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Uvodnik
Na ljudi …

Virus je zakrožil po svetu in v direktnem 
prevodu povzročil, da je prišel nad ljudi 
(epi demos) ... seveda je prišel tudi v ljudi in 
povzročil bolezen.

Bolezen spremeni vsakega. Nekoga bolj, 
drugega manj. Nekomu povzroča bolečino, 
temperaturo, kašelj, drugemu veliko blažje 
simptome. Bolezen nas ne prizadene samo 
telesno. Vpliva na celoten organizem v vseh 
obsegih. Pa tudi v teh obsegih ne prizadene 
vseh enako. Nekateri bolezen celo zanikajo, 
drugi jo poveličujejo. In sedaj se prestavi-
mo v naše obdobje, v obdobje epidemije, no 
celo pandemije. Bolezen grozi od povsod. 
Od soseda, sošolca, sodelavca, do turista 
ali celo sodelujočega na koncertu ali nogo-
metni igri ali v vrsti v lekarni. Postajamo 
odvisniki hitrih informacij, kratkih sporo-
čil, ki zaznamujejo prve vtise, ki utrjujejo 
spomin. Na nekaterih spletnih straneh nas 
celo opozorijo, koliko časa bomo porabili, 
da bomo prebrali novico. V tej hitrosti hle-
penja po informaciji, po čim hitrejši pote-
šitvi radovednosti, po čim hitrejši graditvi 
lastne ocene in stališč, po čim hitrejši za-
gotovitvi varnosti, pozabljamo, da podatek 
še ni informacija. Zaupanje in verovanje v 
čim krajše in čim udarnejše novice za čim 
hitrejše polnjenje podatkovnih vrzeli nas 
oddaljuje od klasičnega modela, ki ga živi-
mo pri našem vsakdanjem delu s pacienti in 
v timu. Polne komunikacije z vsemi atributi 
in časom za presojo o vrednosti teh podat-
kov nam tak način ne nudi. Ker prvi vtisi 
vladajo naši možganski skorji, je spreminja-

nje hitro zasidranih stališč težko, včasih celo 
nemogoče. 

Srečo imamo, da delamo v okolju, kjer je 
nositi maske in razkuževanje rok nekaj obi-
čajno vsakdanjega. Izkušnje so se izkazale 
kot pomembna opora v času epidemije. 
Kljub vplivu bolezni na nas in strahu pred 
boleznijo so bile čvrsto vezivo timskega 
dela. Delo je potekalo sprva v zelo omeje-
nem obsegu, saj so tudi pacienti raje ostali 
doma. Po nekaj tednih zatišja se je pokaza-
lo, da nas bolezen vseeno spreminja ne glede 
na epidemijo. Pacienti so se, žal, v slabšem 
stanju pričeli vračati. Opažali smo težja sta-
nja, ki jih drugače nismo bili več vajeni. K 
sreči se je sočasno pričelo tudi ohlajanje epi-
demije. Obravnave so postajale vedno težje 
in intenzivnejše. Počasi se sedaj vračamo v 
normalne obsege in obrate. Bolnišnica, ki 
ne obratuje, tudi deloma, ni več v svoji polni 
funkciji in ne nudi pomoči potrebnim vse 
potrebne pomoči.

Z izkušnjami, ki smo jih pridobili v prvih 
tednih, smo tudi zaposleni postali samoza-
vestnejši pri delu v »vesoljskih oblačilih«. 
Delovanje izolativnega oddelka je dalo 
model reševanja naše situacije. Model, ki 
je postal praktično edini v naši državi. Z 
njim smo bili uspešni pri preprečevanju 
vnosa okužbe. Res pa je, da tudi ne vemo, 
kakšno je bilo breme vnosa in ali je bilo 
sploh veliko. Glede na število prepoznanih 
okuženih v izolativnem oddelku k sreči nis-
mo bili hiša, močno obremenjena z oku-
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ženimi. Kot bi virus spoštoval naše napore 
za uspešno organizacijo. Z organizacijskimi 
spremembami so se izkazali tudi na novo 
obremenjeni zaposleni v novih funkcijah in 
pri zahtevnem delu. Hvala in čestitke vsem.

In ob zahajanju epidemije praznujemo z 
edinstvenim poklicem, ki ima edini v svo-
jem nazivu ime družinskega člana – sestra. 
Ob prazniku medicinskih sester kot tudi 

babic nekaj tednov pred tem, se vsem zah-
valjujem za strpnost, razumevanje in stro-
kovno delo v imenu pacientov in vodstva. 
Verjamem, da nam bo virusni pohod »na 
ljudi« dal novega zagona pri obremenitvah, 
ki nas čakajo, ko bomo bolnišnico pognali 
v polne obrate delovanja.

Prim. mag. Miran Rems, dr. med.,
vršilec dolžnosti direktorja

Drage sodelavke, dragi sodelavci –  
diplomirane medicinske sestre,  
tehniki zdravstvene nege in babice

Ob vašem prazniku naj vam iskreno čestitamo. Hvaležni 
smo vam za vaše strokovno delo, za motiviranost in 
predanost.

Zavedamo se, da zdravstvenih storitev brez vas ne bi 
mogli izvajati in ste nepogrešljiv člen v skrbi za paciente.

Trudimo se in še naprej se bomo trudili, da ostanete 
priznani, spoštovani in ustrezno nagrajeni za svoje 
opravljeno delo.

Za sladko presenečenje je poskrbela ekipa 
Conditus d.o.o. z najboljšimi kremšnitami.
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Spoštovane sodelavke in sodelavci
Zadnji tedni so bili težki. Kar precej vas je bilo prekomerno 
obremenjenih, večina je delala v težjih in povsem novih 
razmerah, za vse pa je bilo, in je še vedno, to obdobje ne-
gotovosti ter strahu. Ne pozabite tega. 

Čez noč smo bolnišnico povsem reorganizirali in jo spre-
menili v prostor, varen tako za paciente kot za nas. Vsa-
kodnevno smo s strani odgovornih ustanov prejemali na 
kupe ohlapnih navodil, naročil in zahtev in jih z razširjeno 
skupino KOBO prelivali v procese naše hiše. Neprijetnih 
presenečenj je bilo precej. Zaprtje šol in vrtcev – kdo bo 
skrbel za naše najmlajše? Odpoved vseh nenujnih pregledov 
in posegov – kaj se bo dogajalo z našimi bolniki? Manko 
osebne varovalne opreme – kaj bo z našim zdravjem? Po-
rast števila okuženih v državi – kaj bo z zdravjem naših 
družin? Odpoved javnega prometa, zaprtje občinskih mej, 
omejitve gibanja na prostem – bomo tudi mi ostali zdravi? 
Ne pozabite tega.

Že večkrat smo pokazali, da v krizi stopimo skupaj, sti-
snemo zobe in naredimo red. V enem popoldnevu je bil 
postavljen oddelek za izolacijo in v istem popoldnevu se je 
našel tudi tim zanj. S skupnimi močmi smo zbrali dovolj 
opreme za varno delo, pa čeprav je veljala prepoved nabave 
le-te. Prišli so prvi covid-19 pozitivni pacienti, prišla je prva 
covid-19 pozitivna porodnica, mi smo delovali profesional-

no in složno. V času covid-19 krize nam ni spodletelo. Ne 
pozabite tega.

V mesecu maju se je epidemiološka situacija pričela umir-
jati. Vsi si želimo, da bi se življenje postavilo v stare tire. In 
tudi se postavlja. Spet iz dneva v dan dopolnjujemo pro-
tokole, čez noč je hiša polna ljudi, lažje se gibamo, celo 
negotovi dodatek je realiziran. Lahko gremo v knjižnico, 
mogoče na morje, spet vozijo avtobusi, otroci so v vrtcu in 
šolah, frizerije obratujejo. Le maske nas še opominjajo na 
breme izpred dobrih dveh mesecev.

Zakaj pišem? Ne pozabite, da vam ni bilo lahko. Ne po-
zabite, da vas je bilo strah in ne pozabite, da je bilo ostale 
strah doma, vi pa ste vsako jutro vstali, pustili otroke v ne-
gotovosti in prišli v službo, kjer ste skrbeli za to, da drugih 
ni strah. Še prej kot v letu dni se bo govorilo o številkah, o 
likvidnosti, o dodatkih in njihovi upravičenosti. Ne poza-
bite, da je bil vaš prispevek enormen, zaradi vas se kolesje 
zdravstva še vedno obrača.

Hvala.

Anja Jovanovič Kunstelj, dr. med.,
strokovna direktorica
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Ob mednarodnem dnevu medicinskih 
sester, tehnikov zdravstvene nege in babic
Spoštovane sodelavke in spoštovani sodelavci

Leto 2020 je mednarodno leto medicinskih sester in babic 
in hkrati 200. obletnica rojstva Florence Nightingale, ki je 
bila pionirka na področju zdravstvene nege. Bila je prva, ki 
je pokazala, kako pomemben člen v zdravstvenem sistemu 
in obravnavi pacientov smo medicinske sestre.

Medicinske sestre in babice smo tiste, ki imamo pomembno 
vlogo pri zagotavljanju zdravstvenih storitev, naše delo mora 
biti varno in kakovostno, naše delovanje profesionalno, ko-
munikacija pa strpna in prijazna. 

V tem času so oči in pozornost Slovenije in sveta uprte v naš 
poklic na način, ki ga nihče ni mogel predvideti. Medicinske 
sestre in babice smo bile in smo v središču pozornosti zaradi 
epidemije in ta je pokazala, kako nenadomestljivo je delo 
zdravstvene nege na vseh nivojih našega delovanja.

Medicinske sestre in babice svoje poklicno življenje posveča-
mo skrbi za majhne in velike, od rojstva do smrti, pogosto 
smo tiste, ki smo s pacienti ob prelomnih dogodkih v nji-
hovem življenju.

Zaradi vsega naštetega je pomembno omeniti tudi dejstvo, 
da bo za zagotavljanje ustreznih zdravstvenih storitev do 
leta 2030 primanjkovalo 9 milijonov medicinskih sester, na 
kar opozarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija. In prav 
zato je spoštovanje našega dela in prispevka v vseh pogledih 
izjemnega pomena.

Drage sodelavke in sodelavci. Ob 12. maju, svetovnem dne-
vu medicinskih sester in babic, vam iskreno čestitam, hkrati 
pa se vam zahvaljujem za vaše predano delo v preteklem letu 
in se veselim novega skupaj z izzivi, ki nam jih prinaša. Sama 
trdno verjamem, da povezani in strpni lahko dosežemo vse.

Mojca Strgar Ravnik, mag. zdr. neg.,
v. d. pomočnice direktorja za področje 

zdravstvene nege in oskrbe
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Ali Baba in 40-dnevna karantena 
Slovenci smo se hrabro spopadli z nevidnim sovražnikom v 
obliki novega koronavirusa. Še več, dokazali smo, da znamo 
stopiti skupaj, ko je potrebno. Prvi je bil okužen motorist, ki 
je sprva slabo zdravstveno stanje pripisoval poškodbi zaradi 
nesreče z motorjem. Pri njem se je pozneje izkazalo, da je 
okužen z novim koronavirusom. Kje se je okužil, ni najbolj 
jasno, lahko da se je to zgodilo na poti iz tujine domov. 
Do 12. 3. 2020 smo odkrili 89 na novo okuženih ljudi. 
Slovenija ja zastala. Odšli smo v samoizolacijo. Lahko bi se 
reklo, da smo odšli v karanteno. 
Prvi zapis o karanteni sega v leto 1377. Takrat so za 30 dni 
v Dubrovniku izolirali vse potnike, da bi se izognili kugi ali 
črni smrti, ki je ime dobila zaradi razpada tkiva v prizadetih 
bezgavkah ali bubonih. Tkivo je postalo črno in se je lahko 
utekočinilo. Prvo pravo, 40-dnevno karanteno so Benetke 
razglasile leta 1448, da bi s tem omejile razsajanje nalezlji-
vih bolezni po mestu, predvsem kuge. 40 dni karantene se 
je v primeru borbe proti kugi izkazal kot ustrezen ukrep, 
saj danes vemo, da v primeru kuge v povprečju mine 37 
dni od prvih znakov bolezni do smrti. Dubrovnik je bilo 
prvo mesto v Evropi, ki je omejilo gibanje na karantensko 
območje ali lazaret. 
Beseda karantena izhaja iz italijanske besede quarantino ali 
obdobje 40 dni, ko so v Benetkah za 40 dni izolirali potnike 
na enem izmed otokov v Beneški laguni. Zakaj 40 dni? Za 
časa vesoljnega potopa je deževalo 40 dni in 40 noči. Jezus se 
je v puščavi postil 40 dni. Post pred veliko nočjo traja 40 dni. 
Postranski razlog razglasitve karantene je bilo ohranjanje 
reda, miru in zaupanja v oblast ter seveda normalno po-
slovanje. Dubrovnik ali Benetke si nista smela privoščiti, 
da bi izgubila zaupanje pri svojih partnerjih, če bi v mestu 
prišlo do neredov zaradi okuženih ljudi in širjenja bolezni. 
Ali to komu zveni znano?
Koronavirus ima smisel za humor in prilagajanje karanteni. 
Zelo hitro so se okužile kronane glave. Princ Albert Mo-
naški in princ Charles skoraj istočasno. Koronavirus ima 
lahko 14-dnevno inkubacijo, ko se razmnožuje v sluznici 
zgornjih dihal in ne povzroča težav. Ljudje so lahko bolni in 

ob tem raznašajo virus tudi 14 dni. Po preboleli bolezni, ko 
minejo znaki bolezni, tudi še po 14 dnevih najdemo genet-
ski material virusa. Vse skupaj več kot 40 dni. Koronavirus 
je hujši kot Ali Baba in 40 razbojnikov. Ali Baba zahteva 
100-odstotni avans, razbojniki pa poskrbijo, da osebna va-
rovalna oprema izgine. Vse to zaradi korone. 
Ko to pišem, je minilo natanko 40 dni od razglasitve epi-
demije. Ali smo sedaj na varni strani? 40 razbojnikov ne 
misli tako. Radi bi, da se še naprej vzdržuje napetost in 
strah. Vendar pa je strah naš največji sovražnik in ne virus. 
Virus se zaradi spoštovanja predpisov ni širil med nami. 
A strah ostaja, čeprav smo na 40. dan imeli samo še 9 na 
novo okuženih, kar pomeni, da je en okuženi približno 7 
dni nazaj okužil manj kot eno osebo na dan. 
Občutek za red imamo prirojen, potegnili smo prave ukrepe 
in se jih držali 40 dni. Sedaj je čas, da normalno zaživimo. 
Tako kot so skušali normalno živeti tudi okuženi Sloven-
ci. Izkazalo se je, da je zdravi del Slovencev dobro prišel 
skozi, četudi so se okužili. Oče, ki se je okužil, je bolezen 
prenesel samo na svojo ženo, pa še to v času, ko še ni vedel, 
da je okužen. Žena ni prenesla bolezni naprej. Okužena 
zdravstvena delavka je prenesla bolezen samo na najmlaj-
šega otroka, ki pa je bil samo smrkav, kot že celo zimo, in 
sploh niso slutili, da je bolan. Otrok ni prenesel bolezni na 
stare starše, ki so skrbeli za tri otroke, medtem ko je mama 
okrevala v samoizolaciji. V enem izmed domov za ostarele 
živi tudi ženska v svojem 105. letu življenja, ki je preživela 
covid-19. Brez težav in skrbi. Enostavno se je prepustila reki 
življenja in ozdravela. 
Tudi mi se bomo morali prepustiti reki. Vendar pa bomo 
morali še naprej paziti na čeri in podvodne vrtince. Names-
to vesel bomo uporabljali milo. Namesto čolna pa zaveda-
nje, da najbolje pazimo na druge tako, da se, če zbolimo 
z znaki bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus, držimo 
gesla #Ostanidoma. 

Doc. dr. Miha Skvarč, dr. med.,  
specialist klinične mikrobiologije

7



Preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 virusa 
v SBJ skozi oči medicinske sestre za 
obvladovanje bolnišničnih okužb
Bolezen covid-19 je situacija, s katero se srečujemo globalno. 
Njene posledice bodo neizbežno tako ali drugače zaznamo-
vale naša življenja.
Novi koronavirus, ki so ga pri ljudeh prvič opazili decembra 
lani v kitajskem mestu Vuhan, se je hitro širil po svetu in na 
začetku meseca marca že dosegel tudi naše kraje. Razumlji-
vo nam je bilo, da se moramo na virus pravočasno odzvati. 
Za zagotavljanje strokovne in varne obravnave pacientov, 
ki potrebujejo zdravstveno oskrbo v naši bolnišnici, je bilo 
potrebno sprejeti niz ukrepov. Namen teh ukrepov je bil 
preprečiti širjenje novega koronavirusa SARS-CoV-2 na 
ostale paciente in zdravstveno osebje ter s tem posledično 
tudi na vse prebivalce.
Eden od prvih ukrepov v naši bolnišnici je bil izobraziti 
naše zaposlene o novem koronavirusu. Nemudoma smo 
sklicali izredno sejo projektne skupine za bolnišnično higie-
no, kjer smo sprejeli pomembne ukrepe za preprečevanje vi-
rusa in poostrili delo promotorjev za higieno rok. Pravilna, 
striktna higiena rok in prepoznavanje priložnosti za higieno 
rok sta že od vsega začetka igrala ključno vlogo v boju proti 
virusu. V tej smeri smo nadaljevali že sredi meseca februarja 
in tako organizirali tri predavanja epidemiologinje in mi-
krobiologinje doc. dr. Irene Grmek Košnik, dr. med. Odziv 
zaposlenih je bil pričakovano velik, z velikim zanimanjem 
smo prisluhnili informacijah o virusu in pričakovanem šir-
jenju ter morebitnih posledicah. 

Vsi ukrepi so nastajali na osnovi stalnega spremljanja de-
javnosti na ravni WHO, ECDC, NIJZ in MZ RS. Res je, 
da smo se v začetku ob spoznavanju virusa odzivali rahlo 
negotovo, tako zaradi stalno se spreminjajočih priporočil 
kot različnih napovedi in predvidevanj števila okuženih 
v Sloveniji. K temu je dodatno pripomoglo pomanjkanje 
osebne varovalne opreme na globalnem nivoju. Tukaj smo 

se v naši bolnišnici izkazali kot odgovorni, iznajdljivi za-
posleni, ki znamo v kriznih situacijah interese skupnosti 
postaviti pred interese posameznika in se za skupno dob-
ro hitro in učinkovito povezati, organizirati, sodelovati in 
ukrepati. Pomoč pri zagotavljanju osebne varovalne opreme 
je bila v tej fazi s strani zaposlenih izjemno dragocena. Gle-
de na situacijo je bilo potrebno optimizirati uporabo osebne 
varovalne opreme (OVO) oz. prilagoditi tudi procese dela. 

Ustvarili smo protokole, navodila pravilne uporabe OVO in 
vse skupaj na delavnicah spravili v prakso. Namen delavnic 
je bil predstaviti širjenje in prenos virusa, kako se obvarovati 
s pravilno izbiro in uporabo OVO glede na stopnjo tvega-
nja. Dodatno varnost in samozavest so zaposleni pridobili 
s praktičnim oblačenjem in slačenjem OVO. 

Kot zelo pomembna se je v času dela med epidemijo izka-
zala dobra komunikacija, sprotna informiranost zaposlenih. 
Vloga vsakega posameznika s skupnimi cilji in z jasnimi 
pristojnostmi se je v dani situaciji izkazala kot izrednega 
pomena. Dokazali smo, da v kriznih razmerah ne izgub-

Predavanje doc. dr. Irene Grmek Košnik, dr. med.
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ljamo glave in nismo nagnjeni k paniki, hkrati pa nismo 
podcenjevali nevarnosti. Sproti smo kreirali navodila, stan-
dardno operativne postopke (SOP) in se dnevno dobivali 
na delovno koordinacijskih sestankih razširjenega Komisija 
za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO). Sposobni 
smo se bili samoorganizirati ter zrelo in odgovorno zaščitno 
ukrepati. Od začetnih ukrepov pa do današnjega dneva smo 
spisali preko 40 pomembnih dokumentov za preprečevanje 
širjenja virusa, jih sproti objavljali na intranetni strani za 

naše zaposlene in jih upoštevali pri našem delu. V dodatno 
podporo smo posneli film pravilnega slačenja in oblačenja 
OVO, ki ga zaposleni lahko kadarkoli pogledajo.

Dokumentna podpora pri preprečevanju prenosa SARS-CoV-2 virusa

Prve bojne linije smo opremili z opomniki pravilnega ob-
lačenja in slačenja OVO. Z veseljem sem se v podporo za-
poslenim z vidika varne zaščite pred virusom, kot medicin-
ska sestra za obvladovanje bolnišničnih okužb, pridružila na 
izolativnih oddelkih/enotah in drugod, kjer je bilo potreb-
no. Lahko zapišem, da je bilo posebno doživetje sodelovati 
s porodnim timom pri covid-19 pozitivni porodnici. Varno 
oblačenje, še bolje – slačenje OVO je bilo v realni praksi 
tudi zame izjemno poučno in odlična izkušnja za nadaljnje 
delo. Vsa pohvala vsem sodelujočim pri oskrbi porodnice, 
ki so odgovorno in mirno ter zelo varno delovali ves čas 
njenega bivanja v naši bolnišnici.

Boj proti okužbam in širjenju bolezni covid-19 se nadaljuje. 
Glede na doživeto in dosedanje izkušnje imamo podlago, 
ki nam bo v nadaljevanju s pravo mero samozavesti in di-
scipline omogočala varno delo in zdravstveno oskrbo našim 
pacientom še nadalje.

Spoštovani sodelavci, še naprej delujmo varno, hvala za do-
sedanje sodelovanje in ostanimo zdravi!

Tanja Pristavec, mag. zdr. nege,
vodja Centralne sterilizacije in medicinska sestra za 

obvladovanje bolnišničnih okužb

Slika 5 dokumentna podpora pri preprečevanju prenosa SARS-COV 2 virusa 

OVO zaščita 
zaposlenih

optimizacija 
dela

koordinacija 
nabave

določitev 
OVO glede na 

stopnjo 
tveganja

pravilna 
uporaba OVO

Optimizacija OVO

Delavnice pravilne uporabe OVO 
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Organizacija dela v Urgentnem centru 
Jesenice v času epidemije covida-19
13. marca je bila v Republiki Sloveniji razglašena epi-
demija zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2. Temu pri-
merno je bilo potrebno organizirati tudi delo v Urgen-
tnem centru Jesenice (UC). 
UC Jesenice je postal vstopna točka za vse obolele oziroma 
vse s sumom na okužbo. Pripravili smo plakate, na katere 
smo navedli telefonsko številko. Preko javnih glasil in me-
dijev smo paciente naprosili, da pred vstopom v bolnišnico 
v primeru prisotnosti znakov, kot so kašelj, povišana teles-
na temperatura ali nahod, pokličejo na telefonsko številko 
in počakajo pred vhodom v UC. Na platoju UC smo za 
obravnavo teh pacientov postavili zabojnik z namenom, da 
bi preprečili prenos okužbe na druge paciente, ki so bili brez 
kataralnih znakov. Zaposleni ZD Jesenice so tam izvajali 
tudi odvzeme brisov na covid-19. 
Zaposleni UC in NMP ZD Jesenice so imeli praktično 
usposabljanje oblačenja in slačenja osebne varovalne opre-
me (OVO). Poudarek je bil na pravilnem slačenju, ki nam 
je povzročal kar nekaj težav. S strani Ministrstva za zdrav-
je in Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo dnevno 
prejemali navodila, zato smo imeli z zaposlenimi prav tako 
dnevne sestanke, na katerih so bili obveščeni o novostih in 
sklepih sestankov Komisije za obvladovanje bolnišničnih 
okužb (KOBO). Vsa navodila in zapisnike so zaposleni pre-
jemali tudi dnevno po elektronski pošti.
Večina pacientov je prišlo v UC brez napotnice, kar je po-

menilo dodatno obremenitev za enoto za hitre preglede, ki 
jo izvajajo zaposleni ZD Jesenice. Da bi lahko oskrbovali več 
pacientov, je bilo v UC potrebno pripraviti več izolativnih 
prostorov. V UC imamo namreč samo dve izolativni sobi v 
opazovalnici. Izolativni prostori so bili tako še v ambulanti 
št. 4 in 5 ter v prostoru za CT, kjer smo imeli možnost na-
mestiti dva pacienta istočasno. Zaposleni so pri svojem delu 
uporabljali večinoma osebno varovalno opremo (OVO) 1. 
Pred vhodom v bolnišnico smo vzpostavili vstopno točko, 
kjer smo vsakemu pacientu izmerili telesno temperaturo in 
preverili epidemiološki status po pripravljenem obrazcu, 
OBR 231 – Vprašalnik o epidemiološki poizvedbi na co-
vid-19. Na vstopni točki so te aktivnosti izvajale medicinske 
sestre iz enote za naročanje ter z informacijskega pulta, na 
pomoč pa so jim priskočili tudi specializanti. Ne smemo 
pozabiti še na našega informatorja Fadila, ki je bil v veliko 
pomoč pri usmerjanju pacientov, transportu osebnih stvari, 
otroških lupinic in še česa na oddelek. 

Kako pa je s številkami?
Vsekakor je epidemija pri ljudeh povzročila strah pred preno-
som okužbe v bolnišnici, mogoče so imeli pacienti na začet-
ku tudi manj zdravstvenih težav, kajti obiskov v našem UC 
je bilo izredno malo. V spodnji tabeli je primerjava števila 
obiskov v letu 2019 in 2020 v obdobju od 13. 3. do 30. 4.

Leto/enota Triaža Enota za hitre preglede Enota za poškodbe Enota za bolezni Opazovalnica 
2019 3545 1043 2890 887 879
2020 2070 567 1615 562 643

Tako je bilo v tem časovnem obdobju v letu 2019 obravnavanih 4820 pacientov, v letošnjem letu pa 2774 pacientov. 
Naslednja tabela pa prikazuje število pacientov glede na triažno kategorijo.

Leto/tr. kat. Nenujna Standardna Nujna Zelo nujna Takojšnja 
2019 113 2255 256 214 7
2020 64 1115 703 187 9
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Kako naprej – pričakovanja, realnost
Kot je bilo že omenjeno, se je število obravnav v času epi-
demije znatno zmanjšalo. Kakorkoli pa pogledamo število 
obravnav na dnevni ravni, številke počasi rastejo. Opaziti je, 
da se število obiskov veča. Še bolj pa je vidno, da so pacienti, 
ki prihajajo v naš UC, zelo bolni, primeri so zahtevnejši, 
izvesti je treba več diagnostično terapevtskih postopkov. 
Kako bodo te številke še rasle, je seveda težko predvideti. 

Da ne bom predolga. Na koncu bi se rada zahvalila vsem 
zaposlenim v urgentnem centru, specialističnih kirurških 

ambulantah ter enoti za naročanje in seveda informator-
kam za njihov doprinos k lažji organizaciji dela. Začetki so 
bili namreč izredno težki, saj so se navodila dnevno spre-
minjala. Hvala tudi kolegicam iz drugih enot, ki so bile 
prerazporejene v UC in so v tem času omogočile, da je bil 
kdo od zaposlenih v UC mogoče tudi kakšen dan doma.

Nada Macura Višić, dipl. m. s.,
glavna med. sestra urgentnega centra, specialističnih 

kirurških ambulant in enote za naročanje

Izolativni oddelek
V času razglašene pandemije virusa covid-19 smo v naši 
bolnišnici organizirali oddelek t. i. sive cone, kamor se na-
mešča paciente kirurških in internističnih oddelkov pa tudi 
ginekološke ambulante, pri katerih status glede potencialne 
okužbe z virusom ni znan. 

Oddelek se je odprl 16. marca v nočnem času v prostorih od-
delka za abdominalno kirurgijo, kjer je na voljo šest postelj 
za paciente z respiratorno simptomatiko, dve z možnostjo 
monitoringa in osem postelj za običajne sprejeme brez po-
večanega suma na okužbo s covidom-19. Organizirali smo 
tudi sobo za izvedbo ginekoloških pregledov in sobo za 

zdravljenje s hemodializo pri pacientih z znaki/simptomi 
respiratorne okužbe. 

Na oddelku so ves čas delali specializanti različnih strok, 
ki so bili v času razglasa vpoklicani na delo v matični us-
tanovi. Z notranjo prerazporeditvijo smo uspeli zagotoviti 
tudi kader diplomiranih medicinskih sester in tehnikov 
zdravstvene nege. 

Organizacijo dela na oddelku smo prilagajali sprotno do-
segljivim informacijam, zato je bilo sledenje navodilom 
zahtevno. Vseeno menimo, da smo se po skoraj mesecu 
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dela izkazali kot zaupanja vredna in požrtvovalna ekipa, ki 
deluje strokovno in ima uvid, da je delo namenjeno temu, 
da so pacienti pa tudi zaposleni pri delu v teh izjemnih 
razmerah varni. 

Ekipo z zdravniške strani je sestavljalo osem specializantov 
različnih strok, ki so delali v dopoldanskem in popoldan-
skem turnusu, med vikendom pa čez dan. Ponoči so na 
oddelku delali specializanti internistične oz. kirurške stro-
ke. Poleg tega sta bila na oddelku sprva eden, v zadnjem 
času pa dva specialista internista. Specializanti so poleg dela 
na oddelku pokrivali tudi dodatna delovišča v urgentnem 
centru. Ekipo zdravstvene nege je sestavljalo pet MS in 
pet TZN. Delo je potekalo v tako imenovanem ruskem 
turnusu, to pomeni, da smo delali dnevno 12-urno izmeno, 
naslednji dan nočno 12-urno izmeno, nato smo imeli dva 
prosta dneva, ki sta bila namenjena počitku.

Oddelka na ta način ne bi mogli organizirati brez podpore 
KOBO, obeh direktorjev in pomočnice direktorja za po-
dročje zdravstvene nege, ki so imeli in imajo ves čas uvid v 
delo in nas pri tem podpirajo. Vsi imamo namreč v zavesti 
dejstvo, da je tak oddelek v tem trenutku in verjetno še 
nekaj časa neobhodno potreben, da lahko zagotovimo vsem 
pacientom ustrezno strokovno obravnavo. Pri delu in pri za-
gotovitvi kadra smo bili podprti tudi s strani predstojnikov 
in glavnih medicinskih sester kirurškega, internističnega in 
ginekološkega oddelka ter urgentnega centra. 

Zdravstveni tim, ki je delo opravljal na prehodnem oddel-
ku, se je zaradi resnosti razmer, v katerih smo se znašli, in 
odgovornosti, s katero smo se srečali, imel več vprašanj kot 
odgovorov. Svoje delo so opisali z naslednjimi besedami: 

Sprva je bilo delo naporno, saj nismo vedeli kaj nas čaka, 
kakšna bo situacija, kakšen bo naš način dela. Že od samega 
začetka smo imeli dovolj zaščitne opreme. Na naš oddelek 
so prihajali kirurški, internistični, ginekološki in dializni 
pacienti, zato smo bili na delu (na izmeno) v mešani ekipi 
(internistični in kirurški), da ni prišlo do pomanjkanja zna-

nja določene izmene. 
To je bila zanimiva 
izkušnja, saj smo se 
veliko naučili in iz-
menjavali izkušnje 
tako o kirurških, in-
ternističnih kot tudi 
o ginekoloških paci-
entih. Vsak oddelek 
namreč zahteva svo-
je specifično znanje. 
Bili smo majhen, a 
prijeten tim. Med 
sabo smo se povezali 
in tudi bolje spoznali. Zelo dobro smo sodelovali z zdrav-
niki, ki so bili v času epidemije dodeljeni našemu oddelku. 
Nekateri so nam nesebično pomagali pri vsakem delu, ne-
kateri tudi ne. Postali smo zaupniki in prijatelji. 

Zaposlenim na izolativnem oddelku je bil všeč gibljiv delav-
nik. Najbolj jim je bilo všeč, da sta se združili »interna« in 
»kirurgija«, saj smo osvojili vsaj nekaj že pozabljenih znanj, 
nekaj novega smo se pa tudi naučili. Veseli smo bili tudi, 
ker je bil na oddelku ves čas en zdravnik. Z zdravniki smo 
lepo sodelovali, nekaj smo se tudi presmejali, se pogovarjali 
o strokovnih pa tudi o osebnih stvareh … Zdravniki so 
nam bili pripravljeni pomagati tudi pri »sestrskih« zadevah. 

Z gotovostjo lahko trdimo, da nam je bilo na splošno všeč, 
saj smo se kot kolektiv lepo povezali, lepo smo sodelovali 
in dopolnjevali svoje izkušnje in znanje. 

Oddelek smo 6. maja zaradi ugodne epidemiološke situacije 
zaprli. Vsem se za požrtvovalnost in pripravljenost za delo 
v precej drugačnih, predvsem oteženih pogojih dela lepo 
zahvaljujeva.

Mateja Verdinek, dr. med., spec. int.,
Zorica Panić, dipl. m. s.
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Organizacija oddelka in intenzivne enote 
za zdravljenje pacientov s covid-19 okužbo
Ob razvoju epidemiološke situacije z virusom SARS-CoV-2 
v Sloveniji smo tudi v Splošni bolnišnici Jesenice pripravili 
oddelek in enoto intenzivne terapije za morebiten sprejem 
pacientov s covid-19 okužbo. Pred tem smo obiskali Infek-
cijsko kliniko v Ljubljani in prenesli veliko njihovih dobrih 
praks za delovanje v izrednih razmerah ter sodelovali na 
videokonferenci, ki jo je pripravila Univerzitetna klinika za 
pljučne bolezni in alergijo Golnik. Glede na vse informacije, 
ki smo jih pridobili, smo se odločili, da je najprimernejši 
prostor kardiološki odsek na internem oddelku, kjer sta 
locirani tudi polintenzivna in intenzivna enota v prvem 
nadstropju.

Ker v bolnišnici nimamo primernih izolativnih enot na 
oddelku, smo pred vhod na oddelek postavili začasni filter, 
ki je razdeljen na tri prostore. Največji prostor je namenjen 
sprejemu pacienta, druga dva pa osebju, ki si skozi dva filtra 
odstrani osebno varovalno opremo. Vsa vrata bolniških sob 
smo preuredili, namestili smo okna za boljši nadzor pacien-
tov in lažjo komunikacijo med osebjem, ki je pri pacientu, 
in osebjem, ki je v »čisti« coni. Ker je bil naš namen čim 
manj izpostavljati zaposlene virusu, smo na hodniku oddel-
ka pred polintenzivno in intenzivno enoto uredili dostop 

in prostor za izvajanje nadzora vitalnih funkcij. Pred vsako 
bolniško sobo smo namestili oglasno desko piši-briši, kamor 
bi zaposleni lahko pisali pomembna obvestila.

Za ta oddelek smo opredelili postopek predaje pacienta, 
transporta po cevni pošti, dostave potrebnega potrošnega 
materiala, hrane za paciente ter odvoz smeti in umazanega 
bolniškega perila.

V času transporta covid-19 pozitivnega pacienta iz urgen-
tnega centra ali izolativnega oddelka na oddelek za covid-19 
pozitivne paciente bi prižgali alarm, ki bi opozarjal vse za-
poslene, naj ne hodijo na hodnik, kjer se izvaja transport.
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Največ časa smo namenili delavnicam, kjer smo se med 
drugim naučili pravilnega oblačenja in slačenja osebne va-
rovalne opreme in uporabe autoflow mask; te nam je za čas 
epidemije posodil Lek, d.o.o. Izobrazili smo vse medicinske 
sestre, zdravnike in čistilke, ki bi prihajali na oddelek ali 
intenzivno enoto.

Zaenkrat nam oddelka še ni bilo potrebno aktivirati in 
upamo, da tako tudi ostane.

Maja Kaker, dipl. m. s., vodja ZN v IIT

Center za dializo v času epidemije
Dobro se spominjam brezskrbnih decembrskih večerov, ko 
smo udobno zleknjeni pred televizorjem spremljali poročila 
o novem koronavirusu v Vuhanu na Kitajskem. Ampak to 
je bilo takooo daleč od nas. Le kako bi takrat pomislili, 
da bo dogajanje dobilo svetovne razsežnosti in preraslo v 
pandemijo! A vse se je začelo odvijati z vrtoglavo naglico …

Kar strahoma smo čakali na informativne oddaje, ki so 
poročale o naraščajočem številu okuženih po svetu. Italija, 
Španija, Francija … Število žrtev covida-19 vsak dan na-
rašča, številke so nore!!!

4. marec 2020 – evo, prvi potrjeni primer okužbe v Slove-
niji. Stvari so čez noč postale zelo resne. 12. marec – raz-
glašena epidemija v Sloveniji in 15. marec – prvi ukrepi. 
Ukinitev javnega prometa, zaprtje šol in vrtcev, javnih usta-
nov, omejitve pri nakupovanju … Čez noč smo izgubili 
stvari, ki smo jih prej imeli za samoumevne in jih mogoče 
nismo dovolj cenili. Naenkrat smo morali precej spremeniti 
navade in razvade.

Ob dogodkih, ki tako močno zaznamujejo naš vsakdan, nas 
postane strah. Da, strah, in to me ni sram priznati. Po moje 
ni junaka, ki bi mu bilo ob vsem tem vseeno. Zbali smo se 
za svoje zdravje, zdravje naših bližnjih, izgube koga izmed 
njih. Zbali smo se za službe, za čisto preproste vsakdanje 
stvari, kot je nakup v trgovini, obiski svojcev ... Nič več ne 
bo tako, kot je bilo! Tega smo se pričeli zavedati, to dejstvo 
smo vse večkrat slišali s TV in drugih medijev.

Moram priznati, da mi je bilo tokrat huje kot med osa-
mosvojitveno vojno leta 1991. Spraševali smo se, ali bomo 
zmogli? Vsak od nas se je to v življenju pred kako preizkuš-
njo gotovo že spraševal. Ponavadi se izkaže, da ljudje v takih 
situacijah zmoremo več in bolje, kot pričakujemo od sebe. 
Torej, ni hudir, da ne bomo zmogli tudi tega. Bomo, mo-
ramo prevzeti kontrolo nad to novo, skrajno resno situacijo.

In smo začeli tudi v naši bolnišnici. Že 14 dni pred raz-
glasitvijo epidemije smo začeli z rednimi vsakodnevnimi 
sestanki glede organizacije dela v času takrat še morebitne 
epidemije. Navodila, splošni napotki, ukrepi …

Z vso resnostjo in upanjem na najboljše smo se vrgli na delo 
tudi v našem centru za dializo.

Prvotna strah in zaskrbljenost sta nam dvignila adrenalin. A 
bo šlo?? Seveda bo!! Mislim, da še nikoli nismo tako stopili 
skupaj v skrbi drug za drugega in za naše paciente.

Vsak dan ob 14. uri smo imeli sestanek, na katerem nas je 
naša vodja ZN seznanila z vsemi novostmi, ukrepi, spre-
membami. Padale so ideje, predlogi … Pomisliti je bilo 
treba na goro stvari in vse uskladiti. Zavedali smo se, da 
bodo prihajajoči tedni odvisni izključno od nas.

Vsi vemo, da so dializni pacienti prav posebna skupina kro-
ničnih bolnikov. Velika večina od njih ima poleg končne 
odpovedi ledvic eno ali več pridruženih bolezni, skratka, 
res so skrajno rizična skupina.
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Moram nas pohvaliti in poudariti, da smo praktično vse 
ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s covidom-19 med 
dializnimi pacienti uvedli že sami, še preden smo jih dobili 
iz Slovenskega nefrološkega društva, ERA-EDTA, CDC 
in ISN.

Tako smo takoj uvedli uporabo zaščitnih mask za zaposlene 
in paciente. Vsako prvo dializo v tednu vsak pacient prejme 
toliko zaščitnih mask, kolikor ima dializ v tem tednu. Z 
masko pride že od doma in jo nosi ves čas dialize. Z njo odi-
de tudi domov. Pacienti so večkrat dobili ustna in tudi pisna 
navodila, na kaj morajo biti pozorni. V primeru povišane 
telesne temperature, kašlja in/ali težkega dihanja ostanejo 
doma in nas pokličejo ter počakajo na nadaljnja navodila. 
Takoj po razglasitvi epidemije smo pacientom svetovali, naj 
si organizirajo lasten prevoz na in z dialize. Pri nekaterih to 
ni bilo mogoče, zato jih še vedno vozijo naši taksisti, a le po 
enega naenkrat. Taksisti prav tako nosijo zaščitne maske, 
vozilo pa za vsakim pacientom razkužijo.

Preden pacient izstopi iz vozila, mu medicinska sestra po-
meri telesno temperaturo, ki ne sme biti višja od 37 °C. 
Pacienta povprašamo, če je v redu, če kašlja, težko diha, če 
je bolan kdo od domačih ...

Če je telesna temperatura povišana, pacienta napotimo v 
UC, kjer se naprej obravnava po navodilih zdravnika. Paci-
entu se odvzame bris na covid-19 in kri za laboratorijske pre-
iskave, da ugotovimo, če dializo nujno potrebuje. Glede na 
nujnost dialize pacient počaka na izvid brisa ali doma ali pa 
na izolativnem oddelku v sobi 15, kjer imamo pripravljeno 
vse potrebno za hemodializo pacienta s sumom na okužbo 
s covidom-19. Tudi na t. i. covid-19 oddelku je zagotovljeno 
vse za hemodializo covid-19 pozitivnega pacienta. Telesno 
temperaturo si ob prihodu v službo in ob odhodu domov 
merimo tudi vsi zaposleni. Pacienti v dializne prostore vsto-
pajo posamično. V čakalnici se ne zadržujejo. Pred vstopom 
v dializno sobo si obvezno razkužijo roke.

Po posvetu s prim. Rusom in Ano Travar, dr. med., smo 
določili paciente, ki bi se lahko dializirali dvakrat namesto 
trikrat tedensko in za katere menimo, da bi bilo to varno.
Potrebna je bila večkratna reorganizacija razporeda dializ-
nih pacientov, a naposled smo uspeli in sedaj vse »laufa«.

Zaenkrat so ukinjene daljše dialize (5 in 6 ur), seveda če je 
to za pacienta varno (zadovoljivi laboratorijski izvidi). Našim 
pacientom svetujemo, naj se kar se le da izogibajo stikom 
z drugimi ljudmi, naj ne odhajajo po nakupih in od doma 
nasploh, če to ni nujno potrebno, ter naj dosledno skrbijo 
za higieno rok in kašlja. V tem času morajo pacienti še bolj 
kot sicer paziti na dieto z omejitvijo kalija in vnosa tekočine. 
Vsak od njih je prejel za domov nekaj vrečk Resin-calcio 
praška za znižanje kalija v krvi ter nekaj tablet Nephrotrans 
za korekcijo eventuelne acidoze. Pohvaliti moramo vse naše 
paciente in njihove svojce, ker so vsa navodila vzeli skrajno 
resno in zaenkrat vse lepo teče. Naj tako tudi ostane!
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Imeli pa smo nekaj primerov, ko je pacient moral na odvzem 
brisa na covid-19, preden smo ga priključili na dializo. K 
sreči je nihče ni potreboval tako nujno in so vsi lahko poča-
kali na izvid doma. Kako smo bili veseli, ko smo izvedeli, da 
so brisi negativni in paciente lahko brez skrbi priključimo 
»doma« v našem centru, kjer se najbolje počutijo. Naš center 
je tudi med najbolj rednimi uporabniki UVC aparature, s 
katero, če se le da, razkužujemo vse dializne prostore po 
vsakem turnusu pacientov.

Dvakrat pa nas je pošteno zaskrbelo. Neke sobote zjutraj je 
prišel na dializo gospod, ki je bil povsem v redu, po dobri 
uri dialize pa so se pri njem razvili kataralni znaki. Po dia-
lizi je odšel na odvzem brisa in ure do izvida so se vlekle v 
nedogled. Kaj, če bo izvid pozitiven??

To pomeni, da bi morale vse medicinske sestre, ki smo bile 
v službi tisti dan, takoj v samoizolacijo, enako ostali pacienti 
iz te izmene! Kako bo dalje potekala služba? Dializna MS 
je praktično nepogrešljiva, veščin, potrebnih za izvajanje 
dialize, se učimo lep čas …

Šele ob 19.30 zvečer končno: NEGATIVNO! Težko opi-
šem, kako smo si oddahnili!!

Drugič nas je zaskrbelo, ko je bila sodelavka vztrajno subfe-
brilna. Nato je prišlo še slabše počutje. Odločila se je, da 
ostane doma in pride na odvzem brisa za testiranje na co-
vid-19. Hvala bogu se je tudi tokrat vse dobro končalo.

Pa še ena iskrica za konec. Eden od naših dolgoletnih pa-
cientov, ki nas zelo zelo zelo redko pohvali, mi je nekega 
večera dejal: »Moram reči, da res zelo lepo skrbite za nas 
paciente v tem čudnem času.« Jaz pa: »A prav slišim?« »Ja, 
res ne morem reči drugega, ker je res!«

Taki dogodki nam dajo še dodatno vzpodbudo in elan za 
naprej.

Sedaj že lahko rečemo, da se vidi, da smo začeli s pravimi 
ukrepi ob pravem času. Na tem mestu moram posebej po-
hvaliti našo »šeflo« Jožico, ki ji ni bilo lahko v teh tednih 
in se je res izkazala. Enako smo hvaležni prim. Rusu, Ani 
Travar, dr. med., in Tanji Pristavec, mag. zdr. nege, ter Ko-
misiji za obvladovanje bolnišničnih okužb za vso podporo 
in nasvete. 

Mislim, da bomo iz te epidemije potegnili tudi marsikaj 
dobrega. Naj bo ta zahtevni in nepredvidljivi čas spodbuda 
za medsebojno podporo in skrb. Ta izziv bomo premagali, 
če bomo SKUPAJ delovali ODGOVORNO. Čas epidemi-
je nas spodbuja, da spet malo razmislimo o vrednotah in 
prioritetah v našem življenju. Mnogokrat se izgovarjamo, 
da nimamo časa za otroke, starše, zakonca, partnerja … 
Mogoče nam bo ta čas prinesel tudi boljše odnose. Upajmo 
le, da ne bomo vsega tega, ko bo epidemije konec, prehitro 
pozabili.

Mateja Perko, dipl. m. s. 
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Porodna soba in epidemija covida-19
V času epidemije smo spremenili proces dela v porodnem 
bloku in na ginekološko-porodniškem oddelku. Vsaki po-
rodnici ob sprejemu ginekolog odvzame bris na covid-19 in 
do rezultatov brisa jo obravnavamo kot pozitivno. Porod-
nica mora ves čas nositi masko. Glede na potek poroda jo 
namestimo v izolativno porodno sobo ali v izolativno sobo 
na oddelku. Partner ne more biti prisoten pri porodu. Če 
je bris negativen, vse poteka kot pred epidemijo. Do sedaj 
smo imeli le eno covid-19 pozitivno porodnico.

V začetku je epidemija vsem nam in tudi porodnicam 
predstavljala velik izziv. Porodnice so težko sprejele, da jih 
partner ne more spremljati pri porodu, povrhu vsega pa 
jih še osebje obravnava v vsej zaščitni opremi. Spomnim se 
porodnice, ki je planila v jok, ko je zagledala zdravnico po-
polnoma zaščiteno ob odvzemu brisa. Sedaj mislim, da smo 
se že vsi malo navadili na »novo« situacijo in da je tudi po-
rodnicam lažje, saj so bolj pripravljene na našo obravnavo.

Prav zato nam je bil pri covid-19 pozitivni porodnici velik 
interes, da ji kljub vsemu zagotovimo čim bolj normalno 
obravnavo in čim lepšo izkušnjo poroda. Razložili smo ji 
vse postopke in v kakšni opremi bomo. Vse skupaj je spre-
jela z veliko mero razumevanja in zelo pozitivno. Porod je 
potekal brez zapletov in upamo, da je bila kljub vsemu zanjo 
to prijetna izkušnja. Za nas je bila definitivno nepozabna.

Silvija Kovačič, dipl. bab.
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Pediatrični oddelek in epidemija covida-19
Epidemija ni prizanesla niti pediatričnemu oddelku. Morali 
smo se organizirati in vzpostaviti izolativni oddelek na pedi-
atriji. Po razmisleku smo se skupaj s predstojnikom odločili, 
da bo izolativni oddelek na modrem oddelku, oddelku, ki 
je namenjen dojenčkom in malim otrokom. 

Do danes nismo sprejeli otroka s pozitivnim brisom. V 
primeru pozitivnega brisa se po dogovoru otroka premesti 
na Infekcijsko kliniko v UKC Ljubljana. Vsem hospitalizi-
ranim otrokom se odvzame bris in dokler nimamo izvida, 
počakajo na modrem oddelku. Ko izvemo za rezultat brisa, 
se otroka in starša premesti na oranžni oddelek. Zaradi va-
rovalne opreme zaposleni izgledamo v očeh otrok kot bitja 
z drugega planeta. Zato moramo pred različnimi posegi 
otroka pomiriti in animirati.

Na modrem oddelku smo sobo, ki je bila pred epidemi-
jo namenjena izolaciji, spremenili v čakalnico. Vse posege 
in odvzem brisov na covid-19 izvajamo v preiskovalnici. 
Skupaj z zaposlenimi smo oddelek izpraznili, preuredili in 
pripravili bolniške sobe za sprejem otrok in njihovih staršev. 
Na začetku smo se »lovili« glede osebne varovalne opreme, 
kaj in kdaj katero stvar obleči, kako delati, da čim manj 
vstopamo v sobo, kje shranjevati opremo, kje shranjevati 
dokumentacijo, ločevanje čisto in nečisto, organizacija pre-
hrane, sterilizacije, … Vsakodnevno smo dobivali navodila, 
nove informacije glede zalog osebne varovalne opreme. Bili 

smo tudi v stiski in v skrbeh, kadar je prišla informacija o 
pomanjkanju varovalne opreme. Zaposleni smo si priskrbeli 
zaščitna očala v športni trgovini s pomočjo spletne prodaje. 
Kot drugje po bolnišnici smo se hitro navadili na uporabo 
mask, plaščev, dvojnih rokavic, očal, vizirjev. 

Pri vsem tem sem bila vesela in zadovoljna, ker so se medi-
cinske sestre same javile za delo na tem oddelku. Ena skrb 
manj od tisočerih skrbi. Nekdo skrbi za naročanje in dvig 
opreme v lekarni in sestavljanje kompletov za OVO. Na 
tem oddelku smo se odločili za 12-urni turnus, da lahko po 
dveh dneh malo predahnemo od nošenja varovalne opreme. 
Ekipa na oddelku je stalna, vendar se v delo na tem oddelku 
vključujemo vsi zaposleni. 

Nina Trifoni, dipl. m. s.,
glavna medicinska sestra pediatrične 

in ginekološko-porodniške službe
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Spremembe …
Kot magistra farmacije sem še pred nekaj meseci razmišljala 
predvsem o medsebojno zamenljivih zdravilih, terapevtskih 
skupinah zdravil, jakostih, indikacijah in magistralnih 
pripravkih. Danes je glava polna misli o antiseptikih, raz-
kužilih, maskah, vizirjih, ... Tako je, spremembe so edina 
stalnica v življenju.

In ker ne morem iz svoje kože, gledam na celotno situacijo 
skozi farmacevtske oči. Farmacevtska znanost je namreč 
naše igrišče, zdravila pa so naša igrala. Uporabljamo jih 
previdno, pri tem upoštevamo navodila. Najbolj pa smo 
zadovoljni takrat, ko uporabljamo igrala, ki so varna in 
kakovostna in ko jih imamo dovolj za vse. Imamo ACE 
inhibitorje? Že dolgo časa. Imamo reverzibilne direktne 
zaviralce trombina? Kolegi farmacevti, hvala za Pradaxo. 
Imamo zdravilo za zdravljenje virusa SARS-CoV-2 (co-
vid-19)? Ne. In kar naenkrat se utečene poti zdravljenja po 
celem svetu spremenijo, situaciji se je potrebno prilagoditi. 
Življenjski cikel novega zdravila sega od iskanja ustreznih 
zdravilnih učinkovin v predkliničnih raziskavah vse tja do 
III. faze, v kateri potekajo primerjalne klinične raziskave na 

večjem številu bolnikov. To pomeni, da gre za dolgotrajen 
proces, ki zahteva vrsto let dela, natančneje med 10 in 15 
let. Prav zaradi tega si tako zelo želimo pozitivnih rezul-
tatov mednarodne klinične raziskave Solidarity, s katero 
želi Svetovna zdravstvena organizacija pridobiti podatke 
o učinkovitosti nekaterih že obstoječih zdravil, ki se sicer 
uporabljajo pri zdravljenju drugih bolezni, npr. aidsa, mala-
rije in nekaterih avtoimunih boleznih ter multiple skleroze. 
Zdravilne učinkovine, ki so vključene v klinično raziskavo, 
kjer se raziskuje njihova dobrobit pri zdravljenju z virusom 
SARS-CoV-2, so: remdesivir, lopinavir/ritonavir, lopinavir/
ritonavir in interferon beta-1a, klorokin/hidroksiklorokin. 
Vzporedno z zgornjo študijo poteka tudi razvoj cepiv proti 
virusu SARS-CoV-2, ta pa so zaenkrat še v začetnih fazah 
testiranja, zato so podatki o njihovi učinkovitosti in var-
nosti skopi.

Omenila sem že, da smo pravzaprav navajeni, da imamo 
v Sloveniji zadostno zalogo zdravil za vse naše potrebe. Pa 
je res tako? V prvih štirinajstih dneh po razglasitvi epi-
demije so zunanje lekarne komaj ohranjale minimalno 

zalogo paracetamola. Z na-
menom, da zagotovi zdravila 
vsem prebivalcem Slovenije, 
je Ministrstvo za zdravje 
predstavilo odredbo o ome-
jitvi izdaje zdravil za upo-
rabo v humani medicini, ki 
narekuje, da lahko pacient 
v zunanji lekarni dobi zdra-
vilo na recept v količini, ki 
ustreza zdravljenju za obdob-
je enega meseca in zdravilo 
brez recepta v količini enega 
pakiranja na osebo. Tako se 
je omejila izdaja zdravil v 
zunanjih lekarnah, farma-
cevtskim podjetjem pa se je 
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na ta način omogočil čas za prilagoditev oskrbe s farma-
cevtskimi surovinami, če je bilo to potrebno. Izbruh virusa 
SARS-CoV-2 namreč lahko vpliva na oskrbo slovenskega 
trga z zdravili ne le z vidika povečanih potreb po zdravilih, 
temveč tudi z vidika proizvodnih zmogljivosti in odvisnosti 
proizvajalcev od kitajskih surovin. Trenutna zaloga zdravil 
v posameznih zdravstvenih ustanovah pa ni odvisna zgolj 
od zgoraj naštetih dejavnikov, temveč je odvisna tudi od 
sredstev, ki so na voljo glede na nivo zdravstvenega varstva, 
v katerega je ta zdravstvena ustanova uvrščena. Dodatno 
je v teh časih potrebno spremljati tudi uvoz neregistriranih 
zdravil. To so zdravila, za katera proizvajalci ne pridobijo 
dovoljenja za promet z zdravili v Sloveniji, naše zdravstvo 
pa jih vseeno potrebuje, zato je potrebno urediti interventni 
uvoz iz tujine. Kljub zdajšnjim zaprtim evropskim mejam 
je za transport z zdravili vzpostavljen poseben režim, ki 
omogoča, da zdravila med državami še vedno prehajajo in 
upamo, da se uvoz neregistriranih zdravil v prihodnje ne 

bo spremenil. Trenutno torej velja, da oskrba slovenskega 
trga z zdravili na recept in brez recepta poteka nemoteno. 

Bolnišnični farmacevti bomo ves čas budno spremljali 
preskrbo z zdravili in se še naprej trudili, da bodo naši 
pacienti prejeli zdravila in medicinske pripomočke, ki jih 
potrebujejo. Zavedamo se, da je pravočasna in kakovostna 
oskrba z zdravili ključnega pomena v skrbi za zdravje ter iz-
boljševanje in podaljševanje življenja ljudi. Sigurno pa v teh 
časih, bolj kot kadarkoli prej, drži teorija Charlesa Darwina, 
ki pravi: »Ne preživi najmočnejša ali najbolj inteligentna 
vrsta. Preživi tista, ki se je sposobna najbolje prilagoditi na 
spremembe«. In le takrat, ko stopimo skupaj, ko si poma-
gamo in se znamo prilagoditi izrednim razmeram, lahko 
omogočimo boljši jutri za naše paciente.

Anja Zupan, mag. farm. 

Covid-19 – Vsi za enega,  
eden za vse ali kako nismo sami 
Kar ne moremo verjeti, da se že drugič zapored na začetku 
leta v bolnišnici srečujemo s posebnim dogodkom, ki nam 
narekuje spremenjene načine dela, potrebo po prilagajanju, 
potrpežljivost, potrebo po dodatni komunikaciji in še bi 
lahko naštevali. Če je bil začetek leta 2019 zaznamovan 
z neljubim dogodkom, ki se je zgodil na oddelku za zdra-
vstveno nego, bo prva polovica leta 2020 zaznamovana s 
covidom-19.

Epidemija je naša življenja dobesedno postavila na glavo 
in nas soočila s številnimi preizkušnjami, ki jih tako posa-
mezniki kot družba skušamo preživeti na najboljši možni 
način.

Obdobje pa prinaša tudi številna spoznanja, tako pozitivna 
kot negativna, in na nas je, da iz njih vzamemo najboljše. 
Zdravstveni sistem je že nekaj let tisti, ki potrebuje temeljite 
spremembe in prilagoditve.

Donacija pic za zaposlene v urgentnem centru – Stada d.o.o.
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Smo pa ljudje v tem času pokazali, kako kljub slabim no-
vicam, lastni nemoči, vedno najdemo posluh za sočloveka. 
Če lahko pomagamo, potem pomagamo. Pa naj bo to s 
prijazno besedo, z mislijo, z opremo, denarjem, vsak po 
svojih najboljših močeh.

Nam so v teh časih pomagali mnogi in zaradi vseh imeno-
vanih smo dneve pripravljenosti, dneve negotovosti, stra-

hu, dileme, utrujenosti veliko lažje preživeli in jih sprejeli. 
HVALA: Vojašnica Kranj, Proloco Trade d.o.o., Dentalni 
center Čelesnik Bled, Hotel Ribno Bled, Red Bull Slovenija, 
OK Pokal Vitranc, Hotel Astoria Bled, Eurosol d.o.o., Red 
Steelers Ultras Jesenice, Restavracija Chilli Jesenice, Tea 
ter bar Jesenice, Šmeks bar Radovljica, Atotech Sloveni-
ja d.d. Podnart, Ljubljanske mlekarne d.d., Vendis d.o.o., 
Proteini d.o.o., Junaki tretjega nadstropje, Perigon d.o.o., 

Grelne mizice – Šmeks bar Radovljica

Donacija potic – Proloco Trade

Donacija kave – Mini pražarna Kolektiv 22

Donacija energetskih napitkov 
in čokoladic – Proteini d.o.o.

Donacija otroških kirurških 
mask – sklad Viljem Julijan

Donacija kirurških mask – ECE Celje

Aparat za merjenje telesne 
temperature – Ortipark, 
inženiring biro d.o.o.

Sladoled Planica – donacija 
Ljubljanskih mlekarn

21



Stada d.o.o., Ayatana d.o.o., gorenjske družbe Skupine SIJ, 
Trgovina Grašca, ECE Celje d.d., Generalno združenje ki-
tajskih podjetij v Sloveniji, Milena Koselj Šmid in Stanko 
Šmid, Agrarna skupnost Hrušica, ASP d.o.o., Mini pražar-
na kolektiv 22, Orbipark inženirind biro d.o.o., Kov d.o.o., 

Društvo Viljem Julijan. V veliko pomoč so nam bili tudi 
Radio Triglav, GARS Jesenice in Policijska uprava Kranj. 
Vsem se zahvaljujemo in hkrati upamo, da se srečamo samo 
ob veselih dogodkih.

Odnosi z javnostmi

Donacija pic – navijači Red Steelers 
Ultras Jesenice in restavracija Chilli 
Jesenice

Donacija kirurških mask – gorenjske druž-
be Skupine SIJ

Donacija oksimetrov – Proloco Trade d.o.o. in Trgovina Grašca

Donacija otroških pralnih mask – Junaki tretjega nadstropja

Donacija napitkov  
kombuča – Ayana

Donacija energetskih napitkov in čokola-
dic – Proteini d.o.o.
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Nagrado za najboljšo prakso v  
zdravstvu za leto 2020 ponovno  
prejela Splošna bolnišnica Jesenice 
Ravno v dneh, ko je bil v Sloveniji potrjen prvi primer 
okužbe s covidom-19, je v Portorožu potekal tradicionalni 
spomladanski zdravstveni forum. Kljub nekoliko manjši 
zasedbi, saj se foruma zaradi epidemije koronavirusa niso 
mogli udeležiti italijanski predavatelji, smo v dveh dneh 
poslušali zanimiva predavanja o vlogi zdravstvenega sistema 
v Evropski uniji v bodoče. Odlično predavanje z naslovom 
Učinkovitost zdravstva v evropski perspektivi novih obzo-
rij je imel tudi v. d. direktorja naše bolnišnice prim. mag. 
Miran Rems. 

Ob zaključku predavanj prvega dne foruma so že drugič 
podelili nagrado za najboljšo prakso v zdravstvu. Splošna 
bolnišnica Jesenice se je na razpis za nagrado prijavila z dve-
ma primeroma dobrih praks, in sicer s predstavitvijo dela in 
vloge koordinatorja za oskrbo ran ter s predstavitvijo avto-
nomnosti babic v naši porodnišnici. Slednja je bila izbrana 
za finalistko, udeleženci foruma pa so med tremi finalisti 
izbrali našo za najboljšo prakso v zdravstvu za leto 2020. 

Ponovne prve nagrade smo se seveda zelo razveselili. Vsem 
babicam in vsem zaposlenim na ginekološko-porodniškem 
oddelku ISKRENO ČESTITAMO!

Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.,
predstavnica vodstva za kakovost 

Obrazložitev zmagovalne prakse v zdravstvu za leto 2020 –  
Avtonomnost babic v porodnišnici Jesenice

Babice imajo v svetu različno stopnjo avtonomije. V Slo-
veniji je babica prepoznana kot zdravstvena strokovnja-
kinja, ki s svojim znanjem in kompetencami pomaga 
ženskam v vseh obdobjih njenega življenja, najpomemb-
nejšo vlogo pa odigra ravno v rodnem obdobju.

Čeprav sta nosečnost in porod naravna procesa, je bil rutin-
ski porod s številnimi rutinskimi intervencijami še vedno 
norma v naši porodnišnici.

Ženske z željo po drugačnem, bolj fiziološkem porodu so 
bile vzvod za spremembe, ki smo jih uvedli v porodnišni-
ci Jesenice, z veliko podporo predstojnice Eve Macun, dr. 
med. S pregledovanjem tuje literature in s poizvedovanjem, 
kakšna je praksa v tujini, smo pričeli spreminjati rutinsko 
prakso in verjeti, da je lahko tudi drugačna babiška oskrba 
varna in kakovostna. Začeli smo se spraševati, ali so vsi 
rutinski postopki, ki jih izvajamo ob porodu, res potrebni 
in upravičeni.

23



Zavedanje poslanstva babiške zdravstvene nege in kompe-
tenc, ki jih pridobijo babice v času izobraževanja, je bilo vo-
dilo, da smo najprej spremenili delo v porodni sobi. Opustili 
smo rutinske postopke, za katere nismo imeli jasne uteme-
ljitve, zakaj jih pravzaprav izvajamo. Opustili smo britje 
zunanjega spolovila in klistiranje. Močno smo zmanjšali 
število induciranih porodov, nismo predirali jajčnih ovojev 
in dajali uterotonikov po porodu, kadar to ni bilo potrebno. 
Babica je ob porodnici ves čas poroda. Središče dogajanja 
je ženska, ki rojeva in je seznanjena z vsemi postopki, ki jih 
izvajamo med porodom. Med žensko in babico se vzpostavi 
zaupen odnos. Poleg partnerjev v porodni sobi dovoljuje-
mo tudi druge spremljevalce med porodom. Ženskam ob 
porodu moralno pomoč nudijo tudi doule. 

Spremenjen način dela je poleg visokega zadovoljstva z 
obravnavo v porodni sobi pokazal, da je veliko manj epi-
ziotomij ali večjih raztrganin presredka, manj operativno 
dokončanih porodov (vakuumov, carskih rezov) ter manj 
fetalnih distresov pri otroku. 

Dobro sprejeto porodno prakso smo kasneje razširili še na 
predporodno in poporodno obdobje. Tako že od leta 2015 
uspešno delujeta babiška ambulanta in babiški oddelek. 

V babiški ambulanti diplomirana babica izvede pet pre-
ventivnih pregledov pri zdravi nosečnici. Prednost babiške 

ambulante je, da si babica za posamezno nosečnico vzame 
več časa, kot ji ga lahko nameni ginekolog. Babica pri no-
sečnici ne izvede le pregleda, temveč se z njo pogovori o 
morebitnih težavah, zdravemu načinu življenja, prehrani, 
opustitvi razvad, spodbudi jo k obisku šole za starše ter 
napoti k njej patronažno medicinsko sestro, da izvede patro-
nažni obisk, ki ji je namenjen v nosečnosti. Povprečno pre-
gled pri babici traja 40 minut. V primeru odstopanj babica 
napoti nosečnico na pregled k zdravniku. Nosečnice so z 
obravnavo v babiški ambulanti zelo zadovoljne, kar izrazijo 
tudi v anketi o zadovoljstvu, ki jo prejmejo. Za ustrezno 
obravnavo so babice izdelale tudi dokumentacijo v obliki 
klinične poti, ki ima varovalo, da je v primeru odstopanja 
nosečnica napotena še na pregled k zdravniku.

Na babiškem oddelku zdrave otročnice, ki izpolnjujejo po-
goje, po porodu vodijo diplomirane babice. Dnevne vizite 
pri otročnicah so babice najprej izvajale skupaj z ginekologi 
ter se dodatno
izobraževale, kasneje pa so dnevne vizite pričele izvajati sa-
mostojno. Diplomirane babice morajo poleg znanja imeti 
dovolj prakse, da znajo prepoznati odstopanja in v obrav-
navo vključijo zdravnika, kadar je to potrebno. Tako kot 
babiška ambulanta tudi izvajanje vizit na babiškem oddelku 
ne pomeni zgolj pregleda otročnice, temveč babica otročnici 
nudi tudi podporo in pomoč pri dojenju. Babica otročnici 
nameni več časa in ji je na voljo, kadar želi. Otročnice so z 
obravnavo na babiškem oddelku zelo zadovoljne. V anketi o 
zadovoljstvu v zelo visokem odstotku izražajo zadovoljstvo z 
obravnavo. Menijo, da jim babice zagotavljajo enakovredno 
oskrbo, kot bi jim jo zagotovil zdravnik.

V želji kontinuitete kakovostne babiške zdravstvene nege 
pot nadaljujemo še z uveljavitvijo ambulante za dojenje, kjer 
bodo otročnice po odpustu iz porodnišnice v primeru težav 
z dojenjem prejele strokovno podporo in pomoč.

V porodnišnici Jesenice smo diplomirane babice dokazale, 
da lahko s svojim znanjem in kompetencami razvijamo kva-
litetno babiško zdravstveno nego, ki je varna in zagotavlja 
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ženskam, novorojenčkom in njihovim družinam optimalno 
zdravstveno oskrbo.

Želimo si, da bi bila babiška praksa, kot jo nudimo v po-
rodnišnici Jesenice, dostopna vsem porodnicam, zato nu-
dimo izobraževanje diplomiranim babicam tudi iz drugih 
porodnišnic in zdravstvenih domov. Zaposleni iz nekaterih 
slovenskih porodnišnic so že prišli na ogled poteka babiške 
prakse pri nas. Nad videnim so bili navdušeni. Zanimanje 
za ogled poteka dela je bilo tudi iz drugih držav (babice iz 

Srbije). Na področji babiške zdravstvene nege se neprestano 
izobražujemo, zato smo si jeseni ogledali še babiško prakso 
v sosednji Avstriji, kjer smo dobili nove ideje, kako še iz-
boljšati babiško zdravstveno oskrbo. 

Barbara Sfiligoj, dipl. babica,
Andreja Rabič, babica,

Nina Trifoni, dipl. m. s., spec. org.,  
GMS ped. in gin. službe 

Projekt  
NEX-AID 
V mescu januraju smo pričeli z izvajanjem aktiv-
nosti v okviru evropskega projeta NEX-AID oz. 
projekta čezmejne mreže sistemov nujne medi-
cinske pomoči in upravljanja množičnih nesreč. 
V projektu sodelujejo partnerji s slovenskega in 
italijanskega področja. 
Vodilni partner projekta je Azienda Ulss 3 Serenissi-
ma iz Mestra, ostali projektni partnerji smo Splošna 
bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica Jesenice, Comu-
ne di Venezia, Azienda sanitaria universitaria Giuli-
ano Isontina iz Trsta in Zdravstveni dom Nova Go-
rica. Pridružena partnerja sta Evropsko združenje za 
teritorialno sodelovanje občine GO? in Zdravstveni 
dom Koper. Projekt traja 24 mesecev. 
Skupni cilj projekta NEX-AID je krepitev čezmejnega 
institucionalnega sodelovanja z namenom izboljšanja 
ukrepanja v razmerah nujne medicinske pomoči in 
upravljanja izrednih razmer nujne medicinske pomo-
či. Predvidene spremembe bodo dosežene z vzposta-
vitvijo trajnostne čezmejne mreže sistemov nujne me-
dicinske pomoči za oblikovanje in izvajanje skupnih 
čezmejnih protokolov in sporazumov. NEX-AID je 
prvi primer čezmejnega upravljanja množičnih nesreč.

Glavni cilji projekta:
1. izvajanje čezmejnega sodelovanja na področju 

zdravstva z oblikovanjem in izvajanjem skupnih 
protokolov in čezmejnih sporazumov za skupno 
vodenje ukrepov nujne medicinske pomoči;

2. oblikovanje optimalnih skupnih rešitev za uskla-
ditev koordinacije nujne medicinske pomoči na 
čezmejnem območju;

3. izvajanje tečajev zdravstvenega usposabljanja s 
certifikatom ECM za italijansko in slovensko 
zdravstveno osebje, zaposleno na področju nujne 
medicinske pomoči.

Čezmejni pristop je nujen zaradi zagotovitve potreb 
zdravstvenega varstva prebivalcev programskega ob-
močja, zlasti za patologije, pri katerih je odločilen 
odzivni čas in za primere nujne medicinske pomoči 
v množičnih nesrečah. 

Mag. Maja Valjavec

Projekt je sofinanciran v okviru programa Interreg V-A Italija–Slovenija 
2014–2020, javni razpis 7/2019 Prednostna os 4 – Prednostna naložba11 
CTE – S.C. 4.1, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
nacionalnih sredstev
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Laboratorij pridobil dovoljenje  
za delo do leta 2025
Laboratorijska ekipa bo prvo četrtletje letošnjega leta še 
dolgo ohranila v spominu zaradi dveh dogodkov, ki sta se 
zgodila skoraj v istem trenutku, to je na začetku meseca 
marca. V petek, 6. marca, ob 11.00 je v laboratorij vsto-
pila tričlanska nadzorna komisija Ministrstva za zdravje, 
v ponedeljek, 9. marca, pa je Vlada Republike Slovenije 
razglasila omejitve in postopke varovanja pred širjenjem 
okužbe s covidom-19. 

Nadzor za pridobitev dovoljenja za delo laboratorija
Zunanja presoja sistema kakovosti je potekala pod okriljem 
Ministrstva za zdravje in imenovanih nadzornikov v sestavi: 
• doc. dr. Tadej Pajič, spec. med. biokem, spec. lab. med. 

genetike, predsednik nadzorne komisije,
• prof. dr. Borut Božič, mag. farm., spec. med. biokem., 

član nadzorne komisije in
• asist. dr. Danijela Furlan, spec. med. biokem., članica 

nadzorne komisije.
Nadzorna komisija je zelo natančno pregledala laborato-
rijsko dokumentacijo in v praksi preverila izvajanje labo-
ratorijskih postopkov in procesov po zahtevah Pravilnika 
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvaja-
nje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. list 
64/2004, 1/2016). 
Nadzorniki so bili zahtevni, od zaposlenih so zahtevali do-
kaze, ukrepe ob odstopih, evidence, preverjali so tudi prak-
tično in teoretično usposobljenost laboratorijskih delavcev. 
Na tem mestu je treba dodati, da je vodstvo laboratorija 
intenzivno izvajalo priprave na nadzor že od decembra 2019. 
Pri posodabljanju in nadgrajevanju laboratorijske dokumen-
tacije so morali sodelovati vsi zaposleni. 
Teden dni pred nadzorom je bila vsa dokumentacija v PDF 
obliki na vseh računalnikih v laboratoriju, vsak laborato-
rijski delavec je imel pred sabo celotno dimenzijo prihaja-
joče presoje. Napetost je vladala v ozračju laboratorija vse 

do dneva presoje, ki se je v jutranjih urah začel s snežnim 
metežem. Vremenske razmere so skoraj blokirale prihod 
nadzornikov. Po neurju pa vedno posije sonce in tako je bilo 
tudi 6. marca. Nadzorniki so opravili svoje delo (utrinki so 
prikazani na sikah 1 in 2) in ob 15.00 je posijalo sonce, nad-
zor je bil zaključen s podelitvijo licenčne listine za obdobje 
2020–2025. Nova številka našega dovoljenja za delo, 0600-
5/2020-8, je natisnjena na vsakem laboratorijskem izvidu. 

Člani nadzorne komisije v biokemičnem delu laboratorija

Nadzorniki v elementu preverjanja dokumentacije za elektronsko mikroskopiranje 
krvnih celic
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Po nadzoru za dovoljenje za delo laboratorija
Tri dni po opravljeni zunanji presoji laboratorija smo doži-
veli kruto nevarnost okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2. 
Odredba Ministrstva za zdravje o razglasitvi epidemije na-
lezljive bolezni covid-19 nas je korenito prestrašila. Zaradi 
omejitvenih ukrepov se je količina dela v laboratoriju prepo-
lovila. Zatišje smo izkoristili za uvajanje novega postopka za 
merjenje IgM in IgG SARS CoV-2 protiteles s kemilumini-
scentno imunoanalizo na aparatu Maglumi 1000, SNIBE. 
Pričakujemo, da bo merjenje seroloških pokazateljev okužbe 
in/ali prekuženosti v prihodnosti vključeno v nabor preiskav 
za obravnavo pacientov s covidom-19. 
Laboratorijski delavci so pri rokovanju z biološkimi mate-
riali neprekinjeno izpostavljeni tveganju za okužbe, v pri-
meru razglašene epidemije in/ali pandemije pa je varovanje 
laboratorijskih delavcev pred okužbo še bolj intenzivno, 
zato smo v tem času preučili WHO priporočila o vrstah 
zaščitnih ukrepov, ki se razlikujejo po tipizaciji laborato-
rijev. Izdelali smo smernice za naš laboratorij z naslovom 
»Zaščita laboratorijskih delavcev pred okužbo z visokori-
zičnimi patogeni«. 
Varovalna oprema pri delu je obvezna tudi za visoko vodstvo 
laboratorija (slika 3), ki je najbolj intenzivno sodelovalo pri 
vsebinskem oblikovanju smernic. 

Doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, spec. med. biokem., v. d. 
predstojnice Oddelka za laboratorijsko diagnostiko SBJ

Predstojnica laboratorija pri delu v varovalni opremi

Člani nadzorne komisije Ministrstva za zdravje so na zaključnem sestanku izredno pohvalili delo in 
napredek Oddelka za laboratorijsko diagnostiko od prve pridobitve dovoljenja za delo pa do danes. 
Vsem sodelavcem in predstojnici ISKRENE ČESTITKE!
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Splošna bolnišnica Jesenice  
ima svoj FB profil
Facebook je družbena spletna stran, ki uporabnikom omo-
goča, da se povežejo na eno ali več omrežij in tako lažje, 
hitreje komunicirajo z ostalimi ljudmi. Trenutno je poleg 
Instagrama tisto socialno omrežje, ki je najbolj razširjeno in 
ga uporablja populacija najbolj različnih starostnih skupin. 
FB@Splošna bolnišnica Jesenice – uradna stran je uradni 
profil bolnišnice, ki je nastal z namenom obveščanja širše 
javnosti o delovanju bolnišnice z možnostjo čim hitrejšega 
širjenja aktualnih informacij, navodil, obvestil, dogodkov, 
ustvarjanju pozitivnih zgodb, …
Objave, ki jih objavljamo na FB strani, predstavljajo sta-
lišče bolnišnice oz. so vabila, promocije, ki so namenjene 
informiranju, všečkanju, delitvi in so skladne z aktivnostmi 
bolnišnice, z vizijo razvoja bolnišnice, z njenimi normami 
in vrednotami. 
Veseli smo, da je bila stran med uporabniki hitro sprejeta 

in število naših sledilcev vsakodnevno narašča. Trudili se 
bomo, da bomo aktualni in da bomo naš vsak dan s po-
močjo FB profila čim bolj približali javnosti.

Odnosi z javnostmi

Izvajanje investicijskih  
projektov v SB Jesenice
Energetska sanacija stavb A in B
Po uspešno potrjeni projektni dokumentaciji za izvajanje 
energetske sanacije v Splošni bolnišnici Jesenice, uspešni 
prijavi za sofinanciranje investicije z nepovratnimi evrop-
skimi sredstvi na Ministrstvo za infrastrukturo ter uspešno 
izpeljanem javnem razpisu, je bila decembra 2019 podpisa-
na tripartitna pogodba za izvedbo gradbeno obrtniških del 
energetske sanacije na stavbah A in B. Naročnik del je bilo 
Ministrstvo za zdravje, uporabnik Splošna bolnišnica Jese-
nice in izvajalec podjetje Kolektor Koling, d.o.o. Pogodbena 
vrednost investicije znaša 4.069.860,84 evra brez DDV-ja 
oz. 4.965.230,22 evra z DDV-jem, prispevek SB Jesenice 
je 895.369,38 evra z DDV-jem. Upravičeni stroški (nepo-
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vratna sredstva EU) znašajo 1.973.744,24 evra z DDV-jem. 
Pogodbeno določen čas izvajanja del je 15 mesecev po prav-
nomočni veljavnosti pogodbe. Trenutno je torej pogodbeni 
zaključek del 22. 3. 2021, zaradi mirovanja gradbišča od 
razglasitve epidemije dalje pa se bo rok podaljšal za čas 
mirovanja gradbišča.

Nadzor nad izvajanjem del izvaja na podlagi izvedenega 
postopka javnega naročanje podjetje Lokainženiring, d.o.o., 
iz Škofje Loke. Pogodbena vrednost izvajanja gradbenega 
nadzora znaša 76.500,00 evrov brez DDV-ja oz. 93.330,00 
evrov z DDV-jem.

Izvajanje projekta poteka v okviru »Operativnega progra-
ma Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, 
prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije 
in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje 
energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo 
in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastruk-
turi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskemu sek-
torju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe 
energije v javnem sektorju«.

Razlog za pristop k investiciji je slabo stanje objektov, visoki 
obratovalni stroški, neoptimalni delovni pogoji. Namen 
investicije je tako odprava prepoznane problematike, uredi-
tev sodobnih in energetsko nepotratnih prostorov, ki bodo 
prijazni uporabnikom.

V okviru energetske sanacije se bo izvedla sanacija zuna-
njih zidov, sanacija vkopanih zidov, sanacija stropov proti 
neogrevanim podstrešjem, zamenjava dotrajanega stavb-
nega pohištva, vgradnja prezračevalnih sistemov, prenova 
toplotnih podpostaj, izraba odpadne toplote hladilnih agre-
gatov, vgradnja termostatskih ventilov, sanacija razsvetljave 
ter vgradnja prezračevalnih sistemov. 

Požarna sanacija stavb A in B
V letu 2019 je Splošna bolnišnica Jesenice pristopila k iz-
vedbi projektne dokumentacije za izvedbo požarne sanacije 

stavb A in B ter uspela pridobiti sklep o potrditvi projek-
ta s strani Ministrstva za zdravje ter vključitvi potrebnih 
sredstev za izvedbo požarne sanacije v proračun Republike 
Slovenije. Ocenjena vrednost izvajanja požarne sanacije 
znaša 2.138.453,00 evrov brez DDV-ja oz. 2.608.912,66 
evra z DDV-jem.

SB Jesenice je po pooblastilu Ministrstva za zdravje 26. 
11. 2019 objavila javni razpis za izbiro izvajalca požarne 
sanacije. Do roka za oddajo ponudb (30. 12. 2019) smo 
prejeli dve ponudbi, ki sta bili zavrnjeni kot nedopustni, saj 
sta presegali naročnikova zagotovljena sredstva. Naročnik 
in uporabnik sta pristopila k izvedbi postopka s pogajanji.
SB Jesenice je po pooblastilu MZ-ja objavila tudi javni 
razpis za izbiro izvajalca izvajanja gradbenega nadzora nad 
izvajanjem požarne sanacije, razpis je bil objavljen na Por-
talu javnih naročil 10. 1. 2020, do roka za oddajo ponudb 
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(28. 1. 2020) je naročnik prejel 5 ponudb in izdal že tudi 
Odločitev o oddaji javnega naročila. 

V stavbah A (ambulantna stavba) in B (bolnišnična stavba) 
je predvidena celovita požarna sanacija. Večina posegov bo 
takšne narave, da zanje ni potrebna pridobitev gradbenega 
dovoljenja (zamenjava stavnega pohištva na mejah požarnih 
sektorjev, zamenjava tlakov na evakuacijskih poteh, izvedba 
AJP, varnostne razsvetljave in podobno). Ker pa je pred-
met projekta požarne sanacije tudi vgradnja evakuacijskih 
dvigal, so za ustrezno izvedbo potrebni posegi v nosilno 
konstrukcijo, za katere smo pridobili dovoljenje za gradnjo. 

Predmet projektne dokumentacije za pridobitev dovoljenja 
za gradnjo tako zajema le dela:
• delna rekonstrukcija obstoječih dvigalnih jaškov v stavbi 

B in izvedba prebojev na podstrešju stavbe B za izvedbo 
sistema za ustvarjanje nadtlaka v dvigalnih jaških, 

• rekonstrukcija in nadvišanje dvigalnega jaška v stavbi 
A in posledično nadzidava dela objekta (na ravni strehi 
v 2. nadstropju) zaradi nadgradnje dvigal za eno etažo.

Za varno evakuacijo oseb bodo skladno z zahtevami študije 
požarne varnosti obstoječa dvigala v stavbi B zamenjana, 
vgrajena bodo nova evakuacijska dvigala.
Zaradi potreb evakuacije oseb iz stavbe B tudi preko stavbe 
A, bosta zamenjani dvigali v stavbi A in nadgrajeni za eno 
etažo. Predvideno je eno večje dvigalo, ki bo prav tako eva-
kuacijsko, ter eno manjše, klasično osebno dvigalo.

Izvedle se bodo tudi nove zunanje požarne stopnice na stav-
bi B. Predmet projekta je določitev vseh požarnih ukre-
pov, izvedbo celovite požarne sanacije za stavbi A in B, kar 
predstavlja 1. fazo požarne sanacije kompleksa objektov SB 
Jesenice. Stavba C je novo zgrajena urgenca, kjer so požarni 
ukrepi upoštevani in tudi izvedeni.

Prenova bolnišnične lekarne
Ministrstvo za zdravje je v svoj program prenove bolnišnič-

nih lekarn vključilo tudi prenovo naše lekarne. Za pridobi-
tev verifikacije lekarne je namreč potrebno le-to prilagoditi 
novim smernicam in standardom. Po potrditvi idejnega 
projekta ter projektne dokumentacije, ki jo je pripravila SB 
Jesenice, je Ministrstvo za zdravje Splošni bolnišnici Jese-
nice oktobra 2019 podalo pooblastilo za izvedbo postopka 
javnega naročila z naslovom Ureditev prostorov bolnišnične 
lekarne v SB Jesenice. 30. 10. 2019 je bil na Portalu javnih 
naročil objavljen javni razpis, v prvi fazi le za izvajanje GOI 
del, v nadaljevanju pa sledi še javni razpis za dobavo in 
montažo medicinske in nemedicinske opreme (pohištvo).

Naročnik je na javni razpis prejel 5 ponudb, kot najugodnej-
ši ponudnik je bilo izbrano podjetje Kolektor Koling, d.o.o., 
za izvedbo GOI del v višini 709.716,00 evrov brez DDV-ja 
oz. 865.853,52 evra z DDV-jem. Poteka postopek podpiso-
vanja gradbene pogodbe.

SB Jesenice je na podlagi pooblastila MZ-ja objavila tudi 
javni razpis za izbiro izvajalca gradbenega nadzora izvajanja 
prenove bolnišnične lekarne, ki je bil objavljen na Portalu 
javnih naročil 14. 1. 2020. Do roka za oddajo ponudb (29. 
1. 2020) smo prejeli pet ponudb, ki so bile pregledane in 
objavljena je bila tudi Odločitev o oddaji javnega naročila, 
ki je pravnomočna. Pogodba je v podpisovanju pri ministru 
za zdravje.

V nadaljevanju bo SB Jesenice po prejetem pooblastilu s 
strani MZ-ja objavila še tretji javni razpis, vezan na preno-
vo bolnišnične lekarne, in sicer za dobavo medicinske in 
pohištvene opreme.

Dela se trenutno ne izvajajo zaradi razglasitve epidemije co-
vida-19. Takoj ko bodo razmere dovoljevale, bomo izvajanje 
investicij nadaljevali.

Mateja Malovrh, univ. dipl. geog. in prof.,
vodja Službe za nabavo in javna naročila SBJ
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Energetska sanacija in kontejnerski 
oddelek ali glamping
Konec decembra 2019 je bila podpisana pogodba z izbranim 
izvajalcem energetske sanacije, in sicer s podjetjem Kolek-
tor Koling, d.o.o., Idrija. V začetku januarja 2020 so se 
začeli pogovori o terminskem planu izvedbe in vzpostavitvi 
kontejnerskega oddelka. V. d. direktorja prim. mag. Miran 
Rems, dr. med., je ta kontejnerski oddelek nazval »glam-
ping« in ime se je med sodelavci prijelo. 

Z javnim razpisom je bila vsebina kontejnerskega oddelka 
že opredeljena, vendar bolj na splošno in brez podrobnosti, 
ki jih potrebuje posamezen oddelek za delovanje glede na 
trenutne razmere po oddelkih v bolnišnici. Za delo v glam-
pingu je bil izbran oddelek za zdravstveno nego. 

Z glavno medicinsko sestro in njeno namestnico smo do-
ločili in usklajevali prostore, velikosti posameznih prosto-
rov in na koncu še funkcionalni potek oddelka. Postavitev 
mora biti za oddelek uporabna, tako kot so sami prostori 
na oddelkih.

Glamping sedaj sestavlja pet sob s štirimi posteljami in tri 
sobe z eno posteljo. Oddelek ima tudi prostor za osebje in 
pisarno glavne medicinske sestre ter pripravljalnico in pros-

tor za delovno terapijo. Zraven so še pripadajoči prostori, kot 
so sanitarije za paciente in osebje, izliv ter depo in skladišče. 

13. januarja 2020 smo izvajalcem poslali zadnjo verzijo 
postavitve oddelka. Usklajevale so se velikosti vrat, mikro-
lokacija postavitve, … in 16. marca se je začela postavitev 
kontejnerjev. Po dveh dneh je bila na zunaj vidna postavitev 
kontejnerjev že končana. Izvedel se je še povezovalni ho-
dnik na RTG oddelek, to je vezni hodnik med oddelkom 
in bolnišnično stavbo.

Nato so se začela ostala dela, ki pa so bila zunanjim opa-
zovalcem skrita. Izvajalci sanacije so uredili priklop na vo-
dovodno in kanalizacijsko ter električno omrežje. Priklopi 
so delno ostali pripravljeni še od časa gradnje urgentnega 
centra, ko je na tem mestu stala vojaška bolnišnica Role 
2LM. Elektro Gorenjska, Geni, so na novo napeljali dovod 
električnega omrežja. Vsaka soba ima urejeno ogrevanje z 
električnim radiatorjem in hlajenje preko split enote. V so-
bah in posameznih prostorih so izvedli postavitev in priklop 
umivalnikov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, na-
mestili so še držala za mila, nosilce za brisačke in ogledala 
ter držala za razkužila po celotnem oddelku. Izvedena je 

Notranji prostori »glampinga«
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bila še evakuacijska rampa na koncu oddelka. S temi deli 
je izbrani izvajalec zaključil svoje delo.

Glamping za uporabo katerega koli oddelka z zaključkom 
del izvajalcev sanacije ni bil uporaben. Električne inštalacije 
po kontejnerjih niso bile ustrezne, saj je bilo samo nekaj 
vtičnic in pa splošna stropna razsvetljava. V bolniških sobah 
morajo biti inštalacije na mestih bolniških postelj, v ostalih 
prostorih pa na mestih, kjer bo posamezno delovno mesto. 
Tako smo naročili izdelavo novega dovoda optične inšta-
lacije za komunikacijsko omrežje (telefoni in računalniki). 

Za opravljena dela smo dobili pozitivna poročila meritev. 
V vseh prostorih – kontejnerjih je bilo potrebno dodatno 
urediti električne in komunikacijske inštalacije. Ta dela je 
opravila ekipa tehnično-vzdrževalne službe. Izvedli so not-
ranje ožičenje in finalne razvode po kontejnerjih, se pravi, 
vse parapetne kanale nad bolniškimi posteljami, v katerih 
so nameščene vtičnice in sestrski klic ter bralna lučka. Na 
predvidenih delovnih mestih v ostalih prostorih so bili prav 
tako nameščeni parapetni kanali z električnimi vtičnicami 
in komunikacijskimi vtičnicami za delovanje računalnikov 
in telefonov. Pri vsaki bolniški postelji in v sanitarijah je 

urejena povezava za sestrski klic. Začasni oddelek je pokrit 
tudi s panik tipko, ki jo imamo v rezervi. Prostore smo 
opremili s pohištvom, ki nam je ostal od preteklih prenov, 
menjav ali prerazporejanja po bolnišnici.

Alenka Urh, dipl. inž. grad.,
strokovna sodelavka za investicije

Prej ... potem
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Kakovost in varnost zdravstvene 
obravnave – strokovno srečanje 
zaposlenih v urgentnem centru
V dokaj hladnem decembrskem sobotnem jutru smo se 
zaposleni v urgentnem centru zbrali v hotelu Ribno na 
Bledu. Čakalo nas je strokovno srečanje. Zbrali smo se v 
zajetnem številu, kar 32 zaposlenih iz Urgentnega centra 
Jesenice in pet zaposlenih iz Zdravstvenega doma Jeseni-
ce. Strokovno srečanje je bilo namenjeno predvsem za-
gotavljanju kakovostne in varne zdravstvene obravnave. 
Po uvodnih pozdravnih nagovorih predstojnika UC Ro-
berta Carotte, glavne medicinske sestre UC Nade Macure 
Višić in vodje službe nujne medicinske pomoči ZD Jesenice 
Žige Jensterla, je imel prvo predavanje prim. Rems z nas-
lovom »Ali urgentni pacient potrebuje hitro ali kakovostno 
obravnavo?« Prim. mag. Miran Rems je poleg kakovosti in 
varnosti prikazal tudi nekaj raziskav na področju urgence in 
kazalnikov kakovosti, ki jih na področju urgentne medicine 
spremljajo v tujini. Podal nam je tudi nekaj predlogov za 
kazalnike kakovosti, ki bi jih spremljali v našem UC. 
Robert Carotta je s svojim predavanjem »Kaj je bilo, kaj je 
in pobožne želje« povedal nekaj o začetkih delovanja UC, 
predstavil številke obravnavanih pacientov od začetka delo-
vanja UC ter, kot je sam poimenoval, pobožne želje. Te so 
predvsem namenjene vzpostavitvi obeh operacijskih dvoran 
v UC, ki še vedno ne delujeta v polnem času zaradi pomanj-
kanja kadra.
Žiga Jensterle je na kratko predstavil tudi delo NMP Jese-
nice v naših prostorih. Njihova želja za prihodnost je do-
daten zdravnik za pokrivanje terena in prostor za počitek 
reševalcev, ki imajo interventno službo in čakajo na izhod 
oziroma intervencijo.
Vojko Anderle iz NMP Škofja Loka je skupaj s kolegico 
Tino Gros iz Urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana 
pripravil predavanje z naslovom »Predaja pacienta v triažni 
ambulanti«. Imeli smo možnosti slišati vidik reševalca in 
triažne medicinske sestre, kako naj poteka oziroma naj ne bi 

potekala predaja pacienta med primarnim in sekundarnim/
terciarnim nivojem.
Sandra Jerebic nam je predstavila odklone, ki so bili zabele-
ženi v sistemu za beleženje odklonov v SBJ in dala napotke, 
kdaj in na kakšen način odklone beležiti oziroma poročati.
Zadnje predavanje je imel dr. Roman Košir, ki je predstojnik 
Urgentnega centra UKC Maribor. V njihovem UC spremlja-
jo kar nekaj kazalnikov kakovosti, kot so število triažiranih 
pacientov glede na triažno kategorijo po manchestrskem 
triažnem sistemu, čas čakanja pacientov na obravnavo gle-
de na triažno kategorijo in čas obravnave glede na triažno 
kategorijo. Vodenje teh kazalnikov jim omogoča bolnišnični 
informacijski sistem.
Po okusnem kosilu nas je čakalo še delo v skupinah z izvedbo 
delavnic. Podali smo nekaj predlogov za kazalnike in organi-
zacijo dela v UC. Na koncu smo imeli še delavnico, v kateri 
smo uvideli, kako spretni smo v komunikaciji.
Po strokovnem srečanju smo med zaposlenimi izvedli tudi 
kratko anonimno anketo o zadovoljstvu s srečanjem. Zapos-
leni so bili s srečanjem večinoma zadovoljni, želeli bi si tudi 
ponovitve. Predvsem pa so pogrešali reševanje konfliktov in 
komunikacijo med medicinsko sestro in zdravnikom. Prav 
tako so pogrešali večjo udeležbo s strani zdravnikov.

Nada Macura Višić, dipl. m. s.,
glavna med. sestra urgentnega centra, specialističnih 

kirurških ambulant in enote za naročanje
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Svetovni dan boja 
proti kajenju
V petek, 31. januarja 2020, so potekale aktivnosti ob sve-
tovnem dnevu boja proti kajenju.
Dijaki Srednje šole Jesenice in študenti Fakultete za zdra-
vstvo Angele Boškin so na stojnici v avli stavbe B obiskoval-
ce, paciente in zaposlene opozarjali na škodljivost kajenja.

Odnosi z javnostmi

Obisk Zavoda Beli angeli v UC Jesenice
V petek, 28. februarja, so tudi naš urgentni center obiskali 
predstavniki Zavoda Beli angeli in se v sklopu vseslovenske 
akcije »HVALA, KER STE!« zahvalili za naše delo ter nas 
razveselili s sladkim presenečenjem.
Zavod Beli angeli je neprofitna organizacija, ustanovljena 
za opravljanje dejavnosti s področja dobrodelnosti, huma-
nitarnosti in za nudenje pomoči izključno motoristom v 
nesreči, po nesreči ter za nudenje finančne pomoči svojcem 
in žrtvam. Namen zavoda je povezovanje enako mislečih 
motoristk in motoristov, ki želijo s solidarnostjo, humani-
tarnimi akcijami in podobnimi dejanji spodbuditi in deliti 
svoje misli in tako pomagati ter osveščati javnost o boljši 
prometni varnosti. 

Članom Zavoda Beli angeli se zahvaljujemo za zahvalo in 
obisk. Želimo jim čim več lepih in nepozabnih kilometrov 
z motorjem in 
čim manj moto-
ristov, ki bi pot-
rebovali njihovo 
pomoč.
Hvala.

Odnosi z  
javnostmi

34



Obisk Babic z dežele
Tako kot že vrsto let so nas tudi letos obiskale  
»Babice z dežele« in nas založile s pisanimi copatki, ki 
bodo grele nogice naših novorojenčkov. Več pletilj že 
vrsto let skrbi, da ob dnevu žena vselej dobimo letno 
zalogo copatk, ki jih potem celo leto delimo novoro-
jenčkom. Za vsakega novorojenčka medicinske sestre 
skrbno izberemo par copatk, ki ga prejme v spomin.

V imenu mamic novorojenčkov se vsem pletiljam 
lepo zahvaljujemo in želimo, da ostanejo zdrave ter 
da se naslednje leto zopet srečamo.

Barbara Sfiligoj, dip. babica
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Na led Podmežakle so letele plišaste 
igrače za Pediatrični oddelek SB Jesenice 
V soboto, 1. 2. 2020, je v dvorani Podmežakla potekala hokejska tekma med klubo-
ma SIJ Acroni Jesenice in Bregenzerwald. Na tekmo je več kot 1500 navijačev prineslo 
igrače za naš pediatrični oddelek.

Prvi plošček na tekmi je vrgel predstojnik Pediatrične služ-
be SBJ Peter Najdenov. Vsi smo napeto čakali, kdaj se bo 
prvič zatresla mreža gostov in res – v šesti minuti tekme 
so Jeseničani zadeli mrežo in navijači so z navdušenjem na 
led zmetali igrače. Veselje vseh prisotnih je bilo neopisljivo. 

Ob tem dogodku so v HDD SIJ Acroni Jesenice zapisali: 
»Celoten jeseniški hokejski kolektiv se že vrsto let trudi 
na svojih domačih tekmah ponuditi pester in atraktiven 
program, ki bo obiskovalce iz vse Slovenije privabil v dvo-
rano Podmežakla. V letošnji sezoni smo uspešno izvedli 
rožnati oktober, movember in nekaj dobrodelnih aktivnosti, 
v lanski pa smo sploh prvič prišli na idejo, da bi sledili naj-
večjim hokejskim klubom in organizirali tako imenovani 
Teddy Bear Toss. Gre za neke vrste dobrodelni dogodek, 
na katerem obiskovalci tekme s seboj prinesejo čiste plišaste 
igrače vseh oblik in velikosti, ki jih ob prvem zadetku do-
mače ekipe pomečejo na led. Zbrane igrače, lani jih je bilo 

približno 400, naši hokejisti potem izročijo Pediatričnemu 
oddelku SB Jesenice. Lanskoletna akcija je naletela na zelo 
pozitiven odziv navijačev in medijev, zato smo se odločili, 
da letos dogodek ponovimo. Teddy Bear Toss smo v dvo-
rani Podmežakla organizirali na tekmi 1. februarja 2020 
proti ekipi Bregenzerwald. Vse navijače smo pred tekmo 
pozivali, naj se dogodka udeležijo in s seboj prinesejo čim 
več plišastih igrač, saj bodo s tem narisali nasmeh na obraze 
mnogih otrok.

Borba za mesto v končnici, zmagoviti niz in Teddy Bear 
Toss so v dvorano Podmežakla privabili približno 1.500 
hokeja lačnih navijačev, ki so že od prve minute dalje čakali 
prvi zadetek domače ekipe. Prvi plošček je vrgel predstojnik 
Pediatričnega oddelka SB Jesenice, gospod Peter Najdenov. 
Železarji so imeli celoten potek tekme v svojih rokah. Prvič 
so gostujoča vrata ogrozili že v 2. minuti tekme, ko je vra-
tarja Tschrepitscha ogrel Jaka Ankerst. Obramba gostov je 
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bila prvič premagana v 7. minuti tekme, za plišasti dež v 
dvorani Podmežakla pa je poskrbel Patrik Rajsar. Na led je 
priletelo približno 700 plišastih igrač.

Zaradi pandemije ekipa igrač še ni uspela dostaviti v bol-
nišnico. Takoj, ko bodo razmere dopuščale, bodo hokejisti 
obiskali pediatrični oddelek in predali zbrane plišaste igrače. 

Ekipa Železarjev že težko pričakuje, da bo predala igrače, 
zbrane na februarski tekmi.«

Vsi zaposleni v Pediatrični službi SBJ se hokejistom in na-
vijačem iskreno zahvaljujejo za zbrane igrače. Vsi skupaj 
upamo, da se jim bomo lahko čim prej zahvalili tudi oseb-
no, ob predaji igrač v igralnici pediatričnega oddelka. V 
novi hokejski sezoni 2020/21 pa želimo HDD SIJ Acroni 
Jesenice veliko zmag in da bi vsi igralci in trenerji ostali 
zdravi in uživali v tekmah pred velikim številom navijačev.

Odnosi z javnostmi
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Naši novi upokojenci

Alenka -  
Alena Kajdiž

Leta minejo zelo hitro. Ale-
no je veselje do dela z ljudmi 
v Splošno bolnišnico Jeseni-
ce pripeljalo že leta 1977, ko 
je tu postala štipendistka. 
Od leta 2000 je bila odgovorna MS na področju 
specialistične kirurške dejavnosti. Vso svojo delov-
no energijo je posvetila Splošni bolnišnici Jesenice. 
Svoje znanje s področja travmatologije je nesebično 
delila z nami, sodelavci.
Pri svojem delu je bila vedno dosledna in poštena in 
kljub natrpanim urnikom je vedno našla način, kako 
sprostiti ozračje, oziroma, kako nas nasmejati. Kot 
sodelavci smo se nanjo lahko 100-odstotno zanesli, 
tako glede službenih kot osebnih stvari. Veliko smo 
se smejali, obudili kakšen spomin, včasih imeli glo-
boke pogovore, predvsem pa smo se trudili, da smo 
bili skupaj z Aleno operacijski tim, ki je poskušal 
delovati celovito.
Bila je nekakšna gonilna sila operacijske, vedno smo 
vedeli, da jo lahko vprašamo karkoli, tudi če je šlo 
le za neumnost.
Sedaj uživa zaslužen pokoj in preživlja čas z vnukom. 
Po hribih jo urno nesejo noge in v ušesih ji odzvanja-
jo pesmi veselja in radosti.
Sodelavke in sodelavci ji želimo miren pokoj in čim 
več trenutkov z njenimi domačimi.

Ekipa operacijskega bloka

Lidija Arlič

V deželo tvojega življenja je 
jesen prišla,
ne boš več v službi,
uživala boš doma.
Dobro in slabo smo delili,
kar prinesel nam je čas,
smo na leta pozabili, 
da hitijo mimo nas.

V mesecu decembru 2019 je po štiridesetih letih de-
lovne dobe v pokoj odšla Lidija Arlič. 
Leta 1979 je zaključila srednjo zdravstveno šolo na 
Jesenicah in se takoj zaposlila v Splošni bolnišnici Je-
senice kot medicinska sestra na kirurškem oddelku. 
Leta 1995 nas je za kratek čas zapustila in preizkusila 
delo medicinske sestre v vojašnici. Ker je pogrešala 
več dinamike, se je že naslednje leto vrnila nazaj v 
bolnišnično okolje. Naša skupna pot se je začela leta 
2013 z usklajevanjem operativnega programa in ure-
janjem socialne problematike ležečih pacientov na 
kirurških oddelkih. 
Lidija je s svojo nesebično, prijazno in potrpežljivo 
naravo ter z znanjem in izkušnjami delo medicinske 
sestre opravljala kot poslanstvo. Nam kolegicam je 
bila v dobrih in slabih trenutkih kot druga mama. 
Poleg službe je ljubeča mami sinu in hčerki ter mama 
petim vnučkom, ki ji pogosto popestrijo popoldne-
ve. Draga Lidija, sodelavke ti želimo veliko srečnih, 
nasmejanih in sončnih dni, lepih trenutkov s tvojimi 
domačimi, veliko zdravja in uživaj v zasluženem po-
koju. Sedaj je čas za vse tvoje ljubiteljske dejavnosti, 
za katere je prej zmanjkalo časa. Uživaj v vrtičkanju, 
mandalah, igranju na citre in plesu, ...

... tvoje koordinatorice zdravstvene obravnave
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Mojca Haus

Konec leta je odšla v pokoj naša sodelavka Mojca. 
Prva leta svojega življenja je preživela v rehabilitacijskem 
centru Stara Gora. Izkušnja ji je začrtala poklicno pot, 
vpisala se je na medicinsko šolo. Po končanem šolanju se 
je zaposlila v bolnišnici Jesenice na ginekološkem, nato 
na internem oddelku, kasneje pa v centralni sterilizaciji. 
Na samem začetku uvajanja centralnega naročanja si 
sprejela izziv, saj je v tebi vedno tlela želja po nečem no-
vem. Radi si prisluhnila ljudem v stiski ter z njimi delila 
svoje bogate izkušnje, iskala rešitve. 
Draga Mojca, težko si čakala upokojitev, ko pa se je bližal 
čas, ti ni bilo vseeno, saj je 40 let dolga doba. Naš pok-

lic medicinske sestre pusti pečat, 
preprosto smo tu za ljudi. 
Doma ti ne bo dolgčas, vedno 
si imela polno dela ter načrtov. 
Ljubiš lepote narave, delo na 
vrtu, tvoja ljubezen so rože, delo 
z živalmi, rada prebiraš poezijo. 
Posebno mesto v tvojem srcu imata vnuka in vnukinja. 
Še vedno pa te čakajo neraziskani kotički narave, še ved-
no so tu skrite misli ter želje. Raziskuj in uživaj v pokoju, 
pa oglasi se kdaj na kratek klepet. 

Sodelavke iz centralnega naročanja 

Marja Berčič

Naša draga Marja je leta 1998 prišla iz pisarne v jeklarni 
v administracijo Otroškega oddelka Splošne bolnišnice 
Jesenice in pri nas ostala do upokojitve letos aprila. 
Večino delovnega časa pri nas je preživela v administra-
ciji specialističnih ambulant in tam vzdrževala vzoren 
red pri vodenju dokumentacije in disciplino tudi pri k 
neredu nagnjenih zdravnikih in zdravnicah. Da ne bo 
nesporazuma, to njeno »priganjanje« smo neizmerno 
cenili, saj smo bili kot oddelek na raznih zavarovalni-
ških nadzorih največkrat pohvaljeni kot primer dobre 
prakse in odlično urejene dokumentacije. Delo je opra-
vljala z žarom in vestno, nemalokrat tudi po končanem 
osemurnem delovniku, saj stvari pač ne morejo ostati 
nezaključene. Tako je tudi z veseljem »potegnila« čas do 
upokojitve ter v dodatnih šestih mesecih uvedla novo 
sodelavko. V vseh letih službovanja se je brez težav in 
negodovanj prilagajala tehnološkim novostim in vsa-

kodnevnim izpadom delovanja 
računalniškega sistema, kljub 
temu da je zase vedno trdila, 
da ni dovolj hitra. Pogosto nas 
je nasmejala do solz s šalami na 
svoj račun. V njenem skrivnem 
predalu ni nikoli zmanjkalo 
sladkih dobrot.
Na družabnih dogodkih oddelka Marja nikoli ni manj-
kala, vedno polna smeha in dobre volje. Ob »pravi« glas-
bi ji vedno zaigra srce. Rada se sprošča tudi ob morju, 
kamor pa seveda sedaj ne more.
Zaradi epidemije je bila poslovilna zabava v okrnjeni 
zasedbi in izvedbi, vendar bomo vse še pošteno nadok-
nadili. Upamo pa tudi, da bo še kdaj popestrila naša 
srečanja in nas čim večkrat presenetila z obiskom.

Sodelavci pediatrične službe
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Tudi to se zgodi
• kontrola po končani FTH, pri bolečeem 

zdravniku
• Terapija :Razgibavanje zapestja, postopno 

obremenjevanje bolečine
• Na napotnici piše »V kleti si je pred enim 

mesecem zapel desno nogo, vendar si 
nategnil levo nogo« ...

• Z glavo omarila v udaro
• Anamneza : Danes je med uro telesne 

temperature....
• Rane se selijo PP

Za vas beleži Boštjan Gluhar

Barbara Pristavec

Barbara Pristavec se je po končani srednji šoli zaposlila 
na Travmatološkem oddelku SB Jesenice, kamor jo je 
pritegnil tedanji šef travmatologije primarij Lah. Primarij 
je bil tudi predavatelj na srednji zdravstveni šoli in v času 
menjave generacij medicinskih sester na oddelku je uspel 
zbrati mlad kader, s katerim je vzpostavil korekten in 
profesionalen odnos.
V zasebnem življenju, ki ni nikoli vplival na njeno stro-
kovnost in zavezanost ideji biti plemenita medicinska 
sestra in korektna sodelavka, je Barbara z možem Boštja-
nom ustvarila družino, ki ji je tudi sedaj, ko sta dekleti 
pričeli samostojno pot s svojima partnerjema, lahko v 
ponos in srečo.
Tako je vestno in natančno opravljala svoje naloge na 
našem travmatološkem oddelku. Po desetih letih tro-
izmenskega dela na oddelku je bila predlagana za delo 
v kirurški ambulanti, kjer je začela delati leta 1989. Ta-
koj je svoje bogato strokovno znanje pričela s pridom 
uporabljati v ambulantnem vsakdanu. Pripravila je tudi 
nekaj kakovostnih predavanj, enkrat celo za slovenski ki-
rurški simpozij, za kar jo je nagovoril tedanji predstojnik 
kirurgije dr. Lah.
Poudariti moramo, da mora dobra medicinska sestra 
v kirurški ambulanti obvladati poleg urgentne tudi 
travmatološko in abdominalno ambulanto, ki imajo 

vsaka svojo specifiko, saj so to 
tri široka področja kirurgije. 
V stresnih urgentnih stanjih je 
s svojim mirnim pristopom in 
preudarnostjo vedno vnašala 
mir in red v situacijo. Posebna 
enota s specifiko dela pa je tudi 
operacijska dvorana za ambulante posege. Vse to Barbara 
kot medicinska sestra obvlada, ob kadrovski stiski pa je 
celo prevzela vlogo mavčarke za nekaj mesecev.
Poleg tega, da se je vedno nesebično razdaja pacientom, 
je občasnim zdravstvenim težavam navkljub svoje delo 
opravljala požrtvovalno, korektno in z mislijo na sode-
lavce. Bila je tudi nepogrešljiva pri organizaciji timskih 
nalog; od naročanja instrumentov do pomoči oz. nevsilji-
vega svetovanja pri nakupu daril ob obletnicah in ostalih 
osebnih dogodkih sodelavcev. 
S svojo predanostjo delu, ki ga je marljivo opravljala, je 
praktično neopazna kljub velikemu prispevku k nemo-
tenemu delovanju kirurških ambulant, kar je kvaliteta 
redkih posameznikov. Skratka, bila je Srce in Duša ko-
lektiva, pisano z veliko začetnico.
Ob upokojitvi ji vsi sodelavci želimo zdravja in veselja 
pri njenih konjičkih in v krogu njenih ljubih.

Kolektiv kirurške ambulante
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Tanja, Tanči, Tanzi, Tanzislavka, Drobižek, ...

5. marca iz zelenja odšla v večno si modrino, 
a že naslednji dan poslala si nam sneg v dolino, 

da omili nam neizmerno bolečino.

Vedno mislila si na vse nas, ki vemo, 
Da za tabo jokati ne smemo. 

Bila si sonček naš, ki je celil rane, 
Reševal vse službene in osebne probleme in težave.

Želimo si, da ob misli nate 
Namesto solz se nam na obraz smeh zariše, 

Saj lepih, skoraj 27-letnih lekarniških spominov 
Čas nikoli ne izbriše.

Draga Tanja,

kot čuden, hladen piš vetra nas je zmrazilo v četrtek, ko smo izvedeli, da si odšla. Prišel je torej dan, za katerega 
smo vedeli, da bo zate mnogo prezgodaj prišel, a kljub temu še kar naprej odmeva v glavi – ali res že zdaj?
In misli zbežijo nazaj v čas, ko sva se v lekarni prvič srečali – iskrive oči, širok prisrčen nasmeh na obrazu, posu-
tem z nagajivimi pegicami in obdanem z gostimi temnimi kodrastimi lasmi. Pred 27 leti si iz Gorenjskih lekarn 
prišla v Splošno bolnišnico Jesenice kot dvajsetletno dekle in se nam pridružila v lekarni. S svojo neposrednostjo, 
vedrino in pozitivno naravnanostjo si že od vsega začetka prispevala k dobremu počutju nas vseh. Vseh nalog si se 
lotila z vso predanostjo in odgovornostjo. Tudi ko je situacija zahtevala več in je bilo treba delovni čas podaljšati, 
ti ni bilo težko. Nikoli ne bom pozabila najinih inventur farmacevtskih substanc, magistralcev in galencev – še 
tako duhamorno delo je bilo s teboj prijetno in lažje. Svoje znanje si rada prenašala naprej in če se je komurkoli 
kaj zataknilo, si bila takoj pripravljena pomagati. 
Tvoj vesel in odprt značaj te je povezal tudi s sodelavci izven lekarne in tako sta se našla s tvojim Gregorijem 
ter zaživela skupaj v Podkorenu. Večje ali manjše težave si premagovala s pogumom in trmo. »Saj sem vendarle 
alpska,« si rada poudarila, težave obrnila na komično stran in v tem je izžarevala velika moč tvoje osebnosti. 
Žal, se je morala prekaliti tudi skozi težko preizkušnjo hude bolezni, ki te je doletela tako zgodaj v življenju. Ko 
je omagalo telo, si odšla in pospremila te je v nov sneg odeta pokrajina, ki si jo imela tako zelo rada. 
Zdaj ostajaš z nami v spominih. Nekoč, ko je bil dan težak, si mi rekla: »Eh, pride dan, k je človek čist u minusu, 
pa še vreme dol tlač – nč bat, popoldan use dol pade, kt sneg s strehe, boš vidla.«
Danes razmišljam ob teh tvojih besedah in upam, da je zdaj prišel zate čas, ko je padlo s tebe vse težko, kot sneg 
s strehe!

Draga Tanja, kakor sem se ti zahvalila pred leti za eno izmed tvojih prisrčnih voščil, se ti tudi sedaj še v imenu 
vseh sodelavk v lekarni ponovno zahvaljujem z istimi besedami: »Tanja, hvala za vse dobro, kar sije iz tebe!« ... 
In ti gotovo spet odgovarjaš kot takrat: »Oh, no, se trudim, ni zmeri tko ...«

Brigita in sodelavke iz lekarne

V Slovo
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Vietnam in Kambodža
S tremi prijatelji smo se odločili za potovanje v Vietnam in 
Kambodžo, saj nobeden od nas še ni bil v Aziji. Odločitev 
ni bila lahka, saj je bila Kitajska v začetku februarja že v 
razcvetu korone. Na srečo je Vietnam zaprl mejo s Kitajsko, 
tako da nismo srečali nobenega kitajskega turista. Posledič-
no so bile tudi cene povsod malo nižje. 

Po dolgem letu preko Istanbula smo pristali v Hanoju, glav-
nem mestu Vietnama. Po formalnostih na letališču smo 
se peljali do sobe. Cestnoprometnih pravil v Vietnamu in 
Kambodži nisem doumel do konca potovanja. Veliko ljudi 
poleg avtomobilov vozi skuter ali kolo. Katera je prava smer 
vožnje in kdo ima prednost pri vključevanju v promet, je 
znanstvena fantastika. Pri vsem tem smo videli eno pro-
metno nesrečo, ko je mamici z otrokom pot zaprl voznik 
avtomobila, ki je obračal na tripasovnici. Otroku hvala 
bogu ni bilo nič. 
Po prespani noči smo si za zajtrk privoščili »egg coffee« 
– kavo s surovim jajcem. To morate poskusiti, res je bo-
žanska. Prvi dan smo si ogledali mavzolej Ho Chi Minha 
in znamenito cesto, po kateri dvakrat na dan pripelje vlak. 
Imeli smo srečo, da smo bili v pravem trenutku na pravem 
mestu. Navdušil me je tudi najdaljši mozaik na svetu, dolg 
kar štiri kilometre.

Naš naslednji izlet je bil ogled kraške pokrajine svetovno 
znanega zaliva Halong Bay. Prečudovita je bila vožnja z 
ladjico med otočki. Pot nas je vodila naprej v Hue, kjer smo 
si ogledali prepovedano mesto, in nato v Hoi An, zame naj-
lepše mesto v Vietnamu. To mesto ima res dušo. Tu so doma 
najboljši krojači na svetu. Zvečer so me očarale laterne na 
čolničkih. Ogledali smo si tudi enkratno večerno predstavo 
na vodi, ki prikazuje zgodovinski razvoj Vietnama. Udele-
žili smo se kuharskega tečaja znane vietnamske kuhinje in 
se vozili z »basket boati« – čolni, podobnimi košari. 
Sledil je notrajni let v Danang – Siem Reap. O Siem Rea-
pu ne bi izgubljal besed. Iz barak in blatnih ulic raste več 
milijonsko mesto. Eno samo veliko gradbišče. Potovanje 
nadaljujemo preko Saigona do Phnom Phena, ki je glav-
no mesto Kambodže. V Kambodži me je najbolj navdušil 
Angkor. Sredi noči smo se odpravili na Angkor Wat in 
občudovali sončni vzhod. Templji so res ogromni in veli-
častni. Sledile so počitnice na samotne otoku Koh Rong. 
Otok nima cest in avtomobilov, tam hodiš peš ali se voziš 
s čolnom. Prvi dan nas je na večerji na prečudoviti plaži 
pričakal vzhod polne lune. Poleg morskih dobrot na žaru 
me je očaral amok. Edino vlaga in visoka temperatura sta 
bila moteča faktorja.
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Po počitnicah na otoku se vrnemo nazaj v Vietnam. Pri-
hoda v Dalat, ki je kar nekaj metrov nad morjem, vam ne 
znam opisati. Po vlagi in smogu v nekaterih mestih so pljuča 
dobila tako rekoč 100 odstotkov kisika. Na izletu v okolici 
Dalata sem pil najdražjo kavo na svetu – luwak. Malajski 
mustang poje zrna kave in jo pokaka. Kilogram kave stane 
okoli 574 evrov. 
Naslednja postaja je bil obisk Lang Bianga, ki leži 2167 
metrov nad morjem. Na vrh smo se odpeljali z džipom. 
Lep razgled in udomačene ujede, drugače pa kičaste foto 
točke. Potovanje smo zaključili s postankom v Mui Neju. 
Tu me je očarala na pol puščavska pokrajina, ko smo dve uri 
bosonogi brodili po potoku, čisto na koncu pa smo počakali 
sončni zahod na puščavskih sipinah.

Za zaključek še povzetek. Prebivalci Vietnama in Kambod-
že so me razočarali s svojo hladnostjo, nerazumevanjem 
stvari. Imajo napisano v svojem jeziku in v angleščini, po-
kažeš slikico, pa ne razumejo, kaj želiš. »Yes yes« in »no 
no« v isti sekundi. So tudi kar veliki prevaranti. Ogromno 
ponarejenega denarja. Ne dobiš stvari, za katere si se pred-
hodno zmenil. Potem se naredijo Francoze ali pa začnejo 
kričati. A ni bilo samo črno. Vsaj enkrat v življenju sem bil 
milijonar, saj za en evro dobiš 25.000 dongov. Na tržnicah 
prodajajo vse živo in mrtvo. Pa še poceni je. Glede hra-
ne – »nudelnov« nisem jedel še en mesec po povratku. Saj 
niso bili slabi, samo bili so skoraj vsak dan na jedilniku. 
Vietnamska kava je super. Pokrajina ponekod prečudovita, 
je pa tudi tam polno odpadkov. Utrip nekaterih velemest 
zanimiv, motila sta me pa umazanija in smog. Tako so tam 
obrazne maske nekaj navadnega.

Aleksander Novak
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Seznam donatorskih sredstev

PREJETE DONACIJE FIZIČNIH OSEB

PODARJENA OPREMA IN BLAGO

PREJETE DONACIJE PRAVNIH OSEB 
Datum: Donator: Znesek v EUR:

05/12/2019 Medis, farmacevtska družba, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana-Črnuče 608,00

05/12/2019 Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, Bleiweisova 20, Kranj 350,00

12/12/2019 Design Damjan, d.o.o., Blejska Dobrava 81, Blejska Dobrava 10,00

19/12/2019 Biogen Pharma, farmacevtska in biotehnološka družba, d.o.o., Ameriška ulica 8, Ljubljana 584,00

20/12/2019 Krka, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto 500,00

23/12/2019 Kastor Medical Dental d.o.o., Vošnjakova ulica 6, Ljubljana 500,00

14/01/2020 Ustanova rdeča žoga, Dunajska cesta 119, Ljubljana 15.000,00

24/02/2020 Pro Medens, trgovina z medicinskimi materiali d.o.o., Partizanska cesta 123b, Sežana 850,00

03/03/2020 J.C. General Services CVBA - Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, Ljubljana 6.500,00

12/03/2020 AbbVie Biofarmacevtska družba, d.o.o., Dolenjska cesta 242c, Ljubljana 1.205,00

09/04/2020 Agrarna skupnost Hrušica, Hrušica 11c, Hrušica 5.000,00

15/04/2020 Bayer d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana 3.000,00

21/04/2020 KOV d.o.o., cesta Franceta Prešerna 55, Jesenice 1.000,00

23/04/2020 Boehringer Ingelheim RCV GmbH &Co KG, Šlandrova ulica 4B, Ljubljana-Črnuče 3.000,00

SKUPAJ 38.107,00

Datum: Donator: Znesek v EUR:

03/02/2020 Jakelj Alojzij, Rateče 3d, Rateče-Planica 80,00

03/02/2020 Černe Vida, Koroška ulica 3b, Kranjska Gora 200,00

13/03/2020 Hemetek Matevž, Ulica Matije Tomca 2, Domžale 65,00

SKUPAJ 345,00

Datum: Donator: Donacija: Kol.: Znesek v EUR:

dec.19-apr.20 Tosama d.o.o., Vir, Šaranovičeva cesta 35, Domžale darilni paketi ob rojstvu 300 369,51

01/03/2020 Iris d.o.o., cesta v Gorice 8, Ljubljana brivnik kirurški s polnilcem 2 451,70

20/03/2020 Proloco Trade d.o.o., cesta na Rupo 49, Kranj oksimeter pulzni naprstni 10 649,92

4/3/2020 Atotech Slovenija, prozvodnja kemičnih izdelkov, d.d., 
Podnart

razkužilo za površine 4 1.464,00

4/8/2020 ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, Celje 3-slojne kirurške maske 14000 9.564,80

10/04/2020 Trgovina Grašca Mateja Čadež s.p., Hladnikova 11, Križe oksimeter pulzni Beurer 20 755,18

SKUPAJ 13.255,11
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Namazi
Redko kdo se za zajtrk ali za malico zadovolji samo s koščkom kruha in dodatkom sadja ali jogurta. Če kosa kruha ne 
obložimo z mesnimi izdelki ali siri, ga obogatimo z različnimi namazi, ki oplemenitijo okus in zagotovijo sočnost. Običajno 
posežemo kar po industrijsko pripravljenih namazih, pa naj bo to pašteta, skutni namaz, zelenjavni namaz ali marmelada. 
Preprosto, dostopno, cenovno ugodno in brez slehernega dodatnega truda.

Z namazom dobimo poleg dobrega okusa tudi različna hranila in 
največkrat veliko energije. Poleg tega so industrijski namazi tudi 
koktejl aditivov, ki jih industrija dodaja za izboljšanje teksture, 
okusa, barve, obstojnosti ... 

V zdravem življenjskem slogu se namazom ne izogibamo. 
Prednost dajemo namazom, ki vsebujejo vsaj nekaj belja-
kovin. In še nekaj, na kar bi morali biti pozorni – namazi, 
naj bodo takšni ali drugačni, so vedno bogat vir maščob 
ali sladkorjev, nekateri tudi soli, zato ne pretiravamo z 
njihovo količino. Za en obrok naj zadostuje 20 do največ 
30 g namaza ali dve do tri čajne žličke. 

Z nekaj dobre volje lahko sami pripravimo kakovostne in manj 
kalorične namaze, ki bodo obenem bolj polnega okusa. V nada-
ljevanju si oglejte nekaj idej za domačo pripravo namazov. 

Ribji biftek
Potrebujemo:
• 2 postrvi
• jušno zelenjavo (lovor, brin, poper, korenček, zelena, 

kos čebule)
• 3–4 žlice lahke majoneze
• začimbe (mlet poper, česen v prahu), sol
• 2 žlici gorčice
• drobno sesekljano čebulo
• 2 kisli kumarici

Postopek:
Očiščene postrvi damo kuhat v slano vrelo vodo, ki smo ji 
dodali še jušno zelenjavo. Vrejo naj približno 15 minut, nato 
jih z lopatico poberemo iz vode. Še vročim ribam izločimo 
kosti, glavo in rep, nato ribje meso ohladimo. Ohlajeno 

ribje meso sesekljamo v kuhinjskem mešalniku, dodamo 
začimbe po okusu ter drobno sesekljano čebulo. Na koncu 
primešamo še majonezo in gorčico. Masa naj počiva na hla-
dnem dobre pol ure, nato preverimo okus in ga po potrebi 
dopolnimo z začimbami. V dobro zaprti posodici ga lahko 
hranimo v hladilniku še kakšen dan ali dva. Uporabimo 
ga kot samostojen namaz na prepečencu ali kot podlago za 
obložene kruhke. Namesto postrvi lahko uporabimo tudi 
morske ribe, kombinacijo začimb lahko malce prilagodimo.

Hranilne vrednosti 100 g ribjega bifteka – energija: 86 kal; 
beljakovine: 9 g; maščobe: 4 g; ogljikovi hidrati: 4 g; prehran-
ske vlaknine: 0,5 g
Hranilne vrednosti 25 g ribjega bifteka – energija: 22 kal; be-
ljakovine: 2 g; maščobe: 1 g; ogljikovi hidrati: 1 g; prehranske 
vlaknine: 0,1 g

Recept
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Recept

Korenčkov skutni namaz 
Potrebujemo:
• 300 g skute 
• 100 g korenja 
• 60 g jabolka 
• šop drobnjaka 
• ½ dl kisle smetane 
• sol

Postopek:
Skuto razmešamo, ji primešamo sesekljan drobnjak, na 
drobno naribano korenje in jabolko, kislo smetano in sol.

Hranilne vrednosti 100 g namaza – energija: 107 kal, belja-
kovine: 10 g; maščobe: 4 g; ogljikovi hidrati: 8 g
Hranilne vrednosti 25 g namaza – energija: 27 kal, beljako-
vine: 2,5 g; maščobe: 1 g; ogljikovi hidrati: 2 g

Pašteta iz belega fižola

Potrebujemo:
• 200 g kuhanega belega fižola
• 1 žlico čebule v prahu
• 2–3 stroke sesekljanega česna
• 1 žlico gorčice, približno 25 g sesekljanih zelenih listov 

čebule, pora ali drobnjaka
• 2 žlici limetinega ali limoninega soka
• 1 žlico repičnega olja
• 1 čajno žličko sesekljanega origana

Postopek:
Kuhan bel fižol dobro odcedimo. V posodo kuhinjskega 
mešalnika naložimo gorčico, zelene čebulne liste, limetin 
ali limonin sok, čebulo v prahu, olje in origano. Vklopi-
mo mešalnik ter pustimo, da se vsebina dobro premeša. 
Dodamo še kuhan fižol, ponovno vklopimo mešalnik in 
mešamo, dokler ne nastane gladka pasta. 
Še predlog: Zelene čebulne liste zamenjamo z 1 žličko di-
mljene paprike.
Postrežem lahko toplo ali hladno, kot namaz na kruhu ali 
kot predjed. 

Hranilne vrednosti 100 g paštete – energija: 104 kcal; be-
ljakovine: 4 g; maščobe: 4 g; ogljikovi hidrati: 14 g, od tega 
prehranske vlaknine: 5,5 g
Hranilne vrednosti 25 g paštete: energija: 26 kcal; beljako-
vine: 1 g; maščobe: 1 g; ogljikovi hidrati: 3,5 g; od tega pre-
hranske vlaknine: 1,3 g

Pavla Lavrinec, dipl. m. s., bolnišnična dietetičarka
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NAGRADNA KRIŽANKA
Geslo pravilno rešene križanke pošljite do 20. 6. 2020 v zaprti kuverti na naslov: 
Uredniški odbor Bolje, Splošna bolnišnica Jesenice, 4270 Jesenice. Nagrade so zagotovljene.
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