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Uvodnik
Spoštovani, 

veseli me, da smo se končno lahko 
zbrali na tak način, še posebej sem 
vesel tako množične udeležbe.

Zahvaljujem se vam za prisotnost, 
hvala organizatorjem, Sandri, še 
posebej se zahvaljujem tistim, ki bi 
danes želeli biti z nami, pa jim ob-
veznosti tega ne dopuščajo.

Za nami sta dve posebni leti, verje-
tno najtežji v zgodovini bolnišnice. 
Vesel sem, da sem imel priložnost in 
privilegij preživeti ti dve leti z vami. 
Marsikaj se je v tem obdobju zgodi-
lo in spremenilo, ne bom našteval. 
Hvaležen sem vam za sodelovanje 
in za vse, kar ste naredili dobrega.

Veličina človeškega uma je, da se 
zmoremo učiti in pridobivati izku-
šnje, da znamo težke preizkušnje 

pozabiti, da si zapomnimo lepe spo-
mine, ki nam omogočajo, da zremo 
z optimizmom v bodočnost.

Izkoriščam današnjo priložnost, da 
vem zaželim lep adventni čas in bo-
žične praznike ter srečo in zdravje v 
novem letu.

Lepo prihodnost želim tudi Splošni 
bolnišnici Jesenice.

Hvala.

Za nocoj vam želim lep večer in pri-
jetno druženje…

Mark Toplak, MBA,
direktor bolnišnice
nagovor direktorja na  

novoletnem srečanju zaposlenih
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Novoletno srečanje zaposlenih 2022
V četrtek, 1. decembra 2022, smo se za-
posleni in upokojeni sodelavci, ki niso v 
pokoju več kot 10 let, po dveh letih pre-
mora ponovno zbrali na tradicionalnem 
novoletnem srečanju v Gledališču Toneta 
Čufarja na Jesenicah. Zares lepo je bilo 

videti polno dvorano gledališča in v njej sodelavce iz skoraj 
vseh služb in enot bolnišnice. Da smo vsi pogrešali druženje 
in da je pomembno, da se družimo tudi izven prostorov 
bolnišnice, je potrdila rekordna udeležba, saj se nas je zbralo 
več kot 210 zaposlenih in upokojenih sodelavcev.
V uvodu srečanja nas je pozdravil direktor Mark Toplak in 
se zahvalil vsakomur izmed nas. Nato smo našim dragim 
sodelavcem, ki so v naši bolnišnici zaposleni že več kot 35 
let, čestitali in se jim zahvalili za ves trud in zvestobo bol-
nišnici Jesenice. V letu 2022 so to: 
• Damijana Langus
• Jožica Murnik
• Viktorija Bajec 
• Suzana Tavželj
• Blanka Kmet
• Andrejka Grilc
• Boris Pelko
• Ana Marija Ličof 

Prav tako smo veseli in ponosni na vse sodelavce, ki ob delu 
zaključijo študij ali opravijo specialistični izpit.
Iskreno smo čestitali: 
• Vanesi Anderle Hribar, dr. med., za uspešno opravljen 

specialistični izpit iz gastroenterologije
• Gregorju Pušavcu, dr. med., za uspešno opravljen spe-

cialistični izpit iz splošne kirurgije
• Blažu Kacijanu, dr. med., za uspešno opravljen specia-

listični izpit iz ortopedije
• Klemenu Pfeiferju, dr. med., za uspešno opravljen spe-

cialistični izpit iz splošne kirurgije
• Nurije Emini, dipl. m. s., za dokončanje študija ob delu 

- smer zdravstvena nega
• Sandru Petroviću, dipl. zn., za dokončanje študija ob 

delu - smer zdravstvena nega
• Mustafi Sejdinoviću, dipl. zn., za dokončanje študija 

ob delu - smer zdravstvena nega
• Sameri Suljanović, dipl. m. s., za dokončanje študija 

ob delu - smer zdravstvena nega
• Klemenu Stanoniku, dipl. inž. stroj, za dokončanje 

študija strojništva
• Jasmini Paradinovič, dipl. fiziot., za dokončanje študija 

fizioterapije.
• Albini Nikše, mag. zdr. – soc. manag., za uspešno 

zaključen magister iz zdravstveno-socialnega manage-
menta
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V nadaljevanju večera smo si ogledali aktualno kome-
dijo Gledališča Toneta Čufarja – Za vse sem sama v 
režiji Miha Mazzinija. Komedija je dobra in ostra kri-
tika naših medsebojnih odnosov, navad in razvad. 
Mama Marija, po domače Micka, podpira tri vogale hiše in 
velikokrat še četrtega – predano, z vso materinsko ljubeznijo 

skrbi za svoje tri odrasle moške. Vdano prenaša sitnega, 
skopuškega moža Jožeta. Družini kuha iz ostankov. Piše na-
loge in seminarske mlajšemu sinu Mateju, ki gre že v četrti 
letnik večerne šole. Mama ima tudi veliko, razumevajoče 
materinsko srce za starejšega sina Mirka, ki ves dan na kavču 
piše spletne komentarje, raje pritiska tipke kot babe in je že 
izgorel od napornega dela. Mama Marija je za vse sama! 
Uživali smo v odlični predstavi domačega gledališča. Po 
predstavi je sledilo prijetno druženje v avli. Vsi smo si za-
želeli, da bomo v letu 2023 zdravi, srečni in zadovoljni ter 
spoštljivi drug do drugega.

Vsem prejemnikom zahval in čestitk še enkrat ISKRENO 
IN IZ SRCA ČESTITAMO.

Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc., 
predstavnica vodstva za kakovost in odnose z javnostmi

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci.

Naše želje so, da bi vse dobre misli in nameni v novem letu
resničnost postali. Novo leto odpira duri, pričakovanja, buri

domišljijo. Začne naj se s smehom in s smehom naj se tudi konča.

V o d s t v o  b o l n i š n i c e
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Srebrni znak in naslov častni 
član Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov 
Gorenjske 2022
Veseli nas, da smo po napornih časih epidemije, po treh 
letih ponovno slovesno podelili priznanja srebrni znak 
in naziv častni član Društva medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Slovesnost je potekala 3. 
decembra 2022 v Festivalni dvorani na Bledu. 

Prejemniki srebrnega znaka za leto 2020 so: Bojana Berguš, 
Zorica Panić, Tanja Pristavec in Vlasta Tratnik. Prejemnica 
naslova častni član društva v letu 2020 je postala Ivanka 
Živič.

Prejemniki srebrnega znaka za leto 2021 so: Maruša Ahačič, 
Mojca Brudar, Maja Kaker in Mojca Tavčar. Prejemnica 
naslova častni član društva v letu 2021 je postala Rozalija 
Rajgelj. 

Prejemniki srebrnega znaka za 
leto 2022 so: Darinka Fajfar 
iz Splošne bolnišnice Jesenice, 
Ljubica Ravnikar iz Srednje 
šole Jesenice, Simona Toma-
ževič iz Psihiatrične bolnišni-
ce Begunje ter Maja Zevnik iz 
Zdravstvenega doma Kranj. 
Naziv častnega člana je pre-
jel Jože Lavrinec, ki se je leta 
2007 upokojil, zaznamuje pa 
ga obsežen prispevek v stroki 
zdravstvene nege in na po-
dročju dietetike v slovenskem 
prostoru. 

Najvišja priznanja v regiji nagrajujejo strokovni razvoj in do-
sežke na področju zdravstvene nege in oskrbe ter babištva. 
Krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov, ohranjanje in razvijanje profesional-
nega dela in dobrih medsebojnih odnosov med sodelavci v 
negovalnem in zdravstvenem timu ter pripadnost poklicni 
skupini, so samo del tega, kar jih odlikuje.

Darinka Fajfar je v šolskem letu 1981/82 končala zaključni 
razred na Zdravstveni šoli Jesenice. Ves čas šolanja je bila 
tudi štipendistka Klinike Golnik. Strokovni izpit za naziv 
medicinska sestra je opravila 26. decembra 1983. Njena pot 
se je na podlagi štipendije začela na Kliniki Golnik. Leta 
1991 se je zaposlila v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici 
na negovalnem oddelku. Od leta 1995 je zaposlena v Splošni 
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bolnišnice Jesenice, prva štiri leta v Enoti intenzivne terapije 
operativnih strok, od leta 1995 pa v urgentni dejavnosti, kjer 
je zaposlena še danes. V urgentnem centru je Darinka ves 
čas izkazovala nadpovprečno delovno uspešnost, opravljala 
je zdravstveno-vzgojno dejavnost pri pacientih z različni-
mi bolezenskimi stanji, mentorstvo dijakom, študentom in 
novo zaposlenim sodelavcem, kar z njeno pripravljenostjo za 
nudenje medsebojne pomoči kaže na to, da je timski človek. 
Pacientom je ves čas dajala občutek zaželenosti, do njih je 
bila empatična, sočutna, prijazna, hkrati pa profesionalna 
in strokovna. Ima željo po kontinuiranem izobraževanju 
in izpopolnjevanju, saj se redno udeležuje strokovnih iz-
obraževanj znotraj in izven bolnišnice. Aktivno sodeluje 
na oddelčnih sestankih s konstruktivnimi predlogi. Vedno 
tudi aktivno sodeluje na internih izobraževanjih, predvsem 
s prikazi primerov, podajanjem predlogov za izboljšave ter 
prikazom lastnih izkušenj. Darinka Fajfar je v Urgentnem 
centru Splošne bolnišnice Jesenice zaposlena že skoraj 30 let. 
Ves ta čas neutrudno mentorira študente, dijake iz srednjih 
zdravstvenih šol, pripravnike in novo zaposlene sodelavce. 
Lahko rečemo, da je pripomogla k strokovnemu razvoju 
vsakega zaposlenega v urgentnem centru. Aktivno sodeluje 
na oddelčnih sestankih s konstruktivnimi predlogi, vedno 

je pripravljena pomagati sodelavcem in reševati kadrovske 
zagate, ki jih je vedno več. Darinka je ena izmed redkih 
medicinskih sester, ki kljub vedno večjim obremenitvam in 
kadrovskim stiskam vztraja na zahtevnem kliničnem oddel-
ku in kljub vsem obremenitvam vsak dan opravljala zdra-
vstveno nego strokovno, do pacientov je prijazna in profesi-
onalna, prav tako do svojih sodelavcev in drugih zaposlenih. 
Svoje znanje in dobrosrčnost prenaša na mlajše sodelavce. 
Trenutno je Darinka najstarejša medicinska sestra zaposlena 
v urgentnem centru in še vedno kljub obremenitvam zmore 
opravljati svoje delo kakovostno in varno. V vseh letih ni 
nikoli želela zamenjati delovnega mesta. Darinko v nasled-
njem letu čaka upokojitev, katere se veseli predvsem zato, da 
bo več časa preživela s svojima vnukinjama. Darinka Fajfar 
je članica društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Gorenjske že najmanj od leta 2001, prav tako je 
članica Zbornice – Zveze. V okviru društva se rada ude-
ležuje organiziranih izletov in delavnic, kjer s kolegicami 
izmenjava svoje izkušnje. Ves čas svojega delovanja izkazuje 
pripadnost v prvi vrsti poklicu in tudi zgoraj omenjeni-
ma organizacijama. Leta 2007 je pridobila prvo licenco za 
samostojno opravljanje dela v zdravstveni negi, takrat se 
je vpisala tudi v register izvajalcev zdravstvene in babiške 

nege. 25. aprila 2021 je dobila 
licenco za področje zdravstve-
ne nege življenjsko ogroženega 
pacienta na podlagi prevedbe 
po 38. člena ZZDejK.
Iskrene čestitke, Darinka!

Alenka Bijol, predsednica 
DMSBZT Gorenjske
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4. šola za koordinatorja zdravstvene 
obravnave v Splošni bolnišnici Jesenice
Splošna bolnišnica Jesenice je letos organizirala 4. izobra-
ževanje za pridobitev specialnega znanja za koordinatorja 
zdravstvene obravnave. Namen vzpostavitve koordinatorja 
zdravstvene obravnave je doseči sistem obravnave, ki bo 
spremljal pacienta že pred sprejemom oz. od sprejema v 
bolnišnico, med celotno bolnišnično obravnavo, do uskla-
jenega načrta odpusta ter skrb za pacienta po odpustu iz 
bolnišnice. 

Namen tega izobraževalnega programa iz specialnih znanj s 
področja koordinacije zdravstvene obravnave je usposablja-
nje dipl. m. s./dipl. zn. za izvajanje nalog in kompetenc za 
strokovno in profesionalno delo ter uspešno komuniciranje s 
pacienti, njihovimi svojci in drugimi poklicnimi skupinami.

4. šole za koordinatorja zdravstvene obravnave se je ude-
ležilo 11 udeleženk iz zdravstvene nege z različnih nivojev 
zdravstvenega varstva kot tudi z različnih delovnih podro-
čij. Za 4. šolo je še veljalo, da je za pridobitev specialnega 
znanja potrebnih 100 pedagoških ur, od tega smo pripravili 
25 ur teoretičnih vsebin in 80 ur praktičnega usposablja-
nja. Slednje poleg klinične prakse v našem okolju obsega še 
pripravo študije primera oz. primer oteženega odpusta. Za 
uspešno pridobitev naziva koordinator zdravstvene obrav-
nave so udeleženke opravile pisni izpit in predstavile študijo 
primera.

Vsem udeleženkam se zahvaljujemo za sodelovanje in ude-
ležbo na 4. šoli ter jim iskreno čestitamo ob pridobitvi na-
ziva koordinator zdravstvene obravnave. 
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Vtisi udeleženk 4. šole izobraževanja za pridobitev specialnih znanj v Splošni bolnišnici Jesenice 2022

Adrijana Ilievski, dipl. upr. ved.

Zaposleni sva kot diplomirani medicinski sestri v 
Enoti za klinične raziskave na Onkološkem inšti-
tutu Ljubljana. Najino delo predstavlja usklajevanje 
aktivnosti med pacientom in zdravnikom razisko-
valcem ter zunanjimi in internimi sodelavci. Delo 
v kliničnih raziskavah zaznamuje samostojnost, 
natančnost, komunikativnost, odgovornost in na-
črtovanje aktivnosti pri pacientih, ki so vključeni 
v klinične raziskave. 

Na izobraževanje sva se prijavili na pobudo vodje 
Enote za klinične raziskave. Popoldanska preda-
vanja so bila zelo zanimiva in so potekala v obliki 
živahnih izmenjav informacij med udeleženci in 
predavatelji. 

Na praktičnem delu so mentorji poskrbeli, da sva 
bili neposredno vključeni v delo. Počutili sva se 
sprejeti, saj so nama zaupali uporabne informacije 
in odgovorili na vprašanja. Med zaposlenimi je bilo 
opaziti tople odnose in povezanost.
Vlogo dela koordinatorja ocenjujeva kot dobro-
došlo. Dobrobit bova vključili v svojo prakso, saj 
so informiranje, komuniciranje, spremljanje in 
vključevanje pacienta kot enakovrednega partner-
ja v zdravstveni obravnavi pomembne sestavine za 
varno in kakovostno obravnavo v ZN.

Erika & Petra

Vsako izobraževanje, kjer pridobivam nove veščine, 
ki jih nato lahko uporabim pri svojem profesional-
nem delu, so zame velika vrednota. In tako lahko 
ocenim tudi izobraževanje za KZO v SB Jesenice.

Ves čas srečevanja me je navdihovala pozitivna 
energija okolja, v katerega sem prihajala, kot na-
smeh in prijazen pozdrav zaposlenih. Predavatelji 
in kasneje koordinatorice so se potrudili v največji 
meri in ponosno opozorili na vse svoje pozitivne 
prakse, ki so jih oblikovali skozi leta. 

Že dolgo sem aktivna v zdravstvenem okolju, na 
zelo razločnih nivojih in veliko interakcij v tem 
sistemu je za mano. Že dolgo pa nisem čutila to-
likšne notranje mirnosti in pričakovanj, kaj mi bo 
dan prinesel.

S spoštovanjem in hvaležnostjo se bom spominjala 
vseh povedanih misli, napotkov in zagotovo srčnih 
ljudi, s katerimi sem lahko delila tudi svoj pogled.

Srečno in hvala, ker ste takšni.
»Ko se vrata sreče zaprejo, se druga odprejo. Toda 
pogosto tako dolgo zremo v zaprta vrata, da odprtih 
sploh ne opazimo.« (H. Keller)

Irma Kumer, 
mag. vzg. in menedž. v zdr.  

MS sestra, NF asistent, KZO
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Boštjan Gluhar prejel priznanje na ožjem 
strokovnem področju
Boštjan Gluhar je srednjo zdravstveno šolo končal leta 1982 
na Jesenicah in se zaposlil v Splošni bolnišnici Jesenice. 
Najprej je delal kot medicinski tehnik pripravnik, nato kot 
srednji medicinski tehnik na kirurškem oddelku in kasneje 
še na internem oddelku. Leta 1984 se je zaposlil kot me-
dicinski tehnik na ORL oddelku. 1. marca 1989 je pričel 
delati kot mavčar v kirurški specialistični ambulanti, kjer 
delo opravlja še danes, vendar kot ortopedski tehnolog. Do-
datno izdeluje tudi različne ortopedske vložke iz plastizota. 
Junija 2008 je pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo za 
ortopedskega tehnologa. 17. avgusta 2019 je bil na podlagi 
dolgoletnih izkušenj in dela preveden po 5. odstavku 38. 
člena ZZDej-K na delovno mesto dipl. medicinska sestra – 
operacijska medicinska sestra. 
Vrsto let je član Zbornice – Zveze. Leta 1995 se je priklju-
čil Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
urgenci kot član strokovne skupine mavčarjev, kjer je ak-
tivno sodeloval pri pripravi Nacionalne poklicne kvalifi-
kacije (NPK) za ortopedskega tehnologa. Profil poklica je 
bil narejen 2003, poklicni standard 2004, katalog pa je bil 
objavljen v Uradnem listu 25. februarja 2005. Bil je med 
prvimi mavčarji, ki so opravili NPK. 
Boštjan še vedno aktivno sodeluje v delovni skupini orto-
pedskih tehnologov pri Sekciji medicinskih sester in zdra-
vstvenih tehnikov v urgenci in v organizacijskih odborih 
strokovnih srečanj Sekcije oz. ortopedskih tehnologov. Prip-
ravlja in objavlja strokovne prispevke in v učnih delavnicah 
deli svoje znanje različnim skupinam udeležencev. Prav tako 
je nepogrešljiv del tima v kirurški specialistični ambulanti, 
kjer svoje delo opravlja na različnih deloviščih: v mavčarni, 
ambulanti ter v operacijski dvorani pri malih posegih. Po-
sebno veselje pa mu predstavlja delo z mladimi bodočimi 
zdravstvenimi tehniki oz. medicinskimi sestrami. Svoje zna-
nje prenaša na študente in dijake bližnjih zdravstvenih šol. 

Vsako leto predstavi svoj poklic na srednji zdravstveni šoli 
na Jesenicah. Svojo predstavitev popestri z različnimi zgo-
dovinskimi primerjavami v času razvoja zdravstvene nege. 
V svojem prostem času veliko hodi v hribe, vsako leto pa 
kakšen pohod organizira tudi za zaposlene v Splošni bolni-
šnici Jesenice. Ob tem ves čas spodbuja pohodnike z anek-
dotami in zgodbami o krajih, kjer se nahajajo. Aktivno se 
udeležuje tudi pohodov, ki jih organizira Društvo MSZTB 
Gorenjske. Svojo kreativnost pri mavčenju rad pokaže pri 
dogodkih, kot so upokojitve zaposlenih, družabnih dogod-
kih ipd., z raznolikimi izdelki iz mavca. Je strasten zbiralec 
tiskarskih napak pri pisanju izvidov, ki jih objavlja v bol-
nišničnem glasilu. 
Boštjan je za svoje delo na ožjem strokovnem področju 13. 
oktobra 2022 prejel priznanje, ki mu ga je podelila Sekcija 
MS in ZT v urgenci.

Iskrene čestitke!

Nada Macura Višić, dipl. m.s., glavna medicinska sestra 
urgentnega centra in enote za naročanje
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Predstavitev v. d. predstojnika lekarne
Če te poti, na katero se odpravljaš, ni vsaj malo strah, ta pot 
najbrž niti ni tako pomembna. 
(Simon Sinek, Together is better – Skupaj je bolje)

Citat iz te kratke knjižice avtorja Simona Sineka je tisti, ki 
je prispeval k odločitvi, da sprejmem mesto vršilca dolžnosti 
predstojnika lekarne v SB Jesenice.
Kar precej strah me je (bilo?). Ta pot je pomembna. A hoditi 
po njej sam, je nesmiselno. Hoditi skupaj z ljudmi, pa je 
super. S sodelavci v lekarni in vsemi ostalimi, katerih delo in 
življenje se me dotikata. In katerih življenj se dotikam tudi 
jaz. Na najinem poročnem potovanju po poti v Santiago 
de Compostela mi je rekla neka ženica: »Od tule naprej ni 
ceste, je le pot.« In pot je lahko lepo tlakovana, a prej ali 
slej pridejo tudi luknje, luže, skale, blato in lepi razgledi, pa 
tudi utrujenost do smrti. Ta pot se ni končala v Santiagu, 
po njej hodim še zdaj in na tej poti je tudi SBJ.
Sem človek, ki bi rad vsakemu, s katerim živim (in v SBJ 
vsak od nas tudi živi, a ne?) omogočil, da postane najboljši, 
kot je lahko. Ko se na poti pripravlja nevihta, se mi zdi, da 
bolj slabo uspevam. Ko je dež mimo, pa se mi zdi, da mi je 
mogoče nekaj le uspelo. 
Sem farmacevt v zrelih letih, s 25 leti izkušenj na različnih 
področjih farmacije. Pot, ki me je pripeljala v bolnišnično 
farmacijo, je šla preko klinične biokemije, prodaje, trženja 
in strokovne podpore v farmacevtski industriji (hemato-
logija in onkologija) preko lekarniške farmacije v zunanji 
lekarni do lekarne v SBJ. Kljub zrelim letom se še vedno 
z navdušenjem učim. Moji sodelavci v lekarni pa tudi vsi 
vi, s katerimi sem v posrednem ali neposrednem stiku, ste 
učitelji. Včasih se kakšne stvari sprva ne želim naučiti, a vse 
šolske ure so dragocene. 

Ko sije sonce, v to, kar sem zapisal, še bolj verjamem. Kašen 
pa sem kot oseba? Sem introvertiran, bolj čutim, kot razmi-
šljam. Bolje se znajdem v neformalnem okolju, odločilno se 
mi zdi, da so odnosi med ljudmi OK. Na svoj dober dan sem 
potrpežljiv, sproščen, vzpodbujam in rad delim informacije. 
Na dan, ko sem pod stresom, pa sem lahko trmoglav, se 
upiram, ali se umaknem iz pogovora. V stres me spravijo 
situacije, ko se z ljudmi ne ravna pošteno, ko so ogrožene 
vrednote ali pa sem pod nerazumnim časovnim pritiskom.
Tako, precej sem se slekel. Z namenom, da bi vsi skupaj 
bolje sodelovali. In ker vem, da tega nihče ne bo zlorabil. 
Verjamem, da bo kmalu prišel nekdo, ki bo prevzel vodenje 
lekarne v SBJ s polnimi pooblastili. Dokler ne pride, pa 
prosim, na tej poti hodite z mano! Skupaj je bolje!

Tadej Kokalj
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XI. izobraževalni dan EITOS
Po dolgih treh letih smo 23. novembra 2022 zopet obele-
žili izobraževalni dan EITOS-a (Enota intentivne terapije 
operativnih strok). Da bi bilo pa res »fino«, je padla ideja, 
da bi ta naš dan tokrat izvedli izven SBJ. Odločili smo se za 
hotel Astoria na Bledu. Seveda tu brez finančne pomoči naše 
bolnišnice ne bi šlo, za kar se na tem mestu zahvaljujem v 
imenu vseh. Lepa hvala tudi nabavni službi naše bolnišnice, 
ki je bila vezni člen med nami in izbranim hotelom.

Z namenom, da poglobimo naše znanje, da se spomnimo 
vseh poti, ki smo jih prehodili, in pa da novo zaposlene 
speljemo prav na to pot, smo se odločili za sledeči naslov: 
Osnove – Kako delamo in zakaj tako delamo.

Na dan »D« smo se zbrali v predavalnici prav vsi zaposleni 
v zdravstveni negi v EITOS-u z izjemo dveh sodelavk, ki 
sta bili tisti dan v službi, in sodelavke na bolniški odsotnos-
ti. Začelo se je z uvodnim nagovorom našega predstojnika 
Vladimirja Jurekoviča, dr. med., in pa spoštovanih gostij, 
strokovne direktorice Anje Jovanovič Kunstelj, dr. med., in 
namestnice pomočnice direktorja za področje zdravstvene 
nege Alenke Bijol, univ. dipl. soc.

Predstojnik nas je popeljal kar daleč v zgodovino nekoč 
CIT-a, sedaj EITOS-a, tako z zaposlenimi kot s samimi 
prostori in nenazadnje načini zdravljenja. 

Sledila so naša predavanja, kjer smo, kot je bilo rečeno, sode-
lovali prav vsi člani zdravstvene nege. Vsak od nas je imel na 
voljo deset minut za prezentacijo, pred tem pa je predstojnik 
predstavil svojo prezentacijo z enakim naslovom, le z vidika 
zdravnika. Ne dvomim, da je vložil kar veliko truda, in se 
tudi njemu v imenu vseh zahvaljujem. Po vsaki prezentaciji 
smo imeli na voljo čas za diskusijo, ki smo ga kar s pridom 
izkoristili. Zanimivo je bilo slišati vidike zdravnikov. Iz-
postavim naj Jasno Rapnik, dr. med., ki je polna izkušenj iz 
UKC Ljubljana, kjer zaključuje specializacijo iz intenzivne 
medicine. Prav tako sta svoja opažanja predstavili Hana 
Hollan, dr. med., in Urška Bricelj, dr. med. Vsem je bila 
skupna točka ta, da resnično dobro in kvalitetno delamo 
in da sta medsebojno zaupanje in spoštovanje v enoti na 
visoki ravni.

Poslušali so nas tudi gosti iz drugih oddelkov naše bolni-
šnice. Prisrčna hvala za udeležbo in prijazne besede dializi, 
op. bloku, anesteziji, internemu oddelku in IIT.

Sandro Špela Janja
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Mogoče smo pogrešali še kakšno kolegico/kolega s preosta-
lih oddelkov, s katerimi tudi tesno sodelujemo – upamo, da 
bo drugo leto bolje.

Skratka, namen samega izobraževanja je bil dosežen – ob-
novili smo vse osnove, jih predstavili novim sodelavcem, 
tako zdravnikom kot tudi medicinskim sestram, in iskali 
priložnosti za izboljšave. Ugotovili smo, da smo ena vrhun-
ska ekipa, ki z velikim veseljem pride v službo, da imamo 
ogromno znanja, da smo sposobni premagovati vsakodnev-
ne napore in z veliko mero medsebojnega spoštovanja tudi 

reševati morebitne dileme/konflikte.

Za konec smo si privoščili še malo sprostitve v Bowling 
centru, kjer pa smo si nabirali izkušnje, ki jih bomo potre-
bovali v decembru.

Nasvidenje drugo leto!

Janja Pristavec, dipl. m. s.,
vodja ZN v EITOS

Stane

Bowling

MojcaSkupinska

Mladi upi anestezije
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20. srečanje gorenjske pediatrije 
V četrtek, 24. novembra, je potekalo 20. srečanje gorenjske 
pediatrije, ki ga organiziramo zaposleni na pediatričnem 
oddelku SB Jesenice. Dve srečanji sta zaradi pandemije 
odpadli, tako se je bilo po treh letih lepo ponovno srečati 
v živo. 
Po krajšem kulturnem nastopu baletne skupine iz Glasbene 
šole Jesenice smo začeli s strokovnim predavanjem. Pred-
stojnik Pediatrične službe SB Jesenice Peter Najdenov, dr. 
med., je najprej predstavil vse novosti na našem oddelku v 
zadnjih letih, ko smo tudi s pomočjo donatorjev posodobili 
več aparatov. Pridobili smo centralni monitoring, povečali 
število aparatov za zdravljenje z visokimi pretoki ter na novo 
tudi CPAP. Razširili smo spekter sond za ultrazvočni aparat, 
merimo sestavo telesa Bodystat in imamo tudi biofeed back 
za utrjevanje mišic medeničnega dna. 

Sledilo je predavanje Tine Ahačič, dr. med, o novih GINA 
smernicah za zdravljenje astme. Silvija Mörec Jakopič, dr. 
med., je predstavila zgodnje in pozne zaplete covida-19 pri 
otrocih ter naše klinične primere iz obdobja pandemije. 
Nina Trifoni, dipl. m. s., je za konec govorila o žilnih pris-
topih in uporabo aparata Veinsight za iskanje žil, ki je ravno 
tako naša nova pridobitev. Aparat smo lahko preizkusili 
tudi v živo.
Končali smo s krajšim druženjem s kolegi in kolegicami iz 
gorenjskih zdravstvenih domov, v katerem smo po dolgem 
času lahko izmenjali izkušnje v živo.

Nina Trifoni, dipl. m. s., glavna medicinska sestra  
pediatrične in ginekološko-porodniške službe
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Movember
Mesec november, ki je bil proglašen za movember, je mesec 
namenjen zdravju moških, predvsem opozarjanju na raka 
prostate, mod, na duševno zdravje in preprečevanje samo-
mora. Za rakom letno po svetu zboli več kot 12 milijonov 
ljudi, pri čemer je rak prostate najpogosteje diagnosticirana 
oblika raka pri moških.
Društvo uroloških bolnikov Slovenije, Mednarodno giba-
nje Movember in Združenje urologov Slovenije, vsako leto 
pripravijo novinarsko konferenco, na kateri predstavniki 
spregovorijo o problematiki in razširjenosti raka na prostati 
ter o postopkih in načinih preprečevanja najpogostejšega in 
najbolj smrtnega raka med moškimi.
Novinarska konferenca poteka v eni od zdravstvenih usta-
nov, kateri ob tej priložnosti podarijo donacijo zbranih 
sredstev, namenjenih za hitrejše prepoznavanje in odkriva-

nje raka in s tem boljše izide zdravljenja.
Letos je novinarska konferenca potekala v naši bolnišnici. 
Z nami so bili mag. Franc Hočevar, predsednik Društva 
uroloških bolnikov Slovenije, dr. Martin Šala, predstavnik 
Mednarodnega gibanja Movember Slovenija, dr. Zoran 
Krstanoski, predsednik Združenja urologov Slovenije, Bo-
rut Gubina, FEBU, predsednik strokovnega sveta Društva 
uroloških bolnikov, in Jernej Arh, specialist urolog Splošne 
bolnišnice Jesenice.
Bolnišnica je prejela donacijo v višini pet tisoč evrov, ki jo 
bo namenila za izboljšanje obravnave uroloških pacientov 
v SB Jesenice. 
Zahvaljujemo se za donacijo z željo, da bi se število obole-
lih zniževalo oz. bi se s pravočasnim odkrivanjem bolezni 
izboljšali izidi zdravljenja.

5.000,00 EUR
Za izboljšanje obravnave uroloških
pacientov v  SB Jesenice
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Inovatorji Sij Acronija z donacijo  
razveselili male junake
10. novembra 2022 je bil za nas vesel dan, saj je družba 
SIJ Acroni iz Skupine SIJ ob odličnih dosežkih na podro-
čju inovacijske dejavnosti podarila 9.300 evrov Splošni 
bolnišnici Jesenice za male junake pediatričnega oddelka. 
Sredstva bomo v bolnišnici porabili za nakup mikrokonve-
ksne sonde za ultrazvok glave novorojenčkov in dojenčkov, 
preiskovalno luč za infektivno sprejemno ambulanto ter 
druge potrebe na oddelku. Družba SIJ Acroni kot družbe-
no odgovorno podjetje usmerja svojo skrb v lokalno skup-
nost, znotraj katere deluje, in s številnimi aktivnostmi 
krepi jeklene vezi znotraj lokalne skupnosti. 
SIJ Acroni je v zadnjem obdobju dosegel več odličnih do-
sežkov na področju inovacijske dejavnosti, med drugim 
zlato in srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije 

– Regionalne zbornice Gorenjske ter srebrno priznanje na 
nacionalnem nivoju Gospodarske zbornice Slovenije. Zato 
so sklenili, da ob odličnih uspehih na področju inovacijske 
dejavnosti nekaj sredstev namenijo tistim, ki jih najbolj pot-
rebujejo, in to so zagotovo najmlajši bolniki Splošne bolni-
šnice Jesenice. Donacijo je vodstvu Pediatrične službe Splo-
šne bolnišnice Jesenice predala ekipa inovatorjev iz družbe 
SIJ Acroni, ki je prejela srebrno priznanje na nacionalnem 
nivoju Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijo »SIDUR 
400 – ko z manj dosežeš več!« 
»Iskreno nas veseli, da lahko pomagamo najmlajšim bolni-
kom in to na način, ki nam je najbolj blizu – s prizadevanji 
in odličnimi dosežki na področju inovacijske dejavnosti ter 
v povezavi z inovacijsko miselnostjo, ki je globoko vtkana v 
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našo družbo. Z enako strastjo, kot jo usmerjamo v razvoj naše 
inovacijske dejavnosti, vsi člani inovacijske ekipe družbe SIJ 
Acroni srčno verjamemo, da bodo podarjena sredstva dopri-
nesla k uspešnemu zdravljenju in boljšemu počutju najmlajših 
bolnikov, ki so strokovne pomoči najbolj potrebni,« je ob tej 
priložnosti dejal dr. Andrej Skumavc, vodja nagrajene ino-
vatorske ekipe SIJ Acroni, ki jo sestavljajo še Stanislav Jakelj, 
Jan Foder, dr. Danijel Mitrović, mag. Erika Bricelj, Metka 
Šuštaršič in Nataša Karo.
Benjamin Lukšič, mag. posl. ved, MBA, pomočnik direk-
torja za splošno in poslovno področje Splošne Bolnišnice 
Jesenice: »Zelo smo veseli in hvaležni, da se je družba SIJ 
Acroni odločila, da nameni sredstva za naše najmlajše bolnike. 
Porabili jih bomo za nakup prepotrebne mikrokonveksne sonde 
za ultrazvok glave dojenčkov, ki jo naši najmlajši bolniki nuj-
no potrebujejo, ter za druge potrebe na oddelku. Zdi se nam še 
posebej pomembno, da si ključni deležniki v lokalnem prostoru 

med seboj pomagamo, sodelujemo in se povezujemo, saj s tem 
prispevamo k razvoju našega okoliša in smo lahko zgled za 
dobre odnose v občini Jesenice. Ob tem želimo čestitati skupi-
ni inovatorjev družbe SIJ Acroni za nedavno prejeto srebrno 
priznanje za inovacije na nacionalnem nivoju Gospodarske 
zbornice Slovenije.«
Donatorjem se je iskreno zahvalil tudi predstojnik pediatrič-
ne službe Peter Najdenov, dr. med., ki je z veseljem sprejel 
podarjeni bon, ki bo dodatno dvignil kakovost obravnav in 
poskrbel za dvig kakovosti bolnišnične oskrbe najmlajših.

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana me-
talurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje 
na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Je med 
desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, med 
največjimi slovenskimi izvozniki in med najpomembnejšimi 
zaposlovalci v Sloveniji.

Družbi SIJ Acroni iz srca hvala tudi za podarjene igrače, ki smo jih prejeli konec septembra.
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Socialna aktivacija Gorenjske
V četrtek, 29. septembra 2022, so na Ljudski univerzi Je-
senice zaključili triletni projekt Socialna aktivacija Gorenj-
ske. Zaključni dogodek je bil obenem zaključek licitacije v 
projektu »Mozaik medkulturnih zgodb za otroški nasmeh«, 
katerega smo se udeležili tudi predstavniki Splošne bolni-
šnice Jesenice. 
Idejo licitacije so zasnovale polnoletne ženske iz drugih kul-
turnih okolij, ki so bile del pete skupine programa Social-
na aktivacija na Ljudski univerzi Jesenice. Z vključitvijo v 
program so pridobile znanja raznolikih vsebin, ki na celovit 
način prispevajo k reševanju problemov socialne izključe-
nosti ter k izboljšanju njihove zaposljivosti. Med drugim so 
v okviru delovno učnega projekta pod mentorstvom Urške 
Ambrožič Potočnik spoznale in se vključile v vse faze pro-
dukcijskega cikla izdelave mozaika, od zamisli do uresničit-
ve. Njihova osnovna zamisel oblikovanja modernih mozai-
kov, ki jih bodo predstavile lokalni skupnosti, se je razširila v 
idejo o licitaciji. Draginja, Edone, Ferdeze, Metije, Nexhibe, 
Pavlina, Remzije in Violete so z licitacijo sledile želji, da v 
skupnost vrnejo del podpore, ki so je bile deležne.
Udeleženke so sistematično spoznavale mozaične tehnike, 
orodje in materiale ter usvojile potrebno znanje za vklju-
čitev v proces ustvarjanja modernih mozaikov. Ustvarile 
so osem izdelkov, ki so bili predmet licitacije, v kateri so 

sodelovala spodaj navedena družbeno odgovorna podjetja 
in posamezniki: 
• NSKG D.O.O. 
• MUSAJ D.O.O.
• IZA SIA LOGIN 
• PROCHROM-COMP D.O.O. 
• PRO ACTA D.O.O. 
• SUMIDA SLOVENIJA D.O.O.
• NIRO STEEL D.O.O. 
• DENTALNI CENTER DR. ČELESNIK D.O.O. 
• MIZARSTVO DAVID POHAR S.P.
• URŠKA AMBROŽIČ POTOČNIK S.P.

S sodelovanjem pri tej licitaciji so podjetja in posamezniki 
pokazali najvišji nivo družbene odgovornosti – filantropsko 
odgovornost, s katero so vplivali na izboljšanje kakovosti 
življenja pripadnikov najmlajše generacije. S sodelovanjem 
na licitaciji in nakupom modernega mozaika so nam po-
magali narisati nasmeh na obraze otrok na Pediatričnem 
oddelku Splošne bolnišnice Jesenice. Na licitaciji zbranih 
5.270 evrov bomo v celoti namenili vzpostavitvi čarobne-
ga igralnega kotička v avli Pediatričnega oddelka Splošne 
bolnišnice Jesenice.
Dodana vrednost licitacije pa je tudi priložnost za promo-

Predstavnice Ljudske univerze in Sandra Jerebic,  
ki se je vsem v imenu bolnišnice zahvalila za donacijo.
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cijo družbene odgovornosti. Večina modernih mozaikov 
bo za obdobje dveh let razstavljena v javnih institucijah na 
Jesenicah – Upravni enoti Jesenice, Občini Jesenice, Splošni 
bolnišnici Jesenice in Ljudski univerzi Jesenice.
Na Ljudski univerzi Jesenice bomo še naprej širili zavedanje 
o pomenu filantropske odgovornosti. Pridružite se nam. 

Kolektiv Ljudske univerze Jesenice

Iskrena hvala vsem udeleženkam projekta, zaposlenim 
Ljudske univerze Jesenice in vsem donatorjem, ki so kupili 
čudovite mozaike. Hvala iz srca, da ste vsa zbrana sredstva 
namenili naši bolnišnici za ureditev otroškega kotička v 
avli pediatričnega oddelka. Otroški kotiček je že v delu in 
z veseljem vam ga bomo predstavili v naslednji izdaji časo-
pisa Bolje.

Čudoviti izdelki

Mozaik Sonce, ki ga lahko občudujemo v avli pritličja stavbe B.
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14. november – svetovni dan  
sladkorne bolezni
Tema ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni za obdobje 
2021–2023 je dostop do zdravljenja sladkorne bolezni.
Po svetu še vedno veliko ljudi nima enakih možnosti za 
zdravljenje in odkrivanje sladkorne bolezni. V Sloveniji si 
že nekaj let močno prizadevamo, da bi imeli pacienti s slad-
korno boleznijo v vseh regijah enak dostop do zdravstvene 
obravnave.
Svetovni dan sladkorne bolezni nam vsako leto ponuja pri-
ložnost za ozaveščanje ljudi o sladkorni bolezni kot glo-
balnem zdravstvenem problemu in o tem, kaj sami lahko 
storimo za boljše preprečevanje in obvladovanje bolezni. 
Letošnji svetovni dan je še toliko bolj pomemben, ker mi-
neva 100 let od odkritja inzulina.
Člani diabetološkega tima v Splošni bolnišnici Jesenice smo 
zaposlene in obiskovalce bolnišnice ozaveščali o sladkorni 
bolezni, njenem zdravljenju in preprečevanju dejavnikov 
tveganja. V avli smo postavili stojnico, na kateri smo izvajali 
meritve krvnega sladkorja. Na pomoč so nam z veseljem 
priskočili tudi študentje FAZB. Prikazali smo nove smernice 

za zdravo prehrano in pomen vključevanja telesne aktivnosti 
za boljšo urejenost sladkorne bolezni. 
S pomočjo pripomočkov smo na praktičen način prikazali, 
katera živila dvigujejo krvni sladkor. Obiskovalci so si lahko 
sami sestavili svoj zdrav krožnik. Če so pravilno rešili test 
o poznavanju živil, ki vsebujejo ogljikove hidrate, so lahko 
sodelovali v nagradni igri in si priigrali praktična darila. Za 
slednja se zahvaljujemo našim sponzorjem. Odzivnost je bila 
zelo velika, česar smo zelo veseli. To nam daje še dodaten 
zagon in motivacijo za nadaljnje delo.
V naši diabetološki ambulanti delamo dobro, odkar smo 
kadrovsko podkrepljeni, pa delamo še bolje. Lahko smo 
ponosni na kvalitetno opravljeno delo, saj so nam na prvem 
mestu opolnomočeni in zadovoljni pacienti.
Za pomoč se zahvaljujemo vsem, ki so poskrbeli za postavi-
tev stojnic, delovanje informacijskega sistema in da je naša 
bolnišnica letos prvič zasvetila v modri barvi. 

Diabetološki tim
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Kaj lahko storimo v boju proti raku dojke?
Mesec oktober je mesec boja proti raku dojke, rožnati me-
sec. Boj poti raku dojke pa ni tako rožnat, saj rak dojke v 
populaciji narašča. Če spremljamo uspešnost preventivnih 
programov na področju raka v Sloveniji, sta ZORA – dr-
žavni program za odkrivanje predrakavih in zgodnjih ra-
kavih sprememb na materničnem vratu in SVIT – državni 
program za odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb 
debelega črevesa, zelo uspešna. Od leta 2007 je bilo zaradi 
programa SVIT 70 % rakov debelega črevesa odkritih v 
tako zgodnji fazi, da dodatno zdravljene na onkološkem in-
štitutu ni bilo potrebno. V letu začetkov programa ZORA, 
2003, je bilo novo odokritih rakov materničnega vratu 211, 
leta 2019 pa 104. Ti podatki kažejo, da sta programa zelo 
uspešna, saj se že kaže njun učinek na pojavnosti obeh ra-
kov v populaciji. Ker se odkrijejo in zdravijo predrakave 
spremembe, do razvoja raka sploh ne pride. Kljub podatku 
o naraščanju primerov rakov dojke, pa je vzpodbudno, da 
preživetje pacientov z odkritim rakom narašča, saj zaradi 
preventivnega programa odkrijemo več rakov v začetnih 
stadijih. Ozdravitev raka dojke je v Sloveniji 79-odstotna, 
kar je v evropskem povprečju, kjer je ta odstotek med 74 in 
85. Sem štejemo bolnike po postavljeni diagnozi, pri kate-
rih v petih letih ni prišlo do ponovitve bolezni, kar lahko 
enačimo z ozdravitvijo.

Preventivni presejalni program za raka dojke DORA je 
namenjen ženskam, starim od 50 do 69 let. Z njim odkri-
vamo zgodnje oblike raka dojke, ko spremembe na dojki še 
niso tipne. Ženske v tem starostnem obdobju so na dve leti 
vabljenje na mamografijo – rentgensko slikanje dojk. Leta 
2013 je v Sloveniji za rakom dojke zbolelo 1268 oseb, v letu 
2019 pa nekaj več kot 1583. Večinoma zbolevajo ženske, 1 % 
je moških. Pojavnost raka dojke v populaciji raste. Raste pa 
tudi število preventivnih mamografij. Največ pozitivnih iz-
vidov mamografije je ob prvem presejalnem slikanju, zato je 
zaskrbljujoč podatek, da je v kranjski regiji odzivnost žensk 
na prvo vabilo DORE 41,3-odstotna, na vsa naslednja pri 
tistih, ki so se odzvale na prvo vabilo, pa 89,6-odstotna. Na 
tem mestu bi spodbudila ginekologe in ostale zdravstvene 
delavce, da spodbudimo ženske, da se odzovejo na vabilo 
DORE (kot tudi ZORE in SVITA).
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Samopregledovanje dojk in preventiva
DORA je zastavljena v starostnem okviru med 50 in 69 
let, ker je takrat pojavnost raka dojke največja. Ker pa se 
rak dojke pojavlja tudi v drugih obdobjih in seveda tudi 
v obdobju med dvema preventivnima mamografijama, je 
zelo pomembno samopregledovanje. Vsaka ženska naj bi s 
samopregledovanjem dojk začela pri dvajsetem letu. Dojke 
in pazduhe je potrebno pretipati enkrat mesečno v času 
rednih menstruacij. Najbolje je 7. do 10. dan po prvem 
dnevu menstruacije, v času menopavze pa vedno na isti 
dan v mesecu.
Na več spletnih straneh in v zloženkah v ambulantah za 
bolezni dojk lahko vsaka ženska dobi navodila, kako se doj-
ki pretipa. Pri pregledu dojk moramo biti posebej pozorne 
na novonastale neboleče zatrdline v dojkah, enostranski 
izcedek iz bradavice, krvav izcedek iz bradavice, ugrezanje 
bradavice in neboleče zatrdline v pazduhi. Vse to so razlogi 
za obisk ginekologa ali osebnega zdravnika, ki vas potem 
po presoji napoti na pregled v ambulanto za bolezni dojk.

Ne glede na časovni interval slikanja, opredeljen v programu 
DORA, pa so pri nekaterih ženska potrebne pogostejše ma-
mografije. To so ženske, ki spadajo v skupino s povečanim 
tveganjem za raka dojke. S preventivnim programom v teh 
skupinah začnemo že pri 40. letu starosti. V skupine s po-
večanim tveganjem spadajo 
ženske:
• z rakom dojke v prvem 

kolenu (mama, sestra, 
hči),

• po že prebolelem raku 
dojke,

• ki so prvič rodile po 30. 
letu,

• z benignimi sprememba-
mi na dojkah, pri katerih 
so bile odkrite celične 
atipije.

Poleg zgoraj opisanih dejavnikov, ki prinašajo večje tveganje 
za pojavnost raka dojke, večje tveganje prinaša še nerodnost, 
opustitev dojenja, zgodnja menarha – prva menstruacija, 
pozna menopavza – zadnja menstruacija, alkohol, kajenje 
in debelost – predvsem v menopavzi. Vsi ti dejavniki jasno 
kažejo na to, da je rak dojke močno povezan z delovanjem 
ženskih spolnih hormonov na tkivo dojke, zato sta dejav-
nika tveganja tudi oralna hormonska kontracepcija – za čas 
jemanja, in hormonska nadomestna terapija.
O dedni obliki raka dojke govorimo, kadar je rak dojke 
povezan z mutacijo gena BRCA. Na testiranje v ambulan-
to za genetiko na Onkološki inštitut napotimo ženske, pri 
katerih se pojavi:
• rak dojke pred 40. letom,
• obojestranski rak dojke,
• rak dojke in jajčnika,
• pozitivna družinska anamneza:

• sorodnica v prvem kolenu z rakom dojke, mlajša od 
40 let,

• moški sorodnik v prvem kolenu (oče, sin, brat) z ra-
kom dojke,

• sorodnica v prvem kolenu z rakom dojke in jajčnika,
• dve sorodnici v prvem ali drugem kolenu z rakom 

dojke pred 60. letom,
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• tri sorodnice v prvem ali drugem kolenu z rakom 
dojk ali jajčnika ne glede na starost potrditve bolezni,

• in vse moške z rakom dojke.

Zdravljenje raka dojke je kirurško, sistemsko in z obseva-
njem. Oblika zdravljenja je odvisna od tipa raka, velikosti 
in razširjenosti tumorja ter soglasja bolnice. Med sistemsko 
zdravljenje štejemo hormonsko zdravljenje, pri hormonsko 
odvisnih tumorjih, kemoterapijo – zdravljenje s citotoksič-
nimi zdravili ter biološka zdravila, ki jih uporabljamo pri 
metastatskem raku dojke s pozitivnimi HER2 receptorji. 
Med hormonsko zdravljenje štejemo tudi odstranitev jajč-
nikov pri bolnicah v rodnem obdobju – pred menopavzo.

Za zaključek
V zapisu sem se osredotočila predvsem na preventivo raka 
dojke, saj zdravljenje in diagnostika nista moje področje. V 
preprečevanje raka pa moramo biti vključeni vsi, ne glede 
na področje dela v zdravstvu. Le z zadostnim znanjem o 
preventivnih ukrepih in pregledih bomo lahko obrnili kri-
vuljo pojavnosti raka dojke navzdol. Če se ozrem na potek 
moje specializacije, je bilo področje patologije dojke precej 
zapostavljeno. Če ne bi svoje poti kot specialistka začela v 

SB Jesenice, kjer je takrat še deloval center za bolezni dojk, 
se verjetno s patologijo dojk sploh nikoli ne bi resno srečala. 
Preventivni pregledi in triaža napotitev bolnic s spremem-
bami na dojki so tudi v domeni ginekologa. Pravilnik za 
izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni 
zdravstveni ravni navaja, da pri ženskah med 20. in 50. 
letom, če ženska ne sodi v skupino z večjim tveganjem, 
ginekolog na primarni ravni izvede klinični pregled dojk 
enkrat na tri leta. Tak pregled obsega: pregled zdravstvene 
dokumentacije, družinsko, osebno, ginekološko in porod-
niško anamnezo, opredelitev dejavnikov tveganja, klinični 
pregled dojk (inspekcija in palpacija) ter navodilo za samo-
pregledovanje dojk. Hkrati pa lahko doječe mame na pre-
gledu po porodu dodatno spodbudimo k dojenju, saj vsak 
mesec dojenja zmanjša tveganje za pojavnost raka dojke.
Po predavanju nam je Nataša Janjušević predstavila osebno 
zgodbo boja z rakom dojke. V svoji predstavitvi nam je 
povedala kako je odkrila raka, zelo nazorno opisala potek 
zdravljenja in rehabilitacije. S predstavitvijo svoje zgodbe 
Nataša želi ozaveščati čim več žensk, kako pomembno je 
redno samopregledovanje.

Maruša Habjan, dr. med.

Roza pentlja je mednarodni simbol ozaveščanja o raku na dojki. 
Z nošenjem roza pentlje izkažemo dobrodelnost in solidarnost do 
žensk s to vrsto raka, hkrati pa simbolično pokažemo, da je tudi 
nas strah te bolezni. 12. 10. 2022 smo se študentke Jasmina Ha-
džić, Asja Kerić, Dželila Hajrović, Eva Rešek in Polona Kržišnik 
zbrale pred Splošno bolnišnico Jesenice, kjer smo z deljenjem raz-
ličnih brošur in roza pentelj ozaveščale ljudi o rožnatem oktobru, 
ki je torej mesec boja proti raku na dojki. Obiskovalce pa smo 
tudi ozaveščale o pomenu samopregledovanja dojk. Rak na dojki 
je tudi v Sloveniji napogostejši rak pri ženskah, ni pa izključno 
bolezen žensk, saj se lahko pojavi tudi pri moških.
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Okrogla miza Inštituta  
Zlata Pentljica, otroci z rakom
Otroci iz Inštituta Zlata pentljica, otroci z rakom, so 16. 
septembra v Festivalni dvorani na Bledu prvič v zgodovini 
Slovenije javno predstavili svoje zgodbe. V javni tribuni z 
naslovom »Naše zgodbe, vaša vprašanja« so odkrito govo-
rili o svojem boju z rakom. Okrogle mize smo se iz Splošne 
bolnišnice Jesenice udeležili Mark Toplak, Tina Ahačič, 
Adrijana Ilievski, Katja Rožman in Sandra Jerebic.
Rak pri otrocih je še vedno tabu tema, zato so se sodelujoči 
v tribuni odločili, da to spremenijo. Deset mladostnikov, 
Tomi, Hana, Luka, Sara, Maja, Korina, Vita, Tina, Kaja in 
Neža, je pogumno stopilo na oder in predstavilo svoje zgod-
be. Govorili so o spopadanju z diagnozo, bolečini, strahu, 
stiskah in hkrati priznali, da jim je bolezen tudi veliko dala. 
Povezanost in prijateljstvo. Otroci pravijo, da ne želijo, da 
jih definira bolezen, ampak beseda pogum. Kljub dejstvu, 

da so se namesto druženja z vrstniki borili za življenje, na 
svet gledajo z nasmehom. 
Večer je bil nabit z energijo. Mešale so se solze, veselje in 
ponos. Otroci so dokazali, da zmorejo. Obljubili so, da bodo 
s takimi nastopi nadaljevali, ker edino tako rak pri otrocih 
ne bo več tabu. 
V dvorani so jim ploskali starši, prijatelji in posebni gostje. 
Prva med njimi, predsednica Državnega zbora RS mag. Ur-
ška Klakočar Zupančič je otroke za njihov pogum nagradila 
z objemi. Objem in topla beseda sta najlepše darilo, ki ga 
lahko podelimo ali prejmemo.

Inštitut Zlata Pentljica, otroci z rakom  
in Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc., 

predstavnica vodstva za kakovost
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27. oktober – svetovni dan  
delovne terapije
Vsako leto 27. oktobra obeležujemo svetovni dan delovne terapije. Slogan letošnjega 
leta je »Priložnost + Izbira = Pravičnost«.

S tem sloganom želimo opomniti oz. spodbuditi čim večjo 
populacijo, da naj delovna terapija in njena obravnava pos-
taneta priložnost vseh vključenih v zdravstveni sistem in v 
sistem socialnega varstva, kjer bodo uporabniki storitev v 
prvi vrsti najprej imeli priložnost, da se odločijo za obrav-
navo v delovni terapiji in nato tudi možnost izbire, kje bo 
njihov delovni terapevt le-to izvajal. S tovrstnim načinom 
obravnave in priložnostmi bomo skupaj gradili boljši jut-
ri, saj bomo vsem uporabnikom omogočili pravičnost pri 
delovnoterapevtski obravnavi ter na podlagi tega umeščali 
delovnega terapevta v družbo in spreminjali standarde ter 
normative slovenskega zdravstvenega in socialnovarstvenega 
sistema.

Letošnje leto smo v okviru svetovnega dne delovne terapije 
po bolnišnici izobesili več promocijskih plakatov, na katerih 
je bilo prikazano, kaj vse tekom akutnega stanja v bolnišnici 

izvajamo znotraj delovnoterapevtske obravnave. Poleg tega 
smo ta dan izkoristili še za promocijo poklica s pomočjo 
predavanja oz. izobraževanja, ki je bilo namenjeno vsem 
zaposlenim. Tam smo predstavili, kaj točno je delovna tera-
pija in s čim se ukvarja, kaj je okupacija in katera področja 
okupacije poznamo ter kako pacientom in njihovim svojcem 
svetujemo glede izvedbe prilagoditev in pravilne uporabe 
medicinsko-tehničnih pripomočkov po odpustu v domače 
okolje za čim bolj samostojno, varno in učinkovito izvedbo 
dnevnih aktivnosti. 

Anja Bolte, dipl. del. ter. 
Anja Mesec, dipl. del. ter. 
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Osnovne dnevne aktivnosti
Osnovne dnevne aktivnosti (ODA) so aktivnosti, katerih 
osnova je skrb zase, so dejavnosti vsakodnevnega življenja, 
temelj socialnega življenja ter predstavljajo osnovo za preži-
vetje in dobro počutje:
• kopanje in prhanje
• osebna nega in higiena
• oblačenje in slačenje
• žvečenje in požiranje 
• hranjenje 
• funkcionalna mobilnost 
• skrb za osebne pripomočke 

Edukacija pacienta in svojcev
Sodelovanje s pacientom in z njegovimi svojci je ključnega 
pomena za uspešno in čim bolj kakovostno rehabilitacijo po 
odpustu iz bolnišnice v domače okolje. Edukacija pacientov 
poteka že med posameznimi delovnoterapevtskimi obrav-
navami, medtem ko se edukacija svojcev izvede šele proti 
koncu hospitalizacije pacienta. Ta je zaželjena in smiselna 
zlasti pri pacientih s slabšimi procesnimi in/ali motoričnimi 
sposobnostmi. Edukacija obsega:
• položaje v postelji
• posedanje in sedenje 
• učenje pravilnega oblačenja
• zagotovitev varnosti
• transfer na voziček in njegova uporaba
• prilagoditev pripomočkov, aktivnosti ali okolja
• vodenje in/ali asistiranje pri aktivnostih
• spodbujanje komunikacijskih spretnosti
• senzorno stimulacijo krna
• učenje povijanja krna z elastičnim – tkanim povojem
• edukacijo o prilagoditvah domačega okolja in o uporabi 

pripomočkov

Prilagoditve in pripomočki po odpustu v domače okolje
Preden so pacienti odpuščeni v domače okolje, jim delovni 
terapevti predstavimo še medicinsko-tehnične pripomočke 
(MP), ki jim pripadajo na naročilnico oz. so financirani s 
strani ZZZS. Poleg tega pa jim svetujemo tudi o drugih 
pripomočkih in prilagoditvah znotraj domačega okolja za 
boljše funkcioniranje ter lažjo izvedbo aktivnosti: 
• pripomočki, ki so financirani s strani ZZZS,
• drugi pripomočki, ki so samoplačniški.
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8. september – svetovni dan 
fizioterapevtov
8. september je svetovni dan fizioterapije. Je znak enotnosti in solidarnosti do pok-
lica in poteka po celem svetu. 
Letošnja tema je bila osteoartroza (OA) – najpogostejše pa-
tološko stanje sklepov. Prizadene lahko kateri koli gibljivi 
sklep, najpogosteje kolena, kolke in sklepe rok. Za OA so 
značilni bolečina, funkcijski problemi, mišična oslabelost, 
okorelost sklepov, zmanjšana z zdravjem povezana kakovost 
življenja. 520 milijonov ljudi po svetu ima osteoartrozo, 
ki jo je mogoče uspešno obvladovati s fizioterapijo. V ta 
namen smo v naši bolnišnici pripravili stojnico, na kateri 
so se pacienti, obiskovalci in zaposleni lahko informirali 

o pomembnosti fizioterapevtove vloge pri zdravljenju in 
obravnavi ljudi z osteoartrozo. Poleg tega, da fizioterapevti 
ljudem z OA pomagamo izbrati najbolj ustrezne vaje, hkrati 
nudimo tudi nasvete in izobraževanje o lajšanju bolečine ter 
načinih obvladovanja osteoartroze. Svetovni dan fizioterapi-
je v SB Jesenice je kolega Božin Krstanoski predstavil tudi 
v prispevku na Gorenjski televiziji. 

Sandra Košnik, dipl. fiziot.
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Kombinacija fizioterapije in delovne 
terapije po možganski kapi
Večji del starejše populacije si želi starost čim dlje preživeti 
v svojem domačem okolju kljub zmanjšani zmožnosti zaradi 
možganske kapi. Zato je cilj vsake obravnave na sekun-
darnem nivoju, da se osebe po možganski kapi poskuša 
rehabilitirati na najvišjo stopnjo neodvisnosti, ki jo dopušča 
stopnja okvare. 
Kakovostno medpoklicno sodelovanje je med delovnimi 
terapevti in fizioterapevti v sekundarnem zdravstvu velikega 
pomena in vpliva na boljši izid rehabilitacije ter daje večji 
poudarek na celostni pogled pri izvedbi obravnave. Vpliv so-
delovanja znotraj terapevtskih strok se vedno bolj uveljavlja 
ter prinaša hitrejše in zanesljivejše izide pri zastavljenih reha-
bilitacijskih ciljih. V fizioterapiji se ob zastavljanju osnovnih 
ciljev rehabilitacije po možganski kapi osredotočamo na 
izboljšanje motorične funkcije prizadete strani in čim več-
jo neodvisnost pacienta preko progresivne vertikalizacije, 
izboljšanja senzorne zaznave, kardiorespiratorne funkcije, 
posturalne kontrole ter ponovnega učenja motoričnih nalog. 
Ponovno učenje izvedbe nekaterih vsakdanjih motoričnih 
nalog je lahko še bolj uspešno v kombinaciji z delovno tera-
pijo. V delovni terapiji je pomembno, da osebe obravnavamo 
kakovostno, da jim v sklopu obravnave damo izkušnjo in 
jih naučimo pravilne izvedbe aktivnosti, ki je glavni medij 
delovnoterapevtske obravnave. Osnovni namen delovne te-
rapije je, da posamezniku omogočimo sodelovanje v aktiv-

nostih, ki so zanj pomembne in odražajo njihovo vrednoto.
S prikazom primera smo želeli avtorji predstaviti prednosti 
in slabosti kombinirane obravnave znotraj obeh strok – fi-
zioterapije in delovne terapije. Skupni cilji obravnave te-
meljijo na izboljšanju funkcije na gibalnem, zaznavnem in 
spoznavnem področju ter na čim večji samostojnosti pri 
izvedbi dejavnosti in sodelovanju v življenjskih situacijah. 
Glavni cilj fizioterapije je pomagati pacientu do čim večje 
neodvisnosti pri gibanju ter skrb za dobro posturalno kon-
trolo in ravnotežje. Delovna terapija pa se bolj podrobno 
posveča funkciji zgornjih udov ter rokovanju s pripomočki 
za varno in učinkovito izvedbo osnovne dnevne aktivnosti 
oz. dejavnosti.
Iz interpretacije rezultatov je razvidno, da osebe napredujejo 
tako na motoričnem kot procesnem področju. Ob končni 
oceni dosegajo višje število točk, kar prikazuje napredek pri 
izvedbi posamezne naloge, ki se tekom akutne rehabilitacije 
ponavlja. Pacienti so izzvani, da izvedbo aktivnosti izvajajo 
v višjih položajih, saj je okolje z dvema terapevtoma bolj 
varno. V obravnavi, kjer nastopata oba profila, poskušamo 
terapijo peljati v smeri »dati večji izziv, več izkušenj« v var-
nem okolju in tudi možnosti, da naučeno znanje ponesejo 
v domače okolje. Ob dveh terapevtih se pacient počuti bolj 
varno in zanesljivo, poleg tega pa terapevta z obeh strani 
skrbita za dobro facilitacijo ter dobro posturalno kontrolo. 
Raznolike terapevtske postopke izvajamo v aktivnem in 
spodbujajočem okolju. Pacientova motivacija in pripravlje-
nost za sodelovanje je višja.
Z visoko strokovnim delom, usklajenim delovanjem znotraj 
fizioterapevtskega in delovnotetapevtskega pristopa, s sode-
lovanjem s širšo okolico in z veliko mero empatije in sočutja 
bo terapija med dvema različnima strokama pomenila velik 
doprinos k akutni rehabilitaciji po možganski kapi.

Božin Krstanononski, dipl. fiziot. 
in Anja Mesec, dipl. del. ter.
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Tehnike sproščanja
V sodobnem načinu življenja smo tako v službenem kot 
domačem okolju pogosto preplavljeni z različnimi stresorji 
ter napetostjo, malokdaj pa si vzamemo čas za sprostitev 
in relaksacijo telesa ter uma. Del ekipe SFRM se je zato 
18. novembra 2022 udeležil delavnice z naslovom Tehnike 
sproščanja. 
Predstavljen nam je bil pomen in izvedba različnih tehnik 
sproščanja, ki jih lahko izvajamo povsod, vzamejo pa nam 
zelo malo časa. Naučili smo se tehnike – dihalne vaje, ka-
tere namen je doseči zavedanje trenutnega dihalnega vzorca 

ter izboljšati sposobnost zavestnega usmerjenega dihanja za 
sprostitev in izboljšanje psihofizičnega počutja ter tehnike 
postopnega mišičnega sproščanja (PMS) za zavestno spro-
ščanja mišic. 
Naučene tehnike so bile zelo preproste in obenem zelo 
učinkovite. Po končani delavnici smo bili vsi kot preroje-
ni, spočiti ter polni nove energije. Ekipa SFRM se iskreno 
zahvaljuje Maruši Pfajfar Rifl, univ. dipl. psih., za odlično 
predstavitev in izvedbo delavnice. 

Marko Mlakar, dipl. fiziot.
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Dan nenasilja
2. oktobra smo obeležili dan nenasilja. Skupaj z dijaki Sre-
dnje šole Jesenice in Policijsko postajo Jesenice smo opo-
zarjali, da v zdravstvu ne dovolimo nasilne komunikacije in 
kakršnekoli druge oblike nasilja. Vsi skupaj moramo krepiti 
kulturno komunikacijo, upoštevati bonton. Ravnajmo s člo-
vekom tako, kot želimo, da drugi ravnajo z nami.

Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.,
predstavnica vodstva za kakovost in odnose z javnostmi
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Otroški živžav ob svetovnem  
dnevu umivanja rok
15. oktober 2022

Star slovenski pregovor pravi: »Kar se Janezek nauči, to Ja-
nez zna.« Dejstvo je, da nam starši v ranem otroštvu vcepijo 
določena načela, znanja in vrednote, ki nas spremljajo celo 
življenje. Odnos do higiene je vsekakor nekaj, kar mora 
človek usvojiti že zelo zgodaj. 
Fino je, če se človek ob učenju tudi zabava. Pojma učenja 
dijaki običajno ne povezujemo z užitkom, ker pridobivanje 
novih znanj zahteva določen napor. Zato je še toliko bolj 
pomembno, da izkoristimo možnosti učenja skozi igro, ko 
gre za poučevanje malčkov. 
Na toplem jesenskem sončku smo namesto običajnega ur-
nika preživeli nekaj zabavnih uric. Dijakinje zdravstvene 
nege smo uživale v družbi »sotrpinov« z vzgojiteljske ter 
strojne usmeritve. Prav dobro smo se ujeli, čeprav se iz šole 
praktično prej nismo poznali. Veseli smo, da nam je uspelo 
dogodek pripraviti v sodelovanju vseh treh usmeritev naše 
šole. Otroke in vzgojiteljice bližnjega vrtca smo pozdravili 
ob zvokih harmonike. Skozi pester animacijski program z 
igrami vlog, zgodbico in pesmico na temo umivanja rok ter 
izdelavo velikih milnih mehurčkov, smo otroke podučili, 
kako, kdaj in zakaj je umivanje rok tako pomembno za 
naše zdravje. Otroci so pripravili tudi dva zelo lepa plakata 
z obrisi njihovih dlani. 

V zabavno dogajanje smo želeli vključiti tudi odrasle. Pred-
stavnike bolnišnice, šole in vrtcev smo povabili k tekmova-
nju, v katerem so se pomerili v likovnem ustvarjanju ter oce-
ni volumna velikega modela milnika, ki so ga izdelali dijaki 
naše šole. Mimogrede, milnik je res veličastnih dimenzij, 
vanj bi lahko natočili 405 litrov mila. Čestitke ustvarjalcem!
Namen živžava je bil podučiti otroke o redni higieni rok in 
kako je ta dnevna rutina pomembna. Koliko smo zastavljeni 
vzgojni cilj dosegli, je težko oceniti. Vsekakor pa lahko brez 
dvoma ugotovimo, da smo vsi skupaj preživeli enega boljših 
petkovih dopoldnevov.
Z velikim veseljem sva se udeležili dogodka. Kot bodo-
či zdravstveni delavki radi posredujeva znanje, ki sva ga 
pridobili (in ga še pridobivava) na Srednji šoli Jesenice ter 
na praktičnem pouku v kliničnem okolju. Zahvaljujemo 
se SB Jesenice, ki nam je omogočila organizacijo dogodka. 
Hvala tudi vsem udeležencem, ki so s svojim prispevkom 
soustvarjali program. 

Žana Butalič (4. AZ)  
Ana Frelih (4. AZ)  

Petra Alič
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Educirani, kompetentni, odgovorni 
zaposleni v sistemu kakovosti
30. septembra 2022 smo se udeležili 2. dneva kakovosti bolnišnice Topolščica. Izo-
braževanja smo se udeležili, ker si želimo čim več izboljšav ter znanja, ki ga bomo 
lahko prenesli v Splošno bolnišnico Jesenice.

Predavanja so se začela z registracijo udeležencev ob 8.30. 
Ker je Gorenjska oddaljena, smo se na predavanje odpravile 
že ob 6.00. Kot vedno, da ne bi kaj prekrižalo načrtov in 
bi udeleženci z Jesenic zamujali. K sreči je pot potekala po 
načrtih in smo se med prvimi tudi registrirale. Po lepem 
sprejemu z darilci sta nas nagovorila direktor bolnišnice 
Topolščica ter moderatorica programa. Podjetje Domel 
Holding nam je predstavilo svojo vizijo, pogled na izobra-
ževanje ter kompetenco zaposlenih v posamezni ustanovi. 
Kot podjetje so nam predstavili velik pomen sodelovanja ter 
vključevanja posameznikov v razvoj ter napredek ustanove. 
Prvi sklop predavanj se je nanašal na izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih s področja kakovosti. Doc. dr. 
Vesna Zupančič z ministrstva za zdravje nam je predstavila 
edukacijo vodilnih za integrirano upravljanje s kakovostjo 
in varnostjo v zdravstvu. Največjo oviro edukacije vodilnih 

predstavlja podpora osebam, ki bi razvile vizijo in pa tudi 
tehnično znanje. Pravilen pristop k izobraževanju vodilnih 
je glavni pristop k boljšemu vodenju ter izobraževanju zapo-
slenih. Ker se v zadnjih letih veliko govori o kompetencah 
ter vzrokih za njihovo uvedbo, so predstavnice Zbornice 
zdravstvene in babiške nege Slovenije predstavile vidik stro-
kovnega izobraževanja zaposlenih. Kot navajajo, strokovno 
izpopolnjevanje obsega stalno, neprekinjeno in sistematič-
no pridobivanje, razširjanje in poglabljanje teoretičnih in 
praktičnih znanj delavca, potrebnih za uspešno opravlja-
nje poklicnih dejavnosti (kompetenc) in nalog, glede na 
vrsto dela, ki ga opravlja (Štromajer et. al., 2022). V Splošni 
bolnišnici Jesenice že uvedeni sistem kompetenc omogoča 
varno ter temeljito zdravstveno oskrbo na vseh področjih 
opravljanja dejavnosti. 
V prvem sklopu predavanj je delo predstavila tudi preda-

vateljica iz bolnišnice Merkur. Predstavila 
je vidike ter možnosti uvajanja kompetenc 
na območju Hrvaške. Zanimivost je, da v 
bolnišnici Merkur izvajajo uvajanje na dru-
gačen način, in sicer kot dneve uvajanja na 
več področjih hkrati. 
Uvajanje zaposlenih sta predstavili tudi 
predavateljici iz Splošne bolnišnice Jeseni-
ce Nada Macura Višić in Zorica Panić, ki 
navajata, da nenehno izobraževanje kadrov 
vpliva na boljši izid zdravljenja pacientov, 
kar potrjuje tudi načrt, ki ga Splošna bol-
nišnica Jesenice izvaja. 
Predstavniki zdravstvenega doma Ljubljana 
so nam predstavili svoj načrt izobraževanja, 

Nada Macura Višić
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ki se nam zdi zelo napreden in bi ga lah-
ko vpeljali tudi v načrt Splošne bolnišni-
ce Jesenice. 
Dnevi kakovosti so namenjeni osvešča-
nju zaposlenih o kakovostni in varni 
obravnavi naših uporabnikov, širjenju 
dobrih praks, socialnemu mreženju in 
povezovanju zaposlenih iz različnih 
enot in dejavnosti med seboj. Na dneve 
kakovosti so povabljeni vodje posame-
znih služb, različnih profilov. Hkrati na 
to izobraževanje povabijo vse na novo 
imenovane vodje, ki se dogodka še niso 
udeležili. Dneve kakovosti izvajajo na le-
tnem nivoju, vsebine pa sproti prilagajajo 
(Benkovič et. al., 2022). 
Kot primer dobre prakse bi navedli tudi 
način dela fizioterapije v Bolnišnici To-
polščica. Na fizioterapevtsko obravnavo v BIR21 pacien-
ta napoti lečeči zdravnik, ki obravnavo tudi pregleda ter 
spremlja napredek. Fizioterapevt/fizioterapevtka zaključi 
krog obravnave s poročilom, ki se nanaša na pacienta ter 
njegovo sodelovanje pri fizioterapiji. Kot sodelavcem fizi-
oterapevtske obravnave se nam zdi njihov način dela zelo 
pregleden ter omogoča lažje obravnavanje pacientov. Po 
prvem sklopu in veliko novih znanj smo se odpravili na 
zelo všečno kosilo. 
Drugi sklop se je nanašal na odgovornost zaposlenih v sis-
temu kakovosti. Prvi del je predstavila doc. dr. Saša Ka-
divec, ki navaja, da je naloga menedžmenta v zdravstvu 
in zdravstveni negi zagotavljati varno in kakovostno zdra-
vstveno oskrbo. V zdravstveni negi imamo dobre možnosti, 
predvsem ko želimo kompetentne zaposlene. Na področju 
izobraževanja in zagotavljanja kompetentnih zaposlenih so 
nam v pomoč matrika znanja in strokovno usposabljanje, v 
okviru katerega izvajalec zdravstvene nege pridobi ustrezne 
veščine in prakso za kakovostno in varno delo. Predstavnica 
Bolnišnice Topolščica je predstavila primere dobrih praks 
na njihovem področju. Pri tem so vodje ključni, ker obli-
kujejo možnosti za širjenje in uvajanje novih znanj, ki jih je 
treba uporabiti za ustrezno poznavanje področja kakovosti 

in varnosti pacientov. Z znanjem in poklicnim razvojem 
se povečujejo sposobnosti in zmogljivosti za kakovostno 
in varno obravnavo pacienta. Podpora menedžerjev (vodij) 
pri prenosu znanj in naučenega v prakso ima velik pomen 
v smislu večanja strokovnega znanja in prenašanja dobrih 
praks v delovno okolje (Putar, 2022). 
Ker nas je čakala dolga pot na Gorenjsko, smo se še pred 
ogledom Termoelektrarne Šoštanj odpravile domov. Odpra-
vile smo se z novimi idejami ter mislijo na možnosti izbolj-
šav v Splošni Bolnišnici Jesenice. Kot smo že omenile v 
prispevku, se nam primer dobre prakse zdi izvedba naročila 
ter izvedba obravnave fizioterapije. Tudi v prihodnje upa-
mo, da bomo imele možnost nenehnega izobraževanja ter 
napredka na strokovnem področju. 

Anita Rošić in Ljiljana Bjelanović
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6. Slovenski kongres  
laboratorijske medicine –  
Portorož, 19. in 20. september 2022
V sredini meseca septembra sta pod okriljem Slovenskega 
združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino 
potekala 6. Slovenski kongres inženirjev in tehnikov labo-
ratorijske medicine in 6. Slovenski kongres klinične kemije 
in laboratorijske medicine. To sta bila v zadnjih treh letih 
največja strokovna dogodka v slovenskem laboratorijskem 
prostoru z mednarodno udeležbo. 
Priznani domači in tuji strokovnjaki so poskrbeli za zanimiv 
in pester program, ki je potekal v prijetnem okolju Grand 
hotela Bernardin v Portorožu. V sklopu obeh kongresov so 
potekala predavanja, delavnice, posterske sekcije in razstava 
opreme in novih tehnoloških dosežkov za izvajanje labora-
torijskega procesa. 
Zaposleni na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko SB Je-
senice smo na kongresu aktivno sodelovali in poskrbeli za 
izmenjavo raziskovalnih, strokovnih in praktičnih izkušenj 
s sodelavci in prijatelji iz drugih laboratorijev. Bili smo po-
nosni predstavniki našega laboratorija in dobro razpoloženi 
že ob prihodu v kongresno dvorano.

Za pestrost utrinkov tega kongresa so poskrbeli tudi preda-
vatelji iz naše bolnišnice. Tako smo z velikim zanimanjem 
spremljali predavanje naše specialistke interne medicine, 
Karmen Janša, dr. med. Naslov njenega predavanja je bil 
»Jadecare – integrirana oskrba na področju kronične led-
vične bolezni«. Pod okriljem EU projekta »Jadecare« poteka 
postopek enotnega obvladovanja kronične ledvične bolezni. 
Glavni cilj tega projekta je doseči najvišjo stopnjo sodelova-
nja bolnika na vseh ravneh njegove obravnave, končni cilji 
pa opolnomočenost bolnikov z boleznimi ledvic in večja 
kakovost njihovega življenja. 
Izpostaviti moramo tudi predstavitev naše bivše predstojni-
ce laboratorija, doc. dr. Ivice Avberšek Lužnik, ki je v sklopu 
simpozija »Proste teme« nastopila s predavanjem: »Media-
torji in biomarkerji vnetnih procesov – kontinuirani izziv 
laboratorijske medicine«. Predstavila je mehanizem in re-
gulacijo vnetja z vsemi dimenzijami molekularnega ozadja. 
Zelo zanimivo je povezala kompleksnost vnetnega procesa 
tudi z raziskovalci (Crnelius Celsus, Rudolf Virchow, Paul 

Prijetno druženje ob morju. Na sliki od leve proti desni: doc. dr. Ivica Avberšek 
Lužnik, mag. Martina Pogačar Kavčič, Ksenja Smolej, Meta Zupančič, Goran Se-
dlovski, Simon Brlogar in Urška Lužnik Todorovič.

Predstavniki laboratorija na kongresu v Portorožu. Na sliki od leve proti desni: Meta 
Zupančič, Simon Brlogar, Urška Lužnik Todorovič, Ksenja Smolej, Goran Sedlovski 
in predstojnica laboratorija mag. Martina Pogačar Kavčič.
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Erlich), ki so zapisani v zgodovini razjasnitve vnetne reakci-
je. Srečanje z nekdanjo sodelavko smo zaključili s skupinsko 
sliko v prijetnem lokalu ob morju.
V nadaljevanju moramo še posebej izpostaviti ostale prispev-
ke našega kolektiva. Pomembno tematiko na področju ana-
lize urina je predstavila Meta Zupančič, mag. lab. biomed. 
Naslov njenega predavanja je bil »Detekcija bakteriurije pri 
nosečnicah s pretočnim citometrom – primerjava z urino-
kulturo«. Udeleženci kongresa so z velikim zanimanjem 
spremljali izsledke retrospektivne raziskave parametrov 
okužbe v vzorcih urina pri 713 nosečnicah. Meta je zaklju-
čila z ugotovitvijo, da bo verjetno potrebno za subpopulacijo 
nosečnic dvigniti referenčno mejo citometrične metode ob 
intenzivnem sodelovanju z ginekologi in mikrobiologi. 

Na posterski sekciji smo se izkazali z dvema prispevkoma: 
»Kapilarna elektoforeza serumskih beljakovin pri akutnem 
vnetju« in »Testiranja v Splošni bolnišnici Jesenice«. Av-
torji prvega prispevka so Simon Brlogar, Goran Sedlovski 
in Urška Lužnik Todorović, avtorja drugega prispevka pa 
Goran Sedlovski in Lenka Gašperlin. V vsebinsko pripravo 
in grafično obdelavo obeh posterjev smo vložili svoje zna-
nje, praktične izkušnje in veliko prostega časa, zato želimo 
oba posterja deliti tudi s sodelavci na drugih oddelkih naše 
bolnišnice. 

Udeležba na kongresu je poglobila našo zavezanost stroki in 
nam vlila še večjo pripadnost do poklica, ki ga opravljamo. 

Simon Brlogar, dipl. ing. lab. biomed.
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2. zdravstveni kamp 2022
Predstavitev poklica ortopedski tehnolog z delavnico mavčanja

Z veseljem sva se odzvala na vabilo predsednice Zbornice 
zdravstvene in babiške nege gospe Monike Ažman in Sek-
cije študentov zdravstvene in babiške nege in v soboto, 12. 
novembra 2022, na Debelem Rtiču pripravila predavanje z 
delavnico na temo ortopedski tehnolog. Namen je bil štu-
dentom predstaviti poklic ortopedskega tehnologa in jim 
omogočiti, da se tudi sami preizkusijo v tej vlogi. Po prvih 
odzivih udeležencev je bila izvedba zelo uspešna, saj se na 
klinični praksi zaradi specifičnosti poklica študente težko 
praktično vključi v proces dela. V prvem delu smo udele-
žence seznanili z osnovami imobilizacije, materiali, ki jih 
uporabljamo, in najbolj pogostimi imobilizacijami, s kate-
rimi pomagamo našim poškodovancem. V drugem delu 
smo vse to preizkusili drug na drugem, kar je bil ključni 
namen delavnice. Delavnica je potekala v sproščenem in 
nasmejanem duhu, tako kot poteka vsak obisk pacienta v 
naši mavčarni.

Organizatorjem in gospe Moniki Ažman bi se še enkrat 
zahvalila za vabilo in topel sprejem ter jim čestitala za od-
lično organizacijo.

Admir Krupić, ortopedski tehnolog in  
Nejc Ravnik, ortopedski tehnolog 
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1. december – svetovni dan AIDS-a 
Svetovni dan AIDS-a je Svetovna zdravstvena organizacija 
razglasila že leta 1988 in od takrat ga 1. decembra obeležu-
jemo po vsem svetu. Tudi v naši bolnišnici smo skupaj z di-
jaki Srednje šole Jesenice in študenti Fakultete za zdravstvo 
Angele Boškin zaposlene in paciente na stojnici opozarjali 
na varno spolno vedenje, saj je to edini način za preprečitev 
okužbe HIV, ki pa ga že 20 let dobro obvladujemo. Nadeli 
smo si tudi rdeče pentlje, ki so simbol boja proti AIDS-u.

Prim. doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., spec. kli-
nične mikrobiologije, epidemiolog, je ob tej priložnosti za 
zaposlene izvedla predavanje Kako se zaščititi pred HIV 
in respiratornimi virusi.
 

Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.,
predstavnica vodstva za kakovost
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Obiskali smo Dolenjske toplice
V petek, 21. oktobra 2022, smo se zaposleni na Kirurškem 
oddelku Splošne bolnišnice Jesenice, odpravili na izlet v Do-
lenjske Toplice. Gostitelji so nas pričakali na dvorišču hotela 
in nas presenetili s sveže pečenim kostanjem in moštom.

Z zaposlenimi iz Dolenjskih Toplic smo se potem odpeljali 
v Klet semiške penine na degustacijo penine. V družini 
Simonič je vinogradništvo tradicija več rodov. Konec devet-
desetih let 20. stoletja se je Ivan Simonič odločil usmeriti v 
proizvodnjo penin in tako postal prvi zasebni pridelovalec 
penin v Beli krajini. Tisti, ki so penino poskusili, so jo tudi 
pohvalili. Poleg degustacije penine nas je čakala tudi sveže 
pečena pogača, ki je tradicionalna jed na Dolenjskem. 

Iz kleti smo pot nadaljevali na izletniško kmetijo Butala 
v Beli krajini, kjer so nas v znak dobrodošlice pozdravili 
s pijačo in njihovimi domačimi mesninami. Na kmetiji se 
namreč ukvarjajo z lastno predelavo mesa in mesnih izdel-
kov. Pogostili so nas s svojo hišno specialiteto – pečenim 
odojkom, jagenjčkom in pečenim domačim piščancem. Za 
sladico so nam ponudili topel jabolčni štrudelj. Med oku-
sno domačo večerjo nas je zabaval domači ansambel, ki je 
poskrbel za dobro vzdušje. Ves večer smo se družili, veliko 
smejali, plesali in zabavali, v večernih urah pa smo se utru-
jeni vrnili na Gorenjsko. 

Maša Klinar, dipl. m. s. 
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Oddelek abdominalne kirurgije
Timsko delo ima velik vpliv na uspeh organizacije. Raziska-
ve so pokazale, da je timsko delo povezano z uspešnostjo ne 
glede na starost ustanove. Zdravstvene ustanove bi morale 
vrednost timskega dela prepoznati in poudarjati pristope, 
ki ohranjajo in izboljšujejo timsko delo (Schmutz, 2019). 

Smo tim abdominalnega oddelka. Malo drugačni, včasih 
zabavni, včasih malo manj. Zbrali smo se leta 2020, v času, 
ko se je svet boril z novo epidemijo. Bili smo izgubljeni, 
vendar prepričani, da nam bo kot vsakič ob težavah uspelo. 
Ker je bil tim abdominalnega oddelka razpršen po celotni 

bolnišnici, se je tim sive cone okrepil s sodelavci z drugih 
oddelkov. Tudi ostale smo sprejeli in tako pridobili nove so-
delavce, ki so še danes z nami. V prispevku želimo predsta-
viti naš oddelek kot primer dobre prakse kljub pomanjkanju 
zaposlenih. Želimo navdihniti druge oddelke in jim mogoče 
predati ideje, kako vsakodnevno delo spremeniti v nekaj bolj 
pozitivnega in lažje sprejemljivega. 

Prvo novo leto, v času epidemije, smo praznovali nekoliko 
drugače. V sivi coni smo se zbrali, malo klepetali in si iz-
menjali nekaj daril.

Vabilo Božička, 2020 Božiček, 2020 

Praznovanje, 2020 

Ker so bili časi spremenljivi, kot je bilo spremenljivo tudi 
stanje družbe, nekaj časa nismo delovali na svojem podro-
čju. Sprejemi so se nanašali na celotno kirurgijo. Abdo-
minalni oddelek zajema celotno abdominalno področje in 
tudi področje splošne kirurgije. Ob sredah se nam pridruži 
tudi urologija, ki je zanimiva na vseh področjih. Delo na 
abdominalnem oddelku se prične ob 6.30 z oddelčno pre-
dajo, ki poteka do 6.45. Od 6.45 do 8.10 poteka jutranja 
nega ter aplikacija intravenozne ter peroralne terapije. V 
tem času se prične sprejemanje programa, ki je na sporedu 
v tem dnevu. Vizita poteka iz ene smeri oddelka z eno di-
plomirano medicinsko sestro ter srednjo medicinsko sestro. 
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Kot primer dobre prakse navajamo opravljanje prevez že v 
času vizite. Če pacient potrebuje tuširanje rane, to opravi po 
zajtrku. Na abdominalnem oddelku imamo v kopalnici kad, 
ki omogoča lažje tuširanje ran ter po potrebi tudi aplikacijo 
sodobnih oblog ter terapije. V sobi intenzivne nege poteka 
vizita samostojno s prisotno srednjo medicinsko sestro in 
tudi diplomirano, če ima možnost vključevanja. Po viziti, 
ki je v času našega delovanja bolj sistematična in omogoča 
lažje delo, ki sledi po njej, poteka posvet po viziti. Le-ta 
je namenjen predaji pacientov in novostim. Po posvetu se 
nadaljujejo dnevne aktivnosti, kot so prevozi v operacijsko 
sobo, dodatna nega in podobno. Vsaka izmed nas odide na 
pavzo; tudi ko je dela veliko, si priskočimo na pomoč in 
omogočimo druga drugi vsaj 5 minut oddiha.

Načrte za piknik nam je prekrižal covid, zato smo ga prip-
ravili leto dni kasneje. V prihodnje upamo, da se bodo naši 
načrti uresničili tudi v smislu zabavnih dogodkov. 

Novoletne večerje ob koncu lanskega leta prav tako nismo 
imeli, ker si pa stanje na oddelku obeležimo malo drugače, 
smo tudi leta 2021 organizirali zabavna darila z Božičkom 
in se z vlakom odpravili v Ljubljano na prižig novoletnih 
lučk. 

V času posveta po viziti, 2021

Božiček, 2021 

Piknik, 2021 
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V nadaljevanju prilagamo nekaj mnenj zaposlenih na 
abdominalnem oddelku. 

Konec marca letos sem po skoraj dveh desetletjih prestopila 
na kirurgijo. Celotna kirurgija me je vedno zanimala, tokrat 
pa sem si izbrala abdominalno kirurgijo, ki zajema več vrst 
diagnostike kot tudi samih posegov, bodisi akutnega abdom-
na ali samih kroničnih ran. Čeprav sem večino zaposlenih na 
tem oddelku že poznala, nisem pričakovala tako iskrenega 
in toplega sprejema s strani ekipe in nadrejene. Z veseljem 
so me strokovno vpeljale v proces dela in z njihovo pomočjo 
sem ga tudi sama hitro osvojila. Zelo vesela in hvaležna sem, 
da sem lahko postala del tako srčne in vestne abdominalne 
ekipe, v kateri se počutim dobrodošlo od prvega dne.

Suana Samardžić

Kljub velikemu obsegu dela in napornim dnem uživam 
v svoji službi, saj imam sodelavke in tim, ki so preprosto 
najboljše. Veliko smeha, zaupljivosti in prijateljstva, kar je 
zelo pomembno, saj veliko časa oziroma večino našega časa 
preživimo v službi. Smo mala družina, ki je zelo povezana. 

Ljiljana Bjelanović

Na abdominalnem oddelku sem začela delati v času sive cone 
leta 2020. Takrat sem spoznala, da mi je delo na kirurgiji 
zelo všeč. Delo na kirurgiji je zelo dinamično, zanimivo ter 
poučno. Takrat sem se odločila, da zaprosim za premestitev 
ter svojo karierno pot nadaljujem na področju kirurgije. Tim 
na abdominalnem oddelku me je zelo lepo sprejel in me 
vključil v dnevne aktivnosti. Zahvaljujem se za lep sprejem 
ter strokovno rast, ki mi ga omogoča delo na kirurgiji.

Katarina Lužnik

Zahvaljujem se vsakemu posamezniku, ki omogoča, da pro-
ces dela na oddelku poteka nemoteno. Vsaka od medicinskih 
sester tvori skupino ljudi, ki je nezamenljiva – posebna. V 
težkih časih stopimo skupaj, se pogovorimo ter poiščemo 
rešitev. Zahvaljujem se tudi naši glavni medicinski sestri ki-
rurgije, ki nam omogoča nenehna izobraževanja ter rast na 
strokovnem področju. V prihodnosti si želim, da bo naš tim 
rastel v številu in kontinuiteti. Smo tim, ki deluje usklajeno 
in kakovostno. Tudi ko je težko, pomislite, da bi lahko bilo 
še težje.

Anita Rošić

Literatura 
- Schmutz, J. B., Meier, L. L., & Manser, T. (2019). How effective is teamwork 
really? The relationship between teamwork and performance in healthcare teams: 
a systematic review and meta-analysis. BMJ open, 9(9), e028280.

Presenetijo nas tudi dijaki, ki so na našem oddelku zelo radi 
in nam pomagajo pri opravljanju našega dela. 

Lučke, 2021 

Darilo dijakinje, 2022 
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Projekt NEX AID
Ne bo se zgodilo, a kaj če se? 
Velike in majhne ter množične nesreče se dogajajo kljub 
prizadevanjem, da bi jih preprečili in zmanjšali njihove 
učinke. Najboljši način, da se z njimi soočimo je, da smo 
nanje pripravljeni.
Evropski program sodelovanja nas spodbuja, da premaga-
mo fizične in kulturne meje, ki pogosto predstavljajo naj-
večjo oviro. Čezmejni pristop je potreben za zagotavljanje 
zdravstvenih potreb prebivalcev programskega območja v 
primeru množičnih nesreč, zlasti za patologije, pri katerih 
je odzivni čas ključnega pomena.
V sredo, 20. julija 2022, je tako na Bledu potekala konferen-
ca ob zaključku projekta NEX AID, Program sodelovanja 
Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020. Sodelovalo je 6 
partnerskih institucij iz Italije in Slovenije, in sicer: Bolni-
šnični zavod ULSS3 Serenissima (vodilni partner), Splošna 
bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica Jesenice, Občina Benet-
ke, Univerzitetni bolnišnični zavod Giuliano Isontina (ASU 
GI) iz Trsta in Zdravstveni dom Nova Gorica. Zaključno 
konferenco je bilo mogoče spremljati tudi v obliki spletnega 
dogodka. 

Projekt s polnim naslovom» Čezmejna mreža sistemov nujne 
medicinske pomoči in upravljanje množičnih nesreč«, je 
trajal od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2022. Izvajale so se projektne 
aktivnosti, usmerjene h krepitvi čezmejnega institucional-
nega sodelovanja, z namenom izboljšanja ukrepanja nujne 
medicinske pomoči in upravljanja z resursi v izrednih do-
godkih večjih razsežnosti.
Udeležence zaključne konference je naprej pozdravil vodja 
projekta, doktor Biagio Epifani, vodja urgentne službe bol-
nišnice v Miranu, ki je del bolnišničnega zavoda Azienda 
ULSS 3 Serenissima, sledili so še pozdravni nagovori di-
rektorja Splošne bolnišnice Jesenice, Marka Toplaka, direk-
torja Splošne bolnišnice Izola, mag. Radivoja Nardina in g. 
Antonia Poggiana, generalnega direktorja Univerzitetnega 
bolnišničnega zavoda Giuliano Isontina (ASU GI) iz Trsta.
Na dogodku je luč sveta ugledal promocijski video projekta. 
Člani posameznih delovnih sklopov so predstavili realizi-
rane dosežke 32 mesecev trajajočega projekta. Zaključne 
besede ob koncu uradnega dela dogodka je podal vodja 
projekta, čemur je sledilo podpisovanje pisma o nameri, 
vezanega na sklenjene čezmejne sporazume in protokole, 
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natančneje Protokola sodelovanja med SBI in ASUGI v pri-
meru množičnega priliva poškodovancev zaradi množične 
nesreče v Obalno-kraški regiji, Protokola za obravnavo paci-
enta s politravmo v okviru projekta NEX AID in Protokola 
radio-komunikacije med SBI in ASUGI v primeru mno-
žične nesreče v Obalno-kraški regiji. Pismo o nameri sta 
podpisala mag. Radivoj Nardin, direktor Splošne bolnišnice 
Izola, in g. Antonio Poggiana, generalni direktor partnerske 
institucije ASUGI.
Projekt se je kljub pandemičnem obdobju zaključil uspešno 
in v skladu z zastavljenimi cilji. Veselimo se novih sodelo-
vanj.

Projekt se sofinancira v okviru programa Interreg V-A Ita-
lija-Slovenija 2014–2020,
Razpis za zbiranje predlogov 7/2019 Prednostna os 4 – Pred-
nostna naložba11 CTE-S.C. 4.1, iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in nacionalnih skladov.
http://ita-slo.eu/sl/nex-aid

Mag. Maja Valjavec
Nada Macura Višić
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Izgradnja prizidka za intenzivne enote
Dobro leto se izvajajo gradbena dela za izgradnjo prizidka 
k bolnišnici za namen intenzivnih enot EITOS in IIT. V 
poletnih mesecih so se izvedla zemeljska dela za spremenje-
no zunanjo kanalizacijo, izvedli so nove revizijske jaške za 
fekalno in meteorno kanalizacijo, izvedel se je novi jašek za 
črpališče v TP52, zidarska in hidroizolacijska dela.
V času izvajanja gradbenih del se je izkazalo, da je treba 
izvesti dodatna nepredvidena dela, in sicer: temelj toplotne 
črpalke in hladilnega agregata, odstranitev cisterne, prilago-
ditev tehnologije rušitvenih del, izvedba dodatnih gradbeno 
obrtniških, strojnih in elektro del za omogočanje pričetka 
izvedbe del po osnovnem PZI projektu. 

Z izvedbo rušitvenih del, predvidenih v PZI projektu, se 
je posegalo v prostor, v katerem je bil 50 m3 rezervoar za 
ekstra lahko kurilno olje, nad prostorom pa se je nahajal 
obstoječi hladilni agregat operacijskega bloka. Ker se je z 
izgradnjo prizidka intenzivnih enot posegalo v prostor s 
50 m3 rezervoarjem za ekstra lahko kurilno olje, je bilo 
slednjega treba odstraniti, za kar so bila potrebna dodatna 
rušitvena dela in razgradnja rezervoarja s strani pooblaš-
čenega podjetja. S tem se je omogočil, prostor potreben 

za izvedbo samega prizidka intenzivnih enot. Potrebna je 
bila tudi izvedba novega temelja, na katerega se prestavi 
obstoječi hladilni agregat OP bloka, hkrati pa se novi te-
melj uporabi za postavitev nove toplotne črpalke prizidka 
intenzivnih enot. To je sploh omogočilo izvedbo dodatnih 
rušitvenih del za odstranitev rezervoarja. 

Ker se v 1. in 2. nadstropju severnega trakta nahaja opera-
cijski blok, je izvajanje rušitvenih del negativno vplivalo na 
bolnišnične procese. V razpisni in projektni dokumentaciji 
ni bilo posebnih navodil za izvajanje rušitvenih del, zato je 
bilo treba prilagoditi tehnologijo izvajanja rušitvenih del, s 
katerim se je močno zmanjšal vpliv vibracij na operacijski 
blok.

27. 7. 2022 je bil podpisan dodatek št. 1 k pogodbi št. 
C2711-21-875021 o izgradnji intenzivnih enot, in sicer za 
podaljšanje roka do 28. 5. 2023, ko mora izvajalec izpeljati 
primopredajo z izpolnjevanjem dokumentov s pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja in upoštevanjem vseh pogojev za 
zaključevanje pogodbenih obveznosti.
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Zaradi povečanja vrednosti projekta smo izdelali novelacijo 
Investicijskega programa za intenzivne enote ter jo posredo-
vali Ministrstvu za zdravje v potrditev. 

Ob začetku, pa tudi pozneje med izvajanjem del po pogod-
bi, so bile ugotovljene dodatne okoliščine, ki so povzročile 
povečanje stroškov izvedbe GOI del. Potrebno finančno 
povečanje projekta je bilo ugotovljeno v protokolih eviden-
tiranja sprememb in odstopanj pri gradnji, sklenjenih med 
pooblaščenimi predstavniki udeležencev. 

Z razvojem projekta se je pokazalo, da so potrebne nekatere 
spremembe prostorov in tehnološke opreme. Zato so potreb-
ne spremembe načrta strojnih inštalacij iz leta 2016. Strojna 
oprema in naprave morajo biti prilagojene zadnjemu stanju 
tehnike in predpisov. Večje spremembe pri tem so naslednje: 
ob prestavljeni hladilni agregat se postavi toplotna črpalka; 
priključki hladne vode za potrebe lokalnih naprav za re-
verzno osmozo se izvedejo z navezavo na obstoječe v kleti 
objekta. Zaradi novih uredb so se spremenile klimatske 
naprave. Zaradi povečanja se je morala spremeniti tudi po-
zicija. Izvedel se je nov podest nad obstoječimi kontejnerji, 
posledično se je spremenil tudi kanalski razvod do objekta. 
Predvideno je bilo, da se inštalacija medicinskih plinov veže 

na obstoječi dvižni vod v posamezni etaži, potrebna pa je 
izvedba nove inštalacije do postaje medicinskih plinov v 
kleti objekta. 

7. 10. 2022 je bil na Ministrstvu za zdravje sestanek, na 
katerem smo obravnavali Novelacijo Investicijskega projekta 
za izgradnjo prizidka za intenzivne enote. Dogovorjeno je 
bilo, da se Novelacija IP-ja popravi, in sicer v virih financi-
ranja. Ministrstvo za zdravje bo prevzelo financiranje me-
dicinske opreme, tipske in pohištvene opreme v celoti, SB 
Jesenice pa bo morala financirati morebitna spremenjena oz. 
več dela pri izvajanju gradbeno obrtniških del. Ministrstvo 
za zdravje bo v okviru gradbeno obrtniških del financiralo 
pogodbeno določena dela, izvajanje del po šestih podpisanih 
pogodbah in podražitev cen zaradi inflacije. 

Spremenjeni časovni načrt izvedbe investicije predvideva 
naslednje roke za dokončanje investicije: 
• dokončanje gradnje: 28. 5. 2023 
• končni obračun gradnje: 28. 7. 2023 
• oddaja javnega naročila za opremo: januar 2023 
• dobava in montaža opreme: 30. 7. 2023 
• končni obračun opreme: 5. 8. 2023 
• predviden začetek uporabe EITOS in IIT: 1. 9. 2023. 
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Izgradnja protihrupne ograje  
okrog toplotne črpalke
Zaradi prejetih pritožb prebivalcev družinskih hiš v bližini 
naše bolnišnice zaradi hrupa ob delovanju toplotne črpal-
ke, je bolnišnica pristopila k projektu izvedbe protihrupne 
zaščitne ograje okrog toplotne črpalke. Konstrukcija pro-
tihrupne zaščite je zasnovana na podlagi analize zvočnega 
polja. Meritve in analizo je izvedel dr. Matej Milavec. Na 
podlagi porazdelitve zvočnega polja in konfiguracije objek-
tov v okolici, je izdelovalec analize zvočnega polja predlagal 
namestitev akustičnega okrova, ki bo imel funkcijo zvočne 
izolacije in absorpcije zvočne energije. Podal je informativ-
ne dimenzije in odmike akustičnega okrova od toplotne 
črpalke. Analiza in predlog izvedbe protihrupne zaščite je 
bil dopolnjen v maju 2022. Zvišala se je višina ograje in 
povečal odmik od obstoječe toplotne črpalke.
Nosilno konstrukcijo protihrupne zaščite predstavljajo 
jekleni stebri H prereza vpeti v armirano betonsko ploščo 
debeline 30 cm, ki se izvede po obodu obstoječe plošče in 
je z obstoječo ploščo povezana z mozniki. Na robu platoja 

proti garažni hiši se izvede oporni zid L oblike. Sama grad-
nja predvidoma ne bo ovirala poslovanja garažne hiše in 
parkirišč v upravljanju ter tudi ne bo povzročila škode na 
sami garažni hiši.

7. 10. smo na Portalu javnih naročil objavili javni razpis za 
pridobitev ponudb z naslovom: Dobava in montaža pro-
tihrupne zaščitne ograje okrog obstoječe toplotne črpalke 
pri SB Jesenice. Izbran izvajalec za dobavo in montažo 
ograje je Kolektor Koling, d.o.o., s katerim smo podpisali 
pogodbo 10. 11. 2022 v višini 185.513,96 EUR z DDV-
-jem. Predvidena izvedba jeklene konstrukcije je v začetku 
januarja 2023, dobava in montaža protihrupnih panelov pa 
konec meseca januarja.

Mateja Malovrh, univ. dipl. geog. in prof., 
vodja Službe za nabavo in javna naročila
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10 let heliporta
Splošna bolnišnica Jesenice je junija 2012 postala prva bol-
nišnica v državi z urejenim, sodobnim heliportom. Novo 
pristajališče za helikopter na strehi garažne hiše še danes 
omogoča varnejši in hitrejši transport poškodovancev in 
bolnikov. 
 »Sodoben heliport Splošne bolnišnice Jesenice, odprt 20. 
junija 2012, omogoča varen in zanesljiv transport ter dostop 
ponesrečenca in zdravstvene ekipe do bolnišnice,« je zapisala 
ga. Mojca Polajnar Peternelj ob njegovi otvoritvi. Starejši 
zaposleni se še spomnijo, kako so helikopterske polete op-
ravljali na improviziranem heliportu na ambulantni stavbi, 
kjer so pristajali helikopterji policije in vojske na lastno od-
govornost pilotov.

Za heliport skrbijo operaterji, ki opravljajo redne dnevne, 
tedenske in mesečne preglede objekta. Operaterji heliporta 
pridobijo naziv, ko izpolnjujejo zahtevane pogoje po Pravil-
niku o usposabljanju in preizkusu znanja za strokovno ose-
bje reševalne in gasilske službe na bolnišničnem heliportu 
po 3. členu – pogoji za strokovno osebje.

Oseba, ki opravlja naloge reševalne in gasilske službe na 
bolnišničnih heliportih, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• je polnoletna,
• ma najmanj IV. raven izobrazbe,
• je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe,
• ima potrdilo o usposobljenosti v skladu s 6. členom tega 

pravilnika in
• je aktiven član prostovoljnega gasilskega društva, kar 

dokazuje s potrdilom o aktivnem članstvu, ki ga izda 
vodstvo društva, ima najmanj čin gasilec ter uspešno 
opravljena usposabljanja za tehničnega reševalca, nosilca 
izolirnega dihalnega aparata ter gašenje notranjih poža-
rov modul A, ali ima uspešno zaključeno usposabljanje 
za poklic gasilec, kar izkazuje z listinami, izdanimi v 
skladu z zakonom, ki ureja gasilsko službo.

Trenutno delo operaterjev na heliportu opravljajo energetiki 
Danilo Dvoršak, Uroš Lumpert in Matjaž Hribar, v pomoč 
pa jim je tudi vodja TVS Alenka Urh.
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Danes je heliport namenjen tako za potrebe Enote heli-
kopterske nujne medicinske pomoči kot za potrebe Gorske 
reševalne zveze Slovenije ter za transport bolnikov in novo-
rojenčkov v druge ustanove. 
Seveda se je v desetih letih nabralo precej številk. Trenutno 
imamo preko 970 pristankov. Od letošnje ponovne uporabe 
po zaključenih sanacijah, to je od 16. februarja, jih lahko 
naštejemo preko 115.

V avgustu leta 2016 smo zabeležili največje število pristan-
kov, in sicer kar 34, dnevno pa je bilo največ 7 pristankov. 

Leto obratovanja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Število pristankov
junij–december 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
januar–december 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 111
januar–oktober 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2015 – zaprto zaradi gradnje UC

december 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
januar–december 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . 137
januar–december 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . 112
januar–december 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . 134
januar–december 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . 147
do novembra 2020, potem zaprto zaradi sanacij  . . . 44
junij 2021 – izjemno odprtje zaradi  
zasedenosti začasnega pristajališča  . . . . . . . . . . . 2
od februarja 2022.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
Skupaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 

Ob gradnji urgentnega centra, obnovi strehe na stavbi A ter 
energetski in požarni sanaciji je bil heliport zaprt, sicer bi 
mogoče ob njegovi 10. obletnici delovanja lahko praznovali 
celo 1000. pristanek.

Danilo Dvoršak in Alenka Urh

48



Mraz na delovnem mestu oz. zakonske 
omejitve glede mraza na delovnem mestu
Vas na delovnem mestu zebe? Ko se pozimi soočamo z niz-
kimi temperaturami, morajo delodajalci in delavci vedeti, da 
obstajajo omejitve glede dovoljenih temperatur na delovnem 
mestu. V tem zapisu bomo preverili, kakšne so minimalne 
temperature na delovnem mestu, kakšne so izjeme ter kaj 
mora storiti delodajalec, če temperature presegajo predpi-
sane vrednosti.

Temperatura v delovnem prostoru 
Maksimalno in minimalno temperaturo ureja Zakon o 
varnosti in zdravju pri delu, točne vrednosti temperature 
pa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja 
delavcev na delovnih mestih.
Temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim ča-
som mora ustrezati fiziološkim potrebam delavcev glede na 
naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu. Izjema 
so hladilnice, kjer se upošteva kriterije za delo v mrazu. 
Za izpolnjevanje teh zahtev mora delodajalec upoštevati do-
ločila slovenskih standardov za toplotno udobje. Prav tako 
mora delodajalec zagotoviti: 
• da so stenska in strešna okna ter steklene pregrade izve-

dene in opremljene tako, da na delovna mesta prepuš-
čajo le tolikšno količino sončnih žarkov, ki ne poslabša 
toplotnega okolja v delovnih prostorih,

• da delavci na delovnem mestu niso izpostavljeni ne-
posrednim toplotnim vplivom ogrevalnih naprav,

• da okolico delovnih mest, ki so pod močnim toplotnim 
učinkom naprav ali tehnoloških postopkov, zavaruje 
pred tem učinkom.

Kakšna pa je minimalna temperatura v delovnem pro-
storu? 
Najnižje dopustne temperature, ki bi jo moral zagotavljati 
delodajalec v delovnih prostorih, prej omenjeni pravilnik 
ne določa. Določa pa, da se pri zagotavljanju ustrezne tem-
perature zraka v delovnih prostorih upoštevajo standardi 
za toplotno udobje. Po teh standardih bi bila tako najnižja 
sprejemljiva temperatura za delo v pisarni 20 °C, priporo-
čljiva pa 22 °C.
Predpisana temperatura zraka v pomožnih prostorih v času 
kurilne sezone: 
• garderoba – 21 °C
• kopalnica – 24 °C
• umivalnica – 21 °C
• stranišče – 18 °C
• soba za počitek – 21 °C
• soba za dežurstvo – 21 °C
• prostor za prvo pomoč – 21 °C
• prostor za noseče in doječe matere – 24 °C
• prostor za občasno ogrevanje delavcev – 21 °C
• prostor za sušenje, čiščenje in razkuževanje osebne va-

rovalne opreme – 21 °C
• Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti nižja 

od 19 °C.
Če delavec opravlja lažja fizična dela na prostem na stalnem 
delovnem mestu, mora delodajalec med 1. novembrom in 
31. marcem omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega 
prostora v primeru, če zunanja temperatura zraka pade 
pod +16 °C. To ne velja za delovna mesta na začasnih in 
premičnih gradbiščih. 
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Delodajalec na gradbišču mora zagotoviti prostor za ogreva-
nje delavcev, v katerem mora biti temperatura v obdobju med 
15. oktobrom in 30. aprilom vsaj 20 °C. Kolektivna pogodba 
gradbenih dejavnosti dodatno opredeljuje, da se delo nor-
malno izvaja do temperature 8 °C, pri nižjih temperaturah 
se izvajajo dela samo s pogojem, da so delavci opremljeni z 
ustreznimi osebnimi varovalnimi sredstvi. Za delo pri nižjih 
temperaturah je treba poskrbeti tudi za tople napitke.

Kaj delavec lahko stori, če je temperatura v delovnem pro-
storu neustrezna? 
Vsekakor je prvi priporočljiv korak, da se delavec obrne na 

svojega delodajalca in ga opozori.
Delavec ima pravico odkloniti delo, ko mu grozi neposredna 
nevarnost za življenje in zdravje, ker niso bili s strani delo-
dajalca izvedeni predpisani varnostni ukrepi, in zahtevati, 
da se nevarnost odpravi. 
Ta določba in odklonitev dela se presoja ob vsakem posa-
meznem primeru posebej. 
Če delodajalec ne želi zagotoviti ustreznih pogojev, pa lahko 
delavec poda prijavo na pristojni inšpektorat za delo.

Danilo Dvoršak,  
sindikat ZSVSV SBJ

Tradicionalni slovenski zajtrk tudi v 
Splošni bolnišnici Jesenice – 18. 11. 2022
Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga obeležujemo vsak tretji petek v novembru, letos 
18. novembra, je potekal pod sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!«. 

Glavni namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je 
sicer, da že najmlajši spoznajo pomen kmetijstva, živilske 
industrije, čebelarstva in varovanja okolja. Prav tako je eden 
od ciljev poudarjanje pomena zajtrka za zdravo in uravnote-
ženo prehrano, kar nam zaposlenim prinaša velike koristi, 

zato tudi obeležujemo ta dan v naši bolnišnici. Ljudje, ki re-
dno zajtrkujejo, imajo boljše prehranske navade, saj v svojo 
prehrano vnesejo več prehranskih vlaknin, manj nasičenih 
maščob in lažje vzdržujejo primerno telesno težo. Vsako-
dnevni zajtrk poskrbi tudi za jutranjo energijo, ki jo še pose-

bej otroci in mladostniki potrebujejo 
za lažje sledenje učnemu procesu, 
zaposleni pa pri svojem delu. Tradi-
cionalni slovenski zajtrk sestavljajo 
kruh, maslo, med, mleko in jabolko 
ali drugo sadje, pri nakupu pa pod-
piramo naše lokalne pridelovalce. 

Skupina za promocijo zdravja  
v Splošni bolnišnici Jesenice
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Cepljenje proti gripi in proti 
pnevmokoknim okužbam
Gripa predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje in ima ve-
lik vpliv na obolevnost in umrljivost. V Sloveniji vsako leto 
zaradi gripe zboli več kot pet odstotkov prebivalstva. Gripa 
je zelo nalezljiva, zato se pogosto pojavlja v obliki epidemij. 
Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večino-
ma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z respiratorno 
simptomatiko in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri bol-
nikih s kroničnimi boleznimi, starejših bolnikih, majhnih 
otrocih, nosečnicah in izjemno debelih ljudeh pa bolezen 
lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti in 
višjo smrtnostjo. 

Običajno se v času intenzivnega širjenja gripe poveča šte-
vilo bolnikov s pljučnicami in število ljudi, ki morajo na 
bolnišnično zdravljenje zaradi poslabšanja gripe ali drugih 
kroničnih bolezni. Pri obvladovanju izbruha gripe in preki-
nitvi prenosa so poleg cepljenja in kemoprofilakse vsekakor 
pomembni tudi higienski ukrepi, ukrepi izolacije ter ome-
jitve gibanja in stikov med zdravimi in bolnimi osebami. 
Na nacionalnem nivoju imamo plan ukrepanja za primer 
pandemije gripe in algoritem ukrepanja ob pojavu gripe v 
zdravstvenih ustanovah, ki so ga pripravili epidemiologi 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ukrepe ob izbruhu 
sezonske gripe v bolnišnicah bolj ali manj uspešno usmerja 
komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb. Pri tem je 
zelo pomembna pomoč epidemiologov kot tudi vsega ne-
govalnega osebja.

Najučinkoviteje se pred gripo zavarujemo z vsakolet-
nim cepljenjem, zato je cepljenje priporočljivo za vse, ki 
želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, čeprav je 
pri nekaterih skupinah (starejši, kronični bolniki, imunsko 
oslabljeni...) uspešnost cepljenja lahko nižja. Cepljenje proti 
gripi je še zlasti priporočljivo za kronične bolnike, starejše 
osebe, majhne otroke (od 6 mesecev do 2 let starosti), no-
sečnice ter za osebe z izjemno povečano telesno težo.
Cepljenje je posebej priporočljivo tudi za osebe, ki so pri 
svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri delu 
lahko prenesejo okužbo na druge osebe, še posebno to velja 
za zdravstvene delavce in sodelavce ter druge nujne službe. 

V sezoni 2021/22 bo na Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje (NIJZ) na voljo naslednje cepivo proti gripi:
VAXIGRIP TETRA (intramuskularno cepivo) – za ceplje-
nje odraslih in otrok, starih 6 mesecev ali več.

Sestava cepiva proti gripi za sezono 2021/22 vključuje 4 
antigene virusov gripe, ki bodo po predvidevanjih SZO 
krožili v prihajajoči sezoni (antigeni podobni sevom: A/
Victoria/2570/2019 (H1N1) (pandemski sev), A/Cambodia/
e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019 (Victo-
ria) in B/Phuket/3073/2013 (Yamagata).

Cepljenje izvajajo izbrani osebni zdravniki, drugi zdravniki, 
cepljenje odraslih pa tudi območne enote NIJZ. 
Cepljenje je letos, tako kot v lanski sezoni, brezplačno za 
osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem. 

Priporočena shema cepljenja otrok proti gripi s cepivom Vaxigrip tetra:
Starost Odmerek Št. odmerkov Način aplikacije
6 mesecev–8 let 0,50 ml 2* i.m.
≥ 9 let 0,50 ml 1 i.m.
*Otroci mlajši od 9 let praviloma prejmejo dva odmerka cepiva s presledkom najmanj 4 tedne; en odmerek zadostuje pri otrocih, ki so bili že 
cepljeni vsaj z enim odmerkom cepiva proti gripi.
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Cepljenje proti gripi in cepljenje proti covidu-19 se lah-
ko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom. 

Poročanje o cepljenju proti gripi
Podatke o opravljenih cepljenjih proti gripi so izvajalci 
dolžni posredovati v eRCO (Elektronski register cepljenih 
oseb). 

Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam

Hkrati s cepljenjem proti gripi je pri starejših osebah in kro-
ničnih bolnikih priporočljivo opraviti tudi cepljenje proti 
pnevmokoknim okužbam. Namen tega cepljenja je zaščititi 
starejše osebe in bolnike s kroničnimi obolenji in stanji, pri 
katerih obstaja večje tveganje za invazivni potek pnevmo-

kokne okužbe (okužba krvi, sepsa, meningitis, pljučnica). 
Cepljenje s 23-valentnim cepivom se priporoča za osebe sta-
rejše od 65 let in kronične bolnike vseh starosti, še posebej 
za tiste, ki imajo kronične srčno-žilne bolezni, bolezni dihal, 
sečil ali jeter, metabolne bolezni (sladkorna bolezen ...), ne-
katere živčno-mišične in vezivne bolezni, maligna obolenja, 
nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov ter bolezni, ki 
slabijo imunski odziv. Za te skupine prebivalstva je ceplje-
nje s 23-valentnim cepivom brezplačno in je financirano iz 
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Cepljenje iz-
vajajo osebni zdravniki. Osebe prejmejo en odmerek cepiva. 

Prim. doc. dr. Irena Grmek Košnik,  
dr. med. NLZOH in NIJZ

Tudi to se zgodi
• Na izvidu piše: »Pove, da ima zadnje čase 

težave z dvigovanjem blata.«
• V primeru kolena kontrola pri nas.
• Pri Češki koži nad Jezerskim je padla ...
• Na izvidu piše: »Svetujem dovolj gibanja, 

zaužije naj dovolj gibanja.«
• V lokalni anesteziji revizija rane, šiv 

tetice ... 

• Doktor bi rad v časovni stiski kot 
vedno, pacientki razložil, naj se o 
antikoagulantni zaščiti posvetuje 
s svojim zdravnikom, kar na izvid 
opiše z besedami: »zaščita z vašim 
zdravnikom ...«

Za vas beleži Boštjan Gluhar.
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Študentsko delo 
Moje ime je Katarina in zaključujem 3. letnik zdravstvene 
nege na izolski Fakulteti za vede o zdravju.
Z delom v Centru za hemodializo Jesenice sem začela v 
najbolj krizni situaciji. Prišla sem konec leta 2020, v času 
prvega vala epidemije covida-19. Takrat so bile razmere pov-
sem drugačne. Oddelek je spadal pod sivo cono, zato mi 
samo delo ni predstavljalo posebnih ovir ali stisk. 
Moje študentsko delo na dializi mi je zelo všeč, saj je to 
področje zelo zanimivo. Za delo v tej enoti je potrebnega 
kar precej specifičnega znanja pa tudi tehničnih spretnosti. 
Na dializi delam kot študentka že dve leti in v tem času sem 
pridobila veliko znanja in že kar nekaj izkušenj. 
Zaposleni na dializi so zelo v redu, saj so me lepo spre-
jeli medse in navezali smo dobre prijateljske odnose. Na 
delo grem z veseljem, ker čutim veliko pozitivne energije 
v kolektivu. Všeč mi je, ker med nami poteka zelo dobra 
komunikacija. Vsak od njih mi vedno priskoči na pomoč, 
ko jo potrebujem. 
Radi mi razložijo vse, karkoli jih vprašam in če nisem 
prepričana vase, mi vedno svetujejo in skupaj rešimo težavo.
Precej koristnih informacij sem dobila tudi od pacientov, saj 
se nekateri z boleznijo ledvic borijo skoraj že celo življenje 

in imajo že sami precej 
znanja in izkušenj. Paci-
enti na dializi so speci-
fični, svojo bolezen zelo 
dobro poznajo in tudi 
sami veliko pripomore-
jo k poteku zdravljenja. 
Z vsemi pacienti sem 
se dobro ujela, ker sem 
zgovorna in komunikativna, oni pa so tudi veseli vsake 
pozitivne spremembe. Če pomislimo, da nekateri hodijo 
na dializo že dvajset, trideset, štirideset let … vsak drugi 
dan … Ni jim lahko. Z njimi rada malo poklepetam, kaj se 
pohecamo, se malo nasmejimo, pa je dan takoj lepši.

Zelo sem vesela, da sem dobila priložnost sodelovati in de-
lati s takim timom in da sem v tem času pridobila precej 
specifičnega znanja. Vem, da mi bo vse to zelo pomagalo 
pri moji bodoči poklicni poti!

Katarina Pretnar

Malo se moramo tudi mi pridružiti Katarininem članku ...

Veseli smo, da se tako mladi ljudje dobro počutijo v našem 
»starem kolektivu«. 
Na tem mestu pa bi se tudi mi, zaposleni na hemodializi, 
radi zahvalili njim – trem mladim puncam, študentkam ZN 
Katarini Pretnar, Florentine Emerllahu ter Maši Hrovat.
Dekleta so nam pomagala v za nas najtežjih časih epidemi-
je covida-19, hude kadrovske stiske in povsem zapolnjenih 
dializnih kapacitet. 
Brez njih bi težko spravili skozi tudi letošnje dopuste in 
marsikateri povsem običajen delovni dan, ko smo bili kad-
rovsko povsem sesuti.
Dekleta moramo iskreno pohvaliti. Vse tri pridne, vedo-

željne, empatične, vedno pripravljene priskočiti na pomoč 
… Mirno lahko rečem, da bodo postale take medicinske 
sestre, kakršno si vsak bolnik želi ob sebi. Naš sivi vsakdan 
so popestrile s svojo mladostno razigranostjo, vedrino in 
pozitivno energijo ali pa s kakšno lepo mislijo, kot je tale:
»Začnite delati tiste stvari, za katere čutite, da bi jih lahko 
storili, če se ne bi bali poskusiti.« (William Walker Atkison)
Drage Katarina, Flora in Maša!
Hvala vsem trem še enkrat, želimo vam obilo uspeha pri 
študiju in na vaši poklicni poti! 

Kolektiv Centra za hemodializo
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V sredo, 23. 11. 2022, je imela TVS kratko delavnico na 
temo komunikacije in povezovanja, ki smo jo zaključili s 
kartingom. Imeli smo se odlično.
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Marija Dolar
Leto gre počasi k koncu, tako pa tudi službovanje naše sodelavke Marije Dolar.
Do zadnjega dneva Marija izkazuje svojo empatično usmeritev, saj je stisnila zobe in zaradi 
pomanjkanja kadra podaljšala svoje službovanje v kirurški ambulanti za eno leto in nam 
ostalim sodelavcem tako zelo olajšala delo. Že za to potezo se ji iskreno zahvaljujemo.
Naša Marija izhaja iz družine, kjer so že v mladosti okusili stisko in pomanjkanje. Verjetno 
je prav zato vsa leta tako srčno in uspešno opravljala svoje poslanstvo medicinske sestre, saj 
je čutila, kdo rabi pomoč. Tega se ne da priučiti.
Vedno je bila in je ponosna, da je medicinska sestra in ta poklic je jemala resno in častno.
Poleg službe ji je družina pomenila veliko in največ. Svoja dva otroka je vzgojila in došolala tako, da je sedaj lahko 
ponosna nanju.
Z možem Štefanom je znala poiskati prostore za obnavljanje življenjske moči v športnih aktivnostih kot so kole-
sarjenje, smučanje in predvsem v gorah, ki so njena velika ljubezen. V pokoj jo tako spremljamo v odlični formi. 
Nikoli se ni javno izpostavljala zaradi tega, pa ima za seboj vendarle častitljivo zbirko vzponov v naših in Karnijskih 
Alpah. Kot zanimivost – z možem sta bila tudi na Kilimanjaru.
Po končani Srednji medicinski šoli Jesenice – tako se je takrat imenovala – je začela s službovanjem na takratni 
»otroški »kirurgiji – splošni kirurgiji v drugem nadstropju, kjer je sedaj ortopedski oddelek.
V več kot desetih letih je pridobila izkušnje na oddelku in jih v začetku 90-ih uspešno prenesla in implementirala 
v svoje delo v kirurški ambulanti. Že takrat je bilo treba za uspešno sodelovanje v ambulanti posedovati veščine 
komunikacije in visokega strokovnega znanja na različnih področjih. Delovala je tako v urgentni ambulanti, spe-
cialističnih ambulantah, operacijski sobi za male in včasih tudi večje posege, pa tudi v mavčarni, saj so kirurgi 
ambulantni sestri zaupali, to zaupanje pa je bilo treba dnevno upravičiti.
Preden je Marija prišla v kirurško ambulanto, je to delovišče veljalo za nekoliko lažje kot delo na oddelku, prav 
v času njenega prihoda pa so se pogoji drastično spremenili. Prihajalo je vedno več pacientov iz različnih krajev 
Gorenjske, ki so prepoznali kvaliteto naše bolnišnice in ob bolezni ali poškodbi Ljubljana ni bila več prva izbira. 
Bilo je tudi vedno več kirurgov in tako so postajali delavniki podobni današnjim.
Vse to je Marija s svojo odločnostjo, strokovnostjo in empatijo tudi do sodelavcev do konca uspešno obvladovala.
Njena poklicna pot je posebna tudi zato, ker je vseh 41 let neprekinjeno službovala v naši bolnišnici in ji prav gotovo 
s tem dala svoj pečat in pridala delček v mozaiku prepoznavnosti naše hiše širše po Sloveniji.
Upamo, da nas bo ohranila v spominu kot čuteč kolektiv, ki mu je mar za medsebojne odnose. Prav tako upamo, 
da nas bo v urah pristopa na goro ali ob meditaciji na njenem velikem in vedno urejenem vrtu pred domačo hišo 
na Blejski Dobravi, kdaj potegnila iz kotička srca, skupaj in posamično, in obujala spomine na našo vendarle lepo 
in uspešno skupno pot.

Sodelavci kirurške ambulante

Naši novi upokojenci
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Špela Bedene
Letos junija se je upokojila naša sodelavka Špela Bedene. Špela je zaključila šolanje v Centru 
srednjega usmerjenega izobraževanja Jesenice 31. avgusta 1983. Njena službena pot se je 
začela v zdravstveni ambulanti Železarne Jesenice. Strokovni izpit za medicinsko sestro je 
opravila 25. julija 1991. Iz Železarne Jesenice je bila 1. februarja 1991 s sklepom prerazpo-
rejena v Splošno bolnišnico Jesenice, 1. novembra istega leta pa se je za nedoločen čas zapo-
slila v naši bolnišnici. Njeno prvo delovišče v SBJ je bil kirurški oddelek, kjer je delala kot 
srednja medicinska sestra. 5. septembra 1994 je bila prerazporejena v centralno sterilizacijo. 
Kmalu pa ji je začelo nagajati zdravje. Istega leta je zaradi zdravstvenih težav pridobila invalidnost III. kategorije, 
proti koncu s štiriurnim delovnikom. 
Splošna bolnišnica Jesenice je kot izboljšavo odprlo novo delovno mesto informacijski pult, kjer naj bi bila prisotna 
medicinska sestra. Špela je bila ena prvih medicinskih sester na tem mestu. Njena vloga je bila zelo pomembna, 
pomagala je pacientom, jih usmerjala, bila je na voljo za kakršno koli pomoč. Nepogrešljiva je bila predvsem pri 
tistih, ki so čakali na odpust domov. Delala jim je družbo, jih zabavala, z njimi poklepetala. 
Špela je kljub svojim zdravstvenim težavam vedno dobre volje, vesela, nasmejana in pozitivna oseba. Zelo rada ima 
morje, rada potuje in se zavrti ob dobri glasbi. Z možem sta kupila manjši vikend na Taležu in tam preživi veliko 
prostega časa s svojo družino.
Špeli želimo veliko dobrega zdravja in užitkov ob upokojitvi. Njeno dobro voljo bomo ob vstopu v našo bolnišnico 
vsi zelo pogrešali.

Sodelavke in sodelavci informacijskega pulta

Silva Malavašič
Silva Malavašič je prišla v SB Jesenice leta 1997 kot pomočnica v prehransko službo. Sprva 
je delovala le v centralni kuhinji, kasneje pa predvsem v bolnišnični restavraciji. Če vam je 
morda postregla s toplo malico, ste lahko občutili njeno izredno komunikativnost, iskreno 
odločnost in pozitiven odnos do življenja. Delovala je odgovorno, pri svojem delu je bila 
skrbna in natančna. Izžarevala je težnjo po iskrenosti, stremela je k pogovoru in razreševa-
nju problemov. Nikoli ji ni bilo težko odkrito se pogovoriti in vselej je bila pripravljena na 
dodaten pogovor. Z vsemi sodelavci je bila v skladu s svojo osebnostjo in težnjo po iskanju 
rešitev vselej iskreno odkrita. Tudi v pokoj je odšla nasmejana in pozitivno naravnana, aktivna in zelo optimistična. 
Želimo ji še mnogo zdravja in nadvse prijetno doživljanje prostih trenutkov, toplih sončnih žarkov in čim več oddiha 
v njej tako ljubih primorskih krajih.

Sodelavci iz prehranske službe
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Dragi Emi v slovo
Ne moremo in ne dojamemo, da se ne bo več vrnila 
v našo bolnišnico, v bolnišnico, ki je bila del njenega 
življenja več kot 32 let. 

Emilijana Kutnjak je svojo poklicno pot v Splošni 
bolnišnici Jesenice začela leta 1990 na kirurškem 
oddelku. 18 let je bila predana in srčna medicin-
ska sestra, ki je razumela težave pacientov. Bila je 
vedno nasmejana, empatična in do sodelavcev zelo 
kolegialna. Po bolezni, od leta 2008, je svoje delo 
opravljala v otolaringološki ambulanti, prav tako z 
velikim veseljem. 

Paciente je vedno z nasmehom in dobro voljo spre-
jela, ogovorila in jim pomagala. Zadnja leta je bila 
nepogrešljiva na informacijskem pultu bolnišnice. 

Bila je prvi stik s pacienti, ki so prišli v bolnišnico. 
S svojo pozitivno energijo jih je znala pomiriti in 
usmeriti v pravo ambulanto ali oddelek. Pacienti so 
bili hvaležni za njeno prijaznost in prejeli smo veliko 
pohval, v katerih so jo še posebej izpostavili. Bila je 
sodelavka in medicinska sestra s srcem.

Veselila se je upokojitve čez leto dni, skrbno in z vso 
predanostjo je skrbela za svojega moža. V veselje in 
ponos sta ji bila hčerka in sin ter obe vnukinji. 
Ema zelo te pogrešamo, pogrešamo tvoj nasmeh in 
topel pozdrav ob vstopu v bolnišnico. Naj ti bo lepo 
za mavrico …

Sodelavke in sodelavci enote za  
naročanje in informacijskega pulta
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Danes	sem	prišla	na	kontrolo	z	otrokoma,	nas	je	na	vhodu	sprejel	prijazen	varnostnik,	ki	je	otroku	ponudil	igračo.	Hvala.

Iskrena	pohvala	dr.	Macunovi	in	sestri	Špeli	ter	gospe	na	splošnem	naročanju	za	odzivnost,	posluh	za	težave	in	prijaznost.	

Hvala	za	celoten	proces	–	od	
sprejema	na	Urgenco,	postopek	
in	kontrolo.	Vse	je	bilo	opravljeno	
profesionalno	in	z	veliko	mero	
človeške	topline.	Vsekakor	je	
pomemben	prvi	stik	in	da	te	

nekdo	usmeri	pri	čakalnici,	vse	
je	vrhunsko,	kar	tako	naprej	in	

zahvala	vsemu	osebju.	

Pohvale in zahvale
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Dobrodelna akcija – tople  
kapice za novorojenčke
Maja letos se je začela dobrodelna akcija Tople kapice za 
novorojenčke. Pobudnica je ga. Urška Sotenšek, porodni-
čarka iz Porodnišnice Trbovlje. Akcija se je razširila skoraj 
po vseh slovenskih porodnišnicah. Njen namen je, da vsak 
novorojenček prejme nakvačkano kapico. Po vseh strokov-
nih smernicah je pomembno, da po rojstvu novorojenčku v 
porodni sobi na glavo nadenemo kapico in s tem preprečimo 
podhladitev in vzdržujemo primerno telesno temperaturo.
K akciji je pristopila gospa Maja, ki je skupaj s Hudo volno 
organizirala vse od kvačkanja, pregleda in pakiranja kapic 
do pošiljanja porodnišnicam. Mamice poleg kapice prejme-

jo tudi lično vizitko.
Dobrodelna akcija je bila 
pri mamicah zelo dobro 
sprejeta, z veseljem so vze-
le »kapco« in upam, da jo 
bodo dojenčki nosili tudi 
doma, ko se bodo vozička-
li na svežem zraku. 

Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov
Biti zdravstveni delavec pomeni skrbeti za ljudi, ki v ran-
ljivih trenutkih bolezni, poškodb, nosečnosti in drugih 
situacijah poiščejo pomoč strokovnjakov. Vsak pacient pri-
čakuje varno, strokovno obravnavo z veliko mero empatije. 
Zagotavljanje varnosti pacientov je torej ena glavnih nalog 
in vrednota zdravstva. 
Dijaki 4. letnika zdravstvene nege SŠ Jesenice so ob svetov-
nem dnevu varnosti pacientov v avli bolnišnice z igro vlog 
predstavili glavne vidike varnosti pacientov - 17. 9. 2022. 
Poleg preprečevanja padcev in napak v zvezi s terapijo ter 
prenosov bolnišničnih okužb so poudarili tudi pomen pri-
dobivanja pacientovega zaupanja, ki je ključno za posame-
znikovo dobro počutje in ugoden potek zdravljenja.
Odgovornosti do pacientov se zelo dobro zavedajo tudi di-
jaki tretjih letnikov. Na svoje prve delovne izkušnje v kli-
ničnem okolju se pripravljajo z (razumljivo) določeno mero 
treme. Takole so zapisali:
• Ko bom prišla v klinično okolje me skrbi, da bom živčna 

in bom kaj pozabila. (Dušica Bekvalac) 
• Strah me je, da ne bom samozavestna pri delu. (Tea Ja-

šarević)

• Strah me je novega okolja ter zapletov, ki se lahko naredijo 
pri delu. (Maša Pivk)

• Strah me je, da bi za katerega pacienta napačno poskrbela 
in bi zaradi tega trpel posledice. (Meta Katona)

• Iskreno me je strah, da bom pod stresom kaj naredil narobe, 
kljub znanju, ki sem ga do sedaj pridobil v šoli. Po drugi 
strani pa se veselim dela v bolnišnici. (Jure Karničar)

• Moji strahovi pred prvim srečanjem z bolnišničnim oko-
ljem in pacienti so vezani na komunikacijo z osebjem in 
pacienti. Strah me je, kako me bodo pacienti sprejeli in ali 
bodo zadovoljni z mano. Strah me je tudi samega dela, da 
ne bom kaj zgrešila, ker je to delo, pri katerem si ne smemo 
dovoliti velikih napak. (Minela Šupuković)

• Najbolj me je strah, da bom naredila kakšno strokovno 
napako, ki bo škodovala pacientu. (Teodora Ćelić)

• Praktičen pouk v Splošni bolnišnici Jesenice se mi zdi po-
polnoma nova »dimenzija« praktičnega usposabljanja. Do 
sedaj sem bila navajena dela na lutkah, tudi če sem kaj 
narobe naredila, nisem ogrožala življenja, tukaj pa lahko 
moje napake ogrozijo pacientovo življenje. Najbolj me je 
strah, da ne bom dovolj natančna pri delu in da bom ogro-
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zila varnost pacienta na kakršen koli način. (Anastasija 
Vulić)

• Malo me je strah, da bom kdaj kaj narobe naredil zaradi 
treme. (Igor Mladenović)

• Prihoda v bolnišnico me je kar precej strah, saj nikoli nisem 
delala v kliničnem okolju ali s starejšimi ljudmi. Strah 
me je tudi, ali nas bodo pacienti sprejeli prijazno in nam 
zaupali. (Alina Bektašević)

• Moj edini strah je soočiti se s smrtjo. (Ajda Mohorič)
• Najbolj me skrbi, da bom pozabila, kako se kaj naredi in 

zamrznila. (Nina Alibašić)
• Mene iskreno povedano kliničnega okolja ni prav nič strah, 

saj sem že dve leti med počitnicami delal na urgenci s svojo 
sestro, ki je diplomirana medicinska sestra in mi je marsikaj 
povedala in tudi pomagala, da sem premagal strah. Tako 
da se prakse v bolnišničnem okolju prav veselim in upam, 
da bom nabral še veliko novih pozitivnih izkušenj. (Anej 
Fujs)

• Prihoda v bolnišnico se veselim, saj bomo pridobili veliko 
novih izkušenj in znanja. Glede svojega dela me je nekoliko 
strah, da ne bom naredila tako, kot se od mene zahteva ali-
pa bom kaj pozabila. Veliko vprašanj se mi plete po glavi. 
Vem pa, da nisem sama v tem in da bodo z nami profesori-
ce, ki nas bodo spodbujale in delale z nami. (Adena Krcić)

• Strah me je prvega stika z resnimi pacienti. Malo se bojim 
tudi komuniciranja, ampak mislim, da bom zmogel in 
komaj čakam. (Anže Brajič)

• Strah me je, da mi bodo naročili nekaj, kar še nisem delal 
in ni v mojih kompetencah. (Dino Mulalić) 

• Bojim se soočenja z smrtjo. (Sara Eftimova)
• Ko pomislim na delo v bolnici, imam hkrati občutek veselja 

in strahu. Veselim se novih izkušenj, seveda pa me je tudi 
strah, saj delo zahteva veliko odgovornosti, natančnosti. 
(Tia Zupan)

• Ko bom prišla v klinično okolje, me najbolj skrbi, da bom 
pri svojem delu kaj zamočila. (Katja Bizjak)

• Kot dijakinje zdravstvene nege me ni strah delati v bol-
nišnici. Najbolj me skrbi dejstvo, da bom zraven ljudi, 
ki imajo težave in so v bolečinah in jim ne bom mogla 
pomagati. (Najda Bajrektarević)

• Prihoda v bolnišnico me je strah, ker bo to nekaj novega 
zame in ne vem točno, kako bo izgledalo, poleg tega pa bo 
to velika odgovornost. Upam, pa da se bom čim prej znebila 
tega strahu. (Manca Špendal)

Petra Alič
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Ekološka igra z dobrim namenom
22. junija smo se zelo razveselili obiska predstavnic Ljud-
ske univerze Jesenice, kjer je v maju in aprilu potekal kre-
ativni študijski krožek Ekološka igra z dobrim namenom. 
V sklopu krožka so ženske priseljenke iz odpadnih materi-
alov izdelovale didaktične škatle – igrače, ki otrokom poleg 
zabavne igre nudijo tudi obilico učenja. Škatla vsebuje raz-
nolike elemente, s katerimi se otrok lahko igra na različne 
načine in tako uri svoje spretnosti na vseh področjih razvoja. 
Krožkarice pa niso mislile le na otroke, ampak tudi na ljudi 
z demenco; iz materialov, ki bi jih sicer zavrgli, so za njih iz-
delale rokavčke, ki pri osebah z demenco zmanjšujejo stres, 
stimulirajo, izboljšajo zaznavanje in jih sproščajo.
Ne le da so na LU Jesenice z uporabo odpadnih materialov 
ponovno opozorili na pomen ohranjanja okolja in trajno-
stnega razvoja naše družbe, ampak so izpostavili tudi izziv 
medkulturnega sobivanja in priseljenkam ponudili možnost 
aktivnega delovanja v lokalni skupnosti. Veseli smo, da so 
didaktične izdelke izročili nam, otroci in pacienti z demen-
co so se jih zelo razveselili.
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Seznam donatorskih sredstev
PREJETE DONACIJE FIZIČNIH OSEB

Datum: Donator: Znesek v EUR:

03/10/2022 Login Izza Sia, Klimataria 12, 4607 Pissouri 1.000,00

08/11/2022 Rajgelj Darja, Zabreznica 58a, Žirovnica 30,00

SKUPAJ 1.030,00

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

17/01/2022 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana 400,00

07/03/2022 Siemens Healthcare, d.o.o., Letališka cesta 29c, Ljubljana 2.150,00

09/03/2022 Novartis Pharma Services Inc., Verovškova ulica 57, Ljubljana 270,00

22/03/2022 Mark Medical d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana 2.000,00

24/03/2022 AbbVie Biofarmacevtska družba, d.o.o., Ljubljana 720,00

19/04/2022 Medis, farmacevtska družba, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana-Črnuče 660,00

29/04/2022 Metalka Media, d.o.o., cesta v Gorice 34c, Ljubljana 3.160,00

12/05/2022 Zaloker & Zaloker d.o.o., Kajuhova ulica 9, Ljubljana 4.267,00

13/05/2022 Krka, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto 1.350,00

24/05/2022 Metalka Media, d.o.o., cesta v Gorice 34c, Ljubljana 4.200,00

02/06/2022 Medis, farmacevtska družba, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana-Črnuče 655,00

08/06/2022 Društvo med. sester, babic in ZT Gorenjske, Bleiweisova 20, Kranj 600,00

13/06/2022 Metalka Media, d.o.o., cesta v Gorice 34c, Ljubljana 900,00

13/06/2022 MED TRUST d.o.o., Litostrojska 60, Ljubljana 662,00

05/07/2022 PFIZER, podružnica Ljubljana, Letališka 29A, Ljubljana 3.675,00

13/07/2022 Ewopharma d.o.o., Cesta 24 junija 23, Ljubljana 430,00

03/08/2022 NOVO NORDISK, d.o.o., Ameriška ulica 2, Ljubljana 2.211,00

10/08/2022 ABBOTT LABORATORIES d.o.o., Dolenjska cesta 242C, Ljubljana 810,00

17/08/2022 Novartis Pharma Services Inc., Verovškova ulica 57, Ljubljana 1.572,00

18/08/2022 KREJA d.o.o., Ljubljanska cesta 43, Trzin 135,00

29/08/2022 BAYER d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana 2.000,00

30/08/2022 Zveza društev-Slovensko zdr. društvo, Dunajska 162, Ljubljana 250,00

14/09/2022 Novartis Pharma Services Inc., Verovškova ulica 57, Ljubljana 2.778,00

15/09/2022 MEDIS-M d.o.o., Limbuška c. 78 b , Maribor 1.000,00

22/09/2022 Baxter d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana 3.500,00

27/09/2022 PROCHROM - COMP d.o.o., Šobčeva cesta 12B, Lesce 300,00

27/09/2022 Kreativna izibraževanja Rokodelc, Urška Ambrožič Potočnik s.p., Breg 18, Žirovnica 500,00

29/09/2022 NSKG d.o.o., ulica dr. Josipa Tičarja 1, Kranjska Gora 1.000,00

29/09/2022 MUSAJ d.o.o., cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice 600,00

29/09/2022 MM Surgical, d.o.o., Ulica ob hrastih 24, Škofjica 1.500,00

30/09/2022 Pro Acta, svetovanje in storitve, d.o.o., Spodnje Laze 1a, Zgornje Gorje 350,00

30/09/2022 KARL STORZ Endoskopija d.o.o., Cesta v Gorice 34b, Ljubljana 2.000,00

03/10/2022 NIRO STEEL d.o.o., cesta železarjev 8, Jesenice 270,00
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04/10/2022 Sumida Slovenija, d.o.o., Blejska Dobrava 124, Blejska Dobrava 400,00

07/10/2022 Dentalni center dr. Čelesnik, Prešernova cesta 15, Bled 350,00

14/10/2022 Mark Medical d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana 300,00

20/10/2022 Baxter d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana 5.230,00

04/11/2022 LIMACORPORATE S.P.A., via Nazionale 52, Villanova di San Danielle, Udine, Italija 2.500,00

10/11/2022 KARL STORZ Endoskopija d.o.o., Cesta v Gorice 34b, Ljubljana 1.500,00

16/11/2022 Sindikat ZSV SBJ, cesta maršala Tita 112, Jesenice 100,00

SKUPAJ 57.255,00

PODARJENA OPREMA IN DROBNI INVENTAR
Datum: Donator: Donacija: Kol.: Znesek v EUR:

31/01/2022 Omerzel Dejan blazina napihljiva Intex 5 274,50

25/04/2022 Sanolabor, d.d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana brivnik kirurški 5 1.129,23

23/05/2022 SLOJENČKI, društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok, Postojna EKG aparat MAC 600 1 1.460,34

31/05/2022 T - 2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, Ljubljana posteljica za novorojenčka 
COMEN 1 610,00

09/06/2022 MiniMe d.o.o., Tbilisijska ulica 59, Ljubljana posteljica 4moms Mamaroo 
Sleep 1 489,80

31/08/2022 Euromed, d.o.o., Podpeška cesta 14, Brezovica pri Ljubljani grelec Hotline 1 656,36

05/10/2022 Euromed, d.o.o., Podpeška cesta 14, Brezovica pri Ljubljani grelec Hotline 1 656,36

10/10/2022 SLOJENČKI, društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok, Postojna gnezdo grelno 1 2.910,94

10/10/2022 SLOJENČKI, društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok, Postojna oksimeter pulzni ročni 1 929,64

31/10/2022 Iskra Medical d.o.o., Stegne 23, Ljubljana aplikator FMS 2L in aplikator 
FMS 3M 2 7.466,40

SKUPAJ 16.583,57

PODARJENO BLAGO
Datum: Donator: Donacija: Kol.:

jan-nov 2022 Tosama d.o.o., Vir, Šaranovičeva cesta 35, Domžale darilni paketi ob rojstvu 780
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Recept

Testenine – živilo za hitro in  
okusno pripravo obroka
Vsakdanje obveznosti nam pogosto puščajo le malo časa 
za dolgotrajno pripravo obrokov in pogosto iščemo ideje za 
preprost in hitro pripravljen obrok. Takrat lahko posežemo 
po testeninah in obrok bo z nekaj dodatki pripravljen v 15 
do 30 minutah.

Testenine najpogosteje povezujemo z italijansko kuhinjo, 
vendar se v taki ali drugačni obliki pojavljajo v vseh na-
cionalnih kuhinjah sveta. Običajno posegamo po sušenih 
testeninah, katerih priprava je enostavna, hitra in imajo 
dolg rok uporabnosti. Dobimo jih v številnih oblikah in 
cenovnih razponih. V sleherni trgovini z živili zlahka naj-
demo testenino po svojem okusu in ekonomski zmožnosti. 
Priprava sušenih testenin je zelo enostavna. V večjem loncu 
zavremo vodo, jo rahlo solimo (ni nujno), dodamo testenine 
(na osebo računamo med 60 do 80 g sušene testenine) in 
jih skuhamo. Pri tem upoštevamo priporočen čas, naveden 
na ovojnini. Da se testenine med kuhanjem ne bodo zlepile, 
jih kuhamo v desetkratni količini vode in jih med kuha-
njem večkrat premešamo. Nato jih odlijemo in še vlažne 
pomešamo z omako. Lahko nam pa služijo kot priloga k 
mesnim jedem.

Toda svet okusov in pestrosti se s suho testenino ne konča. 
Če želimo ponuditi nekaj posebnega, si bomo vzeli malce 
več časa in pripravili domače testenine, ki jih lahko zau-
žijemo sveže ali pa jih posušimo in shranimo za kasneje. 
Italijani, ki so mojstri domačih testenin, jim pravijo »pasta 
fatta a casa« in skoraj vsaka vas ima svojo bolj ali manj 
zapleteno posebnost.

Priprava domačih testenin je kljub vsemu enostavna, potre-
bujemo le nekaj časa, volje in spretnosti. Toda okusi, ki jih 
dosežemo, so vedno neprekosljivi. Zanimivo je, da je sestava 
testa ostala skozi dolga stoletja enaka: trda pšenica in voda, 
lahko z dodatki jajc, dišavnic ali zelenjave.

Količina testenin, ki jih 
potrebujemo za en ob-
rok, je vedno odvisna od 
številnih dejavnikov. Ne 
nazadnje gre za okusno 
škrobno jed, s katero ne 
le napolnimo želodce, 
temveč si tudi zagotovi-
mo nekaj energije. 

Osnovni recept za 3 oz. 
4 porcije svežih doma-
čih testenin
Potrebujemo:
• 200 g ostre moke ali 150 g pšenične moke in 50 g pše-

ničnega zdroba,
• 2 jajci,
• ščepec soli, ki jo lahko brez škode opustimo.

Postopek povsem ročne izdelave
Natehtamo moko (in zdrob, če tako želimo) in na sredino 
naredimo vdolbinico. V lončku z vilicami umešamo jajca 
ter jajčno zmes vlijemo v vdolbinico. S pomočjo vilic počasi 
vmešamo moko v jajca, nato testo močno pregnetamo z 
rokami vsaj 10 minut. Testo naj bo svetlo in prožno. Če je 
presuho, lahko dodamo žličko ali dve vode. Če pa je testo 
premokro in se lepi, ga posujemo z malo moke in ponovno 
pregnetemo. Na koncu oblikujemo hlebček, ga pokrijemo 
s krpo in pustimo 30 minut.

Površino za valjanje testa poprašimo z moko in testo razva-
ljamo na enakomerno debelino. Razvaljano testo še razre-
žemo na primerno široke trakove ali drugačne oblike, ki jih 
lahko pustimo na pomokani površini, da se nekoliko osuše.
Posušene testenine lahko shranimo v dobro zaprti posodi 
za več tednov. Kasneje z njimi ravnamo podobno kakor z 
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običajnimi kupljenimi sušenimi testeninami, le okus ostaja 
še vedno neprekosljiv. 

Če imamo strojček za izdelavo testenin, se izognemo tudi 
valjanju in rezanju, saj vse to opravimo s pomočjo strojčka.

Hranilna vrednost porcije testenin iz osnovnega testa:
Razdelimo na 4 

porcije
Razdelimo na 3 

porcije
Energija 291 kcal 388 kcal
Beljakovine 8,5 g 11 g
Maščobe 2,5 g 3 g
Ogljikovi hidrati 38 g 50 g

Za odlične testenine velja, da je dobro osnovno testo šele 
polovica poti do okusnega kosila ali večerje. Drugo polovico 
predstavljajo različne omake ter zelenjava. Dajte možnost 
svoji domišljiji.

Testenine v limonini omaki
Za 2 porciji potrebujemo:
• 120 g ozkih rezancev
• 60 ml smetane
• 15 g masla
• 1 šalotko ali drobno čebulo
• 1 do 2 stroka česna
• sol
• poper
• 10 g ribanega sira

Postopek
Testenine skuhamo v veliki količini vode. Medtem, ko se 
testenine kuhajo ostrgamo zunanji del limonine lupine. 
Limono stisnemo, bele dele drobno sesekljamo. Smetano 
pomešamo z limoninim sokom. Očistimo šalotko in česen, 
ju drobno sesekljamo in pretresemo v smetano. Vse skupaj 
zlijemo na ponvico, v kateri smo predhodno stopili maslo. 
Začinimo s soljo in poprom, premešamo ter počasi segre-
vamo še približno 5 minut. Na koncu dodamo še koščke 

limone.
Kuhane testenine odcedimo, premešamo z omako, servira-
mo in na krožniku potresemo še z ribanim sirom. Zraven 
postrežemo solato.

Hranilne vrednosti porcije jedi
Energija: 304 kcal: beljakovine: 11,5 g; maščobe: 8 g; oglji-
kovi hidrati: 49 g, od tega prehranske vlaknine 2,8 g.

Testenine z brokolijevo omako
Za 2 porciji potrebujemo:
• 120 g širokih rezancev
• 300 g brokolija
• 300 ml jušne osnove (ali voda + jušna kocka)
• 1 čebulo
• 20 g masla
• 100 g kremnega sira z zelišči
• 50 g ribanega parmezana
• mlet poper

Postopek 
Brokoli razcvetkamo na drobno, stebla olupimo in nasek-
jamo. Medtem zavremo jušno osnovo, v katero stresemo 
brokoli in ga kuhamo približno 4 do 5 minut. Odcedimo, 
tekočino prihranimo.
Čebulo očistimo in na drobno sesekljamo. Skupaj z brokoli-
jem jo spražimo na stopljenem maslu. Prilijemo nekaj jušne 
osnove, dušimo do mehkega in nato zmeljemo s paličnim 
mešalnikom.
V posodici zamešamo kremni sir in parmezan ter dodamo 
k brokolijevemu pireju. Popopramo in po potrebi še rahlo 
solimo ter premešamo s širokimi rezanci, ki smo jih skuhali 
med pripravo omake.

Hranilne vrednosti porcije jedi
Energija: 659 kcal: beljakovine: 29 g; maščobe: 36 g; oglji-
kovi hidrati: 62 g, od tega prehranske vlaknine 6 g.

Pavla Lavrinec, dipl. m. s.
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NAGRADNA KRIŽANKA
Geslo pravilno rešene križanke pošljite do 20. 1. 2023 v zaprti kuverti na naslov: 
Uredniški odbor Bolje, Splošna bolnišnica Jesenice, 4270 Jesenice. Nagrade so zagotovljene.
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