
plačana pri pošti 8105 
Novo mesto

interno glasilo
splošne bolnišnice
novo mesto

letnik XIII, december 2013

   62

stran  5

stran 13

stran 15

Srečno 2014!

Prednovoletno srečanje zaPoslenih v 
bolnišnici

naši sodelavki sta Prejeli srebrni znak 
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leta 2013 se bomo spominjali po inten-
zivnosti gospodarske krize, zmanjšanju 
delovnih mest, krčenju javnega sektorja, 
propadu podjetij, ki so veljala za nezlom-
ljiva, odstopu Komisije za preprečevanje 
korupcije, zaradi nemoči pri udejanjanju 
svoje vizije po spremembah zdravstvene 
zakonodaje in vodenju zdravstvenega 
resorja, ki bi bil po meri državljanov, pa 
tudi po odstopu ministra za zdravje. 

Že lani sem napovedala, da bo naš odgovor 
na prihajajočo krizo v tem letu pomenil 
delati še več in bolje in da bomo morali manj 
denarja in zahtevne okoliščine sprejeti kot 
izziv, ne kot problem. čas krize je priložnost, 
ki pokaže, kdo zna delati dobro. 

drage sodelavke in sodelavci, dokazali ste, da 
ste delali dobro, kajti tudi v tem letu nam bo 
uspelo v celoti realizirati planirane programe 
dela in finančno poslovati z izravnanim 
izkazom, kjer bodo prihodki zadostovali 
za pokrivanje vseh odhodkov. nekoliko 
slabša je le naša sposobnost pokrivanja 
tekočih obveznosti do dobaviteljev, kar 
pa je rezultat težkega finančnega stanja 
zdravstvene blagajne in sprejetih usmeritev, 
da se dinamika plačil za naše storitve s strani 
zzzs zamakne kar za 30 dni. Prav zato smo 
bili prisiljeni najeti kredit iz zakladnice rs, 
ki nas obvezuje k nadaljnjemu iskanju 
racionalizacij v poslovanju, da bi ta kredit 
lahko vrnili v roku enega leta. 

leto je bilo tudi v investicijskem smislu 
dokaj ugodno. v mesecu oktobru smo 
dokončali večletni projekt energetske 
sanacije bolnišnice, dokončali smo adap-
tacijo prostorov kirurške urgence, preure-
dili prostore diabetičnega dispanzerja 
in ginekoloških ambulant. obnovili smo 
prostore internistične intenzivne terapije. 
vse leto so potekale priprave na gradnjo 
urgentnega centra. v tem trenutku je odprt 
javni razpis za izvajanje gradbeno obrtniških 
del in vgradne medicinske in nemedicinske 
opreme, ki ga bomo zaključili do sredine 
januarja 2014.

izdelujejo se projekti za prenovo pato-
citološkega oddelka in dermatoloških 
ambulant. zaradi začetka gradnje urgent-
nega centra pa je nujno potrebno urediti 

še garderobe za zaposlene v kleti kirurške 
stavbe. Precej časa smo namenili tudi iskanju 
možnosti, da bi zgradili satelitski dializni center 
v beli krajini. Projekt je v osnovi že pripravljen,  
realizacija pa je predvidena v prvi polovici 
leta 2014.   Pomembno je povedati, da smo 
začeli z novo dejavnostjo kardiokirurgije, 
to je z vstavljanjem srčnih spodbujevalcev. 
z nakupom štirih uz naprav bo omogočen 
razvoj dodatnih preiskovalnih metod skoraj  
na vseh oddelkih, z novo videoendoskopsko 
opremo pa sledimo  sodobnemu razvoju tudi 
na področju gastroenterologije. 

največ časa in energije smo porabili za 
realizacijo ukrepov iz sanacijskega programa, 
za pogovore o organizaciji dela in za 
izvedbo korektivnih ukrepov po presojah 
dnv dias in certifikacijske hiše siQ za iso 
standard. Pridobili smo certifikata družini 
prijazno podjetje in novorojenčku prijazna 
porodnišnica. v tem mesecu smo začeli s 
projektom »z znanjem do zdravja zaposlenih«, 
s katerim želimo postati primer dobre prakse, 
ko bomo na podlagi empiričnih podatkov 
pripravili ukrepe za promocijo zdravja na 
nivoju bolnišnice.

zelo aktivne so postale naše komisije: komisija 
za kakovost, komisija za zdravila in komisija 
za preprečevanje bolnišničnih okužb. njihovo 
delovanje ima pomembne učinke v kakovosti 
našega dela in ne nazadnje tudi v poslovnem 
uspehu bolnišnice. 

nanizala sem samo nekaj vtisov preteklega 
leta, iz katerih je razvidno, kako smo bili 
dejavni.

vendar nam tudi za naprej ostaja še veliko 
izzivov. Posebej bi omenila, da smo začeli 
z oblikovanjem strateškega razvojnega 
programa do leta 2020 in k aktivnemu 
sodelovanju vabim prav vse nosilce področij 
dejavnosti. sprejeta strategija bo začrtala naše 
razvojne smeri in cilje, ki jih bomo morali 
dosegati za udejanjanje našega poslanstva. 
če hočemo, da bomo opravičili naš obstoj, se 
to nenazadnje od nas pričakuje.  

vstopamo v leto negotovosti in zaskrbljenosti, 
a bomo morali kljub temu pokazati več veselja 
do življenja, več optimizma, brez tarnanja, da 
je vse slabo. vsak zase se mora odločiti, ali bo 
širil temačne misli ali pa bo sprejel dejstvo, da 

so problemi na svetu zato, da jih rešujemo, 
ne glede na to, kdo jih je ustvaril. 

v zadnjih treh letih, posebej v zadnjih 
mesecih, je začel svet izstopati iz svojih 
tečajev. vrednote so začele dobivati čuden 
obraz in zdi se, da so prave vrednote nekam 
izpuhtele, zato je vsepovsod toliko nestrp-
nosti. v bolnišnici sedaj zelo potrebujemo 
vse zaposlene, ki ste se pripravljeni soočiti 
z realnostjo, da se s svojo pozitivno energijo 
in znanjem povežemo tako, da bomo lahko 
prebrodili težko obdobje, ki je pred nami. 

začutili smo potrebo po večjem redu. ves 
svet potrebuje nov red, v katerem bodo 
najbolj uspeli ljudje z odličnim občutkom 
in posluhom za realne razmere, ko bomo 
skupaj z izbranimi sodelavci, torej tistimi, 
ki se želijo hitro prilagoditi novemu redu, 
poiskali nove rešitve, ki nas bodo popeljale 
v spodobnejšo in polnejšo prihodnost.  
hvala vsem, ki prispevate svojo energijo 
in predanost v dobro bolnišnice, strokovni 
direktorici, pomočnici direktorice za 
zdravstveno nego, predstojnikom in glavnim 
medicinskim sestram oddelkov ter vodjem 
služb, vsem zaposlenim, svetu zavoda in 
komisiji za kakovost. 

samo skupaj bomo uspeli preskočiti ovire 
na poti k našemu najpomembnejšemu cilju, 
zadovoljstvu pacientov. 

srečno in z optimizmom prežeto leto 2014 
vam želim. 

Mira retelj, direktorica

Drage sodelavke in sodelavci,
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smo v času, ko se prižigajo novoletne lučke, v 
času, ko se za trenutek ustavimo in začnemo 
delati oceno uspeha svojega dela in vsega 
doseženega v tekočem letu. Prav v teh dneh 
starega leta in na pragu novega hočemo 
nekako ugotoviti, kje smo, do kje smo prišli, 
predvsem pa hočemo vedeti, kaj nas čaka 
v prihodnosti. to velja tako za zasebno kot 
poklicno življenje.

božič in novo leto sta praznika, ko se začasno 
lahko umaknemo od vsakdanjih skrbi, težav 
in problemov doma ali na delovnem mestu. v 
predprazničnih dneh nas prevzema radostno 
razpoloženje, ki se mu z veseljem predamo, 
več časa namenimo počitku in užitkom, za 
katere med letom nimamo časa. v ljudeh 
iščemo več dobrega, zato se z njimi tudi 
bolje razumemo.

v teh težkih in za posameznika neprijaznih  
časih so mi naložene naloge in izzivi, s 
katerimi se vsak dan soočam pri svojem delu. 
v pomoč so mi znanje in izkušnje, predvsem 
pa podpora sodelavk in sodelavcev,  v katere 
verjamem. trudim se, da bi  s skupnimi močmi 
in vključitvijo vsakega posameznika izboljšali 
procese dela na področju zdravstvene 
nege.

Posebno pozornost posvečamo medse-
bojnim odnosom zaposlenih, ker menimo, 
da ti zelo vplivajo na zadovoljstvo na de-
lovnem mestu in so pomemben motivacijski 
dejavnik za uspešno opravljanje vsakdanjega 
dela. trudim se, da bi bila občutljiva za vse 
stiske zaposlenih, predvsem socialne, saj 
vemo, da revščina trka tudi na vrata delavcev 
zdravstvene nege.

kljub krizi pa imamo moč, znanje, izkušnje in 
samozavest za opravljanje svojega častnega 
dela. Menim, da smo enakopravni part-
nerji v procesih dela in nalogah v bolnišnici 
z drugimi sodelavci. s svojim delom smo 

se izkazali na različnih področjih dela kot 
so klinične poti, strokovni standardi, kazal-
nikih kakovosti, dokumentacija, presoja, 
akreditacija…

spoštovane sodelavke, sodelavci, hvala vam 
za vse ure, dneve, tedne, mesece v tem letu, 
ki ste jih namenili razvoju zdravstvene nege 
in osebnemu razvoju. samo z znanjem bomo 
lahko poskrbeli za kakovostno in varno 
zdravstveno nego naših pacientov ter za 
zadovoljstvo njihovih svojcev.

Želim vam, da v teh prazničnih dneh 
verjamete v stroko zdravstvene nege, da 
verjamete, da je vredna vse vaše pozornosti,  
da je vredno v njej vztrajati in da je ta zavest 
lahko del vašega prazničnega zadovoljstva.

v prihajajočem letu vam želim srečo, zdravje 
in osebne uspehe na področjih, ki vas 
veselijo.

     
mag. jožica rešetič,  

pomočnica direktorice za zn

Spoštovani,
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Poleg šole za starše na ginekološko-
porodniškem oddelku, kjer na starševstvo 
pripravljajo bodoče starše, na otroškem 
oddelku organizirajo delavnice z nasveti za 
starše za obdobje po rojstvu otroka pa vse 
do njihove odraslosti.

na otroškem oddelku se začenja uporaba 
elektronskega temperaturno-terapevtskega 
lista ettl, s katerim sproti podpirajo izvajanje 
terapije in zdravstvene nege. Po poskus-
nem obdobju, ki bo trajalo predvidoma 
leto dni, bomo lahko odpravili obstoječi 
temperaturno-terapevtski list. 

na očesnem oddelku se v zadnjih dveh letih 
intenzivno ukvarjajo z obolenji mrežnice, 
s čimer so se uspeli uvrstiti med vodilne 
očesne oddelke v sloveniji.

anestezijske medicinske sestre so prev-
zele nadzor nad pacienti v neposrednem 
pooperativnem obdobju v prostoru za 
prebujanje. 

kolegi z anesteziološkega oddelka aktivno 
sodelujejo v strokovnih komisijah naše 
bolnišnice in od novembra letos v slovenski 
sekciji za regionalno anestezijo.

na ginekološkem oddelku se poleg rednega 
ambulantnega in kliničnega dela ukvarjajo 
z zdravljenjem tako urgentne kot stresne 
urinske inkontinence. v urodinamskem 
laboratoriju opravljajo meritve ter glede na 
stopnjo inkontinence svetujejo zdravljenje: 
z zdravili, konzervativno zdravljenje (vaje 
medeničnega dna, elektrostimulacija, 
zunajtelesna magnetna stimulacija) ali 
operativno zdravljenje.

v okviru ginekološkega oddelka je začela 
neformalno delovati tudi ambulanta za 
motnjo spolnosti.

na otorinolaringološkem oddelku izvajajo 
endoskopske operacije obnosnih votlin, 
estetske in funkcionalne operacije nosu, 
ušes, začenjajo z operativnim zdravljenjem 
za odpravljanje smrčanja (operacija nos-
nega pretina, mehkega neba, odstranitev 
povečanih tonzil).

na pljučnem oddelku so uvedli alergološko 
ambulanto. načrtujejo uvedbo zdravljenja 
alergoloških bolezni z desenzibilizacijo 

sublingvalno. začeli so z uvajanjem preiskav 
za motnje dihanja med spanjem (laboratorij 
za motnje dihanja med spanjem).

na dermatovenerološkem oddelku so se 
kljub kadrovski situaciji potrudili, da bosta 
ambulanta in oddelek ostala organizacijski 
enoti naše bolnišnice.

v laboratoriju so poenotili sistem določitve 
koncentracije glukoze ob preiskovancu 
– Poct.

radiološki oddelek je poleg vsakodnevnih 
radioloških diagnostičnih postopkov pre-
poznan po Mr diagnostiki abdomna.

na oddelku za patologijo in citologijo izva-
jajo histološko in citološko diagnostiko ter 
obdukcije. v ambulanti za citološke punkcije 
izvajajo uz vodene punkcije, trudijo se hitro 
obdelati vzorce, čakalne dobe ni. zaradi 
potreb nadaljnjega zdravljenja pacientov 
se trudijo čim hitreje in čim natančneje 
opredeliti tudi histološke vzorce.

infekcijski oddelek se poleg rednega am-
bulantnega in kliničnega dela vključuje v 
obvladovanje in nadzor bolnišničnih okužb 
ter racionalno  uporabo antibiotikov.

Pacienti nam ob različnih izkušnjah v 
bolnišnici pošiljajo pohvale, ki so namen-
jene posameznikom in timom, pošiljajo pa 
tudi  pritožbe, ki jih obravnavamo in nam 
predstavljajo izziv za izboljšave.  največji del 
pritožb se nanaša na naročanje, čakanje na 
pregled, pa tudi na odnos zaposlenih do 
pacientov, prijazno nas opozarjajo tudi na 
strokovno tehnične zadeve, ki jih med svojim 
bivanjem v bolnišnici opazijo.

med prebiranjem napisanih želja na pre-
jetih božično-novoletnih voščilnicah sem 
se zamislila nad željami: „...da bi bili med 
seboj bolj povezani, da bi prevladovalo več 
pozitivnih misli in dejanj…“ 

z zaposlenimi v naši bolnišnici sem se 
pogovarjala o dosežkih na posameznih 
oddelkih, za katere so bili motivirani, s 
katerimi se lahko predstavijo, na katere so 
ponosni, ki jih veselijo, notranje bogatijo in 
ki so rezultat dobrih zamisli, dobrih želja, 
dobrih dejanj, ambicij, požrtvovalnosti, 
poštenosti, odgovornosti, strokovnosti, 
veščin... 

Poseben dosežek na kardiološkem odseku 
internega oddelka je začetek uvajanja 
trajnih srčnih spodbujevalnikov. 

kolegi kardiologi sodelujejo tudi s 
kolegi nevrologi pri spremljanju učinkov 
zdravila za  zdravljenje multiple skleroze 
na srčno frekvenco in atrioventrikularno 
prevajanje. 

nevrološki oddelek tudi sicer vzdržuje 
strokovni nivo in dobro sodelovanje z 
ostalimi oddelki bolnišnice.

tatjana Prokšelj, dr. med., je 6. decembra 
2013 na Medicinski fakulteti v ljubljani 
zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z 
naslovom: »učinek memantina na motnjo 
nehotenega čustvenega odziva pri bolnikih 
z alzheimerjevo demenco in pridruženimi 
epizodami nasilnega vedenja kot dela 
istega simptoma.«

ortopedski odsek kirurškega oddelka 
razvija hitro okrevanje po vstavitvah 
endoprotez. 

na kirurškem oddelku so jeseni 2013 za 
potrebe sprotnega pisanja opisov operacij 
in sprotnega izdajanja ambulantnih izvidov 
začeli uporabljati zvočni zapis.

boris Pogačar, dr. med., je prostovoljni 
krvodajalec, ki je že 120x daroval kri in za 
to prejel priznanje območnega združenja 
rk novo mesto.

na otroškem oddelku so začeli z izvajanjem 
provokacije - alergološkega testiranja - z 
antibiotiki in na jajca. 

Spoštovani sodelavke in sodelavci,

uvodnik
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aktualno

Zdenka Seničar

Prednovoletno  
srečanje zaposlenih v 
bolnišnici
Tradicionalno decembrsko srečanje zaposlenih bolnišnice v 
Kulturnem centru Janeza Trdine je obeležilo predpraznično 
vzdušje in posebna pozornost do sodelavcev, ki so v letu 
2013 dopolnili 10, 20 ali 30 let dela, pet sodelavcev pa je bilo 
za izjemne dosežke nagrajenih s plaketo bolnišnice. Prvi del 
programa so ob spretnem vodenju Nade Usenik pripravili 
sodelavci bolnišnice sami, v drugem delu pa jih je v glasbeni 
komediji Od tišine do glasbe razvajal vrhunski vsestranski 
umetnik Jure Ivanušič. V preddverju kulturnega centra so za 
zaključek  prave kulinarične „umetnine,“ ki so kmalu končale 
na krožnikih gostov, pripravili sodelavci Službe za bolnišnično 
prehrano pod vodstvom Jožeta Končine.

Praznični večer je na enem mestu združil 
približno 300 zaposlenih bolnišnice, ki so 
za trenutek poskusili pozabiti na tiste, ki 
vsak dan potrebujejo njihovo skrb, znanje, 
izkušnje, toplino, prijaznost, pomoč in tolažbo 
ter vso njihovo energijo. Prepustili so se 
slavnostnemu razpoloženju in druženju, za 
katerega med letom največkrat ni časa. v 

soju prazničnih noči so oživeli predvsem lepi 
trenutki, ujeti v preteklosti.

Poslovna direktorica, ga. Mira retelj, strokovna 
direktorica, ga. lučka kosec in pomočnica 
direktorice za zdravstveno nego, ga. jožica 
rešetič so se v svojih pozdravnih nagovorih 
dotaknile težkih preizkušenj, nenehnih 

zaposleni bolnišnice so se redno 
izobraževali na organiziranih strokovnih 
srečanjih doma in v tujini. Pomembno 
je bilo tudi strokovno izobraževanje, 
organizirano v bolnišnici. za zaposlene 
so redno potekali tečaji  temeljnih in 
dodatnih postopkov oživljanja s prepoz-
navo ogroženih bolnikov, izobraževanja 
s področja varne transfuzije, ergonomije, 
mediacije, zdravljenja z inzulini  in obvla-
dovanja bolnišničnih okužb, s poudarki 
na delavnicah o higieni rok, ki je poleg 
racionalne uporabe antibiotikov nujen 
pogoj za obvladovanje bolnišničnih okužb 
in rezistentnih mikrobov. 

za organiziran pristop obvladovanja 
zmanjšane antibiotične učinkovitosti 
ob porastu  povečane odpornosti mik-
robov in pomanjkanju novih molekul 
z antibiotičnimi lastnostmi predlagam 
priključitev naše bolnišnice svetovni zvezi 
za preprečevanje razvoja antibiotične 
rezistence Waaar (World alliance 
against antibiotic resistance). upam in 
želim, da boste vsi zaposleni sodelovali 
v organiziranih aktivnostih na področju 
obvladovanja odpornosti mikrobov in 
ohranitvi učinkovitosti antibiotičnega 
zdravljenja. 

za dosedanje sodelovanje na strokovnem 
področju se vsem zaposlenim zahvaljujem 
in si želim, da bi ga ohranili še naprej. 

čestitam jubilantom in letošnjim nagra-
jencem, ki so bili med sodelavci prepoznani 
po svojem prizadevnem in strokovnem 
delu ter po prizadevanjih za vzdrževanje 
dobrega medsebojnega sožitja.

vsem vam in vašim družinam želim srečno, 
zdravo in uspešno novo leto 2014.
     

lučka kosec, strokovna direktorica

 Prireditev je potekala v veliki dvorani KCJT
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aktualno

Deset let dela v bolnišnici so praznovali:

SUZANA  ABRAM - laboratorij
GORAN  ALEKSIĆ- radiološki oddelek
TANJA  BOŽIČ - dializa
TOMISLAV HEĆIMOVIĆ - kirurški oddelek
ANITA HRIBAR - interni oddelek
HATIJE ISMAILI - oddelek za Porodništvo in ginekologijo
SABINA JAKŠE HREN - interni oddelek
JOŽICA KERMC - sluŽba za čiščenje, transPort in kurirska dela
ALJA KLEŠNIK - radiološki oddelek
MIHA KRANJC - interni oddelek
MARKO KRMC - radiološki oddelek
SIMONA LUZAR - kirurški oddelek
SNEŽANA MALINOVIĆ - interni oddelek
JOŽICA MEDLE - sluŽba za čiščenje, transPort in kurirska dela
TINKA MOHAR HAJNŠEK - oddelek za Patologijo in citologijo
NINA PEČAVAR - zdravstvena adMinistracija
PETER PER - kirurški oddelek
GORAZD PLEVNIK - interni oddelek
DRAGO RAJAK - sluŽba za čiščenje, transPort in kurirska dela
IRENA SEDEJ - sluŽba za bolnišnično Prehrano
PETRA ŠINKOVEC - interni oddelek
SANDRA ŠMEJIC - zdravstvena adMinistracija
PRIMOŽ TRŠINAR - kirurški oddelek
MOJCA URŠIČ - oddelek za Porodništvo in ginekologijo
KATJA VERNIG - lekarna
VALENTINA VRBINC - sluŽba za Fiz. teraPijo in rehabilit.

JUBILANTI 2013

sprememb, prilagajanj in izzivov, ki so nas spremljali v iztekajočem 
letu. Poudarile so, da so se zaposleni dobro in predvsem hitro odzivali 
na nastale probleme, s skupnimi močmi in veliko pozitivne energije 
pa so sposobni doseči veliko več.

ključ za doseganje dosežkov ustanove so strokovno usposobljeni 
zaposleni z visoko energijo in pripravljenostjo prispevati k uspešnosti 
- ne le svojega oddelka in službe, ampak bolnišnice nasploh. 

z drobno pozornostjo se je vodstvo bolnišnice zahvalilo za uspešno 
delo in zvestobo 69 sodelavcem, ki so praznovali delovni jubilej, in 
petim dobitnikom nagrade bolnišnice.
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aktualno

Dvajset let dela so v letošnjem letu zabeležili:    

ALENKA ANDOLŠEK - zdravstvena adMinistracija
JOŽICA BALKOVEC - zdravstvena adMinistracija
SANDRA BLAGOJEVIĆ šteMbergar - oddelek za anesteziologijo
ANDREJ ČERNE - sluŽba za bolnišnično Prehrano
ANTONIJA GAZVODA - interni oddelek
MAJDA AL DAGHISTANI GORENC - zdravstvena adMinistracija
VESNA JARC - centralni oPeracijski blok
MARJETA KLEDNIK JENE - oddelek za Patologijo in citologijo
EVA LOPATIČ - centralni oPeracijski blok
MATEJA RAJK - interni oddelek
DARJA SMREKAR - oddelek za anesteziologijo
JANJA ŠURLA - oddelek za derMatologijo
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Kar 30 sodelavcev je zabeležilo 30 let delovne dobe:

ALOJZ BLAŽIČ - tehnične sluŽbe
ŠTEFKA BRKOPEC - sluŽba za Preskrbo s PeriloM
MARIJA ČEH - interni oddelek
JOŽICA DAVIDOVIČ - kirurški oddelek
MARINKA DULAR - oddelek za Porodništvo in ginekologijo
ZDENKA FABINA - laboratorij
MARIJA FABJAN - centralni oPeracijski blok
NEVENKA GRIČAR - kirurški oddelek
MILENA GRUBAR - otorinolaringološki oddelek
MILENA KAPLAR - interni oddelek
RAFAEL KAPŠ - interni oddelek
BOJANA KRAŠEVEC - nevroPsihiatrični oddelek
MELITA KRESE - centralni oPeracijski blok
MARIJA KUKMAN - očesni oddelek
TATJANA LOZAR - dializa
HERBERT MEDVED - kirurški oddelek
ANTONIJA MURGELJ - nevroPsihiatrični oddelek
ANICA NOVAK - centralna sterilizacija
SONJA NOVAK - interni oddelek - oiM
MARTINA PAPEŽ - centralni oPeracijski blok
DRAGICA PAVKOVIČ - Pljučni oddelek
RENATA PRIMC - oddelek za nbo
ANICA RIBIČ - radiološki oddelek
ZDENKA SENIČAR - uPrava
KORALJKA SKRAČIĆ SMREKAR - kirurški oddelek
MARUŠA ŠINKOVEC - uPrava
THEA ŠKULJ - interni odelek
DRAGICA VAUPIČ - sluŽba za bolnišnično Prehrano
BOJANA VUKELIĆ - interni oddelek
DANICA ŽUPAN - centralna sterilizacija

aktualno
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aktualno

 Skupinske fotografi je naših letošnjih jubilantov
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aktualno

ANICA BRULC

anica brulc se je rodila kot najmlajši, deseti 
otrok, v družini, kjer so bile zelo pomembne 
tradicionalne vrednote: poštenje, delavnost 
in skromnost. kot desetnica je morala kmalu 
od doma s trebuhom za kruhom. Po končani 
srednji kmetijski šoli in z znanjem strojepisja 
se je zaposlila v naši bolnišnici, kjer je najprej 
opravljala delo administratorke, zdaj pa že 
35 let dela na blagajni. 

v obrazložitvi za priznanje so predlagatelji 
med drugim zapisali še:

»anica je zelo marljiva delavka in dobra 
sodelavka, živahna in zgovorna, kar ji 
pride pri delu z ljudmi še kako prav. do 
zaposlenih in do pacientov je zelo pozorna, 
s pretanjenim občutkom zazna človeka v 
stiski ter mu je takoj pripravljena pomagati, 
še tako neverjetna prošnja ji ne predstavlja 
problema, zato je priljubljena tako v ožjem 
kolektivu kot v bolnišnici. z veliko mero 
humorja, največkrat tudi na svoj račun, 
zna preseči ovire in motivirati sodelavce 
k delu in druženju. zelo je družabna in 
nepogrešljiva tudi na družabnih prireditvah 
bolnišnice, pa naj gre za športna tekmo-
vanja, sindikalne izlete, jubileje bolnišnice 
ali neformalna druženja, npr. za pusta, ko s 
svojimi maskami razveseljuje paciente po 
oddelkih. Posebej pozorna je do upokojenih 
sodelavcev, ki se jim na srečanjih še posebej 
posveča.«

MILAN ELETA

Milan eleta se je rodil v Požarevcu, kjer 
je končal srednjo zdravstveno šolo. Med 
služenjem vojaškega roka je svoje znanje 
uporabljal kot instrumentar v operacijskem 
bloku zagrebške vojaške bolnišnice, 
potem pa ga je življenje pripeljalo v našo 
bolnišnico, kjer si je delovne izkušnje pri-
dobival na travmatološkem, urološkem in 
žilnem odseku kirurškega oddelka. za dve 
leti sta z ženo odšla v libijo, kjer sta delala 
v lokalni bolnišnici, po vrnitvi pa od leta 
1981 opravlja delo mavčarja. od leta 1997 
je vodja mavčarne.

v predlogu za priznanje preberemo še:

»Milan je zelo delaven, odgovoren in 
prijazen sodelavec, sposoben, vesten in 
natančen vodja kolektiva, na katerega se 
lahko sodelavci vedno zanesemo. vestno 
sledi najnovejšim strokovnim smernicam 
in jih udejanja v praksi. v svoji karieri je bil 
mentor številnim pripravnikom, aktivno 
je sodeloval na strokovnih usposabljanjih 
mavčarjev in znanje prenašal svojim 
sodelavcem, ki še posebej cenijo njegov 
profesionalen odnos do najmlajših pa-
cientov. s prijaznostjo in humorjem osvoji 
otroke, da pozabijo na strah in bolečine. 
od vsega začetka sodeluje v projektu strah 
ima velike oči, okoli pa ga nič ni, s katerim v 
bolnišnici otrokom predstavljamo poklice 
v zdravstvu. » 

Nagrajenci
v
letu
2013
Komisija za priznanja 
pod vodstvom zdravnika 
internista, g. Feliksa Stariča, 
je izmed prispelih predlogov 
izbrala pet sodelavcev, ki 
so pri dosedanjem delu s 
svojimi delovnimi rezultati 
najbolj izstopali in prispevali 
k napredku in ugledu 
bolnišnice. 

Prejemniki Plakete bolnišnice so predstav-
ljeni v nadaljevanju ...
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aktualno

VLASTA PEKOLJ

vlasta Pekolj se je rodila v bujah v hrvaški istri, 
kjer je končala gimnazijo, študij pa nadaljevala 
na ljubljanski višji šoli za zdravstvene delavce, 
smer fizioterapija. Po diplomi se je kot mlada 
fizioterapevtka zaposlila v naši bolnišnici, 
kjer je na svojem profesionalnem področju 
nenehno iskala delovna področja, na katerih 
bi fizioterapevti lahko prispevali k čim boljši 
in hitrejši rehabilitaciji pacientov. sodelovala 
je pri uvedbi protokola rehabilitacije pacien-
tov po prebolelem infarktu, dodatno se je 
izobraževala za delo z otroki s posebnimi 
potrebami in bila v ambulanti za obravnavo 
otrok z motnjami v razvoju prva terapevtka 
za razvojno nevrološko obravnavo oz. prva 
bobath terapevtka na dolenjskem. v dolgo-
letni karieri je delala na različnih področjih, že 
več kot dvajset let pa je fizioterapevtka v enoti 
intenzivne terapije, kjer je razvijala in uvajala 
nove metode respiratorne terapije.

Predlagatelji so zapisali še:

»vlasta daje velik poudarek izobraževannju in 
pridobivanju novih funkcionalnih znanj, zato se 
ves čas izobražuje in nadgrajuje svoje znanje ter 
ga prenaša na sodelavce, jih usmerja k nepres-
tanemu napredku in strokovni rasti. kot aktivna 
članica društva fizioterapevtov slovenije se 
dokazuje tudi v slovenskem prostoru, sodeluje 
pa tudi v številnih projektih bolnišnice. zaradi 
njene strokovnosti, natančnosti, organiziranosti, 
odločnosti in želje po nenehnem razvoju smo 
kot služba postalli veliko bolj prepoznavni in 
nepogrešljivi pri zdravljenju pacientov na vseh 
oddelkih bolnišnice in tudi v ambulantni de-
javnosti. njen prispevek k razvoju fizioterapije 
v bolnišnici je neprecenljiv.« 

ALEŠ  PIŠEK

aleš Pišek je specialist ginekolog, ki je v 
naši bolnišnici zaposlen vso svojo profe-
sionalno delovno dobo, to je že skoraj 30 
let. svojemu poklicu in pacientkam je zelo 
predan, zato mu  je  bolnišnica postala drugi 
dom. kmalu po specialističnem izpitu se je 
usmeril v področje uroginekologije in to 
področje razvil tudi v naši bolnišnici. ker 
meni, da brez znanja ni napredka,  se stalno 
izobražuje in sledi novim dognanjem na 
tem področju, predava, piše in objavlja 
strokovne članke. Precej časa posveti tako 
izobraževanju laične javnosti kot kolegov in 
ostalih zdravstvenih delavcev, v zadnjih letih 
pa tudi študentov ljubljanske medicinske 
fakulete.

tako so še zapisali predlagatelji:

»aleš Pišek je zelo dober sodelavec, ki na 
oddelku spodbuja timsko delo in dobro 
komunikacijo v kolektivu, zelo se trudi za 
dobre medosebne odnose in je človek, 
h kateremu se vedno lahko obrneš po 
pomoč. sodelavce spoštuje in upošteva. 
je perfekcionist in zahteven do sebe, zato 
to pričakuje tudi od kolektiva. nikoli mu ni 
težko pomagati kolegu, tudi izven rednega 
delovnega časa ali če je potrebno priti od 
doma. je komunikativen in dostopen, kar 
posebej cenijo njegove pacientke, saj mu ni 
nikoli težko odgovarjati na njihova številna 
vprašanja, pri tem pa je natančen, zanesljiv, 
visoko strokoven, dosleden in profesionalen, 
zato mu pacientke in sodelavci verjamejo 
in zaupajo.«  

RENATA PRIMC

renata Primc je končala srednjo zdravstveno 
šolo v novem mestu v zadnji generaciji dijakov 
otroške smeri. kot srednja medicinska sestra 
se je pred 30 leti zaposlila na nevrološkem 
oddelku, vmes dve leti kot koordinatorka 
sodelovala v novoustanovljeni kurirski in 
transportni službi, nato pa je študij zdravst-
vene nege nadaljevala na ljubljanski visoki 
šoli za zdravstvo in se vrnila nazaj na oddelek, 
kjer se veliko ukvarja s pacienti z multiplo 
sklerozo. nenehno nadgrajuje svoje znanje 
ter si prizadeva, da pacienti v naši regiji ne 
bi bili prikrajšani za najnovejša dognanja na 
področju zdravljenja te težke bolezni.

od začetkov uvajanja kategorizacije 
zdravstvene nege v bolnišnici sodeluje pri 
standardizaciji zdravstvene nege, je članica 
skupine razširjenega strokovnega kolegija za 
zn za slovensko kategorizacijo zahtevnosti 
bolnišnične zdravstvene nege, je članica 
komisije za kakovost in varnost pacientov, 
članica prehrambenega tima in predsed-
nica bolnišnične inventurne komisije, od 
začetkov pa sodeluje tudi v projektu nea-
kutne bolnišnične obravnave pacientov in 
si prizadeva za ustanovitev samostojnega 
oddelka, saj je skrb za fizično in psihično 
prizadete paciente, posebej še za socialno 
ogrožene, njena prioriteta.

Predlagatelji so o renati Primc zapisali tudi:

»s svojo potrpežljivostjo, strpnostjo, prijaznos-
tjo, človeško toplino in profesionalnostjo se 
renata več kot odlično vklaplja v tim, z jasno 
mejo osebne odgovornosti za opravljeno 
delo pri pacientu in je vzor sodelavcem v 
kolektivu.“ 
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aktualno

V predstavi Od tišine do 
glasbe je dramski igralec 
in pianist Jure Ivanušič v 
sproščenem enournem 
nastopu na zanimiv 
in privlačen način, z 
anekdotami in šalami, goste 
popeljal skozi zgodovino 
in fenomen glasbe v vsej 
njeni raznovrstnosti. V 
svojem ilustrativnem, 
duhovitem, a vendar 
strokovno verodostojnem, 
virtuoznem ter tematsko in 
žanrsko bogatem nastopu 
se je mojstrsko prelevil iz 
ene glasbeno relevantne 
vloge v drugo: od pianista 
do pevca, od skladatelja do 
dirigenta, od muzikologa do 
glasbenega kritika.

dotaknil se je zgodovine in razvoja glasbe, 
komponiranja, glasbenih posebnosti, celo 
plagiatov in anekdot, podkrepljenih s primeri 
iz prakse, pa tudi konzumiranja glasbe, navad 
in razvad, vse od bonbona do bontona, od 
uverture do aplavza.

občinstvo je popeljal od kamene dobe do 
rolling stonesov, od klasike do moderne, od 
jazza do popa, od popevke do šansona.

Monokomedijo od tišine do glasbe je jure 
ivanušič napisal v sodelovanju z Markom  
vezoviškom in je imela do sedaj  že več kot 
300 ponovitev (siti teater.si)

jure ivanušič je slovenski gledališki in 
filmski igralec, režiser, scenarist, koncertni 
pianist, skladatelj, šansonjer in prevajalec. 
dramsko igro je študiral na ljubljanski agrFt, 
klavir pa v avstrijskem gradcu. 

na  gledaliških odrih je kreiral različne 
karakterne vloge, za katere je prejel najvišje 
nagrade in priznanja tako doma kot v tujini. 
Predstava zadet kabaret, ki jo je napisal 
skupaj s fizikom Petrom Žigerjem, jo režiral 

Kaj je bilo prej: kura ali jajce? Tišina ali glasba?

ter zanjo prispeval tudi glasbo, je bila po oceni 
strokovne kritike najboljša predstava sng 
Maribor v sezoni 1997/98. režiral je uspešnico 
»jutri začnem« dese Muck, s katero je napisal 
tudi komični triler »božični večer.« uspešno 
sodeluje s hrvaškim gledališčem ulysses na 
brionih.

igral je v več slovenskih filmih ter ustvaril glav-
ni vlogi v celovečercih Prehod borisa Palčiča, 
ki je prejel nagrado publike na Portoroškem 
filmskem festivalu 2008 ter v zadnjem filmu 
Francija slaka kakor v nebesih, tako na zemlji. 
trenutno je v predprodukciji njegov scenarij 
za celovečerni film stekle lisice. 

Prav tako je igral v več slovenskih nadalje-
vankah in nanizankah ter vodil različne 
televizijske oddaje in prireditve. 

kot koncertni pianist je izvajal dela Franza 
liszta, Frederica chopina ter Mozartove 
koncerte za klavir in orkester k. 414, k. 449, k. 
453 in k. 488. z vanesso redgrave je nastopil 
na unicefovih koncertih v londonu, syracusi 
in varšavi. od leta 1992 redno koncertira z 
radetom šerbedžijo po evropi in svetu. 
napisal je tudi ‘recesijsko opero’ »evstahij in 
jekaterina« ter scensko glasbo za predstavo 
črne maske ob otvoritvi Primorskega festivala 
v kopru 2000.

avtorske pesmi iz glasbeno-gledališkega pro-
jekta bil sem ti blizu so bile kasneje izdane na 

albumu “jure ivanušič & gusarji. je večkratni 
nagrajenec Festivala šansona (2001, 2005) in 
slovenske popevke (2003, 2013) ter ježkov 
nagrajenec. leta 2011 je doživela premiero 
predstava za igralca in bend “srce v kovčku”, 
ob kateri je izšla zgoščenka “jure ivanušič & 
nordunk: srce v kovčku” z avtorskimi prevodi 
belgijsko-francoskega šansonjerja jacquesa 
brela.

leta 2012 je postavil na oder avtorski projekt 
»kabaret za tuje turiste«.

(Vir: Wikipedija)
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Marjeta Berkopec

aktualno

BARBARA ŠPILEK

barbara špilek se je po končani srednji 
zdravstveni šoli leta 1992  zaposlila v splošni 
bolnišnici novo mesto na gastroenterološkem 
odseku internega oddelka.  Željna novega 
znanja se je že  leta 1993 kot redna študentka 
vpisala na višjo šolo za zdravstvene delavce v 
ljubljani – smer zdravstvena nega.

Po diplomi se je kot višja medicinska sestra 
vrnila v splošno bolnišnico novo mesto, na 
pljučni oddelek. 

barbara je vedno polna energije. zaradi svojih 
sposobnosti je hitro napredovala in  kmalu 
prevzela dela in naloge glavne medicinske 
sestre infekcijskega oddelka. leta 2000 je 

Na letošnjem prednovoletnem srečanju, ki ga je regijsko Društvo medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov organiziralo na Prepihu, je bilo podeljenih pet srebrnih znakov – najvišjih 
priznanj regijskega strokovnega združenja. Za delo na društvenem in strokovnem področju sta 
ga prejeli tudi naši sodelavki Barbara Špilek in Marta Blažič.

Naši sodelavki sta prejeli srebrni znak 
regijskega DMSBZT 

šolanje nadaljevala in si pridobila naziv 
diplomirana medicinska sestra. opravila je 
tudi podiplomski študij iz hospitalne higiene, 
kar ji je prineslo še več dela in odgovornosti, 
saj je kar nekaj let nadomeščala higieničarko 
v bolnišnici in sodelovala v komisiji za 
obvladovanje bolnišničnih okužb. leta 2013 
je bila imenovana za glavno medicinsko sestro 
pljučnega, infekcijskega in dermatološkega 
oddelka. 

sodeluje v različnih projektnih skupinah 
v bolnišnici. od vsega začetka v bolnišnici 
aktivno sodeluje na področju obvladovanja 
bolnišničnih okužb in spremljanja kazalnikov 
kakovosti ter pri oblikovanju standardov 
zdravstvene nege. 

veliko svojega časa nameni svojemu 
strokovnemu izpopolnjevanju, predvsem na 
področju bolnišnične higiene in še posebej 
posebej higiene rok. s svojimi prispevki 
kot predavateljica sodeluje na različnih 
strokovnih srečanjih: dnevi Marije tomšič, 
dnevi angele boškin, na srečanjih strokovnih 
sekcij in seminarjih srednje zdravstvene šole 
novo mesto.  nepogrešljiva je pri organizaciji 
in izvedbi internih strokovnih izobraževanj 
v splošni bolnišnici novo mesto. opravila 
je tudi šolo astme, ki jo je predstavljala 
kolegicam na oddelku in jih izobraževala na 
tem področju.

v bolnišnici sodeluje s prostovoljci, letos so 
praznovali že10 obletnico delovanja. svoje 
znanje in izkušnje kot mentorica z veseljem 
deli dijakom  in študentom zdravstvene 
nege. 

leta 2004 je bila izvoljena v izvršni odbor 
dMsbzt novo mesto, kjer aktivno deluje še 
danes. 

barbarina velika strast so potovanja v neznane 
dežele, kjer spoznava življenje ljudi, njihove 
navade in običaje. je resna, temperamentna  
in zanesljiva oseba, na katero se vedno 
lahko zaneseš, oseba, ki zna biti, kadar je to 
potrebno, tudi glasna in kritična. nikoli se 
ne pritožuje nad naloženim delom. s svojo 
rahločutnostjo in strokovnim znanjem uživa 
ugled tako pri pacientih kot pri zaposlenih.

MARTA BLAŽIČ
Po končani srednji zdravstveni šoli se je Marta 
blažič  zaposlila v splošni bolnišnici novo mesto 
na očesnem oddelku. Želja po pridobivanju 
znanja in kadrovske potrebe so jo vzpodbudile, 
da se je vpisala na visoko šolo za zdravstvo 
in diplomirala. njen delokrog se je razširil in 
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aktualno

Zdenka Kralj

Izplačilo razlike v plači 
zaradi odprave tretje 
četrtine nesorazmerij v 
osnovnih plačah javnih 
uslužbencev
državni zbor republike slovenije je na seji 
dne 27.11.2013 sprejel zakon o načinu 
izplačila razlike v plači zaradi odprave 
tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih 
plačah javnih uslužbencev, ki je bil ob-
javljen v uradnem listu rs, št. 100 z dne 
06.12.2013. 

zakon določa način izplačila razlike 
v plači zaradi odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah vsa-
komur, ki je bil v skladu z aneksom št. 
2 h kolektivni pogodbi za javni sektor 
(uradni list rs, št. 91/09) upravičen 
do izplačila odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah za čas 
od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 (v 
nadaljnjem besedilu: upravičenec) in mu 
razlika še ni bila izplačana.

javni zavod, pri katerem je bil upravičenec 
v času od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 
v delovnem razmerju, izda upravičencu 
obvestilo. obvestilo se izda najkasneje 
ob izplačilu posameznega obroka raz-
like v plači zaradi odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah. obvestilo 
vsebuje izračun, iz katerega je razvidno:

razlika v plači zaradi odprave tretje •	
četrtine nesorazmerij v osnovnih 
plačah za čas, za katerega je izvršeno 
izplačilo, prikazana po posameznih 
mesecih, in
zakonske zamudne obresti od •	
posameznih neto zneskov te razlike v 
plači do dneva izplačila posameznega 
obroka razlike v plači. 

obvestila ni treba izdati, če so vsi podatki, ki 
bi jih moralo vsebovati obvestilo, prikazani 
na plačilni listi, izdani ob izplačilu razlike 
plače.

izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje 
četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah 
opravi v največ dveh obrokih. 

v prvem obroku, ki se izplača najkasneje do 
konca meseca februarja 2014, se izplačajo 
razlike v plači  zaradi odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah od 1. okto-
bra 2010 do 31. julija 2011 in pripadajoče 
zakonske zamudne obresti, ki tečejo od 
prvega naslednjega dne po dnevu, ki je 
določen za izplačilo posamezne plače za 
obdobja od 1. oktobra 2010 do 31. julija 
2011 do dneva plačila prvega obroka. 

v drugem obroku, ki se izplača najkasneje 
do konca meseca januarja 2015, se izplačajo 
razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah za čas 
od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 in 
pripadajoče zakonske zamudne obresti, 
ki tečejo od prvega naslednjega dne po 
dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne 
plače za obdobja od 1. avgusta 2011 do 31. 
maja 2012 do dneva plačila.

Pri odmeri dohodnine na letni ravni se pri 
dohodku iz delovnega razmerja v višini 
razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah upošteva 
povprečje v skladu s prvim odstavkom 120. 
člena zakona o dohodnini. od zamudnih 
obresti se ne plača dohodnine. 

Minister, pristojen za sistem plač v 
javnem sektorju, in minister, pristojen za 
finance, bosta najkasneje v roku 15 dni 
od uveljavitve zakona izdala navodilo v 
zvezi z obvestilom in načinom izvršitve 
izplačila razlike v plači s pripadajočimi 
zakonskimi zamudnimi obrestmi.

prišli so novi izzivi. svoje znanje je prenašala v 
prakso zdravstvene nege in ga tako prenesla 
tudi na kolegice, dijake in študente. Pripravila je  
strokovne standarde za področje oftalmološke 
zdravstvene nege. v bolnišnici vodi skupino za 
dokumentacijo zdravstvene nege. ne izpostav-
lja, koliko prostega časa presedi ob računalniku 
za različne projekte, pač pa si prizadeva za vidno 
in ovrednoteno zdravstveno nego. o pomenu 
dokumentacije osvešča tudi sodelavce. 

opravila je program za pridobitev pedagoške 
in pedagoško-andragoške izobrazbe in začela 
s  poučevanjem  zdravstvene nege v enoti 
za izobraževanje odraslih na šolskem centru 
novo mesto. za slušatelje je pripravila interno 
gradivo za zdravstveno nego. vseživljenjsko 
izobraževanje je vrlina njenega delovanja in 
razmišljanja o stroki, kar jo vodi k strokovnosti 
in kritičnosti. vedno se spopade z novimi 
izzivi, ki jih ponuja stroka, zato išče vire 
novega znanja. leta 2011 je magistrirala na 
Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru in si 
pridobila naziv magistrica zdravstvene nege. 
na Fakulteti za zdravstvene vede novo mesto 
je habilitirana predavateljica, kjer trenutno 
poučuje kabinetne vaje. 

je članica izvršilnega odbora sekcije medicin-
skih sester in zdravstvenih tehnikov v oftal-
mologiji in aktivno sodeluje pri organizaciji 
strokovnih srečanj. kot predavateljica sodeluje 
na številnih strokovnih izobraževanjih, doma 
in v tujini. na 4. simpoziju društva medicinskih 
sester in tehnikov hrvaške v oftalmologiji je 
predstavila dokumentacijo zdravstvene nege 
v sb novo mesto in tako odprla možnost 
širšega mednarodnega sodelovanja na 
področju oftalmološke zdravstvene nege. k 
aktivni udeležbi vzpodbuja tudi kolegice, nudi 
jim strokovno in moralno podporo. 

v obzorniku zdravstvene nege sta bila ob-
javljena dva njena strokovna članka, njene 
prispevke pa lahko prebiramo tudi v viziti in 
utripu.

glavna medicinska sestra očesnega oddelka 
Marta blažič se z optimizmom, posluhom 
za pacienta in sodelavce z veseljem loti 
organizacijskih in drugih nalog. kar ji je 
zaupano, dosledno izpolnjuje. to pričakuje 
tudi od sodelavcev, zna pohvaliti in tudi 
diskretno opomniti, vzpodbuja  k timskemu 
delu, izobraževanju in strokovnosti.

Marta preprosto rada dela, v mnogih pogledih 
je perfekcionist. kje »polni baterije,« da vse 
zmore? ljubi življenje, družino in ko gleda v 
sončni zahod na morski obali, umirja svoje 
misli, da je potem lahko vsem vsako minuto 
na razpolago.
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Zdenka Seničar

Pomagajmo skupaj

Maja dragman in Maja judež sta mladi 
mamici, ki sta med zdravljenjem svojega 
bolnega otroka v naši bolnišnici ugotovili, da 
so razmere na otroškem oddelku zelo prijazne 
do otrok, do njihovih staršev, ki želijo biti ob 
otroku,  pa nekoliko manj. zaradi pomanjkanja 
prostora v bolniških sobah na oddelku ne 
morejo vsem staršem zagotoviti ustreznega 
bivanja ob otroku, stari počivalniki, ki so 
jim bili na voljo namesto postelje, pa so bili 
dotrajani in neudobni, pa še veliko premalo 
jih je bilo.

Humanitarna akcija Pomagajmo skupaj, ki sta jo od oktobra do decembra 2013 organizirali Maja 
Dragman in Maja Judež, se je dan pred božičem zaključila z velikodušnim darilom otroškemu 
oddelku naše bolnišnice. Predstojnica oddelka Tatjana Pavlin, dr. 
med., spec. pediatrije, IBCLC, in poslovna direktorica bolnišnice 
Mira Retelj sta prevzeli v uporabo 16 počivalnikov za starše 
bolnih otrok in pet stolčkov za hranjenje malih pacientov.

sredi oktobra sta mamici Maji na socialnem 
omrežju Facebook odprli stran Pomagajmo 
skupaj, preko katere sta posameznike opo-
zorili na prepotrebno nabavo udobnejših 
počivalnikov, javnost pa sta povabili k 
zbiranju prostovoljnih prispevkov za nakup 
tudi s pomočjo prispevka sabine gosenca na 
portalu triumphator.si, posebne oddaje na 
radiu krka in prispevka na Pop tv. ključna vez 
med akcijo in bolnišnico je bila predstojnica 
otroškega oddelka tatjana Pavlin, za medijsko 
promocijo v slovenskem prostoru je poskrbel 
robi erjavec, za oblikovno plat helena vedrić, 

podjetje center daril je natisnilo letake, 
amalija Papež iz poslovalnice nlb pa je 
pomagala na finančnem področju. vsi skupaj 
so upali, da bo sredstev dovolj za nakup štirih 
počivalnikov. 

akcijo Pomagajmo skupaj je spremljalo 
veliko ljudi, posebej staršev. Mamica lidija 
P. je objavila pismo, katerega odlomek vam 
posredujemo: 

»upam, da ste eden izmed tistih srečnežev, 
ki ima zdrave otroke. Mogoče so že odrasli in 
imajo svoje otroke – upam, da so zdravi tudi 
vaši vnuki. če to drži, potem se lahko štejete 
med najbolj srečne ljudi. Mnogi izmed nas 
nimajo (nimamo) te sreče. Življenje, usoda 
ali kaj drugega nam je namenilo otroka, ki 
pogosto potrebuje bolnišnično zdravljenje. 
kronična bolezen s seboj prinaša številne 
težave, ki so pogosto tako hude, da je bivanje 
v bolnišnici lahko dolgo tudi več kot zgolj en 
ali dva dni. in takrat se začne kalvarija tudi 
za starše, ki želimo biti ob svojem otroku. 
Priznam, do sedaj sem imela to srečo, da sem 
v sb nM dobila sobo, v drugih bolnišnicah 
pač ne. Pa tudi v nM sta samo dve sobi in 
kaj lahko se zgodi, da bom naslednjič tudi 
sama pristala na trdem lesenem stolu, kot 
sem bila v drugih bolnišnicah tudi po 10 dni 
in več. naredimo preizkus? vzemite navaden 
lesen stol in ga postavite v sobo ter na njem 
preživite tri noči. Po možnosti še vsake 3 ali 4 

 Pobudnici akcije Maja Dragman in Maja Judež (v sredini) z donatorji med predajo 
počivalnikov

aktualno
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aktualno

ure vstanite (kot morajo starši, katerih otroci 
imajo terapije tudi ponoči – npr. inhalacije). 
vsako jutro pa pričnite s svojim običajnim 
delavnikom. lahko mi verjamete, da boste 
ob koncu preizkusa rekli, da bi dali vse za to, 
da bi lahko noč preležali, pa čeprav ne v svoji 
postelji.« 

Maji sta javnost sproti obveščali o poteku 
akcije, objavljali sta sezname donatorjev 
in višino zbranih prispevkov, spodbujali k 
sodelovanju vse, ki lahko namenijo akciji 
še tako majhen prispevek, saj iz majhnega 
zraste veliko. odziv je presenetil vse, tudi 
njiju. denar za prvi počivalnik sta zbrali že 
v 14 dneh od začetka akcije, kar je bilo nad 
njunimi pričakovanji. 

v dobrih dveh mesecih sta s pomočjo 150 
donatorjev zbrali preko 5000 €, kar je za-
dostovalo za nakup 16 počivalnikov in petih 
stolčkov za hranjenje manjših otrok, ki sta jih 
v prazničnem decembru izročili oddelku v 
uporabo.  

Manjše slovesnosti ob zaključku  akcije 
so se na otroškem oddelku poleg obeh 
pobudnic in vodstva bolnišnice  udeležili 
tudi trije predstavniki donatorjev, ki so s 
svojimi prispevki najbolj podprli akcijo: 
čistilnega podjetja emana, kolektiva srednje 
zdravstvene in kemijske šole šc novo mesto 
in mestnega odbora stranke sds, ostala večja 
donatorja pa sta bila še vvht Marko cvelbar 
s.p. in gostišče loka. 

Predstojnica oddelka tatjana Pavlin in 
poslovna direktorica Mira retelj sta se v 
imenu bolnišnice in vseh staršev, ki bodo 
med zdravljenjem udobneje bivali ob bolnih 

 Gospod Janez Zagorc je v akciji prispeval za dva počivalnika  Zahvala ob predaji

 Predstojnica otroškega oddelka 
Tatjana Pavlin in poslovna direktorica 
bolnišnice Mira Retelj

otrocih, vsem zahvalili za organizacijo akcije 
in za velikodušno darilo.

»na otroškem oddelku splošne bolnišnice 
novo mesto si želimo čimbolj izboljšati 
pogoje bivanja za naše paciente in tudi 
za njihove starše. Pri nas se vedno kaj za-
nimivega dogaja, da otrokom popestrimo in 
skrajšamo bivanje pri nas. Žal pa smo pri tem 
zadnja leta finančno močno omejeni. zato 
smo bili še prav posebno veseli pobude, ki 
je prišla iz vrst mamic naših bivših pacientov.  
v svojem in v imenu staršev, ki bodo 
počivalnike uporabljali, se zahvaljujem vsem, 
ki so prispevali k nakupu, še prav posebej 
pa gre zahvala mamicama, ki sta akcijo 
organizirali.«

v zadnjih dneh lahko na facebook strani 
Pomagajmo skupaj zasledimo že prve odzive 
zadovoljnih staršev.

»Po nekajdnevnem preizkušanju lahko 
potrdim, da so novi počivalniki super udobni. 

tudi moj malček se strinja z mano, ker ga 
nikakor ne morem prepričati, da bi spal v svoji 
posteljici. torej preverjeno udobje za oba. 
čez dan pa se počivalnik z malo domisljije 
spremeni v mesto, park, smučišče, dirkališče, 
cirkus in še kaj!

Maji, super sta, hvala za pobudo in vso en-
ergijo, ki sta jo vložili v akcijo, donatorjem pa 
hvala za srčnost in prispevke,« je zapisala ena 
od mamic. 

Vir: 
https://www.facebook.com/pomagajmo.skupaj•	
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Nina Pečavar

aktualno

namen odvzema isP je pridobiti 
kvalitetno kužnino za izolacijo bakterije M. 
tuberculosis. zaradi preprečevanja širjenja 
okužbe ob odvzemu isP se le-ta izvaja v 
izkašljevalnici, kužnino pa nato pošljemo 
na inštitut  golnik.

Pomembno je, da pacient pri posegu do-
bro sodeluje, saj je med izkašljevanjem v 
predprostoru ves čas prisotna medicinska 
sestra, ki pacientu sproti daje navodila 
in ga vodi med postopkom. Medicinska 
sestra med izvajanjem indukcije ne sme 
vstopiti v prostor, kjer je pacient, zato 
odvzem pri naslednjih skupinah pacientov 
ni mogoč:

gluhi ali slabo slišeči,•	
slepi,•	
splošno zelo oslabeli pacienti,•	
nepokretni,•	
duševno prizadete osebe,•	
pacienti, ki indukcijo odklanjajo.•	

oddaja isP pa pri nekaterih pacientih 
predstavlja določeno stopnjo tveganja. 
to so:

pacienti s hemoptizami,•	
astmatiki,•	
pacienti, na terapiji s kisikom,•	
pacienti z nedavnim nepojasnjenim •	
kolapsom,
akutne težave z dihanjem in •	
dispneja.

v kolikor lečeči zdravnik kljub kontrain-
dikacijam naroči odvzem isP, mora biti 
med postopkom prisoten.

v primerih, ko indukcije zaradi kontrain-
dikacij ali nezmožnosti sodelovanja 
pacienta ni možno izvesti, je potrebno 
pridobiti kužnino na drug način (npr. z 
aspiracijo zgornjih dihal).

Potek posega
Pacienta naročimo v izkašljevalnico takrat, 
ko je že opravil vse druge preiskave, 
naročene za tisti dan (npr. rtg slikanje, 
odvzem krvi, pregled pri specialistu...) saj je 
pomembno, da ima po  indukciji čim manj 
stika z drugimi ljudmi (zaradi preprečevanja 
širjenja morebitne okužbe).

ob prihodu v izkašljevalnico mu medicin-
ska sestra razloži postopek, nato  pacienta 
namesti v prostor - kabino, kjer prične z 
inhaliranjem hipertonične raztopine nacl. 
inhaliranje izzove kašelj, tako da pacient 
lažje odda izmečke.

Pri odvzemu uporabljamo nebulizator 
(inhalator) in fiziološko raztopino različnih 
jakosti. nebulizator  priključimo na kom-
primiran zrak, ki ustvarja aerosol. Postopek 
je podoben inhaliranju. inhalacija aerosola 

izzove kašelj, tako da pacient  lažje odda  
izmečke.

Pomembno je, da pacient odda izmeček iz 
spodnjih dihal in ne iz nosu, zato je potre-
ben daljši interval kašljanja, ki omogoči, 
da bacili iz spodnjih dihal pridejo v usta in 
jih lahko skupaj z izmečkom (tudi s slino) 
pacient izpljune.

za oddajo izmečka pacientu ni potrebno 
biti tešč, priporočljivo pa je, da tik pred 
tem ne je. zaradi boljšega sodelovanja je 
dobro, da s seboj prinese očala ali slušni 
aparat, če ga uporablja. izkašljevalnico 
lahko zapusti šele, ko ga preneha dražiti 
na kašelj.

Med dvema postopkoma izkašljevanja se 
izkašljevalnica prezrači. zračenje odstrani 
morebitne bacile in zagotavlja večjo sto-
pnjo varnosti.

izvid preiskave pacientu sporoči njegov 
osebni zdravnik.

Izkašljevalnica – nova 
pridobitev pljučnega  oddelka
Na pljučnem oddelku bolnišnice se je vsako leto kazala večja potreba po izkašljevalnici, 
prostoru, namenjenemu izkašljevanju oziroma oddaji induciranega izmečka (ISP). Na 
pobudo specialistke pneumologije Irme Rozman Sinur, dr. med., so na oddelku letos končno 
uredili takšen prostor. 

 Prikaz inhaliranja

 Priprava na poseg se začne v 
predprostoru
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kultura organizacije

 Predstavitev projektov Splošne bolnišnice Novo mesto

Violeta Stojkovska

Hvaležni osebju novomeške bolnišnice
V dogovoru z Ministrstvom za 
zdravje Republike Makedonije 
je v začetku decembra 
našo bolnišnico obiskala 
prva skupina trinajstih 
strokovnjakov različnih 
zdravstvenih poklicev in 
delovnih področij iz Skopja, 
Bitole in Velesa, neposredno 
pred božičem pa še druga 
skupina. Namen obiska je 
bila izmenjava dobrih praks 
in iskanje priložnosti za 
medsebojno sodelovanje. V 
štirinajstih dneh so si gostje iz 
Makedonije ogledali procese 
dela na različnih oddelkih  
naše bolnišnice - na internem 
in ORL oddelku, na žilnem 
in ortopedskem odseku 
kirurškega oddelka, v očesni 
ambulanti ter v porodni sobi, 
ob tem pa spoznavali naše 
mesto in njegove prebivalce.

Mednarodno sodelovanje naše bolnišnice 
tudi letos ni bilo zanemarjeno. ne samo, da 
je nadaljevala tradicionalne komunikacije, 
vzpostavila je tudi nove, ki jo še bolj potrju-
jejo kot referenčni zdravstveni center, od 
katerega se lahko drugi veliko naučijo. 
zdravstveno osebje v bolnišnici je predstavilo 
svoje dosežke, strokovnost, inovativnost in 
profesionalnost. 

v okviru projekta edukacije, usposabljanja 
in izmenjave izkušenj zdravstvenega kadra  
Ministrstva za zdravje republike Makedonije, 
ki je fi nanciralo projekt, smo delegaciji make-
donskih zdravstvenih delavcev iz kliničnega 
centra bitola in zdravstvenih domov v skopju 
in velesu predstavili delo v naši bolnišnici, na 
oddelkih, v ambulantah, laboratorijih, kabi-
netih, v centralni sterilizaciji, cob, predstavili 
smo jim projekte spremljanja in obvladovanja 

bolnišničnih okužb, dokumentiranja v zdravst-
veni negi in izobraževanja, organizirali de-
lovne obiske na srednji zdravstveni in kemijski 
šoli in Fakulteti za zdravstvene vede v novem 
mestu, v prostem času pa so spoznavali novo 
mesto in šli na izlet na bled.

s kvalitetnimi predstavitvami tukajšnjega 
načina dela so bili gosti zelo zadovoljni. 
zdravnica katica kostovska iz zdravstvenega 
doma skopje je navdušeno povedala, da 
se je imela prvič  priložnost seznaniti z en-
doskopskim ultrazvokom kot diagnostično 
metodo. „Pri nas v Makedoniji ta metoda žal še 
ni zaživela, čeprav vemo, kako pomembna je 
pri diagnosticiranju gastroenterohepatoloških 
bolezni. Posebej so me navdušili nacionalni 
programi, ki so uvedeni za zgodnje odkrivanje 
rakavih bolezni.“

zdravnica vera Penšovska nikolova, diabe-
tologinja iz Poliklinike bit Pazar v skopju, je 
bila prevzeta z organizacijo našega načina 

dela, s koordinacijo laboratorijev z ostalimi  
diagnostičnimi metodami, z edukacijo in 
dostopnostjo zdravil in ostalih pripomočkov 
za vse paciente. „vaše izkušnje bom prene-
sla kolegom v naši ustanovi ter apelirala  na 
Ministrstvo za zdravje, da bi tudi pri nas uvedli 
ambulanto za diabetično stopalo, ki jo imate 
v vaši bolnišnici in v ljubljanskem kliničnem 
centru, ker je velikega pomena pri preventivi 
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Karmen Janežič

kultura organizacije

Obisk makedonskih gostov 
na  novomeški Srednji 
zdravstveni in kemijski 
šoli in na Fakulteti za 
zdravstvene vede

gangrene  in amputacije spodnjih okončin,“ 
je poudarila dr. nikolova.    

Makedonska vlada pošilja zdravstvene 
delavce v različne evropske zdravstvene 
centre s ciljem edukacije in implementiranja 
primerov dobre prakse v makedonsko javno 
zdravstvo.

člani delegacije so izrazili željo, da bi tudi 
naši zdravstveni delavci v kratkem obiskali 
kolege v zdravstvenih centrih v Makedoniji in 
na strokovnih srečanjih, različnih delavnicah 
in drugih izobraževanjih izmenjali znanje in 
izkušnje s področja sodobne medicine, hkrati 
pa vzpostavili dobre odnose za morebitno 
poslovno sodelovanje v prihodnje. 

sodelovanje med našo bolnišnico in 
makedonsko vlado je zelo pomembna ko-
munikacija, zato  najnovejši primer našega 
meddržavnega sodelovanja z navdušenjem 
pozdravljamo.

v okviru programa obiska so gosti iz Makedonije obiskali tudi novomeško srednjo zdravst-
veno in kemijsko šolo ter Fakulteto za zdravtvene vede, pred odhodom pa so se udeležili še  
prednovoletnega srečanja dMsbzt novo mesto na Prepihu in preizkusili pravo dolenjsko 
gostoljubje.

 Sprejem na SZKŠ in predstavitev praktičnega pouka zdravstvene nege
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kultura organizacije

na srednji zdravstveni in kemijski šoli jih 
je sprejela ravnateljica damjana Papež in 
pomočnici katja hrovat in Petra Žibert ter v 
Makedoniji rojene dijakinje kristina, simona, 
dušica in nafija, katerih družine so se preselile 
v slovenijo.

gostom so predstavile petdesetletno 
zgodovino šole, ogledali so si priložnostno 
razstavo, specialne učilnice, v katerih poteka 
praktični pouk za strokovne predmete s 
področja zdravstva, nekaj drugih učilnic in 
zbornico, kemijske in farmacevtske kabinete... 
spoznali so organizacijo pouka na šoli, 
organizacijo praktičnega pouka, dejavnosti 
dijkov v prostem času, pomembne projekte, 
povezovanje šole z okoljem, mednarodno 

sodelovanje, športno in kulturno življenje na 
šoli, uspehe dijakov, prostovoljno delo...

na Fakulteti za zdravstvene vede sta jim gos-
titelja, dr. Marjan blažič, direktor novomeškega 
visokošolskega središča in prodekanica za 
študijske zadeve gospa jožica čampa, pod-
robno razložila sistem študija zdravstvene nege 
v sloveniji, posebnosti, prednosti in težave, s 
katerimi se srečujejo, sodelovanje fakultete 
z učnimi bazami, mednarodno sodelovanje 
fakultete z univerzo na Poljskem, raziskovalno 
dejavnost študentov, aktualne projekte...

z veseljem so se udeležili tudi prednovolet-
nega srečanja regijskega dMsbzt na Prepihu, 
kjer so  dobro „zažurali“ s slovenskimi kolegi-
cami in kolegi.

 Gostje na prednovoletnem srečanju DMSBZT Srečanje na Fakulteti

 SZKŠ
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Promocija zdravja zaposlenih  
v Splošni bolnišnici Novo mesto

Klemen Podjed

Zdravje je naša prva 
prioriteta. Tega se še zlasti 
zavemo, ko imamo težave z 
zdravjem sami ali kdo v naši 
družini. Žal je visok delež 
zdravstvenih težav, ki jih 
imamo ljudje, povezan prav z 
našim delom. 

zato je pozitivno, da je splošna bolnišnica 
novo mesto oziroma konzorcij izvajalcev, 
ki ga sestavljajo konfederacija sindikatov 
javnega sektorja (ksjs), družbenomedicinski 
inštitut zrc sazu, inštitut za produktivnost 
in glotta nova, v hudi konkurenci uspešno 
pridobila sredstva zzzs za promocijo zdravja 
na delovnem mestu. tako v obdobju od 
oktobra 2013 do oktobra 2014 v splošni 
bolnišnici novo mesto poteka projekt „z 
znanjem do zdravja zaposlenih.“ cilj projekta 
je promocija zdravja med zaposlenimi 
in zmanjšanje bolniške odsotnosti ter 
usposabljanje sindikalnih zaupnikov za 
proaktivno promocijo zdravja. 

Programi promocije zdravja 
so dobri za zaposlene in 
organizacijo
dolgoletne izkušnje kažejo, da programi 
promocije zdravja zaposlenim ponujajo do-
bro priložnost za izboljšanje svojega zdravja, 
počutja, veščin soočanja s stresom, znižanje 
stroškov zdravljenja bolezni, zvišanje zado-
voljstva z delom, ozaveščenosti in prevzem 
bolj zdravega življenjskega sloga. koristi 
za delodajalce pa so zlasti manjši stroški 
odsotnosti z dela, manj menjav zaposlenih, 
višja produktivnost, boljša klima, višji ugled 
organizacije in podobno. evropska agencija 
za varnost in zdravje pri delu navaja, da vsak v 
promocijo zdravja vložen evro, povrne 2,5 - 4,8 
eur (eu-ohsa, 2010). to pomeni, da gre za 
eno najbolj donosnih in zaposlenim prijaznih 
naložb, pri čemer je pomembno zavedanje, 
da je za doseganje polnih učinkov potrebno 
nekje od tri do pet let. 

Program promocije zdravja v 
Splošni bolnišnici Novo mesto
v okviru projekta „z znanjem do zdravja 
zaposlenih“ bo v splošni bolnišnici novo 
mesto ustanovljena skupina za zdravje, 
sestavljena iz predstavnikov vodstva in 
zaposlenih, ki bo dejavno sodelovala in 
koordinirala aktivnosti v okviru programa. 
družbenomedicinski inštitut zrc sazu bo 
izvedel anonimno anketo s ciljem analize 
obremenitev in ocene tveganj na delovnem 
mestu (idts instrument), ki bo služila kot 
osnova za pripravo načrta promocije zdravja. 
Projekt predvideva tudi izvedbo coaching 
programa za vodje ter coaching srečanja v 
okviru dela skupine za zdravje, kar bo izvedla 
glotta nova, center za novo znanje. v projekt 
je vključena tudi podpora delu skupine za 
zdravje ter izvedba ene do dveh delavnic na 
področju mehkih veščin, kar izvaja inštitut 
za produktivnost. Pripravljenih bo nekaj 
člankov na temo promocije zdravja, več o 

projektu pa si lahko preberete na spletni 
strani http://www.konfederacija-sjs.si/
zdravje-zaposlenih/index.php. 

Priložnost za korake v smeri 
boljšega zdravja
izkušnje kažejo, da je uspeh promocije zdravja 
v veliki meri odvisen prav od zaposlenih. 
Pomemben del projekta tako predstavlja 
tudi usposabljanje sindikalnih zaupnikov za 
proaktivno promocijo zdravja, ki ga organizira 
konfederacija sindikatov javnega sektorja 
(ksjs). 

Predstavljeni projekt promocije zdravja na 
delovnem mestu predstavlja dobro priložnost 
za pozitivne korake v smeri boljšega zdravja, 
počutja, zadovoljstva in uspešnosti na 
delovnem mestu. zato toplo vabljeni k 
dejavnemu sodelovanju v aktivnostih pro-
mocije zdravja na delovnem mestu v splošni 
bolnišnici novo mesto. 

Projekt Z znanjem do zdravja je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na 
delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

kultura organizacije
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Dr. Irena Sedej

osnovni namen praktičnega usposabljanja 
osebja zdravstvene nege je bil, da v splošni 
bolnišnici novo mesto pričnemo z rutinskim 
iskanjem bolnikov, pri katerih se je s prehrano 
potrebno ukvarjati, torej z iskanjem bolnikov 
s tveganjem za prehransko ogroženost ali 
bolnikov, ki so že prehransko ogroženi oz. 
tistih z vrednostjo nrs ≥ 3.

Zastavljeni osnovni cilj tega izobraževanja 
je bil pričeti z rutinsko uporabo vprašalnika 
NRS 2002 ob sprejemu in ga na oddelkih pri 
dlje časa ležečih bolnikih ponavljati 1- krat 
tedensko.

Posredni cilji izobraževanja so bili: 
rutinsko tehtanje bolnikov ob sprejemu,•	
anamneza o telesni teži in vnosu hrane •	
pred sprejemom,
rutinsko tehtanje bolnikov med •	
hospitalizacijo 1-krat tedensko,
rutinsko dnevno spremljanje •	
vnosa hrane pri 
hospitaliziranih bolnikih, 
beleženje teže, vrednosti •	
nrs 2002 v zdravstveno 
dokumentacijo,
ugotoviti, kako •	
dopolniti zdravstveno 
dokumentacijo, da bo 
vključevala podatke, ki so 
potrebni za prehransko 
obravnavo.

Zaključno poročilo o praktičnem 
usposabljanju za uporabo vprašalnika 
Nutritional Risk Screening 2002
Od marca do junija 2013 je v Splošni bolnišnici Novo mesto potekalo praktično usposabljanje 
osebja zdravstvene nege po oddelkih in v centralnem sprejemu za uporabo vprašalnika Nutritional 
Risk Screening 2002 (NRS 2002) s ciljem, da bi pričeli z rutinskim iskanjem bolnikov s tveganjem 
za prehransko ogroženost ali bolnikov, ki so že prehransko ogroženi. Omenjeni vprašalnik je 
po priporočilih združenj za klinično prehrano za ta namen najustreznejši pripomoček. Namen 
presejanja je odkriti prehranske težave, ki jih z ustreznimi ukrepi lahko zmanjšamo ali odpravimo, 
in tako izboljšati izid zdravljenja. 

Izid usposabljanja
uporaba vprašalnika je bila praktično z 
metodo »od postelje do postelje bolnika« 
predstavljena 30 udeleženkam(cem), od 
tega sedmim diplomiranim medicinskim 
sestram, ostalo srednjim medicinskim sestram 
in zdravstvenim tehnikom. 

Presejanje je bilo opravljeno na osmih 
oddelkih/odsekih: gastroenterološkem, 
hematološkem, infekcijskem, pljučnem, 
visceralnem, urološkem, nevrološkem in 
otorinolaringološkem oddelku. ugotovili smo, 
da je bilo na dan usposabljanja po oddelkih 
zelo različno število bolnikov, pri katerih je 
obstajalo tveganje za razvoj podhranjenosti in 
pri katerih je slaba prehranjenost že prisotna 
(deleži so navedeni v preglednici 1). 

na infekcijskem oddelku in žilnem odseku 
kirurškega oddelka smo z 

omenjeno metodo na jutranji viziti iskali 
prehransko ogrožene bolnike skupaj z odgo-
vornim zdravnikom. v usposabljanje niso 
bili zajeti otroški, ginekološki, porodniški 
oddelek, kardiološki in nefrološki odsek 
internega oddelka, odsek za sladkorno 
bolezen, travmatološka odseka a in b, očesni 
in dermatološki oddelek. 

oddelek/odsek %
gastroenterološki 60
hematološki 73
infekcijski 37
pljučni 16
visceralni 33
urološki 17
nevrološki 52

 Preglednica 1: Delež bolnikov na 
oddelku, pri katerih obstaja tveganje za 
razvoj podhranjenosti in pri katerih je 
slaba prehranjenost že prisotna

Ali so bili doseženi 
zastavljeni cilji 
usposabljanja?
osnovni cilj izobraževanja še ni 
realiziran v celoti. Presejanje se sedaj 
rutinsko izvaja ob vsakem konzil-
iarnem obisku kliničnega dietetika. 
vrednost nrs 2002 je zabeležena v 
njegovem zapisu, občasno tudi na 

stroka - izobraževanje
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temperaturnem listu. Prav tako se prese-
janje rutinsko izvaja ob sprejemu bolnika 
pred predvidenim večjim operativnim 
posegom, vrednost nrs ≥ 3 je tudi posebej 
barvno poudarjena. 

Po izvedbi usposabljanja je bil izdelan predlog 
za spremembo temperaturnega lista tako, da 
bodo iz njega jasneje vidni ocena prehranske 
ogroženosti bolnika, energijske in hranilne 
potrebe bolnika, predpisana prehranska 
terapija, spremljan in vrednoten vnos hrane 
in tekočine ter obisk kliničnega dietetika na 
oddelku. 

Kako naprej?
sprememba temperaturnega lista v smeri, 
da bodo podatki o telesni teži in zaužiti 
hrani /tekočini jasneje vidni, bo dober 
korak v smeri, da se prične le te podatke 
v praksi poleg pridobivanja tudi beležiti 
in uporabljati. Poskrbeti bomo morali, da 
bomo zdravstveni delavci poleg stopnje 
obolelosti bolj pozorni tudi na osnovne 
anamnestične podatke kot so vnos hrane 
/tekočine, telesna teža, starost. vse skupaj 
povzema vrednost nrs 2002. 

usposabljanje osebja zdravstvene nege je 
bil prvi korak v smeri sistematičnega iskanja 
bolnikov, pri katerih obstaja tveganje za raz-
voj podhranjenosti in pri katerih je slaba 
prehranjenost že prisotna. ker je presejanje 
bolnikov na prehransko ogroženost tudi ena 
izmed akreditacijskih zahtev, verjamem, da ga 
bomo v prihodnosti bolje razumeli, sprejeli in 
ga rutinsko izvajali. 

Viri:
Izboljšamo	ozaveščenost	o	podhranjenosti.	Ocena	•	
bolnikov	z	uporabo	presejalnega	pripomočka	NRS	
2002,	ki	ga	za	uporabo	pri	hospitaliziranih	in	am-
bulantnih	bolnikih,	priporoča	združenje	ESPEN,	
Abbott	,	18	str.
K•	 ondrup,	J.,	Rasmussen,	H.	H.,	Hamberg,	O.,	
Stanga,	Z.	in	AD	HOC	ESPEN	working	group.	
(2003).	Nutritional	risk	screening	(NRS	2002):	a	
new	method	based	on	an	analysis	of	controlled	
clinical	trials.	Clinical	Nutrition,	22(3),	321–336.
Rotovnik	Kozjek,	N.	in	Miloševič,	M.	(ur.)	(2008).	•	
Priporočila	za	prehransko	obravnavo	bolnikov	v	
bolnišnicah	in	starostnikov	v	domovih	za	starejše	
občane.	Ljubljana:	Ministrstvo	za	zdravje,	186	str.
Sedej,	I.,	Kosec,	L.,	Špilek,	B.	(2011)	Vloga	•	
medicinske	sestre	pri	prepoznavi	in	obravnavi	
prehransko	ogroženih	bolnikov	v	bolnišnici.	Novo	
mesto.	V	Filej	B.	(ur.)	Celostna	obravnava	pa-
cienta	–	kako	daleč	smo	še	do	cilja?	Novo	mesto:	
Visokošolsko	središče,	Visoka	šola	za	zdravstvo,	
str.	255-263.

10. obletnica  dela in razvoja 
Oddelka za neakutno 
obravnavo, paliativno 
oskrbo in rehabilitacijo KC 
Golnik
Že kar nekaj let spremljam razvoj  nea-
kutne bolnišnične obravnave pacientov 
v naši bolnišnici in razvoj negovalnih 
oddelkov po Sloveniji. V začetku decem-
bra sem bila povabljena na praznovanje 
10. obletnice dela in razvoja oddelka za 
neakutno obravnavo, paliativno oskrbo 
in rehabilitacijo UK za pljučne bolezni 
in alergijo Golnik. Bila sem prijetno 
presenečena kako prijeten in domač je 
samostojen in ločen oddelek za neakutno 
obravnavo bolnikov. 

oddelek za nekutno bolnišnično obravnavo 
ima 26 postelj: 10 postelj je namenjenih pali-
ativni oskrbi pacientov, 10 postelj neakutni 
obravnavi in 6 postelj rehabilitaciji bolnikov s 
kronično obstruktivno pljučno boleznijo.

Pred več kot 10 leti so kot pionirji začeli na 
golniku razmišljati o negovalnih posteljah 
oz. oddelkih, ker so bili „akutni„ oddelki polni, 
pacienti so čakali na premestitve v zdravilišča 
ali različne institucionalne zavode in so se 
borili s pomanjkanjem postelj za akutno 
sprejete paciente. Pri zamisli in ustanavljanju 
negovalnega oddelka so imeli kar nekaj 
nasprotnikov (tako kot v naši bolnišnici) in 
so bili mnenja, da se bo vse to spremenilo 
v hiralnico in da v sloveniji ne potrebujemo 
tovrstne obravnave ( Petrnelj, 2013 ).

uvodne besede predavateljev (ustano-
viteljev) so me spominjale na našo bolnišnico 
in na naše počasno sprejemanje tovrstne 
obravnave, na vsa nasprotovanja pri usta-
navljanju samostojnega oddelka. vendar 
uk golnik in še nekatere bolnišnice uspešno 
izvajajo tovrstno obravnavo, zaposleni in 
pacienti so zelo zadovoljni in kar nekaj izjav 
(tudi iz zdravniških krogov) je bilo, da si brez 
negovalnega oddelka  ne predstavljajo več 
dela na akutni zdravstveni obravnavi. na 

oddelkih se ležalna doba ne veča, pretočnost 
je hitrejša, odpusti so načrtovani in manj 
stresni za pacienta, svojce in obenem tudi 
za zaposlene. Manj je konfliktnih situacij, 
kvalitetnejša obravnava vodi k večji ka-
kovosti odnosov  in obravnav pacientov 
in zaposlenih, za kar se zavzema tudi naša 
bolnišnica (predvsem komisija za kakovost 
in varnost pacientov in zaposlenih).

oskrba – zdravstvena nega pacientov, ki 
ne potrebujejo več akutne obravnave, je 
na negovalnem oddelku bolj učinkovita, 
saj se na teh oddelkih osebje zdravstvene 
nege in ostali tim, ki sodeluje pri rehabili-
taciji, ne ukvarja s preiskavami, transporti, 
najrazličnejšimi diagnostičnimi postopki, 
zato je posledično obravnava cenejša. 
osebje zdravstvene nege in ostali tim se 
ukvarja z zdravstveno nego, z učenjem za 
čim bolj samostojno življenje.

enako se trudijo pri paliativni oskrbi pacien-
tov in svojcev in jih usmerjajo v čim lažjo 
in razumljivejšo sprejemanje neozdravljive 
bolezni. Pacientom in svojcem na oddelku 
neakutne bolnišnične obravnave tim pa-
liativne oskrbe s prizadevno dr. lundrovo 
omogoča varnejši prehod v domačo oskrbo 
in s tem povečuje kakovost njihovega 
življenja. Pomembno pa je izobraževanje 
kadra, celotnega tima, da prepozna prob-
leme, se jih nauči razreševati in ob tem ne 
pripelje sebe in sodelavcev do izgorelosti.

zaključila bi z besedami hvaležnega 
svojca, ki mu je mama  umirala in umrla  na  
negovalnem oddelku uk golnik:

„Življenje gre svojo pot, ki nam včasih pripravi 
prijetna presenečenja, včasih pa bridke ovire, 
vendar je ob sočutju in prijaznosti dobrih ljudi 
njihovo premagovanje lažje.“

Renata Primc

stroka - izobraževanje
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Stanka Bojanc

Uporaba ORTHO P.A.S-a pri 
travmatološko ortopedskih operacijah
Pri večjih ortopedskih 
operacijah pride velikokrat 
do velikih izgub krvi med 
operacijo in po njej. Od leta 
2009 na travmatološko-
ortopedskem odseku 
kirurškega oddelka 
uporabljamo ORTHO P.A.S. 

ORTHO P.A.S … kaj je to?

ORTHO = ortoPedski 
P = Post – oPerativni
A = avtotransFuzijski
S = sisteM

ortho P.a.s je pripomoček za enkratno upo-
rabo, povezan z Micro vacuum generatorjem 
za večkratno uporabo in se uporablja za 
zbiranje »drenažne« krvi pri ortopedskih 
kirurških ranah.

ortho P.a.s omogoča direktno reinfuzijo 
krvi, ki jo dobimo z uporabo tehnike zaprtega 
sistema, tudi v primerih multireinfuzije, brez 
da bi odklopili sistem z bolnika. sistem 
zbira kri brez antikoagulantov. z uporabo 
zaprtega sistema je vsa ponovno zbrana 
kri reinfundirana v bolnika (v šestih urah po 
nastavitvi te drenaže). 

najpogosteje se uporablja pri ortopedskih 
operacijah kolka, kolena in hrbtenice.

rana je zaprta in povezana z eno do tremi 
drenažami različnih velikosti (10 do 18 ch). 
v operacijski sobi ortho P.a.s povežejo 
z drenažo ob rani, nato pa nastavijo moč 
vakuma s pomočjo gumba na vacuum 
generatorju. kri, ki jo izgubi bolnik pri op-
eraciji, se preko makro filtra zbere v ortho 
P.a.s - u. zahvaljujoč gravitaciji se kri pretoči 
v že priključeno reinfuzijsko vrečko. kri se 
najkasneje v šestih urah reinfundira v bolnika 
preko venskega pristopa. 

Medicinska sestra mora biti na namestitev 
in delovanje ortho P.a.s - a  pozorna že 
v operacijski sobi.  Preveriti mora, da je 
stišček v reinfuzijski liniji pod rezervoarjem 
zaprt. sistem poveže z Micro vacuum 
generatorjem in prilagodi ustreznost nega-
tivnega tlaka. obvezno mora zabeležiti čas 
nastavitve sistema.  ortho P.a.s  mora biti 

vedno nameščen v pokončnem položaju. 
reinfuzijo lahko izvajamo samo v roku šestih 
ur od časa nastavitve, napisanega na ortho 
P.a.s etiketi. 

z uporabo tega sistema se je potreba po 
nadomeščanju krvi s pomočjo transfuzije 
bistveno zmanjšala.

 Sistem za ORTHO P.A.S

stroka - izobraževanje



25

Splošna bolnišnica Novo mesto vas v sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene 
vede Novo mesto vabi na strokovno srečanje

»6. DNEVI MARIJE TOMŠIČ - 
- MEDSEBOJNI ODNOSI V ZDRAVSTVENI NEGI,«

ki bo 23. 1. 2014
v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice.

PROGRAM SREČANJA

ČETRTEK,  23. 01. 2014

Moderatorka: Zdenka Seničar
08.30 – 09.00  Registracija udeležencev
09.00 – 09.30  Otvoritev strokovnega srečanja in uvodni nagovori
                        Mag. Jožica Rešetič, Splošna bolnišnica Novo mesto
09.30 – 11.00  Z učinkovito komunikacijo do boljših medosebnih odnosov 
                        Klara Ramovš, Elite-izobraževanje, Ljubljana
11.00 – 11.15  Odmor

Moderatorici:  Marta Kavšek, Barbara Luštek 
11.15 – 11.35  Komunikacija, ki zagotavlja zadovoljstvo pacienta in zaposlenih
                        Mag. Ljiljana Leskovic, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
11.35 – 11.55   Dobri medsebojni odnosi
                        Špela Skubic, Brigita Petek, Zdravstveni dom Ljubljana 
11.55 – 12.15  Vpliv pohval in pritožb na dobre medosebne odnose
                                 Mag. Jožica Rešetič, Splošna bolnišnica Novo mesto
12.15 – 12.35  Reševanje konfl iktov v medosebnih odnosih
                                    Mojca Saje, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
12.35 – 12.55              Indikatorji profesionalnega odnosa izvajalcev zdravstvene nege
                                    Vesna Zupančič, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
12.55 – 14.30              Kosilo

Moderatorici: Mojca Saje, Nataša Piletič
14.30 – 14.50  Kultura medosebnih odnosov
                        Lilijana Žerdoner, Bolnišnica Topolšica, Topolšica 
                        Janja Rotovnik Turinek, Ambulanta Janežič-Blatnik, Velenje 

stroka - izobraževanje
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14.50 – 15.10  Živeti z drugimi se učimo v šoli

                        Marija Račič, Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto    
15.10 – 15.30  Pacientovo soglasje

                        Martina Golob, Splošna bolnišnica Novo mesto
15.30 – 15.50  Odnos med medicinsko sestro in umirajočim

                        Irena Žagar, Splošna bolnišnica Novo mesto
15.50 – 16.10  Kongruentni model kot sredstvo za izboljšanje odnosov z osebami z demenco

                        Nana Ambrož, Vesna Zupančič, 
   Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
16.10 – 16.30  Odmor

Moderatorici:  Karmen Janežič, Mira Brodarič
16.30 – 16.50  Tožarjenje, opravljanje in medsebojni odnosi zaposlenih v timu  
                        Andreja Žurga, Splošna bolnišnica Novo mesto  
16.50 – 17.10  Ohranjanje dostojanstva v zdravstveni negi

                        Irma Kumer, Splošna bolnišnica Novo mesto  
17.10 – 17. 30  Medsebojni odnosi v babiški negi

                         Edita Švigelj, Splošna bolnišnica Novo mesto  
17.30 – 17.50  Emocionalna inteligenca v medsebojnih odnosih na delovnem mestu

                        Munira Pejič, Psihiatrična klinika Ljubljana, 
                        Nevenka Zagorc, Zdravstveni dom Ljubljana - Šiška
17.50 – 18.35  Učna delavnica: Od aktivnog slušanja do terapijske intervencije

                        Zoran Bradaš, Marija Božičević, Klinika za psihiatriju KBC Zagreb 
18.35 – 19.00  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. 

Kotizacija za seminar znaša z DDV 50 EUR za člane Zbornice - Zveze. Za nečlane znaša kotizacija 100 EUR za seminar. V kotizacijo je všteto: 
udeležba na predavanjih, pogostitev v odmorih, kosilo in zbornik predavanj.

Kotizacijo nakažite na: TR Splošne bolnišnice Novo mesto št. 001100 – 6030278379  s  pripisom  »6. 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 15. 
januarja 2014 oziroma do zasedbe prostih mest na  e-mail: barbara.spilek@sb-nm.si

ORGANIZACIJSKO - PROGRAMSKI ODBOR: Zdenka Seničar, Marjeta Berkopec, mag. Ana Podhostnik, Darinka Hrovat, mag. Jožica Rešetič, 
Mira Brodarič, Nataša Piletič, Barbara Špilek, Barbara Luštek, Mojca Saje, Karmen Janežič. 

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki: mag. Jožica Rešetič 07 39 16 114 ali na e - mailu: jozica.resetic@sb-nm.si 

Organizator si dopušča možnost spremembe programa.

Vljudno vabljeni!

Predsednica organizacijskega odbora:  
mag. Jožica Rešetič, pomočnica direktorice za ZN Novo mesto
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Zdenka Seničar

stroka - izobraževanje

Stik s študentom zdravstvene nege na 
kliničnem usposabljanju

z uvodnim pozdravom in dobrodošlico se 
je prisotnim prvič predstavila nova dekanica 
fakultete doc. dr. lučka debevec kodrič, dr. 
med., specialistka pulmologije, ki jo boste 
lahko srečali tudi v novomeškem zdravst-
venem domu.

osrednji del srečanja je bil namenjen 
predavanju klare ramovš. v svojem 
prispevku je skozi teoretične in praktične 
prikaze predstavila načine, ki mentorjem 
pomagajo najti poti do profesionalnega 
odnosa z udeleženci pedagoškega procesa. 
opozorila je na pomen samopodobe, prvega 
vtisa, urejenosti, nebesedne komunikacije, 
pozitivne naravnanosti, samovrednotenja, 
optimizma, humorja…mentorjev v komu-
nikaciji s študenti.

Predavateljica vesna zupančič, mag.,  
je predstavila poročilo o zadovoljstvu 
študentov na kliničnem usposabljanju, ki 
je nastalo na osnovi evalvacij, ki jih po vsaki 
opravljeni klinični praksi naredijo študenti. 
kljub različnim težavam, s katerimi se pri 
organizaciji praktičnega usposabljanja 
srečujemo v učnih bazah, so študenti v 
glavnem zelo zadovoljni s klinično prakso, 
mentorji pa nekoliko manj, saj se zaradi 
številnih delovnih obveznosti študentom 
ne morejo posvečati v tolikšni meri, kot bi 
si želeli.

Prizadevali si bomo upoštevati čim več 
njihovih predlogov in pobud, da bi bilo 
praktično usposabljanje čim bolj kako-
vostno, saj se zavedamo, da bodo današnji 
študenti nekoč naši sodelavci oziroma nas 
bodo negovali.

o tem, kako naj bo mentor vzor študentom 
zdravstvene nege na klinični praksi, je spre-
govorila mag. ljiljana leskovic, medicinska 

Sredi letošnjega novembra je vodstvo Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto organiziralo 
tradicionalno jesensko delovno srečanje mentorjev klinične prakse iz vseh učnih baz fakultete. 
Namenjeno je bilo usposabljanju mentorjev za pedagoško delo s študenti, izmenjavi izkušenj 
in dobrih praks na področju praktičnega izobraževanja, pa tudi medsebojnemu spoznavanju in 
druženju ob začetku novega študijskega leta. 

sestra, ki je bila v svoji profesionalni karieri 
na različnih področjih zdravstvene nege 
mentorica številnim študentom. svoje 
bogato znanje in izkušnje bo odslej razdajala 
študentom novomeške fakultete, veselimo 
pa se tudi njenega sodelovanja z našo 
bolnišnico, v kateri bo kot koordinatorka 
fakultete redno prisotna med študenti in v 
veliko pomoč mentorjem.

Prva skupina študentov zdravstvene nege je 
v naši bolnišnici že začela opravljati klinično 
prakso, v prvih mesecih novega leta pa bodo 
postali naši stalni spremljevalci in sodelavci. 
stopimo jim nasproti in jim pomagajmo, da 
se bodo čutili dobrodošle in sprejete med 
nami. na ta način nam bodo lahko veliko 
pomagali pri delu, kar v teh časih, ko se število 
zaposlenih v zdravstveni negi zmanjšuje, ni 
zanemarljivo. 

 Dekanica doc. dr. 
Lučka Debevec Kodrič

 Koordinatorka 
klinične prakse v 
bolnišnici mag. 
Ljiljana Leskovic

 Predavateljica Klara 
Ramovš

 Klinični mentorji 
na srečanju
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Marija Lokar

Naše misli so naša pota
Živimo v svobodni, demokratični, pravni 
družbi, brez tabujev in predsodkov. ob ve-
dno večjih delovnih zahtevah, usklajevanju 
obveznosti doma in na poklicnem področju 
se sprašujem,  kaj je prioriteta v našem  
življenju. 

odgovori so različni. biti perfekcionist na vseh 
področjih pa je nemogoče. nespametno je 
za  vse probleme kriviti državo, katero pred-
stavljamo mi sami.  kaj smo storili, da bo naša 
družba resnično demokratična, svobodna 
in pravna? še na volitve ne gremo, radi pa 
kritiziramo vlado in vse politike. 

tudi naši nadrejeni po našem mnenju večkrat 
nimajo »pojma« o  vodenju. korupcija, dvojna 
merila za državljane, pohlepnost in še kaj so 
lastnosti, ki jih pripisujemo le drugim. seveda, 
sami pa stojimo v vrsti in čakamo na svoj ter-
min, glasno in obzirno povemo kaj mislimo in 
menimo, da smo zelo odgovorni in sposobni. 
v vsej človeški popolnosti ne vem, zakaj vsak 
večer na tv ne poslušamo lepših novic. 

ste že slišali, da se bo vsak čas sesul zdravst-
veni sistem? ne potrebujemo odgovora, 

ampak dejanja,  vsak na svojem področju. 
racionalizacija pri zaposlovanju bo lahko 
privedla, da čez nekaj let na trgu ne bo 
mladih zdravnikov in sposobnih medicinskih 
sester … s staranjem populacije se  povečuje 
število kroničnih obolenj. vrste pacientov se 
v kratkem ne bodo zmanjšale, v preteklosti 
smo nekaj spregledali. na obstoječe stanje 
nismo pripravljeni, a za to ni kriva le recesija. 
danes vidimo javno-zdravstveni problem, a 
premalo naredimo na preventivi in pogojih 
za zdrav slog življenja.  

v mozaiku življenja želimo izpolniti vse detajle, 
da bo slika popolna. biserni kamenčki v nizu 
mozaika lahko predstavljajo odstop prednosti 
na cesti, pariranje, da je več prostora za vse, 
veliko prijaznih pozdravov, vspodbudnih 
besed, pohval, opravičil… 

vsak s svojim dobronamernim delovanjem 
lahko prispeva, da bo svet lepši. to je del naše 
odgovornosti, ki nam jo država širokosrčno 
omogoča, pa je ne izkoristimo. naše misli so 
naša pota, zato pazimo kaj mislimo, govorimo 
in delamo.

jorge bucay je v knjigi zgodbe za razmislek 
zapisal:

„Resničnost ni takšna, kot bi meni ustrezalo.                                                                                                                       

Ni takšna, kot bi morala biti.                                                                                                                                   

Ni takšna, kot so mi rekli, da je.                                                                                                                      

Ni, kakršna je bila. Ni kakršna bo jutri.“

če povzamem njegove misli, tudi mi nismo, 
kar bi hoteli biti in kar bi morali biti. nismo, kar 
smo bili in kar bomo. smo kar smo. veselimo 
se, če lahko poklonimo kakšen biserček in z 
veseljem ga tudi sprejmimo.

v prihajajočem  letu se imejmo radi takšne, 
kot smo in skupaj delajmo svet lepši.

Literatura:
Bucay	J.,	Zgodbe	za	razmislek,	Mladinska	knjiga,	•	
Ljubljana	2013
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Darja Glavan

Božičkova želja
Na  božični večer se je majhen deček 
z iskrico v očeh zagledal globoko v 
Božičkove oči. Na presenečenje Božička 
mu je med tem, ko se je nameščal v nje-
govo naročje, dejal: »Želim vedeti tvojo 
skrivnost. Povej mi jo.« Nagnil se je k 
Božičku  in mu na njegovo dobro uho 
zašepetal: «Kako zmoreš opraviti to 
delo, leto za letom? Zanima me, 
kako ti ne zmanjka daril, ko pa 
potuješ in deliš darila sem in 
tja? Imaš dovolj za vse deklice 
in dečke tega sveta? Kako 
dosežeš vse strehe, majhne in 
velike domove in vse narode?« 
Božiček se je prijazno nasmehnil 
in dejal: »Ne postavljaj mi težkih 
vprašanj. Si ne želiš igrače?« 
Deček je zmajal z glavo in 
Božiček je videl, da potrebuje 
odgovor: »Poslušaj me sedaj,« 
je dejal dečku z iskrico v očeh: 
»Moja skrivnost te bo naredila 
nekoliko žalostnega, a hkrati 
modrega.«

»Resnica je, da je moja vreča 
magična. Drži na milijone 
igrač, ki jih raznosim na 
božični večer. A kljub temu, 
da obiščem vsako deklico 
in vsakega dečka, vedno ne 
pustim veselo zavita darila 
oziroma igrače. V nekaterih 
domovih so otroci lačni, v 
drugih žalostni, v tretjih obu-
pani, nekateri domovi so »razbiti« 
in otroci žalujejo. Te domove obiščem, 
a kaj jim naj pustim pod božičnim 
drevescem?«

»Moje sani so polne veselih dobrot, am-
pak otrokom, ki prebivajo v domovih, 
v katerih se nahaja obup, igrače niso 
dovolj. Zato se po prstih sprehodim 
do njih, in vsakega dečka in deklico 
poljubim in z njim molim, da prejmejo 

radost božičnega duha. Duha, ki prebiva v 
srcu  vsakega otroka, ki ne prejme ničesar, 
vendar daje.«

»Če me Bog le sliši in usliši moje molitve, 
potem se naslednje leto 

vrnem v domove, 
polne miru 

in ljubezni, 

»To je del odgovora. Preostalo, dragi 
mali mož, je dejstvo, da je moja vreča 
magična. In to je resnica. V moji vreči 
na božični večer nosim več ljubezni kot jo 
lahko podarim. Ta vreča ni nikoli prazna 
ljubezni in radosti, ker vsebuje molitve in 
upe. Ne samo igrače. In več kot podarim, 
polnejša je, saj z deljenjem izpolnjujem 
sanje vsakogar.«

»In veš kaj? Tudi ti imaš vrečo. In prav 
tako magična je  kot  moja, saj je v 

tebi. Nikoli se ne izprazni in že 
od samega začetka je polna. 
Je center tvoje svetlobe in 
ljubezni. To je tvoje srce. In 
če mi na predbožični večer 
želiš pomagati, se ne obre-
menjuj z darili, ki se nahajajo 

pod božičnim drevesom.«

Iskrice v očeh majhnega fantka 
so zažarele. »Hvala za tvojo 
skrivnost. Sedaj pa moram 
oditi,« je dejal deček. 
»Počakaj, deček,« je dejal 
Božiček, »ne odidi. Mi boš 
pomagal? Mi boš pomagal 

deliti? Boš uporabil to, kar 
sedaj veš?«

In za trenutek se je fant ustavil, 
se dotaknil in položil svojo majhno 
dlan na Božičkovo srce in zašepetal: 
«Bom!«

Naj vam praznični december 
napolni srce in duha z magičnim 
pridihom ljubezni iz božičkove 

vreče. In ne pozabite na tiste, ki jih 
imate radi … in tiste, ki imajo radi vas. 

Božični čas je najbolj primeren čas, da 
jim to pokažete. Ne potrebujete dragih 
daril. Le da jim pokažete, da vam je lepo 
v prijetni družbi. Občutek je božanski.

kjer so deklice 
in dečki obdarjeni s 
svetlobo od zgoraj. Podariti nekomu igrače 
in podariti molitev je zelo težavna naloga, 
dragi moj bistri fant. Ampak molitve so 
najboljše darilo, saj Bog pozna in uresniči 
potrebe vsakogar.«
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Toni Gašperič

slovenci smo mehkega srca. kadar se 
znajde kdo od naših rojakov v škripcih, 
mu priskočimo na pomoč. Pa naj gre za 
poplave, požare, za sušo, za posledice 
klestenja toče, za drsenje zemeljskih 
plazov ali za zdravstvene težave, katerih 
zdravljenje ne plača obvezno zdravst-
veno zavarovanje. 

v našem raju pod alpami skorajda 
ne mine dan, da ne bi s humanitarno 
prireditvijo zbirali denarja za na primer 
invalidski voziček, za zahtevno operacijo 
v tujini, za kakšno za zdravniške preglede 
prepotrebno aparaturo, za dvigalo, ki 
popelje invalida z invalidskim vozičkom 
iz pritličja v prvo nadstropje stanovanjske 
hiše, za otroke s posebnimi potrebami, za 
družine, ki ne zmorejo plačevati položnic, 
za učence, ki bi brez ljudske pomoči ostali 
brez tople šolske malice, za slabovidne 
in slepe, za brezposelne ali kako drugače 
socialno ogrožene.  

Pevci, igralci, ansambli, folklorne in ple-
sne skupine, napovedovalci, akrobati, 
čarodeji, pantomimiki, športniki pa še 
kdo brezplačno razdajajo svoje talente, 
dvorane so polne, telefoni brnijo, ljudje 
darujejo, celo tisti, ki so morda tudi sami v 
škripcih in bi potrebovali pomoč rdečega 
križa ali karitasa. 

v prvih vrstah dvoran, v katerih se odvijajo 
humanitarke, pa je med gledalci v prvi 
vrsti videti tudi samovšečne ugledneže iz 

Čovekoljubci, 
kuharji, vmes pa 
kakšna baraba

političnega življenja, ki jim delajo družbo  z 
zlatimi obeski okrašeni  cerkveni dostojan-
stveniki, milih in poduhovljenih obrazov, 
zaskrbljeni zaradi  vse večjega števila 
revežev. in nihče od njih niti ne pomisli, da 
je k uboštvu morda veliko prispeval prav 
oni. zaradi napačnih političnih odločitev, 
zaradi pohlepa, grabežljivosti in nenasit-
nosti, zaradi zatiskanja oči in ušes  pred  
plenilci duha in materiala. kako že pravi 
ljudstvo? kriv ni le tisti, ki krade, ampak 
tudi oni, ki mu pri tem nečednem poslu 
drži vrečo. 

ves ta človekoljubni cirkus prenaša 
televizija, ki sicer dobršen del svojega 
programa namenja kuhanju. težko boste 
našli uro v dnevu, ko po televiziji ne bi kdo 
kuhal. kuha ana, kuha oliver, kuhata Micka 
in Francelj. Po italijansko, po afganistansko, 
po korejsko, po gorenjsko, dolenjsko, 
šiptarsko ali po francosko. z ekranov tečejo 
zdrava deviška oljčna olja, h gledanju in 
k mizi vabijo ekološko pridelane solate, 
krače prašičev, hranjenih s koruzo, mleko 
krav, ki so zunaj skozi vse leto. komisije 
ocenjujejo pripravljene jedi, gostilne iščejo 
šefe, vinarji  vohajo, gledajo in okušajo 
vina, ki jih premetavajo v ustih, preden jih 
spustijo skozi grlo v želodec. gledalke se 
prilepijo na ekrane, si zapisujejo recepte, 
hlastajo po novostih, nenavadnih okusih, 
svojim možem pa skoraj vsak dan porinejo 
pod nos kosilo, ki je sestavljeno iz goveje 
juhe, na hitro ocvrtega zrezka, zelene 

solate in  krompirja. slovenska klasika: 
kot kekec, vesna, dan ljubezni, ne joči, 
Peter, slovenija, od kod lepote tvoje. kot 
otoček sredi jezera s cerkvico na sredini, 
kot potica ali prekmurska gibanica. kot 
zaščitena belokranjska pogača. Pa se 
ne gre čuditi, če so kuharice in kuharski 
mojstri  popularnejši od Pahorja,  Mojce 
Mavec, tilna artača ali mame Manke.

Med humanostjo in kuhanjem pa 
poročila. o lopovih in barabah vseh barv, 
političnih prepričanj in veroizpovedi. 
o podkupovalcih in podkupljenih, o 
spornih nabavah zdravil, operacijskih 
miz, o nepravilnostih pri javnih razpisih, 
o nezdružljivosti interesov, o omrežjih, o 
stricih, tetah, ujcih in ujnah, ki iz ozadja 
obvladujejo politično sceno, o odstopih 
nemočnih ministrov in najvidnejših 
članov protikorupcijske komisije, o na 
svobodo spuščenih preprodajalcih 
mamil, o spornih kreditih in njihovih pre-
jemnikih, o podkupljenih zdravnikih  in 
skorumpiranih sodnikih, o nekajkratnih 
neupravičenih podražitvah pri izgradnji 
cest, o visokih odpravninah v državnih 
podjetjih, ki poslujejo z izgubo. vsi pa so 
nedolžni, so žrtve političnih procesov in 
rdečih vplivnežev iz preteklosti, bande, 
ki bi morala biti že zdavnaj na smetišču 
zgodovine. država pa  ob igranju himne 
v izvedbi združenega vojaško - polici-
jskega pihalnega orkestra tone v primežu 
združene evrope. 
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skrivnost življenja in zdravja je v nas 
samih. sprejeti jo, pomeni v celoti prevzeti 
odgovornost za svoje zdravje in življenje. 
s svojim načinom razmišljanja, odnosa do 
sebe in sveta okoli nas neposredno vplivamo 
na občutljivo ravnovesje med zdravjem in 
boleznijo, med življenjem in smrtjo, in to 
predvsem na telesni, biokemični ravni. sami 
sebi smo lahko najboljši prijatelj ali najhujši 
sovražnik.

nezadovoljno življenje je bolečina duše, 
trpljenje nas pripelje do tega, da zavržemo 
življenje, da se mu skušamo izogniti ali ga 
uničiti. je v tesni povezavi s pomanjkanjem 
občutkov in družinskimi travmami, 
preživetimi v otroštvu, lahko pa izhaja 
iz nakopičenih frustrirajočih življenjskih 
obdobij, v kateri ne uspemo najti niti dati 
smisla našemu obstoju. na podlagi tega 
lahko rečemo, da je »življenje trpljenje«

vsako človeško bitje je edinstveno, tako v 
svoji biti kot v svoji eksistenci, zaradi česar 
ga ni mogoče instrumentalizirati, ne nado-
mestiti. vsak človek je samostojna enota s 
svojimi lastnimi, edinstvenimi lastnostmi. 
enota, ki črpa izkušnje iz zgodovinskega 
konteksta v vesolju, ki je samo zanj rezer-
viral posebne dogodke in potrebe.

na svet prihajamo polni pričakovanja, sreče 
in užitka ter gojimo upanje, kako bomo to 
tudi uresničili. vendar nas navadno doleti 
usoda. grobo nas zagrabi in poduči, da nič 
ni naše. vse je njeno. ona ima nesporno 
pravico do ne le našega premoženja, bo-
gastva, do naših prihodkov, žene, moža, 
otrok, temveč tudi do naših rok, nog, ušes, 
notranjih organov… do absolutno vsega, 
kar je naše in kar tvori naše življenje.

če nauk usode obrodi dobre plodove, 
prenehamo loviti srečo in zadovoljstvo ter 
začnemo priznavati, da je tisto najboljše, 
kar lahko imamo od življenja, življenje brez 
bolečin, mirno in znosno. ob tem lahko 
svoje zahteve omejimo na to, da bi jih tudi 
uresničili. najbolj zanesljiv življenjski recept, 
da ne bi postali skrajno življenjsko nesrečni, 
je: »ne si želeti veliko sreče.«

Skrivnost življenja in zdravja 
z zaupanjem v samega sebe in lastne 
zmožnost so tesno povezani naši načrti 
za prihodnost, uspeh, spokoj in ljubezen. 
skrivnost uspeha zrele osebnosti je v 
spoznanju, sprejemanju in pozitivni nara-
vnanosti najmračnejšega dela lastne oseb-
nosti, ki nas najbolj omejuje. negotovost, 
strah pred drugimi, pomanjkanje hrabrosti 
in občutek nemoči pred lastnimi mejami 

črevesnih obolenj, pa tudi avto imunskih 
bolezni. telo je odsev naše psihe. če je 
naša duša izpolnjena, bogata z zdravim in 
ozdravljajočimi simboli, se bo njeno zdravje 
projiciralo tudi na telesu. vsaka bolezen 
predstavlja mentalni ali duhovni vidik, s 
katerim je povezana. duša namreč vsebuje 
vse: telo, um, simptome, strah, ljubezen, 
rane, pričakovanja, sanje, fantazije. bolezen 

so razširjeni med današnjimi moškimi in 
ženskami kot nalezljive bolezni. k sreči jih 
lahko spremenimo v pozitivno energijo, 
usmerimo k samospoštovanju, v vero v same 
sebe in v smisel življenja.

um lahko izzove organske poškodbe. 
negotovost sodobnega življenja, stalna 
vznemirjenost in pomanjkanje varnosti 
izzivajo takšna stanja zavesti, ki pripeljejo 
do živčnih in strukturnih motenj želodca in 
črevesja, podhranjenosti in številnih vnetnih 

nastane, ko našteta vsebina duše ni v 
harmoniji. 

ozdraveti pomeni duši vrniti to harmonijo. 
Živeti svojo usodo je vir absolutne sreče, ob 
čemer je, čeprav je mnogim težko sprejeti 
to idejo in odgovornost, vsemogočna moč 
z nami.

Vir: Rak na duši, Eva Sršen
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to je stara zgodba o mladem možu, ki je odšel k mojstru po nasvet, ker ga noben ne ceni 
in ničesar ne naredi prav.
“Mojster, prišel sem, ker se počutim tako ničvrednega, da sem povsem brezvoljen. Pravijo, 
da sem nekoristen, da ničesar ne naredim prav, da sem neroden in precej neumen. kako 
bi se lahko poboljšal? kaj naj storim, da me bodo bolj cenili?”
ne da bi ga pogledal, mu je mojster odvrnil: “zelo mi je žal, mladenič, ne morem ti pomagati, 
najprej moram rešiti svojo težavo. Morda potem…” Malo je pomolčal, nato pa dodal: 
“če bi mi priskočil na pomoč, bi svojo težavo rešil hitreje in potem bi ti mogoče lahko 
pomagal.”
“da … z veseljem, mojster,” je zajecljal mladenič, a je čutil, da so ga spet dali v nič in zanemarili 
njegove potrebe. “dobro,” je pokimal mojster. snel je prstan, ki ga je nosil na levem mezincu, 
ga dal fantu ter mu rekel: “vzemi konja, ki je zunaj, in odjezdi na tržnico. ta prstan prodajam, 
ker moram odplačati dolg. zanj moraš dobiti kar največ, nikakor ne manj kot zlatnik. zdaj 
pa hitro pojdi in se čim prej vrni z denarjem.”
Mladenič je vzel prstan in odšel. takoj ko je prišel na tržnico, je prstan začel ponujati 
trgovcem. ti so si ga z zanimanjem ogledovali, dokler ni mladenič povedal, koliko bi rad 
dobil zanj. ko je rekel, da hoče zlatnik, so se nekateri zasmejali, drugi pa so se obrnili stran. 
le neki starček mu je prijazno razložil, da mu za takšen prstan nihče ne bo dal zlatnika. 
nekdo mu je skušal pomagati in mu je zanj ponudil srebrnik in bakreno skledico, a ker je 
imel mladenič navodilo, da sme sprejeti najmanj zlatnik, je ponudbo zavrnil. ko je nakit 
ponudil že vsakomur, ki ga je srečal na tržnici − to je več kot sto ljudem − je pobito zajahal 
konja in se vrnil k mojstru. Mladenič si je zelo želel, da bi se vrnil z zlatnikom, tedaj bi ga 
lahko dal mojstru, ki bi ga nehalo skrbeti in bi mu lahko svetoval in pomagal.
vstopil je v sobo. “Mojster,” je rekel, “zelo mi je žal, ampak za prstan ni mogoče dobiti toliko 
denarja, kot ste mi rekli. Morda bi lahko dobil dva ali tri srebrnike, toda mislim, da nikogar 
ne morem ukaniti o pravi vrednosti prstana.”
“kar si rekel, mladi prijatelj, je zelo pomembno,” mu je z nasmeškom odvrnil mojster. 
“torej je najprej treba poznati pravo vrednost prstana. še 
enkrat zajahaj konja in odjezdi k zlatarju. kdo bi ti mogel 
bolje povedati, koliko je zares vreden? reci mu, da bi prstan 
rad prodal, in ga vprašaj, koliko bi ti dal zanj. a ne prodaj 
mu ga, ne glede na to, koliko ti bo ponudil, pač pa se z 
njim vrni k meni.”
Mladenič je ponovno odjezdil. zlatar je v 
soju svetilke pregledal prstan, si ga nato 
ogledal še pod povečevalnim steklom, 
ga stehtal in naposled rekel: “Mojstru 
reci, da mu za njegov prstan trenutno 
ne morem dati več kot oseminpetdeset 
zlatnikov.” “oseminpetdeset zlatnikov?!” je vz-
kliknil mladenič. ”da,” je odvrnil zlatar. “vem, da bom 
bi sčasoma zanj lahko dobil okoli sedemdeset 
zlatnikov, toda če se mu mudi prodati …”

Prava vrednost prstana

nekoč sem najel mojstra, da bi mi pomagal 
pri prenovi hiše. težak prvi dan je bil za njim. 
najprej mu je zjutraj na poti počila guma, 
zaradi česar je izgubil eno uro dela, nato se mu 
je pokvarila električna žaga, za nameček pa mu 
je na koncu zatajil še njegov kombi. odpeljal 
sem ga domov in med vožnjo je bil povsem tiho.

ko sva prispela, me je povabil, da spoznam 
njegovo družino. napotila sva se proti vhod-
nim vratom in mimogrede se je na kratko 
ustavil še pri majhnem drevesu in se z obema 
rokama nekajkrat dotaknil vej. nato sva vstopila 
v hišo in je bil naenkrat povsem drugačen. njegov 
potemnjen obraz se je sprostil, smejal se je, objel 
svoja majhna otroka ter poljubil ženo.

kasneje, ko me je pospremil do avtomobila, me 
je ob drevesu vendarle premagala radoved-
nost in vprašal sem ga, zakaj se je prej najprej 
ustavil pri drevesu in se dotaknil njegovih vej. 

»ah, to. to je moje drevo težav,« je odgovoril. 
»vem, da v službi ne gre povsem brez 

težav, toda dobro tudi vem, da te 
težave ne sodijo k moji družini. 
zato jih pač vsakič obesim na 

veje, preden vstopim v 
hišo. zjutraj pa jih spet 

poberem.«

ostal sem tiho in 
razmišljal o tem, 
kar je pravkar 

povedal ter zakaj bi 
si sploh želel zjutraj 

s p e t  p o b r a t i 
težave z drevesa.

DREVO 
TEŽAV - Nosiš 
svoje probleme 
domov?

Mladenič je navdušeno stekel k mojstru 
povedat, kar je izvedel. “sedi,” mu je rekel mojster, ko 
 mu je vse razložil. “ti si tak kot ta prstan: dragocen si in 
edinstven. toda to lahko prepozna le strokovnjak. zakaj se torej 
trudiš, da bi vsak poznal tvojo resnično vrednost?” in ko je to 
rekel, si je prstan spet nadel na mezinec leve roke.

»veš, kaj je pri tem 
najbolj zanimivo?« 

je nadaljeval in se nas-
mehnil. »ko jih hočem zjutraj spet pobrati, 

jih ni več niti približno toliko, kot pa sem 
jih dan pred tem obesil...«

(neznani avtor)

Kotiček Nine Vidiček

prejeli smo
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Anka Klemenčič

čas beži z neizmerno hitrostjo. leto 
za letom, teden za tednom, dan za 
dnem ... tukaj je zopet zadnji mesec 
v letu. Mesec trdnih sklepov, mesec 
pričakovanj, novih upanj, praznovanj, 
nakupov  in še bi lahko naštevala 
pestrost dogajanja v tem mesecu.

kristjani se v adventu pripravljamo na 
božič, rojstni dan našega odrešenika. 
Pripraviti moramo svoja srca za 
ljubezen, ki  se  v božični noči rojeva 
na svet, za ljubezen, ki hoče napojiti 
naša žejna srca do take mere, da bi 
to ljubezen znali deliti tudi  drugim. 
da pa to ljubezen lahko sprejmemo, 
moramo najprej narediti mesto 
zanjo. Pospraviti moramo v svojih 
dušah. Pomesti iz njih vse smeti, ki 
so se v tem času nabrale v njih. ja, 
veliko dela nas čaka, mene, tebe, 
vsakogar ...

skoraj vsak izmed nas si želi za 
praznike pospraviti in urediti dom. 
ga okrasiti s prazničnimi prti, z jasli-
cami, novoletno jelko, ki je polna lučk 
in drugih okraskov. Mislim, da skoraj 
ni nikogar, ki nima rad v teh dneh 
vonja po sveže pečenem pecivu, 
potici, vonja po cimetu in klinčkih, 
po kuhanem vinu in medici...

kakmorkoli greš in 
kamorkoli se ozreš, je 
v tem času polno luči. 
lučke na drevesih, 
lučke na stavbah, 
lučke po hišah, lučke v 
pisarnah. Želimo si čim 
več prižganih lučk, 
ognjemetov...same 
lučke ... skoraj nikjer 
ni teme ... pa je 
to res? kaj pa 
tema v naših 
ranjenih sr-
cih, tema 

Prižgati lučke ... a kje?
v dušah, polnih bolečin in samote? 
veliko ljudi, tudi v naši neposredni 
bližini, je osamljenih, pozabljenih, z 
ugaslimi lučkami v srcih.

kdo bo pa tam prižgal lučke? a ne 
bi bilo lepo, ko bi vsakdo izmed nas 
poskusil v srcih svojih bližnjih prižgati 
lučke upanja, lučke ljubezni, lučke 
ugaslega in že davno pozabljenega 
hrepenenja?

toda ... kako to narediti? ni najlažje, ni 
pa nemogoče! tiste, ki so osamljeni in 
se jih nihče ne spomni, pa so daleč od 
nas,  lahko pokličemo po telefonu, jim 
povemo, da nismo pozabili na njih, da 
nam ni vseeno, kako so in kaj se 
dogaja z njimi. jim po-
darimo nekaj svojega 
časa za pogovor ... 
pošljemo voščilnico 
z lepim voščilom 

... tistim, ki so bližje, lahko potrkamo 
na vrata, jim prinesemo sveže pečene 
piškote, z njimi popijemo topel čaj in 
spregovorimo par besed. tistim, ki 
jih srečamo pri vsakdanjih opravkih 
in delu, poklonimo lep pozdrav in 
nasmeh, toplo besedo ...

drage moje sodelavke in sodelavci, 
želim vam obilo božjega blagoslova 
za božič ter vse lepo in dobro v novem 
letu. naj vsakemu izmed vas v srcu in 
duši zagorijo lučke upanja in ljubezni 
in če ob tem komu uspe prižgati lučke 
tudi v srcu drugega,  naj ve, da je na-
redil največ, kar je lahko! 

Mir in dobro vsem!

prejeli smo
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Blažena Berus

šola je živa institucija, ki je ves čas 
povezana z zunanjim okoljem. Že 50 
let smo prisotni na praktičnem pouku 
izven šole. Priča smo bili spremembam 
programov, zdravstveni usmeritvi so se 
v priključili še kemijski, farmacevtski in 
kozmetični program. ravnateljevali so 
številni ravnatelji, zamenjali so se mnogi 
učitelji. v čast zaključnim letnikom smo 
zaplesali na prenekaterem maturantskem 
plesu. vedno smo se trudili za kakovosten 
pouk. Poleg pouka se je zvrstilo nešteto 
ekskurzij, športnih dni, tekmovanj iz 
znanja, športa in umetnosti, raziskovalnih 
nalog, proslav, obeleževanj pomembnih 
dni, razstav, zaključnih izletov …

Pol stoletja zgodovine šole smo v letu 
2013 kot filmski trak vrteli skozi celo 
leto.  spomladi smo v vse učilnice izobe-
sili enotne plakate v počastitev 50-letnice 
šole. 

Srednja zdravstvena in kemijska šola 
Novo mesto je praznovala svoj  50. 
rojstni dan
Leto 2013 gre počasi h koncu in čas je, da se ozremo nazaj in naredimo pregled po pretečenem 
letu. Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto smo se letos ozrli še dlje. Leto 2013 
smo posvetili obeleževanju 50-letnice delovanja zdravstvene šole v Novem mestu. V polstoletni 
zgodovini delovanja šole so se izšolale številne generacije dijakinj in dijakov, ki so postali odlične 
medicinske sestre in zdravstveni tehniki; nekateri od njih so šolanje nadaljevali, drugi pa so se 
odločili za drugačno poklicno pot.

Pregled delovanja šole smo obeležili s 
celoletno zgodovinsko razstavo z naslo-
vom šola skozi čas. na njej so predstav-
ljeni dijaki, dogodki in vsi ravnatelji, ki 
so ravnateljevali v 50. letih obstoja šole. 
Prikazan je tudi razvoj in širitev šole s 
priključitvijo novih programov, in sicer 
programov kemijski tehnik, bolničar-

negovalec, program zdravstvena nega – pti 
ter farmacevtski in kozmetični tehnik. 

k praznovanju smo pritegnili tudi dijake, 
ki so sodelovali na literarnem, likovnem 
in fotografskem natečaju na temo: srce, 
znanje in prijaznost. dijaki so se izkazali 
z odličnimi pesniškimi in proznimi deli 
ter z likovnimi in fotografskimi izdelki. 
nagrajena dela krasijo avlo šole.

 znak Šola praznuje 50 let

 Razstava Šola skozi čas

 Razstava umetniškega natečaja na 
temo Srce, znanje, prijaznost

 Prva generacija medicinskih sester 
v Novem mestu ponovno v šolskih 
klopeh
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v goste smo povabili prvo generacijo 
dijakinj, ki je maturirala leta 1967. čeprav 
šola ne deluje več na prvotni lokaciji, so 
se maturantke prve generacije z veseljem 
odzvale povabilu in z nami delile spomine 
na takratno šolanje. Poklicna pot je nekatere 
popeljala daleč, tudi na drug kontinent, v 
ameriko, toda vse se z veseljem vračajo 
domov in se spominjajo svojih prvih 
spogledovanj s poklicem medicinske sestre. 
še posebej so se razveselile dojenčka v 
vitrini, na katerem so vadile nego otroka 
že pred petdesetimi leti. 

dijaki 4. letnikov so opravili intervju z 
bivšo učiteljico, medicinsko sestro in tudi 
ravnateljico, gospo ljubico glücks. gospa 
ljubica, sedaj aktivna upokojenka, je z 
njimi delila svoje bogate poklicne izkušnje, 
ki si jih je pridobila kot medicinska sestra 
na različnih oddelkih v bolnišnici, pa tudi 

kot učiteljica in ravnateljica zdravstvene 
šole.  

v novembru smo nadaljevali obeleževanje 
jubileja s postavitvijo razstave zgodovina 
zdravstvene šole skozi čas 1963–2013. na 
razstavi so skozi fotografije in besedilo 
nanizani zanimivi dogodki delovanja šole, 
doživetij dijakov in učiteljev. del razstave 
je namenjen tudi praznovanju 10-letnice 
delovanja prostovoljstva na šoli. otvoritev 
razstave smo počastili s svečanim kul-
turnim programom in z gosti, ki so nekdaj 
obiskovali šolo, so bili ali so še povezani z 
njo.  ob tej priložnosti so člani društva za 
varilno tehniko ljubljana – sekcija Plamen, 
v sodelovanju s srednjo strojno šolo 
novo mesto ravnateljici damjani Papež 
izročili slavnostno plaketo v počastitev 
50-letnice delovanja šole. na plaketi je 
vgravirana ustanovna listina zdravstvene 
šole iz leta 1963. ob tej priložnosti smo 
izdali tudi bilten s članki in prispevki bivših 
in sedanjih učiteljev in dijakov. 

vrhunec slavnosti smo strnili s svečano 
akademijo, ki je potekala na nivoju 

 Prva lutka – dojenček za nego otroka 
v zgodovinski vitrini šole

 Gospa Ljubica Glücks obuja spomine 
z dijaki 4. letnika

 Razstava Zgodovina zdravstvene 
šole skozi čas 1963–2013 na šolskem 
hodniku

 Šolski pevski zbor z zborovodkinjo Matejko Kure

 Svečana otvoritev razstave z gosti

 Levo dr. Ivan Polajnar, predsednik 
Društva za varilno tehniko Ljubljana – 
sekcija Plamen, na sredini ravnateljica 
Damjana Papež s plaketo, desno 
direktor šolskega centra Štefan David, 
zadaj bivša ravnateljica Zvonka 
Krištof 
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Nagrajeno literarno delo natečaja Srce, 

znanje, prijaznost

Miloš topić:                                              

SRCE
Ne glej nazaj, 

saj tam ni postaj.
Če hočeš boljši jutri,

se potrudi
in se ne utrudi. 

Ko delaš zase, delaj tudi za druge,
da ne občutiš tuge
v sebi in v ostalih, 

tamalih in tastarih.

Imej veliko srce,
to lahko o tebi veliko pove.

Naredi nekaj, kar je dobro in kar je prav,
spoštuj starejše

in ne misli, da je človek zaostal,
ker je starejši

in njegov spomin je počasnejši.

Bodi prijazen, ne brezobrazen, 
bodi zmagovalec, 

tekmovalec s samim sabo,
glej, da ne bo tvoje srce slabo,
ker tako ne boš nikoli dosegel 

boljšega jutri
in tako se boš zjutraj

še zmeraj umival in umazan bival.

Za poklic bolničar-negovalec 
se nisem odločil,
to je samo šola,

od katere bom odskočil,
se s svojim sanjskim življenjem poročil,

prijazen ostal
in tudi, če ne bom dobil,
bom dal in ne bo mi žal.

celotnega šolskega centra novo mesto, 
v sklopu katerega sedaj deluje tudi 
srednja zdravstvena in kemijska šola. 
svečana akademija je povezovala kar tri 
zgodovinske dogodke in sicer 140-let-
nico obrtnega šolstva na dolenjskem, 
50-letnico delovanja zdravstvene šole 
in 30-letnico šolskega centra novo 
mesto. Poleg ostalih gostov se je aka-
demije udeležil minister za izobraževanje, 
znanost in šport gospod jernej Pikalo. ob 
tej priložnosti je izšel spominski jubilejni 
zbornik šolskega centra novo mesto. 

Praznično leto smo zaključili s svečano 
zasaditvijo dreves ob športnih igriščih 
šolskega centra. svoje drevo so zasadili 
sodelavci, ki so v letu 2013 praznovali 50. 
ali 60. rojstni dan. sibirski bor je zasadila 
tudi učiteljica strokovnih predmetov na 
zdravstveni šoli gospa vida novinec. 

s ponosom se oziramo na minule dosežke 
in dolgo prehojeno pot, vendar dobro 
delo v preteklosti pomeni obvezo za pri-
hodnost, česar se na srednji zdravstveni in 
kemijski šoli še kako dobro zavedamo. 

 Jubilejni zbornik Šolskega centra 
Novo mesto

 Irena Potočar Papež – voditeljica 
akademije med intervjujem z bivšo 
dijakinjo zdravstvene šole Tatjano 
Pavlin, dr. med.

 Ob prebiranju Biltena

 Bivše ravnateljice zdravstvene šole 
Ana Blažič, Ljubica Glücks, Vlada 
Eržen na slavnostni akademiji

 Direktor šolskega centra Štefan David 
podeljuje plaketo direktorici Splošne 
bolnišnice Novo mesto Miri Retelj za 
strokovno in pedagoško sodelovanje
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Cirila Gradišar

ozrimo se nazaj

Poznate Nino Vidiček in njen kotiček?
Ime Nine Vidiček  se že nekaj 
časa pojavlja med prispevki 
v  VIZITI. Sedaj je dobila svoj 
kotiček in njeni prispevki 
bodo ostali tam še naprej, 
saj bi bilo čudno, da kotiček 
ostane prazen.  

kdo vse jo pozna in kaj vemo o njej? Pa 
preberite, kaj sem izvedela v klepetu z njo.

nina je bila rojena v novomeški porodnišnici, 
tako lahko rečem, da je že takoj spoznala, 
kakšen je odnos osebja bolnišnice do 
uporabnikov. 

Prvi razred osnovne šole je pričela v 
ljubljani, nato se je s starši preselila nazaj v 
novo mesto, kjer je končala osnovno šolo in 
gimnazijo. njena želja je bila študij medicine, 
vendar se je po letu dni študija prepisala na 
višjo zdravstveno šolo, smer fizioterapija, in 
postala fizioterapevtka. ker v domovini ni 
dobila zaposlitve, jo je pot peljala v švico, v 
zũrich. leto dni je delala v splošni bolnišnici, 
nato leto in pol jv zdravilišču,  pozneje v neki 
manjši bolnišnici in zadnja leta pri privatnem 
fiziatru. 

v švici si je ustvarila družino in rodila 
prvega otroka. Po osmih letih dela v tujini 
se je z družino vrnila v slovenijo in dobila 

zaposlitev v zdravilišču 
dolenjske toplice, kjer 
je ostala dolgih 10 let.  
Preostalo delovno dobo je bila njena zapos-
litev v splošni bolnišnici novo mesto.  najprej 
je razgibavala paciente na travmatološkem 
oddelku, kasneje so postali njeni nevrološki 
pacienti. 

nina in njen mož sta se morala v življenju 
soočiti s težkimi obolenji.  Morala sem jo 
povprašati, kako sta bolezen sprejela, saj 
sta zbolela skoraj istočasno in kakšne so bile 
njene izkušnje z zdravstvenim osebjem.  

Prvi je zbolel mož. v nini je imel močno 
podporo, toda bolezen kmalu tudi njej ni 
prizanesla. tako sta morala v bolezni pod-
pirati drug drugega, verjela sta v popolno 
ozdravitev in uspelo jima je. nina je bila 
dvakrat operirana v novem mestu, hospi-
talizirana je bila na visceralnem odseku in za 
osebje ima samo najlepše besede. Moža so 
zdravili v ljubljani na onkološkem institutu.  
glede onkologije je nina povedala takole: 
zelo jo je motilo, da ob pripovedovanju težav 
pacientu ne prisluhnejo. osebje na  oddelku 
za kemoterapije si zasluži vse pohvale, na 
oddelku za obsevanje pa je imela občutek, 
da poteka vse kot po tekočem traku. ob 
prejemanju  terapije in ob vsaki kontroli se 
je čudila,  koliko je bolnikov in videla, da so 
še bolj bolni od nje. Povedala mi je tudi, da 
je odnos vodilnih delavcev do osebja v tujini 
mnogo boljši kot doma.

nina  bere knjige različnih  zvrsti. blizu so 
ji knjige o odnosih med ljudmi in pogled 
v dušo človeka. v njih najde izvlečke, za 
katere ima občutek, da jih mora deliti z 
vami - bralci vizite. tako je sedaj nastal njen 
kotiček - kotiček nine vidiček. upam, da vam 
je všeč, da ga radi prebirate in da bo nina še 
dolgo pošiljala take prispevke, ki nas prisilijo 
k razmišljanju.  
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Stari slovenski rek pravi, da 
mora biti praznična miza tako 
polna dobrot, da še kozarca 
ni kam postaviti. Zadnje čase 
to vse manj velja, saj vsak dan 
poslušamo, kako so časi vsak 
dan bolj neprijazni do ljudi. 
Resnično vam povem, da me 
včasih grabi obup, kam nas 
bo to pripeljalo, zato v tem 
prispevku ne morem pisati  o 
praznični mizi, o jedeh, ki se 
postavijo v tem času na mizo, 
niti o treh dobrih možeh, 
kajti vse to bo v času izida 
praznične Vizite že za nami. 
Zato sem se odločila, da bom 
raje nekaj napisala o koristnih 
lastnostih kisane zelenjave, 
posebno zelja in repe, kar bo 
zelo koristilo organizmu po 
prazničnih dneh. 

Po praznovanju
Danica Jožef

Zelje
o zelju lahko govorimo kot o „kralju mize“, 
kajti lahko ga pripravljamo preko celega 
leta, poleti svežega ali sladkega, pozimi pa 
kisanega. zelje ima zelo nizko kalorično 
vrednost in ga zelo priporočajo v času posta 
in pri različnih dietah. največja vrednost zelja 
pa so minerali in vitamini, kajti ima veliko 
kalija, železa, magnezija, žvepla in bakra, od 
vitaminov pa je na prvem mestu c vitamin. 

v pravilno kisanem zelju se razvijajo mikroor-
ganizmi, ki zavirajo procese gnitja v črevesju 
in pospešujejo iztrebljanje in izločanje strupov 
iz črevesja. zato je zelje tudi zdravilo, posebno 
zeljnica, v kateri se je kisalo zelje. Že babice 
so priporočile na tešče žlico ali dve zeljnice ali 
surovega kislega zelja, kar pospeši delovanjae 
žolča in delovanje slinavke. iz svojega otroštva 
se spomnim, da smo doma zjutraj jedli kislo 
zelje in žgance.

sok, stisnjen iz surovega zelja, pomaga pri 
zdravljenju razjede na želodcu ali pri kolitisu, 
sveže stisnjen sok ali smuti pa pomaga pri 
pomlajevanju in čiščenju strupov iz telesa, 
posebno če ga pripravimo takole: 

stisnemo polovico limone, limete in 
pomaranče ali grenivke, dodamo eno banano 
in 6 dag svežih zeljnih listov, ter vse skupaj 
gladko zmešamo ter pijemo zjutraj na tešče. 
sveži sok se ne sme zamrzovati ali pogrevati, 
vedno ga je treba pripraviti svežega.

Potolčeni listi zelja koristijo kot obkladki na 
udarjena mesta ali zvine sklepov. 

kot zdravilo se uporablja pri vnetju želodčne 
sluznice in sicer je potrebno spiti en kozarec 

svežega soka 40 minut pred obrokom, vsaj 
tri do štirikrat na dan. 

za lajšanje vnetih dihalnih poti pripravimo po-
parek iz listov zelja in sicer tako, da narezano 
zelje, okoli 10 dag, poparimo z vrelo vodo in 
to 3x do 4 x na dan popijemo pred jedjo. 

kdor se bori z nespečnostjo, naj pred spanjem 
spije pol kozarca svežega zeljnega soka. 

Po zadnjih dognanjih zelje in ostale križnice 
(brokoli, brstični ohrovt, cvetača) povezujejo 
z zdravljenjem tumorjev na črevesju. 

Repa
na podoben način je zdravilna tudi kisla 
repa, posebno je bogata z balastnimi snovmi 
in beljakovinami, maščobami, ogljikovimi 
hidrati, vsebuje pa tudi natrij, kalij, fosfor, 
magnezij, železo, vitamine b1, b2, c in folno 
kislino. je tudi bogat vir antioksidantov, ki 
zavirajo procese staranja in preprečujejo 
nastanek nekaterih kroničnih bolezni. sveža 
mlada repa se lahko uporablja od julija do 
septembra, kisla pa vse leto. 

Po prehransko zdravilni plati lahko repi 
zapojemo podobno hvalnico kot brokoliju 
in drugim križnicam, posebno če pogosto 
jemo tudi surove repne liste in poganjke. 
Menda ni dela ali organa telesa, ki mu repa 
ne bi koristila za živahnejše delovanje. 

jedi, v katerih se uporabljata kislo zelje ali 
repa, je zelo veliko. 

napisala bom nekaj receptov za malo bolj 
zahtevne jedi, ki pa so toliko bolj okusne in 
dopadljive. 

Predlagam: 1. kot prilogo, kislo zelje s suhimi 
figami, poleg pa ponudimo ajdovo kašo ali 
narastek iz ajdove moke, 2. štrukeljci s kašo 
in kislim zeljem, ki so za prilogo k svinjski 
pečenki, 3. kislo zelje z jurčki, 4. zeljni zvitki 
s kostanjevim pirejem in kot sladica 5. repni 
narastek z ajdovo moko. 
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Kislo zelje s suhimi 
figami
Potrebujemo 30 dag kislega zelja, nekaj suhih 
fig, muškatni orešek, pekočo papriko, nekaj 
soli po okusu, ½ litra vode, 1 žlico moke, 50 
g masla. 

kislo zelje skuhamo skuhaj s suhimi figami, 
narezanimi na četrtine, dodamo začimbe, zelje 
zgostimo z moko, ki smo jo zmešali z mrzlo 
vodo in na koncu zabelimo z maslom. 

Poleg ponudimo ajdov narastek ali kašo. 
narastek pripravimo takole: potrebujemo 20 
dag ajdove moke, 5 dl mleka, 5 dl vode,1/2 
čebule,2 dag masla, sol, majaron, za rahljanje 
malo suhega pivskega kvasa in 2 jajci. ajdovo 
moko zmešamo z vodo in mlekom, in kuhamo 
15 minut. osoljeno čebulo popražimo na 
maslu in stresemo k moki, začinimo z 
majaronom. ohlajeni zmesi primešamo 
rumenjaka in sneg iz dveh beljakov. zmes 
stresemo v namazan pekač in pečemo 30 
minut pri 180 stopinjah.

Štrukeljci s kašo in 
kislim zeljem
Potrebujemo: vlečeno testo, za nadev 
15 dag ajdove ali prosene kaše, 20 dag 
kuhanega kislega zelja, 2 jajci, žličko 
olivnega olja, žlico ocvirkov, 1 žlico 
sesekljanih zelišč (peteršilj, majaron, 
timijan, baziliko, muškatni orešek), sol, 
poper, 1 dl kisle smetane; vlečeno testo 
razvlečemo na tanko in pripravimo nadev: 
na pol skuhano kašo zmešamo z zeljem, 
ki smo ga pred tem popražili na čebuli 
in dodali ocvirke, vse skupaj začinimo z 
zelišči, prelijemo z razžvrkljanimi jajci in 
kislo smetano ter nadev namažemo na 

testo in zvijemo kot zavitek. z robom 
krožnika režemo manjše štrukeljčke, jih 
naložimo v nameščen pekač in spečemo 
pri 200°c (okoli 35 minut, v ventilatorski 
pečici pri 180°c). Ponudimo jih kot 
prilogo pečenemu mesu. za vegetarijance 
namesto ocvirkov lahko uporabite sojine 
kosmiče, kar pa ni tako okusno.

Jurčki s kislim 
zeljem

Potrebujemo: 1 kg kislega zelja, 50 dag svežih 
in narezanih jurčkov, 3 žlice olja, sol, poper, 
peteršilj in 2 žlici kisle smetane. 

zelje skuhamo, narezane jurčke pražimo, 
da izpari tekočina, dodamo odcejeno 
zelje, dodamo začimbe, premešamo in še 
malo podušimo. na koncu jed potresemo 
s peteršiljem in okrasimo s kislo smetano. 
Ponudimo kot samostojno jed ali kot 
prilogo.

Zeljni zvitki s 
kostanjevim 
pirejem

Potrebujemo manjšo glavo svežega zelja, 
sol, kostanjev pire (50 do 70 dag). zeljne 
liste skuhamo v slanem kropu, kostanjev 
pire začinimo z muškatnim oreškom, žličko 
masla, sesekljanim peteršiljem in soljo. trše 
dele zelja malo potolčemo, nadev z žlico 
polagamo na posamezen list in zvijemo kot 
sarmo. zvitke polagamo na naoljen pekač, 
jih prelijemo s kislo smetano, po vrhu jih 
posipamo z lanenimi semeni in sesekljanimi 
lešniki. Ponudimo kot samostojno jed.

Repni narastek z 
ajdovo moko
Potrebujemo 50 dag ajdove moke, 50 
dag bele moke, sol, 2 jajci, vrelo vodo po 
potrebi; za nadev: 1,5 do 2 kg sveže na-
ribane repe, mleko, 70 dag skute, sladkor 
po okusu, 2-3 jajca, 1 dl kisle smetane, 
vanilijo, eno jajce in 2 žlici kisle smetane 
(za preliv). ajdovo moko poparimo z vrelo 
slano vodo, gladko premešamo in pustimo, 
da se ohladi, dodamo pšenično moko in 
jajci. Maso gnetemo tako dolgo, da dobimo 
gladko testo. nato testo razdelimo na tri 

dele. repo pripravimo takole: repo 
očistimo, olupimo in grobo naribamo ter 
skuhamo do mehkega v slani vodi, nato jo 
ocedimo in prelijemo z mlekom ter pustimo 
pokrito pol ure. Po tem času repo ožmemo 
in dodamo skuto, sol, sladkor, vanilij in jajca 
ter dobro premešamo. del testa razvaljamo 
in položimo v namaščen pekač, namažemo 
z nadevom in postopek ponovimo. Po 
zadnji plasti polijemo kislo smetano in 
umešano jajce. Pečemo pri 200 do 220°c. 
repno pogačo ponudimo kot samostojno 
jed, ker pa je zelo nasitna, poleg ponudimo 
kompot ali čežano.
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Marjanca Čegovnik

Na potepu v Budimpešti
Kot vsako leto v decembrskem 
času je Sindikat delavcev v 
zdravstveni negi tudi letos 
organiziral predbožični izlet v 
eno od evropskih mest.

tokrat smo se podali v glavno mesto 
Madžarske. budimpešta je z uradno približno 
1,7 milijona prebivalcev, neuradno pa z okoli 
2,5 milijona prebivalcev, po številu prebivalcev 
šesto največje mesto v evropski uniji.

Mesto se razteza ob obeh bregovih donave. 
na desnem bregu se nahaja nekdanje 

samostojno mesto budim (buda) in severno 
od njega stari budim (obuda). Pešta se nahaja 
ob levem bregu donave. na donavi je nastalo 
tudi nekaj otokov. severno od mestnega 
središča sta Margaretin otok, danes priljubljeni 
park in rekreacijsko središče, in starobudimski 
otok. na otoku, južno od mestnega središča, 
je danes rečno tovorno pristanišče.

Po prihodu v madžarsko prestolnico, kjer so 
nas pozdravili sonček in prve snežinke, smo 

si ogledali mestne znamenitosti: citadelo, 
trg junakov, stadion, trg okoli Parlamenta, 
Margaretin otok, Matjaževo cerkev, kraljevi 
grad… 

sledilo je nekaj prostega časa za samostojne 
oglede, sprehod po znameniti vatci ulici in 
nakupe na božičnem sejmu. najlepši božični 
sejem je zagotovo na trgu vorosmarty, kjer je 
na slavni budimpeštanski kavarni gerbeaud 
prikazan adventni koledar.
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Pot proti domu nas je peljala mimo blatnega 
jezera, ki je največje jezero v srednji evropi. 
jezero je podolgovate oblike in meri 
približno 77 km, široko pa je med 4 in 15 km. 
v povprečju je globoko 3,2 m, največ pa 11 m, 
in tako je voda zaradi peščenega in plitvega 
dna zelo motna. ker se voda poleti segreje 
tudi do 26°c, je zelo razvit kopališki turizem. 
Popularna sta tudi ribolov in jadranje ter 
zdravilišča in termalni vrelci nedaleč od jezera. 
zaradi tega in ker Madžarska nima izhoda na 
morje, mu pravijo tudi »madžarsko morje«. 

Prijetno utrujeni in polni lepih vtisov se že 
veselimo naslednjega potepa.
 
Vir: Wikipedia.org

Gloria Šepec

Forum o prostovoljstvu v 
bolnišnicah

Po pozdravnem nago-
voru župana Mestne 
občine Maribor dr. andreja 
Fištravca, ki je med drugim 
izredno pohvalil delo me-
dicinskih sester, nas je vse 
zanimalo, kako poteka pro-
stovoljno delo na irskem. 
iz bolnišnice our lady 
hospice & care services v 
dublinu na irskem sta prišli 
na forum koodinatorici, ki 
že vrsto let usklajujeta 
prostovoljno delo v tej 
bolnišnici. na irskem ima-
jo občutno višje število 
prostovoljcev, ker ljudje 
drugače sprejemajo in se lažje odločajo za 
prostovoljno delo. tudi pri njih je poglavitni 
namen, da prostovoljci dopolnjujejo delo 
osebja v bolnišnici in ga ne zamenjujejo. 
vsem je namen dobrobit pacienta.

Prostovoljno delo je v slovenskih bolnišnicah 
zelo slabo zastopano, poleg bolnišnice novo 
mesto še najbolj deluje v kliničnem centru 
in na onkološkem inštitutu. vendar se tudi 
v teh dveh ustanovah srečujejo z upadom 
števila prostovoljcev. tudi nekatere srednje 
zdravstvene šole, ki so pred nekaj leti imele 
kar dobro zastavljen projekt prostovoljnega 
dela, se sedaj srečujejo z ukinitvijo projekta 
ali z občutno zmanjšanim številom prosto-
voljcev. boljše kot v slovenskih bolnišnicah 
poteka prostovoljno delo v socialnih zavo-
dih. razloge za takšno stanje lahko iščemo 
na različnih nivojih. 

V Mariboru smo se 15. novembra 2013 udeležile drugega 
foruma o prostovoljnem delu v bolnišnicah. Rdeča nit 
strokovnih prispevkov je bilo vprašanje, kako v slovenskih 
bolnišnicah povečati število prostovoljcev. Skupna ugotovitev 
je bila, da problem ni toliko v pridobivanju samih prostovoljcev 
kot v tem, kako je neka ustanova odprta za nove ljudi, katerih 
namen ni pomagati zdraviti ali izvajati zdravstveno nego, 
temveč je edini namen lajšati trenutke osamljenosti. 

dejstvo pa je, da je desetletno sodelovanje 
med srednjo zdravstveno in kemijsko šolo 
novo mesto in splošno bolnišnico novo 
mesto prineslo pozitivne rezultate dela. 
danes smo vzgled vsem srednjim zdra-
vstvenim šolam in vsem bolnišnicam in 
kliničnemu centru. imamo veliko mentoric, 
ki so poleg svojega dela mentorice dijakom 
prostovoljcem in vsako leto imamo med 50 
in 70 prostovoljcev. obetavno je tudi to, da 
so mladi, predvsem v prvih letnikih, zelo za-
interesirani za to obliko interesne dejavnosti. 
vsi skupaj delujemo v dobro bolnika, v dobro 
prostovoljca, v dobro bolnišnice in v dobro 
šole. vsi pridobimo delček pozitivnega.

in za konec: pesnik tone Pavček v svoji pesni-
ški zbirki angeli pravi, da obstaja angel za 
vsakogar, tudi angel za bolnike. varujmo 
take angele.
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Novoletno srečanje dijakov 
prostovoljcev 

Ta svet je lep, če komu nekaj daš,

ta svet je lep, če nekoga rad imaš,

če stisneš roko komu, ki ga kaj boli,

ta svet je lep, če si človek do ljudi.

Koordinatorica 
prostovoljnega dela v Splošni 
bolnišnici Novo mesto,  
ga. Jožica Rešetič, ob pomoči 
dijakov in mentoric že vrsto 
let organizira novoletno 
srečanje. Letos smo se 
družili na mednarodni dan 
prostovoljstva.

uvodoma nas je v imenu splošne bolnišnice 
novo mesto najprej pozdravila ga. jožica 
rešetič. dobrodošlico nam je izrekla tudi naša 
ravnateljica ga. damjana Papež. uvodnemu 
delu je sledil kratek prispevek dijakov pros-
tovoljcev. v nastopu so sodelovali ula Pavlin, 
kaja Povše, špela švajger, tamara Fijolič, urška 
resnik, tjaša bratkovič, tina jurjevčič, lara 
jakša in nikola radonjić. dijaki so se predstavili 
s pestrimi točkami, recitacijami, avtorskimi 
prispevki na temo – jaz prostovoljec.

 Prostovoljci na novoletnem srečanju

Mednarodni dan prosto-
voljcev je samo en dan, kar 
vsekakor ni dovolj, da bi se 
širila ideja prostovoljstva in 
bi nove ljudi navdušili za 
opravljanje te dejavnost, ki 
poteka vsak dan, 7 dni na 
teden, 365 dni na leto. zato je 
5. december neskončno dolg 
dan. Mi smo ga preživeli sku-
paj  z glasbo in recitacijami v 
nabito polni sejni sobi. letos 
nas je že 63 prostovoljcev, kar 
nekaj prostovoljk pa opravlja 
prostovoljno delo v skupini 
sončki in Pikapolonice.

Po koncu predstavitve nas je obiskal sveti 
Miklavž in nam vsem skupaj prinesel darila 
in lepe želje.

Dragi prostovoljci!

Zahvaljujeva se vam za vaš trud, 
prijaznost in dobrosrčnost.

Želiva vam vse najlepše v letu 2014!

Mentorici Gloria Šepec in Mojca 
Simončič
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Dušanka Polimac

Prostovoljci v hospicu: Podarite čas s 
svojim prostovoljnim delom
Ob letošnjem mednarodnem 
dnevu prostovoljstva so na 
stojnici v avli porodnišnice 
predstavili svojo dejavnost 
prostovoljci območnega 
odbora Hospica Novo mesto.

Zakaj postati prostovoljec v hospicu?

Prostovoljci so srce hospica in služitelji ljudem, 
saj opravljajo zelo pomembno delo v dobrobit 
bolnikov in njihovim svojcev.

Kdo je lahko prostovoljec v hospicu?

Prostovoljec v hospicu je lahko vsak polnoletni 
državljan rs, ki opravi ustrezno usposabljanje. 
izobrazba ni pomembna. zaželeno je, da 
zna deliti stisko in izgubo z drugimi, da se je 
pripravljen soočiti z vprašanji življenja in smrti 
in da ima sočutje, ki je odlika dobrega srca.

Kakšne prostovoljce si želimo?
dobrosrčne ljudi, ki se zavedajo svoje •	
moči in svojih slabosti.
takšne, ki radi sodelujejo in čutijo z •	
drugimi.
nobenih „super ljudi“ nobenih herojev.•	

Vrsta prostovoljnega dela
spremljanje umirajočih.•	
Podpora žalujočim.•	
ostala dela.•	

Kako postanem prostovoljec Hospica?

če ste pripravljeni podariti svoj čas, bomo 
veseli, če nas boste poklicali, pisali ali obiskali 
na območnem odboru.

MOTIVI ZA PROSTOVOLJNO 
DELO V HOSPICU
Osnovni

notranje stališče in drža, ki temelji na •	
humanizmu, prepričanju o vrednotah in 
dostojanstvu človeka.

Osebni
dajati več smisla lastnemu življenju•	
razvoj osebnosti s pripravljenostjo delati •	
na sebi
nesebičnost, človekoljubnost•	
sočutno sprejemati bolnike in se znati z •	
njimi jokati in smejati.
dovoliti drugim biti to, kar so.•	
bolniku in družini nuditi oporo pri njihovih •	
potrebah.

 Prostovoljci  hospica ob predstavitvi

biti sopotnik na poti živeti do konca.•	
delovati po načelu, kaj lahko dam in ne •	
le, kaj lahko dobim.
Pomagati pri manjših opravilih (pripravi •	
hrane in hranjenju, pri osebni higieni 
in gibanju, spremljanju k zdravniku, 
branju...)
opravljati druga dela v hospicu (pomoč •	
pri organizaciji prireditev, administrativna 
dela...)
hospicu in prostovoljcem je skupna želja •	
biti, slišati, razumeti potrebe bolnika in 
njegovih svojcev.

Vir: Slovensko društvo hospic
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Luč miru iz Betlehema 
tudi v naši bolnišnici

luč miru iz betlehema je mednarodna do-
brodelna akcija, ki se je kot ideja rodila leta 
1986 na avstrijski televiziji orF (Osterreichische 
Rundfunk), v njenem studiu v linzu. takrat 
se je v njenem televizijskem sporedu prvič 
pojavila oddaja luč v temi (Licht ins Dunkel), 
v kateri so zbirali sredstva za otroke, potrebne 
pomoči.

organizatorji so se odločili, da bodo vsem 
darovalcem v oddaji namesto drobnih daril 
delili plamen iz votline jezusovega rojstva 
v betlehemu. ker so bila zbrana finančna 
sredstva namenjena otrokom, so se odločili, 
da bo tudi luč miru iz betlehema v votlini 
jezusovega rojstva prižgal otrok, ki se je v 
tistem letu še posebej izkazal. ta tradicija se 
nadaljuje še danes. 

eden glavnih namenov akcije je, da  bi 
na božični večer luč miru iz betlehema v 
znamenju miru gorela na čim več okenskih 
policah. Želja organizatorjev je, da bi čim več 

Poslanica 2013 - 
POGLEJ DRUGAČE

če si daleč od mene, 
če me gledaš z razdalje, 

zviška ali brezbrižno, 
mi ne moreš gledati v oči. 
nočem, da se zapiraš vase, 

nočem, da si moj brezčutni opazovalec. 
Želim, da se mi približaš, me pogledaš, 

kajti samo tako me boš srečal in razumel. 
samo tako boš videl, 
kdo in kakšen sem. 

samo če prideš k meni, 
če snameš masko z obraza, 

me lahko prav vidiš. 
tako bom zate postal luč. 

Moja luč bo svetila tudi tebi, 
saj naju strah, sovraštvo, 

nerazumevanje in zamere 
ne bodo več ločevale. 

najin pogled bo drugačen, 
ker se bova poznala 

in se gledala takšna, kot sva.
odpri oči. razumi. 

sprejmi. Poglej drugače. 

Vir: lmb.skavt.net

ljudi akcijo poznalo, se z njo poistovetilo ter 
prisluhnilo njenemu sporočilu. Poznajo jo 
v vseh državah evrope, širi pa se tudi izven 
njenih meja.

15. decembra je luč miru iz betlehema 23. 
prišla tudi v slovenijo. skavti so plamen vse 
do božiča delili  v upanju, da bo na tak način 
prišel v čim več slovenskih domov. v naši 
bolnišnici sta jo sprejeli glavni medicinski 
sestri ginekološkega in kirurškega oddelka 
darinka hrovat in Mateja košak gregorič. 

namen letošnje poslanice in akcije je spodbu-
diti medsebojno sprejemanje in zmanjševanje 
negativnih predsodkov in delitev. geslo 
Poglej drugače izraža odločitev, da o ljudeh 
in dogodkih razmislimo in nanje pogledamo 
drugače, ne pa da slepo sledimo drugim. vsak 
posameznik naj bi drugega spoštoval ne glede 
na to, kako izgleda, kaj misli ali v kaj veruje, saj 
je tako kot mi tudi on samo človek.
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Cirila Gradišar

bil je drugi petek v mesecu in dan, ko imamo 
člani društva upokojencev splošne bolnišnice 
redne mesečne pohode. turoben, meglen, 
hladen zimski dan, pa še 13. povrhu. v obves-
tilu je bilo zapisano: »tako kot vsako leto je 
naš zadnji pohod po poteh trške gore. zbirno 
mesto kot vedno pred tušem, start pohoda 
izpred Qulandije.« 

kljub meglenemu vremenu se nas je zbralo 
deset.  in smo rekli: »Pot pod noge in gremo.« 
v katero smer, nismo določili, vsak je lahko 
povedal svoj predlog. bili smo si enotni, da 
gremo proti Ždinji vasi do gostilne Pugelj, od 
tam pa naprej. 

Prijetno je bilo hoditi po mirnih gozdnih 
poteh, opazovati naravo, ki se je pripravljala 
k počitku. seveda smo ves čas govorili, tem 
za pogovor nam zlepa ni zmanjkalo. Pa ne 
mislite, da smo klepetali o dnevih, preživetih 
v bolnišnici. vse kaj drugega nam je rojilo po 
glavah. 

kljub hladnemu in vlažnemu zimskemu 
zraku nam je postajalo vedno topleje. Pot se 
je pričela strmo vzpenjati, saj smo hodili tam, 
kjer je bila najbolj strma. za moč in pogum so 
bila v nahrbtnikih dobra domača zdravila, ob 
katerih nam je bilo še topleje. 

hodili smo ob vikendih ali zidanicah, saj se več 
ne ve, ali so stavbe za bivanje ali za preživljanje 
prostega časa. Pogovor je tekel dalje: »a veš, 
čigava je ta zidanica, ali veš čigava je ta ?«  »ta 
je od brudarja, ona od Finka, ta je veselova in 
tako naprej,« so odgovarjale tiste, ki dobro 
poznajo trško goro in imajo na tem griču tudi 
svoje zidanice.  

kar naenkrat smo bili pri cerkvi. tokrat nas 
je zanimal spomenik, postavljen lojzetu 
slaku. ob njem je nastala prva skupinska 
fotografija. 

Po drugi strani smo jo mahnili proti dolini, 
vendar brez postanka ni šlo. da nas ne bi 
zeblo, je moral Marijin mož jože počakati v 
zidanici, zakuriti in pripraviti malico in kuhano 
vino. bilo je tako dobro, da se nam ni prav nič 
mudilo naprej. Megla je postajala vse gostejša,  
mraz pa neprijeten, pa še svetilk nismo imeli, 
zato bi bila pot v temi nevarna. treba se je 
bilo podvizati, čeprav je bilo lepo in zaključek  

Mesečni pohod po poteh Trške gore

letošnjih pohodov super. škoda, ker niste bili 
z nami tudi ostali. Pa drugič.

Poglejte nekaj slik z decembrskih pohodov 
po Trški gori.  Upokojenci, včlanite se v naše 
društvo, ker nas taka druženja povezujejo, 
na njih pozabimo na vsakodnevne skrbi in 
uživamo. Pridite, ne bo vam žal.                                                                       

 Na Hmeljniku decembra lani

 Storž dolg 28cm, ki ga je našla Milena

 Na malici pri Mariji Trščinar Pred Slakovim spomenikom

 Na pohodu decembra pred tremi leti
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Meta Kovačič, Andreja Burger Muhič

Na otroškem oddelku
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ADVENTNI VENČKI - delavnica v sklopu 
veselega decembra
v sodelovanju z gg novo mesto - vrtnarija šmihel smo pripravili 
delavnico in izdelovali adventne venčke. otroci in njihovi starši so 
se z velikim navdušenjem lotili dela in nastali so čudoviti izdelki, ki 
jih je pohvalila celo izkušena mentorica danijela cesar. več si lahko 
pogledate v fotoreportaži. 

DRUŠTVO BELI JASTREB NA OBISKU
v novembru so bolne otroke obiskali člani društva beli jastreb, 
katerega ustanovitelja sta jaka šubic (fant z mišično distrofijo) in 
darja durić, (dipl.m.s.). Preko društva so zbrali veliko igrač in knjig, 
s katerimi so razveselili bolne otroke. 

Veseli december na otroškem 
oddelku
Najslabše, kar se ti lahko zgodi je, da pristaneš v najlepšem 
mesecu v letu v bolnišnici. Grozno. Ampak mi smo se zelo 
potrudili in tudi v bolnišnici poskušali z raznimi aktivnostmi 
in delavnicami otrokom pričarati praznično vzdušje z vonjem 
po domu.

ustvarjali smo čudovite okraske 
za smrečico in jo tudi okrasili, 
pekli piškotke, da je dišalo na 
vse strani - bili so tudi zelo 
slastni. z njimi smo pogostili 
visoke goste iz mestne občine 
novo mesto in založbe goga. 
Prinesli so nam čudovita 
knjižna darila, za kar smo jim 
zelo hvaležni. bolni otroci 
zelo radi prebirajo knjige in 
ob junakih, ki nastopajo v 

zgodbah, lažje pozabijo na 
strah in bolečino.

s tem namenom smo organizirali tudi 
pravljične urice z založbo goga, ki so na 
sporedu vsak torek v decembru, takoj po 
zajtrku. otroci so bili zelo zadovoljni in so 
se radi vključevali v ponujene aktivnosti, 

počutili so se sprejete in domače, domov pa 
odšli veseli, s prijetno izkušnjo, pa čeprav iz 
bolnišnice.

 Na fotografij: 
Kaj smo delali 
decembra ...

Naj v letu 2014 srce vam poka od veselja, 
naj vaš nasmeh komu dan polepša,

naj z vašo pomočjo usoda bo nekomu lepša.

Srečno vam voščijo  
mali in veliki  

z Otroškega oddelka
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KK Krka med bolnimi otroki
košarkarja edo Murič in luka lapornik sta v družbi predstavnikov 
navijaške skupine kelti obiskala otroški oddelek splošne bolnišnice 
novo mesto. srečanje je bilo res prisrčno in pogovori duhoviti, celo 
pocrkljali so najmlajše. s starejšimi otroki sta delila tudi svoje izkušnje 
o poškodbah in poudarila, kako pomembno je okrevanje. obdarila 
sta jih s sadjem, klubskimi majicami in obeski. otrokom in njihovim 
staršem sta polepšala dan in verjamem,da se ga bodo še dolgo 
spominjali.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
tudi v bolnišničnem vrtcu in šoli smo letos prvič pripravili tradi-
cionalni slovenski zajtrk. skupaj z otroki in njihovimi starši smo se 
pogovorili o pomenu zdravega zajtrka.tokrat so za zajtrk poskrbeli 
pridni kuharji iz oš drska. 

PRAVLJIČNA URICA Z ZALOŽBO GOGA
za prijeten začetek veselega decembra je poskrbela založba 
goga, tako, da smo v torek takoj po zajtrku poslušali čudovito 
pravljico Pekarna Mišmaš. Po končani pravljici je stekel pogovor o 
peki kruha in takoj smo se poenotili, da naslednji dan zamesimo 
testo in oblikujemo različne oblike kruhkov. otroci so bili zelo aktivni, 
saj so se z veseljem vključili. Mesili in oblikovali so svoje najljubše 
oblike kruhkov. zadišalo je po praznikih – prav tako kot v pekarni 
Mišmaš.

ZAHVALE 
z otroškega 
oddelka:

Za podarjene igrače in družabne  
igre se zahvaljujemo:

ge. Maji kocjan in vrtcu iz črnomlja, ge. sonji Žabčič, ge. urški korasa, 
ge. videčnik, ge. nevi thorževsky in družini kraljič za podarjene 
knjige in igrače;

ge. Polanec – Mohorčič  za podarjen usb ključek z risanko Mia, dr. 
Pogačarju za veliko kuharsko knjigo, ge. Mojci simončič za darilo, 
našemu humanitarnemu znancu Matevžu berkopcu za podarjene 
knjige.

Z veseljem naj povemo, da so različni pliškoti že dobili nove 
otroške lastnike, ki bodo  naprej skrbeli za njih.
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Dedek Mraz na otroškem oddelku

Kot že toliko let do sedaj je tudi letos dedek Mraz obiskal in 
razveselil bolne otroke na Otroškem oddelku Splošne bolnišnice 
Novo mesto.

zelo smo se ga razveselili, tako majhni, kot veliki, 
pridni in malo manj pridni, ter pozorno prisluhnili 
vsaki njegovi besedi.

besede dedka Mraza so res nekaj posebnega in 
pustijo »pečat« do naslednjega obiska. otrokom je 
zaželel veliko zdravja in prepričana sem, da je tudi 
njegov obisk pripomogel k hitrejšemu okrevanju.

toplo se zahvaljujemo dPM Mojca za darila, čarovnika 
tonija in še posebno za skrb, da bolni otroci  ne bi bili 
prikrajšani za najlepši dogodek v letu.

za nas je dPM Mojca prava opora, na katero se lahko 
vedno naslonimo in nam tako trdno stojijo ob strani, 
za to smo jim neizmerno hvaležni.

ostanite takšni še naprej in hvala vam, ker ste…

»Otroci hočejo objem, 
naročje, prijazno besedo, 
dotik, nekoga, da jim prebere 
pravljico, nekoga, da se z 
njim smeje in pogovarja.« 

(John Thompson)

ko nastopi bolezen, je tako staršem kot 
tudi obolelim otrokom izjemno težko. 
Predvsem je za otroka stresno bivanje v 
bolnišnici, srečevanje novih obrazov ter 
sodelovanje pri različnih preiskavah. za 
lažje bivanje otrok v bolnišnici poskrbimo 
prijazne sestre, ki poleg staršev noč in dan 
bedimo nad našimi bolančki ter jim tako 
vsak dan pričaramo iskrico v nagajivih 
očkah in globoke jamice v širokem nas-
mehu. obožujem delo, ki ga opravljam, 
otroci so moj svet in vsak dan se ob delu 
z njimi pripeti nekaj novega, lepega in 
nadvse zabavnega.

da bo okolje otrokom v bolnišnici še bolj 
domače in sproščeno, sem se odločila, da 
s pomočjo prijateljev in znancev zberem 
nekaj igračk. odziv je bil ogromen in 
kaj kmalu je bila moja mala soba polna 
prekrasnih igračk, čudovitih knjig in drugih 
zabavnih stvari, ki so jih darovali prijazni 
ljudje. Prelep občutek pa me je obdal, ko 
je na moja vrata potrkal prikupni mali 
fantiček ter mi pomolil vrečko z igračo, s 
katero se je še vedno prav rad igral. tudi 
on je želel polepšati dan bolnim otrokom. 
ostala sem skoraj brez besed! 

biti del nečesa tako lepega te popelje v še 
večjo srečo in motivacijo za naprej.

rada bi se zahvalila vsem, ki ste pomagali 
in darovali za naše otroke.

za toplejše in še bolj nasmejano bivanje 
v bolnišnici, se zahvaljujem: 

renati novak iz Modnega šiviljstva •	
novo mesto,
mamici Maji vidmar z otrokoma nežo •	
in blažom,
mamici jasmini Žagar iskra, ter nadvse •	
prikupnemu fantičku oskarju,
za še bolj polne vreče igrač pa sva •	
prispevali tudi moja malenkost in 
sestrica aleksandra.

Nives Pavlič

 Predstavniki Sekcije zdravstvene in babiške nege so pripravili darila za bolne otroke, ki so 
jih ti lahko odnesli domov.

 Folklorna skupina OŠ Drska je s plesom in petjem bolnim otrokom polepšala dan. 
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24. 1- 26. 1. 2014   Novo mesto
BEAUTY SPA

Kdaj ste nazadnje zaplesale sproščeno, svobodno? Se pogledale v ogledalo in se iz 
srca nasmejale? Si dovolile biti to, kar ste? Beauty spa vikend je odlična priložnost, 
da se za kratek čas osvobodimo vseh svojih zasidranih obveznosti in se prepustimo 
razvajanju za lepoto,  našo dušo, telo in duha z odličnimi predavatelji.

Program Beauty spa vikenda :

 Predavanje Ključ do lepote z največjo lepotno strokovnjakinjo moj. koz. nege ga. Silve Glavan
 Tibetanci na NOV način- ključ samozdravljenja skozi tibetanske vaje z Davidom Grabičem, shiatcu terapevtom in viš. dipl. kozmetikom

 Joga obraza s Savino Atai
 Ismech ( ples brez forme ) s Kristin De ventus odlično plesno pedagoginjo
 Delavnica ličenja z najboljšo vizažistko Tino Lasič Adrijanović

Seminar se naj bi udeležilo do 30 udeležencev. Organizator si pridrži pravico do spremembe programa.PETEK             24. 1. 2014

16:30- 17:00
Prihod in prijava v Podjetniškem inkubatorju 
Podbreznik Novo mesto

17:00- 19:00
Predavanje  Ključ do lepote ga. Silve Glavan moj. Koz. 
nege

Lepa in zdrava koža, bleščeči in močni lasje, lepi in 
urejeni nohti, zdravo in vitalno telo, so dar narave, ki 
ga je vsak od nas prejel ob rojstvu. V človeški naravi 
pa je, da podarjenih stvari ne cenimo tako kot bi jih 
morali. Vsi si želimo, da bi se počutili kar najbolje, radi 
bi bili negovani in lepi. Pri tem nam lahko v veliki meri 
pomagajo lepotni strokovnjaki. Na sodoben način bomo 
spoznali pravi ključ do nege in lepote telesa in obraza 
.Danes je poudarek na tem vse večji, saj nekaterim 
osmisli življenje, daje veliko zadovoljstvo in srečo.

19:15-20:00
Tibetanci na NOV način ( TEORIJA) – ključ 
samozdravljenja skozi tibetanske vaje z Davido 
Grabičem shiatcu terapevtom in dipl. viš. kozmetik

Pet tibetanskih obredov, ki so znani tudi pod imenom 
vrelec mladosti, predstavlja preprosto celostno obliko 
vadbe za celo telo, ki jo izvajamo doma. Vadba pospešuje 
pretok energije skozi sedem glavnih energetskih centrov 
(čaker). Ključ samozdravljenja bomo spoznali na dveh 
delavnicah (teoretično in praktično).

SOBOTA            25. 1. 2014 

8:30- 9:00
Prihod v Plesni center v Bršljinu

9:00-10:00
Tibetanci na NOV način- praktična delavnica

10:00-10:30
Obred pitja čaja Thalgo, ki je eden izmed sponzorjev in 
prigrizek

Spoznali bomo odlične čaje bogate izbire, ob katerih se čas 
na kratko ustavi in nas popelje v harmonijo.

10:30-13:00
Joga obraza s Savino Atai mednarodno mojstrico 
joge obraza, avtorica knjižnih uspešnic in nutricistka, 
specializirana za hormonsko dieto in superživila

Področje od vratu navzgor ljubkovalno rečemo > 
direktorska pisarna < našega organizma – in ta vzdevek si 
več kot zasluži. Na tem delu se nahaja kar 57 mišic, poleg 
tega so tam tudi pomembni živčni centri, važni meridiani 
in akupunkturne točke, možgani, ter cel spektor žlez. 
Spoznali bomo kako ohraniti naše zdravje, videz, fizični, 
mentalni ter duhovni razvoj.

17:00- 20:00
Ismeh (ples brez forme) s Kristino De Ventus priznana 
plesalka, plesna pedagoginja in trenerka ismeha

Ko se v popolnosti sprejmemo takšne, kakršni smo, ostane 
le še ljubezen, ki se nalezljivo širi na naše bližnje. Potreba 
po nadzoru vseh okoli nas izgine, postanemo popolnoma 
svobodni. Biti svoboden pa pomeni delovati iz srca. Kristina 
nas bo skozi ples popeljala k naravnemu gibu, popolni 
svobodi tistega kar smo in kar zmoremo.

NEDELJA            26. 1. 2014 

8:30- 9:00
Prihod udeležencev

9:00-12:00
Delavnica ličenja z Tino Lasič Andrejević, ki je 
vrhunska vizažistka in oblikovalka maske. Po 
svoje znanje je odšla v Hollywood, kjer se je učila 
od najboljših in je to tudi postala. Sodelovala je s 
številnimi slavnimi in svoje znanje predaja v šoli 
Make Up Artist Center.

Ličenje je svojevrstna umetnost, ki se jo lahko vsak 
nauči. Smernice, kot jih vidimo na modnih revijah 
in časopisih, so prilagojene posebnim modnim 
stylingom. S pomočjo teoretičnega in praktičnega 
dela se bomo naučili kakšno ličenje ustreza vaši koži, 
starosti, življenjskemu slogu in oblačenju.

Za potrebe vadbe v soboto prosimo, da udeleženci 
prinesejo s seboj blazino za jogo. Organizator si 
pridržuje pravico do spremembe programa. V primeru 
nezadostnega števila udeležbe se seminar prestavi.

CENA CELOTNEGA PROGRAMA ZNAŠA 65 EUR.

Cena paketa vključuje:
• teoretični del delavnic
• praktični del delavnic
• predavanja
• pijačo in prigrizek

Prijave sprejemamo na: anam.janezic@siol.net 
ali na tel: 051 224-066 Beauty spa centra.

Prijave 
sPrejeMaMo do 
10.1.2014 na tel. št.. 
051 224 066 ali na 
e-naslov: anam.
janezic@siol.net. za 
vse dodatne infor-
macije in program 
nas lahko pokličete in 
vam jih pošljemo na 
vaš e-mail naslov.
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Življenje je kratko,
delo dolgo,
priložnosti izmikajoče,
izkušnje zavajajoče,
odločitve težke.
   (Aristotel)

Vsem sodelavcem v bolnišnici želimo ve-
liko ujetih priložnosti, nebolečih izkušenj in 
lahkih odločitev v letu 2014!

Kolektiv anesteziološkega oddelka

V večeru tihem pridna roka 
nežno gladko nit prepleta,
čudovite vzorce splete polne sanj 
in domišljije,
kot da nit življenja vije.
Dobre želje združi v zvezde,
srečo v sonce oblikuje,
nato pa robu bele čipke cvetove 
upanja nasuje.
Tako ljubeče naj usoda stke Vam 
dneve v novem letu.
Skrbno trenutke naj izbira, 
previdno naj poti ubira. 

Živeti pomeni ustaviti se tam, 
kjer sije sonce. Čim več sonca v 
prihajajočem letu!

Kolektiv KRG-ENDOSKOPIJE

So dnevi, so leta in so pomladi, 
ko se imamo preprosto radi; 
so trenutki, ko je treba na novo začeti 
in so ljudje, ki jih je treba preprosto objeti. 
 
Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš; 
ta svet je lep, če nekoga rad imaš, 
če stisneš roko komu, ki ga kaj boli; 
ta svet je lep, če si človek do ljudi. 

                                    (Tone Pavček)

Srečno 2014 
vam želi kolektiv Prehrambene službe
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V letu 2014 vam želimo poslušna mišična vlakna,
lahek korak in poskočno srce,

visoke skoke in mehke pristanke,
globoke vdihe in dolge izdihe,
močan prijem in spretne prste,
trdno hrbtenico in urejene misli.

Naj bo duši in telesu gibanje prvina in dobrina.

Fizioterapevti SB Novo mesto

Želimo vam, da zvezde radosti 
žarijo v vas celo prihajajoče leto, 
da vsak nov list papirja v novem 
letu govori o zdravju, sreči, 
zadovoljstvu, spoštovanju, miru, 
razumevanju in uspehu.

Predvsem pa vam želimo, da 
bi se zavedali, da ne moremo 
živeti sami, da je uspeh v moči 
in slogi. Vezi, ki močno držijo, ne 
popustijo pred preizkušnjami in 
izzivi jutrišnjega dne. 

Obilo delovnih uspehov in 
osebnega zadovoljstva
vam želi 
kolektiv internega oddelka!

kolektiv EIT
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Bliža se najlepši čas v letu. Čas, ko se 
spominjamo preteklosti in pričakujemo 

prihodnost. Čas, ko se želja po sreči, zdravju 
in uspehu seli iz srca v srce. 

Naj se vsem uresničijo sanje, udejanijo želje 
in izpolnijo pričakovanja. 

 
Hvala za sodelovanje 

v preteklem letu in 
SREČNO 2014!

 
Kolektiv infekcijskega 

in pljučnega oddelka

 
 

Naj iskrivost pisanih decembrskih luči  
polepša drobne trenutke v mozaiku časa,  

naj čarobnost zimskega ivja na drevju  
zasenči črne misli,  

naj toplina in iskrenost osrečujeta  
vas vse leto. 

 

Srečno 2014 v imenu DMSBZT Novo mesto

V NOVEM LETU VAM ŽELIMO:
OCEAN	LJUBEZNI,

MORJE	PRIJATELJSTVA,
JEZERO	SREČE,

REKO	ZADOVOLJSTVA,
POTOK	NEŽNOSTI	IN
KAPLJICO	ZAUPANJA	V	

SINDIKAT	ZDRAVSTVA	IN		
SOCIALNEGA	VARSTVA.

NAJ BO ZA POVRH ŠE ZDRAVO IN VESELO,
PA NAM BO USPELO!

IO SZSV BOLNIŠNICE

voščila
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Poslanica za leto 2014

SMISEL OBSTOJA

skrivnost uspeha zrele osebnosti je v spoznanju, sprejemanju in 
pozitivni naravnanosti najmračnejšega dela lastne osebnosti, ki 
nas najbolj omejuje. negotovost, strah pred drugimi, pomanjkanje 
hrabrosti in občutek nemoči pred lastnimi mejami so razširjeni 
med današnjimi moškimi in ženskami kot nalezljive bolezni. k 
sreči jih lahko spremenimo v pozitivno energijo, usmerimo k 
samospoštovanju, v vero v samega sebe in v smisel življenja.

težave pri prizadevanju, odpreti se, biti iskreni in imeti se zares radi so 
mučne blokade, ki nas ovirajo, da bi izboljšali svoje samospoštovanje. 
težko sprejemamo, da je življenje hoja, pot, na kateri ves čas na-
biramo izkušnje, ki nas spreminjajo in delajo boljše. to pot bomo 
prehodili »najbolje kot znamo«, le če bomo sprejeli, da nam, ko je 
to potrebno, pomagajo drugi.

nemški fi lozof arthur schopenhauer je rekel, da je tisto, po čemer 
se razlikujejo usode smrtnikov, mogoče zaokrožiti v tri temeljne 
defi nicije: tisto, kar smo, oziroma osebnost v najširšem pomenu 
(zdravje, moč, lepota in temperament, moralna pomembnost, 
inteligenca, vzgoja); tisto kar imamo, to je možnost posedovanja v 
vsakem smislu, in tisto, kar predstavljamo – kako nas drugi dojemajo, 
to je, kakšne nas vidijo.

strinjali se boste, da je za srečo v našem življenju absolutno 
najpomembnejše tisto, kar smo, naša osebnost. če že ne zaradi 
česa drugega, vsaj zaradi dejstva, da je vedno in povsod aktivna. 
Poleg tega ni podvržena usodi kot druge dobrine in nikoli nam je 
ne morejo odvzeti.

Med vsemi dobrinami je tisto, kar nas takoj osrečuje, mir v duši.

odlomki iz knjige dr. nele sršen: rak na duši

NAJ BO LETO 2014 VESELO, SREČNO, 
POZITIVNO, MIRNO, ZDRAVO

vaši laboratorijci

Pred vrati našimi stoje, 
to dobri trije so možje, 

miklavž, božiček, dedek mraz, 
izpolnit naše so prišli želje. 

Na ORL oddelku želimo si, 
da v letu 2014, prinesejo nam ti: 

- zdravja, zdravja zvrhan koš, 
pa kanček sreče - za pomoč, 

- razumevanje za stiske naše, 
ki življenje nam jih vsak dan natrese, 

- več časa za pacienta našega, 
za pogovor z njim in stisk rok dveh, 

ki vodita v zadovoljstvo obeh 

- številke res ne lažejo, 
pridni čez celo leto smo bili, 

zato  božičnice bi bili veseli mi! 

ZDRAVO, SREČNO IN USPEŠNO  LETO  2014, 
vam želi kolektiv ORL oddelka. 

“Naj smeli načrti, 
ustvarjalna energija in 
dobra dela padejo na 
plodna tla. 
Vesel božič in srečno, 
zdravo ter uspešno 2014! 
Veselimo se sodelovanja z 
Vami tudi v prihajajočem 
letu. 

Oddelek za patologijo in 
citologijo” 

voščila
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Zadovoljstvo...
je zanesljivo posledica
vsestranskega sprejemanja,
velike ponižnosti - ko se ne trudimo, 
da bi iz sebe naredili to ali ono,
ampak se predamo polnosti življenja-
in mu dovolimo da steče skozi nas

(D. Grayson).

Sodelavci nevrologije vam želimo, 
da bi vsak izmed vas 

našel prijetne trenutke, 
ki jih ponuja življenje.

Prijetno preživete praznike  
ter veliko lepega 

v letu 2014!

V življenju sta le dve poti, 
ena je prava, druge sploh ni.
Vsak si poišče svoj smerokaz, 

da lahko hodi po svoji poti življenja. 
  

Naj bo leto 2014 pot dobre volje, 
ljubezni in zdravja.

Kolektiv očesnega oddelka

voščila
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Spoštovane bolníce, dragi bolniki, 
dragoceno osebje!

»tisto noč, ko se je rodil jezus, so angeli to novico oznanili pastirjem. 
Med njimi je bil tudi zelo reven pastir, ki ni imel prav ničesar. ko so 
njegovi prijatelji sklenili, da na povabilo angelov gredo v votlino 
in vzamejo s seboj kakšno darilo, so povabili tudi njega. Pastir pa 
je rekel: 'ne morem iti praznih rok, nimam kaj podariti.' Prijatelji so 
ga prepričevali in ga nazadnje le pregovorili.

Prispeli so na kraj, kjer je bil otrok s svojo materjo in z jožefom. 
Marija je držala dete v naročju in se smehljala, ko je videla, kako 
velikodušno so pastirji prinašali svoje preproste darove: sir, volno 
ali kak sadež. zagledala je tudi pastirja, ki ni imel ničesar, in povabila 
ga je, naj stopi bliže. v zadregi se je približal.

da bi lahko sprejela darila pastirjev, je Marija nežno položila dete v 
naročje pastirju, ki je bil praznih rok.«   

(Revni pastir, Zgodbe s semeni upanja, Ognjišče 2004)

srčno vam želim, da zgodba spregovori vašemu srcu in usmeri 
notranji pogled v božični dogodek, ki je praznik preprostosti, topline 
in pristne bližine, je praznovanje z odprtimi, izpraznjenimi rokami in 
s čutečim srcem… naj božja Mati v božični sveti noči v vaša odprta 
srca položi dete, ki naj nahrani srce in življenje z dobroto, s sočutjem, 
z veseljem in upanjem!

v novem letu 2014 pa vam voščim, da bi iz svobodnega in blagega 
srca drug drugemu v naročje polagali darove prijaznosti, medse-
bojne podpore, trdnega in zvestega prijateljstva! v vse temno, 
viharno in razkrojevalno, kar bremeni naš čas, našo misel in mnoge 
odnose,  naj  se prismehlja obličje učlovečenega, naj vzcvete sveto 
iz naših globin, naj se razprostre večna lepota in razžari neugasljivo 
upanje…

srečen boŽič in blagoslovljeno leto 2014!

h koncu prehojene poti skozi leto 2013 pa sodi še iskrena zahvala: 
bolnišničnemu vodstvu in osebju za ljubeznivo in skrbno povezo-
vanje v službi bolnícam in bolnikom, preizkušanim na bolniških 
posteljah in svojcem za sprejemanje in zavezništvo v molitvi in 
daritvi!

Mir in dobro,

vaš bolniški duhovnik s svojimi brati

p. Marko Novak OFM

v novem mestu, pred božičem 2013

Ponovno je božič
in novo leto,
misel nas vodi
po čarobnih poteh,
v srcu pa nosimo
le eno željo,
da srečo bi našli
v vsakih očeh.

SREČNO V LETU  2014

    Kolektiv GIN-POR ODD

Toplo ognjišče in smeh v očeh,
iskreno želimo vam v prazničnih dneh,
da zdravja in sr nih trenutkov n tet o,

v obilju nasulo bi vam novo let o.

Kirurški oddelek

voščila
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Ponovno lučke bomo prižgali,  
se spomnili preteklih dni,  
vse slabo bomo pozabili,  

zapomnili si bomo le dobre stvari. 
 

Zato si zdaj sezimo v roke,  
zazrimo si v oči,  

zaželimo si sreče in zdravja  
v letu, ki kmalu se rodi. 

 

Srečno 2014 
 

Pomočnica dir. za zdravstveno nego 
Mag. Jožica Rešetič 

Ponovno lučke bomo prižgali,  
se spomnili preteklih dni,  
vse slabo bomo pozabili,  

zapomnili si bomo le dobre stvari. 
 

Zato si zdaj sezimo v roke,  
zazrimo si v oči,  

zaželimo si sreče in zdravja  
v letu, ki kmalu se rodi. 

 

Srečno 2014 
 

Pomočnica dir. za zdravstveno nego 
Mag. Jožica Rešetič 
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Zato si zdaj sezimo v roke,  
zazrimo si v očzazrimo si v očzazrimo si v o i,  či,  č

zaželimo si sreče in zdravja  če in zdravja  č
v letu, ki kmalu se rodi.

Srečno 2014 čno 2014 č

PomočPomočPomo nica dir. za zdravstveno nego čnica dir. za zdravstveno nego č
Mag. Jožica RešetičMag. Jožica RešetičMag. Jožica Rešeti

Hitro, kot da bi zvezda utrnila se,
leto od nas poslavlja se.
Za ene vesel, razigran,
a za ene osamljen, otožni december je tu.

Naj v teh decembrskih dneh
vsak odpre iskreno svoje srce, 
naj pozabi na zamere vse,
naj toplo stisne roko v pozdrav,
naj nekomu polepša dan,
pa čeprav samo za sekundo ali dve.

Vsem prijateljem-icam,
vsem sodelavcem-kam,
vsem ljudem tega sveta
želimo, da sreča pri vsakemu bi bila doma,
da dobrota vsakega obiskala bi 
in zdravja ter miru poklonila mu.

SREČNO!

Služba za čiščenje, transport in kurirska dela

Voščilo

voščila
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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 2014.  
Da bi se Vam in Vašim najdražjim uresničila mnoga pričakovanja,  

Vam želijo prostovoljci 
SREDNJE ZDRAVSTVENE IN KEMIJSKE ŠOLE NOVO MESTO 

 

voščila
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Spet prihaja novo leto,  
v meglo sprva še ujeto. 

Kaj prinaša, še ne vemo, 
le tipaje skozenj gremo. 

Staro leto bo minilo, 
zadnje dalo bo darilo - 

 up na lepše, boljše čase, 
ki le dobro vleče nase! 

Srečno 2014 želimo 
zaposleni v Centralni sterilizaciji

Življenje je pesem – poj jo.
Življenje je igra – igraj jo.
Življenje je izziv – sprejmi ga.
Življenje je sen – uresniči ga.
Življenje je žrtev – daruj jo.
Življenje je ljubezen – užĳ  jo. 
                                 Sai Baba
 
… da bi bilo vaše življenje v letu 2014 pesem, 
    igra, izziv, sen, žrtev in ljubezen  
    vam želimo zaposleni COB-a.

voščila
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Čas, ko zvezda se utrne, 
stare vse poti zagrne, 

vir so sreče nasmejane. 
 

Želimo vam čim več 
nasmejanih  in srečnih dni. 

       
      Kolektiv CTD Novo mesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

Ne verjemite komurkoli in karkoli.
Verjemite pa, če morete, moji zgodbi:
Nekoč, pred leti,  
ko me je kot strela z jasnega zadelo hudo,  
mi je star mož, živi modrec, dejal:  
»In nikar se odslej ne boj življenja!«
Tako zdaj jaz govorim po njem podobne besede za vas: 
Ne bojte se življenja!  
Naj pljuska v vas z vso silo in v vse žile,  
naj vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese. 
In imejte ga radi,  
da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas!
    T. Pavček

NE BOJTE SE ŽIVLJENJA

Ne verjemite njim, ki vam pravijo: 
“Ta svet je grozen, grob, grd.” 
Ni res. Res je, da je lahko še hujši.  
Toda za vas je to vaš edini svet, edini, ki v njem živite,  
da se v njem udomite in ga v dobrem  
naravnate po svoji podobi.
Ne verjemite tudi njim, ki vam pravijo: 
“Življenje je trdo, trpko in težko.”  
Ni res. Res je, da je lahko še hujše.  
Toda za vas je to življenje edino, enkratno in neponovljivo. 
Vaše je, da iz njega naredite vse, kar je v dobrem mogoče.

Dragi naši sodelavci, dragi bralci, naj bo leto 2014 prijazno z vami.
Uredništvo Vizite



Nagrajenci križanke 61. številke Vizite:
1. nagrada: joži štupar, stopiče
2. nagrada: ingrid jaklič, novo mesto
3. nagrada: Maja lenčič, šentjernej
Pravilna rešitev gesla se glasi:  
DEFRIBILATOR.

nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti. 

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

Uredništvo VIZITE,   
Splo šna bol ni šni ca Novo me sto,  
Šmi hel ska ce sta 1, 8000 Novo me sto,  
ali na e-naslov: vizita @sb-nm.si.

na
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ne pozabite pripisati osebnih podatkov  
(ime, priimek, naslov).


