komur bi pa lahko bilo, bo pa 
zelo verjetno dobil pomoč iz povečanega sklada za 
štipendije. Tu se mi poraja naslednje vprašanje: “Kako 
lahko študentska oraganizacija porabi toliko sredstev za 
kampanijo? Od kje so dobili ta sredstva in ali ne bi bilo 
primernejše ali smotrnejše slednji denar porabiti za kaj 
koristnega oz za namene, zaradi katerih jim tudi država 
nameni letno več kot 15 mio €?”

Sledni naslednje...Študentska organizacija je bila or‑ 
ganizatorka protesta in razlog celotne kampanije je 
bil predvsem ta, da bodo študentskim organizacijam 
skrčili sredstva za svoje delovanje. 

Za konec naj komentiram še dogajanje pred parlamen‑
tom. Kot sem že večkrat omenil, se mi zdi to povsem 
neprimerno za množico, ki je domnevno socialno 
ogrožena, ter še posebej za bodoče intelektualce. To, 
kar se je dogajalo pred parlamentom, je preraslo vse 
meje razumnega, to je bil vandalizem. Verjamem, da za 
dejanja in povzročeno škodo niso odgovorni študentje. 
Vendar s tem mislim predvsem  študente v pravem 
pomenu besede. To so ljudje, ki so redno ali izredno 
vpisani na fakulteto in redno študirajo ter sproti oprav‑
ljajo svoje študijske obveznosti. »Pravih študentov« 
tudi na demonstracijah ni bilo, ali pa so bili v manjšem 
številu, pa še to zaradi medijskega pompa. Vsekakor je 
omenjeni incident odraz spremenjenih razmer v družbi, 
kjer današnja mladina nima več nobenih vrednot in no‑
benega spoštovanja do avtoritet, države in lastnine. 

In nenazadnje:  Kdo bo prevzel odgovornost za doga‑
janje pred parlamentom? Odgovornost za doga‑
janje pred parlamentom bi verjetno mogla prevzeti 
študentska organizacija Slovenije kot organizatorka 
shoda. Vendar se le ta odgovornosti vstrajno otepa in 
je ne namerava prevzeti, čeprav  so prav oni »hujskali«  
razgrete množice. Res je tudi, da so se množici pridružili  
nasilneži in izgredniki raznih kultnih skupin, ki nimajo 
nič s študenti oz dijaki ter omenjenim zakonom, am‑
pak  so protest izkoristili za nered in obračunavanje 
ter poškodovanje tuje lastnine.  Vendarle je bilo vse 
na organizatorjih. Oni so dopustili takšno obnašanje 
in ko so videli, da jim je nadzor ušel iz rok, so samo 
naznanili uraden konec prostesta in stisnili rep med 
noge. Kasneje so se izgovarjali na policiste in nezado‑
voljne študente.

Anka Klemenčič

FACEBOOK
Odprem mail, groza, saj res, Zdenki sem obljubila, 
da kaj napišem za Vizito in tu je njeno sporočilo: 
AAAAAAAAAAAAAAAAnka! Ja, Zdenka, res je, ob-
ljuba dela dolg, a kaj ko nimam nobene ideje. Le kaj 
naj napišem? Ali bo hotel kdo brati mojo zgodbo, še 
posebej, če začnem pisati o svojih križih in težavah, 
le kdo jih nima, tega smo že vsi siti, mar ne?  Hm, 
kaj pa, če napišem, kako poteka moje raziskovanje 
po Facebooku, morda se pa kdo vsaj nasmeje, ko si 
mene, žensko pri skoraj petdesetih, predstavlja na 
FB?

No takole je bilo. Na moj mail so kar naenkrat začela prihajati sporočila, 
da me ta in ta, pa še nekdo drug in tisti tam želi za prijatelja na Face‑
booku. Le kaj je to za ena traparija? Facebook? In ker ta sporočila kar 
niso nehala prihajati, sem firbčna, kot gotovo že veste, rekla sodelavki, 
naj me že enkrat prijavi na FB, da vidim, kaj to sploh je in zakaj me toliko 
ljudi želi za prijatelja. Pa se je  začelo. Kaj naj zdaj s tem delam? Pri sinu 
in hčerki sem jemala inštrukcije in pri mlajših sodelavkah dopolnilne 
tečaje. Število prijateljev je začelo naraščati in počasi sem začela doje‑
mati, zakaj tam sploh gre in kam se pride, če se to pravzaprav sploh da, 
kam priti na FB mislim. 

Tako sem brskala tudi v tednu, ko je bil dan medicinskih sester, za kate‑ 
rega večina ljudi sploh ne ve, nanj pa nikoli ne pozabi naš neutrudljivi 
pater Marko, ki  nas, medicinske sestre, pa tudi medicinske „moške” ses‑
tre, vedno na ta dan preseneti s cvetlico, ki jo osebno prinese na vsak 
oddelek.

Zasledila sem, da moja prijateljica Nadja, ravno tako medicinska sestra, 
ki dela v DSO v Ljubljani, na FB prosi za glas, ki bi ji prinesel brezplačno 
obutev, vse piše na strani Alegria čeveljčki. No, pa pejmo pogledat, kaj 
je to, A tako, tam je pisalo, da čestitajo vsem medicinskim sestram ob 
njihovem dnevu in da so se zaradi požrtvovalnega dela le teh odločili, 
da trem medicinskim sestram podarijo svoje čevlje in sicer tistim trem, 
ki bodo dobile največ glasov, pohval in klikov. Vuau, to pa ni kar tako, res 
lepa gesta! Danes že težko najdeš koga, ki bi ti kaj podaril, še posebno 
pa medicinski sestri. Pa še čevlji so res lepi in prav po mojem okusu in 
ko vidim ceno si rečem, da je to pa res zadetek v polno, za tiste tri, ki jih 
bodo deležne, seveda.

Tisti in naslednji dan sem vsake toliko časa radovedno pogledala, koliko 
glasov ima Nadja in opazila, da ji še dve drugi močno sledita. Po dveh 
dneh pa mi je popoldne kliknilo v glavi in sem se domislila, da sem 
vendar tudi jaz medicinska sestra in kaj, če bi tudi jaz poskusila! No, pa 
dejmo, akcija! „Ampak, a ni že malo pozno, na razpolago imam samo 
še eno popoldne in dva dneva in druge tri močno vodijo? Ima sploh 
smisel? Zakaj pa ne, če ne poskusim, nimam pa res nobene možnosti,” 
sem si govorila.

Tisti dan je zame glasovala le moja hci, drugi dan sin, potem pa so začeli 
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Rok Avguštinčičzame glasovati še nekateri moji prijatelji in 
sošolke moje hčere...

 Kar naenkrat sem imela tudi jaz kar nekaj 
glasov in v nedeljo zvečer, tik pred kon‑
cem glasovanja, sem se vsem zahvalila, 
saj mi je to, da je nekomu pa le mar zame, 
prav prijetno delo. Preden sem zaspala, 
sem pomislila:” Bog, hvala za vse gla‑
sove, hvala za prijatelje in čeprav nimam 
nobenih možnosti, ker so druge tri daleč 
pred menoj, sem ti kljub temu hvaležna že 
za ta prijeten občutek, da mi je toliko ljudi 
izkazalo naklonjenost!”

Zjutraj sem komaj odprla oči, saj je minila 
noč, kolikor jo je še ostalo, kot bi mignil in 
spet sem se jezila sama nad seboj, kaj mi 
je treba biti zvečer tako dolgo pred tisto 
škatlo, obljubila sem si, da bom šla zvečer 
pa zagotovo prej spat, ha, ha, kr neki!

Ko sem prišla iz službe in odprla računalnik, 
sem videla na FB sporočilo. Odprla sem ga 
in brala: „Spoštovana Anka, kakor že veste, 
vam bomo z veseljem podarili par Alegria 
čeveljcev iz kolekcije Donna......!”

Nisem mogla verjet, kar brala sem in 
brala in nič mi ni bilo jasno, ko pa  sem 
pogledala na njihovo spletno stran, je tam 
pisalo, da čevlje dobijo X in X in X in .........
Anka Klemenčič, kajti glede na vnetost 
glasujočih so se odločili, da podarijo kar 
štiri pare čevljev! Ja, Bogu hvala, še vedno 
nisem mogla verjeti, da se je meni zgodilo 
nekaj tako lepega!

Tako, ravno danes sem jih dobila po pošti 
in povem vam, prav všeč so mi in jih vsem 
toplo priporočam. Hvala vsem mojim 
sodelovkam, ki so moje veselje ob darilu 
iskreno delile z menoj. Hvala podjetju 
Alegria čeveljčki, za zelo lepo gesto.

Tako, moje zgodbe je konec, mojega 
raziskovanja po FB pa najbrž še ne in jaz 
sem spet pred to škatlo, ura pa je toliko, 
da se spet bojim jutra...

prejeli smo

GENEVA 2010
Car show oz. avtomobilski salon je mednarodna prireditev, 
kjer se predstavijo vsi pomembni členi avtomobilske indus-
trije. Mednje spadajo tako proizvajalci avtomobilov, kot tudi 
dodatne opreme in sestavnih delov za slednje. Tovrstnih šovov 
je po svetu kar nekaj. Najodmevnešji se odvijajo v Detroitu, 
New Yorku, Frankfurtu, Ženevi... Prav v Ženevi pa je največji 
in najpomembnejši avtomobilski salon v Evropi, zato smo se 
nanj odpravili tudi študentje Faklutete za Strojništvo Univerze 
v Ljubljani.

Pri večini predstavnikov moške‑
ga spola zanimanje takoj vzbudijo 
športni, hitri in lepi avtomobili ter 
seveda tudi lepa dekleta. Mešanica 
vsega tega pa je ravno avtomobilski 
salon. V družbi je namreč že stereotip, 
da poleg športnih jeklenih konjičkov 
sodijo tudi lepotice. 

Tistega dne sem na internetu prebiral 
novice in zasledil, da se je začel 74. 
avtomobilski salon v Ženevi. Naslov 
me je takoj pritegnil, še bolj pa fotore‑
portaže s samega prizorišča. Pomislil 
sem, kako lepo bi bilo, če bi se sled‑
njega udeležil, vendar sem si obenem 
rekel, da študijske obveznosti vendar‑
le „prevagajo” pred zabavo. Počasi sem 
pozabil na salon ter pregledal še svojo 
elektronsko pošto. Med novo prispelo 
pošto sem oprazil naslov CAR SHOW 
GENEVA 2010. Z zanimanjem sem jo 
odprl, v njej pa se je nahajala ponudba 
za obisk salona. Ker je bila ponudba 
ugodna, izlet pa je organizirala Štu‑
dentska organizacija naše fakultete, 
sem se takoj pozanimal o podrobno‑
stih ter o študijskih obveznostih. Vse 
se mi je lepo izšlo, zato sem se prijavil 
na izlet. 

Dan odhoda...

Ob osmi uri zvečer je avtobus odpeljal 
iz Ljubljane. Kot se za pravega študenta 
spodobi, sem pred tem odpisal še zadnji 
izpit, potem pa hitro na avtobus in..... 
Ženeva prihajamo!!! Vožnja z avtobu‑
som je bila dolga, vendar tudi zanimiva. 
Kjub temu, da smo se vozili ponoči, se 
je dalo marsikaj videti. V sosednjo Italijo 
smo odšli skozi mejni prehod Fernetiči, 
nato pa smo pot nadaljevali po seve‑
ru države, skozi Padsko nižino. Prečkali 
smo enega nadaljših predorov v Evropi 
Mont Blanc, ki je dolg kar 11,6 km in 
pomeni pomembno cestno povezavo 
med Italijo in Francijo. Predor je znan 
po tragični nesreči, ki se je zgodila par 
let nazaj in vse od takrat je bil predor za‑
prt. Prav zaradi tega dejstva je bil vožnja 
skozenj še toliko bolj zanimiva.

Prispeli smo v Francijo, kjer nas je priča‑
kalo ogromno snega. Vsi skupaj smo 
namreč že pozabili na sneg, saj je pri nas 
vreme naznanjalo prihajajočo pomlad. 
Bili smo malo presenečeni, vendar smo 
bili v Alpah. Kaj drugega bi pa lahko 
pričakovali?

Vožnja po Franciji je minila kot bi mignil 
in že smo bili v Švici. Še nekaj kilome‑
trov in pred nami se je prikazala Ženeva. 
Na prizorišču smo bili eno uro pred od‑
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prtjem sejma, vendar je bila pred vrati 
že gneča. Vsi smo nestrpno čakali, da 
vidimo največja svetovna čudesa avto‑
mobilske industrije. Sledil je še zadnji 
tehnični pregled fotoaparatov in že 
smo bili pripravljeni za akcijo. 

Točno ob 9.00 so se odprla vrata 74. 
avtosalona v Ženevi. Bil je zelo veliča‑
sten dogodek za vse nas prisotne. Hi‑
tro smo se »zrinili« noter ter odšli vsak 
k svojemu najljubšemu proizvajalcu. 
Kot vsako leto so največ zanimanja 
požele znamke luksuznih in super 
športnih avtomobilov, kot so Ferrari, 
Lamborghini, Bentley, Rolls Royce, 
Maybach, Porsche itd. Pri omenjenih 
razstavljalcih je bila neznosna gneča. 
Ko smo potešili del svojih apetitov, 
smo se odpravili do znamk, ki so nam 
prav tako všeč ter tudi cenovno do‑
stopnejše. Mene osebno so najbolj 
zanimale znamke Renault, BMW, Mer‑
cedes, Audi... Zelo všeč mi je bila tudi 
razstavljeni replika formule pri Renau‑
ltu, saj je nisem pričakoval. 

Za ogled salona smo imeli na voljo cel 
dan. Verjemite, časa je bila na koncu 
kvečjemu premalo kot preveč. Ob kon‑
cu napornega dneva smo se zavedli, 
da pravzaprav cel dan nismo še nič po‑
jedli, vendar smo to ugotovili šele na 
avtobusu. Prav tako smo začutili bo‑
lečine v nogah šele na avtobusu. Prej 
ni nihče pomislil na to, da ga bolijo 
noge ali da bi kaj pojedel. Vsi smo bili 
preveč zasvojeni z avtomobili. 

Vožna domov je bila mirna, saj je 
večina na avtobusu zaspala, le neka‑
teri »firbci« smo še gledali skozi okna 
in opazovali naravo, kolikor se je pač 
dalo.

Ob prihodu domov smo bili utru‑
jeni in nesprespani, vendar je bilo to 
zanemarjivo v primerjavi s tem, kar 
smo videli in doživeli. Bili smo del 
največjega avtosejma v Evropi. Na 
kupu smo videli toliko avtomobilov, 
kot jih ni mogoče videti nikjer drugje. 
Prijatelji, ki so ostali doma, so nam po 
eni strani zavidali, po drugi strani pa 
so komaj čakali, da se vrnemo in jih 
pokažemo fotografije. V njihovih očeh 
smo izpadli pravi frajerji...
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Phil Bosmans

»Sreča se skriva v tebi«

Pred denarjem padajo ljudje na ko‑
lena in postajajo klečeplazci. Zaradi 
denarja se razbijejo družine in prija‑
teljstva. Zaradi denarja ljudje ropajo 
in postanejo morilci. Denar spremi‑
nja ljudi v izkoriščevalce in izsiljeval‑
ce. Pohlep po denarju pri večini zaduši 
čut za človečnost. Zgolj zaradi denarja 
ni človek vreden niti fičnika. Ljudje so 
vredni mnogo več kakor njihov denar. 
Preveč skrbi si delamo zaradi denarja in 
premalo skrbimo za srečo ljudi. Zato je 
med ljudmi dosti več denarja kot sreče. 
Najpomembnejše pa je to, česar nikoli 
ne moremo plačati z denarjem: toplina, 
priznanje, prijateljstvo in dom.

Da bi bili srečni, ni pomembno posedova‑
ti več, ampak biti manj zahteven v svojih 
željah

Optimisti so nenavadna bitja. Kadar je 
pokrajina polna osata, še vedno nekje 
najdejo cvetlico. Kadar je vse izsušeno in 
spremenjeno v puščavo, so oni tisti čudaki, 
ki odkrijejo oazo.

Kadar optimisti prečkajo široko reko pesi‑
mistov, jim ti brž prilepijo kakšno oznako: 
zanesenjaki, ki živijo daleč od resničnosti; 
naivneži, ki nimajo pojma; sanjači, ki se 
prepuščajo utopijam. Sebe pa pesimisti 
imenujejo realiste, ki z obema nogama 
stojijo na tleh, v resnici pa tičijo globo‑
ko v blatu sveta in sedijo v tako globoki 
senci, da sploh ne vidijo več sončne plati 
življenja.

Optimisti se odpravijo na pot. Na drugo 
stran gredo, na sončno stran, v deželo, kjer 
človek lahko živi in preživi. Optimisti verja‑
mejo v ljubezen, mir, veselje, potrpežljivost 
in zvestobo, v ljubeznivost in dobroto. 
Pesimisti niso nikoli okusili teh sadov  in 
umrejo mnogo prej, preden so zares mrtvi. 
Samo optimisti bodo preživeli.

Le ljudje s hrbtenico bodo ustvarili nov svet:

Ljudje so lahko neverjetni.
Navdušeno se lotijo česa,
kake življenjske naloge,
se podajo v zakon, na pot
K velikemu cilju…
Čutijo se močne, 
dokler ne naletijo na ovire,
težke ure, udarce, neuspehe.
Marsikoga postane strah in odneha, 
če mora v noč.
» Ne morem več.« ‑‑‑‑ 
» Pretežko je zame«‑‑‑
» Sit sem vsega«‑‑‑‑ 
» Čemu naj to počnem«‑‑‑
» Krivi so drugi, družba
razmere , struktura…«
Ljudem nekaj manjka: hrbtenica!
Hrbtenica je stanovitnost, trdnost,
zaupanje vase,
v svoje zmogljivosti, v svojo vrednost,
v soljudi.
Hrbtenica je obvladovanje svojih 
čustev
in svojih razpoloženj.
Hrbtenica je vztrajnost.
Nekateri ljudje so brez hrbtenice;
takšni so se rodili, 
ker morda njihovi 
starši niso imeli hrbte‑
nice.
Ničesar jim ne očitamo.
Nekateri ljudje so brez 
hrbtenice, takšni so 
postali, 
ker so v vsej njihovi 
vzgoji
nekatere vrednote 
morda bile tabu,
na primer »pogum«  in 

Pripravila Nina Vidiček
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»značaj«,
» moč volje« in » žrtev«.
Do njih moramo biti prizanesljivi. 
Nekateri ljudje so brez hrbtenice, 
ker se jim je pod težo življenja
hrbtenica zlomila
ali pa jo je zdrobila trdota ljudi.
Zaupati jim moramo in jim biti v pomoč.
Hrbtenico potrebujemo,
 da lahko hodimo pokonci kot ljudje, 
da ne povešamo glave,
da prevzemamo odgovornosti
in da nosimo bremena in skrbi, 
da v viharjih stojimo trdno
in da ne postanemo mehki pred 
nasiljem,
da se nikoli ne plazimo pred denarjem.
Hrbtenico potrebujemo, 
da vzdržimo takrat, ko drugi odnehajo,
da hodimo pokonci in naravnost
po lastni, svobodno izbrani poti.

Nekateri ljudje 
se nikoli ne smejejo,
držijo se tako, kot da bi se 
vsak dan podiral svet.
Živimo v turobnem svetu, 
kjer je vse preveč žalostnih ljudi, 
za katere sonce zaide že zjutraj.

Nekateri ljudje 
se lahko smejejo povsod,
le doma ne.
Povsod so prijazni,
očarljivi in zabavni,
le doma so vase zaprti,
slabe volje in neznosni.

Z ljudmi in njihovim smehom
je nekaj narobe.
Preveč je vljudno hlinjenega 
smeha,
preveč plačanega in 
umazanega smeha,
preveč smeha, ki mu gre za 
denar,
preveč porogljivega 
žaljivega smeha. 
Zdrav prikupen smeh
je postal redek,
kajti tak smeh prihaja le

iz zdravega čistega srca.

Gotovo pridejo dnevi,
ko se ni mogoče smejati.
Dnevi polni skrbi in žalosti.
Dnevi, ko potrka smrt, 
takrat nam ni do smeha,
kdor se takrat smeje je blazen.

Prave življenjske radosti
imajo globoko korenine :
ljubeče srce.

SLINAR
Tak je kakor drugi, le da se pogosto klanja,med ljudmi nenehno išče si ugledna znanja,da jih najde, kar cedi se od prilizovanja,slinar, slinar, slinar,

Tak je kakor drugi, en obraz med sto obrazi,skoraj neopazno se, a vztrajno, kvišku plazi,že je prvi pri koritu, preden kdo opazi,slinar, slinar, slinar.
Ve, kdaj pot utre buteljka, šopek, bonboniera,dobro ve, kdaj treba je držati kljun, 
slinar dobro ve, kako se dela kariera
in kako uspeš na tuj račun,
slinar časa ne zapravlja, slinar se pripravlja,zmeraj najde koga, ki mu pot zgladi
in prav kmalu bo na odgovornem položaju,vsak sistem na slinarjih sloni -
če ga kdo obrca, rečeš pusti siromaka,pusti ga, saj vidiš, da je nebogljena spaka,a medtem naš slinar le na svoj trenutek čaka,slinar, slinar, slinar.

In če ga nahruliš, se potuhne in izgine,komaj vidno se premika v luži lastne slinein spoznaš ga šele, ko ti v hrbet nož porine,slinar, slinar, slinar.

      Svetlana Makarovič
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Irma Kumer, dipl. med. sestra

Nevrološki oddelek v slikah
»Demenca, hujša je  od prav vsake poškodbe udov telesa. 
Bolni služabnikov imen ne poznajo, ne prijateljica lica – vče-
raj je z njim še večerjal. Ne tistih, katerim življenje dal  je, jih 
vzredil.«  (J. Juvenalis, leta 124).

Kot so že pred stoletjem vedeli, je starost 
in z njo pogojena kakršna koli pozabljivost, 
nemoč, huda nadloga, ki nam preti v sta‑
rostnem obdobju. Z njo se tudi danes v 
enaki obliki srečuje  večina  bolnikov, ki 
so nastanjeni na nevrološkem oddelku. 
Zaradi poslabšanja katerekoli bolezni ali 
zaradi spremembe okolja, v katerem so se 
znašli, se njihova stiska še poveča.

Ker se na nevrološkem oddelku trudimo, 
da bi bolnikom olajšali in omilili samo 
hospitalizacijo, smo med ostale aktivnosti 
vključili tudi polepšanje vrat na oddelku. 
Ker so bolniške sobe označene s številkami, 
naši pokretni ostareli in tudi pozabljivi bol‑
niki velikokrat ne prepoznajo svoje sobe, 
kopalnice, toaletnih prostorov. In ravno 
zaradi tega se velikokrat znajdejo v hudih 

stiskah, ki jih  lahko pripeljejo tudi do jeze, 
nemira, agresije. Z zavedanjem vseh teh 
problemov smo se odločili, da prosimo za 
pomoč otroke, ki znajo s svojo spontanos‑
tjo in pristnostjo prikazati svoje občutke.  2 
c. razred OŠ Bršljin (ta razred obiskuje moja 

hči Ada) je prijazno s čudovitimi risbicami 
priskočil  na pomoč. S preprostimi in raz‑
poznavnimi risbicami smo polepšali vrata 
na oddelku. Ob tem smo naredili in de‑
lamo veliko veselje vsem našim bolnikom 
in nenazadnje tudi nam samim. Zdaj ni‑
mamo več bolnikov, ki ležijo  npr. v sobi 3, 
ampak bolnike, ki imajo „veliko srce“.

Z zavestjo, da smo storili nekaj 
drugačnega in z vidika celostne obravnave 
nevrološkega bolnika nekaj pomembne‑
ga, se ob tej priliki zahvaljujem  učencem 
2. c. razreda in njihovi učiteljici Sabini za 
pomoč, vse pa vabimo, da si naš oddelek 
pogledate.

OBISKALA NAS JE 
PISATELJICA
Pisateljica Ivanka Mestnik živi v Novem 
mestu. Ustvarja za mladino in odrasle. 
Veseli smo, ker večkrat obišče otroke na 
Otroškem oddelku naše bolnišnice. Letos 
je prišla med nas v tednu knjige. Otroci 
različnih starosti so se zbrali v igralnici in 
prisluhnili predstavitvi njene knjige. Vsem 
se je znala na prijeten način približati. 
Otroci so sproščeno sodelovali v pogovo‑ 
ru. V skupini je bilo tudi nekaj staršev. Ob 
prebiranju  knjig  smo si v mislih ustvarjali 
vsak svoje slike, vsi pa smo lahko začutili 
pomen knjige za vsakega izmed nas. 
Pisateljica je na koncu vsakemu otroku 
podarila knjigo, ki so jo doma dodali svoji 
zbirki. Tega so se zelo razveselili, saj jih bo 
knjiga s posvetilom  vedno spominjala na 
srečanje s pisateljico. 

Irena Grum Kulovec

V BOLNIŠNIČNI ŠOLI

NARAVOSLOVNI 
DAN
Na OŠ Drska, v okviru katere deluje bol‑
nišnična šola, smo letos vključeni v med‑
narodni projekt Comenius. V njem so‑
delujejo šole iz osmih držav: iz Španije, 
Italije, Belgije, Danske, Nemčije, Anglije, 
Slovaške in Slovenije. Osrednja tema le‑
tošnjega projekta je voda. 

Tudi otroci v bolnišnični šoli so se vključili 
v različne dejavnosti. Na naravoslovnem 
dnevu so se pogovarjali o pomenu vode, 
izvajali poskuse, napovedovali izide, za‑
pisovali ugotovitve, pripravili plakate in 
poročali. Med seboj so aktivno sodelovali. 
Najbolj so uživali pri izvajanju poskusov.

OŠ Drska
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OTROCI RADI JEMO DOBRO IN ZDRAVO
Vsi radi jemo dobro. Pa je to tudi zdravo ?

Ivanka Mestnik nas je obiskala ob 
dnevu knjige

Gospe Ivanki Mestnik se zahvaljujemo za 
njeno zvesto sodelovanje in ji želimo še 
veliko ustvarjalnega navdiha. 

Voda

Les plava,...

Meta Kovačič, vzgojiteljica

UTRINKI IZ BOLNIŠNIČNEGA VRTCA

GNETENJE TESTA IN PEKA PIŠKOTOV NA 
OTROŠKEM ODDELKU
Na četrtkovo dopoldne smo organizirali delavni‑
co gnetenja testa in peke piškotov. Da je bila 
delavnica zelo zanimiva, nam dokazuje številna 
udeležba, saj je bila igralnica čisto polna. Udeležili 
so se je otroci z oddelka in tudi tisti, ki prihajajo na 
zdravljenje od doma. Vključili so se tudi starši, ki 
so bili zelo navdušeni. Skupaj smo izdelali različne 

piškotke:  slončke, zajčke, medved‑
ke, metuljčke, punčke in fantke…

Ko so bili piškotki pečeni, smo jih še 
poizkusili in bili so zares slastni.

OBISK MODREGA MEDVEDKA IN MONTEJA
Kot je že znano, se imamo na otroškem oddelku zelo lepo. Veliko je obiskov v igralnici 
oddelka. Tokrat sta nas obiskala otroška prijatelja Modri medvedek in Monte. Prvi 
je otrokom poznan iz revij Ciciban in Cicido, drugi pa po svojih slastnih pudingih in 
napitkih, s katerimi so se otroci posladkali. Modri medvedek jim je povedal pravljico, 
kot jo zna le on.

Vse to in še več nam je povedala gospa 
Irena Hočevar, vodja kuhinje v bolnišnici. 
Zelo rada se je odzvala naši prošnji in kar 
dvakrat pripravila predavanje na temo 
zdrava prehrana.

Starši in malo večji otroci so postavljali 
zanimiva vprašanja, njeni odgovori pa 
so bili zelo izčrpni in poučni. Temo smo 
nadaljevali z izdelovanjem plakatov o 
zdravi prehrani. 

Gospa Irena, hvala za vaše sodelovanje.
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Bolniki, ki se zdravijo s hemodiali‑
zo, morajo na dializno proceduro v 
bolnišnico vsak drugi dan, ne glede na 
to ali je praznik ali delovni dan. Le kadar 
pride praznik na nedeljo,  je praznik tudi 
zanje. Njihov način življenja zahteva ve‑
liko odrekanja (omejen vnos hrane in 
tekočin). Sama dializna procedura po‑
teka od 4 do 6  ur, upoštevati pa je treba 
še prevoz, saj se bolniki v novomeško 
bolnišnico vozijo s širšega dolenjske‑
ga, belokranjskega in celo posavskega 
področja. Nekateri za prevoz na in z 
dialize potrebujejo več ur. Matematič‑
ni izračun pokaže, da mora bolnik na 
dializo do 160 krat na leto. Nekaj bolni‑
kov si dializo opravi doma. Nadomest‑
no zdravljenje imenujemo trebušna 
ali peritonealna dializa. Bolnik na dan 
opravi več izmenjav tekočin, da telo 
lahko funkcionira.  

Zato se prostovoljci, bolniki s presajeno 
ledvico, ki nam ni treba več na dializo, 
trudimo, da našim »sotrpinom« na 
različne načine popestrimo življenje. 
Najbolj se veselijo srečanj, obiskov in 
daril. Za veliko noč smo jih razveselili s 
paketi. Velikonočno zajček je prinesel 
veselje 80. dializnim bolnikov. Pri pri‑
pravi so nam pomagali družinski člani 
in medicinske sestre, ki so poskrbele, 
da so paketi prišli v prave roke.

Rdeči križ je neodvisna humanitarna orga‑
nizacija nacionalnega pomena. Ustanov‑
ljena je bila za pomoč ljudem v stiski, na 
Slovenskem pa jo imamo že od leta 1866. 
Organizacija ima svoja temeljna načela, ki 
so mednarodna:

HUMANOST •	 ‑ pomoč, razumevanje, 
prijateljstvo, mir,
NEPRISTRANSKOST •	 ‑ ni razlik glede 
narodnosti, rase, vere, družbenega 
položaja ali političnega prepričanja,
NEVTRALNOST •	 ‑ se ne zapleta v 
politična, rasna, verska ali ideološka 
nasprotja, se ne postavi na eno stran,
NEODVISNOST •	 ‑ upreti se mora 
vsakemu političnemu, ideološkemu 
ali ekonomskemu vmešavanju,
PROSTOVOLJNOST•	 ‑  je prostovoljna 
in nepridobitna,
ENOTNOST •	 ‑ v vsaki državi je samo ena 
organizacija RK,
UNIVERZALNOST •	 ‑ mednarodno 
gibanje RK in RP je razširjeno po vsem 
svetu. Vsa društva so enakovredna, 
delijo odgovornost in dolžnosti in si 
pomagajo.

Rdeči križ Slovenije združuje 56 območnih 
in 1014 krajevnih organizacij v dvanajstih 
regijah, v katerih deluje več kot 10 000 
prostovoljcev.

Pomembno vlogo v programu  imajo tudi 
mladi, ki delujejo v osnovnih in srednjih 
šolah po Sloveniji, v krožkih Rdečega križa, 
mladinskih klubih  in podobnO.

Ker je življenje vrednota, prva pomoč pa 
spretnost, se je lahko naučimo s praktičnimi 
vajami na tečajih. Ob tem se zavedamo, 
da lahko s preprostimi, a pravilnimi ukrepi, 
rešimo življenje. Po izvedenih anketah med 
učenci in dijaki o pomembnosti znanja 
prve pomoči jih je 98% odgovorilo, da je 
pomembno in na vprašanje, naj bi bila prva 
pomoč obvezen sestavni del učnega pro‑
grama v šolah, bi kar 76% učencev in dija‑ 
kov  podprlo predlog. Ker tega programa  v 
učnem programu še ni,  so se na nekaterih  

Prostovoljci DLB Dolenjske

Dializa 
ne pozna 
praznikov

foto: Goran Žižić

Rdeči križ  in prva pomoč v 
osnovnih šolah

Cirila Gradišar

osnovnih šolah odločili, da poučujejo prvo 
pomoč mentorji ‑ učitelji, ki so se dodatno 
usposobili. Začetki so bili težki, otroci ra‑
dovedni in tako so na Rdečem križu Slo‑
venije prišli na idejo, da organizirajo pre‑
verjanje znanja v prvi pomoči na lokalnem, 
regijskem in državnem tekmovanju. Tudi 
v Območnem združenju Rdečega križa v 
Novem mestu so se vključili v aktivnosti 
usposabljanja ekip prve pomoči na os‑
novnih šolah in organizaciji preverjanj 
na lokalnem in regijskem nivoju.  Ta pre‑
verjanja potekajo od leta 2007 in otroci 
uživajo že pri učenju za lokalno prever‑
janje, še bolj so zagrete ekipe, ki gredo 
na regijsko preverjanje, povsem drugače 
pa je z ekipami, ki se udeležijo državnega 
preverjanja v Mladinskem zdravilišču in 
letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli 
rtič, ki je vedno prvi vikend meseca maja. 
V Novem mestu pripravi sprejem za lokal‑ 
no preverjanje vsakokrat druga osnovna 
šola. Prvič je bila to OŠ Brusnice, potem 
OŠ Vavta vas, OŠ Šmarjeta in letos OŠ 
Škocjan. Regijsko preverjanje je orga-
nizirano v športni dvorani Leona Štuklja 
v Novem mestu. Za preverjanjih pripravi 
Cirila Gradišar realistično prikazane 3 situ‑
acije s po dvema poškodovancema, ki jih 
morajo ekipe učencev v trojkah pravilno 
oskrbeti. Vsako leto nam to bolje uspeva 
in tudi ekipe imajo vsako leto več znanja, 
poškodbe pa so zahtevnejše. 

Letos je bilo lokalno preverjanje znanja iz 
prve pomoči ekip osnovnih šol 25. marca 
v  OŠ Škocjan. Prvo in drugo mesto sta 
zasedli ekipi OŠ Šmarjeta. Na  regijskem 
preverjanju so bile poleg naših ekip še 
ekipe iz Metlike, Črnomlja, Litije, Sevnice, 
Novega mesta...   Oskrbeti so morali 
bolečino za prsnico z zastojem srca, opa‑
rino roke, hudo krvavitev na roki  ob padcu 
na razbito steklenico v gozdu, odprt pre‑
lom goleni pri  padcu čez skalo in dve 
poškodbi  z rolerji ‑ raztrganino kolena in 
zlom podlahti ter raztrganino desne dlani 
in zlom desne ključnice. Ocenjevalci so bili 
z znanjem dokaj zadovoljni, najboljši pa 
sta bili zopet naši ekipi, ekipi OŠ Šmarjeta. 
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Vodna učna pot je bila začrtana meseca 
maja leta 2009. Obsega 10 postaj, katere 
so nam predstavili učenci OŠ Šmarjeta. 
Naš vodič je bila učiteljica športne vzgoje  
Milena Prudič, pohodnikov DU Splošne 
bolnišnice je bilo 11 in 5  učencev ekipe 
Prve pomoči OŠ Šmarjeta ‑  Jaka, Petra, 
Magda, Valerija in Urška.

Voda  je naravna dediščina, nepogrešljiva 
in zaradi podnebnih sprememb vse bolj 
dragocena. V prostoru in času se nenehno 
razporeja in kroži, zaradi onesnaževanja 
in neodgovornega ravnanja pa je vse več 
območij, kjer pitne vode močno primanjkuje. 
Glavni cilj vodne učne poti je spoznavanje 
virov šmarješke kotline in ovrednotenje 
njihovega pomena kot naravne in kulturne 
dediščine kraja(Vir‑ zloženka OŠ Šmerjeta).

Pred pričetkom pohoda smo dobili pri‑
ponko »žabico«, zloženko o smeri poho‑
da in opisu vodne poti in izpred marketa 
TUŠ v Šmarjeških Toplicah smo krenili proti  
vodnemu zajetju Marof, izviru Jezero v 
Družinski vasi. Ta največji vodni vir zago‑
tavlja več kot 50% vse potrebne vode za 
oskrbo občin Šmarješke Toplice, Straža, 
Mirna Peč in celotni levi breg občine 
Novo mesto. Od tu smo se spustili do 
ribnika v zdraviliškem parku, v katerem 
je najdragocenejša znamenitost indijski 
lotos. Poleg lotosa so v ribniku belouške 
in kobranke, zlate ribice, želve rdečevratke 
in žabe. Naslednje postajališče je bilo ob 
potoku Prinovec, ki izvira pod gričkom za 
hotelom Šmarješke Toplice. Ime je dobil po 

Vendar je letos odšla na Državno tekmo‑
vanje na Debeli rtič le ena ekipa. Le ta se 
je pomerila ob slabem vremenu z ekipami 
OŠ iz Ptuja, Sežane, Radovljice, Ljubljane, 
Lendave, Šmarja pri Jelšah in Domžal.  
Ekipi vse čestitke, saj je zasedla odlično 3. 
mesto. V teoretičnem delu so bili testi iz 
prve pomoči, cestno prometnih predpisov 
in znanje o Rdečem križu. Na letošnja pre‑
verjanja se je prijavilo 139 osnovnošolskih 
ekip, oziroma 991 učenk in učencev.

Spoznanje, da vedno več učencev in di-
jakov želi spoznati osnove prve pomoči, 
jih nadgrajevati in se morda kasneje 
tudi vključevati v ekipe prve pomoči 
Civilne zaščite, daje tako meni kot osta-
lim predavateljem prve pomoči veliko 
energije za delo in  sama pri tem zelo 
uživam. Učenci so bili tudi letos enkrat-
ni. Vse čestitke.

Cirila Gradišar

Mesec maj, najlepši mesec v letu pravijo, letos pa tako deževen, 
da nismo vedeli, ali bo naš pohod uspel ali ne, saj je vsak dan 
deževalo. Pa vendar, drugi petek v mesecu, 14. maja, nam je 
uspelo priklicati lep sončen dan, cilj našega pohoda pa je bila 
vodna učna pot v občini Šmarješke Toplice. 

PREDSTAVLJAMO VODNO 
UČNO POT 

zgodbi, ki pravi, da je lastnik postavil na‑
pis za vse, ki so prihajali po vodo: PRINESI 
NOVEC, tako da so morali uporabniki za 
studenčnico plačati. Sčasoma so se 4 črke 
zbrisale in ostal je napis PRI  NOVEC. Mimo 
čistilne naprave v Šmarjeti smo prišli do 
pete postaje Vrbe ob potoku v šolo. Pot 
nas je vodila naprej skozi gozd do vod‑
njaka v Gorenji vasi, katerega so vaščani 
obnovili septembra 2008. Preko travnikov 
smo se spustili k potoku Radulja, enemu 
večjih potokov na tem območju, ki je izob‑
likoval poplavno območje z zanimivim 
rastlinstvom in živalstvom, ki se imenuje 
Zdravci, kjer se najde tudi fosile (kranjske 
turitele) Mimo sadovnjakov, Radulje, vasi 
Slape, mimo cerkve sv. Marije smo krenili 
proti Klevevžu. V spodnjem delu soteske 
je edinstvena kraška jama z endemičnimi 
jamskimi živalmi, soteska pa se zaključuje 
s termalnim izvirom. Čudovito! Mimo izvira 
termalne vode pa nas je pot vodila dalje v 
gozd ob vodi do Homa, kjer smo postali 
ob primeru mlina z značilnim ohranjanjem 
stare arhitekture. Vsakega pohodnika je na 
mizi pričakalo okrepčilo, vodička Milena 
pa nam je postregla z domačim kruhom 
in sirom in nam povedala zgodovino 
Prudičevega mlina. Tudi nevihta nas je 
dohitela, vendar je bila kratka, dežniki pa 
so bili vseeno mokri. Dolžina celotne poti 
je dobrih 17 km.

Želim, da se vas še veliko odpravi na ogled 
te vodne učne poti. Priskrbite si tudi vodiča, 
obrnite se na OŠ Šmarjeta, pa vam bodo 
povedali, kako in kam.
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Breda Benkič

šport in rekreacija

Športniki smo osvojili kup medalj in pokalov, odnesli pa smo tudi glavno lovoriko, ekipno 
zmago, ki smo jo postopoma gradili zadnjih pet let,  z veliko pomočjo direktorice Mire 
Retelj in ostalih sponzorjev. Hvala vsem!

Ker smo še precej izmučeni od tekmovanj in praznovanja, Vizita pa mora v tisk, bomo 
pripravili daljši članek v naslednji številki Vizite. 

JUBILEJNE MEDNARODNE   
                                   ŠPORTNE IGRE - 

Na jubilejnih, 10. mednarodnih športnih igrah v Umagu, ki so 
bile od 9. do 13. junija 2010, je sodelovala tudi ekipa Sindika-
ta Zdravstva in Socialnega Varstva Splošne bolnišnice Novo 
mesto. In zmagala!!!

Breda Benkič



71

NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE 
ŠTEVILKE VIZITE:
1. na gra da: Ana Rakoše, Novo mesto
2. na gra da: Ana Alessandra, NM
3. na gra da: Marija Tavčar, Kranj 
Pra vil ni od go vor se gla si:  DOBRA MISEL ‑  
                                                     POL ZDRAVJA

Nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti. 

NAGRADE DANAŠNJE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knji ga
2. NAGRADA: ma ji ca
3. NAGRADA: praktično darilo
Pra vil no iz pol nje ne ku po ne kri žan ke poš lji te 
na na slov ured niš tva!

Uredništvo VIZITE,   
Splo šna bol ni šni ca Novo me sto,  
Šmi hel ska ce sta 1, 8000 Novo me sto, 
Tel: 07 39 16 115, fax: 07 33 23 097,  
e-naslov: vizita @sb-nm.si

nagradna križanka



Živeti zdravo življenje.

Hoja je ena najbolj učinkovitih, celovitih, varnih in dostopnih  
telesnih dejavnosti. Izvajamo jo lahko vse leto in je primerna 
za ljudi vseh starosti. Za hojo je pomembna primerna in 
kakovostna obutev, pri hoji v hrib zelo prav pridejo tudi 
pohodne palice. Temu dodajte še nekaj dobre volje in 
rekreacija na svežem zraku se lahko začne. Zlasti če ste 
telesno slabše pripravljeni, ne pozabite pred začetkom 
narediti nekaj ogrevalnih vaj.
Pri hoji ali drugih športnih dejavnostih (teku, smučanju) 
lahko zaradi neogretih sklepov in mišic pride do poškodb 
(zvinov, nategov). Pri blagem do zmernem zvinu je sklep 
občutljiv in boleč. Opiranje nanj daje občutek nestabilnosti, 
pojavi se oteklina. Pri blagem do zmernem nategu mišice 
pa čutimo njeno okornost in bolečino, pojavijo se modrice 
in oteklina. Če gre za blažje bolečine, si lahko pomagate 
tudi sami. Proti bolečinam in vnetju vzemite zdravilo za 
samozdravljenje – Nalgesin S, ki dokazano uspešno odpravlja 
bolečine že 15 minut po zaužitju tablete. Okrevanje lahko še 
pospešite, če se izogibate nepotrebnim gibom poškodovanega 
dela ter mrazu in prepihu. Koristi tudi, da pojeste čim več 
sveže zelenjave in sadja. Več na www.nalgesin.si.

Z obsežno pohodniško akcijo, ki smo jo v Krki pripravili 
skupaj s Planinsko zvezo Slovenije in jo poimenovali  
V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove smo se lotili 
označevanja in urejanja petnajstih pohodniških poti, ki so 
še posebej priljubljene: na Čaven, Viševnik, Raduho, Peco, 
Jezerski vrh, Mursko Soboto, Boč, Lisco, Planino v Podbočju, 
Trdinov vrh, Šmarno goro, Polhograjsko Grmado iz doline 
Ločnice, Polhograjsko Grmado iz Polhovega Gradca ter na 
Slavnik in Strunjan.  
Namen akcije je prispevati k ozaveščanju o pomenu lastne 
skrbi za zdravje in spodbujanje k hoji. 

V skrbi za vaše zdravje 
     skupaj osvajamo vrhove.

V Krki želimo svoje poslanstvo živeti zdravo življenje uresničevati ne le z našimi vrhunskimi  
izdelki in storitvami ampak tudi s spodbujanjem ljudi k aktivnostim, ki pripomorejo k bolj  
zdravemu življenju. S Krkino akcijo V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove smo skupaj 
s Planinsko zvezo Slovenije označili in uredili petnajst priljubljenih planinskih poti po Sloveniji.

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

ag
ra

dn
a 

ig
ra

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


