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Srečno 2013!

uvodnik

Drage sodelavke, spoštovani sodelavci!

Naslovnica: Foto Life

Končuje se leto, ki ga lahko označimo za
nekoliko manj uspešno, kot so bila prejšnja
leta. Spreminjajo se razmere na gospodarskem
in političnem prizorišču, mi pa smo del tega
sodobnega sveta, ki je postal globalen in
soodvisen.
Takšen je postal zaradi ekonomije, zaradi
trga, zaradi tehnologij, informacijskih in
komunikacijskih, takšen je postal zaradi
ekologije, zaradi nevarnosti ekoloških
katastrof, ki ne poznajo meja in grobo
posegajo v samo življenje na planetu in
v njegovo prihodnost. Tudi varnost in mir
sta postala globalno vprašanje. Nihče se
ne more zapreti v samoizolacijo in ubežati
odgovornosti za svoja ravnanja, niti
soodgovornosti za ravnanja drugih.
In kako vidimo nas in našo bolnišnico v tem
času in okolju?
Vzdržali smo, ker smo razpolagali tudi z
modrostjo, vedenjem, kako pomembno je že
danes delati za jutri. Da ni dovolj samo trdo in
kakovostno delati, ampak je pomembna tudi
ustvarjalnost in inovativnost vseh zaposlenih.
Modrost je tudi v dolgoročnem sodelovanju
ljudi. Upravljati informacije in informacijsko
tehnologijo, uporabljati znanje, ki rojeva
ideje, so danes največje primerjalne prednosti
najuspešnejših organizacij, so vsa primerjalna
razlika med dobrimi in slabimi subjekti. Kdor
to vzame, ta ima prihodnost.
Leto 2012 je že četrto leto recesije in
gospodarska rast je v močnem upadanju, z
njo pa nič kaj obetavne razmere za celotni
javni sektor. Navajeni ste že poslušati vodstvo
bolnišnice o ukrepih za uravnoteženje
bolnišničnih financ, to počnemo že nekaj
let. Do kdaj bo še tako in koliko še zmoremo

UREDNIŠKI ODBOR VIZITE:

privarčevati, se sprašujemo? V zadovoljstvo
nam je, da je tudi minister spoznal, da hudo
velikih rezerv za takšen nivo zdravstvenega
varstva res ni več, je pa še polno lukenj, za katere
bo potrebno poiskati sistemske spremembe.
Najaktualnejše ministrove napovedi so, da
bomo morali v prihodnjem letu stroške dela
zmanjšati za 5 odstotkov, materialne stroške
znižati za 10 in več odstotkov. Napovedujejo
se sistemske reforme, sprememba zdravstvene
in delovne zakonodaje, združevanja bolnišnic,
prerazporejanje programov, spremembe v
plačevanju dela in nagrajevanju in še bi lahko
naštevali.
Vsi vemo, da ni prav, če rečemo, da se nič ne
da narediti, spremembe moramo jemati kot
izziv in se z njimi spopasti tako, da bo čim manj
bolelo nas in naše bolnike.
Verjamem, da bomo zmogli skupaj, tako kot
smo vse dosedanje izzive, iz katerih smo uspeli
priti kot zmagovalci.
Kolektivni duh, ki je v naših zaposlenih, se je
pokazal v letošnjem letu v zmagah na športnih
igrah v Umagu, kjer smo že tretje leto premagali
vse športne ekipe slovenskih in hrvaških
zdravstvenih zavodov in jeseni še na športnih
igrah slovenskih bolnišnic na Otočcu, kjer smo
v konkurenci 18 bolnišnic ponovno slavili. Naše
geslo je bilo »Nismo najboljši, boljših pa tudi
ni«. Ni kaj! Skromnost je lepa čednost, ki se nam
je lepo obrestovala.
Vizija naše bolnišnice je: biti odlična regijska
bolnišnica. Da je naša volja to postati,
zagotovo pričajo naše aktivnosti v smeri
izboljševanja kakovosti zdravstvenih storitev,
izboljševanja obstoječih procesov dela in
merjenja kazalnikov kakovosti skozi različne
standarde, kot so ISO Standard 9001:2008,
poslovna odličnost in v letošnjem letu tudi z
mednarodnim standardom DNV Dias.
Naša prizadevanja morajo biti ves čas usmerjena
v izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih
storitev. Kar zadeva dostopnost, bo potrebno
prihodnje leto še bolj poskrbeti, da bodo
čakalne dobe sprejemljive za paciente, kajti
v nasprotnem primeru nam grozi, da bomo
z nacionalnimi razpisi in s prostim pretokom
pacientov lahko izgubili del programa. Kljub
temu smo prepričani, da so naše znanje in

naše zdravstvene storitve vrhunske in so
tako dobra tržna priložnost za bolnike zunaj
naših meja. Imamo vse možnosti biti v EU
prepoznani kot bolnišnica, ki se lahko vključi
v ponudbo zdravstvenih storitev. Kvalitetne
zdravstvene storitve so naša razvojna nujnost
in razvojna priložnost. Tudi o tem bomo
morali spregovoriti, ko bomo načrtovali naše
programe.
Delovanje kompletnega managementa
bolnišnice bo torej tudi v bodoče temeljilo
na razvoju kakovosti in rasti bolnišnice. Naša
odgovornost je, da v danih okoliščinah, v
okviru razpoložljivih virov, povečujemo obseg
in kakovost zdravstvenih storitev. Ne bo lahko,
a če bomo postavili primarne vrednote v
ospredje, jih pravilno interpretirali, dvignili
raven medsebojnih odnosov in izboljšali
kulturo dialoga, bomo lahko kos marsikaterim
problemom in izzivom.
Naj se le na kratko dotaknem naših
kazalnikov uspešnosti za leto 2012. Tudi
letos bomo v celoti opravili planirane
programe dela. Uspeli smo pridobiti nove
kadre na področju zdravnikov specialistov
in specializantov. Dokaj uspešni smo bili pri
realizaciji investicijskih projektov. Uspešno
smo zaključili II. fazo projekta učinkovite
rabe energije in izvajamo III. zaključno fazo,
h koncu gre prenova kirurške urgence, vse
leto smo načrtovali novo urgenco in prostore
intenzivne terapije. V naslednjem letu bomo
začeli z izgradnjo novega urgentnega centra
in intenzivne terapije, potrebna pa bodo
tudi vlaganja v prenovo stavbe internega
oddelka. Stavba internega oddelka bo leta
2014 praznovala svojo 120 obletnico, zato
svojega jubileja ne more pričakati razcapana,
umazana in neurejena.
Spoštovane sodelavke in sodelavci,
želim vam prijazne in ustvarjalne medsebojne
odnose, solidarnost, trdno pripadnost
poklicu in bolnišnici, uspešen zaključek leta
in pravo mero skrbi za vašo in našo skupno
prihodnost.
Srečno in zadovoljno leto 2013 vam želim.

Mira Retelj

Glavna urednica: Zdenka SENIČAR, člani uredniškega odbora: Alenka ANDOLŠEK, Karmen JANEŽIČ, Anka KLEMENČIČ, Anica KOLAR, Mira
RETELJ, Ana RIBIČ ter zunanja sodelavka Tadeja KONEČNIK. 
E-naslov: vizita@sb-nm.si. Oblikovanje: ARTELJE. Grafična priprava: ŠPES, grafični studio, Novo mesto. Tisk: Collegium Graphicum d.o.o., Ljubljana.
Naklada 1400 izvodov.
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Spoštovani jubilanti, nagrajenci,
sodelavke, sodelavci!
Vesela sem priložnosti, da se vam
zahvalim za vse aktivnosti, s katerimi ste
obogatili svoje delo in so bili na ta način
pacienti deležni bolj kakovostne in varne
obravnave.
Zahvaljujem se vam tudi za razumevanje,
ki ste mi ga večinoma izkazali v mojem
prvem letu zahtevne funkcije, katere
razsežnosti spoznavam.
Skozi leto so potekala strokovna
izobraževanja za naše zaposlene v več
strokovnih skupinah.
Udeleževali smo se strokovnih srečanj
doma in v tujini, na katerih so posamezni
zaposleni predstavljali rezultate svojega
dela in dela svojega tima tudi izven
bolnišnice in nazaj prinašali nova znanja
iz številnih izobraževanj.
V bolnišnici se izvaja tudi nekaj
raziskovalnih nalog in študij, ki bodo
v prihodnje gotovo prispevale k boljši
obravnavi bolnikov, in nekaj strokovnih
skupin oziroma komisij, ki se poglobljeno
ukvarjajo s specifičnimi področji dela.
Izpopolnjujemo nekatere sistemske
pristope za varno obravnavo bolnikov.
Bolnišnica ima certifikat „Novorojenčku
prijazna porodnišnica.“

Med posameznimi vrednotami so kot
najpomembnejše v našem prostoru
ocenjene zdravje, ljubezen, svoboda, mir,
varnost, razmeroma visoko postavljamo
družinske in socialne vrednote, poštenost
in pravico.
Nekatere so bolj pomembne za naše
življenje v krogu družine in prijateljev, jih
pa gotovo podzavestno s seboj prinašamo
tudi med sodelavce in bolnike, kjer nam
pa tistih, pomembnih zanje, v resnici ne
manjka.
Med večino VAS ne čutim in ne prepoznam
razpada vrednot, o katerem se v družbi
govori.
V bolnišnici si prizadevamo, da bi
bilo splošno počutje in zadovoljstvo
zaposlenih na delovnem mestu boljše,
da bi se preneslo na večji del sodelavcev
in bi tako ustvarili ugodno in pozitivno
klimo.
Menim, da je kljub težki gospodarski
situaciji, ki vse bolj posega tudi na
področje naše dejavnosti, v nas še vedno
dovolj moči, volje in znanja, da bomo
naše poslanstvo in naše storitve ohranili
na doseženem strokovnem nivoju, ob
prepoznavanju pozitivnih priložnosti za
spremembe.
Z željo, da bi združili vse, kar je dobrega
v nas, si želim dobrega sodelovanja tudi
v letu 2013.
Vam in vam dragim želim vse dobro,
vesele božične praznike in srečno novo
leto.

Lučka Kosec, strokovna direktorica

Drobtinice z otroškega
oddelka
strani
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Voščila
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področju zdravstva preživele samo tiste
organizacije – zavodi, ki se bodo prilagodile
hitrim spremembam, zato bomo morali vsi
zaposleni zelo spremeniti svoje prioritete
in razmišljanja. Zaposleni v zavodih smo
soodvisni drug od drugega in vedno bolj
bomo morali biti med seboj povezani,
veliko bolj kot do sedaj, v dobrem in
slabem.

Spoštovani sodelavci
in sodelavke!
Živimo v 21. stoletju in vsak dan bolj
smo priča vsem večjim spremembam
na področju zdravstva in zdravstvene
nege. Prav v teh zadnjih mesecih so bile
spremembe še večje in z njimi so se počasi
izgubile nekatere vrednote, v katere smo
verjeli in jih živeli.
Vse bolj se zavedamo, da bodo tudi na

Pred zdravstveno nego so novi izzivi, kako
z manj kadra in zmanjševanjem stroškov
dela zagotavljati kakovostno in varno delo
pri zdravstveni negi in oskrbi pacientov.
Kljub krizi, v kateri se nahajamo in bo še
trajala, se moramo po svojih najboljših
močeh potruditi, združiti moči in se
samozavestno spoprijeti z izzivi, da bo
naše življenje bolj prijazno za nas in za
paciente.
Sama menim, da bomo vsemu temu
težko sledili, kljub temu pa verjamem, da
smo na področju zdravstvene nege vsi

VOŠČILO
Spoštovani sodelavci in prijatelji Vizite,
v teh dneh, ko se oziramo nazaj na leto, ki odhaja
in seštevamo rezultate opravljenega dela,
smo z nekaterimi stvarmi zadovoljni,
z mnogimi še ne. In prav je tako.
Nov čas od vseh, ki ustvarjamo Vizito,
zahteva spremembe, drugačen način dela,
nove vsebine in kritičen pogled.
A o tem bomo razmišljali pozneje.
Danes vam želimo predvsem veliko zdravja
in veselja na vaših poteh skozi življenje,
miru, dobrote in harmonije,
pa volje, vztrajnosti, spoštovanja in sodelovanja,
da boste uresničili čim več svojih želja
in vsa tiha upanja.
Naj bo srečno, dva tisoč trinajsto!
Uredništvo Vizite
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zelo odgovorni in se nam prav zaradi
tega ni treba bati za varnost pacientov
in kakovost opravljenega dela. Samo s
skupno odgovornostjo, modrostjo in
medsebojnim razumevanjem bomo
prišli do nove zdravstvene nege.
Pacientom bomo še vedno ponudili
veliko strokovnega znanja, človečnosti,
odprtosti, prijaznosti, predvsem pa bomo
še vedno imeli posluh za njihove težave,
ker se zavedamo, da je to naša prednostna
naloga in odgovornost.
Kljub temu, da smo imeli v tem letu
velike težave in nam ni bilo lahko, v teh
prazničnih dneh pozabimo na vse, kar nas
tare, in drug drugemu podarimo nasmeh,
ljubezen, prijateljstvo, da nam bo v letu,
ki prihaja, lepše.

mag. Jožica Rešetič,
v.d. pomočnice direktorice za ZN

aktualno
Zdenka Kralj

Romi v zdravstvenem sistemu
V Splošni bolnišnici Novo mesto je 26. oktobra 2012 potekal
posvet o Romih v zdravstvenem sistemu, ki ga je sklical
zastopnik pacientovih pravic Robert Sotler.
Splošna bolnišnica Novo mesto je na
posvetu predstavila zloženko z navodili
o bolnišničnem redu v romskem jeziku,
katere namen je lažje sporazumevanje ob
hospitalizaciji z Romi in njihovimi otroki.

že večkrat organizirani sestanki na temo
romske problematike v zdravstvenem
sistemu, katerih rezultat je tudi na posvetu
predstavljena zloženka v romskem
jeziku.

Zdravstveni delavci so pri obravnavi
romskih pacientov zaznali težave pri
sprejemanju in nadaljnji obravnavi oz.
pri sporazumevanju z njimi in njihovem
razumevanju bolnišničnih pravil, zato
je bila za izboljšanje komunikacije med
Romi in bolnišničnim osebjem pripravljena
zloženka v romskem jeziku.

Predstavnica romske skupnosti je zloženko
pozdravila kot dobrodošel pripomoček,
ki bo odpravil marsikateri nepotrebni
zaplet, hkrati pa je opozorila, da morata v
procesu izboljšanja sodelovati obe strani,
zdravstveni delavci in Romi.
Udeleženci posveta so razpravo zaključili

V želji, da bi prihajalo do čim manj težav in
nepotrebnih trenj v postopku obravnave
romskih pacientov, da bi tako romski
pacienti kot njihovi obiskovalci razumeli
pomen in namen bolnišničnih pravil, so bili

Tatjana
Pavlin,
predstojnica
otroškega
oddelka
s sklepom, da je potrebno okrepiti
zdravstveno vzgojo med Romi, da bi
bilo potrebno materinsko šolo in druga
izobraževanja, povezana z zdravstvenim
sistemom, izvajati v romskih naseljih, da
bi morali poleg žensk vanje vključiti tudi
njihove partnerje. Poudarjeno je bilo, da
je potrebno za vzpostavitev sinhronega
odnosa, ki bo v zadovoljstvo in korist
tako Romov kot zdravstvenih delavcev,
proaktivno delovanje, pri čemer se
pričakuje tudi pobude, ki bi prišle z romske
strani.

Posvet o romski problematiki
Na posvetu so bile izpostavljene težave, s
katerimi se srečujejo zdravstveni delavci
pri obravnavi romskih pacientov, in
sicer obiskovanje romskih pacientov s
strani svojcev v velikem številu, higiena,
spoštovanje prepovedi kajenja v bolnišnici,
povzročanje hrupa, ugašanje nočnih
luči, vznemirjanje drugih pacientov in
podobno.

Direktorica Mira Retelj in Robert
Sotler, varuh bolnikovih pravic

SPOŠTOVANO STARŠJA!
Tumengero čhavoro hine spremindo pu
Otroško oddelko du 3. Nadstropji
špitali.
Sa staršin mangamo, da spoštovinen
navodilja, ka ovna du pomoč tumenge I
menge azu mengero delo.
ČHAVORENGERI
ČISTOČA
Pu sprejemo pu oddelko čhavore
preuravamo i ako hilo potribno I
skopljinamo. Gada i obuča leđen khere.
Čhavoreste nek oven plhre capatke,
čarapice, flašice I aver predmeti šu
osebno higiena(krtačica šu danda,
pasta, kangli) I igračica, ka la najrajš
dikeri. Igračke nek oven disave, da pe
lako thoven.
Lako hinjate zdraven, ka pe čhavoro
preuravi,thovi I ka pe leske del hal,
vavik pa pe prije povakeren sestraha, ka
dikeri čez doja soba.

KIRURŠKI OTROŠKI ODDELEK

OBISKI
Staršja lako spremljovinen čhavore 24 ur pu
dive. Aver obiski hile dozvolinde od pondiljak
đi petak od 14.30 – 17.00 ura. U sobota, okurke
I prazniki od 13.00 – 17.00 ura.
Azu čhavoro nek ovi samo jek đeno.
Aver obiski žlahta naj zaželinde, posebej naj
zaželindo, da aven pu obisko tikne I nasvale
čhavora.

Ako hine tumengero čhavoro spremindo pu
otroško oddelko radi poškodbe, operacija ili
opazovanji, hilo spremindo du soba
čhavorenca, ka len hile podobno težave i
hile odmakninde avrendar čhavorendar, ka
len hile nalezljivo nasvali.
POSEBNOSTI

•
Prije nek đan du soba spuravenen jakne i čhiven
TELEFONSKI ŠTEVILKI:
marele pu hodniko.
Prije nek đan du soba i ka đan avri pheske
•
nalezljivo ODDELEK
razkužinen va. Ako čhavoreste
OTROŠKI
puta.
nasvali, pheske murinen razkužini va
07 več
39 16
309
•
Mangamo tumen, da pe skoro celo dive
zadikeren čhavoreha du soba. KIRURŠKI
INFORMACIJE

OTROŠKI
ODDELEK
07 39 16 316

Staršja theren informacije azo doktorji, lako I
po telefono sakon dive pu 12.00 ura pu številka
07 3916309. Avrenge informacije nadamo.
DU ŠPITALI I SKURO ŠPITALI ILO
PREPOVEDINDO PUŠINI.

Čhavoreske ma phiravenen nisavi
hrana ili pijača brezu znanji sobno
medicinsko sestra
Čhavore lako obiskinen samo ako
hinjate saste.
Ka đala čhavoro khere tumenge
sestra muthavla sar pe keri
čhavoreha još khere

OTROŠKI ODDELEK

INFORMACIJE
Staršja theren informacije azo doktorji lako
I po telefono sakon dive pu 6.45 i 14.00 pu
številka 07 39 16 316 ali 07 39 16 309.

Vašu aver stvarja (ura, telefonja,
prenosno računalniki), ka hile
čhavoreste azu pheste, na odvakeramo.
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aktualno
Irena Hočevar

Enodnevna mednarodna raziskava
NUTRITION DAY
Splošna bolnišnica Novo mesto se je 8.11.2012 že tretjič priključila enodnevni mednarodni
raziskavi Nutrition Day, ki jo organizirajo Evropsko združenje za klinično prehrano (ESPEN),
Avstrijsko združenje za klinično prehrano (AKE) in Medicinska univerza na Dunaju.
Nutrition Day je največja tovrstna
enodnevna raziskava za namen zbiranja
in analiziranja podatkov o prehranskem
stanju in prehranski obravnavi bolnikov v
bolnišnicah, ločeno v enotah intenzivne
terapije in oskrbovancev domov za
ostarele.
Namen raziskave je spodbuditi zavedanje
obstoja podhranjenosti v bolnišnicah in
domovih za ostarele ter zmanjšati nastanek
podhranjenosti, povezane s kroničnimi
boleznimi.V letošnjem letu Nutrition
Day prvič vključuje dodaten poudarek
na problematiki onkoloških bolnikov na
vseh področjih. Onkološki del raziskave je
namenjen zbiranju dodatnih podatkov o
prehranski obravnavi bolnikov z rakom in
njihovem splošnem počutju.
Vsak center, ki se z zbiranjem podatkov
pridruži raziskavi Nutrition Day, pridobi
primerjavo z ostalimi centri podobnega
značaja, ki so prav tako sodelovali v
raziskavi tekočega leta. Namen raziskave je
tudi oceniti, kako bolnišnice obravnavajo

Izobraževanje dijakov prostovoljcev
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prehranjenost bolnikov. Rezultati so v
pomoč posameznim bolnišnicam pri
izboljšavi prehranske obravnave bolnikov,
vsakoletno sodelovanje bolnišnice v
omenjeni raziskavi pa je lahko tudi osnova
za spremljanje napredka.
Raziskava Nutrition Day je najprej potekala
na oddelkih. Na dan raziskave je 20 dijakov
– prostovoljcev Srednje zdravstvene šole
Novo mesto in študentka Visoke šole
za zdravstvo Novo mesto opravljalo
anketiranje med pacienti in pridobivalo še
dodatne informacije o oddelku/odseku in
načinu zdravljenja pacientov.
V pomoč za pridobivanje podatkov
je bila na vsakem oddelku/odseku
dodatno
razporejena
MS/DMS.
Po opravljenem anketiranju pacientov,
izpolnjevanju vprašalnika o oddelku/
odseku in dodatnem vprašalniku o
prehranski obravnavi onkoloških bolnikov
je sledilo vnašanje podatkov v bazo
podatkov v računalniški učilnici. Izvedbo
razisiskave ocenjujemo kot zelo uspešno,

Anketiranje
je vodila
ga. Irena
Hočevar
saj je sodelovalo več kot 60 % bolnikov.
Na visceralnem oddelku je bilo dodatno
izvedeno tudi prehransko presejanje NRS
2002, s katerim prepoznamo prehransko
ogrožene bolnike, ki v procesu zdravljenja
nujno potrebujejo individualno prehransko
obravnavo.
Prednosti sodelovanja v raziskavi Nutrition
day:
•
zagotovljena kakovost podatkov,
•
sodelovanje oddelka, bolnišnice,
doma za ostarele v študiji lahko pri-

Dogovor pred anketiranjem

aktualno

Anketiranje pacientov

•

•

•

pomore pri pridobitvi podatkov o
prehranskem statusu hospitaliziranih
bolnikov,
rezultati študije so uporabni za
izboljšavo na področju kvalitete
prehranske obravnave. Poročilo, prejeto po sodelovanju v študiji Nutrition
Day, vsebuje primerjavo prehranskega
stanja med primerljivimi institucijami.
zaporedno sodelovanje v raziskavi
Nutrition Day omogoča spremljanje
napredka posameznega centra v
določenem časovnem obdobju,
za uspešno sodelovanje v raziskavi
Nutrition Day posamezen sodelujoči
center pridobi uradni Nutrition Day
certifikat.

Vnašanje podatkov v računalnik ...

... je natančno delo

Ali ste poleg bolnišnične hrane zaužili še kaj drugega?
Če je vaš odgovor DA, kaj:

Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem Srednje zdravstvene šole Novo mesto,
študentki Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, osebju na oddelkih in vsem
sodelujočim pacientom, ki so pomagali, da je Nutrition Day potekal tekoče
in v takšnem obsegu.
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aktualno
Darinka Hrovat

Vseslovenska tekmovalna in
humanitarna akcija slikopleskarjev na
ginekološko porodniškem oddelku naše
bolnišnice
V petek 30. novembra 2012, je na
ginekološko porodniškem oddelku
bolnišnice potekala 14. vseslovenska
tekmovalna in humanitarna akcija
slikopleskarjev, ki jo je organizirala
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. V
tekmovalnem delu akcije je sodelovalo 24
dvočlanskih ekip izkušenih slikopleskarjev,
humanitarnega dela pa se je udeležilo 46
prostovoljcev slikopleskarjev in dijakov.
Svojo humanitarnost so v akciji izkazala
tudi slovenska podjetja, ki so za prenovo
prispevala potrebne barve, gradbeni
material in orodja.
Slikopleskarji vsako leto obnovijo eno od
javnih ustanov, bolnišnice, šole ali vrtce. V
naši bolnišnici so prenovili celotno drugo
nadstropje porodnišnice, od bolniških sob
do prostorov za zdravstveno in bolnišnično
osebje.
Tekmovanje ima več namenov. Poleg
klasičnega tekmovalnega dela je
pomembno zlasti stanovsko druženje
slikopleskarjev, v katerem se spoznajo s
kolegi iz stroke in se družijo s podmladkom,

obenem pa navezujejo tesnejše stike z
domačimi proizvajalci barv, premazov
in ponudniki gradbenih materialov in
orodij.
Prvo tekmovanje je bilo organizirano leta
1999 v Splošni bolnišnici Ptuj, v naslednjih
letih pa je potekalo na Pediatrični kliniki
v Ljubljani, v mariborski porodnišnici,
ptujskem vrtcu, v splošnih bolnišnicah
Celje, Trbovlje, Slovenj Gradec, Murska
Sobota, Izola, Jesenice, Ptuj, v ljubljanski
porodnišnici in lansko leto v Centru za sluh
in govor Maribor.

Slikopleskarji iz vse Slovenije so po
začetnem žrebanju ob 7. 30 začeli z delom
in s kratkimi pavzami delali praktično

Akcija se je za zaposlene ginekološkega
oddelka začela že v četrtek, ko so preselili
pacientke in izpraznili prostore. Gole
stene so kazale kaj žalostno podobo in
vsi so nestrpno pričakovali petkovega
jutra, ko so se že precej pred sedmo uro
zjutraj v bolnišnici začeli zbirati udeleženci
dogodka, na katerega so na vseh koncih
stavbe opozarjali veliki plakati glavnih
sponzorjev.
Dobrodelnost slikopleskarjev so pozdravili

Pozdrav Gospoda Branka Goričana, pobudnika akcije
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direktorica bolnišnice Mira Retelj,
podžupan Mestne občine Novo mesto
Franci Bačar in predstavnik Ministrstva
za zdravje Robert Golob. Direktorica je
v družbi Branka Goričana, predsednika
organizacijskega odbora in idejnega vodje
tekmovanja, po tiskovni konferenci ob
11.50 simbolično prepleskala del hodnika
porodnišnice.

Žrebanje prostorov

Orodje čaka na tekmovalce

aktualno
vsak po 10 ur. Člani sekcije slikopleskarjev
in črkoslikarjev pri Obrtno - podjetniški
zbornici Slovenije so v porodnišnici skupaj
humanitarno opravili 1.100 delovnih ur,
prepleskali 5.200 m² zidnih površin in
pri tem porabili 2.000 kg barv, ki sta jih
prispevala zlata sponzorja HELIOS in JUB.
Potrebna delovna orodja in materiale
so darovali še Žima, Tesa tape in Rigips,

Mercator pa je poskrbel za prehrano
udeležencev. Po oceni Obrtno - podjetniške
zbornice, ki je tekmovanje organizirala in
vodila, znaša vrednost tega humanitarnega
projekta 62.000 evrov. Pavel Sedovnik,
namestnik generalnega sekretarja OZS, je
na srečanju z novinarji poudaril, da mojstri
slikopleskarji v tej največji humanitarni
akciji prenašajo svoje izkušnje na mlade,
ki se za ta poklic šele izobražujejo in toplo

Mojstri so začeli z delom

pozdravil sodelovanje dijakov iz kranjske
in mariborske srednje šole na dogodku.
Tekmovalna komisija je ocenjevanje
zaključila ob 17.45, zatem pa si je v družbi
predstavnikov OZS in novomeškega
župana Alojza Muhiča prenovljene
prostore ogledal tudi dr. Žiga Turk, minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Kot častni pokrovitelj akcije je na sklepni
slovesnosti nagovoril vse udeležence in
jim čestital za njihov dosežek.

A bo ta soba za fantke?

V slogi je moč

Zidovi so zasijali v pastelnih barvah

Najmlajši udeleženec

Eden starejših
pleskarjev

Pomagal je tudi
medved Bojan

Pa poskusiva kako gre
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aktualno

Tiskovna konferenca

Minister Žiga Turk na ogledu

Zmagovalci tekmovanja

Udeleženci zaključka akcije

Razglasitev rezultatov v restavraciji
bolnišnice, ki jo je popestril pevec
Marko Vozelj, je potekala v prisotnosti
podpredsednika
skupščine
OZS
Simona Slokana in predsednika sekcije
slikopleskarjev in črkoslikarjev Ernesta
Bransbergerja, ki sta vsem sodelujočim
izrazila zahvalo za velik odziv in
pripravljenost za sodelovanje pri tem
zahtevnem projektu.
Podelitev priznanj in nagrad sta
vodila Branko Goričan, predsednik
organizacijskega odbora tekmovanja in
Igor Pipan, sekretar sekcije, ki sta razglasila
tudi zmagovalce.
Prvo mesto sta osvojila slikopleskarja
Jože Voljkar in Janez Jeglič, Pleskarstvo in
soboslikarstvo Jože Voljkar iz Zgornjega
Tuhinja, na drugo mesto sta se uvrstila Aleš
Rožič in Janez Vollmeier, Dekor plesk d.o.o.
Aleš Grabušnik iz Maribora, tretja pa sta bila
Miran in Tomaž Roškarič, Slikopleskarstvo
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Andrej, Miran Roškarič iz Celja.
Danes prostori porodnišnice žarijo v
pisanih pastelnih barvah. V obnovljenih
prostorih porodnišnice se veliko bolje
počutijo mamice in zaposleni, ki se

organizatorjem in vsem udeležencem
zahvaljujejo za njihovo humanost.
Vir: http://www.ozs.si/
Fotografije: Peter Jenko

ZAHVALA KOLEKTIVA GINEKOLOŠKO PORODNIŠKEGA
ODDELKA
Kolektiv ginekološko porodniškega oddelka se najlepše zahvaljuje:
• vodstvu bolnišnice, ki je podprlo tekmovanje in humanitarno akcijo slikopleskarjev na
njihovem oddelku,
• medicinskim sestram Očesnega oddelka in enote EB Kirurškega oddelka, ki so prijazno
sprejele njihove pacientke in mamice,
• delavkam Službe za čiščenje, ki so hitro in učinkovito očistile oddelek in ga v enem
dnevu pripravile za ponovno namestitev pacientk in mamic,
• kolegicam iz COB, ki so pri urejanju oddelka priskočile na pomoč s svojo ekipo
strežnic,
• delavcem tehničnih služb, predvsem mizarjem, ki so uredili še zadnje podrobnosti, da
je oddelek spet lep in urejen
• in vsem ostalim, ki so na različne načine sodelovali v akciji in pomagali k njenemu uspehu.

praznovali smo
Zdenka Seničar

Prednovoletno srečanje zaposlenih
bolnišnice
Velika dvorana Kulturnega centra Janeza Trdine je letos ponovno nudila gostoljubje nekaj več
kot 220 zaposlenim naše bolnišnice, ki so se v sredinem večeru, ko je prvi od treh dobrih mož –
Miklavž - hitel polniti svoje vreče z darili, zbrali na tradicionalnem prednovoletnem srečanju.
Program, skozi katerega je spretno krmarila
naša sodelavka Nada Usenik, je potekal v
dveh delih. Prvi del večera je bil namenjen
letošnjim slavljencem, kar 77 jubilantom,
ki so v letošnjem letu zabeležili 10, 20
in 30 let dela, vrhunec večera pa je bila
nedvomno podelitev najvišjega priznanja
- plakete bolnišnice. Komisija za priznanja
pod vodstvom Tee Jedlovčnik Štrumbelj
je izmed prispelih predlogov izbrala pet
nagrajencev, ki so se, vsak na svojem
delovnem področju, še posebej izkazali.
V slavnostnih nagovorih zbranim
udeležencem so poslovna direktorica,
gospa Mira Retelj, strokovna direktorica,
gospa Lučka Kosec in v.d. pomočnice
direktorice za ZN, gospa Jožica Rešetič,

spregovorile o napornem minulem
letu za zaposlene v bolnišnici, ki so se
morali spopadati z varčevanjem, krizo in
številnimi spremembami, ki so vplivale na
organizacijo dela v bolnišnici. Potrebnega
je bilo veliko prilagajanja, da je bolnišnica
pacientom še zagotavljala kakovostno
zdravstveno oskrbo.
Vse to in še več sprememb nas čaka tudi
v prihodnjem letu, zato so poudarile, da
bomo samo z znanjem, zaupanjem in
sodelovanjem sprejemali za bolnišnico
dobre odločitve in s skupnimi močmi,
pogumom in voljo ustvarjali projekte, ki ji
bodo pomagali skozi krizno obdobje.
Z osebnim voščilom in s simboličnim
darilom so se jubilantom in nagrajencem

zahvalile za njihovo zvestobo bolnišnici,
za njihov trud, odrekanja in vsakodnevna
prizadevanja na delovnem mestu.
V kulturnem programu sta sodelovali mladi
glasbenici Klara Hrovat in Ema Breščak, učenki
Osnovne šole Drska, ki sta pod vodstvom
mentorice Diane Dronjak predstavili glasbene
utrinke na violini in flavti.
V drugem delu večera je za zabavo
poskrbel dramski igralec Gorazd Žilavec
v komediji LEPO JE BITI BENO, PA TAKE,
PA TO, v avli kulturnega centra pa so naši
sodelavci Službe bolnišnične prehrane
pripravili pogostitev, ob kateri smo se
družili še pozno v večerne ure in skupaj
nazdravili prihajajočemu letu.
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praznovali smo

Nagrajenci bolnišnice v letu 2012
Bernarda Bobič, diplomirana

Metka Miklič, dr. med., specialistka

medicinska sestra iz Centra za dializo

anesteziologije in vodja Protibolečinske
ambulante v naši bolnišnici

»Bernarda Bobič se je po končani srednji zdravstveni šoli
zaposlila na odseku za dializo kot zdravstvena tehnica, nato pa
je ob delu diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani in
na istem odseku nadaljevala delo kot diplomirana medicinska
sestra.
Bernarda ima mnogo zelo dobrih lastnosti. Med njimi naj
najprej izpostavimo eno, ki jo danes premore le malokdo. V
vsakem človeku, brez izjeme, poišče nekaj dobrega, ne glede
na to, kakšen je ta človek do nje ali do drugih.
Do pacientov in sodelavcev ima pristen človeški odnos. Je zelo
poštena in ne dela razlik med ljudmi. Ne zna reči ne, ko jo kdo
prosi za pomoč, pa naj bo to pacient ali pa sodelavci. Njen
prisrčen nasmeh, ob katerem se ne smejijo le usta, pač pa iz
oči sije poseben žar, pomirja paciente.
S svojo strokovnostjo in mirnim pristopom zna paciente
potolažiti in tudi motivirati, ko jih v okviru svojega zdravstveno
vzgojnega dela pripravlja na dializno zdravljenje, pa naj gre za
strokovno svetovanje glede prehrane ali predstavitve različnih
načinov dializnega zdravljenja. Vse to z veseljem opravlja poleg
rednega dela. Pacientom na dializi se še posebej posveča,
jih seznanja z dietnim režimom in zanje naredi prehransko
shemo.
Vedno se rada spoprime z novimi izzivi, ki jih prinaša delo
na dializi in rada pridobiva nova znanja. Ima tudi dobre
organizacijske sposobnosti, saj uspešno in brez napak
nadomešča glavno medicinsko sestro odseka, kadar je ta
odsotna. Svoje znanje nesebično deli s sodelavci v kolektivu
in ga v okviru internih izobraževanj v bolnišnici posreduje
ostalim zaposlenim.
S priznanjem za nesebično delo se ji kolektiv dialize zahvaljuje
za ves trud in požrtvovalnost,« so zapisali predlagatelji.

Podelitev plakete Bernardi Bobič
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»Metka Miklič je zdravnica, ki se poleg anestezije že več let
posveča zdravljenju bolečine. Od leta 2007 vodi protibolečinsko
ambulanto v bolnišnici. Pacientom, ki prihajajo na zdravljenje, se
v celoti posveti in jim nameni celostno obravnavo, potrpežljivo
prisluhne njihovim težavam in jim svetuje. Pri vsakem si prizadeva
poiskati vzrok bolečine, za pacienta ji ni nikoli žal časa in truda, pa
naj potrebujejo pomoč pri zdravljenju ali samo pogovor. Vedno
je na razpolago tudi sodelavcem, ki želijo njen nasvet.
Pri vsem, kar dela, je natančna in zahtevna, tako do sebe kot do
sodelavcev. Pri delu so ji pomembne podrobnosti, ki bi mogoče
nekomu ostale skrite. Odkrito, brez dlake na jeziku, pove kar misli,
in čeprav se sogovornika to včasih neprijetno dotakne, mu je takoj
jasno, kaj misli. Vedno in povsod neutrudno opozarja na pomen
zdravljenja bolečine.
V obravnavo pacientov sproti uvaja najnovejše dosežke stroke in
svoje znanje nesebično prenaša svojim kolegom in medicinskim
sestram. Organizirala in vodila je nekaj odmevnih strokovnih
srečanj na to temo in kot članica glavnega odbora Slovenskega
združenja za zdravljenje bolečine sodelovala pri strokovnih
srečanjih, ki jih je organiziralo združenje.
Odkar se ukvarja z zdravljenjem bolečine, neutrudno opozarja na
prostorsko stisko protibolečinske ambulante in išče možne rešitve.
Ob vsem delu na področju zdravljenja bolečine pa se tako v
operacijskem bloku, v enoti intenzivne terapije in na ostalih
oddelkih stalno dokazuje tudi kot izvrstna anesteziologinja.
Rešitev prostorskih problemov protibolečinske ambulante bi bila
zagotovo največja nagrada za njeno dolgoletno delo, vendar pa ji
želimo sodelavci tudi s priznanjem bolnišnice izkazati svoje spoštovanje
in zahvalo,« je med ostalim zapisano v predlogu za priznanje.

Nagrajenka Metka Miklič

praznovali smo
Danica Mravinec,

p. Marko Novak,

Jožica Prešeren,

odgovorna diplomirana
medicinska sestra
Urološkega odseka

bolniški duhovnik

srednja medicinska sestra z
Očesnega oddelka

»Danica Mravinec je zelo delavna in
prizadevna medicinska sestra, visokih
etičnih in moralnih načel, stroga, a
natančna in zanesljiva, kar se odraža tako
v odnosu do sodelavcev kot do bolnikov
in njihovih svojcev, dijakov in študentov
na klinični praksi ter pripravnikov. Velik
smisel za organizacijo dela ji na delovnem
mestu pomaga premagovati vsakodnevne
stresne situacije, hkrati pa omogoča
sodelovanje v različnih projektih na nivoju
bolnišnice in v sami stroki.
Več kot 20 let je članica različnih
delovnih skupin za spremljanje
kakovosti v bolnišnici, sodeluje pri
oblikovanju strokovnih standardov ZN
in je predavateljica za svoje strokovno
področje, za področje bolnišničnih
okužb, enteralne prehrane in prepoznave
ogroženega pacienta v okviru internih
izobraževanj v bolnišnici in pri strokovni
sekciji Zbornice-Zveze.
V kolektivu diplomiranih medicinskih
sester je nepogrešljiva sodelavka, ki
opozarja na pomanjkljivosti, predlaga
izboljšave pri delu in vzpodbuja k
boljšemu in prijaznejšemu odnosu do
pacientov in med sodelavci. Svoj poklic
jemlje kot poslanstvo, zato je za paciente
in za dobro stroke in urološkega odseka
pripravljena narediti veliko več, kot to od
nje zahteva delovno mesto.«

Rdeči maki za Danico Mravinec

»V bolezni je človek v svoji krhkosti
potreben preproste človeške bližine. Pater
Marko že osem let prihaja k bolnikom kot
brat frančiškan, kot duhovnik, kot služabnik
svojim bratom in sestram. Paciente
spremlja v njihovi skrivnosti, z velikim
spoštovanjem in ljubeznijo. V njihovem
trpljenju se nenehno uči odnosa, odprt je za
besedo, za molk, za poslušanje, za molitev
v srcu, ki neprestano, kot žuboreč potok,
izvira iz duha in srca in po milosti spremlja
ta odnos. Kot bolniški duhovnik bolnim in
trpečim izroča dar upanja. Ob srečanju z
njim pacienti čutijo, da jih spoštuje, vzljubi,
da čuti z njimi, zato mu radi prisluhnejo.
V bolnikih okrepi zaupanje: človeško
bližino v zvestobi, povezanost v molitvi,
zakramente - da bodo zdržali, vztrajali, da
se bodo borili, da ne bo ugasnilo njihovo
upanje...
Takrat pa, ko bolezen napreduje in bolniki
hudo trpijo, ko pride čas poslavljanja - takrat
še posebej začutijo toplino človeške bližine,
pristne in iskrene besede, ponižnega molka
ter poslušajočega in čutečega srca, ki moli.
V vsem tem je navzoča milost, ki človeka
dviga, mu daje upanje, moč in zaupanje, ga
odpira svetlobi, da se bo lahko prepustil,
ko pride ura smrti.
Pater Marko Novak pa svoje pozornosti
in ljubeznivosti ne deli le z bolniki, v veliki
meri jo sprejemamo tudi zaposleni. Njegov
vedno prijazen pozdrav, nasmeh in stisk
roke, iskreno voščilo ob prazniku in drobne
pozornosti nam polepšajo še tako naporen
dan.«

Nagrajenec p. Marko Novak

»Jožica Prešeren je svojo poklicno pot
začela na Očesnem oddelku in jo ves čas
osebnostno in strokovno nadgrajevala. Vsa
leta, kar jo poznamo, gresta marljivost in
skromnost z njo z roko v roki. Zanesljivost
in pripravljenost vskočiti pri zamenjavi
turnusa ali podaljšati službo zaradi
nepredvidljivih vzrokov je bilo zanjo
samoumevno, sodelavcem pa v veliko
pomoč. Po dolgih letih dela v vseh treh
izmenah se je odločila za delo v ambulanti.
Z novim žarom se je predala novim
nalogam in jih opravlja enako dobro in
zavzeto kot prej na oddelku.
Bolniki jo poznajo in ji zaupajo. Prijazna je
in spoštljiva in zato zelo blizu ljudem, ki
to vsekakor potrebujejo. Njena pozitivna
življenjska energija nas vse prevzame in
dviga nad pust vsakdan. Energična in
učinkovita, ko smo zasuti z obilico dela,
vskoči točno tam in takrat, ko je to potrebno.
Dobre volje in nasmejana popestri sleherni
dan. Nikoli ne išče pozornosti, le tiho opravi
delo in ne vpraša čigavo je.
Zanimanje za pridobivanje novega znanja
jo je vodilo na Očesno kliniko v Ljubljano
in v tujino. Pridobila si je dodatna specialna
znanja, ki jih v praksi s pridom uporablja in
prenaša svoje znanje na sodelavce. Vsa leta
sledi novostim na področju zdravstvene
nege in nadgrajuje svoje znanje. Ker je
krasna sodelavka in čudovit človek, si s toliko
pozitivnimi lastnostmi in vestnim delom
zasluži našo javno pohvalo in zahvalo.«

Nagrajenka Jožica Prešeren
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praznovali smo

Nagrajenci z vodstvom bolnišnice

Voditeljica Nada Usenik

Strokovna direktorica pri pozdravnem govoru

Podelitev jubilejnih nagrad in priznanj
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Mladi glasbenici Ema Breščak in Klara Hrovat

praznovali smo

Jubilanti v letu 2012
Deset let dela so zabeležili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEJAN BARTOLJ – ODDELEK ZA PATOLOGIJO IN CITOLOGIJO
ANITA BRKIĆ – ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO - EIT
NINA FILIPIČ BABNIK – INTERNI ODDELEK
EVA GERDEN – LABORATORIJ
ALMA HASANAGIĆ – ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA
SABINA HASANOVIĆ – LEKARNA
MAJA JANEŽIČ – ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO - EIT
PETRA JORDAN CUJNIK – OTROŠKI ODDELEK
ALEŠ JUREJEVČIČ – CENTER ZA DIALIZO
ANITA KAČIČ – INTERNI ODDELEK
TOMAŽ KASTELEC – KIRURŠKI ODDELEK
METKA KLEMENČIČ - INTERNI ODDELEK
NATAŠA KOKALJ - INTERNI ODDELEK
ROBERT MULH - KIRURŠKI ODDELEK
BARBARA PROSEN - ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO
ROK PUCELJ – TEHNIČNO VZDRŽEVALNE SLUŽBE
VANJA SABLJAK - INTERNI ODDELEK
MATEJA SCHWEIGER - KUHINJA
SIMONA SELIČANEC - INTERNI ODDELEK
LIDIJA TEMANNI - INTERNI ODDELEK
NATALIJA TUTIN - KUHINJA
VESNA VESELIČ - INTERNI ODDELEK

»Dvajsetletniki« so letos postali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MARTINA AMBROŽIČ – OTROŠKI ODDELEK
MARJETA BEVEC – PRALNICA
FANI FINK – SLUŽBA ZA INFORMATIKO
RENATA GLUŠIĆ – GINEKOLOŠKO PORODNIŠKI ODDELEK
TATJANA GRUBAR – OČESNI ODDELEK
EMILIJA HRIBLJAN - GINEKOLOŠKO PORODNIŠKI ODDELEK
INGRID JAKLIČ – SLUŽBA BOLNIŠNIČNE HIGIENE
MARKO KOBE – CENTER ZA DIALIZO
NATAŠA MEDVEŠEK – INTERNI ODDELEK
GRETA PAŠALIĆ – SLUŽBA ZA ČIŠČENJE, TRANSPORT IN KURIRSKA DELA
TATJANA PLANINC - ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO
LJUBINKA POČRVINA – UPRAVA
PRIMOŽ POČRVINA – CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK
DAMJANA SIMONIČ – ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA
SONJA ŠUŠTARŠIČ - CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK

•
•
•
•

VESNA TERZIĆ – RADIOLOŠKI ODELEK
TANJA TURK – KIRURŠKI ODDELEK
VANESA VERSTOVŠEK – CENTER ZA DIALIZO
ANA ZAGORC – ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO

Trideset let dela so v tem letu
praznovali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CVETKA BARBO - UPRAVA
ANICA BERETIČ – INTERNI ODDELEK
MARTA BLAŽIČ – OČESNI ODDELEK
MARGARETA FORŠEK LAZAREVIĆ – DIALIZNI CENTER
SONJA GABRIJEL – INTERNI ODDELEK
ALBINA GAŠPERIČ – GINEKOLOŠKO PORODNIŠKI ODDELEK
MARIJANA GLIHA – KIRURŠKI ODDELEK
IRMA GNIDOVEC – INTERNI ODDELEK
JOŽICA HUDOKLIN – KIRURŠKI ODDELEK
MLADEN IVIČIĆ – ODDELEK ZA PATOLOGIJO IN CITOLOGIJO
STANISLAVA KOČMAN - PRALNICA
JOŽICA KOLIĆ - SLUŽBA ZA ČIŠČENJE, TRANSPORT IN KURIRSKA DELA
LEONIDA KONČAN – KIRURŠKI ODDELEK
LIDIJA KORASA – CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK
JOŽICA KUPLENIK – KIRURŠKI ODDELEK
ANDREJA MALNAR – KIRURŠKI ODDELEK
MARJETKA MATOH - KIRURŠKI ODDELEK
HELENA MEDVED - KIRURŠKI ODDELEK
DANICA MRAVINEC - KIRURŠKI ODDELEK
MIRA NOSE - KIRURŠKI ODDELEK
SONJA PARANCIN – ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO - EIT
ALEŠ PIŠEK – GINEKOLOŠKO PORODNIŠKI ODDELEK
ROMANA PLANTAN – KIRURŠKI ODDELEK
DARJA PUST – ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA
ANA RAKOŠE - KIRURŠKI ODDELEK
JOŽICA REŠETIČ - KIRURŠKI ODDELEK
JOŽICA ŠERE - KIRURŠKI ODDELEK
PAVLA ŠIPELJ - SLUŽBA ZA ČIŠČENJE, TRANSPORT IN KURIRSKA DELA
ZDENKA ŠKEDELJ – INTERNI ODDELEK
ALOJZIJA TEKAVEC – OČESNI ODDELEK
MILENA TOMAŽIN – ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO
ZLATKA VIDMAR – INTERNI ODDELEK
MARIJA VIVODA – KIRURŠKI ODDELEK
MOJCA VORKAPIĆ – LABORATORIJ
JANA VOVK – KIRURŠKI ODDELEK
JOŽICA ZADNIK – LEKARNA
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praznovali smo
Predstava
LEPO JE BITI
BENO
PA TAKE
PA TO

Za predstavo je značilno, da ima
občinstvo vlogo drugega igralca, zato
je vsaka uprizoritev drugačna, unikatna
in odvisna od sodelovanja in energije
občinstva, saj interaktivno delo igralca s
publiko prinaša vsakič nove situacije, ki
niso del predvidenega scenarija. Poudariti
je treba, da so se naši sodelavci v vlogi
igralcev zelo dobro odrezali.

Benjamin Sagadin
Gorazd Žilavec se je v monokomediji
LEPO JE BITI BENO PA TAKE PA TO na
odru vživel v vlogo lovca, člana Lovske
družine Livada, ki se pripravlja na
prevzem predsedniške funkcije. Utrjeval
je svoj predvolilni nastop, s katerim bi
najbolj prepričal komisijo in člane zelene
bratovščine, da mu zaupajo funkcijo.
Pripravil si je življenjepis, in da bi bil
pred volilno bazo prepričljivejši, se je
odločil, da bo del iz osebne predstavitve,

in dodobra nasmejal občinstvo. Drugo,
s čemer je mislil prepričati komisijo, je bil
dobro pripravljen program dela, v katerem
je bil poudarek na izobraževanju mladih
o prepoznavanju starosti živali za odstrel,
na dobri komunikaciji, ki je pomembna za
mednarodno sodelovanje lovcev ter na
izboljšanju lovske poganjalske tehnike.
Ko je imel lovec Benjamin Sagadin vse
pripravljeno za predvolilni shod, je prejel
klic, da volitev ne bo, ker je lovski starešina
pristal v bolnišnici.

sodelovanje v dramskem krožku, tudi
uprizoril. Z gledalci, našimi sodelavci, je
postavil na oder pravljico o Rdeči kapici

Monokomedija je nastala po priljubljeni
TV seriji Lepo je biti sosed, kjer je Gorazd
Žilavec upodabljal Benota Sagadina.

Marjetka najlepše zaveže kravato

Kandidat za predsednika lovske
družine Livada

Beno je na odru potreboval kar
precej pomoči

Potreboval je tudi gozd ...

... pa tudi Rdečo Kapico in babico

Lovski pripravniki
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Luka Ficko

Vodenje sistema kakovosti – zunanja
presoja vodenja sistema kakovosti v skladu
z zahtevami ISO standarda 9001:2008
Splošna bolnišnica Novo mesto ima že
več let vpeljan sistem vodenja kakovosti
po standardu ISO 9001. V mesecu oktobru
je bila v bolnišnici izvedena zunanja
obnovitvena presoja po omenjenem
standardu. Presojo so izvajali štirje zunanji
presojevalci pod okriljem SIQ (Slovenski
institut za kakovost in meroslovje).
Obnovitvena presoja se od redne letne
presoje razlikuje po obsegu presojanih
področij oziroma po številu presojanih
procesov. Obnovitvena presoja obsega
večje število organizacijskih procesov.
Presoja je bila izvedena na naslednjih
področjih, oziroma so bili presojani
naslednji organizacijski procesi:
• Obvladovanje procesa planiranja
• Vodstveni pregled
• Vodenje človeških virov
• Vodenje sistema kakovosti
• Izvajanje presoje kakovosti
• Korektivni ukrepi
• Arhiviranje dokumentacije
• Obvladovanje procesa investicijskega
inženiringa
• Obvladovanje informacijskega procesa
• Reševanje pritožb in reklamacij
• Komuniciranje z zunanjo javnostjo
• Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov
• Obvladovanje procesa v diagnostičnem
laboratoriju
• Obvladovanje procesa reprocesiranja
instrumentarija
• Ugotavljanje potreb, izbor dobaviteljev
ter upravljanje pogodb
• Obvladovanje procesa bolnišničnega
zdravljenja na otroškem oddelku
• Obvladovanje procesa operacij
• Razvoj novih storitev
• Obvladovanje procesa čiščenja zahtevnih
prostorov
• Program preprečevanja in obvladovanja

bolnišničnih okužb
• Obvladovanje procesa
odpadki
• Obvladovanje procesa
perilom

ravnanja

z

preskrbe

s

Cilji presoje so bili:
• Preveriti
sistem
izpolnjevanja
zahtev standarda ISO 9001:2008 in
Certifikacijskega pravilnika za sisteme
vodenja,
• Preveriti kakšni so učinki na osnovi
predlogov izboljšav v lanskem letu.

Ugotovitve
Poslovanje:
V bolnišnici se je v poslovnem letu 2011
nadaljevalo z uresničevanjem usmeritev
iz Strateškega razvojnega programa

2007 – 2012. Skoraj v celoti so bile v letu
2011 izpolnjene planirane naloge in cilji.
Program do ZZZS je bil presežen za 7,41 %.
Finančni izid poslovanja bolnišnice izkazuje
presežek prihodkov nad odhodki. Število
zaposlenih je bilo glede na leto 2010 višje
za 1,78 %. Porast števila delavcev beležijo
le v strukturi zdravnikov, ki so v bolnišnici
že več let deficitaren kader.

Obvladovanje procesov
Procesi potekajo tako, kot so definirani
v posameznih izvedbenih dokumentih.
Velika večina ugotovitev in priporočil iz
notranje presoje je bila odpravljena do
datumov, ki so bili predvideni, nekaj jih
je zaradi objektivnih razlogov in nerealno
postavljenih rokov še v izvajanju. V letu
2011 je bilo veliko procesov spremenjenih
oziroma optimiranih. Spremenjen je bil
tudi temeljni proces Obvladovanje procesa
bolnišničnega zdravljenja.
V letu 2011 je bolnišnica pridobila
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mednarodno akreditacijo po standardu
DNV-NIAHO.

Izpolnjevanje zahtev
zakonodaje in drugih zahtev
Vpeljanih je bilo več organizacijskih
sprememb oziroma so se izvajali projekti
začeti v preteklih letih, ki so pripomogli k
boljšemu in učinkovitejšemu delovanju
in poslovanju bolnišnice. Ti se nanašajo
na pilotni projekt uvedbe beleženja
porabe zdravil in materiala pri pacientu –
projekt je bil uspešno zaključen, uvajanje
neinvazivnih operativnih tehnik, skrajšanje
čakalnih dob, skrajšanje ležalne dobe,
uvajanje kliničnih poti, sodelovanje pri
razvoju E- temperaturnega lista. Bolnišnica
je vključena v pilotni projekt vpeljave
Varnostne politike, katerega nosilec je
Ministrstvo za zdravje v sklopu projekta
E – zdravje.

Notranja presoja
Notranja presoja sistema vodenja
kakovosti je bila izvedena 13.,14. in 15.

septembra 2011. V izvedbi notranje
presoje je sodelovalo 49 zaposlenih.
Ugotavlja
se
visoka
zavzetost
presojevalcev in presojancev, kar se
odraža v povečanem številu ugotovitev.
Ugotovitve so bile razdeljene v štiri
sklope oziroma skupine: priporočila,
neskladnosti, primeri dobre prakse in
potrditev stanja. Ugotovitve presoje
niso več toliko usmerjene na področje
dokumentacije in zapisov, temveč na
vsebinske ugotovitve procesa.

Nenehno izboljševanje
Organizacija je v letu 2011 ponovno
sodelovala v procesu za pridobitev
Priznanja za poslovno odličnost Republike
Slovenije (PRSPO) in izboljšala rezultat iz
preteklih let ter dosegla najvišje število
točk, odkar sodelujejo v procesu PRSPO.
Uspešno je bila izvedena tudi presoja po
mednarodnem standardu za bolnišnice
DNV-NIAHO. Poleg HACCP standarda je
bil na področju pranja tekstilij obnovljen
evropski standard kakovostne nege tekstilij
RAL GZ 992/1 in bil nadgrajen v RAL GZ

Naj srce vam poka od veselja...
Naj vaš nasmeh polepša komu dan...
Naj z vami dan bo lepši, nasmejan...
Srecno vam v letu 2013 zeli
kolektiv kirurškega oddelka

18

992/2 za nego bolnišničnih tekstilij.
Tudi v letu 2012 organizacija načrtuje svoj
razvoj, ki je opredeljen v finančnem načrtu
in se nanaša na dva velika in pomembna
projekta: izgradnjo urgentnega centra in
internega oddelka ter v okviru projekta
učinkovite rabe energije zaključek del za
energetsko učinkovite ogrevalne, hladilne,
klimatizacijske in prezračevalne sisteme.
Za te projekte je bolnišnica pridobila
nepovratna sredstva EU.
Med presojo so bila ugotovljena tudi tri
neskladja in 20 priporočil. Vsa neskladja
so bila odpravljena, izvajanje ukrepov na
podlagi priporočil pa je v teku. Z uspešno
opravljeno presojo je bilo ugotovljeno,
da Splošna bolnišnica Novo mesto
izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja
kakovosti, ustrezen zahtevam standarda
ISO 9001:2008. Naslednja zunanja presoja
je predvidena za jesen 2013, v začetku
meseca januarja 2013 pa je predvidena
presoja po standardu DNV-DIAS.
Vir: Poročilo o presoji z dne 24.10.2012

Vsaka beseda, vsak pogled,
vsako dejanje in vsak nasmeh
lahko prinese srečo drugim ljudem.
Vsak trenutek je lahko nov začetek.
Veliki upi ustvarjajo velike ljudi,
zato pojdimo radostno naproti novemu letu 2013.
Da bi se vam in
vašim najdražjim uresničila mnoga pričakovanja,
vam želi
Jožica Rešetič
v.d. pomočnice direktorice za ZN

kultura organizacije
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asist. dr. Danijela Furlan

Organizacijski predpis za izvajanje
preiskav ob preiskovancu – POCT
Laboratorijska diagnostika vključuje
poleg tradicionalnih področij (biokemija,
hematologija, imunokemija, hemostaza,
analitika urina) tudi preiskave ob
preiskovancu – POCT. Na tržišču se
intenzivno širi ponudba POCT merilnikov,
ki pa vedno ne dosegajo tako visoke
kakovosti, da bi bile POCT meritve
primerljive z laboratorijskimi rezultati.
Laboratorijski strokovnjaki smo dolžni
zagotovili verodostojnost in pravilnost
rezultatov POCT meritev, zato moramo
slediti predpisom in uveljavljenim
standardom, ki urejajo to področje.
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati laboratoriji na področju
laboratorijske medicine (UL RS, št. 64/04),
v 6. členu predpisuje merila za izvajanje
preiskav ob preiskovancu (POCT), ki jih
izven laboratorija izvaja medicinsko
osebje na POCT merilnikih.
Eden od pogojev za pridobitev dovoljenja
za delo Diagnostičnega laboratorija je bil
tudi dosledno upoštevanje omenjenega
6. člena, zato smo izdelali organizacijski
predpis za izvajanje POCT v SBNM. V
tem prispevku bi želela na kratko podati
vsebino dokumenta, ki je v celoti dosegljiv
na VMA (oznaka dokumenta OP/POCT) in
opozoriti na ključne točke, ki smo jih dolžni
upoštevati vsi vpleteni v to zgodbo.
Odločitev za uvedbo nove POCT preiskave
in merilnika je po zahtevah Pravilnika v
pristojnosti koordinacijske skupine, v sestavi
• Strokovna (in poslovna) direktorica
bolnišnice
• Pomočnica direktorice za zdravstveno
nego
• Predstojnik/ca oddelka/odseka in glavna
medicinska sestra oddelka/odseka
• Predstojnica laboratorija
Pri izboru preiskave je potrebno
upoštevati
• Klinične potrebe po izvajanju preiskave
ob bolniku
• Klinično uporabnost POCT
• Stroškovno opredelitev
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• Tehnične zahteve
• Kontrolo kakovosti
• Primerljivost z laboratorijskimi rezultati

Izvajalci POCT
preiskav
Medicinsko osebje mora biti dodatno
usposobljeno za delo s POCT merilniki in
upoštevati predpise ter navodila, ki veljajo
na tem področju. V proces izobraževanja naj
bo vključen čim širši krog izvajalcev POCT
meritev.PooblaščenizastopnikpodjetjaPOCT
merilnika je dolžan izvesti izobraževanje,
izdati potrdilo o usposobljenosti za izvajanje
meritev in skrbeti za sprotno obveščanje o
novostih, ki so povezane s POCT merilnikom,
ves čas njegove uporabe. Na oddelku,
odseku in ambulantah se vodi evidenca
oseb, ki so usposobljene za izvajanje preiskav
ob preiskovancu. Vsaka oseba, ki analize
izvaja, mora poznati celoten postopek, način
vzdrževanja merilnika, način ukrepanja
ob nepravilnem delovanju merilnika in
postopek ukrepanja ob močno patoloških
rezultatih.

Kontrola kakovosti
S
sistemom
kontrole
kakovosti
nadzorujemo in zagotavljamo pra
vilnost in točnost izvedenih meritev
ob preiskovancu. S POCT meritvijo
moramo dobiti zanesljiv rezultat v
najkrajšem možnem času, ki je primerljiv
z laboratorijskim rezultatom. Notranja
kontrola kakovosti se mora izvajati s
priporočenim kontrolnim materialom pred
vsako rutinsko uporabo POCT merilnika.
Za njeno izvajanje je zadolžen uporabnik
merilnika. Če je le mogoče, naj bi bili
POCT merilniki vključeni tudi v zunanjo
oceno kakovosti (kontrolni vzorci poslani
iz laboratorija in mednarodna kontrola

kakovosti). Kontrolne točke za zagotavljanje
sistema kakovosti se vodijo v obliki zapisa v
»DNEVNIKU ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI«,
ki vsebuje naslednje podatke: serijsko
številko reagenta v uporabi, serijsko številko
kontrolnega vzorca v uporabi, rezultat
notranje kontrole kakovosti, identifikacijo
izvajalca analize in podatke o vzdrževanju
merilnika ter odpravi napak.
Sistem zagotavljanja kakovosti je
kompleksen in zajema
• Predanalitsko
fazo
(identifikacija
preiskovanca,
odvzem
vzorca,
dokumentiranje protokolov)
• Analitsko fazo (vzdrževanje opreme,
kontrola kakovosti, kalibracije, odpravljanje
napak)
• Poanalitsko fazo (izdajanje rezultatov,
odstranjevanje odpadkov)

Nadzor nad
izvajanjem POCT
• Nadzor nad izvajanjem notranje kontrole
kakovosti in primerjavo rezultatov z
laboratorijskimi opravlja pooblaščeni
koordinator laboratorija.
• Za preverjanje sledljivosti rezultatov je
odgovorna predstojnica laboratorija.
• V primeru večjih neujemanj ali odstopanj
POCT rezultatov od laboratorijskih je
potrebno ukrepati (zamenjava merilnikov,
servisiranje merilnikov, primerjalne
meritve).

Navodila za izvajanje
notranje kontrole
kakovosti na
merilnikih POCT
1. Na vseh merilnikih, namenjenih izvajanju
preiskav ob preiskovancu (POCT), je

mednarodni dnevi
Metka Miklič

Globalno leto proti
bolečini notranjih organov
potrebno dnevno izvesti notranjo
kontrolo kakovosti s kontrolami, ki jih
priporoča proizvajalec merilnikov.
2. Kontrola se izvaja vsak dan zjutraj
pred rutinsko uporabo merilnika. Če
obstajata dva nivoja priporočenih
kontrol, se vsak dan izvede samo ena
kontrola (izmenično za normalno
in patološko območje). Rezultati
kontrol se vpišejo v preglednice k
odgovarjajočemu datumu. Poleg
rezultata se mora oseba, ki je kontrolo
izvedla, podpisati.
3. Preglednice mesečno priskrbi laboratorij.
Vsaka preglednica ima poleg vseh naštetih
vsebin, še serijsko številko merilnika, tako
da je sledljivost uporabe merilnikov
nedvoumna in zagotovljena.
4. Enkrat tedensko se na POCT merilnikih
izvaja kontrola iz vzorca, poslanega
iz laboratorija. Odgovorna oseba, ki
je kontrolo izvedla, vpiše rezultat v
preglednico – tedenska kontrola in ga
sporoči tudi v laboratorij.
5. V laboratoriju se vodi evidenca rezultatov
paralelnih določitev (laboratorijski
analizator in POCT merilnik).
6. Enkrat mesečno (po potrebi tudi
pogosteje)
pooblaščeno
osebje
laboratorija na vseh oddelkih, odsekih in
ambulantah, kjer se izvaja POCT, preveri
izpolnjevanje zahtev iz točk 2 in 5. S
podpisom na preglednico pooblaščenci
potrdijo pregled in o rezultatih obvestijo
predstojnico laboratorija, ki zapiše
ugotovitve in predlaga ukrepe, če so
potrebni.
7. Z vsebino teh navodil morajo biti
seznanjeni:
• vsi odgovorni izvajalci POCT, ki
izvajajo zdravljenje,
• predstojniki oddelkov in odsekov,
• vodstvo bolnišnice,
• laboratorijsko osebje, ki opravlja
nadzor nad upoštevanjem teh
navodil.

Svetovno (IASP – International Association for the Study of
Pain) in evropsko združenje (EFIC – European Federation of IASP
Chapters), ki se ukvarjata s preučevanjem bolečine, letos prvič
skupaj razglašata leto proti bolečini, posvečeno pa je bolečini
notranjih organov oziroma visceralni bolečini.
Bolečina je simptom neke bolezni, pomeni
varovalno funkcijo organizma. Lahko pa je
bolečina tudi bolezen sama po sebi in jo je
potrebno obravnavati kot druge kronične
bolezni. Dokazano je, da stalna bolečina
povzroči pomembne funkcijske, strukturne
in kemične spremembe v možganih.
Raziskave v bolečinski medicini so pripeljale
do boljšega razumevanja nastanka in
zdravljenja bolečine, njenega preprečevanja,
in s tem preprečevanja invalidnosti in
trpljenja bolnika s kronično bolečino.
Kronična bolečina ne prizadene samo
posameznega bolnika in njegovih bližnjih.
Kronična bolečina kot neprepoznana
epidemija je tudi veliko ekonomsko breme
za zdravstveno blagajno, gospodarstvo in
družbo.
EFIC je 9. oktobra 2001 v Evropskem
parlamentu objavil Deklaracijo o kronični
bolečini kot opozorilo, da se spremeni
odnos do kronične bolečine. Nujno je
pričeti z obravnavo v nacionalni zdravstveni
politiki. Za uspešno obvladovanje kronične

bolečine je potrebno sodelovanje
strokovnjakov zdravstvenega varstva,
zdravstvenih zavarovalnic, političnih
inštitucij, bolnikov in javnosti nasploh.
Nadaljevanje z neučinkovito obravnavno
kronične bolečine pomeni še naprej
zmedo in veliko nepotrebnega finančnega
in organizacijskega obremenjevanja
zdravstva in družbeno izgubo. Kronična
bolečina kot kronična bolezen je izziv
izboljšanja javnega zdravja.
Od 2001 EFIC vsako leto razglaša posebno
pozornost določenemu tipu bolečine
z namenom boljšega razumevanja,
uspešnejšega raziskovanja njenih vzrokov
in mehanizmov, za najboljšo pomoč
ljudem, ki trpijo. EYAP (The European
Year Against Pain), letošnje globalno
leto boja proti bolečini od oktobra 2012
do oktobra 2013, je posvečeno visceralni
bolečini.
Bolečina notranjih organov ali visceralna
bolečina je še do nedavnega veljala za
varianto somatske ali telesne bolečine
(slabo lokalizirana telesna bolečina).
Čeprav je nekaj podobnosti v mehanizmih
visceralne in somatske bolečine, pa so
tudi pomembne razlike. Nevroanatomija
visceralne nocicepcije, nevrotransmiterji,
receptorji in ionski kanalčki, ki modulirajo
visceralno bolečino, se kvalitativno in
kvantitativno razlikujejo od tistih, ki
modulirajo somatsko in nevropatsko
bolečino.
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Visceralna bolečina ima svoje značilnosti:
• opisana je kot topa, gladka, pogosta,
stalna, krčevita, stiskajoča,
• je slabo lokalizirana,
• prenaša se na oddaljena telesna področja
– prenesena bolečina (npr. bolečina pri
srčnem infarktu, ledvičnih kamnih, vnetju
slepiča, …),
• povzroča močne motorične reflekse
(spazem, mišični defans),
• povzroča močne avtonomne (vegetativne)
odgovore: slabina, bruhanje, potenje,
vpliv na dihanje, krvni tlak, ritem srca,
• vodi v senzitizacijo: hiperalgezija v
somatskih tkivih v področju prenesene
bolečine,
• več nociceptorjev je v votlih organih
(črevo, maternica, mehur), nekateri organi
jih nimajo (ledvica, jetra, pljučni parenhim,
trebušna slinavka),
• nociceptorje
aktivira
raztezanje
(mehansko draženje), vnetni mediatorji
(kemično draženje).
Visceralna bolečina v akutni obliki je lahko
simptom bolezni, ki ogroža življenje, npr.
miokardni infarkt, zapora črevesja. Lahko
je zelo močna, npr. ledvični kamni. Zahteva
takojšnjo obravnavo in nujno ukrepanje
za odpravo vzroka bolečine. Obravnava

bolnika z visceralno bolečino je na drugem
mestu pogostnosti v ambulantah za nujno
medicinsko pomoč, takoj za obravnavo
poškodovancev.
Tkivne spremembe so lahko takšne, da
vodijo v kronično visceralno bolečino
(kronična vnetja, adhezije, endometrioza,
adenomioza, ishemija, rakava rašča). Ni pa
nujno, da je kronična visceralna bolečina
vedno pogojena s tkivno okvaro. Lahko gre
za motnjo v samem sistemu zaznavanja
bolečine, v povezavi z nevroendokrinimi
in nevroimunskimi potmi. Govorimo
o kroničnih visceralnih bolečinskih
sindromih.
Razlikovanje funkcionalne od organske
visceralne bolečine ni vedno enostavno.
Številni diagnostični testi, postopki in
pregledi ne razkrijejo vedno specifičnega
vzroka. Prepoznavanje kroničnih visceralnih
bolečinskih sindromov postaja klinična
subspecialnost ginekologije (kronična
prelvialgija, vulvodinija, dismenoreja,
disparevnija),
urologije
(sindrom
prostatične bolečine, sindrom bolečine v
sečnem mehurju – intersticijski cistitis kot
ena od oblik, orhialgija, sindrom bolečine v
sečnici), kardiologije (»refraktorna angina«,
nekardiogena bolečina v prsnem košu) in
gastroenterologije (sindrom
iritabilnega
črevesja,
proktalgija).
Epidemološki podatki niso
natančno znani, zanesljivo
pa je incidenca kronične
visceralne bolečine visoka,
pogostejša pri ženskah,
npr. sindrom iritabilnega
črevesja: 10 do 20% odrasle
populacije v ZDA, kronična
pelvialgija pri ženskah: 1 na
7 (ZDA).
Pogosto je prisotnih več
bolečinskih
sindromov
hkrati, npr. pri sindromu
iritabilnega
črevesja
tudi kronična pelvialgija,
kronični urološki sindromi;

Kako otroci doživljajo
bolečino
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Na bolečino opozarjajo tudi plakati
neredko tudi nevisceralni bolečinski
sindromi kot fibromialgija, sindrom
kronične utrujenosti, kronična bolečina v
križu, glavobol. Anksioznost in depresija
sta praviloma spremljajoči bolezni.
Bolnik, ki trpi kronično visceralno bolečino,
je prikrajšan za kvalitetno življenje, omejen
v fizični aktivnosti, druženju, slabo spi, je
omejen v delovni zmogljivosti. Ker vzročno
bolečina pogosto ni dobro opredeljena, so
bolniki zaskrbljeni in prestrašeni.
Žal na področju kroničnih visceralnih
bolečinskih sindromov ni takšnega
napredka v spoznavanju mehanizmov
nastanka in vplivih, ki jih sooblikujejo, kot
pri drugih bolečinskih sindromih oziroma
vrstah bolečine, zato je tudi zdravljenje
pogosto neuspešno ali nezadostno.

16. november
zaradi pritiska
Razjede zaradi pritiska (RZP) so globalni
zdravstveni problem, ki zelo vpliva na
kvaliteto življenja ljudi, poveča tveganje
za njihovo obolevnost in umrljivost,
hkrati pa predstavlja zelo velik strošek
za družbo.
Evropski svetovalni odbor za razjede
EPUAP v sodelovanju z ameriškim
svetovalnim odborom NPUAP s
projektom svetovnega dneva ozaveščanja
o razjedi zaradi pritiska (World Day
for Prevention of Pressure Ulcers)
opozarja na eno največjih »epidemij« v
zdravstveni obravnavi pacientov in na
njene posledice.

mednarodni dnevi
Bojana Berus

Da bi bolečina postala vidna
Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list
RS, št. 15/2008) v 39. členu opredeljuje
preprečevanje in lajšanje trpljenja kot
eno osnovnih pacientovih pravic:
• pacient ima pravico, da se brez odlašanja
ukrene vse potrebno za odpravo ali
največjo možno ublažitev bolečin in
drugega trpljenja, povezanega z njegovo
boleznijo;
• pacient ima pravico, da se pri njegovi
zdravstveni oskrbi po strokovnih
standardih preprečijo nepotrebne
bolečine in drugo trpljenje, povezano z
medicinskim posegom;
• pacient v končni fazi bolezni in pacient z
neozdravljivo boleznijo, ki povzroča hudo
trpljenje, ima pravico do paliativne oskrbe.
Vsak pacient ima zato “univerzalno” pravico,
da zdravstveni delavci in zdravstveni
sodelavci naredimo vse potrebno za
odpravo ali največjo možno ublažitev
bolečin in drugega trpljenja, povezanega
s pacientovo boleznijo ali poškodbo.
V naši bolnišnici na nekaterih oddelkih
že nekaj let poteka merjenje in

ocenjevanje
akutne
pooperativne
bolečine
kot petega vitalnega
znaka, v mednarodnem
letu bolečine pa bomo
temu simptomu namenili
še posebno pozornost,
zato bomo na vseh
oddelkih za medicinske
sestre in zdravstvene
tehnike
organizirali
interno izobraževanje o
ocenjevanju in merjenju
akutne in kronične bolečine
Izobraževanje o evidentiranju in merjenju bolečine
s pomočjo VAS lestvice,
hkrati pa na bolečino
• zakaj in kdaj merimo bolečino;
opozarjamo tudi s plakati na razstavnih
• napake pri merjenju bolečine:
panojih veznega hodnika kirurške in
• načini merjenja bolečine, predstavitev
ginekološke stavbe bolnišnice, ki sta
ocenjevalnih lestvic;
jih pripravili dipl.m.s. anesteziološkega
oddelka Bojana Berus in Ana Zagorc.
• predstavitev merjenja s pomočjo VAS;
• zdravljenje bolečine (farmakološko,
Program izobraževanja obsega naslednje
nefarmakološko);
vsebine:
•
dokumentiranje bolečine.
• kaj je bolečina;
• vrste bolečine;

Izobraževanje vodi Bojana BERUS,
dipl.m.s. anesteziološkega oddelka.

2012 – svetovni dan ozaveščanja o razjedi
Preventiva nastanka RZP je univerzalna
pravica vseh ljudi, zato EPUAP zdravstvene
izvajalce, paciente in njihove družine,
podjetja, javne in zasebne agencije, medije
in izobraževalne institucije vabi k čim večji
skupni aktivnosti in izmenjavi najboljših
praks za ozaveščanje in preprečevanje
razjed. Opozarja, da je s pravim pristopom
in odnosom ter pravim zdravljenjem
možno preprečiti skoraj vse primere
razjed zaradi pritiska (v 95%).
EPUAP upa, da bo prvi svetovni dan
ozaveščanja o RZP dovolj odmeven in
vpliven tudi za naslednje izzive in projekte,
ki bodo povezali številne nacionalne in
mednarodne zdravstvene organizacije,

organizacije s področja človekovih pravic,
znanstvenike ter družbo kot celoto v
partnerskem sodelovanju v
preventivi nastanka razjed
zaradi pritiska.

najnovejšimi smernicami in priporočili
Društva za oskrbo ran Slovenije (DORS),
katerega članice smo
medicinske sestre. V
DORS aktivno sodelujemo
tudi v upravnem odboru,
v delovni skupini za
izdelavo
nacionalnih
smernic za oskrbo ran in na
področju izobraževanja.

STOP!
European Pressure Ulcer Advisory
Panel

V novomeški bolnišnici
poteka projekt Preprečevanja
in oskrbe RZP načrtno od leta
1999, od leta 2007 pa število
RZP v bolnišnici spremljamo
kot kazalnik kakovosti v ZN.
Od leta 2008 ima projekt
informacijsko
podporo
tako na preventivni kot na
kurativni ravni, program
pa redno dopolnjujemo z

PRESSURE ULCERS ARE PREVENT
ABLE ADVERSE EVENTS

PREVENTING PRESSURE
ULCERS
(Also known as bedsores,
pressure injuries &
pressure areas)

Pressure ulcers are
a major burden to
patients, their carers
and society

1. IS YOUR PATIENT AT RISK?
• Conduct a comprehensive risk assessment
on admission
• Use a validated pressure ulcer risk assessment
tool
• Conduct a complete skin assessment
• Undertake nutritional screening

Viri:
http://www.epuap.org
http://www.npuap.org

2. IMPLEMENT PREVENTATIVE
STRATEGIES
• Reposition regularly
• Use suitable transfer aids
• Use a high quality foam mattress for all
at risk
• Use an active support surface for patients
at higher risk
• Protect the skin
• Consider high protein oral nutritional supplements
• Inform and educate your patient where
possible
• Continue to risk assess and evaluate interventions
3. DOCUMENT ALL...
Assessments, management plans and interventions

www.epuap.org
All content was created by the
EPUAP and printed
under an unrestricted educational
grant from

Poster_1000x1500mm.indd 1
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Gloria Šepec

5. december - mednarodni dan
prostovoljstva
Organizacija združenih narodov je leta 1985 razglasila 5. december za mednarodni dan
prostovoljstva, zato so tega dne organizirane številne aktivnosti, ki opozarjajo na pomen
prostovoljnega dela v družbi.
Prostovoljke in prostovoljci so nepogrešljivi
pri zagotavljanju družbene blaginje, saj
opravljajo dela, ki jih država velikokrat
ne opravlja ali jih ne opravlja več. So
nepogrešljivi ob naravnih katastrofah in
pri lajšanju stisk ljudi, ki so žal tudi pri nas
vsak dan hujše. So pa tudi zagovorniki
pravic prebivalcev, ki se znajdejo
na robu, skrbijo za okolje in naravo.
Prostovoljke in prostovoljci predstavljajo

prevzemati odgovornost in ukrepati,
česar se lahko mladi ljudje učijo tudi skozi
prostovoljstvo. Prostovoljke in prostovoljci
opravijo ogromno vsakodnevnih drobnih,
a zelo potrebnih del, ki lajšajo stiske ljudi.
So družabniki, pomočniki, učitelji in še
mnogo tega, kar je velikokrat prezrto.
Vedno več ljudi vidi potrebo, da s svojim
prostovoljskim delom poseže na področja,
ki kažejo na pomanjkljivosti v sistemu, s

Voščilo
ravnatelja
SZKŠ
Mirana
Groma
in uveljavljena oblika pomoči pacientom
in drugim osebam s posebnimi potrebami.
Kot dragocena dopolnitev ponudbe javnih
in zasebnih zavodov na tem področju
predstavlja prostovoljno delo prav
tu nenadomestljivo medsebojno
dejanje, ki bogati in popestri bivanje
bolnikov oziroma oskrbovancev v času
zdravljenja, rehabilitacije, okrevanja.
Prostovoljci najbolj pogosto prevzamejo
vlogo družabnika, spremljevalca,
sogovornika, skratka človeka, ki
vzpostavlja s pacientom, starejšim
človekom, oskrbovancem ali drugo osebo s
posebnimi potrebami medsebojni odnos in
tako vsaj delno prispeva k normalizaciji
življenja takega človeka v zavodu.

Srečanje ob mednarodnem dnevu prostovoljcev
nenadomestljiv človeški kapital, in države,
ki se tega zavedajo, ustvarjajo pogoje
za vključevanje ljudi v prostovoljstvo.
Slovenija je na tem že naredila nekaj
pomembnih korakov. Razmere v družbi
nam danes jasno kažejo, kako pomembno
je, da mlade vzgajamo v duhu solidarnosti,
saj smo na to v zadnjih desetletjih
pozabili, posledice pa so zaskrbljujoče.
Potrebujemo ljudi, ki bodo občutljivi na
stiske ljudi okoli sebe, ljudi, ki bodo znali
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tem spreminjajo stvari in opozarjajo na
anomalije.

Prostovoljno delo v
zdravstvu
Delovanje prostovoljcev na področju
zdravstva je danes v razvitem svetu sprejeta

Prostovoljci lahko nudijo tudi čisto
konkretno pomoč bolnikom, kot
so npr. drobne praktične usluge
(pomoč pri pisanju in branju, oddaja
pošte, telefoniranje, nakup sadja,
cvetja, higienskih pripomočkov ipd.)
in spremljanje bolnika (sprehodi, pot
do ambulante oz. sobe za preiskave,
laboratorija
znotraj
zdravstvenega
zavoda). Prevzemajo pa tudi bolj zahtevne
naloge, kot so psihološko spremljanje
umirajočih, zdravstvena vzgojna
dejavnost in deloma tudi psihosocialna
pomoč v najširšem smislu. Sodelovanje

mednarodni dnevi
Plakat ob mednarodnem dnevu
prostovoljcev
Srečanja so se udeležili tudi koordinatorka
prostovoljnega dela v bolnišnici Jožica
Rešetič, ravnatelj SZKŠ Novo mesto Miran
Grom in mentorice prostovoljnega dela z
bolniških oddelkov.
Miklavž se je prostovoljcem v imenu
bolnišnice za njihov neprecenljiv prispevek
h kakovosti bivanja pacientov v bolnišnici
zahvalil in jim zaželel veliko zadovoljstva
ob opravljanju prostovoljnega dela in
uspehov v letu 2013.
Vir: http://www.filantropija

s prostovoljci znatno izboljšuje kakovost
celovitega delovanja bolnišnice.

Prostovoljno delo
v Splošni bolnišnici
Novo mesto
V naši bolnišnici je v letošnjem letu
aktivnih kar 78 prostovoljcev, dijakov in
dijakinj Srednje zdravstvene in kemijske
šole Novo mesto, ki redno enkrat

Miklavž si je sposodil Božikovo obleko

tedensko obiskujejo paciente na internem,
pljučnem, infekcijskem, nevrološkem in
kirurškem oddelku. Ob mednarodnem
dnevu prostovoljstva so predstavili
svoje delovanje na razstavnem panoju
veznega hodnika bolnišnice in pripravili
krajši kulturni program, v katerem so
sodelovali Mojca Borštnar in Janja
Avguštin z recitacijami, Tamara Kozole je
na svoj klarinet zaigrala venček božičnih
pesmi, Matevž Kocjan, ki je letos prvič
prostovoljec, pa je na malce hudomušen
način predstavil, kako doživlja prostovoljno
delo po treh mesecih, odkar je prostovoljec.

Prostovoljci

Najbolj pridni dobijo darila
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intervju
Maja Janežič

Klepet z bolniškim duhovnikom
p. Markom Novakom
Letošnji nagrajenec bolnišnice je tudi kurat v bolnišnici, p.
Marko Novak, OFM. Kot bolnišnični duhovnik je deloval že
v bolnišnicah v Mariboru, Ljubljani, zadnjih osem let pa je v
Novem mestu. Njegove izkušnje v službi bolniškega duhovnika
so zelo bogate in zanimive za vse nas, zato sem ga povabila na
klepet.
bolna. Prinašal sem jima kosilo in še kakšen
obrok. Ta doživetja iz otroštva in predvsem
mamino pričevanje sta »izvor« čutečega
odnosa do ljudi.
Sestra se je odločila za pedagoško delo. Ni
se poročila in vse življenje je bila s srcem
za otroke. Deset let po drugi svetovni vojni
je bila v šoli v Kartuziji Pleterje prva redna
učiteljica, potlej pa je trideset let poučevala
na Ortopedski kliniki.
Brat se je odločil za medicino, postal je
zdravnik in si ustvaril družino.
P. Marko Novak
Pater Marko, na začetku vas prosim,
da se nam predstavite. Od kod
prihajate?
Moja družina je iz Tacna pod Šmarno
goro, iz župnije Sv. Martina. Tam sem
preživel svoje otroštvo. Osnovno šolo sem
obiskoval v Šmartnem pod Šmarno goro,
gimnazijo pa v Šentvidu. Potem sem eno
leto kot »iskalec« študiral matematiko in
fiziko v pedagoški smeri. Po tem letu, ki
ga sam imenujem »avanturistično«, sem
se odločil za redovništvo in duhovništvo.
Šel sem k bratom frančiškanom in zdaj sem
tukaj ob reki Krki.
Imam starejšega brata in še starejšo
sestro. Živeli smo samo z mamo, ki pa je
že pri Bogu. V družini sem dobil dragocena
pričevanja o preprostosti življenja, o srčni
dobroti, o čutečem odnosu do človeka,
do bolnika. Mama je bila zelo skrbna. Po
drugi svetovni vojni je bilo veliko revežev
in bolnikov. Kot otrok sem pomagal
dvema ostarelima, sestri in bratu, on je bil
alkoholik, sestra pa je bila še bolj v letih in
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Vse to doživljanje družinske skupnosti je
zelo dragoceno, velika »naložba« topline
in domačnosti.
Omenili
ste
»avanturistično«
leto, v katerem ste se odločili za
redovništvo in duhovništvo. Kdaj pa
ste začeli razmišljati o poti duhovnega
poklica?
Prve pobude so bile že v času
ministrantskega življenja. Z nadškofom
Uranom, ki je starejši, sva bila nekaj let
skupaj ministranta. Potem je, kot rad rečem
nagajivo, kot »pojoči« pobegnil na kor, jaz
pa sem ostal kot »nepojoči« ministrant
ob duhovniku v prezbiteriju. Kasneje je
»Uranov Lojze,« tako smo mu takrat rekli,
odšel v semenišče, moj duhovni poklic pa
je še zorel. Očitno je bilo potrebno še leto
po maturi, morda bi lahko rekli »sobotno
leto«, preprosto razdalja med maturo in
dokončno poklicno potjo… Odločitev, da
grem k bratom frančiškanom, je dozorela
v poletnih mesecih. Med frančiškani
sem v času ministrantskih let doživljal
veliko lepega (npr. duhovne vaje) in pri
srednješolskem verouku, ki ga v naši župniji

zaradi bolezni in starosti našega gospoda
župnika nismo imeli, zato sem se povezal
z mladimi na Tromostovju in družil z brati
frančiškani – in končno našel družinsko
življenje frančiškanov kot svojo pot.
Kam vas je vodila pot po novi maši?
Moja pot je šla najprej iz vzgojne skupnosti
v Šiško, kjer sem bil eno leto še študent,
povezan s fakulteto in z brati v Ljubljani,
čeprav sem živel v Šiški, nato sem bil tam
še leto dni kot kaplan. Sedem let sem bil
v Mariboru, kjer sem živel na zelo razsežni
in razgibani župniji. Prva leta je bilo veliko
dela z veroukom, v zadnjem obdobju, od
leta 1980 do 1983, pa sem bil v bolniški
pastorali v mariborski bolnišnici. Služba
bolnikom je bila dragocena izkušnja.
Potem sem bil šest let na Kostanjevici v
Novi Gorici, kjer sem začel redovniško
pot. Tam sem bil v vzgojni službi kot
magister novincev. Potlej sem šel za tri leta
v Ljubljano na Tromostovje, med začasno
zaobljubljene brate, od tam pa v skupnost
v Kamnik in po šestih letih v Ljubljano za
Bežigrad. Jeseni 1994 sem iz Kamnika na
povabilo bolniškega župnika Mira Šlibarja
začel prihajati kot duhovni pomočnik v
Bolniško župnijo, kjer sem ostal vse do
odhoda v Novo mesto, kjer nadaljujem
delo p. Luke, ki je leta 2004 odšel v Bogu.
Kako ocenjujete svoje poslanstvo
med bolniki, ki jih obiskujete v
bolnišnici?
Najprej moram s hvaležnostjo do Božjega
usmiljenja povedati, da je to velik dar, ki
mi je dan kot bolniškemu duhovniku. Že
prva izkušnja v mariborski bolnišnici me
je obogatila. V bolezni je človek v svoji
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krhkosti potreben preproste človeške
bližine. K njemu prihajam kot brat
frančiškan, kot duhovnik v Jezusovem
imenu - se pravi, da prihajam kot služabnik
svojim bratom in sestram. V središču je
milost, da lahko sprejemam človeka v
njegovi skrivnosti, z velikim spoštovanjem
in ljubeznijo. V njegovem trpljenju se
nenehno učim odnosa: da sem odprt za
besedo, za molk, za poslušanje, za molitev
v srcu, ki neprestano kot žuboreč potok
izvira iz duha in srca in po milosti spremlja
ta odnos. Tako kot bolniški duhovnik
bolnemu in trpečemu lahko izročim tisto,
kar je dano zastonj - dar upanja. Potrebno
pa je najprej srečati človeka in ga vzljubiti,
začutiti z njim, prisluhniti mu, ga v srcu
objeti, spremljati in prositi Gospoda, da
razodene, kaj je v tem trenutku resnično
dobro zanj.
V moji izkušnji na Onkološkem inštitutu
želim najprej poudariti skupnost z g.
župnikom Mirom Šlibarjem in z brati
duhovniki ter s tistimi, ki so prihajali v
Bolniško župnijo kot pomočniki: skušali
smo živeti v občestvu, da smo v notranji
povezanosti prihajali k bolnicam in
bolnikom, k osebju in svojcem. Prizadevali
smo si, da smo vedno prihajali kot prinašalci
upanja ter vsega tistega, kar Bog daje, da v
bolniku okrepi zaupanje: človeško bližino v
zvestobi, povezanost v molitvi, zakramente
- da bo bolnik zdržal, vztrajal, da se bo boril
in mu ne bo ugasnilo upanje... Takrat pa, ko
bolezen napreduje in bolnik hudo trpi, ko
pride čas poslavljanja - takrat naj še posebej
začuti toplino človeške bližine, ki je zvesta,
pristne in iskrene besede, ponižnega molka
ter poslušajočega in čutečega srca, ki moli.
V vsem tem je navzoča milost, ki človeka
dviga, mu daje upanje, moč in zaupanje,
ga odpira svetlobi, da se bo lahko prepustil
in izročil Bogu, ko pride ura smrti.
In zdaj, v naši novomeški bolnišnici, v
upanju na Božje usmiljenje, nadaljujem
zaupano poslanstvo…
Ustaviva se še pri sedanjem
poslanstvu – v novomeški bolnišnici.
Kakšno mesto zavzema duhovna
oskrba?
Posegel bom nekoliko nazaj. Prišel sem
za svojim zelo dragocenim bratom, p.
Lukom, ki je bil več kot dvajset let bolniški
duhovnik v novomeški bolnišnici. Ustvaril
je ozračje domačnosti: povezanost z

bolniki, z osebjem, njegova dobrosrčnost,
humor, odprtost, tako živa drugačnost, je
pravzaprav bogatila življenje v bolnišnici.
Prišel sem, da s hvaležnostjo in z ljubeznijo
nadaljujem njegovo delo.
Poudariti moram, da je odprtost osebja in
povezanost z njim zelo dobra. Pozna se,
da je domačnost živa tudi zaradi okoliščin:
kot regionalna bolnišnica je naravno bolj
povezana z okoljem in ljudmi. Duhovna
oskrba je dobro vraščena v celotno
prizadevanje za bolnikov blagor. Zares:
Bogu hvala za to odprtost in povezanost,
zelo je potrebna!
Ali je vaša telefonska številka
dosegljiva vsem bolnikom za duhovni
pogovor?
Moja številka je vedno na razpolago na
vseh oddelkih in jo tudi večkrat ponudim,
bodisi s koledarčkom, bodisi z vizitko. Pa
tudi okoliški župniki in duhovniki jo imajo
in jo pogosto objavijo v oznanilih.
Ste torej na razpolago tudi, ko
(ozdravljeni) bolnik odide domov?
Če je le mogoče. Recimo za pogovor po
telefonu, kadar gre za stike s kroničnimi
bolniki ali z bolniki iz naše župnije. Seveda
je to predvsem želja in odločitev bolnikov
ali svojcev samih. Obiski izven bolnišnice
so bolj izjema. Lahko pa se dogovorimo
za srečanje pri nas v samostanu, če je
potrebno.
Sodelujete pa tudi s slabovidnimi
in slepimi. Kdaj ste začeli poslanstvo
med njimi?
Pobuda je prišla s strani sester Notredamk.
Med njimi je bila ena od sester slabovidna.
Prvi korak je bil v adventu 2004 – priprava
na božič. Potem smo se dobili v postu in
pokazalo se je, da bi bilo dobro imeti še eno
srečanje, in to je v juniju ali v septembru.
Ta srečanja so zelo lepa, saj gradijo
občestvo in predvsem povezanost med
njimi samimi. Pomembno je, da pridemo
odprtega srca in skupaj preživimo dan:
najprej ob začetnem prijateljskem klepetu,
kako smo preživeli minuli čas. Nato imamo
uvodno molitev in témo, ki se nadaljuje
s pogovorom po skupinah; vsebina je
naravnana na liturgični čas in konkreten
odlomek iz Božje Besede. Srečanje med
letom je izrazito biblično. Možnost je tudi

za osebni duhovni pogovor med delom
po skupinah. Po sklepnem pogovoru je
sveta maša in nato druženje pri kosilu, ki
je v adventu povezano s sv. Miklavžem,
v postu z materinskim dnevom oziroma
dnevom staršev, poleti pa v kakšni drugi
obliki.
Ne
morem
mimo
svojega
nepozabnega doživetja izpred petih
let, ko sem bila kot bodoča mamica
na porodniškem oddelku. Na božični
večer ste imeli polnočnico na tem
oddelku. Bila je res nekaj posebnega.
Ali boste obdržali to tradicijo?
Vsekakor, saj je to tradicija že od patra
Luke. Hvala za vašo srčno vzpodbudo.
Za konec vas prosim še za sklepno
misel.
Iskreno se zahvaljujem vodstvu naše
bolnišnice in vsem, ki ste soudeleženi
v tej presenetljivi odločitvi, da s plaketo
Splošne bolnišnice Novo mesto počastite
preprostega Frančiškovega brata p. Marka,
bolniškega duhovnika!
Vašo veliko pozornost razumem kot
pritrditev, da je duhovna plat človekovega
bivanja sestavnica celovitega zdravljenja
in da je duhovna oskrba v blagor bolniku.
Povezujem to počastitev tudi s čutečim
in požrtvovalnim služenjem mojega
dragocenega predhodnika, pokojnega
p. Luke Pogačića, prav tako s svojo
skupnostjo, iz katere prihajam v bolnišnico
in me vedno podpira.
Ne nazadnje se toplo zahvaljujem vsemu
osebju naše bolnišnice za naklonjenost,
razumevanje, prijaznost in čutečo
solidarnost z menoj in mojim romanjem
med bolniki in svojci… Mir in dobro.
Pater Marko, hvala za vaš čas. Iskreno
vam čestitam ob prejemu priznanja.
Želim vam vse dobro. Veseli smo, da
vas lahko vedno pokličemo, kadar vas
bolnik ali svojci potrebujejo, in vemo z
gotovostjo, da se boste odzvali vabilu
in prišli na obisk, tudi takoj, če je to
potrebno.
Hvala za vsak cvet, ki ste nam
ga podarili za naš praznik, dan
medicinskih sester. Hvala za vse dobre
misli in pozitivno energijo, ki nam jo
prinašate s svojim obiskom.
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Predstavljamo Zvonka Vukadinoviča
Kot deček ni razumel, zakaj za
odlično znanje dobiva »cveke«, danes
pa kot mož ne razume, zakaj ga tisti na
oblasti še vedno nočejo razumeti.
Nekateri si nadenejo kravato in se vdani v
usodo vsak dan odpeljejo na svoje delovno
mesto. So pa tudi taki, ki ustaljenih in
povprečnih stvari ne marajo in si pred
ogledalom namesto kravat in kislih
nasmehov nadenejo naramnice, obujejo
cokle in s pričakujočim pogledom, zazrtim
v prihodnost in možne rešitve, podajo
na delo, ki bi ga po vseh izračunih glede
delovne dobe, morali že zdavnaj končati. In
prav v takšnem slogu se v delovno vnemo
vsak dan podaja Zvonko Vukadinovič ljudski tribun, sovražnik klišejev in krivic,
zaupnik v mlade, na katerih svet stoji,
predvsem pa borec za socialne pravice
vseh ljudi – takšnega poznajo vsi tisti, ki
jim, še posebej v zadnjem času, ni vseeno,
kaj se dogaja s pravicami delavcev, tisti, ki
jim država po toliko letih zvestega dela
želi dati za nagrado le prazno malho, in
vsi tisti, ki se zavedajo, da sedeti in čakati,
da bo bolje, ni način, da si ohraniš človeku
dostojen odnos. Zvonko Vukadinovič je
sindikalist po duši in telesu, je mož, ki želi
združevati in ne razdvajati, ki trdno verjame
v »Vsi za enega, eden za vse«, ki prihodnost
vidi v slogi in prijateljstvu, predvsem pa
v pogumu, da se postaviš zase. Ne piše
si nadur, in čeprav za vse opravljene ure
»služi le plačo snažilke«, uspe, zaradi svojih
ročnih sposobnosti, v slogu »naredi si sam«
svojo dušo privezati tudi s popotovanji v
neznano.
Kam odpeljete svojo dušo? In
kako?
Rad imam ročna dela in rad sam kaj
naredim doma. Naredil sem si že jadrnico,
iz enega kombija pa “kamper”, s katerim
se z ženo podava na pot, če le imava čas.
Obožujem tudi morje, 30 let sem jadral,
tudi potapljam se. A za slednje je v zadnjem
času bolj malo časa.
In v katerem kraju ste pustili del
svojega srca?
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Kar pa ne bi mogli trditi za ostale
sindikate, ki marsikdaj ne najdejo
skupnega jezika?

Zvonko Vukadinovič
Veste, to je odvisno od družbe, pa
če verjamete ali ne. Nimam nekega
določenega kraja, ampak dejstvo je, da je
v družbi, kjer se vse poklapa, lahko izredno
lepo. Včasih se zgodi, da pride žena slabe
volje. No, tisti kraj mi sigurno ne bo všeč.
Sodelavci
vas
poznajo
kot
inovativnega, veselega in energičnega
človeka, ki ne pristaja na ustaljene
forme.
Res je, najslabša varianta je, da se kot
voditelj ali pa kot navaden delavec spustiš
v klišejstvo. Jaz poznam tudi take ljudi, žal,
ki so sposobni 40 let, od začetka dela do
upokojitve, neke stvari enako delati. Jaz
mislim, da tudi če bi delal vaze, ne bi znal
narediti več enakih vaz. Vem, da ste mislili
na tisti slavni plakat za zaščito delavskih
pravic pred Pahorjem. Zdaj, po novem, tudi
v dopise, razne pozive k članstvu, v glavi
napišem »Slovenija, dne tega in tega«, in ne
Ljubljana. To je le majhna sprememba, ki pa
ljudem da vedeti, da so širine slovenskega
prostora enake, vseslovenske. Res pa je, da
brez dobrih sodelavcev ne bi bilo nič. Med
seboj se znamo pogovarjati.

Res je, kregamo se, ker ne znamo zgladiti
tistega, kar jaz zgladim v notranjem
krogu svojih sodelavcev. In kregamo
se, ker nekateri še vedno želijo dobro
živeti brez vložkov. Veste, da v Sloveniji
še vedno obstajajo sindikati brez enega
zaposlenega? Absurd! Če ne vlagaš
zadosti v človeška sredstva, ne moreš
priti do ustreznih rezultatov, zato pa
potem takšni svoje zahteve podajajo
le na podlagi nekih pamfletov. Rešitev
je v ljudeh. Da ne nasedajo takšnim,
ki hodijo okrog in novačijo članstva.
Nekateri so proti velikim sindikatom.
Seveda, ko je pa manjše lažje zlomit!
Ampak veliki sindikati lahko ponudijo
veliko. Na primer, v zadnjih poplavah
smo tudi mi pomagali denarno, pa
ko smo na primer en mesec stavkali v
zobozdravstvu, smo jim omogočili, da
so plačali položnice itd… Najbrž pa se
bomo kregali toliko časa, dokler bodo
nekateri živeli brez dela.
Vam ga očitno ne zmanjka.
Mnogokrat delo zaključite šele
zvečer. Zakaj bi človek silil v službo,
kjer nadure niso plačane. Kot pravnik
bi drugje lahko bolj mastno služili
denar.
Tole vprašanje pa zveni prav tako, kot bi
se poznali z mojo ženo. Moja žena me
je v 20 letni sindikalni karieri vprašala
to že neštetokrat, čeprav me pri mojem
delu podpira. Veste, to je kot bi enega
slikarja vprašali, zakaj slika slike, ki jih
ne more prodati. Jaz sem v sebi vedno
nosil položaj branilca. Ko se je zaključilo
samoupravljanje, sem moral začeti
delavcem zaostrovati delovne pogoje, imel
več disciplinskih, zato sem se raje odločil za
sindikalno kariero, s katero lahko narediš
več dobrega.
Pa ste to želeli že kot majhen
deček?

intervju
tudi večini delavcev, ki delajo v naši
dejavnosti, v zdravstvu, bi po definiciji
moralo to delo nekako ležat. Zakaj torej
tako bežijo od dela? Jaz mislim, da zato,
ker so preobremenjeni. Mi nimamo več
humanega pristopa do ljudi. Vzemiva
za primer medicinsko sestro, ki je delala
v intenzivni, pa jo potem prestavijo
v ambulanto.Včasih je obdržala isto
plačo, danes je ne. In to je ponižanje za
človeka, ki je 30 let in več prispeval k rasti
ustanove. Tu bi morali najti varovalke,
da se ljudje ne bi počutili ponižane,
če nekaj ne zmorejo več, ampak da se
jim gre malo nasproti. Tisti pa, ki ne
zmorejo, bi morali imeti malo lažji odhod
v pokoj. Danes pa te v dolgih invalidskih
omalovažujočih postopkih naredijo za
duševnega bolnika.
V klepetu z Bredo Benkič, predsednico SZVS bolnišnice
Jaz se tega takrat nisem zavedal toliko, so se
pa tega toliko bolj zavedali moji profesorji.
Imenovali so me ljudski tribun, ker sem se
vedno postavljal za svoje sošolce, največ
cvekov sem dobil zaradi prišepetovanja. In
nikoli mi ni bilo jasno, zakaj sem dobil cvek,
če sem mu vse prav povedal. Ti sistemi,
da se postaviš za enega, da ne greš mimo
ljudi, pomoči potrebnih, so bili očitno
vedno v meni.
In prav ti sistemi vam najbrž
pomagajo skozi vsakodnevni tempo.
Ali imate kakšen drug skrivni recept
za vašo energičnost?
Ne, prav imate. To je notranji impulz, mimo
katerega je težko iti. Pri tem je vedno
prisoten adrenalin. Ko na primer pride član
do nas in nam pove, da se mu godi taka in
taka krivica, se v sebi razjeziš, ker veš, da
ni prav. In to ti daje tisto moč.
Kaj pa vam moč vzame?
Morda občutek nemoči, ko vidiš, da je
vse, kar poskušaš, da bi dobrega naredil,
s pravimi argumenti, zaman, da ostali ne
uvidijo tega. Spomnim se, ko so moji starši
govorili: »Saj se nismo zato borili.« Zdaj
pa se je tudi meni, kot veteranu vojne za
Slovenijo, že zgodilo, da sem izrekel iste
besede.

Pa je potem sploh še upanje?
Seveda! Jaz mislim, da je upanje tudi
v mladih, ki se morajo organizirati, se
pridružiti sindikatom, da bi se lažje
politično udejstvovali. Na žalost jih je v
vzvodih oblasti vse premalo. Mladina je
danes preveč ležerna. Še vedno živijo v t.i.
»mama hotelih« in študirajo v nedogled,
ker jim je tako lažje. V tem pogledu je
npr. ameriški sistem boljši, ko moraš iti
od doma. To te ozavesti, ti da neke nove
poglede, samostojnost. Danes pa kapital
obvladuje energijo mladih, ki bi morali
nastopiti.
Kaj pa bližnja prihodnost? Tista, v
kateri se bodo kmalu znašli tisti, na
katere morebiti čaka le »pogrebnina«,
kot ste odpravnino ob odhodu v pokoj
poimenovali vi.
Se spomnite, ko je gospod Štrovs dejal,
da se nimajo upokojenci bati ničesar,
razen Matilde? Takrat so ga odstavili. Zdaj
bi takega politika, ki bi nam to zagotovil,
nosili po rokah. Res pa je, ljudje več ne
delamo z veseljem. Mene kar srce boli,
ko na primer slišim naše ženske, ki že
pri 40 letih računajo, kdaj bodo šle v
penzion. Danes se očitno dela zato, da
se gre v pokoj. A ni grozno, da ti delo ne
daje zadovoljstva? Jaz imam to osebno
srečo, da mi moje delo leži. Ampak

Pa se je v teh letih vašega delovanja
sploh kaj premaknilo? Ste na kaj
še posebej ponosni, ali pa morda
razočarani?
Najbolj sem ponosen na to, koliko smo
prispevali s pogajanji v plačnem sistemu.
Sem pa malo razočaran, da vlada ne
razume, da je največ vreden zadovoljen
delavec. In morda sem včasih razočaran
tudi nad ljudmi, ki se pustijo ustrahovat.
Tudi mene so hoteli, pa se nisem dal. Če
si priden delavec, še posebej pa, če si
v sindikatu, se nimaš ničesar bati, tudi
stavke ne. Pa tudi na bistvo sindikalizma
se po mojem pozablja. Ljudje se ne
zavedajo več reka: »Vsi za enega, eden
za vse.« Premalo se potegnejo drug za
drugega, največkrat z izgovorom »saj ta
pa ni naš«. Pa bi morali stopiti skupaj. Pa
naj bodo to vojaki, cariniki ali drugi javni
uslužbenci.
Bi za konec morda našim
bralcem povedali še kaj praznično
vzpodbudnega?
Vsem želim vse najboljše. Ampak vse
najboljše bomo imeli, če bomo za to
pripravljen kaj narediti. Tudi Bolnišnica
Novo mesto ima dobro sindikalno
vodstvo, ki se trudi in če bodo stali za
idejo sindikalizma, lahko računajo, da jim
bo bolje. Novo leto morda ne bo prineslo
še razcveta, ampak če se bomo imeli radi in
se bomo spoštovali, predvsem to, mislim,
da nam bo vsem boljše.
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stroka - izobraževanje
Marjana Lavrič

5. Dnevi Angele Boškin - Trajnostni
razvoj na področju kakovosti in varnosti
Na deževno četrtkovo jutro smo se Jožica Rešetič, Lučka Kosec in Marjana Lavrič odpeljale na
strokovno srečanje Dnevi Angele Boškin, ki je potekalo 21. in 22. 09. 2012 v Kranjski Gori. Tema
srečanje je bila »Trajnostni razvoj na področju kakovosti in varnosti - povezava med akreditacijo
in varno ter kakovostno obravnavo pacientov«.
Na začetku je udeležence seminarja
pozdravilo vodstvo bolnišnice Jesenice. S
strani Ministrstva za zdravje je udeležence
pozdravila Biserka Simčič, ki je v uvodnem
predavanju predstavila
izhodišča za
akreditacijo, njen pomen in vrednosti,
ki jih akreditacija prinese v posamezen
zdravstveni zavod. Sledila so zanimiva
predavanja o sistemu vodenja kakovosti in
pomenu akreditacije, uvajanja in načina dela
koordinatorja odpusta, prednosti urejenega
in certificiranega vodenja na Visoki šoli za
zdravstveno nego Jesenice, evidentiranju
in vodenju odklonov ter sporočanju in
obravnavi nevarnih varnostnih zapletov v
zdravstveni obravnavi pacienta. Kot vedno
je bilo izredno zanimivo predavanje izr. prof.
dr. Andreja Robide z naslovom Odkloni,
napake, kultura obtoževanja in pravična
kultura.

Ob koncu prvega dne srečanja je na
okrogli mizi o skupnih izzivih akreditacije
v slovenskih bolnišnicah, ki jo je vodil prim.
mag. Miran Rems, sodelovala strokovna
direktorica Lučka Kosec. Vsi sodelujoči so
predstavili svoje poglede in izkušnje, ki
so jih pridobili pri vstopu v akreditacijske
postopke v svojih zavodih.
Drugi dan srečanja na Dnevih Angele
Boškin so sledila predavanja z obravnavo
področij o bolniških okužbah v okviru
akreditacijskih standardov. Predavanje na
to temo je pripravila tudi naša kolegica
Barbara Špilek, ki je predstavila izjemne
rezultate pri znižanju prenosa MRSA v
Splošni bolnišnici Novo mesto. Z njenim
predavanjem so bili udeleženci zelo
zadovoljni, naknadno so ji zastavili veliko
vprašanj.
Pete Dneve Angele Boškin je zaključila

Naše sodelavke na Dnevih Angele
Boškin

okrogla miza o uporabi varovalnih ukrepov
in namestitvi varovalnih pripomočkov za
pacienta, na kateri je sodelovala Jožica
Rešetič.

Naj bo zanimivo leto, ki prihaja,
vseskozi naj zdravja obilo oddaja,
prinese uspehov naj zvrhano vrečo,
skupaj z ljubeznijo ustvari naj srečo.
Kolektiv CTD Novo mesto
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Na strokovnem srečanju je bilo posebej
poudarjeno, da je za spremembe, ki so
potrebne za izboljševanje kakovosti
in varnosti, pomembna sprememba
kulture v bolnišnici, sprememba vrednot,
odnosov, zaznavanja, usposobljenosti in
vzorcev obnašanja, ki določajo zavzetost
in strokovnost upravljanja celovite
kakovosti in varnosti. To je in mora biti
način delovanja vseh vodilnih delavcev
v posamezni ustanovi, ki nezavedno
vpivajo na obnašanje in delovanje
zaposlenih.

stroka - izobraževanje
Darja Podboj

Prvi kongres Radiološkega društva
Z velikim veseljem sem se aktivno udeležila 1. Kongresa Radiološkega društva dr. Mile Kovač z
mednarodno udeležbo, ki je 19. in 20. oktobra letos potekal v Mariboru.
V sodelovanju s Polono Muhar, dipl. ing.
rad., zaposleno na radiološkem oddelku
Pediatrične klinike v Ljubljani, in veliki
pomoči doc. dr. Maje Podkrajšek,
dr. med. (SB Nm) ter Mojce Tomažič,
dr. med.(IPK), sem izdelala plakat z
naslovom Sodobne slikovne preiskave
pri Crohnovi bolezni.
Crohnova bolezen (CB) je kronična vnetna
črevesna bolezen. Prizadene celoten
prebavni trakt od ust do anusa, najpogosteje
terminalni ileum. Za diagnostiko in
oceno razširjenosti bolezni se uporabljajo
endoskopske preiskave z odvzemom
tkiva, radiološke diagnostične metode in
scintigrafija z obarvanimi levkociti.
Endoskopske preiskave prebavil so
invazivne in velikokrat zahtevajo sedacijo
pediatričnega bolnika. S histološko analizo
vzorca, vzetega med posegom, postavimo
dokončno diagnozo Crohnove bolezni.
Radiološke metode omogočajo prepoznavo
bolezenskih sprememb, oceno njihove
razširjenosti in spremljanje bolezni.
UZ preiskava trebuha je široko dostopna,
enostavna, brez ionizirajočega sevanja
(IS) in nenazadnje tudi
cenovno
ugodna. Prikaže spremembe črevesne
stene in njene okolice (maščevje,
bezgavke). Lahko jo nadgradimo še z
Dopplersko preiskavo, s katero ocenimo
prekrvljenost stene. Ob sumu na ileus
lahko naredimo RTG posnetek trebuha.
Znaki so večinoma nespecifični, vidimo
lahko znake lokalnega draženja črevesja,
ileus ali prosti zrak.
Jejunoileografija je rentgenska preiskava,
ki obremeni preiskovanca z IS. Z njo
prikažemo lego črevesnih vijug, njihovo
širino, konture, peristaltiko in eventuelno
fistule. V aktivni fazi bolezni je vidnih ena
ali več segmentnih zožitev črevesnih vijug
ozkega črevesja z ali brez prestenotične
dilatacije, zoženi deli črevesja so rigidni,
njihova stena je koncentrično spremenjena,

okolne vijuge so odrinjene, včasih
lahko prikažemo fistule.
Pri pediatričnih bolnikih CT
enterografije ne izvajamo zaradi
previsoke obremenitve z IS,
uporabljamo pa magnetnoresonančno enterografijo (MRE),
če bolniki lahko sodelujejo pri
preiskavi. Le-ta je za njih prijaznejša
in jih ne obremeni z IS. Za
preiskavo mora biti bolnik ustrezno
pripravljen (pred slikanjem popije
vsaj 1 liter raztopine sorbitola v
Darja Podboj na radiološkem kongresu
45 minutah, tik pred preiskavo, že
na preiskovalni mizi, dobi še eno
ampulo spazmolitika i.v.). Slikamo v
3. ravninah T2 obtežene sekvence za prikaz je zaradi zmožnosti prikaza intraluminalnega
tekočine in T1 3D obtežene sekvence po dogajanja (širina črevesnega lumna) in
aplikaciji paramagnetnega KS, za prikaz ekstraluminalnega dogajanja (fistule,
obarvanosti stene in aktivnosti bolezni. abscesi, edem mezenterija, povečane
Celotna preiskava traja 30 - 45 min, izvaja bezgavke) ter dogajanja v steni (debelina
stene) brez IS prva metoda za prikaz
se ambulantno.
obsežnosti bolezni. Še vedno pa edina
Za diagnosticiranje in oceno obsežnosti CB metoda za potrditev CB ostaja histološka
se lahko poslužujemo različnih preiskav. MRE analiza endoskopskega vzorca.

Igrive snežinke oznanjajo na glas,
da novo leto prihaja med nas.
V zibelko ga bomo položili,
vse želje izpolnili.
Da bi vam podarilo radost,
zdravje in modrost,
da bi s srčno toplino
vabili v svojo bližino.
Srečno v letu 2013 želi kolektiv
ginekološko porodniškega oddelka
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Darinka Hrovat

Interno izobraževanje s področja
informatike
Internemu izobraževanju za
medicinske sestre s področja
informatike je bilo namenjenih
nekaj ur v štirih oktobrskih
popoldnevih, ravno toliko, da
so osvežile nekatera znanja
in izpopolnila nova. Bilo je
zanimivo, poučno, tudi veselo,
predvsem pa vzpodbuda
za nadaljevanje odkrivanja
različnih “skrivnosti” našega
nepogrešljivega
sodelavca,
računalnika.
Program izobraževanja je obsegal:
• osnove operacijskega sistema Windows
XP,
• osnove OpenOffice.org Writer in Calc,
• pogled okna Internet Explorer in uporaba
brskalnikov ter
• osnove aplikacije za elektronsko pošto
Mozilla Thunderbird.
Izobraževanje je organizirala gospa Marija
Trenz, vodila pa sta ga Mihael Božič,
inž. računalništva, informatik in Heidi
Martinšek, abvsolventka računalništva in
informatike.

Izobraževanje iz informatike

Miha Božič

Poslušamo, pišemo, poizkusimo
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Marija Trenz

Heidi Martinšek

stroka - izobraževanje
Marjanca Čegovnik

Temeljni postopki oživljanja – interno
izobraževanje medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov
V letošnjem novembru in decembru poteka za medicinske sestre internega oddelka tečaj
temeljnih postopkov oživljanja – TPO, ki ga vodita zdravnika specialista interne medicine Matej
Godnič, dr. med. in Marko Kmet, dr. med.
TPO ali temeljne postopke
oživljanja izvajamo pri osebi,
ki je nezavestna (neodzivna),
ne diha oz. ne diha normalno
in se ne premika. Če pri
prizadetem opazimo občasne
neučinkovite
poskuse
»lovljenja« sape, moramo
posumiti, da je prišlo do
srčnega zastoja in pričeti s
TPO.
Temeljni postopki oživljanja
vključujejozgodnjoprepoznavo
stanj, ki lahko hitro privedejo
do nenadne smrti, klic na tel.
112, ko smo zunaj bolnišnice,
izvajanje zunanje masaže srca
in umetnega dihanja, uporabo
avtomatičnega defibrilatorja
ter ukrepanje pri zapori dihalne
poti s tujkom.
Nenadna smrt, ki jo v medicini
pojmujemo kot nenadno
zaustavitev delovanja srca
(cirkulacije) in prenehanje
dihanja, je lahko posledica
kratkotrajnih
prehodnih
zapletov. Z današnjim znanjem
medicine in tehnologije
je mogoče takšne zaplete
prebroditi in bolnik, če ga
v takem kritičnem trenutku
obdržimo pri življenju, lahko
še veliko let normalno živi.
Pri odraslem je nenadna smrt
v 80% posledica bolezni srca
(primarnega srčnega zastoja)
in le v 20% posledica odpovedi
dihal ali krvnega obtoka
(sekundarnega srčnega zastoja).

Najpogostejši vzrok bolezni
srca je slaba prekrvavitev
srčne mišice (koronarna srčna
bolezen), ki se pokaže kot srčna
kap (infarkt), srčna angina
(angina pektoris) ali pa nenadna
motnja ritma (migetanje
prekatov
ali
fibrilacija
ventriklov), ki privede do
zaustavitve srca. Primarni srčni
zastoj lahko nastopi tudi pri
bolnikih s srčnimi napakami, ob
vnetju srčne mišice, pri bolnikih
z zadebeljeno srčno mišico
zaradi bolezni srčne mišice
ali dolgoletno povišanega
krvnega pritiska. Najpogostejši
vzroki sekundarnega srčnega
zastoja so astmatični napad,
utopitev, zastrupitev, obešenje,
možganska kap ali krvavitev,
udarec električnega toka ali
strele in poškodbe.
V vseh navedenih primerih
je zelo pogosto možno
vzpostaviti delovanje srca in
preprečiti smrt le, če je zastoj
trajal kratek čas. Pri prenehanju
dihanja in zaustavitvi krvnega
obtoka namreč že po osmih
do desetih sekundah nastopi
nezavest, saj so možganske
celice izredno občutljive na
pomanjkanje kisika. Okvare
možganov pričnejo nastajati že
po štirih minutah, po desetih do
petnajstih minutah pa nastopi
smrt.
Vir: http://kdsi/tpo
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Splošna bolnišnica Novo mesto vas v sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto in Visoko šolo za zdravstvo
Novo mesto vabi na strokovno srečanje

»5. DNEVI MARIJE TOMŠIČ - NAPAKE V ZDRAVSTVENI NEGI,«
ki bo 24. in 25. 01. 2013

v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice.
PROGRAM SREČANJA
ČETRTEK, 24. 01. 2013
Moderatorka: Nataša Piletič
08. 30 – 09. 00
Registracija udeležencev
09. 00 – 09. 30
Otvoritev strokovnega srečanja in uvodni nagovor
mag. Jožica Rešetič, Splošna bolnišnica Novo mesto
09. 30 – 09. 40
Pozdravni nagovori
09. 40 – 10. 00
Varnost pacientov v luči Direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu
Biserka Simčič, Ministrstvo za zdravje
10. 00 – 11. 00
Vabljeno predavanje
prof. dr. Matej Tušak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
11. 00 – 11. 30
Krka d. d. Novo mesto
Strokovni prispevek generalnega sponzorja
11. 30 – 11. 40
Razprava
11. 40 – 12. 00
Odmor
Moderatorici: Barbara Luštek, Mojca Saje
12. 00 - 12. 20
Pomen znanja za kakovostno izvajanje zdravstvene nege
doc. dr. Bojana Filej, Visoka šola za zdravstvo Novo mesto
12. 20 – 12. 40
Pristop k obravnavi strokovnih napak v zdravstveni negi z vidika
kompetenc medicinske sestre
dr. Radojka Kobentar, Slavica Roljić, Marija Gorše Muhič,
Psihiatrična klinika Ljubljana
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12. 40 – 13. 00
		
		
13. 00 – 13. 10
13. 10 – 14. 30

Uvajanje nadzora nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje okužb
v zvezi z intravenskimi pristopi
Marina Kokalj, Nataša Kokalj, Splošna bolnišnica Novo mesto
Razprava
Kosilo

Moderatorici: Karmen Janežič, Darinka Hrovat
14. 30 – 14. 50
Iz šolskih klopi na praktični pouk
			
Mojca Simončič, Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto
14. 50 – 15. 10
Reakcije študentov zdravstvene nege ob storjeni strokovni napaki
			
mag. Ana Podhostnik, predav., Visoka šola za zdravstvo Novo mesto
15. 10 – 15. 30
Z dokumentiranjem preprečujemo napake v zdravstveni negi
			
Marta Blažič, Splošna bolnišnica Novo mesto
15. 30 – 15. 50
Dejavniki, ki vplivajo na dokumentiranje v ZN
		
Urban Kovačič, Splošna bolnišnica Novo mesto
15. 50 – 16. 10		
Motivacija zaposlenih za cepljenje proti gripi v Univerzitetnem Kliničnem Centru
			
Ljubljana
		
Marija Al Nawas, Univerzitetni klinični center Ljubljana
16. 10 – 16. 30
Nevarnosti pri zdravstveni negi politravmatiziranega pacienta
			
Maja Janežič, Splošna bolnišnica Novo mesto
16. 30 – 16. 40
Razprava
16. 40 – 17. 00
Odmor
Moderatorici: Marta Kavšek, Ana Podhostnik
17. 00 – 17. 20
Pomanjkljivosti pri sprejemu pacientov v enoti kirurškega centralnega sprejema
			
Andreja Žurga, Splošna bolnišnica Novo mesto		
17. 20 – 17. 40
Triaža pacientov v urgentni kirurški ambulanti
		
Nadja Klemenčič, Splošna bolnišnica Novo mesto
17. 40 – 17. 50		
Razprava
18. 00		
Kulturni program in pogostitev
PETEK, 25. 01. 2013
Moderatorici: Barbara Špilek, Mira Brodarič
09. 00 – 09. 20
Spremljanje incidentov – pokazatelj kakovosti zdravstvene nege
			
Marinka Jankovič, Dom starejših občanov Črnomelj
09. 20 – 09. 40
Roke so ogledalo medicinske sestre
			
Tamara Jerič Miklič, Splošna bolnišnica Novo mesto
09. 40 – 10. 00		
Prednost in slabosti ocenjevanja ogroženosti pacienta za nastanek razjede zaradi pritiska
			
Nastja Knavs, Splošna bolnišnica Novo mesto
10. 00 – 10. 20
Zahtevnost ZN v patronažnem varstvu
			
Darja Grubar, Zdravstveni dom Novo mesto
10. 20 – 10. 40
Napačno rokovanje in zdravstvena nega pacienta s trajnim urinskim katetrom
			
Eva Kumelj, Jožica Turk, Splošna bolnišnica Novo mesto
10. 40 – 10. 50
Razprava
10. 50 – 11. 10
Odmor
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Moderatorici: Nataša Piletič, mag. Jožica Rešetič
11. 10 – 11. 30
Pravilna izbira in ustrezna namestitev hlačnih predlog
			
Jevšek Anita, Splošna bolnišnica Novo mesto
11. 30 – 11. 50
Ustna nega
			
Metoda Gorenc, Kristina Makovec, Splošna bolnišnica Novo mesto
11. 50 – 12. 10
Tudi za povijanje nog je potrebno znanje
			
Mateja Košak Gregorič, Splošna bolnišnica Novo mesto
12. 10 – 12. 30
Motiti se je človeško
			
Danica Župan, Martina Peterlin, Nada Jarkovič, Splošna bolnišnica Novo mesto 		
12. 30 – 12. 50
Etični vidik nepravilnosti v zdravstveni negi
			
Mira Brodarič, Zdravstveni dom Metlika 		
12. 50 – 13. 10
Izkušnje ob množični nesreči opozarjajo
			
Alojz Peterle, Splošna bolnišnica Novo mesto
13. 10 – 13. 20
Razprava in zaključek srečanja
SPLOŠNE INFORMACIJE
• Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Program je v postopku licenčnega vrednotenja
strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici - Zvezi.
• Za člane Zbornice – Zveze znaša kotizacija z DDV za dvodnevni seminar 90 EUR, za enodnevni seminar 70
EUR. Za nečlane znaša kotizacija 130 EUR za dvodnevni in 90 EUR za enodnevni seminar. V kotizacijo je
všteto: udeležba na predavanjih, pogostitev v odmorih, kosilo, zbornik predavanj, ogled kulturnega programa
in pogostitev po njem.
• Kotizacijo nakažite na TR Splošne bolnišnice Novo mesto št. 001100 – 6030278379 s pripisom »5. Dnevi
Marije Tomšič«.
• Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence (če jo imate) in potrdilo o vplačani kotizaciji.
• Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v strokovno informativnem biltenu Utrip ali na spletnih straneh Zbornice - Zveze, pošljite najkasneje do 18. januarja 2013 oziroma do zasedbe prostih mest na e-mail: matej.
kocjancic@sb-nm.si
REZERVACIJA PRENOČIŠČ:
Terme Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 7, tel.: 07 39 19 991/992, e-mail: booking.dolenjske@terme-krka.si
ORGANIZACIJSKO - PROGRAMSKI ODBOR: Jožica Rešetič, Zdenka Seničar, Marjeta Berkopec, Ana Podhostnik, Darinka Hrovat, Matej Kocjančič, Mira Brodarič, Nataša Piletič, Barbara Špilek, Barbara Luštek, Mojca
Saje, Karmen Janežič, Marta Kavšek, Milanka Markelič.
Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki: 07 39 16 455 mag. Jožica Rešetič ali na e-mailu: jozica.
resetic@sb-nm.si
Organizator si dopušča možnost spremembe programa.
Predsednica organizacijskega odbora:
mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s., univ. dipl. org., spec.,
v. d. pomočnice direktorice za ZN Splošne bolnišnice Novo mesto
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kadrovske novice
Pripravila Lidija Povšič

Prihodi:

Specialistični izpit:

Marija SKOKO, dr .med., specializantka pediatrije, 1.10.2012
Maja PEZDIRC, dr. med., pripravnica, 1.10.2012

Katja VERNIG, mag.farm.,

Špela PRELOVŠEK, dr. med., pripravnica, 1.10.2012
Sanja GOLOBIČ, dr. med., pripravnica, 1.11.2012

je dne 14.6.2012 opravila specialistični izpit iz klinične farmacije
in si pridobila naziv:

Sara JEREB, dr. med., pripravnica, 1.11.2012

SPECIALISTKA IZ KLINIČNE FARMACIJE.

Maja POVŠE, dr. med., pripravnica, 1.11.2012
Sara JAMNIK, diplomirana inženirka radiološke tehnologije,
pripravnica, 1.11.2012
Andrej MIKOLIČ, diplomirani inženir radiološke tehnologije,
pripravnik, 1.11.2012
Oliver ČEPRNJA, dr. med., specialist radiologije, 1.11.2012

Odhodi:

Sabina JAKŠE HREN, dr. med.,
je dne 24.7.2012 opravila specialistični izpit iz interne medicine
in si pridobila naziv:
SPECIALISTKA INTERNE MEDICINE.

Maja OKLEŠČEN, tehnica zdravstvene nege, 26.9.2012
Mirjana BERETIČ, dr. med., pripravnica, 30.9.2012
mag. Martin MIKEK, dr. med., specialist ortopedije, 30.9.2012

Petra ROGINA SKVARČ, dr. med.,

Mohsen HUSSEIN, dr. med., specialist ortopedije, 30.9.2012
Tanja VERŠČAJ, dr. med., specializantka pediatrije, 30.9.2012

je dne 28.9.2012 opravila specialistični izpit iz infektologije in
si pridobila naziv:

Miloš ŽIVKOVIĆ, dr. med., specializant psihiatrije, 15.10.2012

SPECIALISTKA INFEKTOLOGIJE.

Lidija RAZDRH, tehnica zdravstvene nege, pripravnica,
15.10.2012
Barbara URBANČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica,
15.10.2012
Ivana DAVIDOVIĆ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica,
15.10.2012
Mojca KULOVEC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica,
15.10.2012

Peter HUDOKLIN, dr. med.,
je dne 24.10.2012 opravil specialistični
otorinolaringologije in si pridobil naziv:

izpit

iz

SPECIALIST OTORINOLARINGOLOGIJE.

Vanja PERKO, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 15.10.2012
Marko KUŽNIK, dr. med., pripravnik, 16.10.2012
Branko JUREJEVČIČ, kuhar, 9.11.2012
Alojz JUDEŽ, voznik-kurir, upokojitev, 25.11.2012
Igor KOTAR, dr. med., specialist splošne kirurgije, upokojitev,
30.11.2012
Ivana KADIĆ, dr. med., pripravnik, 30.11.2012

Matej KOLENC, dr. med.,
je dne 16.11.2012 opravil specialistični izpit iz nevrologije in
si pridobil naziv:
SPECIALIST NEVROLOGIJE.

Mateja VRTAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 30.11.2012
Sara ŠAVOR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 30.11.2012
Barbara VESELIČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica,
30.11.2012
Kemal JAZAVAC, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 30.11.2012
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v spomin

Marti
Vsaka knjiga, vsak zvezek ima svojo dušo. Dušo tistega, ki jo je napisal in dušo tistih, ki so jo
prebrali, živeli in sanjali z njo. Vsakič, ko kakšna knjiga pride v druge roke, vsakič, ko nekdo
zdrsne s pogledom po njenih straneh, njen duh raste in se okrepi.

(Carlos Ruiz Zafon: Igra angela)

Vsaka zgodba ima svoj konec.
Vsaka slika ima svojo zgodbo.
Vsako življenje ima slike, zgodbe in zaključek.
Ko človek umre, odpremo okna in vrata na stežaj, da duša zapusti
prostor in odide skozi krošnje dreves, mimo visokoraslih brez in
vzneseno z vetrom tja navzgor, da jesenski veter ponese seboj
vse, kar ni ostalo na zemeljskih tleh. Da nas jesenski piš mimo
naših lic nežno poboža in duši ponese slovo.
Tako je, ko umreš.
Ampak tu se je zgodba končala, tukaj se ni začela.
Začela se je mnogo prej, mnogo let nazaj, ko sem bila na
počitniški praksi na travmi. Na stari travmi. Tam se je vse začelo.
Kot uvod v neko zgodbo..
Mlada, svojstvena, rahlo posebna medicinska sestra, je sedela v
dežurni sobi stare travme in me odločno napotila, naj posteljem
prazne postelje za prihod novih pacientov. Z odločnim ukazom o
največji natančnosti in vojaško naravnanimi rjuhami. Z veliko mero
strahospoštovanja sva z Valerijo postlali postelje, da so bile kot iz
škatlice, poravnane rjuhe so se kar bleščale od beline in napetosti,
vzglavnik je bil položen naravnost, modre črte so bile na sredini,
brez ene same gubice. Sledil je ogled in kontrola, ko nama je mimika
strogega izraza na obrazu pokazala, ne, ni še dovolj napeto, ampak
nekako bo. Pošteno sva si oddahnili.
Potem smo postali sodelavci. Sledili so naši skupaj preživeti
turnusi, vikendi, prazniki, ki smo jih skupaj delali, v dobrem in
slabem, ob rojstvih naših otrok, prihodih in odhodih sodelavcev,
novih šefov in odgovornih medicinskih sester. Včasih se je
nehote ujezila, bila razburjena in ni prenesla krivice. Vedeli smo,
da je imela težko otroštvo, kot otrok je izgubila mamo, kar jo
je spremljalo celo življenje. Vedno jo je pogrešala, zato je vso
manjkajočo ljubezen razdajala svoji družini.
Nismo vedeli, kako je, če odraščaš brez matere, vedeli pa smo,
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kako hitro jo je kot dekle nadomestila. Imeli smo priložnost
okusiti njeno zgodnje znanje kuharstva in peke peciva. Njeni
pekarski izdelki so nam mnogokrat posladkali dolge in naporne
delovne dni, od »brojskega« kruha do kostanjeve potice, ki se
je kar topila v ustih. Večkrat sem ji rekla, da je čarovnica in da
bom prišla k njej domov, da me bo naučila, kako se naredi
takšna potica, kot je njena. In to sem tudi storila. Po tistem sem
začela peči potice kot »ta velika gospodinja«. Nekega dne me
je naučila pripraviti maso za klobase in salame. Ta je pa dobra,
sem razmišljala na glas…Tudi tega sva se lotili. Oče jo je naučil
teh veščin - o kolinah. Da o drugih kuharskih nasvetih, ki jih je
nam, mlajšim gospodinjam, delila, ne govorim. Bila je res izvrstna
kuharica. Njena hrana pa - za prste obliznit.
Je že tako, da smo na svetu različni ljudje. Eni večkrat obsojeni
kot posebneži, eni kot svojstveni, a na koncu smo samo človeški
posamezniki.
Kakor reka oblikuje svojo strugo in potoček gaj polepša v livado,
je Marto življenje oblikovalo v trdno borko in bolj trpko osebo,
ki je živela za - včasih iluzije in življenje skozi rožnata očala, do
soočanja s trdo in kruto resničnostjo v vsakdanjem življenju.
Tako smo vsi različni. Vsi želimo le najboljše in vsem pač ne uspe
prikrmariti do varnega zaliva. In zato še nismo slabi ljudje.
Tudi jezna sem bila nanjo in skregali sva se, a imela je čudovito
človeško lastnost, nezamerljivost, sposobnost pozabiti zamere
in iti po novi poti naprej. In nikoli nisva pogrevali teh najinih
nesoglasij.
Ne vem zakaj, ampak vedno sem jo želela varovati. Ko je pred leti
zbolela zaradi bog ve kakšne bolezni, sem prišla k njej na obisk
in ji pripovedovala najbolj neslane šale celega sveta, ji odpirala
okna, skozi katera ni videla nič. In jo prepričala, da je zunaj sonce.
Ko se je razburila, sem imela občutek, da jo lahko pomirim, da
mi zaupa, da verjame vame. To si štejem v čast.
Nekoč je rekla, da je vredno živeti vsak trenutek, pa naj bo rak
tisočkrat v diagnozi, in škoda vsake minute, da bi človek razmišljal
o tem. In da je o bolezni potrebno govoriti na glas in glasno,
kot bi želela glasno izpeti rapsodijo o raku, o znakih bolezni,
preiskavah in o zanikanju strahu pred rezultati izvidov. Bolezen

v spomin

Marta Urbanč (prva z leve), s
sodelavkama v enoti EB, leta
2004
pa, z voljo do življenja, popolnoma pregnati, je bil njen moto, ki
jo je vodil skozi kemoterapije, skozi vero v življenje in neskončno
upanje. Ure in ure sva sedeli pod njenim balkonom, skriti pred
radovednimi obrazi mimoidočih sprehajalcev, se smejali in pili
njen zeliščni čaj, v katerem je bilo vse, samo fajmoštra ne. In kako
je vedno dišalo iz te njene kuhinje, takrat že pečene dobrote
njene hčerke, ki je zavila v testo kaj vem že kakšen nadev, saj
sem vedno samo ugibala in malokdaj uganila. Prave kuharske
degustacije. Vonj jasmina na vrtu in cel nabor njenih komentarjev
na račun slabega rastja rož in zelenjave na vrtu so nama polepšali
poletni večer.
Ko je že težje dihala, sem jo spravila v gozd, kjer mi je pokazala,
kje je njena stara mama sedela na leseni klopi, in vzneseno
opazovali razgled na Novo mesto iz njenega preljubega Broda.
Pa sva prispeli na vrh hriba…videla sem, kako zelo se je potrudila
in bila sem vesela, da ima voljo in si želi vdahniti vsak delček
svežega zraka, ovohavati vsak vonj, ki je prihajal iz gozda in kako
učeno mi je pokazala vsako bilko, ki raste v tej »brojski hosti«.

Na mizi sem imela prižgano svečko in v košarici z jesenskim
tihožitjem njene živo oranžne lampijončke, ki mi jih je dala
lansko leto ob istem času. Je rekla, da zdržijo dlje časa, celo več
let. Lampijončki so v košarici, nje pa ni…Vedno mi je prinesla
rože. Vedno mi je nekaj prinesla, orehe, rože, sveža zelišča…
»Pa sem ti rekla, da mi ne nosi več tega »šavja?« To je za stare
babe in kam naj dam toliko vej lovorja, timijana, origana in vseh
teh tvojih grmovnic!?«
Molče sem zapustila bolniško sobo. Kot že mnogokrat doslej. Videla
sem njen spremenjeni obraz, oči, ki strmijo v prazno in lica, ki so
postala prosojne barve in izgubljala obliko. Je to slovo? Zahvalila
se mi je za obisk. Zakaj že? Sem ji zadnjič odvzela vsaj del strahu in
negotovosti, ko me je poklicala kot majhen otrok, ki si želi bližine?
Sem ji? Žalost me je prevzela do bolečine, prepričanje, da mi je jok
neznan, se je kmalu izgubilo. Solze so utirale svojo pot po licu, če
sem si to želela ali ne.

Ko je zadnjič prišla k meni, s prepognjenim listom v žepu, na
katerem je bil zapisan izvid preiskave, ki se nikoli ne zmoti, sem
sama sebi lagala, da ni res. Tako sva se še tisti dan smejali in pokali
neslane šale, da se nisem zavedala resnosti napredka bolezni. Kot
da delam v trgovini s spominki…Kot da ne bi nikoli slišala o raku in
metastazah, o katerih mi je razlagala, da so vsepovsod. Enostavno
tega nisem povezovala z njo. Morda sem mislila, da bo umrla,
ampak ne še sedaj. Mogoče potem. Enkrat. Čez nekaj let.

Draga moja Marta…

Nekega jesenskega dne v oktobru, bilo je oblačno in napovedovali
so sneg, ko se je skozi popoldansko meglico prikazalo sonce in
obsijalo mokro jesensko listje, je odšla.

							

Izgubila si bitko z boleznijo. Ni te več. Odšla si z vetrom. Odšla si
z dežjem v noč. Pogrešala te bom. Ko bom šla skozi gozd, te bom
našla v vetru, ki bo vel skozi jesensko krošnjo, našla te bom na
travniku za tvojim domom in med rožami na tvojem vrtu.
P.S. Hvala, ker si me naučila speči potico.

H.
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kulturne drobtinice
Silva Mohorčič:

Resnica v steklenici
V steklenico dahnem resnico,
dobro jo zaprem,
v nebo se ozrem,
za hip še potrpim,
v morje strmim.
Vanj jo bom zavihtela,
bridko zaihtela.

Modra polica Tonija Gašperiča
v knjigarni GOGA
Ideja o »modri polici« se je porodila znanemu metliškemu kulturnemu
delavcu, humoristu in našemu sodelavcu Toniju Gašperiču. Avgusta lani
so jo v sodelovanju z Ljudsko knjižnico Metlika najprej postavili na dveh
mestih za odrasle, letos pa so jo dobili tudi otroci.

Moja resnica zdaj plava,
morje jo premetava.
Ne želim si, da jo kdo že ulovi,
prehitro dobi.
Ko preteklo mnogo bo let
in bo drugače na svet’,
takrat pa le,
naj najde se.

Gre za modre police s knjigami, postavljene na javnih družabnih mestih.
Glavni namen modrih polic je, da si ljudje lahko z njih brezplačno vzamejo
knjige, jih odnesejo domov, preberejo in vrnejo ali pa celo obdržijo, če so
jim všeč. Na police odlagajo knjige ljudje, ki ugotovijo, da jih ne potrebujejo
več. Lahko so rabljene ali celo nove. To ni odlagališče neuporabnih knjig,
ampak izbor različne literature, dostopne vsakomur.

Še dolgo jo opazujem,
čisto obmirujem.
Valovi vanjo udarjajo
in si jo podajajo.
Močan val jo vrže visoko v zrak...
Morje se umiri,
le rahlo še valovi .

Tonijeva ideja je v Metliki dobro zaživela, zdaj pa se širi tudi drugam. V
Novem mestu jo boste opazili v knjigarni Goga, kjer so obiskovalci uživali
v razgovoru s Tonijem in okušanju izbranih vin vinarja Martina Pečariča,
večer pa sta z glasbo popestrila člana etno dueta Pusjebn gušt, ki izvajata
pesmi Iztoka Mlakarja.

Steklenica potuje naprej,
preko vseh mej.
Morda jo enkrat nekdo zagleda,
v mrežo ujame,
z roko zajame.

Če imate doma kup knjig, pa zanje nimate več prostora, kar na modro polico
z njimi. Nekdo jih bo z veseljem prebral.

Odpre jo in vsebino pogleda,
pa se sploh ne zaveda ,
da skrivnost zdaj več ni,
ker jo vidijo oči.

Anica Kolar

Zima
Sneg je s svojo belino
pregnal pusto sivino,
otrokom prebudil radost,
starejšim spomin na mladost.
Misel beži mi v čas,
na očetov mili glas,
na toplo roko, ki me boža,
na oknu riše se ledena roža.
Sneg zapadel je čez noč,
stisnil nas v leden obroč,
a vseeno čutim toplino,
ko me z nežnim pogledom
vabiš v svojo bližino.
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Nikoli ne bom pozabila,
kaj sem storila.
Bog ve,
kje je moja steklenica,
morda je v njej medica.
Nihče ne ve,
od kod je in čigava,
sploh pa,
če resnično je prava.

mi - vi - oni
Natalija Novak, Meta Kovačič

Drobtinice z otroškega oddleka
Ob tednu otroka
Vsakdo od nas bi lahko zaračunal vse, kar je storil za naše in vaše
otroke, prijatelje…
Včasih se nam zdi, da je denar resnično sveta vladar in vsi se
nenehno ženemo za njim. Si sploh lahko še kaj privoščimo, ne
da bi za to potrebovali vsaj nekaj cekinčkov v denarnici? Vsekakor!
Ljubezen!
Zato, da smo deležni ljubezni, ne potrebujemo veliko. Lepo je biti

Darila DPM Mojca (bolnim otrokom so podarili knjige,
lego sestavljanke in lego kocke)

ljubljen, še lepše pa je, če lahko to ljubezen deliš tudi z drugimi.
Takrat ne razmišljaš o tem, koliko te bo vse to stalo. Ne sprašuješ
se, kdo ti bo vse to povrnil.
Tako se razdajajo pri DPM MOJCA. Vedno se odzovejo naši prošnji,
do bolnih otrok pa imajo še posebej tenkočuten odnos. S svojo
nesebičnostjo osrečujejo in razdajajo svoja srca otrokom, ki so
naše največje bogastvo. Hvala, ker ste z nami in med nami.

Otroci pri igri z lego stezo. Uh, je pa res velika!

Zahvala podjetju ROLETARSTVO IN SENČILA MEDLE
Približuje se čas, ko bomo še posebej pozorni na prijazne praznične dogodke.
V teh, ne preveč rožnatih časih, pa smo še bolj občutljivi na pozornosti in
nam takšni dogodki, v tem primeru donacije raznih pripomočkov za otroški
oddelek, potrjujejo, da je okoli nas še veliko ljudi, ki se odzovejo in prisluhnejo
našim željam.
V želji, da bi malo polepšali igralnico, smo se obrnili na podjetje ROLETARSTVO
IN SENČILA MEDLE iz Novega mesta, ki so se naši prošnji prijazno odzvali, nam
podarili roloje in jih tudi namestili.
Dejanje ima v tem težkem obdobju še posebno težo in osrečuje nas dejstvo,
da je bivanje bolnih otrok v igralnici prijetnejše tudi po njihovi zaslugi.

Mojstra pri delu
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mi - vi - oni
Likovne delavnice
Otroci so v jesenskem času slikali s tempero v jesensko
toplih barvah, iz pripravljenega materiala izrezovali
javorjeve liste, s katerimi smo okrasili vsa okna v bolniških
sobah na otroškem oddelku. V naslednji likovni delavnici
smo slikali pravljična drevesa.

Otroci pri likovnem ustvarjanju

Novoletni bazar

Priprava na bazar
Otroci, ki so hospitalizirani na Otroškem
oddelku SB Novo mesto, se radi vključujejo
v likovne, literarne in druge ustvarjalne
delavnice. Tako je nastalo že veliko izdelkov,
ki so jih otroci po končanem zdravljenju
odnesli domov, nekatere pa so darovali
bolnišnici.
Letos smo v prazničnem decembru prvič

Bazar
pripravili novoletni bazar. Voščilnice smo
menjali za prostovoljne prispevke, ki
jih bomo namenili nakupu didaktičnih
pripomočkov za bolnišnični vrtec in šolo.
Ob tej priložnosti bi se zahvalili
Pikapolonicam, prostovoljkam Srednje
zdravstvene in kemijske šole Novo mesto,
in njihovi mentorici Mojci Simončič. Vedno

Aplikacija zdravil med ustvarjalno
delavnico
znova nas razveseli dejstvo, da so nam
pripravljene pomagati in sodelovati v naših
aktivnostih. Dijakinje so pridne in v pomoč
pri delu z otroki. Z omenjenim društvom
sodelujemo že nekaj let in si želimo, da
bi svoje prostovoljno poslanstvo delile z
nami tudi v bodoče.

ZAHVALE
•

Zali Bartolj, Luki Gracarju, Jaki Tomažinu, Neli Rožman, Žigi in Ani Kraljič, Vitu in Luki Novaku za
plišaste igrače, sestavljanke, družabne igre in druge igrače,

•

družini Zupančič za plišaste igrače in sladkarije,

•

g. Metodu Gradišarju, ge. Mateji Predalič, ge. Barbari Brezigar za podarjene DVD kasete, plišaste
igrače in papir za ustvarjanje,

•

g. Damijanu Burgerju in Podjetju TOM Mirna za igralno blazino,

•

Tiskarni Novo mesto za material iz papirja,

•

šiviljam in osebju v pralnici SB Novo mesto.
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prejeli smo
Marija Lokar

Lepo vedenje - ključ, ki odpira
vsa vrata
V današnjem živahnem utripu življenja
velikokrat pozabljamo na nekatere
osnovne principe lepega vedenja in se ne
zavedamo posledic, ki jih neupoštevanje
takih principov povzroča. Pravila lepega
vedenja ljudi ne zavezujejo, pač pa so
vrlina kulturnega človeka. Večina dobrih
poslovnih običajev in navad je nastala
iz preprostega vsakdanjega življenja.
Vsi bi morali obvladati temeljna pravila
medosebnih stikov in se zavedati, da je
poslovni bonton tudi pospeševalec
osebne in poslovne uspešnosti.
Poslovni svet nikoli ni bil in tudi nikoli ne
bo družba samih prijaznih, uvidevnih in
izključno dobronamernih ljudi. Poslovno
življenje postaja zapleteno, vse več je
profesionalnosti in vse manj amaterizma.
Prisiljeni smo se navezovati na nove
poslovne znance in partnerje. V stikih z
njimi se moramo uglajeno in kulturno
pogovarjati. Pomembno je, da s celotnim
delovanjem izžarevamo profesionalnost,
solidnost in vzbujamo zaupanje. Posel in
lepo vedenje se medsebojno podpirata
(Osredečki, 1992).
Marsikdo od nas preživi večji del dneva
na delovnem mestu, zato se moramo
zavedati pomembne vloge, ki jo ima
služba v življenju. Veliko stvari je odvisnih
od tega, kakšen vtis dobijo ljudje o nas.
Ne glede na priložnosti in razgovore,
ki jih bomo imeli kasneje, je prvi vtis
najbolj pomemben. Popravnega izpita
ni. Ljudem okoli sebe oddajamo signale,
iz katerih se sestavlja naša podoba, ki je
lahko pozitivno ali negativno obarvana.
Od nas samih je odvisno, ali delujemo
simpatično ali antipatično in kakšen
vtis bomo pustili. Veliko je odvisno od
uspešnosti ali neuspešnosti prvega
stika, zato je zelo pomembno, kako se
nanj pripravimo. Z uspešnim prvim
stikom zdravstveni delavci pridobimo
pacientovo zaupanje. Le kako naj pacient
zaupa medicinski sestri, če opazi, da ta
že v običajnih situacijah ne pozna osnov
primernega vedenja.

Se kdaj vprašamo, kaj s svojim delom
in videzom sporočamo o sebi in naši
bolnišnici? Sami smo si izbrali poklic
in že na začetku smo vedeli, da bodo v
zdravstvu naši cilji usmerjeni k drugim
ljudem. S tem smo si izbrali tudi svoj
življenjski stil.
Ob vstopu v zdravstveno ustanovo naj
bi pacienti začutili, da bo za njih dobro
poskrbljeno. Pa je res tako? Ko stopimo
v trgovino, so jasno označeni oddelki
z določenimi artikli, trgovci želijo, da
njihove izdelke hitro opazimo in kupimo.
Ste že kdaj vstopili v bolnišnico in se
kljub vratarjevim navodilom niste znašli?
Pozoren odnos do pacientov izkazujemo
z jasnimi oznakami na vidnih mestih, s
primerno velikostjo pisave za slabovidne
in pravilno višino za branje. Pa tudi
urejena parkirna mesta veliko povedo o
naši gostoljubnosti, saj smo že rekli, da je
prvi vtis zelo pomemben. Če pa pri vhodu
počaka še prijazna oseba, se pacientu
kar naenkrat zdijo njegove težave lažje
premagljive. Tako sporočamo ljudem, da
so varni in v zanesljivih rokah.
Ime predstavlja človeka, zato je zelo
pomembno, kako ga povemo ali
napišemo. Ime in priimek povejmo bolj
razločno, bolj naglas in bolj počasi, kot
sicer govorimo. Ravno tako se pacientu
predstavimo.
Obleka naredi človeka. Od glave do pete
naj bi naša urejenost sporočala, da smo
profesionalni, dostopni in sproščeni. Pred
odhodom na delo se tuširamo, nanesemo
deodorant in oblečemo sveže perilo,
čeprav se nam zdi, da to ni potrebno.
Prepričajmo se, da nimamo ustnega
zadaha. Če uporabljamo parfume, bodimo
zmerni in izbirajmo sveže in lahke vonje.
Pogled v ogledalo nas bo prepričal, da
smo videti veliko bolj dostopni, če si
nadenemo tudi prijazen nasmeh. Delovno
oblačilo bomo oblekli na delovnem mestu.
Če je v delovni organizaciji dolžnost, da
smo oblečeni po pravilih, je to potrebno

spoštovati. Z osebno urejenostjo kažemo
svojo zanesljivost in izražamo spoštovanje
do svojih sodelavcev, nadrejenih in
pacientov. Osebna urejenost je del
neverbalne komunikacije, zunanji videz
naj se ujema z našo osebnostjo. Ker
smo oblečeni v delovno oblačilo, bomo
osebno noto izražali v skrbni izbiri
dodatkov, v obnašanju, z držo, s hojo, s
kretnjami in z govorom. Obleka, pričeska,
obutev in skromni dodatki naj bi se med
seboj ujemali in sporočali sogovorniku,
da ima pred seboj osebo, ki se zaveda
svojega poslanstva. Tudi drugi nas bodo
sprejemali brez zadržkov, ker bomo že ob
prvem vtisu sporočali, da smo strokovni,
dostopni, razumevajoči in prilagodljivi.
Medicinska sestra v delovni obleki v
primerjavi s pacientom, ki je v pižami, ne
sme vzbujati vtisa nadvlade (Flajs, 2007).
Ne pozabimo, da s svojim videzom
in obnašanjem govorimo o sebi in o
poklicu, ki ga opravljamo. Poznavanje
pravil primernega vedenja nam olajša
poslovne in zasebne poti in nam nudi
več kreativnosti in odličnosti. Vsak
mora sam skrbeti za osebni bonton, saj
vsak posebej kreira in predstavlja sebe,
oziroma podjetje navzven. Ne zaradi
tožb, o katerih toliko govorimo, pa tudi
ne zaradi akreditacije bolnišnice, zato,
ker hočemo biti dobre medicinske sester,
bomo v zdravstveno nego kot osnovno
osebno noto vključevale lepo vedenje.
Rabindranath Tagore je razmišljal: «Spal
sem in sanjal, da je življenje radost.
Prebudil sem se in videl, da je življenje
dolžnost. Delal sem, in glej: dolžnost je
bila radost.« Pa še kako prav je povedal,
samo s srcem moraš biti pri delu.
Viri:
Osredečki E. Poslovni bonton: kultura poslovnega
komuniciranja, Ljubljana: Tehnična založba,
1992
Flajs N. Poslovni protokol-zadrega, izzivi ali
priložnost?: Društvo medicinskih sester in
tehnikov Maribor: Maribor, 2007
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prejeli smo
Mojca Bašelj

Leta niso
pomembna
Večkrat slišimo, da stari in mladi niso za
skupaj. V nekaterih situacijah je res tako,
večinoma pa to ne drži. Mladi so drzni,
veliko želijo poizkusiti in iščejo različne poti.
To pa so karakteristike, ki so dobrodošle v
vsakem timu. Koliko izzivov danes ponuja
življenje! Če bomo nekje čakali na najboljši
trenutek, da se lotimo kakšne spremembe,
nas bo čas povozil. Tisti, ki si upajo veliko,
bodo marsikaj naredili s svojo vztrajnostjo.
Nekaj bo napak, toda če bi čakali, bi bila
napaka samo ena in ta lahko usodna. Tako
je, mladost je tudi norost, ki skače čez
potok, kjer je most!
Z leti pa se ljudem pozna, da so se že
večkrat opekli in so previdnejši. Starejši
imajo izkušnje, vse bolj premislijo in
nasploh delujejo bolj zadržano. Nekoč so
že bili mladi, zato mlajši od njih pričakujejo
razumevanje. Mladi še bodo starejši, če
bodo imeli srečo, do takrat pa jih čaka še
veliko izkušenj.
Pri mladih in starih pa so velike razlike,
eni so vljudni, drugi ne, eni radodarni,
drugi skopi, eni bahavi, drugi skromni,
eni bolj delavni, drugi manj...in prav nič
ni pomembna starost. In če sestavljamo
tim, na kaj vse moramo biti pozorni, da
bo delo dobro opravljeno! Iščemo različne
lastnosti, ki jih najdemo pri različnih
ljudeh, ne glede na starost. Če združimo
mladostniško drznost z izkušenostjo
starejše osebe, je rezultat lahko odličnost.
Slovenski pregovor govori: „Kri mlada
pravi: poskočiva! Kri stara pravi: posediva!“
To lahko razumemo kot energijo, ki v
mladosti gore premika in modrovanje, ki
čaka na pravi trenutek.
Za uspeh vsakega tima je pomembno, da
se zavedamo edinstvenosti posameznika
in podobnosti skupnih točk. Zdravstveni
delavci smo včasih bolj potrpežljivi s
pacienti, kot med sabo. Kodeks etike nas
zavezuje, da se spoštujemo tudi v timu
in cenimo delo sodelavcev. Vzemimo
vsak svoj del prtljage in skupaj potujmo
po poti življenja, negujmo odprtost brez
predsodkov.
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ZAHVALA
To „hitro življenje,“ polno naglice, pritiskov, skrbi, nervoze...! Čas je kriv! Resnično,
današnji čas, v katerem smo ujeti in nas z astronomsko hitrostjo potiska iz dneva v dan,
iz meseca v mesec, iz leta v leto.
Le do kod in do kdaj? Do tam in do takrat, ko nam bo še služilo zdravje. Tam in takrat
se nam bo čas ustavil. Takrat se bomo ustavili tudi mi, se ozrli in zrli z upanjem, da bo
kdo, ki še vedno lahko hiti, uzrl nas, naš pogled, poln žalosti in upanja.
In ustavili smo se, tisti hiteči, ki hkrati še vedno premoremo sočustvovati in ponuditi
pomoč tistemu, ki jo resnično potrebuje. Potrebovala jo je gospa Turščak Tihomila,
otroška sestra, nekdaj zaposlena na ginekološko porodniškem oddelku, zdaj že dolgo
časa v pokoju. Na pobudo naše babice se je klicu na pomoč odzval celoten ginekološko
porodniški oddelek in prispeval po svojih najboljših močeh ravno toliko, da se je stvar
premaknila na bolje. V znak hvaležnosti smo prejeli sledeče pismo s prošnjo, da ga
objavimo:

»Zahvaljujem se ginekološko porodniškemu oddelku (babicam, sestram,
strežnicam,doktorjem), ki so mi nudili finančno pomoč za nakup energetskih
napitkov, medu, matičnega mlečka in še česa. Iskrena hvala! Hkrati izkoriščam
priložnost in se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki so mi stali ob strani že v letih 2007
in 2008. Hvala sestri Dragici Janežič in dr. Martini Bučar iz ZD Novo mesto in
hvala sestrama Miri Gal in Marjani Kulovec z ginekološko porodniškega oddelka
SB Novo mesto. Turščak Tihomila«

Uredništvo Vizite !
Najlepse se vam zahvaljujem za poslano glasilo.
Jaz sem ena od medicinskih sester, ki smo se prve vpisale na zdravstveno šolo v dolenjski
regiji pred 45 leti.
Želim vam še naprej uspešno delo pri pisanju vašega glasila.
Pozdrav iz Kanade,
Majda Rotar – Pavlich

OPRAVIČILO
V 57. številki Vizite smo v rubriki Prejeli smo pod prispevek o zaščiti pred klopi
zapisali, da ga je pripravila naša sodelavka Nina Vidiček, ki pa nam je sporočila, da
to ni njen prispevek.
Za napako se opravičujemo. Uredništvo.

dober tek
Danica Jožef

Prazniki so čas za družino
Pomen praznika danes še vedno pomeni
tisti čas, ko se zbere družina okoli mize,
ko se veseliš, da boš nekaj prostih uric
preživel med svojimi. Vsi praznujemo, vsi
se veselimo praznikov, čeprav o njih vemo
malo ali skoraj nič. Koledarski prazniki bi
bili veliko bolj živi, če bi poznali njihovo
zgodovino, vsebino in pomen. Prazniki
niso le sami sebi namen, prenašajo se iz
roda v rod, imajo tradicijo, vendar se mi
zdi, da se vedno nekaj opusti in tako se
izročilo izgublja. Zato slovenski pregovor:
»Če zapustiš praznike, zapustijo prazniki
tebe,« nikakor ne sme zamreti in ga je
potrebno vzpodbujati že pri najmlajših.

pravi zgled. Pri iskanju idej za praznično
Vizito sem naletela na letošnje smernice pri
krašenju jelke. Zelo modna kombinacija
bo srebrna, v družbi z vijoličasto in
modro, poudarjajo naraven videz (bela,
zelena, rjava ali bež), rdeča v norveškem
slogu in seveda tradicionalna rdeče-zlata
kombinacija. Vsekakor lahko uporabite
nekaj dekoracije že od prej, nakupite
svilene trakove različnih barv in z njimi
okrasite jelko (pentlje, ovijanje, trakovi...).
Naraven videz bomo dosegli tudi s
posušenimi olupki pomaranč in limon,
okraskov iz kartona, pri vseh teh opravilih
pa je potrebno sodelovanje otrok.

Ker se bliža konec leta, vsi komaj čakamo
na obisk »treh dobrih decembrskih mož«,
ki prinašajo darila. Dan pred Miklavžem,
6. decembra, mu vsi otroci pišejo, da naj
jim kaj prinese, da so bili pridni in da ne
potrebujejo palice, parkelj pa naj obišče
le poredne otroke. Miklavž bo v nastavljen
pehar natrosil nekaj suhih hrušk ali
jabolčnih krhljev, našlo pa se bo tudi kaj
za mrzle zimske dni (volnene rokavice,
kape, šali…). Tako je bilo včasih, danes
pa mora imeti Miklavž dosti denarja, da
lahko zadosti vsem zahtevam. Od Miklavža
naprej so mame včasih začele peči piškote,
najbolj slastni so bili medenjaki, na vrsto
je prišel sadni kruh krhljak (narezano suho
sadje, rozine, slive). Vse to so namočile
preko noči, nato pa zrezale in umesile v
testo, ki je bilo pretežno iz temne moke
(ržena, črna…).

Pod okrašeno jelko pridejo na vrsto darila,
ki jih podarjamo iz srca, zato morajo biti
domiselno zavita, le tako damo vedeti,
da smo jih pripravili z ljubeznijo in po
svojih zmožnostih. Tudi pisanje voščilnic
je bil včasih obred. Kar tekmovali smo, kdo
jih bo prej napisal in več. Potem pa smo
čakali in šteli, kdo vse je odpisal nazaj in
voščilnice zlagali poleg okrašene jelke. Ko
je zadišalo iz kuhinje, smo vedeli, da gre
zares. Mama je že nekaj dni pred Božičem
na kmetih naročila domačega petelina,
ki ga je sama pripravila in celega spekla
v zidanem štedilniku. Obrok smo začeli s
petelinjo juho, zakuhano z jetrnimi cmočki,
sledil je pražen krompir, pečen petelin in
zeljna solata. Ob koncu je bila na mizi
orehova potica. Tako je bilo pred več kot
tridesetimi leti.

Otroci so pripravljeni pomagati pri vseh
opravilih v hiši in okoli nje, če le imajo

Recepti za jedi, ki jih pripravljamo za
božično večerjo, se prenašajo iz roda v
rod, le način priprave je različen in tudi

dodatki jih nekoliko spremenijo, vendar
ostaja zapisano, da se za praznik pripravlja
v glavnem perutnina, kokoš, puran ali
piščanec, ob mesnih jedeh pa nekaj prilog,
ki pa niso več tako tradicionalne. Vsak
praznični jedilnik zahteva od gospodinje
kar precej truda, zato je potrebno ob
koncu pojedine gospodinjo pohvaliti in ji
zaploskati.
Praznična miza mora biti lepo okrašena
(manjše vejice, šopki, adventni venčki,
razne svečke), seveda pa ne sme manjkati
čisti prt. Ob tej priliki se običajno na mizo
postavi jedilni servis, ki smo ga podedovali
ali celo dobili za poročno darilo, seveda pa
k temu sodijo ustrezni kozarci za vino in
vodo.
Sedaj pa k jedilniku, ki ga predlagam:
kot toplo ali hladno predjed postrežemo
svinjsko pečenko v kruhu, juho z zakuho,
piščanca z balzamičnim kisom in zelenjavo,
bučni štrukelj z gobami, karamelizirano
jabolčno pito in skutne kocke z malinami
in timijanom. Količine so predvidene za
štiri osebe.

SVINJSKA PEČENKA V KRUHU
Potrebujemo 1 svinjsko ribico, 6 rezin
kuhanega pršuta, narezanega bolj na
debelo, 1 francosko štruco, sol, poper.
Priprava: ribico začinimo s soljo in poprom,
francosko štruco po vsej dolžini izdolbemo,
previdno prerežemo, na spodnjo polovico
položimo začinjeno ribico in pokrijemo
z zgornjo polovico. Ves kruh temeljito
ovijemo v rezine pršuta in spečemo pri
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dober tek
160° okoli 45 minut. Pečeno narežemo
na poljubno debele rezine in ponudimo,
lahko hladno ali toplo, s poljubno omako
(jaz sem poskusila z hrenovo in je bilo zelo
okusno).
Skuhamo poljubno
zakuhamo.

juho

in

jo

PIŠČANEC Z BALZAMIČNIM
KISOM IN ZELENJAVO
Potrebujemo 4 piščančje fileje, 20 dag
zelenjave (koren, korenino peteršilja,
papriko, paradižnikov konkvase, rdečo
čebulo, strok česna, 2 vejici sveže bazilike
(če je ni, je dobra tudi suha), sol, mleti
poper, oljčno olje, žlico tekočega medu,
3 do 4 žlice balzamičnega kisa, juho za
zalivanje.
Čebulo in česen olupimo, čebulo narežemo
na trakove, česen pa sesekljamo, zelenjavo
očistimo in nastrgamo, meso operemo,
ga osušimo in večkrat rahlo zarežemo
vanj. Pretaknemo ga z vejicami bazilike
oziroma ga posipamo, nato posolimo,
popopramo in ga z vseh strani popečemo
v oljčnem olju, da postane zlato rjave
barve. Nato dodamo čebulo in česen, na
hitro popražimo in dodamo nastrgano
zelenjavo, paradižnikov konkvase (če ste
vkuhavale sataraš, ga lahko nadomestite
s paradižnikovo mezgo), vse to pokapamo
z medom in dolijemo balzamični kis, po
potrebi zalijemo še z juho. Vse skupaj
naj počasi vre okoli pet do sedem minut,
nato po potrebi začinimo. Postrežemo s
testeninami, če pa imamo dovolj časa, lahko
pripravimo bučni štrukelj z gobami.
Bučni štrukelj z gobami. Potrebujemo
vlečeno testo, 400 g oranžne buče, 15 dag
svežih gob, najboljše so lisičke, 3 žlice skute,
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1 - 2 jajci, maslo. Bučo olupimo, razrežemo
na večje koščke, skuhamo v slani vodi in
dodamo k pretlačeni skuti, vmešamo
jajci, po potrebi solimo in popopramo, na
vročem olju prepražimo gobe, jih posolimo
in popramo. Vlečeno testo razvaljamo, v
dve plošči (če imamo kupljeno, ga samo
razgrnemo), ga premažemo z maslom,
nanj razporedimo nadev in ga potresemo
z gobami. Vsak štrukelj tesno zvijemo in
ga položimo na pomaščeno alu folijo ter
kuhamo v vreli vodi cca 20 do 25 minut. Ko
je štrukelj kuhan, folijo previdno odvijemo,
narežemo štrukelj. Po želji lahko štrukeljčke
popečemo na maslu in jih nato povaljamo
v mletih bučnih semenih.

KARAMELIZIRANA FRANCOSKA
JABOLČNA PITA
Za eno porcijo potrebujemo: 2 žlici
sladkorja, 1 jabolko, košček cimetove
palčke, košček masla in listnato testo.
Sladica se pripravlja »obrnjena na glavo«,
ker se na koncu strese iz modela. Sladkor v
ponvi na zmernem ognju segrevamo brez
mešanja, dokler ne karmelizira. Karamel
vlijemo v manjši keramični model ali model
za mufine, dodamo cimetovo palčko, nato
še očiščeno in na četrtine narezano jabolko,
dodamo košček masla in primerno velik
košček razvaljanega listnatega testa, ki
ga prebodemo z vilicami. Pečemo 40
minut pri 160°, nato pito vzamemo iz
pečice in jo zvrnemo iz modela, poleg
lahko postrežemo cimetov sladoled. To

je originalen recept, ki se mi zdi precej
zamuden, zato sem poskusila narediti
pito v pekaču in mi je uspelo. Količine
prilagodite številu oseb. Razrežite šele
takrat, ko se jabolka pričnejo strjevati.

SKUTNE KOCKE Z MALINAMI IN
TIMIJANOM
Testo: 160 g piškotnih drobtin (fino
mletih), 80 g masla. Nadev: 260 g skute, 2
dl slatke smetane, 4 - 5 likstičev želatine ali
20 g želatine v prahu, lahko tudi agar-agar,
2 žlici sladkorja v prahu, vanilja. Malinova
omaka: 70 g malin, 3 vejice timijana, žlica
sladkorja, žlica vode.
Priprava: Za piškotno testo maslo
stopimo in ga primešamo drobtinam.
Dobro premešamo in zmes enakomerno
razporedimo po pekaču. Za nadev
zmešamo skuto in sladkor, dodamo
stepeno sladko smetano z vaniljo. Želatino
pripravimo po navodilu in jo vmešamo
v skutno zmes. Za malinovo omako
vmešamo maline, lističe timijana, sladkor
in vodo. Pokuhamo, da dobimo gostejšo
zmes. Na piškotno podlago namažemo
skutno kremo, to pokapamo z malinovo
omako in z zobotrebcem naredimo kroge,
da nastane marmoriran vzorec. Pustimo v
hladilniku vsaj 3 ure.

Želim vam, da bi v prihodnjem letu bolj znali poskrbeti zase

in za svoje zdravje, saj si zaradi hitrega življenjskega ritma
zase vzamemo premalo časa. Srečno!

obiskali smo
Po štajerski železni cesti
Marjanca Čegovnik

Sindikat delavcev v zdravstveni negi in
Sindikat zdravstva in socialnega varstva
sta 20. oktobra za svoje člane organizirala
izlet.
V jutranjih urah smo se odpravili na pot do
Štajerske železne ceste pod goro Erzberg,
v staro rudarsko mesto Eisenerz, nekoč
močno povezano z rudarstvom. Zanj
je bil značilen dnevni kop (površinsko
pridobivanje železove rude), zato so
pobočja hribov danes spremenjena
in oblikovana v terase, ki so postale
poligon za eno najboljših doživetij v
Avstriji. Rudarstvo je za sabo pustilo svojo
tehnologijo in ena izmed njih je “tovornjak
velikan” Hauly, spremenjen v največji
taksi na svetu. Vožnja s tem velikanom po
opustelih gigantskih rudniških terasah,
imenovanih “štajerske piramide”, je res
neverjetno doživetje.
Po ogledu, ki je trajal približno eno uro,
smo se odpravili na kosilo, potem pa je
sledila vožnja v Vulkanland – Štajersko
Vulkansko deželo, ki se nahaja na področju
vzhodne Štajerske v Avstriji. Njena največja
naravna znamenitost so ostanki 40 ugaslih
vulkanov, ki so nastali kot posledica
tektonskega delovanja. Ustavili smo se
v kraju Riegersburg, se peš podali po
vzpetini do mogočnega gradu.
Po vrnitvi z gradu smo si ogledali multivizijo,

ki pripoveduje zgodbo o vzhodnoštajerski
vulkanski deželi in njenih ljudeh.
Nadaljevali smo z vožnjo po vulkanski
deželi, o kateri smo izvedeli še marsikaj
zanimivega in na koncu zaključili dan v
vinski kleti z degustacijo vina in lokalnih

specialitet. Sledila je le še vožnja proti
domu, kamor smo prijetno utrujeni prispeli
v poznih večernih urah.

Da bi bili srečni
in obdani s srečnimi...

Oddelek za patologijo in
citologijo
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Po poti dveh slapov
Marjeta Martinčič
Članice in člani Društva medicinskih
sester, zdravstvenih tehnikov in babic
Novo mesto smo se odpravili na oktobrski
pohod po dolini Višnjice, do slapov Kosce
in Kucelj.
Pot se je začela v Višnji Gori, kjer se nas je
zbralo 22 pohodnikov ter si zadalo palice
v roke in nahrbtnike na rame.
Pot nas je vodila mimo cerkvice žalostne
Matere božje in gotske cerkve sv. Duha
v Dednem dolu., nadaljevali smo po
apneniškem svetu rečice Kosce in njenih
slapov, prav do izvira. Žuborenje slapov je
ustvarilo pomirjujoče okolje, nas umirilo
in ustavilo za prva okrepčila.
Po dveh urah hoje smo prišli na Kucelj, kjer
se na 748m odpira pogled na posavsko
hribovje in Kamniško Savinjske Alpe.
Lep razgled, počitek z malico iz nahrbtnikov,

slikanje - in že smo se odpravili naprej. Do
izhodišča nas je pot vodila po dolini reke
Višnjice in njenih prečudovitih slapov, kjer
smo občudovali barve jeseni, okrog nas pa
sta lebdela mir in tišina. Bogato doživetje, ni
kaj!
„Ustavi se človek.
Ozri se vase.
Vzemi si čas za hojo v hribe.
Kajti prišel bo čas, ko bo zmanjkalo časa.
Pa tudi čas več ne bo primeren zate,
da bi hodil v hribe“
Prepis iz kamna na planini Ovčarija

Mir
ne pomeni biti
v kraju brez hrupa,
težav in
trdega dela...
Pomeni
biti na sredini
vsega tega,
in še vedno
biti miren v srcu...
Obstaja čudovit, skrivnosten
zakon narave, da tri reči, po
katerih človek najbolj hrepeni
– srečo, svobodo in duševni mir
– vedno pridobimo tako, da jih
podarimo nekomu, ki ga imamo
po srcu radi.

Srečno
v novem letu Vam želi
KOLEKTIV
KURURŠKIH
AMBULANT!
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voščila
Spoštovane bolníce, dragi bolniki,
dragoceno osebje!
Ti, Bog,
otrok,
otrok v jaslih.
Ti si na strani malih,
Ti se zavzemaš za vse,
ki niso sprejeti.
Ne dopusti,
da bi Te iskali v blišču in krasoti,
ampak tam, kjer otroci kričijo,
kjer živita človek in živina skupaj,
v votlinah in ob robu ceste.
Daj mi preprostost pastirjev
in ponižnost modrih,
da Te bom spoznal
kot otroka v jaslih
danes.

(A.R.)

Poslanica
za leto
2013
Nekoč je bila skupina žab, kI so organizirale
tekmovanje. Njihov cilj je bil doseči vrh
visokega stolpa. Zbralo se je že veliko
gledalcev, da bi si ogledalo to tekmo.
Tekma se je začela. Če smo iskreni: nihče od
gledalcev ni verjel, da bi žabe lahko prilezle
do vrha stolpa. Vse kar se je slišalo, je bilo:
»Oh, kako naporno!!!
Nikoli jim ne bo uspelo!
Tega res ne bodo zmogle.
Stolp je previsok!«
Žabe so začele obupavati. Razen ene, ki
je energično plezala naprej. Gledalci so še
naprej vzklikali:
»To je prenaporno!!

Prihaja Otrok: v preprostost betlehemskih pašnikov in hleva, med revne, preizkušane
in zavržene, v pristen odnos z majhnimi, ki imajo odprto in čuteče srce…
Prihaja v našo viharnost časa, v današnjo negotovost razmer, v občuteno bolečino
razrvanih odnosov, v bolezen in mnogotero trpljenje, v stiske naših src … ker
je Učlovečeni na strani malih … ker se zavzema za vse, ki niso sprejeti … ker je
Majhnost, da bi objel in dvignil … ker je Ljubeči, da bi nahranil in odžejal, povezal
in zedinil, pa spet ljubil …
Voščim Vam BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ - nahranjen z UPANJEM, ki tvega onstran
predvidljivega, napojen z VERO, ki zaupa, oživljen z LJUBEZNIJO, ki povezuje vse
dobro in zedinja različnost v sozvočje src! - V novem letu pa Vam želim, da se
UPANJU, VERI in LJUBEZNI pridružijo POGUM za zvestobo poslanstvu, MIR srca in
VESELJE v naši bolnišnični skupnosti …
Ob sklepu leta 2012 naj srce izpove tudi ZAHVALO: bolnícam, bolnikom in svojcem
za povezanost, za zgled vztrajnosti in potrpljenja, za zavezo molitve … vodstvu in
osebju za razumevanje, za mnogotero pomoč in za domačnost, za lepo sodelovanje
v blagor bolnikov!

Tega nihče ne zmore!«
Vedno več žabam so popustile moči in so
odnehale. Ampak ena žaba je plezala dalje.
Enostavno ni želela odnehati! Na koncu
so omagale vse, razen te ene žabe, ki je z
velikim naporom edina dosegla vrh! Ostale
žabe so seveda želele vedeti, kako ji je to
uspelo. Izkazalo se je, da je bila zmagovalka
gluha!
Morala te zgodbe
Nikoli ne poslušaj ljudi, ki vedno vidijo le
črno in pesimistično, kajti ukradli ti bodo
najlepše želje in upanja, ki jih nosiš v svojem
srcu!
Zato bodi vedno pozitivno naravnan!

Podelitev »Plakete« naše bolnišnice pa narekuje še pošteno besedo: počastitev
je bila zame nedojemljivo presenečenje, saj živim in delam preprosto to, kar mi
je zaupano in je zame predvsem dar »od zgoraj«, je milost. Nagrado hvaležno
sprejemam kot darilo Vaše ljubeznive naklonjenosti in sočuteče solidarnosti, pa
tudi kot pritrditev, da je duhovno spremljanje sestavni del dobrega zdravljenja.
ISKRENA HVALA – BOG POVRNI!

In predvsem:

MIR IN DOBRO,

ŽELIMO VAM, DA SE V LETU 2013
URESNIČIJO VAŠE SANJE!

Vaš bolniški duhovnik p. Marko Novak OFM
V Novem mestu, v adventu 2012

Naredi se gluhega, če ti kdo reče, da ne
boš mogel uresničiti svojih sanj!
Vedno pomisli:
tudi TEBI lahko uspe!

Vaši laboratorijci
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Ko hodiš,

pojdi zmeraj do konca.
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.
A če ne prideš ne prvič, ne drugič,
do krova in pravega kova
poskusi: vnovič in zopet in znova.

Srečno za tisto srečo,
ki nekje čaka nate,
za drobno in malo večjo,
ki zaboli, ko trči vate.
Srečno!
Služba za čiščenje,
transport in kurirska dela

Tone Pavček

Srečno 2013 vam želi
kolektiv radiološkega oddelka
Odpri oči, neznano novo leto!
Odpri oči, prijazno nas poglej!
Postani naš prijatelj, novo leto!
Daj nam roko in vodi nas naprej!
Želimo vam prijetne Božične praznike, v novo
prihajajočem letu 2013 pa veliko zdravja, sreče,
miru ter notranjega zadovoljstva.
Odgovorma medicinska sestra
nevro-psihitričnega oddelka
Renata Primc
Predstojnik
nevro-psihiatričnega oddelka
Želimir Bošnjak

VSI UPI IN ŽELJE, KI V SRCIH ŽIVIJO,
NAJ SE VAM V PRIHODNJEM LETU IZPOLNIJO.
OSEBJE PLJUČNEGA ODDELKA
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DA BI BILI NAVIHANI KOT KEKEC,
POSKOČNI KOT BRENCELJ,
MODRI KOT KOSOBRIN,
POGUMNEJŠI OD ROŽLETA,
DA BI SPREGLEDALI KOT MOJCA,
IN SE ZAVEDALI,
DA JE SVET POLN ROŽIC TETE PEHTE.
ČAROBNO 2013!!!!
VAM ŽELI SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA
BOLNIŠNICE NOVO MESTO
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Spoštovane sodelavke in sodelavci,

v letu 2013 vam želimo živahna mišična vlakna,
lahek korak in poskočno srce,
visoke skoke in mehke pristanke,
globoke vdihe in dolge izdihe,
dober prijem in spretne prste,

Na pragu novega leta
naj vam čas nakloni
spoznati prave ljudi,
storiti prave reči,
ubrati prave poti,
v sebi in drugih pa
najti le dobre stvari!

močno hrbtenico in urejene misli.
Naj bo vaši duši in telesu gibanje prvina in dobrina.

Oddelek za anesteziologijo,
intenzivno terapijo in terapijo bolečine

Fizioterapevtke SB Novo mesto

Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in vsak nasmeh lahko prinese srečo
drugim ljudem. Vsak trenutek je lahko nov začetek. Velika upanja ustvarjajo
velike ljudi, zato radostno pojdimo naproti Novem letu 2013. Da bi se Vam in
Vašim najdražjim uresničila mnoga pričakovanja, Vam želijo prostovoljci
Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto
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Sreča je čudežni prah,
ki ga narava iz svojih angelskih rok
strese v naše naročje,
da ga čuvamo in negujemo
z medsebojno toplino in razumevanjem,
s prijateljsko iskrenostjo in pomočjo.
Želimo vam mnogo čudežnega prahu,
zdravja in izpolnitev želja v letu, ki prihaja.

DMSBZT Novo mesto

Danes je dan, da bi bil srečen!
Noben drug dan ti ni dan kot današnji,
da živiš, da si vesel in zadovoljen.
Če danes ne živiš, si izgubil dan.
Ne omrači svojega duha s strahom
in skrbmi jutrišnjega dne.
Ne otežuj svojega srca z vso bedo včerajšnjega dne.
Živi danes!
Na dobro od včeraj lahko mirno misliš.
Sanjaj tudi o lepih stvareh,
ki bi lahko prišle jutri.
Včeraj – že mimo.
Jutri – šele pride.
Danes – edini dan, ki ga imaš v rokah.
Napravi iz njega svoj najboljši dan.
(Phil Bosmans)

… da bi imeli v letu 2013 čim več svojih najboljših dni,
vam želimo zaposleni COB-a.
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Samo dobri ljudje ustvarjajo dobre čase,
vlada dobrohotnost, če nasilje molči;
če se delijo dobrine,
če se imajo ljudje radi,
če je prostor tudi za cvetje
in čas za prijazno besedo.

Vsako leto se začne in konča s praznovanjem.
Vmesni čas nam omogoča postaje, na katerih
se kdaj pa kdaj ustavimo, ali hitimo, kot bi hoteli
prehiteti čas.
Človek zmore veliko, osebje očesnega oddelka pa
tudi. Naše delo prav posebej opazijo naši bolniki,
saj jim vračamo vid ali jim ga ohranjamo.

(Phil Bosmans)

Z novim letom, z novim začetkom,
z vsemi vmesnimi postajami želimo
potovati še naprej!

SREČNO 2013 VAM ŽELI
KOLEKTIV PREHRAMBENE SLUŽBE

Očesni oddelek

Odprta,
razumevajoča,
lepa dlan,
je kakor sonce, ki ogreje cvet
v zgodnji pomladi,

Bele novoletne muce so prinesle ključek zlat,
to pa ni navaden ključek, to je ključ od zlatih vrat.
Že odpirajo se vrata, že se nekaj lesketa,
tam zlat kjuček čaka nate, poln izpolnjenih želja!

kakor luč,
ki ožari otožno noč,
kakor pesem,
ki vsako leto znova
prinese radost
v človeška srca.
Zdravo,
srečno in uspešno leto
2013,
vam želi
kolektiv ORL oddelka!
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S. Makarovič

Vesele praznike in SREČNO 2013
Vam želi kolektiv
otroškega oddelka

nagradna križanka

NAGRAJENCI KRIŽANKE 57. ŠTEVILKE
VIZITE:
1. nagrada: Slavko Cerkvenik, Lokev
2. nagrada: Marija Judež, Mirna peč
3. nagrada: Damjana Drobnič, Novo mesto
Pravilna rešitev gesla se glasi:
SKRB ZA POSAMEZNIKA

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

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

efekt
Hitro nad močnejšo
bolečino v grlu.

Revolucionarna pršilka s kratkim pršilom
omogoča široko pršenje in tako zajame
mikroorganizme in boleče predele na
širšem območju grla. V trenutku začutite
plus efekt. Na voljo je v dveh oblikah

745-2012, MPC.

– pršilo je primerno za uporabo doma,
pastile pa so idealne, ko ste na poti.

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

