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Uvodnik
Spoštovane sodelavke,  
spoštovani sodelavci!

Letošnjo jesen je zaznamovala grožnja no-
vih sevov koronavirusa, ki se hitro širijo med 
populacijo. Kar se da normalno življenje ob 
prisotnosti virusa nam omogočata precep-
ljenost ter izvajanje PCT ukrepov. Navkljub 
dejstvu, da smo se naučili živeti v novih 
okoliščinah, vse to predstavlja za bolnišnico 
posebne izzive.

Nadaljuje se težka situacija delovanja ob 
preobremenjenosti zaposlenih, še posebej 
zaradi velikega pomanjkanje negovalnega 
kadra. Primorani smo bili odpreti covid od-
delek z intenzivnimi posteljami. Da bi na 
najboljši možen način poskrbeli za paciente 
in izvajanje načrtovanih programov, smo bili 
primorani skrbno optimizirati razpoložljive 
resurse. Prilagajanje izredno dinamični situ-
aciji ob prioritetni skrbi za akutne potrebe 
pacientov nam je otežilo realizacijo finanč-
nega načrta.

Boljše čase nam obeta sistemski pristop reše-
vanja problematike nagrajevanja zaposlenih 
v zdravstveni negi in sprejeti zakon o inve-
sticijah v zdravstvo v naslednjem desetletju.

Tudi v tem obdobju so v bolnišnici potekala 
gradbena dela, ki so zahtevala veliko uskla-

jevanja, prilagajanja in potrpežljivosti. Z 
energestko sanacijo smo zaključili, v začetku 
prihodnjega leta bo zaključena tudi požarna 
sanacija, obnovili smo laboratorij. Aktivirali 
smo novo gradbišče prizidka intenzivnega 
bloka, ki bo zgrajen v prihodnjem letu.

Za vaš trud se vam iskreno zahvaljujem.

Bliža se konec leta, zato bom izkoristil pri-
ložnost, da vam zaželim lepo praznovanje 
božičnih in novoletnih praznikov v krogu 
vam najdražjih. Tudi v prihodnosti nas čaka 
veliko izzivov in prilagajanja. Prepričan sem, 
da skupaj zmoremo.

Mark Toplak, MBA, direktor bolnišnice
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Covid oddelek
Po zaključenih poletnih dopustih so se pričele ponovno 
širiti okužbe s SARS-CoV-2, zato smo morali septembra 
ponovno zapreti oddelek za zdravstveno nego. V zabojniku 
smo vzpostavili rdečo cono za paciente. Vsi zaposleni smo 
bili že vešči rokovanja s takimi pacienti in zato nam delo 
ni predstavljalo večjih težav. 

V prvem tednu delovanja smo imeli za to namenjenih 10 
postelj. Število postelj smo morali v zelo kratkem času pove-
čati, saj se je število pacientov, ki so potrebovali bolnišnično 
obravnavo, hitro povečevalo. Kmalu je bilo treba odpreti 
tudi intenzivne postelje, zato smo se preselili na kardiološki 
oddelek. Sicer se je zaradi selitve pojavilo kar nekaj slabe 
volje, saj ni bil ravno mačji kašelj preseliti covidne paciente 
z vso prtljago in vsem potrebnim materialom v prvo nad-
stropje v dveh dneh, kolikor smo imeli na voljo časa. Glede 
na to, da smo se že tolikokrat selili z oddelka na oddelek, 
smo se zelo hitro prilagodili na novo lokacijo. 
Oktobra smo dobili ponovno direktivo, da se moramo razši-
riti z dodatnimi posteljami v zabojnik. Ker smo že navajeni 
vsega hudega, smo oddelek uspeli odpreti že naslednji dan. 
Največjo težavo je predstavljal kader, ki smo ga morali pri-
dobiti praktično čez noč. 

Čeprav covid oddelek deluje na dveh lokacijah, smo še ved-
no en povezan oddelek, kjer si zaposleni med seboj pomaga-
mo. Trenutno imamo na obeh oddelkih 30 polno zasedenih 
postelj. Povprečna starost pacientov je okoli 72 let. Pacienti 
v večini niso cepljeni.

Sivec Gordana, mag. zdr. neg.,
Avsenek Herta, dipl. m. s.

Drage sodelavke,  
dragi sodelavci!
Če smo bili konec lanskega leta prepričani, da smo preživeli 
najbolj nenavadno in naporno obdobje našega življenja, smo 
kaj kmalu lahko ugotovili, da le-temu ni tako. Leto, ki se 
izteka, je bilo še bolj pestro, polno izzivov in trenutkov, ki 
so nas ves čas postavljali pred številne preizkušnje.

Vsak dan so nam bile postrežene nove informacije in dog-
nanja v zvezi z epidemiološko situacijo. Mogoče smo zato 
nekoliko manj prestrašeni, smo pa zagotovo vse bolj utru-
jeni, včasih se počutimo nemočne.

Pa vendar. Vedno znova dokazujemo, da nas nič ne more 
ustaviti. Ne glede na vse najdemo nove rešitve, poiščemo 

novo moč, motivacijo in zadnje atome energije, da se ne 
ustavimo. Hvala vsem in vsakomur posebej. Za trud, za 
požrtvovalnost, pripravljenost in za mnoga odrekanja in 
prilagajanja. Brez vsakega izmed vas nam ne bi uspelo.

Velik in iskren HVALA! Za vse leto naj velja.

Anja Jovanovič Kunstelj, dr. med.,
strokovna direktorica

Asist. Mojca Strgar Ravnik, mag. zdr. neg.,
pomočnica direktorja za področje

zdravstvene nege in oskrbe
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Obisk Zbornice – Zveze
V sredo, 17. novembra 2021, je bil poseben dan. Dan prežet 
s hvaležnostjo, priznanji, pozitivnimi mislimi.

Svoje strokovne kolegice in kolege ter ostale sodelavce je na-
mreč obiskala predsednica Zbornice zdravstvene nege in ba-
biške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov, gospa Monika Ažman.

Obiskala je zaposlene na covid oddelkih, covid intenzivni 
enoti in v urgentnem centru. Vsem je izkazala hvaležnost za 
njihovo delo. 

Med pogovorom z vodstvom bolnišnice so si bili enotni, da 
sta zdravstvena nega in celotno zdravstvo pred težko preiz-
kušnjo, ki jo bo mogoče premagati le s skupnimi močmi. 

V teh časih smo tovrstnih obiskov in besed spodbud več kot 
veseli. 

Služba za odnose z javnostmi

Odpiranje covid intenzivne enote jeseni 2021
Vsem dobro znana zgodba o covidu se nadaljuje tudi v jesen 
2021. Tako smo v začetku septembra pričeli s pripravami 
na odprtje covid intenzivne enote. 

Ker smo v tem času imeli zasedenih nekaj postelj, smo bol-
nike prerazporedili v druge intenzivne enote. V tem času 
je potekala logistična priprava na odprtje covid intenzivne 
enote. Zaradi preteklih izkušenj pri vzpostavitvi covid inten-
zivne enote, je tokrat usklajevanje različnih služb potekalo 
bolj gladko. Večino reči, ki jih je bilo treba pripraviti, smo že 
poznali, tako sta prehod in reorganizacija potekala dokaj te-
koče. Tukaj moramo pohvaliti dobro sodelovanje vseh služb, 
brez tega zastavljenih ciljev prav gotovo ne bi dosegli.

V prvih dneh je sprejem bolnikov potekal tekoče, nato smo v 
prvem tednu novembra odprli še dodatno, peto posteljo, kar 
je še dodatno pripomoglo h kadrovski stiski v enoti. Tudi v tej 
situaciji so nam na pomoč priskočili kolegi in kolegice iz dru-
gih enot v bolnišnici in tako po najboljših močeh pomagali in 
razbremenili preobremenjeno osebje zdravstvene nege. Že od 
začetka covid intenzivne enote tako skupaj medicinske sestre 
in zdravniki delamo v »ruskem turnusu«, saj se je izkazal za 
najbolj ustrezno rešitev pri razporejanju kadra. 

Zaradi širjenja epidemije in tako velikih zahtev po posteljah v 
enoti intenzivne terapije se dnevno srečujemo z odločitvami, 
katera opcija zdravljenja bo za bolnike najboljša. Tukaj svoje 
prinese tudi preobremenjenost celotnega tima, ki bolnikom 
poskuša nuditi varno in dostojno obravnavo. Ob velikem 
navalu bolnikov se zavedamo, da bo le varna obravnava bol-
nikov tista, ki bo prinesla dobre rezultate. Prav zato si želimo, 
da bi se številke hospitaliziranih čim prej zmanjšale, saj smo, 
kot že večkrat povedano, vsi na robu zmogljivosti. 

Po vsem napisanem bi se radi zahvalili vsem sodelavcem bol-
nišnice, ki nam pomagajo po svojih močeh in pripomorejo k 
dobri obravnavi vseh bolnikov.

Matic Jerman, dipl. zt.
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Vstopne točke v Splošni bolnišnici Jesenice
V Splošni bolnišnici Jesenice že od samega začetka razgla-
sitve epidemije delujejo vstopne točke na glavnem vhodu 
bolnišnice, na vhodu pri urgentnem centru ter ob vhodu 
v stavbo E. Poleg omenjenega je bila za dodatni nadzor v 
letošnji jeseni vzpostavljena še kontejnerska vstopna točka 
za glavno informacijsko tablo, ki jo je zamenjal velik napis 
z informacijami o izpolnjevanju pogoja PCT. Osebe, ki jih 
vidite na sliki, so dijaki in študentje zdravstvene nege, fizi-
oterapije, ekonomske in veterinarske šole, ki poleg šolanja 
pri nas opravljajo študentko delo. Nekateri od njih so z 
nami že od prvega vala okužb s covidom-19. Poleg pregle-
dovanja in skeniranja PCT statusa pomagajo pacientom 
izpolniti epidemiološki vprašalnik, jih usmerijo v ambulan-
to, kjer so naročeni, ter pokličejo v ambulante za vse tiste, 
ki ne izpolnjujejo pogoja 
PCT. Med vikendom so 
zaposleni na vstopnih 
točkah edini, na katere 
se svojci obračajo in jim 
zaupajo stvari, da jih 
odnesejo njihovim bliž-
njim na oddelke. V veli-
ko pomoč in strokovno 
usmerjanje so tudi za-
posleni na informacij-
skem pultu ob glavnem 
vhodu bolnišnice ter 
varnostna služba. 

Študentje in dijaki poskušajo pokriti in zajeti paciente ter 
uporabnike naše bolnišnice, vendar se marsikdaj omenjeni 
znajdejo na stranskih vhodih. Zato je strpnost do zaposle-
nih na vstopni točki in informacijskem pultu zelo na mestu. 
Tudi takrat, ko pride kdo brez epidemiološkega vprašalnika 
ali pa ne izpolnjuje PCT pogoja. Z zaposlenimi na vstopnih 
točkah se tudi redno dobivamo na sestankih in naše skupno 
vodilo je, da mladi z dobro voljo in zagonom pomagajo 
zaposlenim v bolnišnici pri obvladovanju vseh predpisanih 
ukrepov, ki naj bi jih vstopne točke pokrile.

Alenka Bijol, dipl. m. s., univ. dipl. soc.

3. šola za koordinatorja zdravstvene 
obravnave v Splošni bolnišnici Jesenice
Vsakodnevno se srečujemo z naraščanjem števila pacientov 
s kroničnimi obolenji in potrebo po obsežnejši zdravstveni 
obravnavi ter z višanjem starostne dobe prebivalcev. Potre-
bujemo temeljit sistem, ki zahteva celostno obravnavo pa-
cientov. Osredotočamo se na obravnavo pacientov v vseh 
fazah, od sprejema pacienta do odpusta. V naši bolnišnici 
smo tako v oktobru izvedli že 3. šolo za koordinatorja 
zdravstvene obravnave. Organizirali smo program izobra-
ževanja za pridobitev specialnih znanj s področja koordi-
nacije zdravstvene obravnave. Namen šole je usposabljanje 
dipl. m. s./dipl. zn. za izvajanje nalog in kompetenc koor-
dinatorja zdravstvene obravnave, za strokovno in profesio-
nalno delo ter uspešno komuniciranje s pacienti, njihovimi 
svojci in drugimi poklicnimi skupinami. Naziv, ki ga prido-
bi vsak udeleženec šole, je koordinator zdravstvene oskrbe. 
Sistemizacija delovnega mesta je opredeljena v Kolektivni 
pogodbi pod E037013 – diplomirana medicinska sestra s 
specialnimi znanji VII/1.

Izobraževanja se je udeležilo deset udeleženk z različnih 
nivojev zdravstvenega varstva kot tudi z različnih delovnih 
področij v različnih ustanovah. Izobraževanje je obsegalo 
100 pedagoških ur, od tega je bilo 20 ur teoretičnih vsebin 
in 80 ur praktičnega usposabljanja v okviru klinične prakse 
in priprave študije primera ter primera oteženega odpusta. 
Teoretične vsebine so podali strokovnjaki z različnih stro-
kovnih področij, obsegale so področja kakovosti in varnosti, 
preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdra-
vstvom v domačem okolju, pacientove pravice in zakono-
dajo, zdravstveno vzgojno delo, pomen dokumentiranja, 
vlogo socialne službe, otežen odpust, celostno obravnavo 
pacienta. 

Udeleženke so v času praktičnega usposabljanja pripravile 
študijo primera in primer oteženega odpusta ter ga na kon-
cu usposabljanja tudi predstavile. Priprava študije primera, 

predstavitev oteženega odpusta in uspešno opravljen pisni 
izpit so potrdili pridobljeno znanje in pridobitev naziva ko-
ordinator zdravstvene obravnave. 

Za udeležbo in sodelovanje se zahvaljujemo vsem udeležen-
kam, ki prepoznavajo, da lahko veliko prispevajo k celostni 
obravnavi pacientov, kot tudi vsem sodelujočim pri izvedbi 
tega izobraževanja.

Vtisi udeleženke izobraževanja Neže Ihan

Teoretični del izobraževanja je bil dokaj zanimiv. Spoznale 
smo, kaj je dejanski namen vzpostavitve koordinatorja zdra-
vstvene obravnave na bolnišničnih oddelkih in kaj z vzpo-
stavitvijo koordinatorja lahko dosežemo. Na predavanjih 
smo se seznanile z izhodišči za vzpostavitev koordinatorja 
zdravstvene obravnave v okviru bolnišnic in ekonomiko v 
zdravstvu. 

 Koordinatorice zdravstvene obravnave. Vir lasten, 2021.
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Praktično usposabljanje je bilo zame zelo zanimiva in dobra 
izkušnja, saj smo z mentoricami vsakodnevno na različ-
nih deloviščih spoznavali delo koordinatorja zdravstvene 
obravnave. Velikokrat se nam je zdelo, da samo delo ko-
ordinatorja zdravstvene obravnave že opravljamo na malo 
drugačen način v ustanovah, kjer že delamo, vendar smo 

spoznale, da marsičesa še ne poznamo tako dobro, kot se 
nam na prvi pogled zdi. Na praktičnem usposabljanju smo 
tako izboljšale in nadgradile naše znanje o koordiniranju 
integrirane obravnave pacientov, spremljanju kazalnikov 
kakovosti pred, med in po sprejemu pacientov v bolnišnično 
obravnavo, koordiniranju integrirane oskrbe pacientov s po-
udarkom na hitri prepoznavi kritičnih dejavnikov za otežen 
odpust v domače okolje ali drugo institucijo in pridobili 
smo znanja za izvajanje nalog in kompetenc za strokovno 
in profesionalno delo ter uspešno komuniciranje s pacienti, 
njihovimi svojci in drugimi poklicnimi skupinami.

Na koncu smo pridobljeno znanje s teoretičnega in prak-
tičnega dela preverile s študijo primera iz našega okolja.

Pohvalim naj vse mentorje, da so si za nas, bodoče koordi-
natorje zdravstvene obravnave, vzeli čas, nas spodbujali pri 
našem delu in nas naučili veliko novega.

Adrijana Ilievski, dipl. upr. ved,
strokovna sodelavka

Motiviranost in zaupanje
Delavnice za zaposlene na internem oddelku

Na internem oddelku smo se v sklopu vsakodnevnih delov-
nih obremenitev in skrbi zaradi pogostih odhodov medi-
cinskih sester udeležili motivacijskih delavnic z namenom 
popraviti vzdušje in dvigniti moralo. Sprva smo bili vsi ne-
zadovoljni, saj so delavnice potekale v popoldanskem času, 
a smo kmalu spremenili svoje mnenje in zaključili, da smo 
prosti čas koristno porabili. 

Delavnici sta potekali v dveh delih na temo motivacije in 
zaupanja. Delali smo v skupinah, v sproščenem vzdušju, z 
veliko smeha in dobre volje. Naučili smo se, kako se lažje 
soočati s stresnimi situacijami in spoznali, kako pomembna 
je komunikacija in dobri delovni odnosi. Delavnice je vo-
dila gospa Helena Jurca z veliko empatije, razumevanja, na 
naše »jamranje« je znala vedno pravilno odgovoriti in nas 
prepričala, da ni vedno vse tako črno. Predstavila nam je 
več metod, kako izraziti svoja čustva, strahove, stiske, isto-
časno pa smo se z različnimi tehnikami sproščanja umirili 
in zadihali.

Sami sebe smo presenetili, kako odprti smo lahko. V eni 
izmed iger smo izpostavili, kaj je dobrega in slabega. Na 
koncu smo ugotovili, da je bilo na tabli zapisanih več 

pozitivnih kot negativnih ugotovitev. Zanimiva je bila tudi 
igra sestavljanja kock, ki smo jo izvajali v parih. Spoznali 
smo, da je pomembno, da se poslušamo in razumemo drug 
drugega, čeprav razmišljamo drugače. Pomembno je, da 
sprejemamo različna mnenja in spoštujemo drug drugega.

V drugi delavnici bi izpostavili igro, kjer smo stopili v čevlje 
drugega in spoznali, da ima vsaka zgodba tri plati: lastno, 
tujo in resnično, kar nam bo na oddelku prišlo zelo prav. 
»Al pa tud ne.« :) Ta stavek se nam je zelo priljubil, saj je 
uporaben vsakič, ko naletimo na oviro, ki je sami ne mo-
remo premagati, in ga tudi sedaj z veliko humorja pogosto 
izrečemo na oddelku.

Zahvalili bi se radi naši glavni medicinski sestri internega 
oddelka Anji Novak, vodstvu in kadrovski službi, da so 
nam omogočili nekaj sproščenega časa, daleč od težav od-
delka. Hvala tudi kuhinji za kavo in prigrizke.

Z novim znanjem se lažje soočamo z nastalo situacijo in 
upamo, da bo bolje.

Zaposleni v zdravstveni negi na internem oddelkuIzobraževanje za raziskovanje 
V sklopu projekta ProCare in v organizaciji projektne sku-
pine za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi je 19. 
oktobra 2021 v prostorih Splošne bolnišnice Jesenice pote-
kal Joural Club z naslovom Izobraževanje za raziskovanje. 
Predavateljica ga. Mateja Bahun, prof. zdr. vzg., mag. zdr. 
neg., viš. pred., je zaposlenim na podlagi primera predsta-
vila, kako se lotiti raziskovanja, kje poiskati literaturo, kako 
iz znanstvenega prispevka razbrati metodologijo in kako 
prepoznati relevantno literaturo. Predstavila je tudi po-

tek raziskovanja od postavitve raziskovalnih vprašanj, do 
predstavitve rezultatov. 

Dogodka so je iz naše bolnišnice udeležilo 12 zaposlenih. 
Pridobljeno znanje bo zaposlenim koristilo pri raziskovanju 
in pripravi strokovnih prispevkov.
 

Anja Novak, dipl. m. s.,
glavna medicinska sestra internistične službe
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Mednarodna vaja AMOK
V Novi Gorici je v sklopu projekta NEX AID v soboto,  
18. septembra 2021, potekala simulacija izjemnega var-
nostnega dogodka. V prostorih Zdravstvenega doma Nova 
Gorica in njegovi bližnji okolici je bila izvedena terenska 
vaja množične nesreče »Amok 2021«. Dogajal se je sce-
narij, v katerem je bil zdravstveni dom tarča strelskega na-
pada, blizu pa se je zgodila večja prometna nesreča. Vaja je 
potekala z namenom preverjanja odzivov zdravstva, policije, 
gasilcev in civilne zaščite na množično nesrečo s strelskim 
napadom in velikim številom poškodovanih ljudi. Pri iz-
vedbi vaje reševalne akcije je sodelovalo 150 ljudi.
 
Amok ni kratica, ampak je besedna zveza iz drugih jezikov 
in se je obdržala kot mednarodna beseda. Ne gre za terori-
stični napad, ampak za izjemen varnostni pojav, ko eden ali 
več storilcev brezciljno ali sistematično ubije ali poškoduje 
eno ali več oseb. Takšna množična nesreča predstavlja izziv 
za vse intervencijske službe. Izjemnega pomena je predvsem 
dobro sodelovanje med različnimi službami in poznavanje 
protokolov ukrepov ob dogodkih, ki terjajo večje število 

poškodovancev.

Pri izvedbi vaje so sodelovali Zdravstveni dom Osnovno 
varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom Ajdovščina, Zdra-
vstveni dom Tolmin, Zdravstveni dom Postojna, Policijska 
uprava Nova Gorica, Gasilska enota Nova Gorica, Prosto-
voljno gasilsko društvo Nova Gorica, Regionalni center za 
obveščanje, Civilna zaščita, Rdeči križ, Urgentni center 
Nova Gorica, Splošna bolnišnica Izola – Urgentni center 
Izola, Splošna bolnišnica Jesenice – Urgentni center Jese-
nice, Bolnišnica Catinara, gostje iz Comune Venezia in 
prostovoljci poškodovanci.

Takšne množične nesreče na srečo niso pogoste in ravno 
zato na tem področju primanjkuje izkušenj. Omenjene vaje 
omogočajo, da smo na takšne dogodke bolje pripravlje-
ni in jih bomo v morebitni realni situaciji izvedli lažje 
in bolj usklajeno. Vaja je bila uspešno izvedena, največji 
izziv za sodelujoče pa je predstavljala komunikacija.

Vaja iz množične nesreče je bila izvedena v sklopu projek-
ta »NEX AID – Čezmejna mreža sistemov nujne medi-
cinske pomoči in upravljanje množičnih nesreč«, ki je 
financiran s sredstvi ESRR v okviru programa Interreg 
V–A Italia–Slovenija 2014–2020, v katerem sodelujejo 
Azienda ULSS 3 Serenissima, Splošna bolnišnica Izola, 

Splošna bolnišnica Jesenice, Comune di Venezia in Azien-
da sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) in 
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.

Petra Strnad Kos, Nada Macura Višić in Maja Valjavec
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Izvajanje investicijskih projektov  
v SB Jesenice
Izvajanje projekta energetske sanacije poteka v okviru 
»Operativnega programa 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, pamet-
nega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih 
virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, 
in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

V poletnih mesecih so izvajalci del izvajali energetsko in po-
žarno sanacijo v tretjem nadstropju severnega krila stavbe B 
(izvedli so dobavo in montažo novega stavbnega pohištva, 
slikopleskarska dela, spuščene stropove, ožičenje klimatskega 
sistema in zagon, montirali konvektorje, prezračevalne kanale). 
Izvajala so se fasaderska dela na zahodnem delu severnega krila. 

Ob koncu meseca junija je izvajalec pričel izvajati rušitvena 
dela v stavbi A. Pričela so se dela v prostorih ambulant, avel 
ter laboratorija. Prenova tovornega dvigala v stavbi B je bila 
zaključena v začetku meseca julija, 15. julija pa je izvajalec 
pričel s prenovo in dograditvijo dvigal v stavbi A, ki bo 
predvidoma zaključena 31. 1. 2022.

V poletnem obdobju je izvajalec s strani uporabnika prevzel 
vse prostore v prvem nadstropju stavbe A ter v tem času 
izvajal:
• demontažo stavbnega pohištva,
• zidarsko obdelavo odprtin za novo stavbno pohištvo,
• dobavo in montažo novega stavbnega pohištva,
• polaganje talnih oblog,
• strojne in elektro inštalacije,
• dobavo in montažo prezračevalnih kanalov,
• dela na razvodu hlajenja,
• instalacije za zasilno razsvetljavo,
• sistem požarnega javljanja.

Zaradi epidemioloških razmer ter prilagajanja situaciji smo 
velikokrat usklajevali terminski in finančni plan obeh pro-
jektov. Izdelan je bil čistopis terminskega plana z dokon-
čanjem projekta energetske sanacije v mesecu novembru. S 
tem se je izvajanje projekta podaljšalo za 232 dni. Projekt 
požarne sanacije pa se bo predvidoma zaključil 31. 1. 2022.

Zaključeni ambulantni del je bil predan bolnišnici sredi 
meseca septembra, razen prostorov laboratorija. Vzporedno 
se je pričela izredno zahtevna prenova v pritličnem delu S 
trakta stavbe B, in sicer dializnega dela in rentgena, kjer je 
nastajala problematika operativne organizacije delovišča, saj 
glede na potrebe bolnišnice ni bilo možno ločiti gradbišča 
od delovnega procesa SBJ. Začelo se je sistematično zapi-
ranje stropov po avlah v stavbi B. 

Bolnišnica je ob koncu septembra prejela prenovljene pro-
store bolnišničnega laboratorija, kjer so bili dodatno ob iz-
vajanju energetske in požarne sanacije sanirani tudi tlaki, 
urejena nova napeljava in vzpostavljen odprt prostor labo-
ratorija, kjer se nahajajo laboratorijski aparati. Prostor je 
opremljen z novimi laboratorijskimi pulti ter pohištveno 
opremo.

Vremenske razmere za izvedbo fasaderskih del v obravnava-
nem obdobju so bile primerne, vendar je tu izvajalec GOI 
del zamujal z izvajanjem del. V začetku meseca novembra 
se je zaključila izvedba fasade tudi na stavbi A. Pričeli so s 
postavitvijo požarnih stopnic na V traktu stavbe B in na 
severnem traktu stavbe B.

Vklop nove razsvetljave ostaja enak kot do sedaj, razen 
na delih, kjer je po projektni dokumentaciji za določene 
prostore predvideno dimanje svetilk (intenzivna nega). V 
prostorih, kjer je pričakovana občasna zasedenost (WC, 
kopalnice, glavno stopnišče), je vklop razsvetljave izveden 

s senzorji gibanja, ki so integrirani v sami svetilki. Iz tega 
so izključeni WC-ji in kopalnice za bolnike. Kjer je vklop 
predviden s senzorji, so lokalna pripadajoča stikala preve-
zana, da ne bi bila več v funkciji. 

Obstoječa zasilna razsvetljava s klasičnimi svetilkami je 
odstranjena. Nova zasilna razsvetljava je izvedena s sve-
tilkami LED tehnologije v trajnem spoju pripravljenosti, 
napajana iz centralnih baterij avtonomije 1 uro pri polni 
obremenitvi.

Dela v TP43, TP52 in TP53 so večinoma zaključena. Izve-
dene so vse povezave na obstoječe veje ogrevanja in porab-
nikov sanitarne vode, da se lahko vsi posamezni deli stavbe 
ogrevajo oz. nemoteno obratujejo. Opravila so se dela na 
krmiljenju in osnovno šolanje uporabnika. V izvedbi je še 
del toplotnih izolacij, montaža dodatnih filtracij, opraviti 
je potrebno še označevanje opreme, končna testiranja in 
končno šolanje. Z distributerjem in izvajalcem CNS je v 
usklajevanju še krmiljenje toplotnih postaj.

V mesecu juliju je bila podpisana pogodba za izgradnjo pri-
zidka za namen intenzivnih enot. Naročnik, uporabnik in 
izvajalec so konec meseca avgusta podpisali zapisnik uvedbe 
v delo. Izvajalcu je bila izročena projektna dokumentacija. 
Po pregledu projektne dokumentacije in stanja na terenu, 
nas je izvajalec pozval k pridobitvi dodatnih pojasnil za 
pričetek izvajanja gradbenih del, to je izkopa gradbiščne 
jame ter načrta za varovanje gradbiščne jame.

Ugotovljeno je bilo sledeče:
• na osnovi zarisane lokacije objekta v prostoru se je ugo-

tovilo, da projektant v fazi PZI ni upošteval okoliščin 
na terenu, zaradi česar je potrebno dopolniti PZI na-
črte: ker objekt pride praktično do linije obstoječega 
opornega zida, je potrebno izvajalcu pojasniti, kako se 
izvede temeljenje za novo kletno steno;

• ugotavlja se, da bo v napoto hladilni agregat, ki je pos-
tavljen za potrebe hlajenja operacijskih dvoran. Projek-
tant išče možnost nove lokacije navedenega agregata.

Laboratorij
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Uporabniku je potrebno omogočiti stalen dostop do ar-
hivskega dela, ki se z izgradnjo prizidka za intenzivne enote 
zapre. Za začasno rešitev se predlaga izvedba montažnega 
stopnišča in uporabo začasnega konzolnega dvigala. 

Po ugotovitvi, da projekt PZI dokumentacije ni upošteval 
obstoječega rezervoarja kurilnega olja, smo se odločili, da 
se pred pričetkom izvajanja izkopa odstrani obstoječi rezer-
voar kurilnega olja, ki je predimenzioniran. Namesto njega 
se postavijo manjši zalogovniki kurilnega olja v obstoječo 
kotlovnico, za kar se trenutno pripravlja dopolnitev PZI 
dokumentacije.

Ker bo bodoči prizidek povezan s kletnim delom obstoječe-
ga objekta in zaradi izvedbe zaščite gradbene jame z zaga-
tnicami, bo treba trajno zapreti izhod iz objekta med V in S 
traktom stavbe B. Ogledali smo si lokacijo na južni strani V 
trakta in v smislu varne evakuacije se podaja predlog novega 
začasnega evakuacijskega izhoda, ki je trenutno v pripravi.

Ko bomo pisali poročilo o izvajanju projektov, pričakujemo, 
da bo prizidek že pokazal svojo podobo.

Mateja Malovrh, univ. dipl. geog. in prof.,
vodja Službe za nabavo in javna naročila SB Jesenice

Dvigalo

Dvigalo

Fasada

Fasada Lekarna

Lekarna

Vzhodni krak

Stopnice vzhod

Streha
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potrebno rušenje sten v sredini laboratorija in odstranitev 
betonskih pragov v prostoru. V tleh smo uredili kanal, 
v katerem so vse inštalacije. Prostor za odmor zaposlenih 
smo preselili na rob laboratorija. Pridobili smo garderobo 
za zaposlene s posebnim vhodom, tako da se čiste in nečiste 
poti ne križajo več. Uredili smo si posebne prostore za arhiv, 
hladilnike, skladišče in prostor za odpadke. Ostali prostori, 
kot sta obe odvzemni mesti, dežurna soba in mikrobiološki 
laboratorij, so v osnovi ostali nespremenjeni. V celotnem 
laboratoriju je bila izvedena menjava oken, stropa in tlakov.

Za čas gradbenih je bilo treba vzpostaviti začasni laboratorij 
na drugi lokaciji. Predlogi začasnih lokacij so bili različni, 
na koncu pa smo se preselili v četrto nadstropje na oddelek 
za pediatrijo. V laboratoriju izvajamo tudi odvzeme krvi za  
ambulantne pacienta. Ker je največ pacientov internistič-
nih, smo v dobrobit pacientom  odvzemno mesto preseli 
v internistično ambulanto. Hvala vsem v ambulanti, ki so 
nas lepo sprejeli. Vzorci so z odvzema, ki je bil v stavbi E, 
prihajali v četrto nadstropje stavbe B po cevni pošti, tako 
da zamik od odvzema do začetka analize ni bil predolg.  
Ginekološka ambulanta je odvzeme vršila sama, za kar bi se 
jim radi še enkrat zahvalili. Selitev laboratorija na začasno 
lokacijo je potekala 10. junija letos. V tednu pred tem je 
bilo treba pripraviti vse pulte in priključke za priklop in 
postavitev aparatov in računalnikov, da se je selitev lahko 
začela in da je bil čas, ko laboratorij ni normalno deloval, 
čim krajši. Prostore smo si uredili tako, da je bilo v vsaki 
sobi svoje delovišče. Potrebovali smo nekaj časa, da smo 
se razporeditve navadili, a na koncu smo bili zadovoljni. 
Lahko rečem, da smo v prostorih pediatričnega oddelka  
preživeli štiri prijetne mesece. 

Gradbena dela v laboratoriju niso potekala povsem po pla-
nu, zato se je selitev v obnovljene prostore nekoliko zamak-
nila. Zadnji vikend pred selitvijo so v laboratoriju potekala 
še številna dela. Pripravljale so se inštalacije, belile so se 
stene, sestavljalo in montiralo se je pohištvo,… Kljub teža-
vam smo se v sredo, 13. oktobra 2021 preselili nazaj v prvo 
nadstropje. Dan je bil zelo naporen, a zvečer smo zadovolj-

ni rekli: »Uspelo 
nam je!«

Obe selitvi sta 
bili za labora-
torijske delavce 
velik izziv, pa 
tudi psihični 
pritisk. Vsi smo 
v času selitve 
pokazali veli-
ko strpnosti in 
prilagodljivosti. 
Pripravili smo 
protokol, kako 
bomo lahko za-
gotovili preiska-
ve za urgentna 
stanja in kako 
hitro bomo lahko dokaj normalno delovali na novi lokaci-
ji. Selitev smo začeli po 9. uri, ko smo laboratorijske izvide 
najbolj kritičnih pacientov že izdali. Premestitev analiza-
torjev ni majhen zalogaj, saj je le te treba ustaviti, delno 
razstaviti, prestaviti in ponovno zagnati. Ta del selitve so 
izvedli servisni inženirji podjetij, ki sodelujejo z našim 
laboratorijem (Siemens, Meditrade in Roche). Sledila je 
kalibracija parametrov in izvedba kontrolnih postopkov, ki 
smo jih izvedli laboratorijski delavci. Šele nato smo lahko 
začeli z analizami vzorcev. Vse skupaj je trajalo od 4 do 8 
ur. V času nedelovanja laboratorija smo bili dogovorjeni z 
laboratorijem v ZD Jesenice, da jim lahko pripeljemo res 
urgentne vzorce. V času obeh selitev smo v ZD na analizo 
odpeljali samo dva hemograma. Vse ostale vzorce, ki so 
v tem času prišli v laboratorij, smo primerno shranili, da 
so lahko počakali na ponovno delovanje laboratorija. Za 
selitev vse ostale opreme, ki je potekala že dan prej in tudi 
dan pozneje, se moram zahvaliti vsem laboratorijskim de-
lavcem in osebju TVS. 

Selitev

Laboratorij pred, med in po energetski 
sanaciji in obnovi 
Zaposleni v laboratoriju smo si že dolgo želeli obnovljen, 
modernejši laboratorij, ki bi tudi prostorsko ustrezal zahte-
vam pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati la-
boratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske 
medicine. V 15. členu pravilnika je med drugim zapisano, 
da morajo biti prostori medicinskega laboratorija dovolj 
prostorni in urejeni tako, da delo poteka neovirano, var-
no in kakovostno. Kjer je potrebno, morajo biti prostori 
ustrezno funkcijsko ali fizično ločeni. V medicinskem la-
boratoriju morajo biti prostor za odvzem vzorcev, prostor 
za sprejem, označevanje in pripravo vzorcev, prostor za iz-
vajanje preiskav, prostor za shranjevanje vzorcev, reagentov, 
potrošnega materiala, prostor za odmor zaposlenih, pisarni-
ški prostori, garderoba, sanitarni prostori,… Medicinski la-
boratorij mora določiti in obvladovati vplive iz okolja (npr. 
temperatura, vlaga, prezračevanje, viri električne energije, 
hrup, vibracije, osvetlitev), ki bi lahko vplivali na kakovost 
rezultatov preiskav. 

V okviru energetsko požarne sanacije bolnišnice se nam je 
ponudila možnost, da se izvede tudi prostorska in tehnolo-

ška obnova laboratorija. Tako bi lahko zadostili zahtevam 
pravilnika in po energetsko požarni sanaciji bi se preselili v 
ustreznejše prostore. Prve aktivnosti so se začele konec leta 
2019, saj je bila energetska in požarna sanacija laboratorija 
načrtovana za začetek leta 2020. Zaradi različnih vzrokov, 
tudi epidemije covida-19, se je vse skupaj zamaknilo. O ob-
novi laboratorija smo se ponovno začeli pogovarjati jeseni 
2020, v začetku leta 2021 pa smo zelo resno zakorakali v 
projekt celostne obnove laboratorija. Star laboratorij je bil 
nujno potreben celostne prenove. Okna niso dobro tesnila, 
senčila na oknih so bila stara in uničena, laboratorijsko 
pohištvo je bilo močno zdelano. S stropa so viseli »kapniki« 
in ob večjem nalivu je v laboratorij pritekla voda. 

Skupaj s strokovno sodelavko za investicije smo pripravili 
projektno nalogo, v kateri smo definirali, kakšne spremem-
be v laboratoriju si želimo.  Za lažjo pripravo projektne na-
loge smo si ogledali laboratorij v UKC Maribor, kjer so pred 
kratkim obnovili star laboratorij, in laboratorij SB Murska 
Sobota, kjer imajo povsem nov moderen laboratorij. Naša 
želja je bila, da dobimo večji osrednji prostor. Zato je bilo 

Pred prenovo
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Vpliv delovnega okolja na motivacijo 
zaposlenih in kakovost delovnih procesov
Vrsta raziskav je pokazala, da delovno okolje predstavlja 
ključno komponento v zagotavljanju kakovosti delovnega 
procesa (Balantič, Z., 2000), (Hopkinson, R. G., 1970), 
(Bakker, A., 2013). Številni avtorji (Viscer, C., 2008, Boyce, 
P., 2006, Van Bommel in Van den Beld, 2004) ugotavlja-
jo, da delovno okolje vpliva na učinkovitost, motiviranost 
zaposlenih in tudi zadovoljstvo pri delu.

Pa poglejmo še malo definicijo motivacije. Motivacija je 
psihološki element, ki spodbuja organizem, da ravna v skla-

du s svojimi cilji, željami, potrebami in notranjo kontrolo. 
Nanjo lahko gledamo kot na gonilno silo, ki nas prisili, 
da ravnamo v skladu z nekim ciljem, ali pa to vedenje še 
dodatno okrepi. 

Motivacija je psihološki proces, ki spodbuja in usmerja naše 
vedenje ter se nanaša na z njim povezana čustva, misli, 
prepričanja, stališča, pojmovanja in druge psihične vsebine. 
Vzroki motivacije so lahko notranji ali zunanji. Notranji 
vzroki so fiziološki procesi, geni, cilji, potrebe, vrednote, 

Med obnovo so se pojavile mnoge težave, ki smo jih sku-
paj uspešno premagali in sedaj zadovoljni opravljamo svoje 
delo v obnovljenih prostorih. Prednosti so že vidne, čeprav 
je pred nami še kar precej dela, da bo vse na svojem mestu 
in bomo lažje zadihali. 

Mag. Martina Pogačar Kavčič, 
 dipl. ing. kemije, spec. med. biokem,

predstojnica laboratorija

Po prenovi

zamisli itd., zunanji vzroki pa pobude, pritiski, kulturno 
in socialno okolje, dražljaji, situacije itd.

Si lahko predstavljate majhnega otroka, ki ga vsakdo 
celo življenje nosi v sebi, ko dobi v lep darilni papir za-
vito rojstnodnevno darilo. Pričakuje pa igračo, ki si jo je 
naaaaaaaaaaaaaaaajbolj želel v danem trenutku. Sklenjene 
roke stisnjene na svojih prsih, velike smejoče oči polne pri-
čakovanja, cepetajoč na svojih drobnih nožicah, tresoč se 
od nestrpnosti, kaj se bo prikazalo izza raztrganega papirja 
... Četudi odrasli, takšni smo tudi mi. Ko leta in leta čakaš, 
da se bodo nekje nekoč pojavila sredstva za obnovo tvojega 
delovnega okolja. Veliko srečo imaš, če to dočakaš. Poznam 
kolegico, ki je prej dočakala penzion kot pa prenovo »njene« 
ambulante. 

Cvetoče, razpadajoče staro leseno pohištvo, delovna povr-
šina z računalnikom, katerega ekran je obrnjen proti oknu 
in ti pri delu bode svetloba v oči. Stene, s katerih odpada 
omet, radiatorji z zarjavelimi ali celo odstranjenimi ventili, 
ki ob zimskih dneh oddajajo premočno toploto in jih ne 
moreš pripreti, aluminijasta okna, ki se v poletnih mesecih 
tako segrejejo, da v ambulantnih prostorih nameriš 33 °C, 
ob močnem nalivu pa skoraj »plavaš« iz enega prostora v 
drugega, ker okna ne tesnijo več. Pohištvo, ki ti je sicer dra-

goceno, da imaš stvari kam pospraviti, na pogled pa kot kup 
skupaj nametane »šare«. Je upravičeno čakala nove prostore?

Danes je dan. Dočakala sem jih jaz, ona ne. Ko primerjam 
sedanje prostore s starimi, jo povsem razumem. Zavedam 
se, kaj pomenijo novi, sveži prostori za motivacijo. Svetle 
barve, novo, svetlo pohištvo, ki ima neko celostno podo-
bo. Vesel si, ne samo zase, vendar tudi za svoje sodelavce, 
paciente, na čigar obrazih piše, lepo je tu pri vas. To, dragi 
moji sodelavci. To je tudi del motivacije. Naj motivacije ne 
zmanjka in pojdimo še do zaključka obnove … Že vnaprej 
se veselim dne, ko bomo celostno podobo ambulantnega 
dela bolnišnične stavbe v prvem nadstropju nadgradili še z 
novimi vrati in enotnimi označevalnimi tablicami, ki bodo 
še bolj prijazne za naše uporabnike. Že stremim k novemu 
cilju. Že sem motivirana za naprej. Prosim, naj ne dočakam 
prej penziona.

Bernarda Poklukar Novak, dipl. m. s. 
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Predstavitev Toni Justin
Pozdravljene, sodelavke in sodelavci, 
v veselje in čast mi je, da sem letos dobil priložnost pridružiti 
se timu v specialistično ambulanti dejavnosti Splošne bolni-
šnice Jesenice. Na Jesenice sem prišel z veliko mero entuziaz-
ma, optimizma, želje po učenju in hkrati zavedanjem, da v 
času epidemije ne bo lahko. 

Rodil sem se na Jesenicah. Živim v Radovljici s partnerko in 
sem oče dveh otrok, hčerke Tie in sina Gala. Delovne izkušnje 
sem že v času srednje šole pridobival z opravljanjem raznih del 
preko študentskega servisa. Svojo resno poklicno pot sem po 
končani srednji zdravstveni šoli začel v Univerzitetni kliniki za 
pljučne bolezni in alergijo Golnik, kjer sem se zaposlil na bol-
niškem oddelku, kasneje pa na Oddelku za intenzivno nego 
in terapijo. V 14 letih sem dobro spoznal delovanje klinike in 
izvajanje glavnih in podpornih procesov. Pomemben nauk, ki 
se ga držim, je, da proces gradimo zaposleni skupaj, v timu. 

Na Oddelku za intenzivno nego in terapijo sem sprva delal kot 
vodja tima. Kasneje sem končal magistrski študij na Fakulte-
ti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, smer Urgentna 
stanja v zdravstvu. Še pred koncem študija sem prevzel mesto 
strokovnega vodje Oddelka za intenzivno nego in terapijo. 
Ker sem na področju razvoja intenzivne zdravstvene oskrbe 
videl velik izziv, ki ga lahko uresničim tudi širše, v slovenskem 
prostoru, sem pred dvema letoma prevzel vodenje Sekcije MS 
in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji 
pod okriljem Zbornice – Zveze. 

V Splošno bolnišnico Jesenice sem prišel z ambicijo, da v 
zdravstveni sistem pogledam širše in v času vodenja spec. 
amb. dejavnosti s principi vitke organizacije dela in odloč-
nimi koraki poskusim zagotoviti dobre rezultate, predvsem 
pa ohraniti kakovost zdravstvenih storitev, s katerimi si je 
Splošna bolnišnica Jesenice pridobila ugled med strokovno 
javnostjo in pacienti.
 
V teh nekaj mesecih sem v bolnišnici imel priložnost dobro 
spoznati svoje ožje sodelavce in se srečati tudi z drugimi sode-

lavci v bolnišnici. Spoštujem 
ljudi, ki predano in uspešno 
opravljajo svoje delo, in to so 
moji sodelavci Nataša, Roma-
na, Tina, Sandra, Elisa, Bo-
jana N., Jusmina, Bernarda, 
Urša, Blanka, Boris, Jadranka, Bojana A., Nina G., Simbad, 
Karmen Renier, Damijana, Nevenka, Tadeja, Nina R., Kar-
men Ravnik, Lara, občasno pa se nam pridruži tudi Branka.
V tem času sem se od sodelavcev veliko naučil, predvsem pa 
spoznal, da s tako ekipo, sodelovanjem in inovativno misel-
nostjo lahko dosegamo vrhunske rezultate in zagotavljamo 
visoko kakovost naših storitev. 

Verjamem, da lahko svoje strokovno in organizacijsko znanje 
ter izkušnje, ki sem si jih pridobil med delovanjem v Kliniki 
Golnik, prenesem tudi na področje specialistično ambulantne 
dejavnosti v Splošni bolnišnici Jesenice. Razumevanje proce-
sov in uvajanje novosti in novih pristopov je moja stalnica, 
zato sem že na Kliniki Golnik skupaj s sodelavci precej časa 
namenil razvijanju informacijskega sistema za orodje, ki meri 
obremenjenost kadra na Oddelku za intenzivno nego in tera-
pijo in omogoča čim bolj racionalno razporejanje – TISS 28. 
Kot član krožka za informiranost sem pomagal razviti plakat 
za obveščanje svojcev in pacientov o pomenu identifikacije 
bolnikov. Ves čas sem dajal velik poudarek učenju sodelavcev 
in se poleg lastnega izobraževanja kalil tudi kot predavatelj 
in izvajalec učnih delavnic na področju mehanske ventilacije, 
hemodinamskega monitoringa in uvajanja žilnih pristopov z 
ultrazvočno metodo.

Vedno sem odprt za dobre predloge in tudi nasvete, ki bodo 
koristili delovanju naše enote. Prepričan sem, da z dobrim 
sodelovanjem ter strokovnim in osebnim razvojem sodelav-
cev lahko omogočimo strokovno in kakovostno obravnavo, 
zaposlenim pa zadovoljstvo. 
Naj izkoristim ta trenutek, da vam zaželim vesele praznike in 
osebno zadovoljstvo v letu 2022.

Toni Justin, mag. zdr. nege

Otežena odpustljivost pacientov s 
trahealno kanilo
Oskrba ljudi s trahealno kanilo (tj. umetno dihalno cevko, ki 
se po opravljeni traheotomiji ali laringotomiji vstavi v trahejo – 
Kranjc in Nastovski, 2013: 89) predstavlja vse večjo težavo pri 
odpuščanju nepokretnih pacientov iz bolnišnice. Ti namreč 
v času covida-19 ostajajo hospitalizirani na primarnih bolni-
šničnih oddelkih (drugače na trenutno zaprtem negovalnem 
oddelku) tudi po koncu akutnega zdravljenja, in sicer po več 
mesecev, kar še dodatno pesti že tako obremenjen zdravstveni 
sistem. Načrtovanje odpusta posledično predstavlja bistveni del 
hospitalizacije pacienta, kar pomeni, da ga je potrebno pričeti 
načrtovati pravočasno in vključiti celostni pristop multidisci-
plinarnega zdravstvenega tima (Slak, 2009: 46). V tem delu 
igra pomembno vlogo tudi socialno delo, ki je od leta 1960 
integralni del zdravstvene dejavnosti, pri čemer dopolnjuje 
delo zdravnika in obenem vpliva na preprečevanje bolezni ter 
socialno povzročenih motenj (Eržen, 2012 : 16). Družinski 
sestanek, ki predstavlja zelo pomemben del celostnega pristo-
pa, vključuje vse za obravnavo pacienta pomembne ljudi, tako 
imenovane svojce in strokovnjake v bolnišnici, ki skupaj sou-
stvarjajo rešitve v upanju na uspešen izid pomoči. Pri tem pa 
ne smemo spregledati zunanjih organizacij in ostalih institucij, 
s katerimi sodelujemo in se povezujemo ter igrajo pomembno 
vlogo pri odpustu iz bolnišnice, predvsem pri vrnitvi pacienta 
v domače okolje. 

Na družinskem sestanku se običajno predstavi zdravstveno 
stanje pacienta, njegovo možnost okrevanja, udeležence pa se 
obenem seznani s postopki za uveljavljanje pravic in social-
no varstvenih storitev, ki so na voljo. Pacient in svojci lahko 
pri tem izbirajo med odločitvijo za domačo oskrbo, s katero 
se povezuje organizacija edukacije svojcev o oskrbi pacienta, 
javna ali zasebna oblika pomoči na domu ter pridobitev me-
dicinsko tehničnih pripomočkov; lahko pa se pacient in svojci 
navsezadnje odločijo tudi za ureditev začasnega ali stalnega, 
vendar finančno nedostopnega domskega varstva, ki je name-
njeno izključno starejšim od 65 let. O finančno nedostopnem 

varstvu govorim, ker sprejem ljudi s trahealno kanilo omogoča 
en sam dom starejših občanov v Sloveniji in še to ob trenutno 
težko dostopnem prostem mestu, ki pa se zaradi koncesijske 
pogodbe ponaša z izredno visokimi stroški oskrbe, zaradi česar 
si namestitve v njem ne more privoščiti čisto vsak državljan 
naše domovine. Sicer obstaja možnost oprostila plačila doma 
in s tem doplačevanje domske oskrbe s strani občine, vendar 
ima to ob smrti pacienta za posledico zaznambo na njegovi 
nepremičnini, čemur se večina svojcev želi izogniti. In kam 
potem s takšnim pacientom?

Ni potrebno posebej poudarjati, da se večina svojcev zaradi 
zgoraj omenjenega kot tudi zaradi zahtevnosti oskrbe odloča 
za namestitev pacienta v dom starejših občanov. Tukaj pa se 
pojavi težava, če je oseba poleg vstavljene trahealne kanile 
mlajša od 65 let in/ali ima poleg tega še razne bolnišnične 
okužbe, kar zaradi potrebe po izolacijski sobi še dodatno 
oteži morebitni sprejem. Že sama trahealna kanila predstavlja 
veliko težavo pri sprejemu pacienta v domove, čemur bot-
rujejo predvsem neustrezni kadrovski normativi v domovih 
(Švagan, 2020). Kot je zapisano v dokumentu Poklicne kom-
petence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, 
ki je bil sprejet 17. 5. 2019, ima ustrezna znanja za izvedbo 
aspiracij dihalnih poti preko trahealne kanile namreč samo 
diplomirana medicinska sestra, ki je za to poučena. Teh-
nik zdravstvene nege je po drugi strani usposobljen samo za 
aspiracije preko nosu in ust, opazovanje pacienta, poročanje 
in rokovanje s pripomočki ter ne za aspiracije preko trahe-
alne kanile, kot je to navedeno v kompetencah diplomirane 
medicinske sestre. Ker pa je aspiracije dihalnih poti preko 
trahealne kanile potrebno izvajati 24 ur dnevno, je zaradi 
sprejete zakonodaje in določenih normativov dela za diplo-
mirano medicinsko sestro v varstveno delovnih centrih in 
socialnovarstvenih zavodih nemogoče izvajati kakovostno in 
varno oskrbo, ki bi bila v človekovo najvišje dobro (Ažman in 
Prestor, 2021). V domovih, kjer se takšni ljudje zaradi spleta 
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različnih okoliščin že nahajajo, pa žal prihaja do občutnega 
preseganja poklicnih veščin (Švagan, 2020).

Pomanjkanje kapacitet v domovih za starejše občane, kad-
rovska stiska, neustrezni kadrovski normativi in posledična 
nezmožnost nudenja 24-urne oskrbe pacientom s trahealno 
kanilo so resni problemi, zaradi česar bi bilo vredno razmis-
liti o izgradnji institucije, kamor bi lahko nameščali ljudi, ki 
potrebujejo zahtevnejšo obliko oskrbe, v domače okolje pa jih 
ni mogoče vrniti. Poleg tega bi bilo dobro pretehtati možnosti 
spremembe kadrovskih normativov v domovih za starejše in 
sistemskega izboljšanja področja pomoči na domu. Menim 
namreč, da bi morala biti priložnost za pridobitev želene po-
moči dostopna vsem pacientom, ne glede na njihovo zdravstveno 
stanje in težavnost oskrbe, saj imamo vsi ljudje pravico biti obrav-
navani kvalitetno in varno ter biti nameščeni v okolju, ki bo v 
celoti in v sozvočju s svojci ter morebitnimi zunanjimi institu-
cijami odgovarjalo našim, pa naj bo še tako velikim, potrebam.

Sara Potparič Pangos, mag. soc. del.
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Lilijana Stevanović
Ljiljana oz. Lili, kot jo vsi kli-
čemo, je zaključila šolanje na 
Srednji administrativni šoli v 
Kranju leta 1980. V Splošni 
bolnišnici Jesenice se je zapo-
slila 1. avgusta 1981. Ves čas, 
polnih 41 let, je bila zaposlena 
na ginekološko-porodniškem oddelku kot zdravstvena 
administratorka. Lili je ves čas izstopala z velikim zna-
njem, zanesljivostjo, natančnostjo in vestnostjo. Vedno 
je bila pripravljena pomagati ter svoje znanje in izkušnje 
prenašati med nas, sodelavce. Predana je bila delu v 
bolnišnici, predana pa je tudi svoji družini. Težko bi 
rekli, kaj od navedenega je bilo na prvem mestu. 

Lili, v veselje in ponos nam je, da smo bili tvoji sodelavci!
V življenju svojem ves čas si garala,

in komaj kdaj počitka si si dala.
Zdaj sama si želiš res odpočiti,

a vendar najtežje je oditi.
Veliko let si z nami preživela,
za svojo si družinico nas vzela.

Vse, kar si mogla, si iz sebe dala,
le malokdaj utrujenost kazala.

Hvaležni smo za tvojo dobro družbo,
ob tebi radi opravljali smo službo.

Na bodočnost glej kot na čas uživanja,
čas ustvarjanja, čas lepote bivanja,

čas prijateljstva, ljubezni, razumevanja,
čas nenehnega učenja, dozorevanja

in predvsem čas zase in svoje bližnje. 

Naši novi upokojenci

Marica Zupan
V obdobju po prenovi cen-
tralne sterilizacije se je naše-
mu timu pridružila srednja 
medicinska sestra Marica 
Zupan, ki je pred tem zelo 
odgovorno in z veliko mero 
empatije delala v centru he-
modialize. Tudi Marici se 
kolektiv centralne sterilizacije zahvaljuje za ves njen 
čas in trud, ki nam ga je v obdobju od leta 2010 do 
leta 2021 namenila z vsem svojim čutom do dela in 
sočloveka. V pokoju ji želimo veliko užitkov, aktiv-
nosti in zdravja ob vsem, kar rada počne. 

Sodelavci iz centralne sterilizacije

česarkoli, vedno je bila pripravljena pomagati. Znala 
je prepoznati slabo voljo sočloveka in vedno je našla 
toplo besedo za vsakogar. 
V centralni sterilizaciji je delala do izpolnjenih po-
gojev za upokojitev. V tem času je pustila svoj nepo-
grešljiv pečat, za kar smo ji sodelavci zelo hvaležni. 
Upamo, da se ji je čas, ki ga je preživela z nami, vtisnil 
v spomin kot lepo obdobje. Mi, sodelavci, se ga zaradi 
njene osebnosti in delavnosti radi spominjamo. Ker 
jo poznamo tudi kot ljubiteljico živali in narave, ji vsi 
želimo, da zasluženo dobo upokojitve uživa v krogu 
svojih najdražjih in da izkoristi vsako priložnost s svo-
jimi živalskimi ljubljenčki v naravi.

Sodelavci iz centralne sterilizacije

Bojana Bauman
Bojano sodelavci poznamo kot 
izjemno pozitivno, odgovorno 
in zelo pridno sodelavko.
Bojana je srednjo zdravstve-
no šolo končala na Jesenicah 
19. junija 1981 in se kmalu za 
tem zaposlila v obratni ambu-
lanti Železarne Jesenice, kjer je delala do leta 1992. Ker 
je Bojana oseba, ki ji novosti niso nikoli predstavljale 
težav in je delovne zadolžitve vedno sprejela kot izziv ter 
z visokim čutom odgovornosti, je spomladi leta 1992 
sprejela delo srednje medicinske sestre na oddelku (ta-
kratne) enote za podaljšano bolnišnično zdravljenje v 
naši bolnišnici. Poklicno kariero na tem oddelku je 
opravljala z velikim entuziazmom in z veliko mero 
empatije do pacientov. Sodelavci opisujejo delovnik z 
njo kot pesmico: »Bilo je veliko dela, zahtevni in težki 
pacienti, vendar smo kot dobro sodelujoči tim opravili 
vse brez težav, z dobro voljo in z veliko mero pozitiv-
nosti. Bojana je imela izjemno izostren čut za pacienta, 
brez težav je prepoznala poslabšanje pacientovega zdra-
vstvenega stanja in znala odreagirati pravilno in takoj. 
Ne glede na svoje počutje je bila vedno dobre volje 
in prijazna tako do pacientov kot do nas, sodelavcev. 
Skratka, res zaupanja vredna medicinska sestra«.
Konec leta 2010, natančneje 15. novembra 2020, so 
bili v Splošni bolnišnici Jesenice prenovljeni in po-
večani prostori centralne sterilizacije. Spremenili so 
se tudi proces, obseg in zahtevnost dela, uvedena je 
bila centralizacija za celo bolnišnico. S povečanim 
obsegom dela se je povečala tudi potreba po kadrih. 
Bojana je po tehtnem premisleku in zaradi pacientov 
tudi s težkim srcem, sprejela novo delovno zadolži-
tev. Delo v centralni sterilizaciji je osvojila zelo hitro. 
Tudi v zaposleni v centralni sterilizaciji jo poznamo 
kot izjemno odgovorno, sposobno delavko. V timu 
je bila vedno sonček. Nikoli ji ni bilo težko opraviti 
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Babica Andreja 
Rabič
V juniju je svoj 40 let dolg 
maraton v SB Jesenice za-
ključila naša »babca« Andre-
ja Rabič. Andreja je šolo za 
medicinsko sestro – babico 
končala leta 1981 v Ljubljani 
ter se kmalu zatem zaposlila v Splošni bolnišnici Je-
senice. Po kratkem kroženju na ginekološko-porod-
niškem oddelku je postala porodna babica, kjer je 39 
let pomagala med tri in štiri tisoč mamicam in novim 
bitjecem na svet. 
Kljub včasih težkim trenutkom se ni dala, kljub nove-
mu vetru v porodni sobi, se Andreja ni vdala. Rekla je: 
»Kopriva ne pozebe!« Bilo je veselo, bilo je radostno, 
bilo je smeha polno, pa včasih naporno z občutkom 
nemoči. Z vsemi njenimi zgodbami in prigodami bi 
knjigo lahko napisali o tem, kako je včasih bilo. Na-
slov bi ji dali »Smeh in solze« … solze sreče , veselja 
in žalosti. Na samem dnu pa vedno vodi pot navzgor, 
Andreja to dobro ve. 
Bila je tudi mentorica mladim babicam, ki kljub svoji 
diplomi niso imele dragocenih izkušenj. Sodelovala 
je pri uvedbi velike in pomembne novosti v SB Jese-
nice – začetkih babiške ambulante za vodenje zdra-
vih nosečnic, kjer je delovala tudi zadnje leto svoje 
poklicne poti. 
Letos se je od SB kolektiva zasluženo poslovila, mi pa 
ji želimo, da v njenih velikih modrih očeh ostane sijaj 
in na obrazu širok iskren nasmeh, naj uživa kjerkoli 
jo pot zanese, v hribe in doline, naj ji veselje prinesejo 
njeni domači in številni vnučki, tudi ta, ki ga ravno 
pričakuje … Računamo na to, da se še vidimo in 
poklepetamo o štilu od metle, o črvih, o štrikanju ali 
pa kar tako :). 

Ekipa porodne sobe, porodniško-ginekološkega 
oddelka in ginekološke ambulante

Ivanka Tkalec
Z mesecem avgustom 2021 
se je več kot zasluženo upo-
kojila naša Ivanka Tkalec, ki 
je 40 let svoje delovne dobe 
preživela kot tehnik zdra-
vstvene nege na internem 
oddelku. 
Iva je bila vedno pripravljena pomagati sodelavcem. 
Lahko bi našteli kar nekaj prigod, saj je bila na inter-
nem oddelku zaposlena skoraj celo svojo kariero. Iva 
je ena izmed redkih medicinskih sester, ki je kljub 
vedno večjim obremenitvam in kadrovskim stiskam 
vztrajala na kliničnem oddelku do zadnjega dne de-
lovne dobe. Svoje delo je vselej opravljala strokovno, 
do pacientov je bila prijazna in profesionalna. Leta 
2019 je prejela srebrni znak Društva medicinskih se-
ster babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. 
Ivi želimo vse najlepše v obdobju, ki je pred njo, pred-
vsem veliko potovanj in izletov z dobro družbo.

Kolektiv internistične službe

Natja Brus
Natja je leta 1981 zaključi-
la srednjo zdravstveno šolo 
in pridobila poklic srednje 
medicinske sestre. Bila je šti-
pendistka Splošne bolnišnice 
Jesenice. Svojo delovno pot je 
začela 15. julija 1981 na kirur-
škem oddelku kot pripravnica. Pripravništvo je končala 
s strokovnim izpitom 22. marca 1982. V SB Jesenice 
je na začetku delala na kirurškem oddelku in nato na 
otološkem oddelku kot sobna medicinska sestra. Njeno 
zadnje delovno mesto je bilo v enoti za nujno medicinsko 

Marija Mežik  
Veber

Marija je odšla tistega dne v 
začetku letošnjega poletja tiho 
in neopazno, poslovila se je 
hitro in brez zapletov. Tipična 
Marija. Ali pa tudi ne.
Kako se spomnim Marije?
Bila sem še zelo mlada medicinska sestra, tega se spo-
minjam tako, kot bi bilo včeraj, ko sva s skupnimi moč-
mi iskali izgubljeno zobno protezo. Jaz sem takrat de-
lala na endoskopijah, Marija na abdominalnem traktu 
kirurške službe. Jaz sem se iskanja lotila bolj površno in 
bi hitro opravila s tem, Marija pa mi je takrat pokazala, 

pomoč oziroma v urgentnem centru, kjer je opravljala 
delo srednje medicinske sestre v urgentni dejavnosti. 
V delovnem okolju je Natja spoznala svojega moža Mi-
lana, s katerim imata dva fanta, Aleša in Miha, je tudi 
babica dveh vnukov. 
Natja nas je s svojo prikupnostjo velikokrat nasmejala. 
Do pacientov je bila spoštljiva in empatična. Vsa leta je 
bila izredna mentorica novozaposlenim, pripravnikom in 
dijakom kot tudi diplomiranim medicinskim sestram, ki 
so svojo pot začele v urgentnem centru. 
Ljubezen do svojega poklica je prenesla tudi na starejšega 
sina Aleša. Vsa leta je bila strastna navijačica hokejskega 
kluba Acroni Jesenice, kjer je navijala za svojega mlajšega 
sina Miha. Velikokrat se je s kolektivom udeležila naših 
izletov in piknikov, na novoletnih večerjah prav tako ni 
manjkala. Rada je imela dobro glasbo in velikokrat pople-
sala s sodelavkami. 
V našem okolju je pustila veliko praznino in prav vsi jo 
bomo izredno pogrešali. Celoten kolektiv UC-ja ji želi 
veliko zdravja in lepih trenutkov v zasluženem pokoju.

da se moraš tudi takšnih reči lotiti načrtno, strokovno 
in natančno. In s temi očmi sem jo v vseh nadaljnjih 
letih tudi gledala in videla. Najine poti v bolnišnici so se 
v nadaljnjih letih srečevale in križale, jaz in ona sva me-
njali delovišča po bolnišnici, Marija je za nekaj časa celo 
odšla. Vrnila se je v čisto svojem slogu, odločno in na 
delovno mesto, ki je to odločnost izrazito potrebovalo. 
Prav na delovnem mestu namestnice pomočnice direk-
torja za področje zdravstvene nege in oskrbe so stopile 
v ospredje njene vrednote, profesionalnost in predvsem 
njena strokovnost, dostikrat pa tudi njena nepopustlji-
vost. Marija je bila izrazito naravnana k učinkovitosti 
in ker je bila sama takšna, je to vedno pričakovala tudi 
od drugih. Od zaposlenih je pričakovala veliko, največ 
pa sama od sebe. 
Marija je bila tudi tista, ki je rada pomagala. Kadarkoli. 
Ker je imela veliko strokovnega znanja, so bila njena 
mnenja in pomoč tista, ki smo jo dostikrat upoštevali in 
tudi izpeljali v praksi. Pomagati je znala tudi z nasveti, 
ko si to potreboval, znala je potolažiti, kadar je bil kdo 
tolažbe potreben. Za njeno nepopustljivo zunanjostjo 
se je skrival človek, ki je znal mehko in nežno svetovati.
Velik del svojega delovnika se je ukvarjala s pedagoško 
dejavnostjo, uvajala je pripravnike, študente, tudi no-
vozaposlene. Pri tem so ji veliko pomagale izkušnje, ki 
jih je pridobila s skokom v pedagoške vode. Prav na tem 
področju so spet prihajale v ospredje njene izkušnje, 
znanje in organiziranost. In vztrajnost.
Marija je pustila svoj pečat v bolnišnici. Na njej lasten 
način. 
Ko sva se zadnjič menili, mi je povedala, da ob nedeljah, 
pred službenim ponedeljkom, nič več ne pogleduje na 
uro, da se ukvarja s svojo razširjeno družino, soprogom, 
hišo in okolico. Da sedaj za to ima čas. Srečno Marija!   

Asist. Mojca Strgar Ravnik, mag. zdr. neg.,
pomočnica direktorja za področje 

zdravstvene nege in oskrbe
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Čestitke
Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.

Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,

pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.

A če ne prideš ne prvič,
ne drugič do krova in pravega kova

poskusi: vnovič
in zopet
in znova.

(Tone Pavček)

V torek, 23. novembra 2021, sta Matej Fermišek 
in Nejc Ravnik uspešno zaključila usposabljanje za 
mavčarje ter postopek za pridobivanje nacionalne 
poklicne kvalifikacije in pridobila naziv ortopedski 
tehnolog. Iskrene čestitke v imenu zaposlenih ur-
gentnega centra in specialističnih kirurških ambu-
lant ter uspešno delo še naprej.

V letu 2021 so uspešno zaključili študij: 
• Sandra Arh, dipl. babica, mag. zdravstveno soci-

alnega managementa
• Jana Najdenov, mag. prava  
• Sadbin Osmičevic, dipl. zn.

Vsem iskrene čestitke in veliko uspehov na nadalj-
nji poklicni poti. 

V letu 2021 imajo več kot 35 let delovne dobe v 
Splošni bolnišnici Jesenice: 
• Barbara Ažman
• Helena Dolžan Lindič
• Zinka Forčaković
• Lilijana Mlakar
• Zdenka Pavličević
• Mateja Perko
• Janez Pšenica
• Viktorija Resman
• Andreja Žemva

Iskrene čestitke!
Vodstvo in sodelavci

»Prihodnost pripada tistim, 
ki verjamejo v lepoto svojih sanj.«

 (Eleanor Roosevelt)

Novi ukrepi za certifikat  
Družini prijazno podjetje
Ukrepom, ki jih v naši bolnišnici izvajamo kot nosilci 
certifikata Družini prijazno podjetje, smo v želji po lažjem 
usklajevanju poklicnega in družinskega življenja dodali štiri 
nove ukrepe. Opisani so v SOP DPP 1 – Protokol o izvajanju 
ukrepov Družini prijazno podjetje v SBJ _V4.

Ukrep 5: Otroški časovni bonus – vstop v vrtec
Zaposlenim z majhnimi otroki se prizna dodatni dan izre-
dnega dopusta s pravico do nadomestila plače za spremstvo 
otroka, ki gre prvič v vrtec. Dopust se prizna na podlagi 
najave in odobritve vodje v RIS in potrdila o vstopu v vrtec. 
Zaposleni so dolžni podatke pravočasno posredovati Službi 
za organizacijo in kadre.
Vsi tisti, ki imate otroka, ki gre prvič v šolo, lahko v skladu 
s 165. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 
52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – 
ZIUPOPDVE) na ta dan koristite dodatni izredni dopust.

Ukrep 14: Fleksibilni delovni čas
Delovni čas je razdeljen na fiksni osrednji del, ko morajo biti 
zaposleni na delovnem mestu nujno prisotni, in variabilni 
del, znotraj katerega zaposleni sam izbira čas prihoda in 
odhoda z dela, v skladu s procesom dela. Okvirni delovni 
čas določa najzgodnejši začetek dela in najpoznejši odhod z 
dela. Ta ukrep velja za tiste zaposlene, pri katerih izvajanje 
ukrepa ne moti procesa dela. 

Ukrep 15: Izmenično delo od doma
Zaposleni lahko opravljajo delo izmenično v pisarni in od 
doma na podlagi Pravilnika o opravljanju dela na domu.

Ukrep 16: Kodeks delovanja/poslovanja organizacije
Bolnišnica ima etični kodeks SBJ – SOP 98, v katerem so 

zbrana vsa načela, vrednote, pa tudi mehanizmi, s katerimi 
se ta načela in vrednote izvajajo v praksi. Med vrednote se 
umesti tudi vrednote družini prijaznega podjetja.

Zavedamo se, da zaposleni v bolnišnici, kjer delo poteka 
24 ur na dan vse dni v letu in vas večina dela v izmenah 
in opravlja dežurno službo, težko usklajujete družinsko in 
poklicno življenje. A prav ukrepi na področju certifikata 
Družini prijazno podjetje, ki ga vzdržujemo že od leta 2011, 
nas še dodatno spodbujajo, da proučimo in sprejmemo uk-
repe za čim lažje usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja.

V letu 2021 zaradi upoštevanja epidemioloških ukrepov 
nismo mogli organizirati novoletnega druženja zaposlenih. 
S pomočjo sindikatov FIDES, SDZNS SE v SBJ in SINDI-
KATA ZSV SB Jesenice pa bodo otroci naših zaposlenih, 
stari do 10 let, prejeli novoletna darila. 

Sandra Jerebic, dipl. m.s., univ. dipl. soc.,
pooblaščenka za vprašanja poklica in družine
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nje bolnišničnih okužb ter skupine za javna naročila medi-
cinskih pripomočkov in dihalnih sistemov. Vodi projektno 
skupino za razvijanje in ustvarjanje standardov kakovosti. 

Maja je avtorica strokovnih knjižic Protokoli uvajanja v 
delo diplomiranih medicinskih sester, diplomiranih babic 
in tehnikov zdravstvene nege. Je tudi članica komisije za 
realizacijo raziskav in anketiranja v bolnišnici ter članica 
Kolegija službe zdravstvene nege in oskrbe ter Strokovnega 
sveta zdravstvene nege in oskrbe SB Jesenice. Že vrsto let 
sodeluje na srečanjih v DMSBZT Gorenjske. 

Da ne omenjamo samo strokovnih vrlin po službeni plati 
– pri Maji igrajo zelo pomembno vlogo njeni motoristični 
hobiji. Že nekaj let je namreč članica Upravnega odbora hu-
manitarnega zavoda Beli angeli, katerega namen je povezo-
vanje motoristov, ki želijo s solidarnostjo in humanitarnimi 
akcijami spodbuditi ter pomagati k večji prometni varnosti.

Kolegij ZNO je zapisal, da je Maja oseba, na katero se lahko 
zaneseš, ji zaupaš in se ji prepustiš v profesionalno oskrbo. 
Njena strokovnost veje na mnogih področjih, zato jo tudi 
odlikuje v osebnost, ki je za nas, zaposlene v Kolegiju službe 
zdravstvene nege in oskrbe SB Jesenice, spoštovana.

Predlagatelj: Kolegij službe zdravstvene nege in oskrbe Splo-
šne bolnišnice Jesenice

Mojca Brudar 
Mojca Brudar se je po končani zdravstveni šoli na Jesenicah 
zaposlila v Splošni bolnišnici Jesenice na pediatričnem od-
delku, kjer dela še danes. Svoj poklic opravlja s srcem, saj jo 
delo z otroki neizmerno veseli. Zadnjih deset let občasno dela 
v posebni negi novorojencev »štaciji« na ginekološko-porod-
niškem oddelku in zadnji dve leti v pediatrični specialistični 
ambulanti. Mojca izvaja zdravstveno nego pri novorojen-
cih, dojenčkih, majhnih otrocih, šolarjih in mladostnikih. 
Srečuje se z bolnimi in zdravimi otroki. Pri svojem delu z 
bolnimi otroki izvaja različne zahtevne postopke in pose-
ge, kot so fototerapija pri novorojencih, ZN novorojenca v 
inkubatorju, uporaba aparata z visokimi pretoki, sprejem 
otroka v urgentni pediatrični ambulanti, nameščanje otroka 
na ekstenzijo, monitoring, ... 

Opravila je tečaj za izvajanje šole 
lulanja in kakanja, pridobljeno 
znanje posredovala sodelavcem 
na oddelku in oblikovala klinično 
pot. Pri svojem delu veliko časa 
nameni zdravstveno-vzgojnemu 
delu. Na oddelku izvaja astma 
šolo, šolo lulanja in kakanja, 
uporabo Epipena, anksiolitikov. 
Zdravstveno-vzgojno delo izvaja 
tudi v pediatrični specialistični 

ambulanti, kjer se veliko ukvarja z debelostjo otrok. Od 
začetka aktivno sodeluje v Šoli zdravega življenja, kjer skrbi 
za organizacijo, naročanje in obravnavo otrok. Skupaj s ti-
mom so oblikovali tedenski program za hospitalizirane ot-
roke s previsoko telesno težo. Je pobudnica oblikovanja vse 
potrebne dokumentacije za Šolo zdravega življenja, sodeluje 
pri oblikovanju drugih kliničnih poti, različnih zloženk in 
protokolov. 

V času epidemije je Mojca delovala na covid oddelku, kjer 
so bili hospitalizirani covid pozitivni otroci, otročnice, no-
sečnice, ginekološke pacientke in novorojenci. 

Kadar je razporejena v PNN, veliko časa posveti dojenju in 
skrbi, da je ob odpustu polno dojenih čim več novorojencev. 
Opravljen ima Unicefov tečaj dojenja. 

Je mentorica dijakom in novozaposlenim. Ima veliko znanja 
in izkušenj, ki jih z veseljem prenaša na mlajše kolegice. 
Sodeluje v projektni skupini za zdravstveno vzgojno delo. 
Večkrat je sodelovala pri organizaciji Srečanja gorenjske pe-
diatrije in na srečanju tudi sama predavala.

Mojco lahko opišemo kot strokovno, empatično in vedo-
željno osebo, ki je predana svojemu delu. Tudi v osebnem 
življenju ima rada izzive. Je mamica dveh odraščajočih hče-
ra. Njena strast so potovanja v daljne dežele. Ker prihaja iz 
Rateč, sta njena strast tudi smučanje in tek na smučeh. Kot 
učiteljica teka na smučeh in sodnica sodeluje v Nordijskem 
društvu Rateče-Planica.

Alenka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske

Srebrni znak
Srebrni znak in naslov častni član Društva medicinskih se-
ster, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 2021

Tudi letos podelitev priznanj ni potekala v Gledališču Tone-
ta Čufarja na Jesenicah, vendar optimistično čakamo boljših 
časov, ko bomo svečanost lahko priredili. Najvišja priznanja 
v regiji nagrajujejo strokovni razvoj in dosežke na podro-
čju zdravstvene nege in oskrbe ter babištva. Krepitev vloge 
in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov, ohranjanje in razvijanje profesionalnega dela in 
dobrih medsebojnih odnosov med sodelavci v negovalnem 
in zdravstvenem timu ter pripadnost poklicni skupini, so 
samo del tega, kar jih odlikuje.

Letošnji prejemniki priznanj srebrni znak so: Maruša Ahačič 
iz Klinike Golnik, Mojca Brudar in Maja Kaker iz Splošne 
bolnišnice Jesenice ter Mojca Tavčar iz Psihiatrične bolni-
šnice Begunje. 

Maja Kaker
Maja je svojo poklicno pot začela 
leta 1997, ko je uspešno opravila zak-
ljučni izpit za poklic zdravstvenega 
tehnika na Srednji šoli Jesenice. Po 
zaključku šolanja se je zaposlila kot 
tehnik zdravstvene nege v Splošni 
bolnišnici Jesenice na endokrinolo-
škem odseku internega oddelka. Dve 
leti kasneje je odšla po novo znanje 
in se vpisala na izredni študij zdra-
vstvene nege takratne Visoke šole za 
zdravstvo. Diplomirala je leta 2005.

Med izrednim študijem je bila zaposlena na delovnem mestu 
višje medicinske sestre na internem oddelku, kjer je prido-
bivala izkušnje na kardiološkem odseku, v EKG ambulanti, 
gastroenterološki ambulanti in enoti intenzivne internistične 
terapije. Z letom 2005 se je zaposlila na delovnem mestu 

namestnice vodje zdravstvene nege v enoti interne intenziv-
ne terapije, od leta 2010 je vodja zdravstvene nege v enoti 
interne intenzivne terapije. S pojavom covida-19 je prevzela 
tudi organizacijo in vodenje covid oddelka ter intenzivne 
terapije v bolnišnici.

Šolanje za dipl. m. s. je leta 2005 opravila na visoki šoli za 
zdravstvo. Želja po novem znanju jo je kasneje pripeljala na 
Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, kjer trenutno obi-
skuje 2. letnik magistrskega študija s področja zdravstvene 
nege. Poleg splošne izobrazbe je leta 2016 uspešno opravila 
tudi tečaj iz Advanced life supporta (ALS).

Maja je glede na srčno predanost dejavnosti zdravstvene nege 
v intenzivni dejavnosti in specialnosti iz intenzivnih enot, že 
od leta 2010 vključena v izvršni odbor Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenziv-
ni terapiji in transfuziologiji. V okviru sekcije je dejavna v 
delovni skupini za pripravo točkovnih seznamov za vred-
notenje zahtevnosti zdravstvene nege v enotah intenzivne 
terapije in je aktivna v programsko organizacijskih odborih 
strokovnih srečanj, ki jih sekcija vsakoletno prireja. Glede na 
večletne bogate izkušnje je aktivna tudi kot predavateljica in 
avtorica številnih strokovnih prispevkov. Maja je pedagoška 
medicinska sestra za enoto intenzivne terapije in tako poskr-
bi za izvajanje vseh aktivnosti na področju izobraževanja. 

V bolnišnici je dejavna na področju uvajanja v delo novoza-
poslenih sodelavcev, aktivna mentorica študentom in dija-
kom ter predavateljica. Vodi delavnice temeljnih postopkov 
oživljanja in delavnice osrednjih venskih katetrov. Je članica 
operativne skupine za krizno upravljanje in vodenje bolni-
šnice. Poleg tega je aktivna članica številnih drugih delovnih 
skupin: projektne skupine za raziskovanje, projektne skupine 
za nadzor osrednjih venskih katetrov, komisije za obvladova-
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Krepitev kolektivnega duha v ortopedski 
operacijski malo drugače!
Smo v Kranjski Gori se zbrali in se na železnico odpeljali.

Smo se divje vozili, se prešerno šalili.

Ko za Srednji vrh kolona je prišla, 
si nahrbtnike oprtala je družba vsa.

Smo se dodobra spotili, 
Trupeja osvojili, pa še razgledov naužili.

Sonce je posijalo, nam se pa ni in ni z vrha dalo.

Končno smo po grebenu se do lovske koče vrnili, 
kjer smo se z Romanovimi mesnimi dobrotami mastili.

Tako kot vedno, ko je najbolj lepo,
je treba zaključiti in vzeti slovo.

Prav lep jesenski dan smo skupaj užili
in se našemu gostitelju Tomažu lepo, lepo zahvalili.

Želja naša je ta, da nas še kdaj povabi, 
saj nas združiti zna.

Za pohodnike – Irena, Janja, Polona in Boštjan

Promocija zdravja – testiranje telesne 
pripravljenosti za odrasle
V mesecu juniju smo zaposleni imeli možnost opraviti te-
stiranje telesne pripravljenosti za odrasle. Testiranje telesne 
pripravljenosti za odrasle spada med preventivne obravnave 
v Centrih za krepitev zdravja. Glavni namen delavnice je 
izvedba poglobljenega testiranja vsakega posameznika. Testi 
poudarjajo povezanost med redno telesno dejavnostjo, teles-
no pripravljenostjo in zdravjem. Skupina testov za testiranje 
telesne pripravljenosti odraslih oseb tako vključuje osnovne 
meritve arterijskega krvnega tlaka in sestave telesa, teste 
motoričnih sposobnosti (statično in dinamično ravnotežje, 
agilnost), teste mišično-skeletne pripravljenosti (gibčnost, 
mišična jakost, moč in vzdržljivost) ter teste kardiorespi-
ratorne pripravljenosti (vzdržljivost srca, ožilja in dihal). 
Delavnica je trajala približno 60 minut za posamezno ose-
bo. Po opravljenem testiranju je vsak prejel kratko razlago 
rezultatov in usmeritve glede telesne dejavnosti.

Testiranje telesne pripravljenosti bomo ponovili v novem-
bru, zato vljudno vabljeni vsi zaposleni v naši bolnišnici, 
tudi tisti, ki ste testiranje že opravili, saj svoje rezultate tako 
lahko primerjate.

Adrijana Ilievski, dipl. upr. ved,
pristojna oseba za promocijo zdravja v  

Splošni bolnišnici Jesenice

Telesna pripravljenost za zdravje:
SKUPINA TESTOV TELESNE PRIPRAVLJENSOTI  

ODRASLIH OSEB (18¯65 let)

Arterijski 
krvni tlak 
in sestava 

telesa

Motorične  
sposobnosti

Mišično- 
skeletna  

pripravlje-
nost

Kardio- 
respiratorna  

pripravlje-
nost

Arterijski 
krvni tlak v 
mirovanju

Test stoje  
na eni nogi

Gibčnost 
ramenskega 

oborča in 
vratu

6-minutni 
test hoje ALI

Razmerje 
obsega pasu 

in telesne 
višine

Tek v osmici V-doseg 
sede

Queens 
College test 

stopanja

Indeks teles-
ne mase

Zmogljivost 
prijema

Izteg trupa

Delni upogib 
trupa

Sklece z  
dotikom 

dlani

Skok v višino 
z mesta

3332



Izlet v Tamar
Čeprav nas je delo v času epidemije bolj povezalo med seboj, 
smo vseeno sklenili, da jo takoj, ko bo tega izrednega stanja 
konec, nekam skupaj mahnemo.

Običajno se za take podvige menimo, pa še malo menimo, 
pa prestavljamo termine ... Tokrat pa smo se siti mask, štirih 
sten, takih in drugačnih omejitev kar brž domenili. V če-
trtek, 3. junija, ob 19. uri jo rajžamo v dolino Tamar. Kdor 
pride, pride. Rečeno, storjeno. 

Delo v popoldanski izmeni tistega pomladanskega četrtka 
smo v mejah možnosti in z »žegnom višjih inštanc« malce 
prilagodili. Štartamo ob 19. uri iz Planice. A ko smo se 
odpravljali od doma in iz službe, nam jo je zagodlo vreme. 
Naši mobiteli so skoraj pregoreli. Kaj zdaj? Gremo ali ne? V 
Radovljici – dež. Kašarija – dež. Jesenice – dež, itak. V Do-
lini pa je bilo tako lepo jasno ... nič, gremo! Kar bo, pa bo!

Med vožnjo proti Planici je sicer sijalo sonce, dež pa padal 
kot za stavo, a ko smo prispeli, o njem ni bilo ne duha ne 
sluha. Sonce je še prijetno grelo, zrak pa čist, da bi ga rezal. 
Ni lepšega!

Parkirali smo v bližini Nordijskega centra, nato pa jo po 
lepo urejeni makadamski poti urezali proti dolini Tamar, 
ki velja za eno najbolj obiskanih, najlažje dostopnih in tudi 
najlepših alpskih dolin v Triglavskem narodnem parku.

Veselo in sproščeno smo klepetali in obujali spomine na 
hecne, nepozabne dogodivščine iz službe, zraven pa se ču-
dili čudoviti naravi okoli nas, mogočnim vršacem in slapu 
Nadiži. Res, v čudovitih krajih živimo in tega se premalo 
zavedamo.

Dobre volje smo v dobri uri prispeli do planinskega doma v 
Tamarju, tik pred njim pa nas je pozdravila kapelica Marije 
Pomagaj. Malo smo se pofotkali, si malo oddahnili, seveda 
pa se nismo mogli upreti borovničevemu štrudlju in drugim 
dobrotam iz planinskega doma. 

Sonce se je medtem počasi začelo poslavljati in čez nebo se 
je potegnila rdečkasta zarja. Podvizali smo se nazaj proti 
Planici. Pot smo v sproščenem razpoloženju prehodili, da 
sami nismo vedeli kdaj. To pa je bilo nekaj za dušo in tudi 
naša telesca po dobrega pol leta neskončnih omejitev. 

Bilo je kratko, a sladko. Poslovili smo se z obljubo, da tak 
lušten izlet čimprej ponovimo. A tu je že pozna jesen, počasi 
in vztrajno se hladi ... upam, da nas to ne bo ustavilo. Kam, 
pravite, bi jo bilo še dobro mahniti??

Mateja Perko,
Center za dializo

Splošna bolnišnica Jesenice gostila snemanje 
dokumentarnih posnetkov za uvrstitev babištva 
na UNESCOV seznam nesnovne kulturne dediščine
UNESCO je Slovenijo leta 2020 povabil k sodelovanju pri 
pripravi mednarodne nominacije babištva za Reprezentativ-
ni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Ministr-
stvo za kulturo je prepoznalo pomen projekta za Slovenijo 
in mednarodno skupnost, za realizacijo pa se je povezalo s 
številnimi strokovnimi institucijami, med katerimi se je s 
ponosom odzvala tudi Splošna bolnišnica Jesenice.

Mednarodne aktivnosti pri projektu so se začele že novem-
bra lani, v uradni postopek pa bo nominacija vložena marca 
2022. V Sloveniji je glavna vsebinska strokovnjakinja in 
članica mednarodne projektne skupine  dr. Zalka Drglin iz 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, medtem ko na Mi-
nistrstvu za kulturo projekt vodi Špela Spanžel. Usmerjen 
je v prepoznavo in zaščito babiških znanj, praks, veščin ter 
širših družbenih pomenov babištva. Pri uresničitvi projekta 
ob podpori Ministrstva za zdravje sodelujejo še Zbornica 
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih 
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije, Zdravstvena fakulteta – Oddelek za babištvo in ka-
tedra za babištvo, Slovenski etnografski muzej, aktivne babice 
iz slovenskih porodnišnic in samostojne slovenske babice.

Ena od ključnih aktivnosti pri zbiranju dokumentarnega 
gradiva za Register nesnovne kulturne dediščine je tudi po-

sneto filmsko gradivo, s katerim se želi čim bolje ilustrirati 
nosilce, sodobne prakse in okolja, kjer se odvija babištvo 
danes, ter zajeti vse kulturne, izobraževalne, zdravstvene 
in družbene vidike babištva. Veseli nas, da smo bile tudi 
jeseniške babice izbrane za prikaz v samostojnem sloven-
skem filmu, katerega drobci bodo vključeni v mednarodni 
nominacijski film.

Snemanje se je odvijalo v petek, 5. novembra 2021, v do-
poldanskem času. Poleg dveh snemalcev sta prišli tudi  
dr. Zalka Drglin in Špela Spanžel, ki sta usklajevali ter 
vsebinsko usmerjali potek snemanja. Na srečo smo imeli 
porodne sobe prazne, da smo lahko v miru posneli pogovor 
z babicama Sabino Oblak in Matejo Kusterle. Hkrati pa 
gre velika zahvala našim nosečnicam in mamicam, da smo 
lahko prikazali, kako pri nas potekajo babiška ambulanta, 
svetovanje za dojenje in babiška vizita ob odpustu domov. 
Veseli nas, da smo z ohranjanjem babiških veščin in razvi-
janjem sodobnih babiških praks lahko zgled ter da smo za 
to dobili tudi širše javno priznanje.  

Mateja Kusterle, dipl. bab.
Foto: Peter Vrčkovnik, Ministrstvo za kulturo
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Ljubezen je septembra zlate barve
Obisk Junakov tretjega nadstropja – Gold ribbon Slovenia – 6. 9. 2021

V začetku septembra so 
nas obiskali Junaki 3. nad-
stropja. To so otroci in mla-
dostniki, ki so zboleli za 
rakom in so se zdravili v 3. 
nadstropju Pediatrične klini-
ke v Ljubljani. Opazili so, da 
imajo po končanem zdravljenju, ko se vrnejo v normal-
no okolje, velikokrat težave z vključenostjo v družbo, 
zato so se odločili, da bodo ozaveščali javnost o njihovi 
bolezni in stigmi. Njihov simbol je zlata pentlja in mesec 
september je mesec boja proti otroškemu raku.

Našo bolnišnico so obiskali Neža Trček, Tomi Jakša, Hana 
Hafner in njena mamica ter Neža Logar. Spremljala sta jih 
njihova velika podpornika, Ivo in Valerija Čarman. Njihov 
obisk se nas je zelo dotaknil. 

Svojo zgodbo nam je povedal Tomi Jakša, ki so mu pri 18 
letih zaradi raka amputirali nogo pod kolenom. Povedal 
je, da so našo bolnišnico obiskali tudi zato, da poudarijo, 
kako pomembno je dobro sodelovanje med zdravstvenimi 
ustanovami in zgodnje odkrivanje bolezni, ki reši mnogo 
življenj. Tomi se je uspešno boril z boleznijo, sprejel življe-
nje brez noge kot novo priložnost, svoje proteze ne skriva 
in jo ponosno pokaže vsem. Tudi ob obisku pri nas je bil v 
kratkih hlačah. Je uspešen športnik in član paraolimpijske 
odbojkarske reprezentance, ki je dosegla že veliko zmag, 
za kar Tomiju čestitamo in mu želimo še veliko uspehov.

Hana Hafner je simpatična 12-letnica, ki brez zadržkov 
govori o svoji bolezni, posnela je tudi video, v katerem 
predstavi, kako so ji pri 9 letih odkrili možganski tumor. 
Zaradi kemoterapevtskega zdravljenja ima oslabljen imun-
ski sistem, vendar je Hana polna optimizma in prava komu-
nikatorka. Njena mama, ki je zdravstvena delavka in ji ves 

čas zdravljenja stoji ob strani, javnost ozavešča o pomenu 
zaščite pred boleznimi s cepljenjem, saj le tako zaščitimo 
tudi otroke, ki imajo raka in je vsaka dodatna okužba za 
njih lahko usodna. 

Petletna Neža Trček, mala princeska, nas je razveselila 
z ogrlicami in zapestnicami, ki jih je sama naredila. Res 
neprecenljivo darilo.

Nežo Logar, dijakinjo prvega letnika Jeseniške srednje šole 
na zdravstveni usmeritvi, z našo bolnišnico veže posebna 
vez. Predstavila se je takole: »Takšno šolo sem si želela obi-
skovati že od malih nog, moja želja pa je postala še močnej-
ša, potem ko sem prebolela raka. Avgusta 2020 sem zbolela 
za ne-Hodgkinovim limfomom. Bolezen se je začela kazati 
kot majhna zatrdlina v spodnjem delu trebuha, ki pa ji na 
začetku nisem posvečala preveč pozornosti. Vsak mesec je 
ob prvem dnevu menstruacije izginila, a po koncu se je spet 
pokazala še večja kot prej. Bolečina je bila vsak mesec hujša. 
Nekega dne je bilo tako hudo, da nisem bila zmožna vstati 
iz postelje. Tistega dne me je moja pediatrinja napotila na 
ultrazvok trebuha v Splošno bolnišnico Jesenice. Iskreno se 
zahvaljujem osebju bolnišnice, saj so bili zelo prijazni in so 
takoj prepoznali resnost moje situacije in me napotili na Pe-
diatrično kliniko v Ljubljano. Tako sem v slabih štirinajstih 
dneh prišla do končne diagnoze. V sedmih mesecih sem 
prejela sedem ciklov močne kemoterapije, katere stranski 
učinki so bili skoraj neznosni. Slabost, bruhanje, izguba 
apetita in posledično izguba telesne teže, zaprtje ali driska, 
delovanje na kostni mozeg, povečana dovzetnost za okužbe, 
bolečine v sklepih, izguba las, kožne spremembe, utrujenost 
in še bi lahko naštevala. V prvih treh ciklih sem imela 
še osem lumbalnih punkcij, pri katerih so mi odvzeli del 
možganske tekočine in vbrizgali nekatera zdravila kemote-
rapije. Po skoraj vsakem končanem ciklu sem zbolela zaradi 
slabše imunske odpornosti in se vrnila v bolnišnico na šti-

rinajstdnevni antibiotik. Novembra 2020 sem se okužila s 
covidom-19. Bolezen mi je udarila na pljuča in srčno mišico, 
medtem pa sem doživljala še stranske učinke prejšnje ke-
moterapije, zato sem bila hospitalizirana. Večino zdravljenja 
sem preživela na Pediatrični kliniki na hemato-onkološkem 
oddelku. Sedaj, v teh »korona časih«, je velika slabost, ker se 
nismo smeli zadrževati izven bolniških sob in se spoznati in 
družiti z ostalimi obolelimi otroki na oddelku. Zdravljenje 
sem uspešno zaključila konec februarja 2021. Sedaj grem 
vsak mesec na Pediatrično kliniko na pregled in odvzem 
krvi, da zdravniki spremljajo moje stanje, saj moj imunski 
sistem ni takšen, kot je bil pred vsemi zdravili in še nekaj 
časa ne bo. Kljub hudi izkušnji sem neizmerno hvaležna za 
ljudi, ki sem jih spoznala v času zdravljenja, in za podporo 
moje družine in prijateljev. Po bolezni drugače gledam na 
življenje kot moji vrstniki in sem hvaležna za to, ker sem 
začela bolj ceniti tudi vsakdanje stvari. Vsem, ki berete to, 
pa želim ogromno zdravja. :)

Junaki so nam ob obisku izročili zlate pentlje, ki so njihov 
simbol ozaveščanja o raku otrok in mladostnikov. V sep-
tembru, ko so aktivno ozaveščali javnost, so zlate pentlje 
nesli tudi v parlament Republike Slovenije, zlata pentlja je 
poletela v Evropski parlament, s ponosom so jih nosili naši 
odbojkarji, olimpijci itd. Junake smo tudi mi razveselili s 
sladkim presenečenjem, za katerega je poskrbela Mestna 
kavarna Tržič. 

Dragi JUNAKI Gold ribbon Slovenia, vi ste veliki sonč-
ki, ki v sebi nosite neizmerno energijo, veselje in ljubezen. 
Pošiljamo vam OBJEM in vam želimo samo dobro, veliko 
zdravja in nasvidenje septembra 2022.

Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.,
predstavnica vodstva za kakovost in odnose z javnostmi
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V naši bolnišnici NE toleriramo nobene 
oblike nasilja
V zadnjih dveh letih v Splošni bolnišnici Jesenice zazna-
vamo porast nasilja nad zaposlenimi. Največkrat gre za 
verbalno nasilje, ki ga pacienti ali njihovi svojci izvajajo 
ustno ali po telefonu nad našimi zaposlenimi, predvsem 
nad zaposlenimi v sprejemnih pisarnah, vstopnih toč-
kah in pri informacijskih pultih. Zaposlene spodbu-
jamo, da prijavljajo nasilne dogodke z namenom, da 
lahko ukrepamo. V letu 2021 je bilo doslej sporočenih 
že 35 nasilnih dogodkov, v letu 2020 pa 31.

Politika Splošne bolnišnice Jesenice je, da ne toleriramo 
nobene oblike nasilja. Imamo protokol SOP 94 – Protokol 
o ravnanju zaposlenih v primeru nasilja s strani tretjih oseb. 
Že pred nekaj leti smo na vse oddelke namestili panic tip-
ke, ki zaposlenim omogočajo, da v primeru ogroženosti s 
pritiskom na tipko takoj pokličejo varnostno službo. Prav 
tako imamo v stavbi A, B dodatnega varnostnika v do-
poldanskem času. V letošnjem letu smo namestili plakat, 
ki vse obiskovalce opozarja, da v bolnišnici ne toleriramo 
nobene oblike nasilja in da bomo v primeru nasilnih do-
godkov obvestili POLICIJO, s katero v SB Jesenice zelo 
dobro sodelujemo.

Zaradi izrazitega porasta predvsem verbalno nasilnih do-
godkov nad našimi zaposlenimi, ki ga v bolnišnici opažamo 
v zadnjem obdobju, smo se letos odločili, da skupaj s policijo 
obeležimo 2. oktober – svetovni dan nenasilja. Dan, ko se je 
rodil indijski voditelj Mahatma Gandhi, so za svetovni dan 
nenasilja leta 2007 razglasili Združeni narodi. Gandijeva 
zaveza neodvisnosti Indije in njegove metode so bili temelj 
pobud za državljanske in človekove pravice po vsem svetu. 
Kot je dejal: »Obstaja veliko razlogov, za katere bi umrl. 
A niti enega samega vzroka ni, zaradi katerega bi ubijal.«

Ob dnevu nenasilja smo želeli opozorili javnost, da v naši 
ustanovi ne toleriramo nobene oblike nasilja. Na stojnici 

smo skupaj s Policijsko postajo Jesenice in dijaki Srednje 
šole Jesenice ozaveščali o nenasilnem vedenju. Gradivo je 
priskrbela Skupina za nenasilno komunikacijo pri Zbornici 
– Zvezi zdravstvene in babiške nege. 

V mesecu oktobru smo organizirali več izobraževanj za 
zaposlene. Tako nam je Denis Džamastagić, diplomirani 
zdravstvenik iz Psihiatrične bolnišnice Begunje, predstavil 
deskalacijske tehnike, ki jih moramo uporabljati pri obvla-
dovanju nasilnih pacientov. Zaposleni v sprejemni pisarni so 
se oktobra udeležili izobraževalne delavnice o komunikaciji 
s t. i. težavnimi pacienti, kot jih je poimenovala vodja delav-
nice, gospa Helena Jurca. Namen delavnice je bil opolno-
močiti zaposlene za učinkovitejšo komunikacijo s pacienti 
oziroma spremljevalci, ki včasih postanejo nasilni, žaljivi 
oziroma na kakršen koli drug način prestopijo mejo spre-
jemljive komunikacije. Skozi vaje in praktične primere smo 
ponovili značilnosti uspešne profesionalne komunikacije in 
pogoje, ki morajo biti v čim večji meri izpolnjeni, da lahko 
tudi v praksi ohranimo profesionalen nivo komunikacije. 
Skozi tipe obnašanja smo se učili prepoznavati, s katere ču-
stvene pozicije nastopa naš sogovornik in na kakšen način 
lahko z njim najbolj učinkovito komuniciramo. 

Nadaljevali bomo z izobraževanji zaposlenih o različnih 
postopkih obvladovanja, umirjanja nasilnih pacientov in 
tudi o tehnikah samoobrambe. Zavedamo se, da je bolni-
šnično okolje specifično in da se po vseh raziskavah nasilni 
dogodki v bolnišnicah zgodijo trikrat pogosteje kot v dru-
gih organizacijah. Velikokrat na nasilno vedenje vpliva tudi 
zdravstveno stanje pacientov. V Splošni bolnišnici Jesenice 
bomo storili vse, da zaščitimo naše zaposlene in vse nasilne 
dogodke prijavili tudi ustreznim organom.

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

Zaposleni smo v bolnišnici zato, da vam pomagamo.  
Naša dolžnost in odgovornost je, da pacientom nudimo 
strokovno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo.  
Pri svojem delu se velikokrat srečujemo z verbalnim, včasih pa tudi s 
fizičnim nasiljem, ki ga izvajajo nekateri pacienti in obiskovalci.

V Splošni bolnišnici Jesenice NE TOLERIRAMO nobene oblike nasilja.

STOP NASILJU

Spoštovani pacienti in obiskovalci.

V PRIMERU KAKRŠNEGA KOLI NASILJA BOMO TAKOJ UKREPALI, POKLICALI VARNOSTNO 
SLUŽBO IN OBVESTILI POLICIJO, DA ZAGOTOVIMO VAŠO IN NAŠO VARNOST.

Vljudno prosimo za razumevanje.
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Rožnati oktober –  
mesec boja proti raku dojke
Človeško telo je sestavljeno iz celic, ki se neprestano delijo 
in odmirajo. Pri rakavih obolenjih gre za nenadzorovano 
delitev celic, ki se lahko tudi širijo v okoliška tkiva. Nove 
celice se lahko združujejo v tvorbe, ki jim pravimo tumorji, 
ti pa so lahko benigni ali maligni. Benigni tumorji so sesta-
vljeni iz celic, ki so podobne normalnim in se ne razraščajo 
v druge dele telesa. Maligni tumorji pa so sestavljeni iz 
nenormalnih celic, ki se nenadzorovano in neurejeno de-
lijo in se vraščajo v sosednja tkiva. Pogosto prodrejo tudi 
v mezgovnice in žile ter tako potujejo v oddaljene organe, 
kjer tvorijo zasevke ali metastaze.

Na pojavnost raka na dojki vpliva več dejavnikov, predvsem 
škodljivi dejavniki iz okolja, življenjski slog in genetski de-
javniki. Dedne oblike raka so najpogosteje posledica muta-
cij v BRCA1 ali BRCA2. Poleg tega pa so pomembni dejav-
niki tudi starost (nad 50 let), spol (ženske pogosteje zbolijo), 
zgodnja prva menstruacija, pozna menopavza, nerodnost, 
prvo rojevanje v poznih letih, kontracepcijske tablete (le v 
času jemanja), nadomestno hormonsko zdravljenje za laj-
šanje težav v menopavzi (dlje od 5 let). Seveda pa dejavnik 
tveganja še ne pomeni, da bo človek zagotovo zbolel, ampak 
le, da je verjetnost bolezni večja kot pri tistem, ki dejavniku 
ni izpostavljen.

Tipi raka dojk se razlikujejo glede na mesto nastanka ter 
druge značilnosti, ki pomagajo zdravnikom, da lažje prila-
godijo zdravljenje tipu tumorja in bolniku. Delimo jih glede 
na načine, kako prebijajo bazalno membrano (na invaziven 
ali neinvaziven način), glede na stopnjo malignosti, veli-
kost tumorja, prizadetost pazdušnih bezgavk, limfatično 
invazijo, status estrogenskih in progesteronskih receptorjev, 
rast tumorja (proliferacijski indeks) in status HER2 (to je 
membranska beljakovina, ki jo nekatere rakave celice pre-
komerno izražajo). 

Raka dojke ločimo tudi po stadiju oz. napredovanosti. Zgo-
dnji rak dojk (I, II, IIA) je še operabilen. Prisotna je večja 
ali manjša zatrdlina, lahko je koža ali bradavica vdrta ali pa 
se pojavi izcedek iz dojke. Lokalno napredovani rak (IIIB 
in IIIC) se vrašča v kožo in/ali prsno steno ter zajema tudi 
številne prsne bezgavke. Posebno agresivna oblika je vnetni 
rak, za katerega je značilno otekanje, rdečina, vdolbinice po 
koži, podobne pomarančni lupini, vgreznjene bradavice in 
bolečina. Pri metastaziranem raku dojke pa gre, kot že ime 
pove, za zasevke tudi v drugih organih.

Pri dovolj zgodaj odkritem raku dojke je zdravljenje v prvi 
vrsti kirurško. Če je tumor dovolj majhen, se operira kon-
zervativno (se večji del dojke ohrani), pri večjem tumorju pa 
lahko pride do odstranitve celotne dojke, ki se lahko izvede 
sočasno z rekonstrukcijo dojke. Odstranitvi tumorja obi-

čajno sledi še ena od vrst dopolnilnega zdravljenja, kamor 
štejemo kemoterapijo, hormonsko zdravljenje, anti-HER2 
in obsevanje. Izbira sistemskega zdravljenja je odvisna od 
bioloških značilnosti tumorja, obsega bolezni, starosti, splo-
šnega zdravja in menopavznega statusa bolnika.

Rak dojke je najpogostejši rak pri ženskah, kljub temu pa 
lahko zbolijo tudi moški. V zadnjih letih pojavnost naraš-
ča. Če rakave spremembe ugotovimo v zgodnjih stadijih, 
je možnost ozdravitve velika, zato je pomembna predvsem 
preventiva. Pomembna preiskava je mamografija, saj odkrije 
raka, ko je ta še netipen. Mamografije pri nas izvaja tudi 
preventivni program Dora. Veliko vlogo pri preprečevanju 
raka na dojki imajo tudi ženske same, saj s samopregledo-
vanjem pogosto odkrijejo rakave spremembe. Ženska naj si 
pregleduje dojke vedno na isti dan v mesecu. Za ženske pred 
menopavzo naj bo to sedmi do deseti dan po prvem dnevu 
menstruacije, pri ženskah v menopavzi pa na izbrani dan v 
mesecu. Ob zatipani spremembi naj se ženska posvetuje z 

izbranim ginekologom, ki jo nato napoti na nadaljnjo dia-
gnostiko (mamografijo, ultrazvok ali punkcijo). Kljub temu, 
da ni vsaka sprememba, ki jo ženska zatipa na dojki rak, 
se svetuje redno samopregledovanje in odziv na nacionalni 
presejalni program Dora.

 Neža Rode, dipl. bab.
Vir: europadonna.si

14. november – svetovni dan  
sladkorne bolezni 

Svetovni dan sladkorne bolez-
ni ponuja priložnost za ozave-
ščanje o sladkorni bolezni in 
spodbujanje ukrepov za boljše 
preprečevanje, diagnosticira-
nje in obvladovanje bolezni. 

Sladkorna bolezen je v porastu tako v Sloveniji kot v svetu. 
Še posebej narašča število prebivalcev s sladkorno boleznijo 
tipa 2, kar je večinoma povezano s staranjem prebivalstva in 
nezdravim življenjskim slogom. Letos obeležujemo 100. oble-
tnico odkritja insulina, ki je za osebe s sladkorno boleznijo 
pomenilo veliko prelomnico pri zdravljenju in jim omogočilo 

preživetje in kvalitetnejše življenje. Prav tako Zveza društev 
diabetikov letos praznuje 65-letnico svojega delovanja.
V Sloveniji smo na letošnji, že 12. Nacionalni konferenci o 
sladkorni bolezni sprejeli Državni program za obvladovanje 
sladkorne bolezni 2020–2030.

Mednarodna zveza za diabetes in Svetovna zdravstvena 
organizacija sta ob letošnji obeležitvi svetovnega dne slad-
korne bolezni izbrali slogan: »Dostopnost do zdravil in 
zdravstvene oskrbe«. 

Med prvim valom epidemije covida-19 se je najbolj pokazala 
ranljivost sladkornih bolnikov zaradi odpovedi vseh nenuj-

Na stojnici: predstavnica Europadonne, gospa Rina Klinar ter babica Neža Rode in 
Sandra Jerebic

40 41



nih pregledov. Diabetološka ambulanta je v naši bolnišnici 
delovala ves čas epidemije. V prvem valu smo po telefonu 
poklicali vse naročene-odpovedane paciente, jih povprašali 
po samokontrolnih meritvah in jim po potrebi predpisali 
recepte za zdravila in naročilnice za pripomočke, ki jih nuj-
no potrebujejo za aplikacijo inzulinske terapije. Pacienti so 
bili prijetno presenečeni in so nam bili iskreno hvaležni, saj 
so bili v pričakovanju najslabšega prežeti s strahom – kako 
bodo preživeli brez zdravil. V naslednjih valih epidemije 
smo vse paciente sprejeli osebno, kljub zmanjšani ekipi. Do-
stopnost do zdravil in zdravstvene oskrbe je bila uspešno 
izpeljana. Prav tako so edukacije pacientov  v ambulanti 
in na oddelkih potekale sproti. Tudi »skafandri« niso bili 
ovira za kvalitetno zdravstveno vzgojo Covid pozitivnih 
pacientov.

Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni smo v Splošni bol-
nišnici Jesenice v avli postavili stojnico. Že dve leti zapored 
namreč zaradi izrednih epidemioloških razmer ne moremo 
opravljati meritev krvnega sladkorja, holesterola in krvnega 
tlaka. Načrtovali smo tudi predstavitev novih pripomočk-
ov za samokontrolo in samovodenje sladkorne bolezni, kot 

so Sistem FreeStyle Libre, Dexcom in predstavitev nove 
insulinske črpalke MiniMed 780G, ki omogoča bistveno 
urejenost sladkorne bolezni.

Upajmo, da gre v tretje rado in se naslednje leto osebno 
srečamo na stojnici. 

Diabetološki tim

Donacija likovnih del Univerze za starejše 
Splošni bolnišnici Jesenice 
Na Ljudski univerzi Jesenice že deset let deluje Univerza za 
starejše. Med sedmimi sekcijami univerze je tudi kreativnost. 
Udeleženci pod vodstvom Marjete Žohar večinoma ustvarjajo 
v tehniki akril na platno. Svoja nova dela vsak mesec razstavijo 
v prostorih LU Jesenice in občasno pripravijo skupinske raz-
stave. Doslej so dela postavili na ogled v Farnem kulturnem 
društvu Koroška Bela in dvakrat v razstavnem salonu Dolik 
na Jesenicah, nazadnje lani februarja. 

V zadnjem času, ko smo vsi spremljali razmere glede covida-19 
in prizadevanja zdravstvenih delavcev za omejitev pandemije, 
so se udeleženci sekcije kreativnost skupaj z mentorico odlo-
čili, da po eno izmed svojih likovnih del podarijo tistim, ki 
so bili v kritičnih razmerah najbolj izpostavljeni in zaslužni, 
da so se razmere umirile.

Odločili so se, da likovna dela podarijo Splošni bolnici Je-
senice in se jim s tem zahvalijo za strokovno in kakovostno 
zdravstveno oskrbo prebivalcev Gorenjske. Predaja doniranih 
likovnih del je bila načrtovana že lani, vendar se je tik pred 
dogodkom zgodil drugi val epidemije, ki je to onemogočil. 
 

Tako smo predajo izvedli 10. junija letos pred vhodom v 
bolnišnico. Likovna dela že krasijo oddelčne in ambulantne 
prostore bolnišnice.

Avtorji:
1. Marjeta Žohar
2. Miro Mohorič
3. Sonja Noč
4. Ruda Šalamon
5. Violeta Smolej
6. Marta Mertelj
7. Magda Rems Zupan
8. Zdravka Grebenšek
9. Majda Gašperin
10. Ida Mole
11. Darja Habjanič
12. Milojka Lavtižar
13. Milena Golc
14. Marjana Truhačev
15. Marinka Oblak

Pacienti in zaposleni so nad likovnimi deli navdušeni, saj po-
pestrijo bolnišnično okolje. Iskrena hvala za podarjena likov-
na dela vsem avtorjem in mentorici ter veliko ustvarjalnega 
navdiha vam želimo.

Služba za odnose z javnostmi
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Dnevu slovenske hrane in tradicional-
nemu slovenskemu zajtrku se je letos 
pridružilo tudi tradicionalno sloven-
sko kosilo. Na ta dan se spodbuja uži-
vanje lokalnih in sezonskih jedi s pou-
darkom na sezonski zelenjavi. V torek, 
16. novembra 2021, smo v bolnišnični 
restavraciji zaposlenim ponudili govejo 
juho z rezanci, krvavice, dušeno kislo 
zelje in ajdove žgance. Prednosti uži-
vanja hrane iz naše okolice so splošno 

znane: višja hranilna vrednost, manj 
dodanih aditivov, krajše dostavne poti 
in podpora domačim pridelovalcem, 
da vztrajajo z obdelovanjem kmetijskih 
površin. Pozivamo vas k razmisleku 
– koliko živil slovenske pridelave oz. 
predelave vključujete v svojo prehrano?

Katja Rožman, mag. dietet.,
administrativna dietetičarka

Tradicionalni slovenski zajtrk – 19. 11. 2021
Tradicionalni slovenski zajtrk zaživi vsak tretji petek v no-
vembru in se iz osnovnih šol širi tudi v druge ustanove. V 
naši bolnišnici smo dogodek ponovno pripravili v okviru 
promocije zdravja, tokrat s sloganom »Dan se začne z zaj-
trkom«. Zaposleni so med 8. in 9. uro v bolnišnični resta-
vraciji lahko dobili brezplačen slovenski zajtrk. Slovenski 
zajtrk vključuje med, maslo, mleko in sadje, pri nakupu 

sestavin pa podpiramo lokalne pridelovalce. Zaradi trenu-
tnih razmer smo ponudili pakirane izdelke. 
Skupina za promocijo zdravja spodbuja zaposlene, da po-
skrbijo za svoje zdravje in si ta dan vzamejo čas za zajtrk.

Promocija zdravja, 
Adrijana Ilievski, dipl. upr. ved

Tradicionalno slovensko kosilo Svetovni dan varnosti  
pacientov – 17. 9. 2021
17. septembra obeležujemo svetovni dan varnosti pacientov, 
ki je bil letos posvečen nosečnicam in materam ter njiho-
vim novorojenčkom ter skrbi za kakovostno, strokovno ter 
spoštljivo obravnavo.

Že leta 2019 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 
na svetovnem forumu podprla pobudo, da se vsako leto 17. 
septembra obeleži svetovni dan varnosti pacientov. Cilj tega 
dne je povečati zavedanje in sodelovanje javnosti za glo-
balno solidarnost, razumevanje in ukrepanje za promocijo 
varnosti pacientov. Letošnji slogan WHO je Ukrepajmo 
zdaj za varen in spoštljiv porod. Tudi v naši bolnišnici smo 
obeležili svetovni dan varnosti, v avli stavbe B smo izobesili 
dva plakata, ki so jih pripravili dijaki Srednje šole Jesenice. 

Copatki za novorojenčke
14. julija nas je obiskala gospa Bogdana Trpin, ki je za naše 
dojenčke spletla več kot 500 copatk.

V naši porodnišnici vse novorojenčke, že več kot 17 let, ob 
rojstvu obdarimo z ročno pletenimi copatki, ki jih pletejo 
zlate roke pridnih pletilj. Kot sta ob obisku gospe Bogda-
ne povedala direktor Mark Toplak in namestnica glavne 
medicinske sestre ginekološko-porodniške službe Barbara 
Sfiligoj, smo takšnih pozornosti posebno veseli. Copatki so 
pogreli že številne nogice naših novorojenčkov in so nepre-
cenljivo darilo, ki ostane.

Služba za odnose z javnostmi
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Triglav tek
11. septembra je potekala tradicionalna tekaška prire-
ditev Triglav tek z več kot 1000 tekači in obiskoval-
ci. Kot vedno je bil tek rekreativne narave, namenjen 
spodbujanju vseh generacij k zdravemu in aktivnemu 
življenjskemu slogu. Tudi tokrat je bil tek dobrodelno 
obarvan. Tekači so tekli za boljšo oskrbo porodnic in 
novorojencev. 

Zavarovalnica Triglav z vsakoletno donacijo zdravstvenim 
ustanovam prispeva h krepitvi zdravja tistih, ki sami ne (z)
morejo. Letos pa so želeli, da zdravstvenim ustanovam po 
svojih močeh pomagajo z donacijo za opremo, ki jo pot-
rebujemo za še bolj kakovostno delo, za vesel in čim lepši 
prihod na svet vsem novorojenčkom.

Porodniški oddelek naše bolnišnice je bil eden od štirih, ki 
se je razveselil omenjene donacije. Prejeta sredstva smo na-
menili nakupu porodne pručke in pediatričnega stetoskopa.
Več o teku najdete na https://www.triglavtek.si/sl/o-teku/o-
-teku, kjer smo si sposodili tudi nekaj številk.

9 številk 9. Triglav teka
• 9 let Triglav teka = 13.200 tekačev
• 13.200 tekačev = 106.444 pretečenih kilometrov
• 1:25:56 = najboljši čas na 21 km v ženski kategoriji 

na vseh 9 dogodkih
• 1:10:34 = najboljši čas na 21 km v moški kategoriji na 

vseh 9 dogodkih
• 9. Triglav tek = 13 slovenskih športnih junakov, 

ambasadorjev, ki na dogodku navijajo za tekače vseh 
generacij

• 9. Triglav tek = 6 novih kosov opreme za porodne 
oddelke 4 slovenskih splošnih bolnišnic

• 9 let Triglav teka = 143.867,87 EUR donacij za 17 
zdravstvenih ustanov (14 porodnišnic oziroma po-
rodnih oddelkov, Ultrazvočno društvo za projekt Slo-
jenčki, Ljubljanska Pediatrična klinika in Univerzite-
tni klinični center Ljubljana)

• 9. Triglav tek = 144 tekaških pripravljalnih vadb v 9 
slovenskih krajih

• 144 pripravljalnih tekaških vadb = več kot 250 teka-
čev, ki so se na 9. Triglav tek pripravljali 16 tednov

Zavarovalnica Triglav hvala, da ste se spomnili tudi 
na nas. Hvala vsem tekačem za čas, za trud, energijo, za 
povezanost. 
 

Služba za odnose z javnostmi

Seznam donatorskih sredstev

PODARJENA OPREMA IN DROBNI INVENTAR

PREJETE DONACIJE FIZIČNIH OSEB 

PREJETE DONACIJE PRAVNIH OSEB 

Datum: Donator: Donacija: Količina: Znesek v EUR:

07/06/2021 Pro Acta, svetovanje in storitve, d.o.o., Spodnje Laze 1 a, Zgornje Gorje knjige 5 129,86

24/06/2021 T - 2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, Ljubljana fototerapevtska lučka BL70 1 3.342,80

31/07/2021 Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, Ptuj prsne črpalke MAM 4 250,10

SKUPAJ 3.722,76

Datum: Donator: Donacija:

04/01/2021 Herauer Miroslav, Blatna Brezovica 35a, Vrhnika 300,00

01/02/2021 Simčič Uroš, Ogrinova ulica 16, Škofljica 50,00

15/02/2021 Ovsenik Janja, 7 Rue G.C. Marshall, Luxembourg 3.500,00

10/03/2021 Selak Alojzija, Frankovo naselje 119, Škofja Loka 500,00

02/06/2021 Markič Silva, Partizanska cesta 14, Kranj 30,00

07/07/2021 Ferjan Uroš, Aljaževa ulica 28, Ljubljana 40,00

SKUPAJ 4.420,00

Datum: Donator: Donacija:

12/02/2021 VERTIGO, Zavod za kulturne dejavnosti, Kersnikova 4, Ljubljana 500,00

22/04/2021 Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9d, Ljubljana 330,00

09/06/2021 BIA d.o.o., Teslova ulica 30, Ljubljana 1.000,00

11/06/2021 Medis, farmacevtska družba, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana-Črnuče 490,00

18/06/2021 Medikal Lux d.o.o., Železna cesta 16, Ljubljana 2.440,00

18/06/2021 Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9d, Ljubljana 140,00

18/06/2021 Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9d, Ljubljana 180,00

18/06/2021 Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9d, Ljubljana 180,00

09/09/2021 Abbott Laboratories d.o.o., Dolenjska cesta 242c, Ljubljana 250,00

17/09/2021 Baxter d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana 1.050,00

21/09/2021 Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana 2.500,00

14/10/2021 CARSO pharm d.o.o., Litostrojska cesta 46a, Ljubljana 600,00

15/11/2021 Društvo medicinskih sester, babic in ZT Gorenjske, Bleiweisova 20, Kranj 239,00

16/11/2021 Sindikat ZSV SBJ, cesta maršala Tita 112, Jesenice 150,00

SKUPAJ 10.049,00
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PODARJENO BLAGO
Datum: Donator: Donacija: Količina:

24/03/2021 ALKALOID - INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, Ljubljana-Črnuče Alkadez Radpid MD 1000 ml 60 litrov

leto 2021 Tosama d.o.o., Vir, Šaranovičeva cesta 35, Domžale darilni paketi ob rojstvu 720 komadov

12/10/2021 Družina Lavrič, Kropa plenice super plus large 7 zavitkov po 30 kom

12/10/2021 Družina Lavrič, Kropa predloge Abri San 16 zavitkov po 28 kom

01/10/2021 OŠ Jakoba Aljaža Kranj plišaste igrače

01/10/2021 OŠ Franceta Prešerna Kranj plišaste igrače

nov.21 Nina Šiler plišaste igrače

nov. 21 Alenka Peklaj plišaste igrače

nov. 21 Amedeja Šoštarič plišaste igrače

nov. 21 Mateja Gašperin plišaste igrače

nov.21 Medgeneracijski center Bled plišaste igrače

nov.21 Zavod za turizem Radovljica plišaste igrače

nov.21 Vrtec Pedenjped Ljubljana plišaste igrače

Tudi to se zgodi
• Gospod doktor veste teža mi vibrira med 

80 in 85 kilogrami.
• Pacient sprejet zaradi zloma kolka je 

padel v hud delirij.
• Po treh dneh (in nočeh) ga doktor na 

viziti spet poizkuša zbuditi: »Marjan, 
Marjan zbudite se. Ali veste kje ste?« 
Marjan počasi odpre oči in po daljšem 
premisleku pravi: »Pa ja nauš reku, da u 
demokracij?«

• Danes vgradimo mavec v peto.

• Danes odstranitev SSV in longete v 
lokalni anesteziji.

• Sestra: »V čakalnici imamo tudi 
pacientko s Furunkel mammae sin.« 
Administratorka: »Koga bomo poklicali 
naprej?«  
Mlada stažistka pa: »Dajte tistega od 
mame sin...«

Za vas beleži Boštjan Gluhar

Cigaretni ogorki spadajo v …
Danes je ločevanje odpadkov že vsakodnevna stalnica. Svoj 
odnos do okolja največkrat pokažemo tudi s tem, kako rav-
namo z njim na delovnem mestu, doma, v naravi in tudi na 
otroških igriščih. Ogledal sem si nekaj stalnih »postajališč« 
kadilcev ter opazil, da nekateri zaposleni in obiskovalci v 
naši bolnišnici pogosto kadijo povsod tam, kjer ni pepel-
nikov ali košev za smeti. Cigaretnih ogorkov ne odlagajo 
v temu namenjene koše za odpadke ali na druga primerna 
mesta, ampak jih brez zadržkov vržejo kar na tla. Tovrstno 
ravnanje se mi zdi neprimerno, ker z njim ne izkazujemo ni-
kakršnega spoštovanje do narave in do neposrednega okolja, 
ki je v tem primeru še toliko bolj izpostavljeno. Zato želim s 
tem zapisom izpostaviti problematiko, hkrati pa pričakujem 
od kadilcev, da postanejo dober zgled vsem drugim.

Kam torej sodijo cigaretni ogorki?
Veliko ljudi misli, da so cigaretni ogorki nenevaren oziroma 
nedolžen odpadek, ki nima škodljivih vplivov na okolje. Ste 
morda vedeli, da so cigaretni ogorki eden najštevilnejših 
odpadkov na svetu – vsako leto globalno namreč proizve-
demo okoli šest bilijonov cigaret, več kot 90 odstotkov jih 
vsebuje filtre iz plastičnih vlaken. To pomeni več kot milijon 
ton plastike! Cigaretni ogorki so narejeni iz celuloznega 
acetata oziroma acetilceluloze. Gre za celulozo, obdela-
no z ocetno kislino, ki se uporablja kot osnova za umetna 
vlakna in plastiko. Da se ta vlakna razgradijo, je 
potrebnih tudi več desetletij. Čeprav so cigaretni 
ogorki razgradljivi, ne spadajo med biološke od-
padke, saj še zmeraj vsebujejo strupe, filtri v ciga-
retah pa so narejeni iz majhnih plastičnih delcev. 
Ogorki zato nikakor ne spadajo v naravo. Če torej 
kadite zunaj, cigaretne ogorke shranjujte na pri-
mernem mestu in jih nato odvrzite v ustrezen koš 
ali pa jih že v štartu ugasnite in pustite na temu 
namenjenemu mestu. Vsi tisti, ki pogosteje kadite 
v zaprtih prostorih, pa jih nikar ne mečite v odto-
ke, ker bodo pristali v potokih, rekah ali morju. 

Cigaretni ogorki ne sodijo na tla, prav tako ne sodijo v 
koš za biološke odpadke, temveč bi jih morali odvreči 
v zabojnike za mešane komunalne odpadke.

Cigaretni ogorki – globa
Zanimiv članek sem prebral na internetu, v katerem je avtor 
Vadi zapisal: »Zaradi vse bolj pereče problematike glede odla-
ganja oz. puščanja cigaretnih ogorkov predlagam vladi, da po 
vzoru Švice uvede posebno globo za vse, ki bi odvrgli cigaretni 
ogorek na kakršno koli zasebno ali javno površino. Višina globe 
naj bo takšna (npr. 100 ali 200 evrov), da bo resnično odvra-
čala potencialne storilce od storitve prekrška. Poskrbi pa naj 
tudi za primerno število inšpektorjev, ki naj zadeve aktivno 
preverjajo na terenu. Gre za izredno lahko pridobivanje de-
narja, pri čemer se naj zbrana sredstva uporabljajo v pozivih 
ali promocijah, ki pozivanju k ustavitvi kajenja.« 

Omenjeni predlog je dobil v preteklem letu 91 glasov pod-
pore in 13 glasov proti. Odgovor Ministrstva za okolje in 
prostor je bil, da je »predlog vsebinsko že rešen z določbo 17. 
člena Uredbe o odpadkih, ki prepoveduje puščanje odpadkov 
v okolju, njihovo odmetavanje in nenadzorovano ravnanje z 
odpadki. Posameznik je za kršitev teh prepovedi kaznovan z 
globo od 100 do 300 evrov (za pravne in druge fizične osebe 
so predpisane občutno višje globe).
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V zvezi z višino globe pojasnjujemo, da je treba pri določanju 
višine glob posebno pozornost nameniti temu, da so globe učin-
kovite, sorazmerne in odvračilne. Pri tem višine predpisanih 
glob ne gre enačiti z ukrepi, sprejetimi za zagotovitev čim bolj 
učinkovitega izvajanja nadzora s strani pristojnih organov 
in izrekanja glob. V primerih, ko gre za splošno družbeno 
razširjen problem, zgolj kaznovanje posameznih kršiteljev 
nikoli ni učinkovito samo po sebi, ampak mora biti glavnina 
naporov vložena v ustrezno, ciljnim skupinam prilagojeno 
stalno izobraževanje in ozaveščanje javnosti, s ciljem ozaves-
titi posamezna ravnanja kot neustrezna in škodljiva (npr. za 
okolje), kar se posledično odraža v spremembah navad potro-
šnikov – konkretno v manj odvrženih odpadkih. Kot enega 
bolj učinkovitih ukrepov spreminjanja potrošniških navad naj 
navedemo spremembe, povezane z uporabo plastičnih nosilnih 
vrečk. Spremembe so se zgodile v relativno kratkem času dveh 
let, pri čemer je ministrstvo veliko napora vložilo v izobraže-
vanje in ozaveščanje najširše javnosti.

Na ministrstvu pripravljamo predlog spremembe Zakona o 
varstvu okolja, s katerim bo prvič na zakonski ravni poleg 

puščanja odpadkov in njihovega odmetavanja posebej prepove-
dano tudi smetenje okolja. Z uveljavitvijo zakona bo občinam 
omogočeno, da tudi same predpišejo ukrepe za preprečevanje 
in zmanjševanje smetenja …« 

Za konec pa si lahko celoten odziv MOK in različne ko-
mentarje preberete na: https://predlagam.vladi.si/pred-
log/12055.

Danilo Dvoršak

Ukrajina – 1.del
Kijev in Černobil
Letos sem se odločila, da glavni dopust s poležavanjem na 
plaži zamenjam za nekaj drugačnega. S prijatelji smo se že 
več let dogovarjali, da bi enkrat obiskali vsem dobro po-
znano prizorišče jedrske nesreče – Černobil, vendar nikoli 
ni bil pravi čas. Letos pa smo sklenili, da bi vseeno šli, saj 
smo vsi že močno pogrešali potovanja. 

Z rezervacijo letalskih kart in prenočišča smo čakali do 
zadnjega, saj je bila situacija s covidom zelo nepredvidlji-
va. Nekaj dni pred predvidenim odhodom smo še zadnjič 
preverili razmere in zahteve za vstop v Ukrajino. Od šestih 
prijateljev sva se na koncu za odhod opogumila samo dva. 
Ostale je minilo ob branju zahtev za vstop v državo. V 
Ukrajini takrat ni veljal PCT pogoj, vendar samo T. Takoj 
po vstopu v državo sva morala na telefon naložiti aplikacijo 
Vdoma (pri tem so nama prijazno pomagali vojaki na leta-
lišču), s katero so spremljali najino gibanje. V roku 72 ur 
sva morala opraviti testiranje, sicer bi morala v 14-dnevno 
karanteno, ki jo s pomočjo aplikacije večkrat na dan pre-
verja policija. Prav tako sva morala za čas potovaja skleniti 
zdravstveno zavarovanje pri ukrajinski zavarovalnici. Pot-
rebovala sva tudi potne liste, saj osebni dokument ni bil 
dovolj. Vse skupaj je bilo še kar stresno, saj naju je ves čas 
skrbelo, kaj bo, če sva kaj pozabila.

Prvi dan smo v zgodnjih jutranjih urah zapustili deževen 
Dunaj in poleteli proti sončnemu Kijevu. Na letalu sva 
bila med samimi Ukrajinci edina tujca. Ko smo pristali, 
sva doživela kar kulturni šok, saj je bilo na letališču, kot da 
bi vstopila v vojaško oporišče. Povsod vojska, ki je prever-
jala, ali vsi izpolnjujemo pogoje za vstop. Že na letališču 
sva opravila covid test, zamenjala evre v ukrajinske grivne, 
naročila Uber, ki je mimogrede v Ukrajini res neverjetno 
poceni, in odšla do stanovanja. Ker sva potovala ravno na 
nedeljo, naju je skrbelo, kako bova kupila hrano, če bo vse 
zaprto. Na koncu se je izkazalo, da je bilo mnogo živilskih 
trgovin odprtih 24/7. Prvi dan sva bila utrujena od potova-
nja, tako da sva bolj kot ne raziskala samo bližnjo okolico 
in naredila načrt za naslednje dni.

Drugi dan sva izkoristila za potepanje po Kijevu. Glavno 
mesto Ukrajine, ki leži ob reki Dneper, je s skoraj tremi mi-
lijoni prebivalcev res ogromno. Najprej sva obiskala muzej 
zgodovine Ukrajine in druge svetovne vojne. Nad muze-
jem stoji mogočen, 62 metrov visok spomenik domovini. 
V bližini je tudi čudovit park s cerkvami, ki imajo značilno 
zlato kupulo in pa vojaški muzej na prostem, kjer so razsta-
vljeni oklepniki, letala, ladje, podmornice in ostala vojaška 

Cesta v Černobil Ena izmed evakuiranih vasi Kontrolna točka v mesto PripjatDuga radar
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vozila. Kijev se sicer ponaša s precej zelenimi površinami 
in parki, vendar je mesto kljub temu kar onesnaženo. Po 
ogledu muzeja sva odšla v center mesta, kjer sva morala 
kupiti nove SIM kartice za telefon, saj bi sicer bankrotirala 
(1 MB prenosa podatkov v Ukrajini stane 6 evrov). Mesto 
je bilo precej prijetno in živahno. Povsod se je nekaj doga-
jalo, o covidu ni bilo ne duha ne sluha. Tudi v prihodnjih 
dneh nisva nikjer slišala besede covid, kar je bilo po vseh 
zahtevanih pogojih za vstop v državo precej nenavadno.

Tretji dan sva se odločila za izlet v Černobil, saj je bil to 
zadnji dan, ko je bilo še napovedano lepo vreme. Izlet sva 
rezervirala pri eni izmed agencij v Kijevu. Zgodaj zjutraj 
smo se dobili v centru mesta, opremili so nas z geigerjevi-
mi števci in napravami, ki merijo količino radiacije, ki jo 
bomo prejeli. S kombijem smo se nato odpravili na dvour-
no vožnjo proti Černobilu. Na vstopu v izključitveno cono 
(cona evakuacije v radiusu 30 km od mesta nesreče) smo 
prečkali prvo kontrolno točko, kjer smo morali iz kombija, 
se postaviti v vrsto in počakati, da je vojska preverila naše 
potne liste in karte. Sledili sta še dve kontrolni točki, prva 
10 km od mesta nesreče in druga pred vstopom v mesto 
Pripjat. Najprej smo se ustavili v Černobilu, ki je največje 
mesto v izključitveni coni. V mestu danes ponovno živi 
okoli 1000 prebivalcev. To so večinoma delavci, ki skrbijo 
za sarkofag reaktorja 4, znanstveniki, vojaki, policisti in ga-
silci. V mestu je tudi majhna trgovinica (polovico izdelkov 
na policah predstavlja vodka), pošta, bar, hotel in muzej, 

ki pa ni nikoli odprt. Celo mestece je kot zamrznjeno v 
času komunizma, ponaša se tudi z edinim še obstoječim 
spomenik Lenina v Ukrajini. 

Pot smo pot nadaljevali proti mestu Pripjat. Spotoma smo se 
ustavili pri spomeniku, posvečenemu gasilcem, ki so umr-
li za posledicami sevanja, in na »pokopališču« robotov, ki 
so jih uporabili za čiščenje prizorišča nesreče. Preden smo 
prišli do Pripjata, so naši geigerjevi števci ponoreli. Peljali 
smo se namreč mimo »rdečega gozda«, predela, kamor je v 
času nesreče padel oblak radioaktivnega prahu. Drevesa so 
se takrat obarvala rdeče in še danes je ta gozd zaradi visoke 
radiacije smrtonosen. K sreči smo bili hitro mimo. Prispe-
li smo v mesto, ki pritegne največjo pozornost – Pripjat. 
Nekoč najbolj moderno in perspektivno sovjetsko mesto, 
zgrajeno leta 1970, ki je nekoč imelo diskoteko, telovadnico, 
kino, športno igrišče in znameniti zabaviščni park, zdaj pa 
je mesto duhov. Med sprehodom sploh ni bilo opaziti, da se 
sprehajamo po mestu, saj je narava že vse močno prerasla, 
družbo pa so nam delali potepuški psi. 

Po ogledu smo pot nadaljevali proti prizorišču nesreče – re-
aktorju 4. Na poti do tja smo se ustavili še na »pokopališču« 
vozil in oklepnikov, ki so jih uporabili v času nesreče, zdaj 
pa propadajo. Območje nesreče obsega pet reaktorjev, zadnji 
delujoči, reaktor številka 3 so ustavili leta 2000. Reaktorja 1 
in 2 so ustavili že prej, nekaj let po nesreči, reaktorja številka 
5 pa niso nikoli dokončno zgradili. Reaktor 4, prizorišče 

Kosilo v Černobilu Lonček in medvedek v eni izmed  
zapuščenih hiš

Muzej na prostem Černobil - edini  še ohranjen spomenik 
Lenina v Ukrajini

nesreče 26. aprila 1986, od leta 2016 pokriva nov sarkofag, 
ki ščiti okolico pred še vedno močno radioaktivnim jedrskim 
gorivom. Danes ima to območje skoraj normalno radiacijo, 
tako da smo se lahko sprehodili precej blizu sarkofaga. Pot 
smo nato nadaljevali naprej proti radarju Duga-1. Peljali smo 
se skozi gozd, ki je bil prizadet v lanskoletnih požarih. Ogenj 
k sreči ni dosegel reaktorja 4, je pa kljub temu uničil precej 
hektarov gozda in s tem povzročil dvig radioaktivnega oblaka. 

Po 20 minutah vožnje s kombijem smo prispeli do Duge-
1. To je bil sovjetski nadhorizontski radarski sistem, ki se 
je uporabljal kot del radarske mreže za zgodnje opozarjanje 
proti raketni obrambi. Sistem je deloval le kratek čas, saj so 
ga zaradi velikosti in tipičnega tolkajočega zvoka ob prislu-
škovanju (od tod tudi izraz za radar »ruska žolna«), Američani 

kmalu izsledili. Sam kompleks je res velik, sestavljata ga dva 
radarja. Prvi je visok 150 metrov, drugi pa je nekoliko nižji 
in meri 90 metrov. V dolžino skupaj merita več kot 700 me-
trov. Čeprav ne delujeta več, zaradi vetra še vedno oddajata 
nenavaden zvok. 

Naš ogled radarja je prekinil dež in s kombijem smo se odpe-
ljali nazaj v Černobil na kosilo. Postregli so nam z borščem, 
cimetovimi rolicami in pampuški. Ko smo se okrepčali in 
preden smo zapustili območje izključitve, smo si ogledali še 
eno od mnogih zapuščenih vasi. Tudi tu je bilo podobno kot 
v Pripjatu, od nekoč široke ceste je ostala le še potka, hiše in 
vrtovi pa so se spremenili v džunglo. Utrujeni in polni vtisov 
smo se v poznih večernih urah vrnili v Kijev.

Urša Skumavec

Spomenik domovini

Pripjat – upravna stavba jedrske elektrarne

Pogled iz letala

Zapuščena hiša

Pripjat - zapuščena trgovina Rdeči gozd

Potepuški kužek

S sarkofagom prekrit reaktor

Pripjat – mesto duhov

Vožnja skozi požgan gozd

Pripjat - zabaviščni park

Pokopališče robotov
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Vse pohvale za osebje oddelka 
za ortopedijo, 

ki so 24 ur skrbeli za nas. 
Hvala za pozornost, 
prijaznost in seveda 

strokovnost.

Najlepša	hvala	za	vaš	trud.	V	jeseniški	bolnišnici	smo	doživeli	najprijaznejšo pristop, vse pohvale.

Zelo sem zadovoljna s kvaliteto pregleda in osebja v ORL ambulanti v Kranju, potrudili so se in vsestransko razložili	moje	težave.	Iskrena	hvala in še veliko uspehov vam	želim.

Pohvale pacientov

Super	odziv	sest
re	Eme,	

po	zelo	dolgem	času	

nekdo, ki je pozitiven. Vse 

pohvale.

Osebje 2. nadstropja!  

Super	ekipa	ste:	
• prijazni
• veseli
• optimistični	in	
• strokovni.

Hvala vam

Zelo sem bila zadovoljna z oskrbo in osebjem. Za vse je lepo poskrbljeno. Hrana tudi zelo dobra in tudi otroci se imajo veliko za igrat. Ne bi nič	spreminjala.	ODLIČNO!	
HVALA	ZA	VSE!

Zahvala
Spoštovani zdravniki in dragi mentorji Splošne bolnišnice 
Jesenice, želim vam izkazati veliko hvaležnost in spošto-
vanje. 

Za tiste, ki jih nisem imela priložnost spoznati in vse os-
tale bralce, naj se na kratko predstavim. Sem študentka 
na fakulteti za medicinske vede – smer splošna medicina. 
V 5. letniku študija sem začela s pripravništvom, ki pa ga 
zaradi trenutne situacije v Makedoniji nisem mogla opra-
viti v celoti. To je pripomoglo k moji odločitvi, želji in 
motivaciji, da odidem tja, kjer mi bodo omogočili izvajanje 
pripravništva in s tem pridobivanje novih izkušenj v bolni-
šničnem okolju. Vaša bolnišnica in program Erasmus sta mi 
vse to omogočila. Hvaležna sem vsem, ki ste mi pomagali 
pridobiti osnovne praktične veščine v medicini, iz srca se 
vam zahvaljujem za topel sprejem ter vašo pripravljenost za 
predstavitev medicinske dejavnosti.

Poudariti želim pripravljenost bolnišnice, celotne ekipe, da 
ste me med pandemijo sprejeli in mi omogočili opravlja-
nje prakse, medtem ko so me ostale bolnišnice zavrnile z 
izgovorom, da smo v pandemiji in ne sprejemajo študentov. 
Najbolj me je razočaralo dejstvo, da so mojo prošnjo za 
opravljanje prakse zavrnili v matični državi. 

Hvaležna sem tudi za priložnost, da sem se lahko cepila v 
vaši bolnišnici in spodbujam vse tiste, ki še niso cepljeni, 
da to čim prej storijo. Tako bomo skupaj zavarovali zdravje 
bolnikov in naših bližnjih.

Z vami želim deliti nekaj vprašanj, ki ste mi jih med prip-
ravništvom najpogosteje zastavili. 

Zakaj ste izbrali našo bolnišnico?
Ker prihajam iz manjšega mesta v Makedoniji, Probištip, 
sem imela željo, da grem tudi na izmenjavo v manjše mesto, 
saj imajo le-ta poseben čar, lepoto in umirjen vsakdan, ki 
jih dela še lepše. Pri meni so tako imele prednost Jesenice. 
Tempo hitrega življenja v velikih mestih ni zame, poleg tega 
sem slišala veliko pohval za Splošno bolnišnico Jesenice.

Kako ste se tako hitro naučili jezika?
Kljub temu, da je bilo v pogodbi navedeno, da je treba za 
sporazumevanje uporabljati angleški jezik, sem se trudila 
razumeti in naučiti nekaj slovenščine. To mi je kasneje po-
magalo, da sem sama vzela anamnezo bolnika. Glede jezika 
mi je že v prvih dneh dober nasvet dal dr. Jovan; rekel mi 
je, da je pomembno najprej pozorno poslušati in kasneje 
boš počasi začel razumeti. Izredno sem hvaležna za nasvet, 
a jezik mi je bil še vedno izziv.

Ali lahko na kratko primerjate zdravstvo doma in pri 
nas?
Imela sem preprosto razlago – naše zdravstveno varstvo 
je razdeljeno na zasebno in 
državno, kar je presenetilo 
moje sogovornike. Naše za-
sebne bolnišnice so moderno 
opremljene in jih lahko prim-
erjam z vašo bolnišnico, ki je 
opremljena in urejena po vseh 
standardih, naše državne bol-
nišnice pa so popolno nasprot-
je tega. S temi bolnišnicam 
primerjave niso realne, saj so 
razlike očitne, potrebna so še 
ogromna vlaganja in izboljšave.
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Kaj menite o odnosih v naši bolnišnici?
Vsi so zelo prijazni, od osebja pri izdaji uniforme, kjer so 
mi vsako jutro s preprosto gesto prijaznosti in pozdravom 
polepšali dan, do osebja na višjih položajih. Odnos vseh je 
profesionalen, korekten, prijazen ter prijeten.

Kako vam je všeč hrana?
Hrana mi je zelo všeč, o zaposlenih v kuhinji imam samo 
besede hvale.

Kaj vam je v Sloveniji predstavljalo težavo?
Kot težavo bi omenila le klimo, ki se ji na Jesenicah težko 
privajam.

Kateri oddelek je bil za vas najbolj zanimiv?
Na vseh oddelkih sem se veliko naučila, delo je bilo za-

nimivo in raznoliko. Če moram izpostaviti enega, pa je to 
urgentni center zaradi dinamike dogajanja.

Na koncu bi se vam rada 
zahvalila za vse, kar ste 
storili zame in me sprejeli 
kot del svoje ekipe.

Ostanite zdravi!

Marija Stojanova

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Abdominalni oddelek

ZAHVALA zdravnikom, medicinskim 
sestram in ostalim

Skozi materinske oči vidim reči.
Opazujem in gledam, se ne sprenevedam.

Skratka, srce me boli.
Hvala vam za dobro voljo, dobro besedo,

skrb in pomoč.

V turbulentnem času virusa,
matere zdravnikov in sestra,

stoično za svojimi otroki stojijo,
z ljubeznijo jim duševni mir delijo.

Vi oblaki se razkropite!
V jutranjo zarjo se potopite!

Podarite našim otrokom tak dan,
da bo uspešno dokončan. 

Naj se blisk odbija od gora,
ali od jeklenih ptic z neba.

Mati bo vedno za vas skrbela,
njena ljubezen vas bo grela.

Naj piš zavija okrog hiš, 
naj burja se zaganja!
Toplina mojega srca,

naj mraz od vas odganja.

Janja Bajda

Ko aromatična zelenjava postane 
gospodarica kuhinje
Kot je bazilika kraljica sleherne kuhinje, je čebula postala 
neomajna gospodarica, ki je že marsikatero gospodinjo in 
gospodinjca spravila v jok, brez pomislekov in brez milosti. 
Nič ne pomaga, ne hladna voda, ne žvečenje krušne skor-
jice, prav noben izmed tisočerih drobnih trikov ne koristi, 
ko je potrebno nalupiti in nasekljati malce večje količine 
čebule, kakršne so denimo potrebne za okusno omako ali 
golaž. Med obdelavo čebule uhajajo v zrak dražeče spoji-
ne, ki sprožijo pekoč občutek v očesni veznici in le malce 
kasneje se že ulijejo solze.

Čebula (Allium cepa l.) je v času pridelave zelo skromna ze-
lenjadnica, razširjena po vseh celinah sveta. Na njen pomen 
in uporabnost pri pripravi hrane nas opozori že podatek, da 
takoj za paradižnikom zaseda največ obdelovalnih površin, 
namenjenih zelenjavi. Na razpolago imamo številne kulti-
varje, ki se razlikujejo med seboj po barvi (bela, rumena 
in rdeča), po obliki (okrogla, ploščata in podolgovata) ter 
debelini čebule in listov. Medtem ko se naše trgovske po-
lice šibijo pod egiptovsko in špansko čebulo, na kmečkih 
tržnicah prevladujejo naši domači kultivarji: prekmurska 
rdeča in bela čebula ter belokranjka.

V kuhinji čebulo potrebujemo vse leto. Skorajda ni jedi, v 
kateri se ne bi skrival vsaj drobcen košček aromatične zele-
njave. Solatam bo zagotovila nekaj pikantne ostrine, oma-
kam aromatično sladkobo in prijetno gostljatost, s svojo 
aromo in okusom bo obogatila številne mesne, škrobnate in 
zelenjavne jedi. Prave poznavalce pa bo presenetila čebulna 
marmelada. 

Čebula ni ravno bogata z energijo, je pač samo zelenja-
va, a je dober vir prehranskih vlaknin (inulin) ter vsebu-
je tri različne rastlinske učinkovine v idealnem razmerju: 
flavonoide (saponine, quercetine, antociane), fruktane in 
organo-žveplove spojine (aliin, propin, kapsen ...). Prav nič 

nenavadno ni, da so čebulo kmalu pričeli uporabljati v na-
rodnem zdravilstvu.

Žal je čebula prišla tudi na slab glas. Kar lep kupček ljudi se 
ji izogiba, nekateri zaradi dražečega učinka na želodčno slu-
znico, večina zaradi ostrega vonja, ki po zaužitju močno za-
znamuje naše telo, saj ga razširjamo deloma z izdihavanjem 
zraka, deloma pa prehaja tudi v znoj. Pri vneti želodčni 
sluznici ni dileme, čebulo poskušamo omejiti. Pri »kultur-
nih« razlogih naj velja razmislek: »Je vredno?« Potencialni 
zdravstveni učinki čebulnih antioksidantov in vlaknin ter 
kulinarični užitki imajo svojo vrednost in ceno.

 Jeseniška solata – »čbuva pr jesh«

Bogastvo starih jedi se zaradi globalizacijskih trendov poča-
si izgublja. Zato je kar prav, da se vsaj občasno spomnimo 
dobrih starih in preprostih jedi. Marinirana čebula je bila še 
pred 100 leti zelo pogost obrok jeseniških delavcev, skupaj z 
»brtavsom« (krepkim kosom) kruha in rezino »špeha«. Da-
nes si seveda ne predstavljamo čebulne solate kot samostojne 
jedi, še vedno pa bo odlična in zelo poceni delikatesna pri-
loga k mesnim jedem. Seveda so to pikantno solato nekoč 
zabelili s svinjsko mastjo ali zaseko.

Za 4 porcije potrebujemo:
5 čebul (ali 500 g),
lovorov list,
cel poper, klinčke,
sol po okusu,
5 žlic vinskega kisa,
2 žlici repičnega olja,
malo sesekljanega peteršilja.
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Postopek
Zavremo 1 liter vode skupaj z lovorovim listom, nekaj zrni 
celega popra, nekaj klinčki in soljo. Čebulo olupimo ter 
jo narežemo na tanke kolobarčke. Pretresemo jo v lonec z 
zavrelico in kuhamo 5 minut, odstavimo, dolijemo še vinski 
kis. Vse skupaj naj se počasi ohlaja kakšno uro, nato odce-
dimo, zabelimo z malo olja ter potresemo še s sesekljanim 
peteršiljem.

Hranilne vrednosti porcije jedi:
energija: 110 kcal; beljakovine: 1 g; maščoba: 8 g; ogljikovi 
hidrati: 12 g, od tega prehranske vlaknine: 2 g.

Jabolčno-čebulna juha

Za 4 porcije potrebujemo:
2 čajni žlički repičnega olja,
košček pora (prb. 100 g),
2 debeli rumeni čebuli, narezani na tanke rezine,
1 žličko svežega sesekljanega rožmarina,
ščepec timijana, mlet poper, sol, muškatni orešček,
1 debelo ali 2 drobni jabolki,
8 dcl vode.

Postopek
V posodi segrejemo olje, dodamo na tanke lističe narezano 
čebulo in por ter pražimo, dokler ne posteklenita. Prilijemo 
vodo in zavremo, začinimo ter prisujemo na kockice nare-
zano jabolko (jabolk ne lupimo, očistimo samo peščišče). 
Ko prevre, kuhamo še 10 minut, odstavimo ter postrežemo.

Hranilne vrednosti 1 porcije jedi:
energija: 107 kcal; beljakovine: 1 g; maščobe: 3 g; ogljikovi 
hidrati: 21 g; prehranske vlaknine: 4 g.

Pavla Lavrinec, dipl. m. s., 
bolnišnična dietetičarka

NAGRADNA KRIŽANKA
Geslo pravilno rešene križanke pošljite do 10. 1. 2022 v zaprti kuverti na naslov: 
Uredniški odbor Bolje, Splošna bolnišnica Jesenice, 4270 Jesenice. Nagrade so zagotovljene.

BOLJE ČRTI V NASTRO- IGRALEC PEVKA RAZVOJ, GOROVJE
35 OBLIKI JENOST CARREY ERBUS NASTA- V MJAN-

ČRKE X JANJE MARU

KULTURNA
DOBRINA

NAŠA
PESNICA
(META)

ANTI-
GONINA
SESTRA

UDAREC
SOGLAS- S SEKIRO

NIKA ODLOČA-
V ŽITU NJE ZA

KAJ
ZORAN

TEKOČINA ARNEŽ
V ŽILAH NAŠ

KOLESAR
(MATEJ)

NAŠA
IGRALEC
(ANDREJ)
DRŽAVNI
PRAVNIK

ESTER
AMILAL- DEL
KOHOLA TENIŠKE

IN OCETNE IGRE
KISLINE

HLADNO KRAJ PRI
AVTOR: POLITIKA PRIPRAVA PRIJETNA KRAJ PRI FRANC POGAN, OROŽJE DOMŽA-
MARKO RASNE ZA DIŠAVA KOBARIDU ZAGOŽEN VELIKAN VINO, LAH

DREŠČEK DISKRI- ZAŠČITO MEŠANO SVOBODNA
MINACIJE KOLEN Z VODO IZBIRA

AFRIŠKO
NEPISMEN LJUDSTVO
ČLOVEK SL. OPER.

PEVKA
(ANICA)

KOMEDIJA
JOSIPA

TAVČARJA

BIVALIŠČE
STARA PLEMIČEV IVAN CIN,

MERA ZA SRBSKA LOTRIČ SPAJKA
VINO ALI IGRALKA OKENSKI

ŽITO (EVA) TEČAJ
LESENO

DANSKI ALEŠ GLASBILO
IGRALEC ZALAR OTOČEK
(KNUD) V JADRAN.

MORJU
PODLOŽ- UPANJE, SIMBOL

NIŠKO PRIČAKO- ZA KOBALT
DELO V VANJE AMERIŠKI
FEVDA- MESTO V IGRALEC
LIZMU SIBIRIJI (NICOLAS)

SL. HAR-
SIMBOL PESEM SODNI MONIKAR
ZA HELIJ FRANCETA IZREK (DEJAN)

PREŠERNA ŠV. PISAT.
(ARNOLD)

PERJE
SLABA PRIMANJ- PRI RUDI

ŠOLSKA KLJAJ REPI HITI
OCENA SREDIŠČE ROBERT

VRTENJA ERJAVEC

DEDALOV UŽITNA,
SIN NA DEBLU

(DALJŠA RASTOČA
OBLIKA) GOBA

S SIVIM
GLAVNO KLO- AMERIŠKA
MESTO BUKOM ROCK
SIRIJE PEVKA

(SARAH)

AVANS
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