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Spoštovane, spoštovani!

Znašli smo se v turbulentnih časih, ko je veliko govora o odgovornosti, pripadnosti, razumeva-
nju in iskanju višjega dobrega. Težko je razumeti, zakaj je potrebnih toliko besed o nečem, kar 
nam bi moralo biti samoumevno. Mnogi smo pripadniki generacije, ki se je morala v prvi vrsti 
spopasti z negotovostjo pred prihodnostjo; generacije, ki ni imela Jazbinškovega zakona, ki bi 
ji pomagal do poceni nepremičnine in generacije, kjer prednjačijo prekarske oblike zaposlitve, 
kjer danes si, jutri te pa ni. In kljub temu, da živimo v magnetni privlačnosti denarja kot Vladarja 
in edine vrednote, ki nekaj šteje, smo siti obmetavanja s temi in onimi. Pa naj bo to v smislu 
politike, gospodarstva, ali pa konkurence – tudi soseda, ki ima, Bog ne daj, več od nas. Želimo 
si verjeti v nekaj več. V to, da smo sposobni graditi svet, ki bo s pravimi vrednotami tak, da bo v 
njem lepo živeti. Tak, da ga bomo z veseljem in ponosom zapustili našim zanamcem. Smo, kar bo 
naša zapuščina.

Tukaj pridemo do bolnišnice, tistega svetega grala, spremljevalca, ki nas ne bo zapustil, ko se 
nad nas zgrnejo temni oblaki bolezni, šibkosti, v času iskanja pomoči. Realnost zaposlenih v 
zdravstvu je daleč od čarobne. Izzivi, s katerimi se soočamo, niso majhni. Vzdušja v državi pa ne 
bomo spremenili, dokler se ne zavedamo moči posameznika in moči nas samih. Naša naloga 
je, da svoje delo sprejmemo kot mozaik odgovornosti, ki ima širše posledice. Naša naloga je 
tudi, da se zavedamo, da kljub številu predpisov in zakonov, k nas usmerjajo, nič ne more na-
domestiti prijazne besede, toplega pogleda in razumevanja, ko je nekdo v stiski. Naša naloga 
je, da se zavemo, da je poleg našega strokovnega dela ravno prijazna beseda tista, ki bo vsem 
obiskovalcem našega hrama omogočila, da se svojimi preizkušnjami soočijo dostojanstveno in 
opremljeni z zaupanjem, da so v dobrih rokah in na varnem, da bo poskrbljeno zanje. Strokovno 
in odgovorno delo,  prijazna in topla beseda ter občutek, da ti je nekdo predano posvetil svoj 
čas, je tisto, kar naredi zdravstvene delavce »super junake«. 

Pred vami je nova, sveža podoba bolnišničnega glasila Vizita. Trudili se bomo, da skupaj z vami 
pišemo o aktualnih vsebinah. Skupaj z vami bomo pisali dobre zgodbe. Prepričani smo, da jih ne 
manjka! Veselimo se sodelovanja z vami, vaše predloge pa sprejemamo na: vizita@sb-nm.si

Uredništvo glasila Vizita
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Vseskozi poudarjam pomen javnega zdravstva. 
Dostopnega zdravstva. Za vse. Kaj bi sedaj brez tega? 
Na koga bi se zanašali? COVID nas je postavil pred 
preizkušnjo, ki smo jo dobro obvladali, vendar je 
tudi pokazal razpoke zdravstvene infrastrukture, ki 
bo klonila pod pritiskom, če je ne bomo posodobili, 
opremili in ji nudili možnost, da še naprej 
skrbi za nas.

Po načrtu Ministrstva za zdravje je bilo predvi-
deno, da se Splošna bolnišnica Novo mesto 
vključi v hospitaliziranje COVID-19 bolnikov 
v drugi fazi, in sicer za UKCL, UKCMB in 
Kliniko Golnik, skupaj s SB Celje.

Že od samega začetka smo imeli pomembno 
nalogo za celotno jugovzhodno regijo. 
Organizirali smo namreč Enotno vstopno 
točko za pregled in jemanje brisov pacientom 
s sumom na okužbo COVID-19 za Dolenjsko 
in Belo krajino, z nami so sodelovali tudi ZD Novo 
mesto, Trebnje, Črnomelj, ter ostali koncesionarji iz regije. 
Povezali smo tako primarni kot sekundarni nivo, vključno s koncesi-
onarji. Pripravili smo predlog skupnega sodelovanja in obvladovanja 

nevarnosti epidemije in s tem seznanili MZ, ki je tak način organizacije 
in sodelovanja tudi potrdilo. Enotna vstopna točka, kasneje preimeno-
vana v Enotno vstopno ambulanto COVID-19, je bila locirana v naši 
stari interni bolnišnici v pritličju, na ločeni lokaciji od ostalih bolnikov 
in dejavnosti. V bolnišnici so v celoti delovali zgolj Urgentni center, 
porodniški oddelek in otroški oddelek, vsi ostali oddelki in dejavnosti 
pa so opravljali zgolj nujne posege (onkologija, travmatologija,..). 

Služba za odnose z javnostmi je skrbela za obveščanje javnosti 
in komunikacijo z mediji, arhivirala dogajanje in ustvar-

jala vizualno podobo SBNM. S tem smo poskrbeli 
za hiter pretok informacij in ažurno obveščanje 

javnosti, ki je bila izpostavljena strahovom pred 
neznanim. Informacije smo skušali podajati 
čim bolj pogosto in čim bolj nedvoumno.

Dogovorjeno je bilo tudi, da bomo v drugi 
fazi razvoja epidemije odprli oddelek v naši 
bolnišnici. Najprej bi lahko sprejeli 20 obolelih, 

v nadaljevanju pa tudi do 60. Pripravljenih smo 
imeli še 16 postelj na skupnem intenzivnem 

oddelku. 

Intenzivno smo sodelovali z Domovi starostnikov, 
ki so še posebej občutljivi, saj je bil eden od prvih žarišč 

ravno v DSO Metlika, kamor so bili kar nekaj časa  usmerjeni naši 
glavni napori. Vzpostavljena je bila koordinacijska skupina za DSO-je, 

»Ponosna sem, da smo tudi na 
področju uspešne zajezitve enega 

prvih žarišč DSO Metlika postali primer 
dobre prakse in ponosna sem, da imam 

okrog sebe ljudi, ki so v času krize 
znali stopiti naprej in sprejeti dobre 

odločitve.«

UVODNIK
doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktorica

Dogovorjeno je bilo tudi, 
da bomo v drugi fazi razvoja 

epidemije odprli oddelek v naši 
bolnišnici. Najprej bi lahko sprejeli 

20 obolelih, v nadaljevanju pa 
tudi do 60.
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ki je bila sestavljena iz zdravstvenega osebja naše bolnišnice in zdra-
vstvenih domov.

Že od prvega dne smo intenzivno informirali naše zaposlene prek 
intraneta, elektronske pošte, spletnih strani, … Imenovan je bil ožji 
in širši krizni management, ki je dnevno izvajal strateške aktivnosti, 
oblikoval protokole, navodila, izobraževanje, … Pri tem bi izpostavili 
prevzem  koordinacije in sodelovanja z zunanjimi inštitucijami in 
izvajanje izobraževanj s področja higiene ter obvladovanja bolnišnič-
nih okužb (COBO, ZOBO). Izobraževanje smo izvajali znotraj SB NM, 
kot tudi zunaj našega zavoda (DSO Metlika, prostovoljci, koncesionar-
ji, zdravstveno osebje ZD-jev). 

Velik izziv je bilo zagotavljanje zaščitne opreme, zato smo se bile bolni-
šnice primorane povezati in sodelovati z namenom zmanjšanja ranljivosti 
na področju OVO.  Soočali smo se z nevarnostjo vojnega dobičkarstva s 
strani dobaviteljev, saj so cene rasle iz ure v uro. Naš odziv na dogajanje 
je bil hiter, z organizacijo šivanja  lastnih mask naših zaposlenih, z vzpo-
stavitvijo kontakta in sodelovanjem s podjetji na lokalnem nivoju smo 
zagotovili dobavo zaščitnih plaščev. Pozvali smo večja podjetja k donaciji 
zaščitne opreme, kjer smo naleteli na dober odziv.

Opremo so zagotavljali tudi iz blagovnih rezerv, vendar ne v zadostni ko-
ličini in ne tiste opreme, ki je je najbolj primanjkovalo (FFP3, FFP2 maske 
…). Z namenom zaščite naših zaposlenih smo glede na izkušnje iz tujine, 
ter nepoznavanje razpleta epidemije pri nas reorganizirali prisotnost 
kadra glede na odredbo MZ, da smo izvajali le nujne posege in posege 
pod stopnjo ‚zelo hitro‘. Zaposlene smo načrtno napotili na koriščenje ur 
in starega letnega dopusta, z namenom ohranjanja zdravja, obvladovanja 
eventualnih večjih razsežnosti epidemije in za delo po epidemiji. 

Sodelavce smo vsakodnevno opominjali na skrajno racionalno in 
varčno uporabo OVO opreme, ki je postala izziv na globalni ravni, tako 

na področju nabave, kot na področju porabe. Zaenkrat smo izzive dobro 
obvladali, želimo pa si, da nas situacija ne bi presenetila tudi v prihod-
nje. Naša bolnišnica je leta 2019 praktično zaključila sanacijo, v letoš-
njem letu pa je bila predvidena realizacija še preostalih treh ukrepov. 

Epidemija je, kot rečeno, pokazala pomen ohranjanja in krepitve 
javnega zdravstvenega varstva, solidarnosti, prostovoljstva, ….

Kaj smo se naučili? Predvsem, da virus ostaja med nami. Da tudi v t. i. 
»post-covid« obdobju ostajajo higienski ukrepi, kot so razkuževanje, 
zračenje, obvezna zaščitna oprema, manj pacientov v čakalnicah. 
Zaradi vsega naštetega je zdravstvo postalo dražje. Naučili pa smo se 
tudi, da smo dobra ekipa. Znamo stopiti skupaj, ko je to potrebno, in 
znamo poskrbeti, da stvari tečejo, kot morajo.

Vsekakor pa se zavedamo, da se bitka šele začenja. Ne samo korona-
virus. Ekonomske, socialne posledice, čustvene stiske, pa tudi delo v 
bolnišnicah, ki ga nekaj časa nismo mogli opravljati, vse to nas čaka. 
In na to moramo biti pripravljeni. Sedaj je čas, da ostanemo pozitivni 
in da se vprašamo, kaj še lahko storimo, da bomo situacijo obvladali 
tudi v ostrejših razmerah, s katerimi se lahko ponovno soočimo.

Ponosna sem, da smo tudi na področju uspešne zajezitve enega prvih 
žarišč DSO Metlika postali primer dobre prakse in ponosna sem, da 
imam okrog sebe ljudi, ki so v času krize znali stopiti naprej in sprejeti 
dobre odločitve.

Hvala vsem sodelavcem za napore, požrtvovalnost, dobro opravljeno 
delo in zaupanje!

Ostanimo zdravi.

S spoštovanjem,

doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktorica

UVODNIK
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Živimo v nepredvidljivih časih, ko ne vemo, kaj 
nam bo prinesel naslednji dan. Pandemija z novim 
korona virusom je dodobra zamajala in spremenila 
naš vsakdanjik.  Virus je med nami, in naše življenje 
je kot hoja po robu pečine, ko lahko vsak trenutek 
zdrsnemo v prepad.

Glede zajezitve širjenja virusa smo v prvem valu kot 
družba in kot zdravstveni sistem odreagirali zelo 
uspešno in z omejitvijo aktivnosti na vseh nivojih 
življenja širjenje virusa zajezili. Vendar je imel 
ta “lock-down” posledice za družbo, za naše 
gospodarstvo in zdravstveni sistem. Spoznali 
smo, da virus SARS-COV-2 ni sezonski  virus, 
in da se moramo z njim spopasti na drugačen 
način kot smo se v prvem valu. To še posebej 
velja za zdravstvo, saj pristop, ki smo ga imeli 
med prvim valom, ko smo prenehali opravljati 
‚nenujne‘ preglede in posege, na dolgi rok ne 
vzdrži. ‚Nenujni‘ bolniki sčasoma postanejo nujni, 
saj se jim zdravstveno stanje poslabša, do zdravnika pa 
pridejo kasneje, ko je njihova bolezen že napredovala; včasih 
lahko tudi, ko je za uspešno ukrepanje že prepozno. Na dolgi rok to še 
bolj obremeni zdravstveni sistem.

V naši bolnišnici smo se zelo hitro prilagodili novim razmeram. Kot 
prvi v Sloveniji smo se povezali s primarnim nivojem zdravstvenega 
varstva in smo v stari stavbi internega oddelka skupaj organizirali 
enotno vstopno točko. Ta oblika sodelovanja se je izkazala za zelo 

učinkovito, na pobudo Ministrstva za zdravje pa so jo sprejeli tudi v 
nekaterih drugih regijah.

V bolnišnici smo organizirali COVID oddelek in COVID oddelek inten-
zivne medicine. Izdelali smo klinične poti za bolnike s posameznimi 
boleznimi, ki bi bili sumljivi na okužbo s SARS-COV-2, ali bi imeli 
okužbo že potrjeno. Oblikovane so bile ekipe sodelavcev, ki bi bili 
vključeni v delo na omenjenih COVID oddelkih, če bi se pokazala pot-

reba, da se jih odpre. Naše strokovne ekipe so vložile ogrom-
no napora pri zagotavljanju osebne varovalne opreme, 

pri izdelavi protokolov glede njene uporabe in pri 
razdeljevanju te opreme. 

Naj se na tem mestu še enkrat zahvalim 
vsem in vsakemu od vas, ki ste s svojo 
požrtvovalnostjo, znanjem in entuziazmom 
omogočili, da smo tako uspešno previharili 
to  turbulentno obdobje. Ko se je pojavila 
okužba v DSO Metlika, in so morali zaradi 

okuženosti zdravstvenih delavcev začasno 
zapreti Zdravstveni dom Metlika, smo na našo 

pobudo skupaj s kolegi s primara organizirali 
solidarnostno pomoč in z velikim doprinosom naših 

zaposlenih uspeli zajeziti širjenje okužbe med varovanci 
in zaposlenimi doma.

Sedaj, ko je razglašen konec epidemije, se moramo vrniti v normalno 
stanje. Vendar normalizacija ne pomeni enostavno vrnitev v prejšnje 
stanje. Obstoj virusa je dejstvo, na katerega se moramo privaditi in 
ustvariti novo normalno stanje. Vsako dejavnost, ki jo bomo ponov-
no uvedli, bomo morali na novo premisliti s stališča virusa, ki bo 
ostal naša realnost. Obisk bolnika v bolnišnici bo moral biti enako 

IZKUŠNJE IZ PRVEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19

»Obstoj virusa je dejstvo, na 
katerega se moramo privaditi in 
ustvariti novo normalno stanje. 

Vsako dejavnost, ki jo bomo 
ponovno uvedli, bomo morali na 
novo premisliti s stališča virusa, 

ki bo ostal naša realnost.«

Milivoj piletič, dr. med., spec. interne medicine, strokovni direktor

V bolnišnici omogočamo 
24-urno sobivanje enemu 

(zdravemu) od staršev ob vsakem 
hospitaliziranem otroku, tudi 

starejšim, če to želijo.
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kakovosten kot pred epidemijo, vendar bomo tako zdra-
vstveni, kot tudi drugi delavci morali v proceduro 
našega srečanja z bolnikom vgraditi vse ukrepe, 
ki so potrebni, da ne bi prišlo do širjenja okuž-
be. Ti ukrepi bodo morali biti sistematično 
vgrajeni v vse naše dejavnosti od prihoda 
v službo, sprejema bolnikov na obravnavo, 
pravilne uporabe varovalne opreme, do or-
ganizacije sestankov, razdeljevanja hrane,... 
Vse se mora normalizirati, le da to ne bo več 
normalnost, kot smo jo poznali pred marcem 
2020.

V prvi fazi, ko se je bilo potrebno na hitro prilago-
diti na novo situacijo in sprejemati radikalne ukrepe, 

 Obisk bolnika v 
bolnišnici bo moral biti 

enako kakovosten kot pred 
epidemijo, vendar bomo tako 

zdravstveni, kot tudi drugi delavci 
morali v proceduro našega srečanja 
z bolnikom vgraditi vse ukrepe, ki 

so potrebni, da ne bi prišlo do 
širjenja okužbe. 

so bili potrebni dekreti, natančna navodila avtoritet na 
različnih nivojih; sedanja faza normalizacije zahteva 

predvsem ponotranjenje protivirusnih ukrepov. Od 
vsakega posameznika bo odvisna normalizacija 

življenja kljub virusu. Zaposleni v bolnišnici pa 
smo, če to želimo ali ne, tudi v zgled ostalim, 
kako se prilagoditi novim razmeram.

Zato vas, drage sodelavke in dragi sodelavci, 
pozivam, da se vsi aktivno in z vsemi našimi 
močmi potrudimo, da skupaj ustvarimo novo 

normalno delovanje naše bolnišnice.

Ostanite zdravi!

DRAGOCENE NOVE 
IZKUŠNJE IN OSEBNA 
DOŽIVLJANJA PRVEGA 
VALA EPIDEMIJE 
COVID-19 

Predstojnik urgentnega centra, Bojan KOSTIĆ, dr.med., 
spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne medicine.

URGENTNI CENTER

Kako ste doživljali začetke epidemije COVID?

Za COVID sem, tako kot mnogi, slišal prek medijev in, če sem čisto 
iskren, nisem niti pričakoval, da bo tako silovito in množično udaril 
po nas. Ko se je zadeva zaostrovala in so se prvi primeri pojavljali 
vse bližje nam, smo vedeli, da nas čaka boj z neznanim. Pri tem so 
seveda prisotni številni dvomi in neznanke, še posebej, če pri delu nisi 
odgovoren samo zase, ampak tudi za druge.

Zelo živo mi bo ostal v spominu trenutek, ko je moj sodelavec stopil 
iz ambulante v sejno sobo in povedal, da imamo tudi pri nas uradno 

prvi primer COVID-a. Da je moj spomin še bolj dramatične narave, je 
šlo za zdravnika, ki ga tukaj zelo dobro poznamo in s katerim veliko 
sodelujemo. 

Kaj so bili tisti prvi izzivi, s katerimi ste se morali soočiti?

Kot z vsemi novimi stvarmi je prva faza bila iskanje podatkov, torej 
kaj vse vemo ali vedo o bolezni naši kolegi, kaj je dostopno iz litera-
ture; naše prve moči so bile usmerjene v iskanje informacij. Iz tega 
smo se lahko lotili protokola, ki ga nujno potrebujemo v primeru 
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zaostrovanja razmer. Gre za vprašanja kako bomo razvrščali paciente, 
koga hospitalizirati in koga ne, komu nuditi pomoč na domu in sploš-
no kakšna bo učinkovita triaža. Ti procesi velikokrat lahko pomenijo 
odločanje o življenju in smrti in potrebno jih je jemati skrajno resno 
in odgovorno. Ves čas smo tesno sodelovali z NIJZ in MZ, ključna je 
bila tudi ažurno posredovanje informacij, sledenje okuženim in nji-
hovim kontaktom.

Izzivi, s katerimi smo se in se bomo še nekaj časa 
soočali, so nova realnost. Bili smo pripravljeni na 
masovne nesreče, vendar je izbruh virusa nekaj, 
kar nas je porinilo v novo dimenzijo.

Kako ste kot vodja Urgentnega centra 
poskrbeli za organizacijo?

Zadolženi smo bili za področje celotne 
jugovzhodne regije - postali smo enotna 
vstopna točka. To v praksi pomeni, da so bila 
naša vrata odprta za celotno dolenjsko regijo, 
Belo krajino. Na vrata je dnevno prihajalo okoli 
80 pacientov s sumom na COVID. V organizacijo 
smo vključili tako zdravstvene domove kot tudi konce-
sionarje iz celotne regije, s tem pa smo pokazali, da lahko 
delujemo kot enoten, stabilen sistem tudi v času najhujše epidemi-
ološke  slike. Sodelovanje različnih izvajalcev je seveda pomenilo 

tudi velike izzive, tudi usklajevanje med primarnim in sekundarnim 
nivojem, pri čemer je bilo treba uskladiti sam način dela in smo se 
morali zavedati, da plujemo v isto smer. Veliko energije smo porabili 
tudi za zagotavljanje opreme, ki je je drastično primanjkovalo na 
svetovnem trgu.

Kako so nove pogoje sprejeli vaši sodelavci?

Novi, neznani pogoji tudi v bolnišnicah pokažejo, da skrajne situacije 
iz ljudi lahko izvabijo tisto najboljše, ali pa strani, ki niso niso najlepše. 
Težko bi rekel, da je to stvar zdravstvenega sistema. Gre bolj za človeške 
lastnosti, predvsem to, kako se ljudje spopadamo s pritiski in strahovi. 
Strah pred neznanim je eden najtežjih. Kot vodji se mi je zdelo zato 
ključnega pomena sodelavcem zagotoviti, da so moja vrata odprta in 
opomniti, da je komunikacija ključna. Če se bomo pogovarjali, si bomo 
na nek način breme tudi delili. Prilagoditi smo se morali tako novim 
protokolom, kot tudi prostorom in uporabi varovalne opreme, ki jih 
do takrat nismo potrebovali. Moja ocena je, da so sodelavci pokazali 
izjemno dobro pripravljenost na delo v izrednih pogojih in so se z vse-
mi izzivi odlično spoprijeli. Tukaj ne morem izpustiti nekaterih mladih 
zdravnikov, ki so pokazali izjemen potencial in predanost našemu pok-
licu. Celoten Urgentni center je bil pod precejšnjim udarom, prenesel 

pa ga je odlično, za kar jim seveda čestitam!

Pri tovrstnih dogodkih je vedno prisotna stigma. 
Ali imate kakšne posebne metode, s katerimi 

skušate držati zadeve konstruktivno in 
optimistično?

Kot sem že omenil, je po mojem mnenju ključ-
na komunikacija. Seveda veliko vlogo igra 
tudi zaupanje v sistem in vodstvo, vedeti pa 
moramo še nekaj. Situacija je bila težka, ker 
so se razmere spreminjale iz ure v uro. Gledati 

nazaj je vedno enostavno, ko pa so potrebne 
hitre odločitve, se le redki javijo za generala, 

saj ima lahko vsaka, še tako drobna nepremišljena 
reakcija drastične posledice, zato je pomemben točno 

določen protokol, ki nam te napake zmanjša. Moja filozofija 
je, da skušam biti sam čim bolj miren in optimističen ter s svojim vzo-
rom vplivati na sodelavce. Trudim se, da od njih ne zahtevam ničesar, 
česar ne bi storil tudi sam.

V organizacijo smo 
vključili tako zdravstvene 

domove kot tudi koncesionarje 
iz celotne regije, s tem pa smo 

pokazali, da lahko delujemo kot 
enoten, stabilen sistem tudi v 
času najhujše epidemiološke  

slike. 
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Koronavirus, karantena in monotonost življenja 
nekaterim ne povzročajo težav, prevečkrat pa 
pozabljamo, da je to lahko težka preizkušnja za 
otroke. Omejenost gibanja, socialna 
distanca,… Ali sploh lahko otroka 
ustrezno pripravimo na takšno 
preizkušnjo?

Nekaterim otrokom je bila izolacija v krogu 
svojih najbližjih dobrodošla, nekaterim 
morda nekoliko manj. Vsekakor pa je bila 
situacija nenavadna in tudi otroci so raz-
mišljali o tem, kaj se dogaja okoli njih. Kakor 
tudi sicer velja, naj bi se z otrokom čim več 
pogovarjali. Ob takih nenavadnih dogodkih še 
posebej. Predvsem bi morali z otrokom izvajati čim 
več skupnih aktivnosti in pri tem pustiti, da otrok sam 
spontano govori o vsem, kar se mu plete po glavi. Ob tem ga 
je potrebno seveda usmerjati s podvprašanji in po potrebi pojasniti 
(seveda starosti primerno), kar ga zanima in/ali bremeni. Poudarila 

bi, da niso vsi odrasli pogovori primerni za otroška ušesa, saj lahko 
otroci nekatere besede drugače razumejo, ker ne poznajo cele slike.

Odsotnost od staršev na drugi strani lahko predstavlja še večji pro-
blem, kot to, da otrok ne more v šolo. Kaj lahko starši storijo, 

če mora njihov otrok v bolnišnico, in kaj lahko priča-
kujejo? Do kdaj lahko bivajo z njim, če mora ostati 

sam, kako mu izkušnjo olajšajo? 

V bolnišnici omogočamo 24-urno sobivanje 
enemu (zdravemu) od staršev ob vsakem 
hospitaliziranem otroku, tudi starejšim, če to 
želijo. Do 6. leta starosti otroka staršem pri-
padajo tudi 3 obroki in namestitev, skladna 
z bolnišničnimi zmožnostmi (postelja ali po-

čivalnik, žal lahko tudi samo stol, če drugega 
zmanjka). Obroke hrane si lahko doplačajo tudi 

starši večjih otrok, če želijo, prav tako namestitev 
s posteljo za starša, če le zasedenost oddelka to 

dopušča.

Vsekakor si želimo, da bi vsaj manjši otroci v bolnišnici imeli ves 
čas ob sebi enega od staršev (ali skrbnikov). Bolan, poškodovan ali 
operiran otrok si želi imeti ob sebi starša. Če nihče od staršev ne more 

ALI LAHKO OTROKA PRIPRAVIMO 
NA KARANTENO?

V bolnišnici omogočamo 
24-urno sobivanje enemu 

(zdravemu) od staršev ob vsakem 
hospitaliziranem otroku, tudi 

starejšim, če to želijo.

EPIDEMIJA IN OTROCI

Tatjana Pavlin, dr. med., spec. pediatrije

Spremembe, povezane z novo realnostjo 
epidemije, so lahko posebej težke za otroke. 

O tem, pa tudi o odsotnosti staršev v času 
bivanja otrok v bolnišnici, smo se pogovarjali 

s Tatjano Pavlin, dr. med., specialistko 
pediatrije, predstojnico pediatričnega 

oddelka v Splošni bolnišnici Novo mesto.
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sobivati ob otroku, lahko pride eden od starih staršev. Večji otroci so 
seveda lahko sami, priporočamo pa, da imajo s seboj kakšno najljubšo 
igračo (po navadi pa je to kar pametni telefon). Na oddelku imamo 
tudi vzgojiteljico in učiteljico, ki se trudita naše male paciente animi-
rati in jim krajšati čas v bolnišnici.

Kako je z obiski v času koronavirusa? Kako ste na pediatričnem od-
delku pripravljeni na morebitni drugi val? 

Ves čas epidemije je bil ob hospitaliziranem otroku prisoten eden 
od staršev, ki je bil zdrav, drugi obiski pa niso bili dovoljeni. K sreči 
imamo zelo kratko ležalno dobo, zato otroci in mladostniki niso 
preveč pogrešali svojih sorodnikov in prijateljev, pa tudi moderna 
tehnologija omogoča stike na daljavo.

Za drugi val epidemije imamo tako že nekaj dragocenih izkušenj, bo 
pa lahko precej težje, če ne bodo ukrepi uvedeno pravočasno, kot je 
bilo to ob prvem valu. Ob prvem valu so bili namreč otroci izredno 
zdravi. Bistveno manj so obolevali tudi za ostalimi nalezljivimi bo-
leznimi, ker so bili doma v izolaciji. V drugem valu lahko pride do 
popolnoma druge situacije.

S kakšnimi izzivi se srečujete? 

Izzivi so kot vedno kadrovski in prostorski, saj zahteva delo s po-
tencialno okuženimi pacienti dodatne varnostne ukrepe, dodatno 

prezračevanje, razkuževanje, uporaba OVO,… Želimo si, da bi bili ot-
roci čim bolj zdravi, posledično pa bi bili bolj zdravi tudi njihovi stari 
starši. 

Priporočamo upoštevanje varnostne razdalje med ljudmi, skrb za 
higieno rok in kašlja ter upoštevanje ostalih navodil pristojnih.
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Damjana Koželj, dr. med., spec. ginekologije in porodništva

PORODI

SPREMENJEN 
PROTOKOL PORODOV 

V ČASU COVID-19

Koronavirus je dodobra zaznamoval tudi potek porodov. S 
kakšnimi izzivi ste se srečevali?

Koronavirus ni vplival le na sam potek porodov, temveč tudi na oskr-
bo nosečnic pred tem. Odzvati smo se morali zelo hitro in specifično. 
Zagotoviti smo morali testiranje vseh nosečnic (tudi ostalih uporab-
nic naših zdravstvenih storitev), ki so imele simptome prehladnega 
obolenja (vročina, kašelj, bolečine v grlu idr.). S tem bi že pred samim 
sprejemom v porodnišnico in eventuelno porodom že imeli podatke 
o morebitni okužbi.

Pred vstopom v porodnišnico so vse nosečnice, porodni-
ce, ginekološke pacientke morale izpolniti poseben 
vprašalnik o njihovem zdravstvenem stanju.

Na oddelku za ginekologijo in porodništvo smo 
uredili dve »Covid enoti«; eno v porodnem 
bloku in eno na ginekološkem odseku. Enota 
v porodnem bloku je bila namenjena opazo-
vanju  suspektnih nosečnic in porodnic, ter 
seveda rojevanju tako suspektnih kot tudi 
okuženih porodnic. Covid enota na gineko-
loškem odseku pa je bila namenjena bivanju 
suspektnih ali okuženih ginekoloških pacientk, 
nosečnic, otročnic in novorojenčkov po porodu. 
Del nujne ginekološke ambulantne dejavnosti smo 
preusmerili v ZD Novo mesto, del pa smo jo izvajali pri nas.

Med razglašeno epidemijo smo se morali držati ukrepov, ki zmanj-
šujejo možnosti za prenos okužbe.  Porodov v vodi nismo izvajali, 
prav tako nismo dopuščali prisotnosti spremljevalcev pri porodu ali 
na poporodnem odseku. Obiski niso bili dovoljeni, kot tudi ne vnos 

telegramov. Slednje namreč povečuje tveganje za okužbo. Posledično 
so se porodnice in otročnice znašle v situacijah, ki se nikakor ne 
skladajo z njihovim stilom življenja in delovanja. Z omejitvami glede 
načinov rojevana in brez spremljevalcev so se počutile razočarane, 
ranljive in oropane popolnosti edinstvene izkušnje v njihovem 
življenju.

Tudi šole za starše v obliki skupinskih predavanj in ogledov porodni-
šnice nismo mogli izvajati, vsa svetovanja in nasvete pa smo izvajali s 
pomočjo telefonskih klicev in elektronske pošte.

Vse povedano je zahtevalo tudi spremembo v prostorski 
in kadrovski organizaciji dela na celotnem oddelku in 

pripravo nam prilagojenih protokolov delovanja.

Testiranje vseh suspektnih nosečnic, porodnic, 
otročnic in ginekoloških pacientk še vedno 
poteka. Še vedno vsi uporabniki naših stori-
tev pred vstopom v porodnišnico izpolnjujejo 
vprašalnik o njihovem zdravstvenem stanju. 
Obe »Covid enoti« se aktivirata po potrebi. 
Trenutno so pod posebnimi pogoji sproščeni 

obiski spremljevalcev pri porodu, ter bivanje 
spremljevalcev na poporodnem odseku. Porode 

v vodi trenutno že izvajamo, smo pa ves čas pozor-
ni na epidemiološko stanje, ki se spreminja in lahko 

povzroči ponovno zaostritev pristopov tudi pri nas. 

Veliko je bilo govora o porodih na domu - ali s tem res zagotovi-
mo večjo varnost? 

V času epidemije je bilo »oglaševanje« porodov na domu nekoliko 
odmevnejše kot sicer. Tudi v medijih se je prednost porodov doma 

V porodništvu se namreč ni 
mogoče izogniti nepredvidljivim 
porodniškim zapletom, ki terjajo 

hiter in enoten, ‚timski‘ odziv.
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med epidemijo poudarjalo še izrazitejše. Poudarjalo se je večjo var-
nost in seveda možnost prisostvovanja tudi spremljevalcev oziroma 
ostalih družinskih članov. 

Vsekakor mora k porodu na domu priti babica, ki ni stalnica v družinski 
celici in prehaja med domovi porodnic in njihovih družin. Možnosti 
prenosa v takšni situaciji niso nič manjše kot v porodnišnici. Prednost 
bolnišnice oz. porodnišnice je, da smo se namreč poleg že ustaljenih 
načinov zaščite pred infektivnimi situacijami, ki se izvajajo ne glede 
na trenutno epidemiološko situacijo, v času Covid obdobja poostreno 
pripravljali še na dodatne zaščitne ukrepe (priporočene in delegirane 
s strani pristojne epidemiološke službe, Ministrstva za zdravje, RSK za 
ginekologijo in porodništvo). Slednje smo tudi striktno izvajali in jih 
izvajamo še zdaj. 

V tem elementu je treba poudariti, da je varnost rojevanja na domu 
vprašljiva tudi s strokovnega porodniškega vidika. V porodništvu se 
namreč ni mogoče izogniti nepredvidljivim porodniškim zapletom, ki 
terjajo hiter in enoten, ‚timski‘ odziv. Potrebno je hkratno sodelovanje 
strokovnjakov različnih strokovnih profilov, na razpolago je potrebno 
imeti ustrezno opremljen prostor in seveda opremo. Prav zaradi zago-
tavljanja varnosti se je porodniška dejavnost po 2. sv. vojni preselila v 
nadzorovano bolnišnično okolje. Pred tem so se porodi izvajali doma 
in dosegali nezavidljive rezultate.  

na oddelku. Tam se jo vse do prejetja rezultata brisa obravnava v 
ustreznih zaščitnih pogojih, vključno s kadrovsko reorganizacijo 
oddelka dokler ne dobimo izvida brisa. V kolikor je pozitiven, se delo 
nato nadaljuje v reorganizirani obliki, v kolikor negativen, pa se način 
dela vrne v izhodiščni položaj.

Rojstvo je čustven dogodek, odsotnost partnerja, celo tele-
grame je nemogoče prejeti,… Kako so se novopečene mamice 
soočale s tem?

Več kot 80 % porodnic, ki rodijo v SBNM, ima v času rojevanja ob sebi 
spremljevalca. Vedno več je takšnih, ki želijo ob sebi spremljevalca 
tudi ves čas bivanja na poporodnem odseku. Brez obiskov si prvih 
dni po porodu praktično naše mamice ne predstavljajo. Ker je bilo ob 
začetku epidemije prvo žarišče koronavirusa na območju, od koder k 
nam prihaja veliko porodnic, smo bili ena izmed prvih porodnišnic 
v Sloveniji, ki je morala nemudoma prepovedati tako prisotnost 
spremljevalcev v porodni sobi in na poporodnem odseku, kot tudi 
vse obiske. Prepovedan je bil (in je še) tudi vnos telegramov; vse to 
namreč veča tveganje za okužbo.

Uveden ukrep Odsotnost spremljevalcev so porodnice sprva sprejele 
z razočaranjem, saj je rojevanje s spremljevalcem danes samou-
mevna stalnica. Vsekakor jih je tovrstna omejitev »okradla« porodne 
izkušnje, ki bi bila s spremljevalcem (v večini gre za očete otrok) še 
popolnejša kot sicer. Razočaranje in nesprejemanje ukrepa je bilo 
sprva tolikšno, da so porodnice iskale porodnišnico po celi Sloveniji, 
ki bi jim morda »spustila« spremljevalca v porodno sobo. Razmeroma 
hitro pa so vrata za spremljevalce zaprle vse porodnišnice in to ni bilo 
več mogoče. 

Glede na nastalo situacijo in stanje, kljub prvem razočaranju in šoku, 
pa so porodnice ukrep prepovedi spremljevalcev sprejele z razu-
mevanjem. Izkazalo se je celo, da so porodnice brez spremljevalcev 
rojevale nekoliko bolj umirjeno kot sicer, se je pa otožnost izražala 
kasneje po porodu, v času bivanja na poporodnem odseku.

Trenutno lahko prisostvuje v porodni sobi le en spremljevalec, prav 
tako biva z mamico in novorojenčkom na poporodnem nadstandar-
dnem odseku ena oseba, seveda pod določenimi pogoji. Otročnico 

Kako poteka pregled suspektnih nosečnic, ali smo na oddelku 
varni? 

V kolikor je zdravstveno stanje nosečnice stabilno do takšne mere, 
da ta ne potrebuje takojšnje obravnave neposredno na oddelku za 
ginekologijo in  porodništvo, se vsako suspektno nosečnico usmeri že 
v Covid ambulanto, ki deluje na nivoju SBNM. Tam opravi pregled in 
eventualni bris ginekolog, seveda v ustreznih zaščitnih pogojih. 

Namen usmeritev nosečnic v Covid amb SBNM je pridobitev rezultata 
brisa še pred morebitno obravnavo in hospitalizacijo neposredno na 
oddelku. Če je zdravstveno stanje nosečnice takšno, da jo je potrebno 
nemudoma obravnavati neposredno na oddelku za ginekologijo in 
porodništvo, se suspektno nosečnico usmeri v eno izmed Covid enot 
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PORODI

in novorojenčka lahko na poporodnem odseku obišče ena oseba (v 
večini je to partner otročnice) enkrat na dan in za največ pol ure. 
Telegramov na oddelek še vedno ne sprejemamo. Slednje, po odzivu 
sodeč, otročnic ne moti.  

Tisti, ki nosečnost načrtujejo, jo zaradi koronavi-
rusa prelagajo. Ali je to smiselno? 

Okužbe in tudi hude bolezni, ki se lahko iz njih 
razvijejo, so vedno bile in verjetno tudi vedno 
bodo. Prihajale bodo nove in se ponavljale že 
znane. Potekale bodo v večjem ali manjšem 
zagonu.  Ker so lahko zelo nepredvidljive (kot 
v trenutnem primeru), je težko načrtovati 
obdobja, ko bi naj bila tudi nosečnost pred 
njimi maksimalno varna. Pomembno je, da 
poznamo in se držimo vseh navodil in ukrepov, 
ki so poznani. S tem lahko čim bolj obvarujemo ne 
le nosečnico in mamico, temveč tudi plod in kasneje 
novorojenčka.

Ali obstajajo kakšni indici, da koronavirus vpliva na novorojenč-
ka in/ali nosečnico?

Možnosti, da se s koronavirusom okužita nosečnica in novorojenček 
seveda obstajajo, je pa malo znanih primerov, ko je do dejanske 
okužbe pri njima tudi prišlo. Malo je tudi primerov, ko so znani in tudi 
vzročno razloženi učinki koronavirusa na mater in plod. 

Kaj lahko bodoče mamice storijo iz naslova preventive v času 
pandemije?

Kot vsi ostali lahko tudi bodoče mamice največ naredijo (tako za sebe, 
kot tudi za ostale) tako, da dosledno upoštevajo vse že znane ukrepe 
za preprečevanje okužbe. Pomembno je, da nam vse simptome in 
znake, ki jih morebiti opažajo pri sebi in/ali svojcih, tudi odkrito zau-
pajo kljub temu, da bi to lahko pomenilo odsotnost spremljevalca pri 
porodu in kasneje na oddelku.  Prav tako je zelo umestno, da se med 
samim bivanjem v porodni sobi in kasneje na poporodnem odseku 
držijo navodil in nasvetov zdravstvenega osebja.

Kljub temu je porodniški oddelek polno zaseden. Kakšno je 
stanje?

Po prvih dneh razglašene epidemije, ko smo bili primorani prepo-
vedati prisotnost spremljevalcev pri porodu in njihovo bivanje na 
oddelku, smo bili nekoliko žalostni tudi mi. Porodnice so namreč 
odhajale v tiste porodnišnice, ki so tisti čas slednje še dovolile. Zdaj ni 
temu več tako, saj je porodniški oddelek polno zaseden. Verjamemo, 
da ne samo zaradi sproščene možnosti prisotnosti partnerjev pri 
porodu temveč tudi zato, ker skladno s povpraševanjem in željami 
porodnic povečujemo poporodno nadstandardno bivanje in vedno 
bolj stremimo tudi k nadstandardni poporodni oskrbi. Tako se, po-
leg apartmaja in treh sob za nadstandardno bivanje (slednje naše 
otročnice koristijo že nekaj let), lahko od junija 2020 dalje pohvalimo 
še z dodatnima čisto novima in lepo opremljenima nadstandardnima 
sobama. 

Po tovrstnih ponudbah obstaja izjemno veliko zanimanje. Kljub do-
datnima novima nadstandardnima sobama se še vedno dogaja, da 
vsem otročnicam želje po tovrstnem bivanju ne moremo izpolniti. 

Povpraševanje je še vedno večje od naših zmožnosti. Dnevnih 
klicev in elektronskih sporočil, v katerih izražajo želje po 

nadstandardnem bivanju, je vedno več, prihajajo pa 
iz cele Slovenije.

Vsekakor z razvojem na oddelku še nismo 
končali. Že v bližnji prihodnosti načrtujemo 
nove nadgradnje. Skrbno namreč sledimo od-
zivu vseh družin, ki so koristile usluge naše 
porodnišnice, spremljamo njihove potrebe, 
želje, in se nanje skušamo odzvati. 

Kaj ste se naučili iz prevag vala, kako ste 
pripravljeni na morebitni drugi val?

Naučili smo se veliko. Kako pristopati, ukrepati, 
se prostorsko in kadrovsko organizirati, se prilagajati. 

Povezali smo se z nekaterimi ostalimi slovenskimi porod-
nišnicami in si izmenjali dobre prakse, kar je izrednega pomena. 
Vsekakor smo postavili trden temelj, na katerega bomo lahko ob 
morebitnem ponovnem naraščanju okužb ukrepe le še nadgrajevali 
ali opuščali, ter temu primerno spreminjali in prilagajali že spisane 
protokole in navodila.



14

Ismaili Hatije, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva

Mirjam Gradecki, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva

GINEKOLOGIJA

LASER IN 
NJEGOVA VLOGA 
V GINEKOLOGIJI 
(pomlajevanje nožnice 
in urinska inkontinenca)

V urodinamski ambulanti diagnosticiramo in 
opredeljujemo motnje urinske inkontinence, 
ki jo nato zdravimo medikamentozno, z 
elektrostimulacijami, ter operativno. Urodinamsko 
zdravljenje želimo v SBNM nadgraditi še z uporabo 
elektromagnetnega magnetnega stola in z lasersko 
terapijo.

URINSKA INKONTINENCA
Kaj je urinska inkontinenca?

Urinska inkontinenca je vsako nekontrolirano uhajanje urina.

Kakšna je razlika med stresno in urgentno inkontinenco?

O stresni urinski inkontinenci (SUI) govorimo takrat, ko nam urin 
uhaja pri naporih, kot so kašljanje, kihanje, poskoki, ples, hoja navzdol 
ali dvigovanje bremen.

Urgentna urinska inkontinenca (UUI), pa se kaže z nenadno močno 
potrebo po uriniranju, največkrat ob pretakanju vode, umivanju rok 
ali tudi ponoči, ko nam urin uide kljub temu, da smo lahko mehur 
izpraznili ravno pred tem.  

Kateri so vzroki za nastanek te bolezni?

Vzrok SUI je slabost podpornega tkiva sečnice in spremenjene 
lege sečnice, kar je deloma posledica staranja organizma, delo-
ma je genetsko pogojeno, lahko pa je tudi posledica porodov, 
dolgotrajnega dvigovanja bremen, prekomerne telesne teže, 

obstipacije, kroničnega kašlja ipd. Vzrok UUI pa je nehoteno 

krčenje mišic sečnega mehurja.

Pogosto sta prisotni obe vrsti, v tem primeru govorimo o mešani urin-

ski inkontinenci, je pa ena komponenta lahko izražena bolj kot druga.

Zakaj je urinska inkontinenca še posebej težavna?

Nenadzorovano uhajanje vode je neprijetna nadloga, s katero se 

srečuje vedno večje število žensk in se dogaja v vseh življenjskih 

obdobjih. Je pa to še vedno to nekaj »sramotnega«, oz. se tega sta-

nja držijo mnogi tabuji, zato jo ženske prikrivajo. V težjih primerih 

inkontinence se ženske zaradi sramu in strahu pred neprijetnim 

vonjem začnejo celo izogibati družabnemu življenju in se umikajo 

v osamo. Zaradi tega sčasoma začnejo trpeti tudi njihovi svojci, 

ovirano je spolno življenje, poveča se izostajanje z dela in podob-

no. Vsekakor je inkontinenca težava, katere razsežnost je potrebno 

jemati z vso resnostjo in poiskati zdravniško pomoč. Žal realnost 

dokazuje, da je inkontinenca, kot sem že menila, še vedno zelo velik 

tabu, o katerem ne upamo spregovoriti na glas. Še bolj skrbi dej-

stvo, s katerim je postreglo Mednarodno združenje za inkontinenco 

(ICS), da kar 70 odstotkov oseb s tovrstnimi težavami nikoli ne 

poišče zdravniške pomoči.

Kaj je ključnega pomena za uspešno odkrivanje in zdravljenje 
bolezni?

Ključno je ozaveščanje žensk z opominjanjem, da je to pogosta te-

žava in naj jo omenijo svojemu osebnemu zdravniku ali ginekologu. 

Pomembno je, da vedo, da je pomoč možna in učinkovita.
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Nekaterim se zdi inkontinenca pri določeni starosti samoumev-
na. Je to res?

Seveda se s starostjo telo spreminja. Pri ženskah v obdobju po meno-
pavzi pride do zmanjšanega nivoja hormona estrogena, kar vpliva na 
zmanjšan tonus mišic medeničnega dna, zmanjša se elastičnost stene 
mehurja in razteznost mišice mehurja, kar vodi k urinski inkontinenci. 
Vendar te spremembe niso enako izražene pri vseh ženskah, tako da 
hude inkontinence ne smemo jemati za samoumevno. Vedno lahko 
pomagamo in jo vsaj omilimo.

Kako bolezen vpliva na kakovost življenja?

Zaradi uhajanja urina je omajana samozavest človeka, mnogi se 
povsem izolirajo, ker jih je strah, da se mokrota vidi in da bo okolica 
zaznala neprijeten vonj urina ali pa morajo tako pogosto hoditi na 
stranišče, da se izogibajo vsem družabnim in športnim dogodkom, 
tudi spolnim odnosom. Trpijo sami, trpi okolica in trpi družina. 
Življenje lahko postane osamljeno in depresivno. 

Kakšne so vrste zdravljenja? 

Najprej je treba potrditi diagnozo in opredeliti vrsto in stopnjo inkon-
tinence. Potreben je pregled pri ginekologu. Prvi korak je temeljita 
anamneza, pri čemer so nam v pomoč vprašalniki, ki jih uporabljamo. 
Nato nam ginekološki pregled potrdi ali ovrže morebitne motnje v 
položaju nožnice in maternice. Dokazano je, da ima kar 67 odstotkov 
inkontinentnih žensk povešeno ali delno spuščeno maternico.

Med potrebne preiskave sodi tudi tako imenovani test za objektivi-
zacijo urinske inkontinence (PAD-test) ter urodinamske preiskave, ki 
veliko povedo o vrsti in stopnji urinske inkontinence. Z vsemi preiska-
vami dobimo podatke o vrsti in stopnji inkontinence, na podlagi tega 
pa se nato odločimo o vrsti terapije.

Poznamo kar nekaj učinkovitih metod zdravljenja in sicer:

• Nekirurško zdravljenje :

 » Na tem področju smo dolgo poznali samo vaje in elektrosti-
mulacijo za učvrščevanje mišic medeničnega dna. Modificirane 
Keglove vaje in stimulacije mišic medeničnega dna so tudi danes 
še vedno zelo pomemben del v skrbi za vaše zdravje. Vaje bi mo-
rale postati rutina v življenj vsake ženske, še preden se začnejo 
težave z inkontinenco. 

 » Zdravljenje z laserjem

 » Medikamentozno zdravljenje pride v poštev pri UUI

• Kirurško zdravljenje:

Operativne metode, s katerimi z mrežico ali trakom podpremo seč-
nico. Občasno se odločamo za drugačne operativne tehnike, odvisno 
od starosti pacientke in tudi od stopnje inkontinence in zdrsa rodil.

Kako poteka zdravljenje in kaj je potrebno pri njem upoštevati?

Vse oblike nekirurškega zdravljenje potekajo ambulantno, niso bo-
leče, seveda pa se učinek ne vidi takoj in žal jih veliko odneha še 
preden se pokažejo rezultati.

Operativno zdravljenje poteka v bolnišnici. Manjše operacije ( t.i. 
TVT trak) so narejene v lokalni analgeziji ( brez splošne narkoze), 
ženska bolnišnico zapusti še isti dan. Večje operacije (t.i. vaginalne 

plastike z mrežicami ali brez, včasih tudi z odstranitvijo maternice) pa 
so narejene ali v lokalni ali pa v splošni anesteziji, običajno so ženske 
v bolnišnici od 3-5 dni. Po vseh posegih se svetuje še vsaj 4 tedne 
izogibanja težjim fizičnim delom, spolnim odnosom in telovadbi.

Pri vseh oblikah urinske inkontinence sta zelo pomembi dve stvari, na 
kateri ženske vplivajo same: 

• Sprememba življenjskega sloga: zmanjšanje vnosa kofeina, alko-
hola in gaziranih pijač lahko pomaga zdraviti urgentno inkonti-
nenco. Prehranjevanje s hrano, bogato z vlakninami, preprečuje za-
prtje, kar lahko prav tako pomaga; zaprtje namreč povečuje pritisk 
na sečila, zaradi česar so lahko simptomi inkontinence hujši. Tudi 
z zmanjšanjem telesne teže se težave z inkontinenco zmanjšajo. 
Zato je skrb za normalno telesno težo izrednega pomena.

• Redno izvajanje Keglovih vaj za krepitev mišic medeničnega dna 
v nekaj mesecih stanje bistveno izboljša, vendar jih žal ne delamo 
dovolj zavzeto in obupamo še preden se pokažejo rezultati.

Od česa vse je odvisno zdravljenje?

Ob pravilni indikaciji in izbiri zdravljenja je zelo pomembno, da se 
ženske držijo tudi navodil o okrevanju po operaciji in seveda o spre-
membi življenjskega sloga. Uspehi zdravljenja so v veliki večini zelo 
dobri. Tudi, če težav ne odpravijo popolnoma, jih vsaj toliko omilijo, 
da se ženske lahko ponovno vključijo v normalno družabno življenje. 

Ismaili Hatije, dr. med., specialistka ginekolo-
gije in porodništva

Kot specialistka ginekologije in porodništva je v SBNM zapo-
slena od leta 2009, pred tem pa je bila pri nas zaposlena kot 
specializantka. Poleg ginekološkega in porodniškega dela, ki ga 
opravljajo vsi ginekologi, se zadnjih 8 let bolj intenzivno ukvarja 
z uroginekologijo. 
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Naj poudarim, da tudi starost ni ovira za zdravljenje. Uspešno smo 
operirali tudi pacientke po 80 letu starosti, ki so bile z rezultati zelo 
zadovoljne in niso imele večjih pooperativnih težav. 

SINDROM OHLAPNE NOŽNICE 
Kaj je sindrom ohlapne nožnice? 

Sindrom ohlapne nožnice pomeni oslabitev stene nožnice, ki postane 
ohlapnejša, ženska pa ima občutek neprožnosti in zmanjšanje obču-
tenja v nožnici, ob spolnih odnosih ne more doseči zadovoljstva, kot 
ga je nekoč. 

Kaj so najpogostejši vzroki za nastanek?

Sindrom ohlapne nožnice nastane, ker se kolagen v steni nožnice 
poškoduje in postara zaradi hormonskih sprememb v nosečnosti in 
po menopavzi, ter mehanskih sprememb predvsem po vaginalnem 
porodu. Pomembno vlogo pri tem pa ima tudi prirojena slabost ve-
zivnega tkiva.

Kakšne so možnosti zdravljenja ohlapne nožnice?

Do uvedbe laserja v ginekologijo je bilo edino učinkovito zdravljenje 
kirurško in sicer sprednja in zadnja vaginalna plastika. Poseg je inva-
ziven, v anesteziji in prinaša kar nekaj tveganj za zaplete, rezultati pa 
so omejeni.

Katera je najnovejša in trenutno edina zares uspešna metoda 
zdravljenja sindroma ohlapne nožnice? 

Najnovejša in trenutno edina zares uspešna metoda zdravljenja 
sindroma ohlapne nožnice je zdravljenje z laserjem. Metoda se je do 
sedaj izkazala za varno, enostavno in učinkovito. Laserska svetloba 
valovne dolžine, ki jo uporabljamo v ginekologiji, s svojim fototermal-
nim efektom vpliva na kolagenska vlakna v tkivu, ki oblaga nožnico. 
V tkivu povzroči preoblikovanje kolagena, njegovo prerazporeditev in 
ponovno rast. Posledica tega dogajanja je, da se v področju, ki smo 
ga osvetljevali z laserjem odebeli kolagen. S tem se preoblikuje tkivo 
okoli nožnice in nožnično cev zoža.

Ali poseg motijo različna kontracepcijska sredstva? 

Kontracepcijska sredstva zdravljenja ne motijo.

Kako poseg poteka in koliko časa približno traja? 

Poseg poteka na ginekološkem stolu v enakem položaju, kot ob 
ginekološkem pregledu. Zaradi varovanja oči pred lasersko svetlobo 
bolnica ves čas posega nosi zaščitna očala. 

Ginekolog v nožnico vstavi posebno prozorno cevko, skozi katero 
uvede 360º lasersko sondo, ki s kratkimi impulzi svetlobe nekajkrat 
osvetli celotno vaginalno steno. Nato izvleče cevko in z ročnim na-
stavkom osvetli še vhod v nožnico. Poseg traja približno 20 minut, 
opravimo ga ambulantno, anestezija ni potrebna.

Ali take posege krije zdravstveno zavarovanje?

Zdravstvena zavarovalnica takšnih posegov ne krije. 

Na kaj je potrebno biti pozoren po posegu? 

Ženska ima nekaj dni po posegu iz nožnice povečan izcedek, ki je 
običajno prozoren. Teden dni po posegu odsvetujemo spolne odnose 
in kopanje v stoječi vodi, sicer pa se lahko takoj opravljajo običajne 
dnevne aktivnosti.  

Mirjam Gradecki, dr. med., specialistka 
ginekologije in porodništva

Diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, nato speciali-
zirala Ginekologijo in porodništvo. Po zaključeni specializaciji 
opravila podiplomsko izobraževanje iz UZ v ginekologiji in 
porodništvu na medicinski fakulteti v Zagrebu.  Od zaključka 
specializacije dalje je bila zaposlena na Ginekološko porodni-
škem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto.
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KAKŠNA JE VLOGA PREHRANE  
(D in C vitamina) V ČASU PANDEMIJE, 
ALI LAHKO TO VPLIVA NA POTEK 
BOLEZNI? 

Primerna prehrana tako v obdobju pandemije, kot 
tudi sicer, lahko podpira imunost človeka ali pa jo 
ruši ter ugodno ali neugodno vpliva na spremenjeno 
presnovo, metabolizem in imunost človeka. Zato 
priporočamo tista hranila, ki zavirajo vnetje in 
podpirajo imunski sistem: vitamin C, omega-3 
maščobne kisline, cink, vlaknine, pro- in prebiotike 
ter vitamin D. Vsekakor se vedno bolj in vedno znova 
se poudarja izjemno ugoden vpliv mediteranske 
diete (edina dieta, ki jo priporočamo), ki bazira na 
velikem vnosu sveže zelenjave, sadja, rib, 
in maščobah, ki temeljijo na olivnem 
olju, ravno prav gibanja, čim bolj 
sproščenem življenjskem slogu s 
čim manj stresa in dovolj spanja 
ter izogibanjem škodljivim 
razvadam. 

Za slednje ne dvomiva, da jih vsi poznamo. 
Skratka, sestavni za del zdravega življenjskega 
sloga je uravnotežena prehrana, sestavljena 
iz vseh skupin živil (slednja zagotavlja vse nujno 
potrebne hranljive snovi in makrohranila), proteinov, 
maščob in ogljikovih hidratov, ter gibanja; tako vaje za 
vztrajnost kot tudi vaje za moč, da tisto, kar pojemo, tudi najbolj opti-
malno vgradimo v svoje telo.

V boju s korona virusom se poleg vsega naštetega med nujno potreb-
nimi hranljivimi snovmi večji pomen pripisuje še D in C vitaminu ter 
cinku. Tako vitamin D kot cink se vpletata v številne procese, med dru-
gim sta pomembna pri izgradnji in ohranjanju imunosti, kognitivnih 

sposobnosti ter izgradnji telesa. Pomembna sta v vseh življenjskih 
obdobjih, tako takrat, ko smo zdravi (za preventivne namene), kot v 
času bolezni, za dober imunski odziv in hitrejše okrevanje.

Priporočen dnevni vnos cinka je med 7 do 15 mg, ne sme pa preseči 
40 mg. Kot z vsemi zdravili, prehranskimi dodatki in na splošno z vsem 
v življenju, je potrebno poznati pravo mero. Meja med tem, da ti nekaj 
koristi ali pa škodi, je včasih izjemno tanka. Najboljši naravni viri cinka 
so vse vrste mesa, jajca, mlečni izdelki, največ pa ga je v ostrigah. V 
priporočenih dnevnih količinah ga vsebuje tudi vrsta multimineralnih 
in multivitaminskih prehranskih dodatkov.

Pri doziranju D vitamina je zgodba mogoče malo bolj zapletena. 
D vitamin, ki nastaja v telesu po izpostavitvi sončnim žarkom in 

pridobljen iz tistih snovi, ki jih zaužijemo s hrano (največ 
ga je v ribjem olju), je neaktiven dokler se ne aktivira 

v jetrih in ledvicah. Kar je pomembno pri D vita-
minu, ki o izpostavitvi sončnim žarkom nastaja 

v koži le pod vplivom UVB žarkov, je, da le-ta 
nastaja v zadostni količini za potrebe orga-
nizma samo ob izpostavitvi sončni svetlobi 
in je zato potrebno izpostavitvi zadostne 
površine kože. To je v našem podnebnem 
pasu in načinu življenja večine ljudi praktič-

no nemogoče, razen mogoče za nekatere ljudi 
v poletnem času. Zato je smiselno dodajanje 

D vitamina v obliki prehranskega dodatka prek 
celega leta. Najboljša oblika prehranskega dodatka 

je podjezično pršilo. Priporočljiv odmerek je med 800 do 
2000 IE pri zdravem človeku, brez osteoporoze, motnje jetrne, ledvič-
ne funkcije ali drugih pridruženih bolezni (kjer je doziranje odmerek 
potrebno ustrezno prilagoditi). Vsekakor pa je smiselna meritev 
serumske koncentracije, ki se lahko opravi tudi samoplačniško.

Kar se tiče CC vitamina, je le ta lahko dostopen v naravnih virih, kot 
dodatek pa obstaja tudi v kombinaciji s cinkom. Vse, kar je dostopne 

PREHRANA

Renata Hribar, dr. med., spec. anesteziologije in reanimatologije,

dr. Irena Hren, klinična dietetičarka,

Kar je pomembno pri D 
vitaminu, ki o izpostavitvi 

sončnim žarkom nastaja v koži 
le pod vplivom UVB žarkov, je, da 
le-ta nastaja v zadostni količini 
za potrebe organizma samo ob 
izpostavitvi sončni svetlobi ...
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literature, tudi študije, ki so bile delane pri kritično bolnih ljudeh, niso 

dokazale, da bi ekstremno visoki odmerki doze C vitamina (1 g in več) 

bistveno vplivali na imunost ali na izpad zdravega stanja. C vitamin 

je pomemben pri zmanjševanju utrujenosti, za tvorbo kolagena, ščiti 

celice pred prostimi radikali, potreben je za absorpcijo železa, nor-

malno delovanje možganov in živčevja. Največ ga je v črnem ribezu, 

peteršilju, papriki,  brokoliju, kiviju, jagodah... Ne pozabimo, da je C 

vitamin izjemno občutljiv na zunanje dejavnike, (toploto, svetlobo, 

kisik), zato mora biti pot od pridelka do zaužitja čim krajša in s čim 

manj toplotne obdelave. 

S kakšnimi izzivi se srečujete v času pandemije? 

V luči pandemije  primerna  prehranjenost in zdrav življenjski slog, 
ki ga je, roko na srce, težko vzdrževati, dodatno stopata v ospredje. 
Zdravje je prav gotovo največja dobrina, vendar se je na žalost (tako 
kot ostalih stvari) zavemo šele takrat, ko smo na poti, da ga izgubimo 
ali pa smo ga že izgubili. Na bolezen ni odporen nihče, se pa imunost 
gradi ves čas in predvsem takrat, ko si zdrav. Starejši, tisti s številnimi 
boleznimi ter in podhranjeni so bolj krhki in prej podležejo okužbi. 
Zato je ustrezna prehranska podpora v tem obdobju še bolj pomemb-
na. Pandemija je  vsaj prehodno močno posegla v  obnašanje ljudi, tudi 
na odnos do hrane. Ker ni ustreznega cepiva in ne zdravila za zdravlje-
nje COVID-19, ljudje iščejo rešitve v drugih stvareh; predvsem v zdravi, 
uravnoteženi prehrani, prehranskih dodatkih in zdravem življenjskem 
slogu. Večino ljudi je pandemija malo prisilno ‚ustavila‘ in jih prisilila, 
da se zamislijo nad vsakodnevnim hitenjem in sklepanjem hitrih oz. 
takojšnjih ter začasnih rešitev. Ni jih. Zdravje in dober imunski sistem 
se gradi počasi in vsak dan. V prispodobi je to tek na dolge proge. 
Vse skupaj pa lahko izgubimo izjemno hitro. Okrevanje ter povrnitev 
zdravja in dobrega imunskega odziva je dolgotrajen proces, včasih 
tudi neuspešen. Zato je preventiva res izjemnega pomena. 

Velikokrat slišimo, da je hrana preventiva, da je zelo pomembna 
za ohranjanje zdravega načina življenja in tudi ogromen 
doprinos k uspešnemu zdravljenju. Kakšne napake v prehrani so 
najpogostejše? 

Za začetek je treba poudariti, da prehrana zdrave osebe (preventivna 
prehrana) ni enaka prehrani bolnika. Imamo zelo veliko bolezni in bo-
lezenskih stanj, in temu prilagajamo tudi prehrano.  V zadnjem dese-
tletju se v Sloveniji nadaljuje pred desetletjem nakazani trend boljše 
osveščenosti prebivalstva o zdravem načinu prehranjevanja. Še vedno 
ugotavljamo, da imamo skoraj za polovico prenizek vnos zelenjave, 
previsok vnos mesa in manj priporočenih živil (mastni, slani, sladki 
prigrizki, sladice in industrijsko pripravljeni izdelki, ocvrte jedi...), viso-
ko toleranco do uživanja alkoholnih pijač (pri obeh spolih) in prenizek 
vnos tekočin, ki niso energijske pijače. Zlasti problematična in odsve-
tovana so odsvetovana živila z veliko maščob, enostavnih sladkorjev 
in soli, ki bi lahko predstavljati le neznatni delež v naši prehrani, pa v 
povprečju predstavljajo več kot četrtino krožnika. To vodi v neželeno 
čezmerno hranjenost in debelost, ki zmanjšujeta kakovost življenja in 
povečujeta obolevnost za kroničnimi obolenji. Kar tri četrtine starejše 
populacije ima čezmerno telesno maso in debelost, malo več kot 
polovica pa je takšnih tudi med odraslimi.  Prav tako je preveč pre-
komerno prehranjenih s slabo mišično maso, kar v bistvu pomeni, da 
so funkcionalno podhranjeni. Vedno več je motenj hranjenja, ki imajo 
za posledico tudi podhranjenost, ki izjemno oslabi imunski sistem. 
Velik je delež podhranjenih starostnikov. Vsi neprimerno prehranjeni 
ljudje predstavljajo bistveno večje tveganje za okužbo, včasih tudi s 
popolnoma nenevarnim virusom.

V naši ustanovi se ukvarjamo predvsem s prehranskimi in presnovnimi 
motnjami, t. i. podhranjenostjo z vsemi obrazi (podhranjenost zaradi 
stradanja, kaheksija, sarkopenija, krhkost, sarkopena debelost...).

Renata Hribar, dr. med., spec. anesteziologije in 
reanimatologije, 

se zadnja leta dodatno izobražuje s področja klinične prehrane. 
Aktivno se vključuje v izobraževanje zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev naše bolnišnice ter drugih zdravstvenih zavodov JV 
regije za širitev znanj klinične prehrane. Prav tako s svojim znanjem 
poskuša pomagati vsem zainteresiranim ljudem JV regije Slovenije 
in širše. Je mentorica s področja anesteziologije, reanimatologije 
in perioperatine medicine in svoje znanje prenaša tudi na mlajše 
sodelavce. Poleg dela je na tem področju odgovorna zdravnica 
Enote za perioperativno intenzivno medicino, kjer tudi redno dela. 
Nad delom na področju klinične prehrane jo je navdušila predstoj-
nica Oddelka za klinično prehrano OI Ljubljana, docentka dr. Nada 
Rotovnik Kozjek, ki je pri nas in v svetu priznana strokovnjakinja 
za klinično prehrano. Z njo in oddelkom, ki ga vodi, ves čas tesno 
sodeluje.

Poleg klinične prehrane so njena strast druženja s hčerko, družino 
in prijatelji, potovanja, narava, morje, sonce, zrak, gibanje. In na moč 
uživa v dobri hrani in verjame, da nič, kar je dobrega v življenju, ni 
lahko dosegljivo in hitro. Vse pa z nespoštovanjem življenja z lahkoto 
izgubimo.
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Kako poteka delo v vaši ambulanti? 

K nam so napoteni ljudje z zelo raznolikimi kliničnimi stanji, ob 
katerih se je že razvila slaba/motena prehranjenost. Večina bolnikov 
posameznikov ima prenizko telesno maso zaradi različnih vzrokov, 
obravnavamo pa tudi posameznike osebe s previsoko telesno maso. 
K nam so napoteni s strani drugih specialistov zaradi pridruženih 
bolezni, ki so lahko posledica neprimerne telesne teže mase in zato 
pridruženih bolezenskih stanj. Pridružene bolezni oziroma stanja se 
včasih z ureditvijo telesne mase, s pomočjo obravnave v okviru stroke 
klinične prehrane, včasih se jih lahko pozdravi ali pa vsaj izboljša z 
ureditvijo telesne teže s pomočjo obravnave v okviru stroke klinične 
prehrane. Velikokrat so to ljudje, ki so še v najbolj delavno plodnem 
življenjskem obdobju in zaradi zdravstvenih težav nezmožni za vsa-
kodnevno normalno funkcioniranje. Obravnavamo tudi športnike, ki 
so se zaradi neprimerne in neprilagojene  prehrane ob velikih fizičnih 
naporih popolnoma izčrpali, »izgoreli«. V ‚timu‘ delava skupaj zdrav-
nica in dietetičarka, ki vsaka s svojega področja pridobiva podatke, 
na osnovi katerih potem izdelava usklajen prehranski načrt. Vse zabe-
leživa v izvid specialističnega pregleda. Obe sva se in se še dodatno 
izobražujeva s področja klinične prehrane.

Prehranska obravnava zajema oceno prehranskega stanja (vsak bolnik 
ima narejeno tudi  meritev sestave telesa s posebno napravo; t. i. bi-
oimpedančna meritev sestave telesa), postavljeno prehransko in pre-
snovno diagnozo, določanje prehranskih potreb glede na presnovne in 
metabolne potrebe, prehransko ukrepanje in vrednotenje uspešnosti 
izdelanega prehranskega načrta s kontrolnim(-i) pregledom(/-i). Vsaka 
obravnava je individualna in prilagojena tudi človekovemu vzorcu 
prehranjevanja, etičnim, kulturnim, socialnim ter ostalim potrebam 
posameznika ob upoštevanju priporočil stroke klinične prehrane.

Pripravlja se novosti, delo tima, v naši bolnišnici bomo med 
prvimi... Nam lahko poveste kaj več o tem?

Ekipo Enote za klinično prehrano zaenkrat sestavljava Renata Hribar, 
dr. med., spec anesteziologije in reanimatologije in dr. Irena Hren, 
klinična dietetičarka, obe dodatno specializirani za področje klinične 
prehrane.

Drugega javnega zdravstvenega zavoda, ki bi se ukvarjal s klinično 
prehrano na sekundarni ravni, v Sloveniji še ni. Oddelek za 
klinično prehrano trenutno deluje zgolj na terciarni 
ravni v okviru Onkološkega inštituta, kar je za pot-
rebe Slovenije premalo. Naša enota tudi ves čas 
tesno sodeluje s tem oddelkom. Že dve leti je 
minilo od oddaje vloge za odobritev programa 
na Ministrstvo za zdravje, vendar ob znanih 
problemih menjave ministrov vloga do danes 
še ni bila obravnavana. Predlagani program 
je načrtovan kot trajna dejavnost. Vsekakor 
za to potrebujemo kadrovske okrepitve, ki pa 
so vezane na finančna sredstva in odobritev 
programa s strani MZ. 

Poleg konziliarnih pregledov na oddelkih bo am-
bulanta, ki sedaj deluje enkrat tedensko, delovala vse 

dni v tednu. Izvajala jo bo ekipa, sestavljena iz zdravnika 
specialista, kliničnega dietetika in osebja zdravstvene 

nege. Svetovalno se bodo v obravnavo vključevali 
tudi klinični psiholog, klinični farmacevt in  fizio-

terapevt, ter po potrebi tudi drugi strokovnjaki 
oziroma specialisti drugi strok. Večino obrav-
nav bomo lahko izvajali ambulantno ali na 
enodnevni bolnišnični obravnavi. Predvideli 
smo tudi štiri postelje za bolnike, ki bodo 
potrebovali polno parenteralno prehrano ali 

parenteralno dohranjevanje.

Program prinaša številne ekonomske in zdra-
vstvene koristi. V literaturi že preverjene koristi 

klinične prehrane v bolnišnici naslavljajo predvsem 

Dr. Irena Hren, univ. dipl. inž. živil. tehn., 

je klinična dietetičarka s 17-letnimi kliničnimi in raziskovalnimi iz-
kušnjami v zdravstvu. Zadnjih 10 let je zaposlena v Splošni bolnišnici 
Novo mesto, kjer je vizijo prehranskega zdravljenja v novi organizacij-
ski obliki s podporo in usmeritvami vodstva bolnišnice pripravila do 
oblike poslovnega načrta - vloge za nov zdravstveni program Klinična 
prehrana, ki je od junija 2018 v postopku obravnave na Ministrstvu za 
zdravje. Od leta 2014 je mentorica študentom in pripravnikom diete-
tike. Aktivno je sodelovala v nacionalnih in mednarodnih projektih na 
področju preventivnega zdravstvenega varstva odraslih bolnikov ter 
v kliničnih preizkušanjih bolnikov s sladkorno boleznijo. Sodeluje s 
številnimi fakultetami, inštituti, združenji in društvi doma in v tujini. 
Ima preko 20 aktivnih udeležb na evropskih kongresih, konferencah, 
simpozijih, strokovnih srečanjih in seminarjih. Je avtorica več kot 140 
objav s področja humane prehrane v slovenskih strokovnih publika-
cijah, kot tudi v mednarodnih znanstvenih revijah. Strokovnost, čut 
za delo z ljudmi in zanesljivost so vrline, zaradi katerih se ljudje radi 
zatečejo k njej po pomoč in nasvete.

 Zlasti problematična in 
odsvetovana so odsvetovana 

živila z veliko maščob, enostavnih 
sladkorjev in soli, ki bi lahko 

predstavljati le neznatni delež v 
naši prehrani, pa v povprečju 
predstavljajo več kot četrtino 

krožnika.
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ZGODBE, KI JIH PIŠE ŽIVLJENJE

uporabo oralnih prehranskih dodatkov, zaposlovanje dietetikov in 
zmanjšanje stroškov povezanih z organskimi odpadki. Poleg ekonom-
skih koristi za bolnišnico je dokazano, da se zmanjša tudi uporaba 
storitev javnega zdravstva. Predvidevamo, da bomo lahko nekatere 
terapevtske ukrepe zdravljenja kroničnih bolezni izvajali redkeje in 
v manjšem obsegu (npr. manj revizij po abdominalnih operacijah, 
manjša pojavnost kroničnih ran, manjša poraba antibiotikov zaradi 
okužb..). Zastavili bomo kriterije za presojo zmožnosti pacienta za 
operativni poseg, tako da bodo pri bolniku ne-nujni, morda za bolnika 
celo škodljivi posegi, odloženi, dokler ne bo ustrezno prehransko in 
funkcionalno podprt. Program bo doprinesel k večji učinkovitosti 
zdravljenja primarne bolezni,  manj zapletov in k večji racionalizaciji 
zdravljenja. Prispevali bomo k racionalnejšemu predpisovanju dietne 
prehrane (sedaj jo prejema nad 60 %, v sistemih, kjer enote klinične 
prehrane delujejo v polnem obsegu, le 35 %) in doprinesli k manjšim 
zavržkom hrane. 

Predvidevamo tudi, da bomo posredno, preko zdravstvenih koristi 
prehranskega zdravljenja, zmanjšali obremenjenost zaposlenih v 
ustanovah z dolgotrajno oskrbo. Glede na pregled literature, je priča-
kovana manjša poraba antibiotikov, manj preležanin, manj napotitev 
v bolnišnico, manj akutnih infektov, povečanje zmožnosti samooskrbe 

ter kvalitetnejše vodenje in zdravje uporabnikov z dolgotrajno pre-
hrano po sondi. 

Predlagan program je v skladu s številnimi ključnimi sanacijskimi 
ukrepi prestrukturiranja delovanja bolnišnice. Storitev, ki jo sedaj 
sporadično opravljamo v okviru drugih pregledov (npr. pregleda 
anesteziologa), bo tudi finančno ovrednotena. Povečali bomo prihod-
ke iz naslova ambulantnih in bolnišničnih obravnav, dolgoročno tudi 
iz naslova trženja storitve. Z novimi zaposlitvami bomo izboljšali sta-
rostno strukturo zaposlenih. Omogočili bomo prehransko obravnavo 
vseh neprimerno bolnikov in s tem pomembno prispevali h krajši 
ležalni dobi podhranjenih bolnikov. 

S programom bo nenazadnje trajno omogočeno, da bo imel vsak prebi-
valec jugovzhodne regije, ki ima slabo prehransko stanje, imel dostop 
do primerne, pravične in visoko kakovostne prehranske podpore.

Za dve leti in pol smo uspeli z nacionalnim projektom Implementacija 
klinične poti prehranske podpore bolnikov na sekundarnem nivoju zdra-
vstvenega varstva ob podpori najožjega vodstva bolnišnice, ki je prepoz-
nalo večplasten pomen dejavnosti, pridobiti delno financiranje naše de-
javnosti s projektom Ministrstva za zdravje in veliko podporo najožjega 
vodstva bolnišnice, ki je prepoznalo večplasten pomen dejavnosti.

»V BOLNIŠNICI 
SE JE TONI 

POČUTIL KOT 
DEL DRUŽINE«

JANA GAŠPERIČ

čakam, da grem v Griblje, na vikend, pogledat drevesa. V vsem tem času 

sem se navezal na zaposlene v bolnišnici in tudi oni name. Razvil se je 

nek odnos in res sem jim hvaležen za vse.« Iskrena sreča ob srečnem 

razpletu je bila prisotna v vsakem kotičku intenzivnega oddelka. Dr. 

Marko Kmet, dr. med., spec. za interno medicino in spec. za intenzivno 

medicino, je porabil kar nekaj minut za tiskanje zdravstvene dokumen-

tacije, ki je pričala o tem, kako težko je bilo njegovo delo. 

75 - letni Gospod Toni Gašperič se po skoraj devetih mesecih bivanja v 

Splošni bolnišnici Novo mesto, ki ga je zaključil na intenzivnem oddel-

ku, poslavlja. Odhaja domov, v zeleno naravo, objem žene in med svoje 

tri vnukinje, katerih slika mu je krasila steno ob bolnišnični postelji. Ko 

ga povprašamo, kako se počuti, odgovori: » V tako urejeni bolnišnici, s 

tako odličnim osebjem, se človek kljub bolezni počuti varno. Bivanje v 

bolnišnici in utesnjenost zaradi bolezni sicer ni za moj značaj in komaj 
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"Ponosen sem na timsko delo v naši bolnišnici. Vedeti morate, da 
se je več kot 30 ljudi ukvarjalo s tem primerom kar nekaj časa; vse 
od zdravnikov, medicinskih sester in tehnikov, fizioterapevtov, pa do 
prehranskih strokovnjakov, ki so zaposleni na Centru za intenzivno 
medicino, na Nefrološkem oddelku in na Oddelku za intenzivno nego 
Kirurškega sektorja. Poleg tega smo opravili številne konzultacije s 
kolegi iz UKC Ljubljana, URI Soča, itd. Brez zaupanja in medsebojne 
pomoči med vsemi člani ekipe tega ne bi zmogli. Posebno mesto v tej 
zgodbi ima gospa Gašperič, ki se je tako rekoč vključila v delo ekipe in 
se priučila vseh postopkov nege takega bolnika, kar je omogočilo, da 
je iz bolnišnice odšel naravnost domov. Zlasti v zadnjih tednih je bila 
na nek način ''pridruženi član kolektiva.''

Težki trenutki, ki jih v Centru za intenzivno medicino ne manjka, so popla-
čani s takšno zmago. Sestre so periodično obiskovale gospoda Gašperiča 
in skrbele, da se je ob odhodu domov dobro počutil. Sentimentalno so 
gledali slike, ko je prvič v njihovem spremstvu odšel na svež zrak; vse 
skupaj so ovekovečili tudi s fotografijami. Rosne oči so pričale o iskreni 
predanosti in želji po dobrem - to pa je tudi bistvo vsega, kar počnemo, 
enotno trdijo zaposleni, ko se vrnejo nazaj k delu.

Kako se je vse skupaj začelo?

Bila je sreda, 11.12.2019. Toni je ravno nekaj dni nazaj prišel iz bolni-
šnice in stanje se mu je ta dan znova občutno poslabšalo. Peljala sem 
ga v Zdravstveni dom Metlika, ker ni mogel dihati. Dr. Matjaž Rožman 
ga je pregledal in nemudoma napotil z zdravniškim osebjem in rešil-
cem na urgenco v Novo mesto. Poklicala sem sina, v Novo mesto sva 
vozila za rešilcem. Po sprejemu na urgenci sem ga v opazovalnici še 
lahko preoblekla, nato ga so odpeljali na intenzivno.

Vaše doživljanje celotne zgodbe, kaj je bilo najtežje, kaj vam je 
dajalo upanje?

Bilo je grozno, zelo težko. Toni je bil tri mesece v umetni komi. K nje-
mu sem hodila vsak dan. Bil je Božič, pa Novo leto, minil je januar, 
februar,… Jaz pa vsak dan čez Gorjance v Novo mesto. Njegovo stanje 
se je močno spreminjalo, nikoli nisem vedela kaj lahko pričakujem, ko 
vstopim v bolnišnico. Težko mi je bilo, ko mi je kar nekaj ljudi reklo, 
zakaj da hodim vsak dan k Toniju, saj je v komi in me ne sliši, se ne 
moreva pogovarjati. Naj si raje spočijem. Težko sem sprejela to. Jaz, da 
ne bi šla vsak dan k Toniju? Kje pa, morala sem ga videti, mu marsikaj 
povedati.  Globoko v sebi  sem vedela, da je to edina pot, da je to 
vse kar lahko v tem trenutku jaz naredim zanj. Res ni govoril, bil je v 
komi, a bil je tukaj in jaz ob njem. Vedno, ko sem prišla na obisk sem 
mu prenesla pozdrave številnih prijateljev, ki so mu želeli zdravja, mu 
pripovedovala o družini, o mojem vsakdanu, mu na telefonu kazala 
fotografije, prebirala sporočila… Vsaka najmanjša sprememba na bolje 
je v meni prebudila novo upanje, mi dala moč za nov korak, nov dan.

Pri primeru vašega moža je sodelovala skupina približno 30 ljudi. 
Kako je vse skupaj potekalo, ste bili z oskrbo zadovoljni?

Res je, pri oskrbi mojega moža je sodelovala velika skupina strokovnega 
osebja; k njim pa morate prišteti še vse tiste uslužbence bolnišnice, ki 
poskrbijo, da življenje v tej ustanovi teče tudi na drugih nivojih. Poleg od-
delka intenzivne nege, kjer je Toni bil največ časa v obdobju zdravljenja, 
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je bil nameščen tudi na drugih oddelkih. V tem času je nas je zajela tudi 
epidemija virusa, kar je terjalo seveda spremenjen režim tudi v bolnišnici. 
V tem obdobju sem Tonija obiskovala le občasno in s posebnim dovolje-
njem zdravstvenega osebja. Moram pohvaliti sodelovanje različnih zdra-
vstvenih ekip, tudi njihovo posvetovanje s strokovnjaki drugih ustanov. 
Iskreno sem hvaležna vsakemu posebej - od zdravnikov, medicinskih se-
ster, terapevtk in negovalk, čistilk, režijskega osebja,… Vsem, prav vsem, ki 
vsakodnevno in požrtvovalno v novomeški bolnišnici skrbijo za bolnike.

Izpostaviti moram tudi, da me je zdravstveno osebje vedno o vsem 
obvestilo. V času epidemije sem lahko tudi večkrat dnevno poklicala na 
oddelek in dobila informacije o Tonijevem zdravstvenem stanju. To mi je 
veliko pomenilo. Veste, tudi svojci smo doma v veliki stiski in samo kratka 
informacija po telefonu lahko pomiri tvoje strahove, ti da voljo in pozitiv-
no energijo, ki jo potem ob obisku v bolnišnici preneseš na obolelega in 
tako psihično dvigneš tudi njega.

Kaj bi najbolj izpostavili, pohvalili?

Sodelovanje zdravstvenega osebja, požrtvovalnost, humanost, prijaznost, 
sočutje in človeški odnos vseh zaposlenih v bolnišnici Novo mesto. 
Iskrena hvala vsem.

Globoka zahvala vodstvu bolnišnice, dr. Kmetu, dr. Kapšu, dr. Godniču, dr. 
Stariču, dr. Zajčevi, dr. Levsteku, dr. Malnaričevi, dr. Kosminatovi, dipl. med. 

sestri Stanki Bojanc, vsem medicinskim sestram in terapevtkam. Hvala 
vsem in vsakomur na oddelku intenzivne nege. Bili ste in ostajate moja 
družina.

Ga. Gašperič, kako ste vi doživljali to zgodbo, kje ste našli moč, 
energijo upanje?

Za Tonijem in mano je težko obdobje, polnih osem mesecev zdravljenja v 
bolnišnici. Bilo je veliko vsega. Menjavali so se dnevi obupa, solz, boleči-
ne in prišli so dnevi veselja, radosti, smeha. Gnala me je neizmerna želja, 
da pripeljem Tonija domov, da ga dam na voziček, popeljem do njemu 
drage Kolpe, da se zazre v njen mirni tok, začuti piš vetra, da zopet zajame 
to življenje. In zgodilo se je… Zdaj sva doma.

Želje in spoznanja za prihodnost, sporočilo

Življenje in zdravje sta dar, neizmeren in dragocen dar. In vse, kar v 
trenutkih, ko bijemo bitke za to dvoje šteje, so iskrenost, sočutje in med-
sebojni človeški odnosi. Hvaležna sem, da smo v bolnišnici Novo mesto 
poleg velike strokovnosti in požrtvovalnosti zaposlenih, bolniki in svojci 
deležni tudi tega. 

In hvaležnost za vsak dan našega življenja. Bodimo hvaležni za vsako 
novo jutro, za vsak dan, ki ga preživimo v slogi, medsebojnem spoštova-
nju in drobnih izkazih ljubezni eden do drugega.

Prispevek o navdihujoči zgodbi, je posnela tudi ekipa oddaje Preverjeno na POP TV.
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MEDICINSKE SESTRE 
NEKOČ IN DANES

MEDICINSKE SETRE

Simona Volf, pomočnica direktorice za zdravstveno nego v Splošni bolnišnici Novo mesto

Moja poklicna pot se je pred dvajsetimi leti začela 
ravno v Splošni bolnišnici Novo mesto. Če pogledam 
nazaj na svojo poklicno pot, sem vedno želela 
drugače in več, vedno sem bila željna znanja in 
novih izzivov. 

In na funkciji pomočnice dir. za ZN mi tega res ne zmanjka. Moja 
vloga in naloga nista omejeni samo na delovanje znotraj bolnišnice. 
Usmerjena sem tudi navzven, povezujem se z drugimi inštitucijami 
na različnih področjih delovanja. In ravno ta komunikacija z drugimi, 
ta mreža odnosov se je v času epidemije izkazala za zelo pomembno, 
pa čeprav smo vsi ugotavljali, da se bolj ali manj spopadamo z ena-
kimi problemi. 

Kako vidite poklic medicinske sestre? Se je poklic glede na 
preteklost kaj spremenil? Kako bi opisali poklic danes in kakšna 
je dobra MS?

Skrb za zdravje spremlja človeka od prazgodovine naprej, na razmah 
bolniške nege je zagotovo vplivalo krščanstvo. Organizirana zdra-
vstvena skrb je nekdaj živela v okviru srednjeveških samostanov in 
hospitalov, na razvoj zdravstva pa so vplivala tudi mesta in vladarji 
ter vrsta kužnih bolezni. Lahko rečemo, da je poklic medicinske 
sestre eden izmed najstarejših znanih poklicev. 

Za profesionalizacijo in razvoj zdravstvene nege ima zagotovo velike 
zasluge Florence Nightingale, ki je v času Krimske vojne (1854-56) 
organizirala bolnico. Po njeni zaslugi je smrtnost ranjenih vojakov 
s 40 % padla na 2 %; veliko že s tem, ko je od osebja zahtevala, da 
si umiva roke. Organizirala je tudi prvo civilno šolo za medicinske 
sestre. S svojim delom na slovenskih tleh za pionirko zdravstvene 
nege velja Angela Boškin, ki se je sicer izšolala na Dunaju, prva njena 
zaposlitev pa je bila na Jesenicah, leta 1819. Prvo medicinsko sestro 
na dolenjskem smo dobili leta 1946. Marija Tomšič. Najprej je bila 
glavna sestra Javne ženske bolnice, po reorganizaciji bolnišnice pa 
je bila do upokojitve glavna medicinska sestra kirurškega oddelka. 
Novomeška bolnišnica je bila v začetku leta 1946 še »moška« in 
»ženska«, v obeh pa je močno primanjkovalo strokovnega kadra.

Z uvedbo šolanja, razširitvijo obsega dela, pridobljenimi kompeten-
cami in z uveljavljanjem zdravstvene nege kot področja, na katerem 
je medinska sestra strokovnjakinja in usposobljena za samostojne 
odločitve, za katero seveda prevzema popolno odgovornost, medi-
cinska sestra v sodobnem času prehaja iz pomočnice v sodelavko in 
partnerko v procesu zdravljenja in oskrbe bolnikov.

Kaj potem odlikuje t. i. »dobro medicinsko sestro«? Zagotovo znanje 
in nenehna želja po nadgradnji le tega, samozavest, spoštovanje 
svojega dela in sposobnost kritičnega razmišljanja, ter doba mera 
razvite čustvene inteligence in ustrezne komunikacije. Seveda so 
lastnosti in spretnosti kot so altruizem, empatija in humanost ned-
vomno ključne lastnosti poklica medicinske sestre, ki pa ne bi smele 
biti osnova za zniževanje statusa poklica, ugleda in plačila.

Pandemija je pokazala ostre zobe, kako ste se soočali z preraz-
poreditvijo kadra, da v primeru večjega števila zaposlenih ne bi 
zboleli; vemo namreč, da je sektor z MS močno podhranjen?

Na ravni bolnišnice je bil najtrši oreh zagotovo hitra reorganizacija 
bolnišnice in zagotavljanje zaščitne opreme. Kader zdravstvene nege 
smo z zaprtjem elektivnih programov lahko prerazporedili tam, kjer 
je bilo to najbolj pomembno. Od preklica epidemije bolnišnica dela 
s polno paro. Bolnikov, ki čakajo, je veliko. Se pa bolnišnica sooča z 
upokojevanjem »baby boom« generacije. 20 % zaposlenih v ZN se 
bo upokojilo v nekaj letih.  Nove sodelavce iščemo na dnevni bazi. 
Vendar sem optimist, imam dobre sodelavce s katerimi neumorno 
iščemo rešitve. Novi val? Upam, da ne, vsaj ne v takšni obliki, se pa 
pripravljamo.

Epidemija nam je prinesla mnogo neznank, negotovosti, in s tem 
povezan tudi strah, tesnobo, ne samo med pacienti, temveč tudi med 
zaposlenimi. Smo vendarle samo ljudje, starši, partnerji. V tem času 
se je še toliko bolj pokazala nujnost dobrega vodenja, ustreznega 
komuniciranja in sposobnost sodelovanja. Tudi zadovoljstvo paci-
entov je v veliki meri pogojeno s tem, kakšno izkušnjo so imeli z 
zdravstvenim osebjem. Epidemija nam je pokazala, kdo smo, kaj smo, 
kakšni smo in nam seveda dala tudi možnost, da se kaj naučimo, 
popravimo, izboljšamo. Kaj in koliko smo se naučili, bo pokazal čas, 
saj je življenje pisana paleta odnosov, besed in dejanj.
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POMEN 
STERILIZACIJE

Nataša Piletič, vodja enote za sterilizacijo

POMEN STERILIZACIJE

Sem medicinska sestra, v SBNM zaposlena 32 let in z 
delovnimi izkušnjami različnih strokovnih področjih. 
Kot mlada in neizkušena medicinska sestra sem 
začela z delom v Enoti intenzivne terapije, t. i. 
kirurškem šoku. Imela sem srečo, da so me pod 
svoje okrilje sprejele izkušene medicinske sestre, 
pripravljene deliti znanje in drobne »trike« dobre 
medicinske sestre.

Naučile so me abecedo zdravstvene nege. Po enem letu dela v inten-
zivni terapiji sem bila prerazporejena na Odsek za otroško kirurgijo 
in v kratkem času ponovno nazaj v intenzivno terapijo. Nato sem 
delala v Kabinetu za Doppler in oddelčno sterilizacijo. 
Ob delu sem zaključila visokošolsko izobraževanje 
in bila prerazporejena na takrat še Oddelek za 
anestezijo. Dvakrat tedensko sem delala v 
Ambulanti za zdravljenje bolečine; tudi tukaj 
sem pridobila veliko znanja in me na to ob-
dobje vežejo prijetni spomini. 

V tem času se je zgradila stavba porodni-
šnice, kjer je prostor dobila nova enota za 
sterilizacijo, ki je bila v naši bolnišnici novou-
stanovljena enota. Takratna glavna medicinska 
sestra bolnišnice, ga. Slavica Naumov Krošelj, me 
je povabila k sodelovanju pri pripravi organizacije 
dela nove enote. Imela sem velike pomisleke, saj o 
»sterilizaciji« nisem vedela kaj dosti. V času formalnega 
izobraževanja, tako srednješolskega kot tudi visokošolskega, se to 
področje zgolj omenja. Veliko premalo, žal, se daje poudarek tudi 
temu strokovnem področju. Pa sem se kljub vsemu odločila in spre-
jela velik strokovni izziv. Vendar sem tudi tu imela srečo. »Glavna« 
sterilizacija je bila v starem operacijskem bloku, kjer so procese in 

postopke sterilizacije nadzorovale operacijske medicinske sestre. V 
tistem času je SBNM še imela substerilizacije na Gin-por oddelku, 
ORL oddelku in Okulistiki. Takratna glavna operacijska medicinska 
sestra, ga. Ana Goltes, je imela zastavljene zelo visoke in strokovno 
upravičene standarde za področje reprocesiranja. Svoje bogato zna-
nje je delila z mano in me na marsikatero past tudi opozorila, ter tako 
olajšala prehod. S centralizacijo dela smo delo in delovne procese 
poenotili, uvedli enotno dokumentacijo in začeli z uporabo enakih 
nadzorov nad postopki sterilizacije. Uvedli smo strojno čiščenje in-
strumentarija in medicinsko tehničnih pripomočkov. Na čas uvajanja 
strojnega čiščenja pa nimam prav prijetnih spominov. Nekateri so 
bili prepričani, da strojno čiščenje povzroča okvaro instrumentarija, 
lomljenje držal… Težko je bilo prepričati te ‚nejeverne Tomaže‘, da je 

edino tak način reprocesiranja strokovno pravilen. Pa tudi 
kaj smo naložili v termodezinfektor in po končanem 

postopku dobili preoblikovano, pomanjšano…  
Združevanje, centralizacija dela, uvedba novih 

postopkov niso bili enostavni, vendar nam je s 
sodelovanjem vseh uspelo.

Enota za sterilizacijo je centralna preskr-
bovalna služba, ki s sterilnim materialom 
oskrbuje vse enote v zavodu. Namen obde-
lave medicinskih pripomočkov je pripraviti 

instrumente in ostale medicinsko tehnične 
pripomočke tako, da so tako s tehničnega kot 

tudi z mikrobiološkega vidika varni za ponovno 
uporabo. To pomeni, da mora vsak medicinski pripo-

moček po opravljenem postopku v enoti sterilizacije popol-
noma ohraniti funkcijo delovanja ob ponovni uporabi. Obenem ne 
sme biti posrednik za prenos okužb na paciente in med zdravstvenim 
osebjem ter kontaminacije delovnega okolja. Medicinski pripomoček 
mora biti po končanem postopku obdelave v sterilizaciji popolnoma 
varen za ponovno uporabo. 

Enota za sterilizacijo je 
centralna preskrbovalna služba, 

ki s sterilnim materialom oskrbuje 
vse enote v zavodu.
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»Zaposleni v sterilizacijah se težko uvrščajo v običajno kategorijo 
zaposlenih v zdravstvenem varstvu. Nimajo stika s pacienti, vendar ima 
njihovo delo  neposreden učinek na dobro počutje pacienta. Pogost 
odnos do enot sterilizacije je, da dober sterilizator lahko pokriva številne 
tehnične napake. Zato se osebje v sterilizacijah pogosto obravnava kot 
pomivalce posode. Zdravstveni zavodi morajo spoznati, da lahko samo 
ena slabo usposobljena oseba v enotah sterilizacije negativno vpliva na 
več bolnikov v enem dnevu kot slab kirurg« (Matthews, 2015, 
str. 20-22). 

Pri postopkih sterilizacije ne sme biti napak. Če 
so, le-te vodijo lahko v neželene dogodke, lahko 
poslabšajo zdravstveno stanje naših pacien-
tov, podaljšajo čas in povečajo stroške zdrav-
ljena. Enota za sterilizacijo v SBNM sledi 
sodobnim strokovnim smernicam in smo bili 
učna baza našim kolegicam iz večjih sloven-
skih bolnišnic. Velikokrat smo zaprošeni za 
ogled naše enote, vendar si moramo za ohra-
njanje strokovnega nivoja prizadevati vsi. Tako 
kot ostali postopki zdravljenja tudi reprocesiranje 
potrebuje čas. Včasih slišimo ‚‘pa dajte no v hitri po-
mivalec in na hitro sterilizacijo, nujno rabimo.‘‘ Pa je temu 
res tako, ali zgolj ne zaznamo presekati navad in se reorganizirati? 
Hiter obrat instrumentarija in medicinsko tehničnih pripomočkov 
lahko predstavljata tveganje v obliki ne dovolj ohlajenih instrumen-
tih, ostanka nečistoč, nepravilno zloženega instrumentarija, ipd. Delo 
v enotah sterilizacije je specifično in rokovanje z instrumentarijem, ki 
je vse bolj kompleksen, je zahtevno. Teh znanj ni mogoče pridobiti s 
formalnim izobraževanjem in vsi ne moremo delati vsega v vsakem 
trenutku. Z neustreznim kadrovanjem se lahko v posameznih enotah 
sterilizacije zgodi, da bo upokojevanje zaposlenih hitrejše, kot prido-
bitev in usposobitev novih kadrov. Kot pravi Kovach (2005, str. 54-55), 
so enote sterilizacije eni redkih oddelkov, ki bi lahko ustavili delova-
nje institucije, saj tu potekata vsa sterilizacija in dekontaminacija ter 
ni usposobljenega osebja, ki bi ga lahko nadomestili v kratkem času.

Chobin (1998, str. 37) pravi, da mora vsako posamezno fazo sterili-
zacije novozaposleni osvojiti s pomočjo mentorja, in sicer naj bi 
zaposleni v šestih mesecih dosegel 25 % produktivnost in v enem 
letu 90 % produktivnost. Pravilno usposabljanje osebja lahko vpliva 
tudi na stroške popravila instrumentov. Nepravilno čiščenje, razsta-
vljanje, ponovno sestavljanje, zavijanje in obdelava lahko vplivajo na 
življenjsko dobo kirurških instrumentov. V slovenskih sterilizacijah se 
od zaposlenih pričakuje samostojno delo že po šestih mesecih dela 
v enotah sterilizacije. Bojim pa se, da bo ta čas še krajši, rezultat pa 
gotovo neugoden.

Zaradi delovnih izkušenj različnih strokovnih področij sem si za temo 
magistrske naloge izbrala delovne pogoje zaposlenih v zdravstveni 
negi. Preučevala sem delovne pogoje zaposlenih v enotah sterilizacije 
slovenskih bolnišnic in zaposlenih na bolnišničnih oddelkih v SBNM 
in njegov vpliv na medosebne odnose in počutje. Ugotovila sem več 
statistično pomembnih razlik med obema anketiranima skupinama. 
Za zaposlene v enotah sterilizacije bi izpostavila predvsem povečan 
hrup, ki ga oddajajo aparati, umetno prezračevanje in osvetljevanje 

prostorov, omejenost gibanja izven oddelka, nedostopnost pripomoč-
kov za dvigovanje bremen in nepovratnih informacij o opravljenem 
delu. Starost zaposlenih je v enotah sterilizacije višja kot na bolniš-
ničnih oddelkih. V enotah sterilizacije je v večji meri zaposleno osebje 
s srednješolsko izobrazbo. Nujno bi bilo tudi v enote sterilizacije za-
poslovati medicinske sestre z visoko izobrazbo in naprednimi znanji. 

Poznavanje postopkov sterilizacije in zavedanje pomembnosti ste-
rilizacije so ključnega pomena pri preprečevanju prenosa 

bolnišničnih okužb. Pomanjkljivo znanje s področja 
reprocesiranja in ne-zavedanje pomena steriliza-

cije v procesu zdravljenja lahko vodita v prenos 
okužbe. Zdravljenje bolnišnične okužbe pa je 
bistveno dražje od stroškov dela visoko uspo-
sobljenega in motiviranega osebja.

Še posebno so zaposleni v enotah steriliza-
cije izpostavljeni prenosu okužb, kadar pri 

delu pride do poškodbe z ostrim predmetom. 
Zaposleni v enotah sterilizacije največkrat ne 

vedo, pri katerem pacientu je bil instrument 
uporabljen. 

Ugotovila sem tudi, da zaposleni v enotah sterilizacije, 
zaradi sporočil, ki jih dobivajo iz ostalih enot zdravstvenih 

zavodov s prisotnostjo verbalnega nasilja, dojemajo svoje delo kot 
manj pomembno. Vendar brez nas in našega dela, ne bi bilo toliko 
ugodnih izidov zdravljena. Zaposleni v enotah sterilizacije ne delamo 
neposredno ob pacientu ampak za pacienta. Obema anketiranima 
skupinama so skupni slabši medosebni odnosi, slabše počutje na de-
lovnem mestu in nedostopnost navodil za delo. Pridobljeni rezultati 
so bili nekako pričakovani. 

Sodelujem v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
sterilizaciji v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, 
kjer sem trenutno predsednica sekcije in razmere v slovenskih 

Z neustreznim kadrovanjem 
se lahko v posameznih 

enotah sterilizacije zgodi, da bo 
upokojevanje zaposlenih hitrejše, 

kot pridobitev in usposobitev 
novih kadrov.
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sterilizacijah poznam zelo dobro. Upam si trditi, da je reprocesiranje v 
SBNM varno in kakovostno.

Trenutno opravljam delo vodje Enote za sterilizacijo in sem na svoje 
sodelavce v enoti izjemno ponosna. Velikokrat moramo prenesti ve-
liko neupravičenih kritik brez strokovnih podlag. Verjamem, da bomo 
s skupnim sodelovanjem predvsem pa spoštovanjem, presegli način 
komunikacije, ki ni primeren za zaposlene v zdravstvu. Kot vodja enote 
si seveda želim strokovnega napredka v enoti in stremim k temu, da 

se poveča delež termodezinfekcijske obdelave medicinsko tehničnih 
pripomočkov, za katere velja, da morajo biti pri ponovni uporabi pri 
pacientu čisti in ne sterilni. Verjamem, da bomo z novo pridobljenimi 
kapacitetami lahko povečali delež strojnega čiščenja.

V zadnjem letu smo pridobili nekaj nove sterilizacijske opreme in 
sledljivost materialu bi zaključila krog procesa sterilizacije. Tako bi 
bili konkurenčni tudi v svetovnem merilu.

AKTUALNO

RAZISKOVALNA 
DEJAVNOST 

V SB 
NOVO MESTO 

Mag. Ljubinka Počrvina

Branka Stražišar

SB Novo mesto je po sklepu Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) 
od leta  2018 vpisana v evidenco raziskovalnih 
organizacij, pod številko 3824. 

Po šifrantu ARRS so bile za SB Novo mesto registrirane naslednje razi-

skovalne dejavnosti: Medicina (3), Nevrobiologija (3.03), Reprodukcija 

človeka (3.05), Srce in ožilje (3.06), Metabolne in hormonske motnje 

(3.07), Javno zdravstvo (3.08) in Biotehnika (4). Po Evropski klasifikaciji 
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raziskovalne dejavnosti (CERIF-CERCS) pa so bile registrirane razi-
skovalne dejavnosti: Medicina (B 007: vsa področja) in Agronomija (B 
006; podskupina Prehrana B 420). 

Prvi člani raziskovalne skupine so bili izvoljeni v raziskovalne nazive 
s pomočjo sodelovanja zunanje strokovne komisije. V letošnjem letu 
smo uspeli v bolnišnici pridobiti pomembna člana raziskovalne sku-
pine, ki imata znanstveni raziskovalni naziv. S tem smo dobili možnost 
izvolitev v raziskovalne nazive znotraj bolnišnice, kar je pomemben 
korak, saj smo do sedaj morali za sodelovanje v komisiji za izvolitve 
iskati zunanje strokovnjake. Postopek izvolitve se vodi na podlagi 
Pravilnika o izvolitvah v raziskovalne nazive v SB Novo mesto.

Z raziskovalnega področja tu predstavljamo nekaj statističnih podat-
kov. Po pregledu podatkov s strani bibliotekarke v SB Novo mesto 
smo imeli v obdobju od 01.01 2019 do 31.12.2019  skupaj 109 bibli-
ografskih zapisov /sestavnih delov z dodeljenimi tipologijami (Tabela 
1).

Tabela 1: bibliografski zapisi za leto 2019 

Izvirni znanstveni članki 4

Pregledni znanstveni članek 1

Strokovni članki 8

Poljudni članek 1

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci  
(vabljeno predavanje) 1

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci   
(vabljeno predavanje) 1

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah 11

Objavljeni strokovni prispevki na konferencah 3

Objavljeni povzetki znanstvenih prispevkov na  
konferencah 23

Objavljena povzetka strokovna prispevka na konferencah 2

Samostojni strokovni sestavki ali poglavja v  
monografskih publikacijah 3

Intervjuji 5

Drug sestavni del 1

Radijske ali televizijske oddaje 3

Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus 1

Druge monografije in zaključena dela 9

Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov 
na konferenci 1

Prispevki na konferencah brez natisa 6

Gostujoča predavanja na konferencah brez natisa 6

Druga izvedena dela 19

V bolnišnici poteka oziroma je potekalo več strokovno raziskovalnih 
projektov:

• V letošnjem letu smo podpisali pogodbo o skupni izvedbi ARRS apli-
kativnega projekta (UNM FZV, UNM FEI in SBNM) z naslovom: "Vpliv 
integriranih kliničnih poti na izzide pacientov, komunikacijo in stro-
škovno učinkovitost". Prijavitelj je Univerza Novo mesto, Fakulteta za 
zdravstvene vede. Trajanje projekta: 2020-2023. 

• Trenutno potekajo zaključne aktivnosti projekta CHRODIS plus (Joint 
Action CHRODIS +: Implementing good practices for chronic diseases), 
kjer je nosilec projekta za Slovenijo Nacionalni institut za javno zdravje 
(NIJZ). Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto 
sta pridružena partnerja, vodja projekta za SB Novo mesto pa je prim. 
Milivoj Piletič, dr.med. Cilj projekta je podpora državam članicam pri 
izbiri učinkovitih načinov za zmanjšanje bremena kroničnih bolezni, 
za povečanje vzdržnosti zdravstvenih sistemov in za razvoj človeškega 
kapitala. Trajanje projekta: 2017-2020.

• V začetku leta 2020 smo pričeli z aktivnostmi na projektu: 
"Implementacija klinične poti prehranske podpore bolnikov na sekun-
darnem nivoju zdravstvenega varstva, v SB Novo mesto in DSO Novo 
mesto ter ozaveščanje javnosti o pomenu podhranjenosti v JV delu 
Slovenije«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Vodja projekta je 
Renata Hribar, dr.med. Trajanje projekta: 2020-2022.

• V obdobju epidemije smo pridružili projektu  »COVIDiet: Impact of 
the COVID19- lockdown on eating habits in the European population« 
španske raziskovalne skupine (University of Granada, Španija). V zelo 
kratkem časovnem okvirju (10. – 27. april 2020) smo z raziskovalci iz 
Inštituta Jožef Štefan prevedli in izvedli on-line anketo z naslovom 
»Prehranske navade prebivalcev Slovenije v razmerah epidemije 
COVID-19«. Šestnajst partnerskih držav je uspešno izvedlo spletno 
anketo za oceno vpliva Covid-19 izolacije na prehranjevalne navade 
evropskega prebivalstva. Rezultati bodo predstavljeni v dveh člankih. 
Raziskovalka v SB Novo mesto: dr. Irena Hren (2020).

• Končni rezultat projekta »Promocija preprečevanja in obvladovanja 
bolnišničnih okužb«, je bil v juliju 2020 predstavljen s strani članov 
projekta in predstavnikov SB Novo mesto (mag. Jožica Rešetič in Ingrid 
Jaklič, univ.dipl.ing.). Pri projektu sta sodelovali Fakulteta za ekonomijo 
in informatiko Univerze v Novem mestu in  Splošna bolnišnica Novo 
mesto ter devet študentov iz petih študijskih programov.  Projekt je 
sofinancirala Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega 
socialnega sklada v okviru razpisa Projektno delo z negospodarskim 
in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno 
korist 2016–2020 za študijsko leto 2019/2020.

• SB Novo mesto je v lanskem letu uspešno zaključila projekt Interreg 
V-A Slovenija-Hrvaška »Izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev 
preko krepitve čezmejnega sodelovanja institucij na področju zdra-
vstva«. Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja. 
Vodilni partner je bil: Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera, vodja 
projekta za SB Novo mesto mag. Ljubinka Počrvina. Trajanje projekta: 
2017-2019. 

• »Seniors Service Guide (+55) in Slovenia« (september 2018 – april 
2019). Septembra 2018 je bila prvič ustanovljena delovna skupina 
»Seniors Service Guide (55+) in Slovenia«. Skupino je vodil mag. Jože 
Gričar, z idejo da se ustvari vodnik e-storitev za starostnike oziroma 
njihove starejše otroke, in sicer z namenom aktivnega vključevanja 
starostnikov v digitalno dobo moderne družbe. V sklopu slednjega 
projekta je nastal Kažipot v fizični in  elektronski obliki, ki je dostopen 
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na - http://eregion.eu/seniors-eservices-guide-55-slove-
nia/. Predstavnika za SB Novo mesto: mag. Ljubinka 
Počrvina in Marjan Matešič, mag.družb.inf.

• »PROSAFE CREACTIVE«: program merjenja 
kakovosti posamezne intenzivne enote, ki 
temelji na merjenju stopnje prilagojene 
umrljivosti, in samoocenjevanja te enote, 
na podlagi analize posameznih sklopov 
podatkov, ter primerjava rezultatov te 
enote z ostalimi intenzivnimi enotami. To 
je evropski projekt, ki vključuje 8 partnerjev 
iz Cipra, Madžarske, Poljske, Slovenije, Italije, 
Grčije, Izraela, Nemčije, Velike Britanije in s 
sodelovanjem Brazilije. Vodilni nosilec projekta je 
bil Inštitut Mario Negri iz Bergama. Projekt je potekal 
od 1.10.2013 do 31.3.2019. Končno vsebinsko in finančno 

poročilo pa je bilo pripravljeno v januarju 2020. Nosilec za SB 
Novo mesto je bil prim. Rafael Kapš, dr.med.

• 8.9.2020 je bila predložena prijava 
»PROSPECT FNH-RI« na evropski razpis ESFRI 

Roadmap 2021. Splošna bolnišnica Novo mesto je 
ena izmed 149 različnih institucij iz 24-tih držav, 
ki želimo sodelovati v projektu evropske mreže 
raziskovalne infrastrukture s področja hrane, 
prehrane in zdravja. https://fnhri.eu/projects/
prospect/. Prijavitelj: Wageningen University & 
Research, Netherlands, Predstavnica za SB Novo 

mesto je dr. Irena Hren. Od decembra 2019 je SB 
Novo mesto članica nacionalnega Konzorcija slo-

venske raziskovalne infrastrukture za področja Hrana, 
Prehrana in Zdravje.

Splošne pridobitve za SB Novo mesto na področju strokovno 
raziskovalnih projektov so poleg finančnih sredstev na prvem mestu 
promocija SB Novo mesto (Slovenija, Hrvaška, Nemčija, Grčija, Italija…), 
vzpostavitev mreže potencialnih partnerjev za nadaljnje EU projekte, re-
ference pri prijavah za EU razpise, izkušnje na področju mednarodnega in 
nacionalnega sodelovanja, okrepitev sodelovanja na lokalni in nacionalni 
ravni, ipd. 

V letu 2019 smo za odobritev raziskav v okviru diplomskih, magistrskih, 
doktorskih in drugih nalog, ki so vezane na delovanje in poslovanje 
Splošne bolnišnice Novo mesto, ustanovili posebno komisijo. Ta je v letu 
2019 obravnavala 32 vlog, ki so prišle z različnih izobraževalnih inštitucij 
iz cele Slovenije, največ vlog so podali študenti Fakultete za zdravstvene 
vede Univerze v Novem mestu. V letošnjem letu smo do konca meseca 
avgusta obravnavali 14 vlog. 

V SB Novo mesto potekajo tudi klinične študije zdravil in medicinskih 
pripomočkov. 

Zavedamo se, da je raziskovalno delo vrhunsko klinično delo in je ka-
zalnik strokovne uspešnosti ustanove. S tega vidika se veselimo novih 
raziskovalnih nazivov in novih prijav na mednarodnih razpisih. 

Povezava:

• spletna stran SB NM Raziskovalna dejavnost 
https://www.sb-nm.si/raziskovalna-organizacija

V SB Novo mesto potekajo 
tudi klinične študije zdravil in 

medicinskih pripomočkov.
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V bolnišnici potekajo intenzivna gradbena dela. 
O tem, kaj se dogaja in kaj nas čaka, smo se 
pogovarjali z vodjo Službe za investicije, gospodom 
Jacquesom Grosom.

Gradbena dela v SBNM se dogajajo tako v notranjosti, kot 
zunanjosti, česa se lahko veselimo? 

Na področju investicij je trenutno aktivnih res veliko projektov, saj 
je vodstvo SB NM izrazito investicijsko in razvojno naravnano. Med 
najpomembnejšimi in največjimi projekti  v letu 2020 je energetska 
sanacija dveh objektov (kuhinje in upravne stavbe), ki je v fazi za-
ključevanja. Izvedli smo tudi potrebna gradbeno-obrtniška dela za  
pripravo prostorov, kjer smo montirali novi CT aparat, sanacijo strehe 
na Internem oddelku in sanirali cesto po rekonstrukciji meteorne 
kanalizacije, ter s tem preprečili neprestane vdore vode v objekt. 
Uredili smo dežurno sobe s sanitarijami na Radiološkem 
oddelku, uredili prostore za posege z laserjem in 
preuredili celoten laboratorij z dodatnima dvema 
sobama. V želji , da sledimo potrebam  pacientk 
in trendom na področju porodništva, smo na 
oddelku za ginekologijo uredili dve dodatni 
nadstandardni sobi. Trenutno potekajo grad-
beno obrtniška dela za pripravo prostora, 
kjer bo nameščen novi rentgenski aparat, 
pa tudi prenova prostorov Upravne stavbe, 
ureditev 'clean rooma' za ANTIVGF na očesnem 
oddelku  in še preko 15 manjših projektov. 
Kljub številnim velikim projektom smo sočasno 
izvajali tudi vsa potrebna in planirana vzdrževalna 
dela. V času poletnih dopustov je bilo tako izvedeno be-
ljenje celotnega  visceralnega oddelka, travmatologije, ortopedije, 
hodnikov, in še bi lahko naštevali. Zaposleni se večkrat že pošalijo, 

INVESTICIJE

VODSTVO SBNM JE 
IZRAZITO INVESTICIJSKO 
IN RAZVOJNO 
NARAVNANO

Investicije, ki se trenutno 
izvajajo, so ocenjene na približno 

3.000.000 EUR

da smo postali gradbišče. V tem je tudi nekaj resnice, saj res ogromno 
investiramo, prenavljamo.

Ali je bilo tudi na področju investicij čutiti učinek epidemije? So 
se dela ustavila?

V času COVID epidemije je bilo potrebno še več prilagoditev prostorov, 
prezidav, preureditev, začasnih sten ipd., predvsem zaradi zagotavlja-
nja čistih in nečistih poti. Vse to je s seboj prineslo dodatne stroške, 
ki jih bolnišnica ni načrtovala. Določeni projekti, ki jih izvajajo zunanji 
izvajalci, so se sicer za kratek čas ustavili, vendar so z zagotavljanjem 
ukrepov, ki jih je priporočil NIJZ, relativno hitro nadaljevali z deli.

Kaj pa še načrtujete v prihodnje?

V načrtu sta ureditev prostorov za kardio oddelek in priprava pro-
storov za novi MR. Po 40 letih je prenova potrebna tudi v kuhinji, ki 
jo bomo tehnološko modernizirali in optimizirali. Aktivno pripravlja-
mo potrebno dokumentacijo za prenovo nekaj več kot sto let stare 

zgradbe, v kateri je bil do lani nameščen naš interni oddelek. 
Spomeniško zaščiteno zgradbo nameravamo preno-

viti v okviru projekta vzpostavitve treh slovenskih 
negovalnih bolnišnic. Za prenovo je predvideno 

financiranje oz. črpanje evropskih sredstev. 
Predvidena je ureditev celostne podobe bol-
nišnice tako zunaj kot znotraj; uredili bomo 
okolico s peš potjo čez park do glavnega 
vhoda in postavili  zunanje označevalne 
table. Notranjost bolnišnice bomo opremili z 

jasnimi in vidnimi usmerjevalnimi tablami, ki 
bodo v pomoč pacientom pri orientaciji. V dalj-

šem obdobju pa sta predvideni tudi preureditev 
pediatrije in ekološkega otoka.

Koliko je ocenjena vrednost investicij?

Investicije, ki se trenutno izvajajo, so ocenjene na približno 3.000.000 
EUR, v ta znesek pa niso všteta razna vzdrževalna dela (beljenje, 

Jacques Gros univ.dipl.prav., Služba za investicije
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zamenjave vrat, itd.). Za obdobje štirih let, od 2020 do 2024, so in-
vesticije ocenjene na preko 20.000.000 EUR. Sredstva so iz različnih 
virov, tako EU sredstva kot sredstva ministrstva za zdravje, in lastna 
sredstva. Vse aktivnosti bomo usmerili v črpanje evropskih sredstev, 
sredstev MZ za investicije in v pridobivanje novih programov.

Prenavljate tudi staro interno bolnišnico, ki bo dobila novo 
streho in fasado. Kakšna bo njena podoba? Je bilo kaj zapletov s 
strani spomeniškega varstva? Gre namreč za eno lepših stavb v 
Novem mestu.

Veliko sodelavcev in mimoidočih sprašuje, kaj se bo prenovilo na 
Internem oddelku SB NM. Prvotno je bilo mišljeno, da bi poleg sana-
cije strehe obnovili tudi fasado, saj gradbeni oder predstavlja visoko 
postavko. Na koncu je v dogovoru z Zavodom za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije prevladalo mnenje, da se fasada prenovi v celoti 
v sklopu celostne prenove Internega oddelka, za katerega naj bi 
dobili odobrena sredstva s strani MZ. Z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije sodelujemo zelo dobro, tako da so vsa dela 
usklajena s stroko. Zelo zadovoljni smo tudi z njihovo odzivnostjo, 
saj zelo hitro pridobimo različna soglasja, oziroma pogoje, kadar 
jih pri posameznih posegih potrebujemo, seveda pa imajo pri va-
rovanju stavb, ki so spomeniško zaščitene, določene zahteve. Tudi 
te je potrebno pri izvajanju investicij upoštevati. Trenutno smo v 
fazi izdelave projektne dokumentacije, ki bo vključevala tudi arhi-
tekturne pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Predvidoma 
naj bi z deli začeli naslednje leto in jih zaključili v letu 2023. S to 
investicijo bo stara Interna bolnišnica zagotovo zopet ena najlepših 
novomeških stavb.
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V Splošni bolnišnici Novo mesto smo 
bogatejši za nov CT aparat. Gre za 
cca 1,5 mio evrov investicije, ki jo je 
v 70-odstokih sofinancirala država, 
30- odstotkov pa je zagotovila 
bolnišnica sama.

Vsako leto pri nas opravimo okrog 10.000 CT 
preiskav. Opravljamo diagnostična slikanja vseh 
delov telesa, največ pa je CT preiskav glave, tre-
buha in prsnega koša, kar obsega približno 80% 
vseh preiskav. Do sedaj smo v naši bolnišnici 
imeli zgolj en CT aparat, ki je star 12 let, vsako 
leto pa smo zaradi velikega števila opravljenih 
preiskav morali zamenjati rentgensko cev, kar je 
pomenilo velike stroške vzdrževanja. 

Novi CT aparat ima vrhunsko tehnologijo, kar 
za paciente pomeni boljšo diagnostiko ob nižji 
obremenitvi z ionizirajočim sevanjem. Preiskava 
bo tako za paciente bolj natančna in bolj varna, 
ker pa je aparat tudi zmogljivejši, bomo lahko 
v bodoče uvedli tudi nove diagnostične prei-
skave (npr. CT koronarografijo oz. neinvazivne 
kardiološko žilne preiskave). Sposobni bomo 
pregledati več pacientov na časovno enoto. Tako 
se pacientom iz naše regije za CT koronarogra-
fijo ne bo več potrebno voziti v druge ustanove, 
kar je ogromna pridobitev in česar smo izredno 
veseli. Še vedno bomo poleg novega CT aparata 
za manj zahtevne preiskave uporabljali tudi 
stari CT aparat, kar bo zagotovo pripomoglo k 
zmanjševanju čakalnih dob.

POGLED NAZAJ 

NOV
CT APARAT

Na fotografiji od leve proti desni: Srečko Vovko, vodja radioloških inženirjev, Tanja Šubic, dr. med., 
specialistka radiologije, prim. Milivoj Piletič, strokovni direktor, Simona Volf, pomočnica direktorice 
za zdravstveno nego, Katarina Drenik, pomočnica direktorice za pravne zadeve, doc. dr. Milena 
Kramar Zupan, direktorica, Ivan Kos, dr. med., specialist radiologije, vodja radiološkega oddelka.
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PREIZKUŠNJA SE ZAČNE 
NA VHODNIH VRATIH 

Kako bi opisali svoje delo?

Naše delo je dinamično, zanimivo, odgovorno in včasih polno pre-
senečenj. Včasih napeto, kot v akcijski drami, spet drugič se lahko 
znajdemo v komediji. Ker imamo opravka z veliko različnimi ljudmi, 
naš delovnik nikoli ni enak in vse skupaj lahko postane zelo razgiba-
no in sila pestro. Vsekakor to delo rada opravljam, predvsem v času 
koronavirusa je potrebno ohraniti mirno glavo in toplo srce.

Ali se je delo receptorja v času korona krize kaj spremenilo, smo 
se spremenili ljudje?

Spremembe so predvsem prinesle omejitve glede obiskov, spremlje-
valcev, nošenja zaščitne opreme, itd.... Prinesle so tudi mnogo preveč 
slabe volje in vprašanj za nas v času  obiskov, saj smo mi dejansko 
prvi stik s pacienti in obiskovalci.

Katera so najbolj pogosta zastavljena vprašanja, ki jih dobite?

Če se navežem na sprejemanje telefonskih klicev, je delovni čas in 
čakalna doba/novi termini na zdravstvene storitve prioriteta pri 
pogostih vprašanjih. V času koronavirusa pa je veliko vprašanj tudi, 
kje je ambulanta za testiranje le-te, kljub vsem ustreznim kažipotom.  

Seveda sprašujejo tudi kje je določen oddelek, ambulanta, kje se pri-
javiti. Včasih je zelo težko odgovoriti na zastavljeno vprašanje po do-
ločenem zdravniku, saj nismo vedno obveščeni ob vseh spremembah.

Katere so za vas najtežje preizkušnje na vratih?

Pri našem delu je ključnega pomena potrpežljivost, prijaznost, sočutje 
in odločnost. V najtežjih preizkušnjah, kot so nesramni ter arogantni 
obiskovalci, pa prijazen pogled in prijazna reakcija na njihov odnos 
do nas. 

Kaj bi vam olajšalo delo?

Delo bi nam olajšali dodatni zaposleni, sploh v dopoldanskem času, 
ko je povečano število obiskovalcev. Trenutno nam delo olajšajo »tri-
ažne« sestre na vhodu. Čuti se pomanjkanje delovne sile, vendar se 
potrudimo, da premagamo vse ovire.

Ali ste imeli v času korona virusa kakšno res neprijetno izku-
šnjo? Prijetno?

Neprijetnih izkušenj je bilo kar nekaj, od pacientov do spremljevalcev 
in obiskovalcev. Močno nezadovoljni so zaradi omejitve obiskov, ter 
prinosa hrane in pijače. Iščejo vse možne izgovore, izsiljujejo in gro-
zijo. Spet drugi so razumevajoči in dosledni pri upoštevanju omejitev 
oz. trenutnega hišnega reda SB NM.

Kako se ljudje spopadajo s tem, da ne morejo na obisk, ali kdo 
za to izve šele na vratih in kakšna je njihova reakcija?

Kot vedno so obiskovalci včasih strpni, spet drugi manj strpni. Mi smo 
vedno pripravljeni na pogovore, dogovore, prilagajanja, popuščanja in 
dogovarjanja z oddelki in njihovimi sestrami. Določeni obiskovalci to ra-
zumejo, drugi ne in hočejo svojo voljo doseči z izsiljevanjem in grožnjami.

Kaj za vas pomeni dobra komunikacija?

Umetnost komuniciranja je dan danes ena najpomembnejših veščin. 
Komunikacija je veliko več, kot zgolj sporazumevanje.  Komunikacijske 

Irenna Turk Mavsariz je na delovnem mestu 
informator-receptor zaposlena že 15 let. Zaradi 
12 urnega delovnika se težko udeleži kakšne 
organizirane prostočasne dejavnosti, zato prosti čas 
najraje preživi v naravi in si tako napolni baterije za 
prihajajoče izzive.

RECEPTORJI
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sposobnosti vplivajo na to, kako nas okolica dojema. Pomembna je 
mirna komunikacija, spoštljiv odnos, aktivno poslušanje, ter seveda 
pravila lepega vedenja in olika.

Ali imate iz časa vaše službe kakšno prigodo, ki se vam je še 
posebej vtisnila v spomin?

Seveda se je zgodilo kar nekaj prigod, ene žalostne in druge vese-
le. Ko smo  bili  na stari kirurgiji, je bilo takšnih prigod veliko več. 
Bila so rojstva v avtomobilih, pomoč pripeljanim ponesrečencem iz 
prometnih nesreč, poškodbe s stroji, ko smo za njimi prinašali dele 
teles, dnevni obiski Romov v velikem številu, spanje brezdomcev v 
bolnišnici kljub temu, da smo imeli varovanje.

Kako bi bilo po vašem mnenju najboljše organizirati delo na  
vhodih?

Zaposlenih nas je šest, ki si naloge razporedimo. Naš urnik je izmen-
ski, 12 urni, tudi ob nedeljah in praznikih. Kot sem že navedla, bi nam 
olajšali  delo dodatni zaposleni, sploh v dopoldanskem času, ko je 
povečano število obiskovalcev. Trenutno nam delo olajšajo »triažne« 
sestre na vhodu, za kar smo jim neskončno hvaležni.

MEDIJI IN MI

SNEMANJE 
PRISPEVKA 
O AO PLUS 

ZA ODDAJO 
VIZITA

Primož Počrvina velik del svojega življenja preživi 
v operacijski dvorani. Kljub številnim operacijam, ki 
jim je prisostvoval, jih še vedno jemlje osebno, zato 
so mu strokovnost, varnost in uspešna operacija 
ključnega pomena. Tako je tudi z njegovo pomočjo 
Splošna bolnišnica Novo mesto postala prva 

regionalna bolnišnica, ki s pomočjo AO Fundacije 
pridobiva najnovejše mednarodne informacije iz 
področja travmatologije. To pa za paciente pomeni 
zmanjšanje možnosti zapletov in to, kar si vsi želimo; 
da se po posegu s čim manj bolečine čim prej 
postavijo na noge.
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»Zelo veliko časa preživim v Davosu v Švici, od 
koder skušam znanje prinesti v Slovenijo. Po vzoru 
najuglednejših bolnišnic na svetu smo sem pripeljali 
t. i. Module kliničnega usposabljanja, ki so zelo 
interaktivni izobraževalni tečaji, ki jih izvaja za to 
usposobljen AO Trauma inštruktor, razvija in pripravlja 
pa jih AO Trauma izobraževalna skupina. Moduli tudi 
podpirajo operacijsko osebje pri njihovem nadaljnjem 
izobraževanju, tako da s tem skrbimo za kontinuirano 
kvaliteto in oskrbo pacientov«, je povedal Počrvina.

Primož  je skupaj z dr. Prevedenom operiral pacientko 
z zlomom koželjnice. Poseg sta opravila pred kamera-
mi, ki jo za oddajo Vizita v sklopu 24 ur Na POP TV 
pripravlja novinarka Urška Šestan. Pred posegom so 
opravili temeljit pogovor in analizo, v praksi pa je za 
pacientko to pomenilo, da je imela poleg travmatologa 
oz. ortopeda okrog sebe osebje, ki je natančno poznalo 
svoje delo. Od tega v kakšnem položaju mora biti pa-
cient, do vrst pripomočkov, ki jih bo pri operaciji kirurg 
uporabljal. Operacija se tako odvija hitreje, zato lahko 
oskrbijo tudi več pacientov in na ta način manjšajo 
čakalne vrste.

»Zame kot travmatologa pomeni ob sebi imeti nekoga, 
ki je usposobljen na ta način velik doprinos. Prihrani 
mi veliko časa, imam dodaten par oči, ki natančno ve, 
kaj dela, za pacienta to pomeni, da bomo k njegovi 
operaciji pristopili na način, ki je bil večkrat preverjen 
in dokazano dosega najboljše rezultate. Vsekakor je 
zelo pomembno, da imamo možnost razvoja z med-
narodnimi institucijami in skušamo v Sloveniji nuditi 
oskrbo primerljivo z najboljšimi na svetu«, nam je za-
upal Zoran Preveden, dr. med., specialist travmatolog, 
predstojnik travmatološkega oddelka v SBNM.

Kaj sploh je AO Fundacija? AO Fundacija je neprofitna 
organizacija, ki se ukvarja z izboljšanjem oskrbe za 
ljudi z mišično-skeletnimi poškodbami in njihovimi 
posledicami z raziskavami, razvojem, izobraževanjem 
in zagotavljanjem kakovosti v načelih, praksi in 
rezultatih zdravljenja zlomov. Fundacija je nastala 6. 
novembra 1958 v švicarski študijski skupini kirurgov, 
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen v Bielu, 
kjer so se združili, da bi zagovarjali revolucionarne 
tehnike notranje fiksacije, s katero so dosegli izjemne 
rezultate pri zdravljenju zlomov kosti. 

»Od preteklega januarja do danes, smo za zaposlene 
v naši in brežiški bolnišnici opravili 6 izobraževanj, 
pri katerih je sodelovalo 25 udeležencev. Naša želja 
je, da bi bilo takšnih izobraževanj še več, saj z njimi 
postajajo naši zaposleni še bolj usposobljeni, strokovni 
in samozavestni in tako smo na koncu vsi bolj zado-
voljni, predvsem pa so na boljšem pacienti«, še doda 
Počrvina.
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ŠPORT

Športno društvo Splošne bolnišnice Novo mesto je združenje zaposlenih 
v našem zavodu, ki delujejo na področju športa in športne rekreacije. 
Namen društva je organizirati, spodbujati in uresničevati svoje skupne 
interese in aktivnosti na področju tekmovalnega športa ter športne 
rekreacije.

Letošnje leto nas je ohromilo za prenekatero aktivnost. Zaradi 
znanih razlogov je bil obseg jubilejne sezone Delavskih športnih 
iger močno zmanjšan, odpovedane so bile tradicionalne medna-
rodne športne igre v Umagu, organizirane s strani SZSV, odpo-
vedane so bile športne igre slovenskih bolnišnic pod okriljem 
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in tudi športni dan za 
vse zaposlene. 

Kljub vsemu smo se udeležili posameznih izvedenih tekmovanj, zave-
slali po naši zeleni reki Krki in dosegli nekaj lepih rezultatov. Lepo je 
bilo spremljati vse vaše objave, ko ste osvajali vrhove slovenskih gora in 
odkrivali lepote naše dežele.

Poletje se je poslovilo, dnevi so krajši in hladnejši, posledično pa 
bomo vedno manj časa preživeli na svežem zraku. Mediji so prežeti z 
negativnimi informacijami. Večkrat je izraženo vprašanje zaupanja v 
učinkovitost protikoronskih ukrepov in dobronamernost omejevalne 
politike, obremenitve so vse večje in zaskrbljenost nad našo potjo v 
prihodnje je upravičena. Ozaveščanje pomena imunskega sistema in 
usmeritve za njegovo okrepitev bi bile v tem obdobju lahko ustrezna 
strokovna alternativa za tiste protivirusne ukrepe, ki onemogočajo 
normalno življenje na drugih področjih.

Ker smo zaposleni v zdravstvu, verjetno ni potrebno izpostavljati, kako 
pomembna za ohranjanje vitalnega telesa sta ustrezna prehrana in 
telesna aktivnost. Manj znano je morda to, kakšne koristi prinaša redna 
telesna aktivnost, še manj pa na kakšen način te koristi dosežemo.

Redna telesna dejavnost je univerzalna rešitev za mnogo zdravstvenih 
težav, hkrati pa pozitivno vpliva tudi na mentalno zdravje in osebnostne 
lastnosti, predvsem na tiste, ki so povezane s psihično oz. emocionalno 
trdnostjo, odpornostjo proti stresu in obvladovanjem napornih situacij. 
Ustrezna telesna aktivnost pomembno zmanjšuje tveganje za virusno 
okužbo in zmanjšuje tesnobo, ki jo lahko povzroči (samo)izolacija zaradi 
preprečitve širjenja virusa.

S telesno vadbo lahko uravnavamo svoje razpoloženje, saj gre za učinkovit 
način spodbujanja pozitivnega razpoloženja. Pozitivne učinke ima tudi 
na zdravje možganov v vseh življenjskih obdobjih in vedno večje število 
raziskav kaže, da lahko telesna vadba izboljša kognicijo, ščiti pred nevrode-
generativnimi motnjami ter zmanjša pojavnost in resnost številnih drugih 
psiholoških stanj, med njimi motenj razpoloženja, anksioznosti in depresije. 

Mnoge študije potrjujejo ugoden vpliv gibanja na spodbujanje rege-
neracije in nastajanje novih živčnih celic v predelih možganov, ki so 
odgovorni za spomin in učenje ter na zmanjšanje potrebe po nezdravih 
prigrizkih in cigaretah pri kadilcih.

Ne smemo pozabiti tudi na naše najmlajše, katerih zdravje bo sicer 
postranska žrtev tega turbulentnega časa. Spodbujajmo jih k redni tele-
sni aktivnosti in športni dejavnosti, saj le ta v otroštvu vpliva na kogni-
tivni razvoj otrok, na pozitiven osebnostni razvoj in večjo koncentracijo 
ter znižuje impulzivnost otrok. 

Izklopimo televizijo. Pojdimo v naravo, privoščimo si sprehod ali 
daljši pohod kadar je to le mogoče, obiskujmo vadbe, ob slabem 
vremenu pa si prižgimo najljubšo glasbo in zaplešimo. Naj postaneta 
redno gibanje in zdrava prehrana del življenjskega sloga, saj lahko bi-
stveno izboljšata kakovost življenja in povečata zadovoljstvo. Z zdravim 
duhom v zdravem telesu bomo dosegali boljše rezultate, hkrati pa bomo 
bolj zadovoljni in delovno učinkoviti.

Marjanca Čegovnik, 
predsednica Športnega društva Splošne bolnišnice Novo mesto

ZDRAVJE KOT TEMELJ SOCIALNEGA 
IN GOSPODARSKEGA RAZVOJA JE 
ODSEV RAZMER V DRUŽBI SKOZI 
POSAMEZNA ZGODOVINSKA OBDOBJA




