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Vsako pomlad prihrumijo nove vode. Vse sveže in polne energije se potem zlivajo v silne reke, ki mogočne tečejo proti morju. 
Včasih so struge preozke... takrat se razlijejo in naredijo nepredvidljivo škodo.

Vedno pravijo, da smo krivi ljudje, ker se nanje nismo pripravili, ker smo jim kratili prostor in postavljali ovire. 
Takrat smo jezni in težko priznamo svoj del odgovornosti.

Imamo novo vodstvo. Prišlo je previdno in premišljeno, s svežo 
energijo in polno odgovornostjo.

Bodimo trdna struga, naj se ne ruši nič, kar je bilo dobrega, 
odstranjujmo ovire med nami... Bodimo trdni bregovi reki življenja, 
ki teče skozi naše čakalnice in ambulante.

Prihaja pomlad. Prinesla bo sonce in dež in utrujenost... kako novo 
ljubezen... kako novo pot.

VSE DOBRO VAM ŽELIM,
Urednica
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FEBRUARJA SMO BILI ŠE ZADNJIČ SKUPAJ V STARI SESTAVI
Nobene panike, nobene patetike.
Nova pota, novi izzivi... nekateri pač zmorejo, znajo, hočejo.
In prav je tako.
V življenju se vse vrti, se giblje, stremi k razvoju.
Vsak človek se dviga po stopnjah svojih zmožnosti... vedno 
višje... počasi do najvišje še obvladljive pozicije. 
Vsak je v neki točki svojega razvoja najboljši.
Jaz tako dobro čutim, ko grem predaleč, ko čemu nisem kos. 
Takrat se poviša stopnja stresa... 

In me opominja, naj se ustavim.
Sama sebi se nasmehnem in pobegnem tja, kjer sem suvere-
na v svojih mislih in dejanjih. Moj svet so težko bolni, umi-
rajoči ali pa že od rojstva prizadeti na duši in telesu.
Moja duša lovi vzgibke plahih duš in okornih teles.
Moj korak se ustavi in dobro mi je.
Vsak ima svojo pot. In vsak naj to svojo pot prehodi kar naj-
bolje kot ve in zna.
Lepo je biti prijazen sebi in koristen drugim... to vodi k uspe-
hu družbe. Težko mi je bilo dati roko v slovo naši dosedanji 
direktorici. Pa sem se spomnila na stare zidove stavb Splo-
šne bolnice in posvetilo se mi je.
Prav je tako. 
Tudi bolnica rabi sveže pomladne vode in novo energijo.
VSE JE TAKO, KOT MORA BITI.

Urednica
Nežka Dular, dr.med.

ŠE ZADNJIČ SMO SE SREČALI
V petek, 26.2.2016 je nekdanja direktorica, doc.dr. Milena Kramar Zupan, ki je vodila Zdravstveni dom Novo mesto vse od 
29. 8. 2007, v sejni sobi organizirala kratko druženje z zaposlenimi ob svojem odhodu na novo delovno mesto. V imenu 
zavoda se ji je za vse dosežke zahvalila nova direktorica, asist.mag. Alenka Simonič, dr.med. in ji zaželela veliko uspeha pri 
novih izzivih, ki so pred njo. Obe sta se strinjali, da to ni slovo, ampak obljuba, da bosta ZD NM in SB NM v nadaljnje več 
in bolje sodelovali.

Takole je naša direktorica objela medicinske sestre.

Z direktorico se je nasmejal naš psihiater.

Tudi patronažne sestre so pravočasno prišle s terena.

VZPODBUDNE BESEDE ZA NAPREJ
V življenju spoznamo veliko ljudi. Niso zares pomembni le 
tisti, ki se nas le dotaknejo in odidejo, resnično pomembni 
so tisti, ki ostanejo v srcu in v spominih. 
In vsak od vas bo še dolgo ostal v mojih spominih na osem-
letno delo z vami. Pogrešala vas bom. Pozabite težka obdob-
ja, poskusite ohraniti lepa. Tudi sama bom tako ravnala. 
Želim vam, da v sodelovanju z novo direktorico ustvarjate 
take medsebojne odnose, da boste radi prihajali na delo, pa-
cienti pa bodo imeli občutek, da vam je mar zanje. 
Hvala za rast z vami in srečno. 

Doc.dr. Milena Kramar Zupan 
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BESEDA NOVE DIREKTORICE
Spoštovane sodelavke in sodelavci

V nadaljnjem štiriletnem obdobju bom delo v zavodu na-
daljevala kot direktorica Zdravstvenega doma Novo mes-
to. Funkcijo direktorice zavoda sem nastopila s 1 .3. 2016, 
vendar kljub novi funkciji po osnovnem poslanstvu osta-
jam zdravnica in se od tega ne poslavljam.

Voditi takšen zavod, kot je Zdravstveni dom Novo mesto, z dobrimi 
sodelavci in zaupanjem ustanoviteljev, sprejemam kot izziv in čast. Je 
velika odgovornost do sodelavcev, ustanoviteljev, pacientov in poslov-
nih partnerjev.

Poslovno leto 2015 smo zaključili z dobrim poslovnim rezultatom. To 
mi daje pogum tudi ob nastopu mandata direktorice v soočanju s te-
žavami poslovnega leta, v katerega smo zakorakali. Vsekakor bo tudi v 
tem mandatu osnovno poslanstvo skrb za zdravje naših pacientov.

Verjamem, da je iskren in pošten odnos temelj uspešnega sodelovanja. Želim si, da bodo vsi zaposleni dan za dnem širili vred-
note kot so poštenost, pripadnost zavodu, odgovornost, zaupanje in medsebojno spoštovanje, saj vsem nam to veliko pomeni.

Prvi predpogoj, ki bo lahko vodil k pozitivnemu poslovanju tudi v prihodnje, je 100% izpolnitev načrtovanega obsega dela, ki je 
pogoj za plačilo s strani ZZZS. Zastavljeni cilj bomo dosegli le, če si bomo vsi zaposleni zato prizadevali.

Rezultati dobrega dela bodo gotovo vplivali na kakovost zdravstvenih storitev, na kazalce zdravstvenega stanja prebivalstva ter 
zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih. Zavedam se, da so zadovoljni zaposleni predpogoj za uspešno delo in dobre tako stro-
kovne kot poslovne rezultate ter zadovoljstvo uporabnikov, ustanoviteljev in poslovnih partnerjev.

Pogledi v prihodnost so usmerjeni v kontinuiteto vodenja in delovanja Zdravstvenega doma Novo mesto z izpolnitvijo zastavlje-
nih projektov, povezovanjem z vsemi deležniki, predvsem pa  ohranjanje in širitev zdravstvenih programov primarnega nivoja 
zdravstvenega varstva. Krepitev primarnega zdravstvenega varstva mora ostati osrednji cilj vodstva, pa tudi ustanoviteljev in 
Ministrstva za zdravje v naslednjih letih. Moj cilj je voditi povezovalno in kakovostno sodelovanje vseh zaposlenih, kakor tudi 
sodelovanje z drugimi zdravstvenimi zavodi primarnega in sekundarnega nivoja zdravstvenega varstva, s koncesionarji, ustano-
vitelji in ostalimi deležniki, pomembnimi za dobro delovanje našega zavoda.

Pričeli bomo z aktivnostmi za pričetek gradnje prizidka zdravstvenega doma, saj se bomo sicer ob spremenjenem standardu 
primarnega zdravstvenega varstva v prihodnje soočali s prostorsko stisko. Na nove razmere moramo biti pripravljeni, saj se 
bodo  le tako naše dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva nemoteno razvijale tudi naprej. Posebno pozornost bo potrebno 
posvetiti spremembam na področju organizacije nujne medicinske pomoči in neprekinjenega zdravstvenega varstva. Proces 
reorganizacije tako pomembnega segmenta primarnega zdravstvenega varstva, kot je neprekinjeno zdravstveno varstvo, poteka 
po dosedanjih izkušnjah brez pravega premisleka, brez resnega upoštevanja izkušenj timov primarnega zdravstvenega varstva, 
ki smo to dejavnost v Sloveniji izvajali v dosedanji organizaciji dobro in brez upoštevanja posebnosti posameznih regij ter mnenj 
lokalnih skupnosti. Posledice nepremišljenih odločitev bomo lahko tako občutili vsi, predvsem pa pacienti.    

Naše pomembno poslanstvo naj nam vsem skupaj torej daje novih moči in spodbud za naše delo tudi v prihodnje. Osrednja 
pozornost naj bo tudi v bodoče namenjena našim pacientom. Njihova oskrba naj bo strokovna in kakovostna.

Direktorica
Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med.

Asist. mag. ALENKA SIMONIČ, dr. med.,
direktorica
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BESEDA DOC. DR. MILENE KRAMAR ZUPAN 
O POSLOVANJU V LETU 2015
Podobno kot vsa zadnja leta, smo tudi v letu 2015 v Zdravstvenem domu veliko delali 
v dobro in za dobro naših pacientov, da smo lahko bili njihova najboljša izbira. Leto 
smo podobno kot vsa zadnja leta končali z visokim presežkom in veliko investirali v 
izobraževanje zaposlenih, v novozaposlene, opremo in prostore. 

Končno se nam je uspelo prebiti skozi birokratske mline, da smo pridobili vsa potreb-
na dovoljenja za ureditev okolice Zdravstvenega doma. Zgradili smo parkirišča, predvi-
doma do konca aprila bo dokončana vsa okolica. Verjamem, da bodo naši obiskovalci 
zdaj končno zadovoljni tudi z dostopom do Zdravstvenega doma, vključno s parkirišči 
in urejeno okolico. Bolj zadovoljni pa bomo tudi zaposleni, saj je prijetno hoditi v ure-
jeno delovno okolje.

Kaj je še zaznamovalo leto 2015? Prav gotovo begunci in migranti, s katerimi smo se 
precej ukvarjali tudi v našem zavodu. Kar nekaj mesecev je naša ekipa sodelavcev, 
zdravnikov in zdravstvenikov hodila na mejni prehod s Hrvaško in v zbirni center v 
Dobovi in nudila zdravstveno oskrbo migrantom in beguncem. Veliko napora smo 
vlagali v dogovarjanje in organizacijo skupnega Urgentnega centra v Splošni bolnišnici 
Novo mesto.

Kateri izzivi nam ostajajo za naprej?

Naš Zdravstveni dom spada med najboljše, najbolj urejene in poslovno najuspešnejše zdravstvene zavode v Sloveniji. Po 
poslovnih rezultatih smo najboljši zdravstveni dom v Sloveniji. Če pomislimo, kako smo pred osmimi leti začeli z izgubo, 
kadrovsko, organizacijsko in programsko podhranjeni, z neurejenimi odnosi s koncesionarji, smo dosegli res velik uspeh in 
smo lahko upravičeno ponosni. Ob koncu osemletnega mandata se zato želim zahvaliti  vsem dragim sodelavkam in sode-
lavcem, ki so osem let pogumno in neustrašno korakali z mano, mi sledili, požrtvovalno in odgovorno delali in uresničevali 
našo skupno vizijo – postati eden najboljših zdravstvenih domov v Sloveniji. Uspelo nam je. 

V prihodnje bo v osnovnem zdravstvu poudarek na preventivi, krepitvi splošne oziroma družinske medicine v smislu 
razbremenitve družinskih zdravnikov in s tem celovitejše obravnave pacientov na primarni ravni. Če ima sedaj družinski 
zdravnik celo do 2500 pacientov, naj bi bil standard do leta 2018 1500 opredeljenih pacientov na zdravnika. To pa pomeni, 
da bomo potrebovali več družinskih zdravnikov. V našem Zdravstvenem domu imamo dovolj specializantov družinske 
medicine, ki jih bomo leta 2018 lahko zaposlili kot specialiste družinske medicine. Potrebovali bomo tudi nove dodatne 
ambulante. Nekaj jih bomo preuredili v kletnih prostorih po odhodu PHE v Urgentni center, pripravljamo pa tudi projekt 
dograditve dodatnih prostorov ob pediatriji. Iz pozitivnega poslovanja in ustvarjanja dobička v zadnjih letih imamo dovolj 
zbranih in rezerviranih lastnih sredstev za izgradnjo. Torej bomo še gradili in se razvijali.

Izzivi za naprej torej so, pogoji za izpolnitev teh izzivov in ciljev, tako kadrovski kot finančni, pa tudi. Torej nas čaka lepa, 
ustvarjalna in pozitivna prihodnost. Če se bo tako požrtvovalno in dobro delalo na teh temeljih še naprej, ni bojazni za svetlo 
prihodnost Zdravstvenega doma.

S spoštovanjem,
Doc.dr. Milena Kramar Zupan

doc. dr. Milena Kramar Zupan
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UREDITEV PARKIRIŠČ IN OKOLICE
Zdravstveni dom se je vsa leta soočal z velikim nezado-
voljstvom pacientov in zaposlenih na račun premalo par-
kirnih mest in slabo urejenih parkirnih površin. Vodstvo 
se je v letu 2013/2014 odločilo, da uredi tako parkirišča 
kot zunanjo okolico in s tem Zdravstvenemu domu poda 
dokončno in urejeno obliko.
Da birokratski mlini meljejo počasi, smo spoznali tudi 
v Zdravstvenem domu Novo mesto, ko smo začeli s pri-
dobivanjem vseh potrebnih dokumentov, projektov in 
soglasij za vložitev vloge za gradbeno dovoljenje za izgra-
dnjo parkirišč pred Zdravstvenem domu Novo mesto po 
projektu projektanta Arhitekton, d.o.o.. Naleteli smo na 
nemalo težav, zapletov in sprememb, vendar smo z vztrajnim delom strokovnih služb dne 3.8.2015 pridobili gradbeno dovoljenje, 
kar je bil pogoj za objavo razpisne dokumentacije oz. pričetek odprtega postopka javnega naročanja, objavljenjega na portalu javnih 
naročil dne 16.6.2015 pod št. JN 4020/2015. Po zaključenem postopku je bil  kot najugodejši izvajalec, ki je izpolnjeval vse razpisne 
pogoje, izbrano gradbeno podjetje KOP Brežice, d.d.. Ponudbena vrednost investicije je znašala 267.387,89 EUR z DDV.
Gradbena dela so se pričela konec avgusta 2015. Vodstvo je ves čas izgradnje skrbelo za skrbno obveščanje zaposlenih, pacientov in 
širše javnosti, saj smo se zavedali, da bo možnost dostopa do ZD in parkiranja v neposredni bližini zelo omejena. Skupaj z izvajal-
cem gradbenih del smo iskali načine, kako omogočiti parkiranje tudi v času poteka gradnje, z namenom, da omogočimo dostop do 
ZD čim večjemu številu obiskovalcev.
Kljub dlje časa trajajoči investiciji smo bili presenečeni nad razumevanjem in prilagodljivostjo tako zaposlenih kot tudi pacientov.
Investicija se je zaključila v dveh fazah. Najprej je bila izvedena primopredaja prvega dela parkirišč namenjenega pacientom in s 
tem omogočena brezplačna uporaba parkirišč vsem uporabnikom ZD. Primopredaja drugega dela parkirišč za službena vozila z 
dvoriščem je bila zaključena oz. predana v uporabo konec oktobra 2015.
Istočasno smo izvedli tudi prenovo obstoječega parkirišča pred glavnim vhodom Zdravstvenega doma. Po zaključeni investiciji 
razpolagamo s popolnoma obnovljenimi parkirišči.
Celotna investicija ureditve novih parkirišč in prenova obstoječega parkirišča ter dvorišča s komunalnim otokom je  znašala cca. 
400.000 EUR z DDV.
Po zaključeni investiciji smo žal ugotovili, da brez uvedbe parkirnine ne bomo uspeli vzpostaviti potrebnega reda. Po dolgotrajnih 
pogovorih in neuspešnemu dogovarjanju z Mestno občino Novo mesto je Komunala Novo mesto dne 1. 2. 2016 postavila parkoma-
te. Na naše veliko razočaranje nismo naleteli na odprta vrata in posluh glede parkirišč za zaposlene in modre cone za brezplačno 1 
uro parkiranja. Ne glede na to pa je na veliko presenečenje sedaj dovolj parkirnih mest za paciente, kar se odraža tudi v njihovem 
zadovoljstvu. Tega pa ne moremo trditi tudi za zaposlene. Kljub lepo urejenim parkiriščem in večjemu številu parkirišč žal zaposle-
nim ne moremo zagotoviti dovolj parkirnih mest. Vodstvo zavoda bo skušalo tudi v prihodnje iskati ustrezne rešitve, v  smeri 
pridobiti več parkirnih mest za zaposlene. 
V tem času in trenutni situaciji pa vse zaposlene prosimo za razumevanje, ustrezno komunikacijo in obveščanje v primeru za-
parkiranja sodelavcev. Prav tako prosimo vse zaposlene, ki živijo v neposredni bližini ZD, da na delo prihajajo z okolju prijaznimi 
prevoznimi sredstvi ali peš in s tem na kolegialen način omogočijo parkiranje tistim, ki na delo ne morejo priti drugače kot z avtom.
Sočasno s potekom gradbenih del druge faze izgradnje parkirišč smo pričeli tudi z ureditvijo zunanje okolice na severnem delu 
zemljišča po projektu projektanta Opius Gregor Bernard, s.p.. Po uspešno izvedenem postopku javnega naročanja objavljenem na 
Portalu javnih naročil z dne 1. 9. 2015 pod št. JN 8238/2015 je bil kot najugodnejši izvajalec izbrano gradbeno podjetje TGH, d.o.o.. 
Ponudbena vrednost izbranega izvajalca je znašala 199.456,31 EUR z DDV.
Dela zunanje ureditve potekajo v dveh fazah, gradbena dela in zasaditev. Vodstvo zavoda je z ureditvijo zunanje okolice predvsem 
želelo urediti dostope za invalide in slepe z vseh strani, zagotoviti možnost parkiranja kolesarjem, pacientom in zaposlenim pa 
omoogočiti prijeten ambient. Urejena okolica bo imela več klopi za počitek, taktilne oznake za slepe, pitnike, ustrezne ograje za 
lažje dostopanje starejših in otrok,.... Z namenom krepitve ene pomembnejših dejavnosti zavoda - preventive, smo se odločili za 
izvedbo rekreativnega fitnes centra na prostem, ki bo omogočil razgibavanje tako pacientom fizioterapije, kot vsem ostalim paci-
entom, občanom in občankam. Dela trenutno še niso v celoti končana, saj se predvideva dokončanje del do konca meseca aprila. 
Kljub temu pa okolica počasi že pridobiva novo podobo.
Ne glede na vse težave in zaplete upamo in si želimo, da bo po končanih vseh delih ureditve zunanje okolice, Zdravstveni dom 
Novo mesto pokazal novo podobo, ki bo v ponos vsem zaposlenim, pacientom in ustanoviteljem. 

Katarina Drenik, univ.dipl.prav.
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POVZETEK BISTVENIH UKREPOV NA PODROČJU PLAČ, DRUGIH STROŠKOV 
DELA IN DRUGIH UKREPOV V JAVNEM SEKTORJU ZA LETO 2016
Z namenom stabilizacije javnih financ so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike 
Slovenije novembra 2015 podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v jav-
nem sektorju za leto 2016. Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe 
v javnem sektorju.

I. Ukrepi, ki urejajo plače

1. Podaljšanje uporabe znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice

Z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (v nadalje-
vanju: ZUPPJS16) je kot osnova za določitev osnovnih plač tudi za obdobje do 31. avgusta 2016 določena plačna lestvica, ki je 
veljala od 1.6.2013 do 31.12.2015. Podaljšanje uporabe znižane vrednosti plačnih razredov je ukrep, ki je začasne narave. S 1. 
septembrom 2016 se ponovno uporablja plačna lestvica, ki je določena v prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Z ZUPPJS16 določene nižje osnove za določitev osnovnih plač ne pomenijo usklajevanja vrednosti plačnih razredov po 5. 
členu ZSPJS in ne usklajevanja z rastjo cen življenjskih stroškov, zato tudi ne vplivajo na višino dodatkov k osnovni plači, ki 
so določeni v nominalnih zneskih in se sicer usklajujejo enako kot osnovne plače. Prav tako spremenjena plačna lestvica ne 
vpliva na višino prejemkov oziroma povračil v zvezi z delom. Vrednosti predhodno navedenih dodatkov in prejemkov ter 
povračil v zvezi z delom se torej ne spreminjajo.

2. Neusklajevanje vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice

ZUPPJS16 ukrep neusklajevanja osnovnih plač z rastjo cen življenjskih stroškov podaljšuje tudi v leto 2016. Vrednosti plač-
nih razredov iz plačne lestvice se tudi od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ne uskladijo. 

3. Neizplačevanje redne delovne uspešnosti

ZUPPJS16 podaljšuje obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti in določa, da javni uslužbenci tudi do 31.12.2016 
niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti. 

4. Napredovanje v višji plačni razred v letu 2016

Ukrepe na področju napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2016 je določil že Zakon o ukrepih na področju 
plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (v nadaljevanju: ZUPPJS15). ZUPPJS16 posebnih določb o napre-
dovanju javnih uslužbencev in funkcionarjev ne vsebuje. 
V skladu z ZUPPJS15 javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2016 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, 
naziv in višji naziv, napredujejo v višji plačni razred, naziv in višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim 
plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom z zamikom. In sicer pridobijo javni uslužbenci in funkcionarji, 
ki napredujejo v višji plačni razred, naziv ali višji naziv v letu 2016, pravico do plače na podlagi napredovanj s 1.12.2016.
Zgoraj navedeno pomeni, da javni uslužbenci, ki v letu 2016, v kolikor so izpolnjeni vsi pogoji za napredovanje, kot jih dolo-
ča Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, napredujejo v višji plačni razred v skladu z navedenimi akti, 
vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1.12.2016. 
Proračunski uporabniki, za katere velja Uredba morajo torej do 15.3.2016 izpeljati postopke preverjanja izpolnjevanja pogo-
jev za napredovanje v višji plačni razred in izdati ustrezne anekse k pogodbi o zaposlitvi, pri čemer mora iz aneksa izhajati,da 
javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, ne pridobijo pravice do plače v skladu z višjim 
plačnim razredom s 1.4.2016, temveč s 1.12.2016. 
Kar zadeva napredovalno obdobje se leto 2016 šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred. 
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II. Ukrepi, ki urejajo druge stroške dela in druge ukrepe 

1. Usklajevanje prejemkov oziroma povračil stroškov 

Kar zadeva povračila stroškov v zvezi z delom in druge prejemke je bilo z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dogo-
vorjeno, da se višine prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, usklajujejo na 
enak način in v višini, kot se usklajujejo vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom ZSPJS, zato se le-ti tudi v letu 2016 
ne usklajujejo. 
Regres za prehrano se usklajuje.

2. Regres za letni dopust za leto 2016

Višina regresa za letni dopust za leto 2016 je odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec na zadnji 
dan meseca aprila 2016. 
Javnim uslužbencem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni:
• do vključno 30. plačnega razreda se izplača regres v znesku 790,73 EUR;
•  od 31. do vključno 40. plačnega razreda se izplača regres v znesku 696 EUR;
•  od 41. do vključno 50. plačnega razreda se izplača regres v znesku 450 EUR;
•  od 51. plačnega razreda dalje se izplača regres v znesku 350 EUR.

Regres se izplača pri plači za mesec maj 2016, torej v juniju 2016. 
V primerih, ko javni uslužbenec 30.4.2016 še ne bo pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen 
(zamik pravice do plače iz naslova napredovanj v višji plačni razred oziroma naziv v letu 2016), je osnova za določitev višine 
regresa za letni dopust plačni razred, v skladu s katerim je javni uslužbenec prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2016. 

3. Izplačevanje jubilejnih nagrad

V ZUPPJS16 je zajeta tudi omejitev izplačila jubilejne nagrade, ki javnemu uslužbencu pripada le v primeru, če je za posame-
zni jubilej v javnem sektorju še ni prejel.

4. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

ZUPPJS16 ohranja ukrep glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine. 

5. Omejitev števila dni letnega dopusta

ZUPPJS16 ohranja tudi določbo glede omejevanja letnega dopusta javnim uslužbencem, kot je bilo urejeno v Zakonu za urav-
noteženje javnih financ. Za leto 2016 določa zgornjo mejo števila dni letnega dopusta: iz naslova delovne dobe, zahtevnosti 
dela, starosti, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni in za posebne pogoje dela največ 15 dni.

6. Omejitev sklepanja avtorskih in podjemih pogodb

ZUPPJS16 določa omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v letu 2016. Uporabniki proračuna s svojimi zaposleni-
mi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen:
•  na podlagi izrecno določene podlage v predpisih ali 
•  kadar je avtorska in podjemna pogodba sklenjena za primere, ki so izrecno navedeni v tem členu.

Vir: Pojasnilo Ministrstva za javno upravo o ukrepih na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 
in drugih ukrepih v javnem sektorju 

Kadrovica
Polona Bukovec
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UVEDBA DAVČNIH BLAGAJN
Že tretje leto zapored smo se s 1.januarjem morali soočiti s precejšnjimi novostmi, ki vplivajo na naše vsakdanje delo in poslo-
vanje. V preteklih dveh letih je bil na ta dan uveden projekt Izdatki, lani E-računi, letos pa Davčne blagajne. 
V ambulantah je uvedba potrjevanja računov minila brez težav, saj je za to v večji meri poskrbel Toni Lavrič s programerji. 
Na tem mestu pa vseeno velja vse nas spomniti, da smo uporabnikom (pacientom) dolžni izdati račun, kadar nam za stori-
tev plačajo (ni vključena v osnovno zavarovanje). Ne-izdaja računa je kaznovana z visokimi kaznimi. Ravno tako smo s strani 
inšpektorja s 40 EUR globe kaznovani vsi kupci, ki storitve plačujemo z gotovino (ali plačilno kartico), pa nismo vzeli računa. 
Nas pa za nadzor in 10 zbranih računov Finančna uprava z nagradno igro celo nagrajuje…

Elizabeta Grill
Vodja računovodstva

ELEKTRONSKE NAPOTNICE
Jaz pa kar rinem in pišem e-napotnice. Ne razumete me... tisoč idej o meni imate.... od blagih do že kar hudih... in se motite.
Morda sem res malo predrzna, ker sem se lotila tega projekta. 
Pa saj že poznate besede moje nekdanje sestre Katarine: “Ja zdravnica... to boste pa ja zmogla!”
Pa sem ugriznila v to kislo-sladko jabolko.
In danes mi ni žal... še več, prav z veseljem že eno leto in pol prav vsak dan v ambulanti pišem prvo in zadnjo stran e-na-
potnic.... in imam že MANJ DELA.
Že nekaj časa nazaj sem začutila, da nisem več kos zahtevam pacienta, določilom in pravilom zdravstvene zavarovalnice, 
navodilom specialistov. Pogosto sama sebe nisem več našla v zapisih v zdravstvenem kartonu pacienta. Prevečkrat sem 
izgubljala čas z založenimi, izgubljenimi, podvojenimi, nepotrebnimi napotitvami v papirni obliki. Utrujena sem bila od 
nedorečenih veljavnostih napotnic. Čutila sem, da je nekaj narobe.... sistem je grozil, da me bo zmlel v norost.
"Jaz se tega ne grem več... jaz ne zmorem več... jaz rabim pomoč tehnike," sem obupana ugotovila. 
Nujno je treba vzpostaviti red v naročanju. Veliko nepravilnosti bomo zajezili, če bomo zdravniki vsaj malo usmerjali paci-
enta pri naročanju na storitve sekundarnega nivoja.
Saj vem,da je težko. A poglejte e-recept. Pokazalo se je že zelo veliko prednosti.
Vsi porodi so težki. Rezultati po veliko dela in truda nikoli ne izostanejo.
Vas že vidim, kako čudno me gledate.
Ampak jaz to govorim iz srca in iz glave. Nikakor Vas ne bi napeljevala na kaj slabega. Verjemite mi.
Vsakemu posebej sem pripravljena priskočiti na pomoč.... le odločite se!

Nežka Dular, dr.med.

ELEKTRONSKI RECEPT
Elektronski recept se je izkazal kot eden najbolj aktualnih izzivov s področja zdravstvene informatike v Sloveniji. Uspešna uved-
ba je prinesla dodano vrednost prav vsem sodelujočim v procesih reguliranja, predpisovanja, izdaje, uporabe, financiranja in 
spremljanja porabe zdravil. V ZD NM smo s 1. 10. začeli s pisanjem elektronskega recepta. Po enomesečnem uvajalnem obdobju, 
pa so papirnate recepte skoraj v celoti zamenjali elektronski recepti. Vsi se trudimo in delo teče skoraj nemoteno. 
Glavne pridobitve so:
•  za bolnike: bolj varno in kakovostno predpisovanje in izdaja zdravil, poenostavljeni postopki, zmanjšanje nezaželenih učin-

kov jemanja zdravil; 
•  za zdravnike: informacijska podpora v pomoč pri predpisovanju zdravil, manj administrativnih opravil;
•  za farmacevte: manj administrativnega dela, ker so podatki recepta že v sistemu,  informacijska podpora v pomoč pri izdaji 

zdravil, odprava papirnih arhivov;
•  za zdravstveno zavarovanje: boljši nadzor nad predpisovanjem in obračunom zdravil v breme zdravstvenega zavarovanja, 

manjša možnost zlorab in poneverjanj receptov;
•  za Ministrstvo za zdravje, Inštitut za varovanje zdravja RS, Javno agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke ter nosilce 

raziskovalne dejavnosti: dodatni podatki za nacionalno spremljanje, statistiko, regulatorne postopke, analize in raziskave s 
področij porabe zdravil.

Toni Lavrič
Skrbnik informacijskega sistema
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SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE  
POMOČI ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO NA NOVI LOKACIJI

Služba nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto se je dne 15. 1. 2016 preselila v prostore Urgentnega 
centra Splošne bolnišnice Novo mesto. Vsi pacienti, tako odrasli kot otroci, ki rabijo nujno medicinsko pomoč, se zglasijo 
v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Novo mesto.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
V jeseni leta 2014 smo v Zdravstvenem domu pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Za 
nas to pomeni zavezo, da bomo v roku treh let sprejeli skupaj 14 ukrepov .

Do konca leta 2015 smo tako že sprejeli naslednje ukrepe

•  Komuniciranje z zaposlenimi in Odnosi z javnostmi, s katerima o dejavnostih na tem področju obveščamo tako zaposlene 
kot zunanjo javnost;

•  Izmensko delo in Otroški časovni bonus, s katerima smo v interne akte zapisali možnosti preučitve zmanjšanja izmen-
skega dela in načelno prednost koriščenja prostih dni in letnih dopustov v času počitnic staršem s šoloobveznimi otroki.

•  Na področje otrok posegata tudi ukrepa Obdaritev novorojencev ter Novoletno obdarovanje otrok; prvi je obdarovanje 
staršev v pričakovanju s 50% popustom pri plačilu storitve kontrole nuhalne svetline, drugi pa obdaritev predšolskih 
otrok na decembrski prireditvi z Dedkom Mrazom.

•  Za boljše počutje in preventivo na področju zaposlenih sta uvedena ukrepa Ugodne dodatne zdravstvene storitve za 
zaposlene (20% popust na samoplačniške storitve) ter Ukrepi za varovanje zdravja (več oblik organizirane rekreacije v 
zunanji telovadnici, notranji telovadnici ter kopanje v Termah Šmarješke in Dolenjske Toplice).

•  O načelih, ki veljajo na področju Družini prijazno podjetje in smo jih sprejeli tudi v Zdravstvenem domu Novo mesto, 
smo na sestanku vodij obvestili vse vodje in vsakemu podarili uokvirjena Načela:

 – naklonjenost družini in enakopravna obravnava žensk in moških predstavljata osnovna elementa načel vodenja, ki 
ju organizacija upošteva v okviru celotne filozofije poslovanja ter sta zapisana v vrednotah oziroma strategiji vodenja.

 –  vodenje se razume tudi kot storitev za sodelavce in sodelavke. Način vodenja upošteva interese sodelavcev, pri čemer 
upošteva tudi usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti.

 –  vodilni v organizaciji s svojim vodenjem podpirajo družini naklonjeno kadrovsko politiko, ki ponazarja združljivost 
poklica in družine.

 –  vodilni v organizaciji delujejo  kot posredniki med zahtevami podjetja in družinskimi potrebami zaposlenih. Interese 
organizacije in zaposlenih poskušajo produktivno usklajevati.  

V okviru izvajanja vsebin DPP smo v Zdravstvenem domu obveščali zaposlene in javnost o uvajanju posameznih ukrepov. 
Zaposlene smo obveščali o načinih koriščenja ugodnosti iz nabora ukrepov Družini prijazno podjetje: o načinu koriščenja 
popustov, o možnostih koriščenja rekreacijskih aktivnosti. Zagotovo pa je med vsemi ukrepi najbolj sprejeta organizacija 
prihoda Dedka Mraza. 

V letu 2016 nameravamo uvesti še preostale ukrepe s področja Družini prijaznega podjetja: Veščine vodstva – ocenjevanje 
vodij s strani podrejenih, Ustanovitev tima za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter ukrep na področju načr-
tovanja letnega dopusta. 

Elizabeta Gril
Vodja računovodstva
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PROJEKT SORO
Zdravstveni dom Novo mesto je pridruženi partner Norveškega finančnega mehanizma 2009 - 2014 za izvedbo projekta 
Sodelovanje za zdravje Romov. S projektom bomo z razvojem in testiranjem programov prispevali k zmanjševanju razlik v 
zdravju med romsko in splošno populacijo. Cilji projekta so:
• Izboljšati komunikacijo javnih delavcev, ki delajo z Romi.
• Povečati informiranost in osveščenost romske populacije na področju zdravja (preventiva, higiena, prehrana, gibanje)
•  Povečati udeležbo pri programih preventivne zdravstvene oskrbe med Romi vključno s povečano precepljenostjo rom-

skih otrok.
•  Zvišati število opredeljenih Romov pri izbranem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu, pediatru in zmanjšati vrste v 

dežurni ambulanti.
•  Uskladiti in povečati medinstitucionalno sodelovanje in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.
•  Umestiti financiranje mobilne zdravstvene službe v romskih naseljih in trajnost dela romskega koordinatorja.
V začetku projekta smo izdelali natančen načrt zdravstvene oskrbe na terenu, na podlagi katerega smo razporedili delo ča-
sovno po mesecih. Sestavili smo tudi strateško skupino znotraj Zdravstvenega doma, ki opravlja naloge znotraj projekta in 
interno evalvacijo opravljenega dela. V začetku meseca maja 2015 smo začeli z izvajanjem terenskih obiskov. Za izvajanje teh 
obiskov sta zadolženi Maruška Levstek Plut, dr. med. in Vanja Jenič, dipl. m. s. pod vodstvom Mojce Šenica, mag. vzgoje in 
man. v zdr.. Pri izpeljavi obiskov nam pomoč nudi tudi Milena Tudija, predsednica romskega društva Romano Veseli, ki je 
tudi ključna vez za stike z Romi. 
Do konca projekta moramo opraviti najmanj 100 preventivnih pregledov na terenu. Do sedaj smo jih opravili že 134. Izku-
šnje s terena so predvsem pozitivne. Romi so nas v svoje domove dobro sprejeli in so v glavnem pripravljeni sodelovati. 
Kljub temu, da se pri nekaterih že vidi opazen napredek in se trudijo za boljše razumevanje in sodelovanje z zdravstvenimi 
delavci, pa je pri nekaterih še vedno opaziti nižjo stopnjo odgovornosti. Imajo velika pričakovanja, sami pa se ne držijo do-
govorov in ne prispevajo dovolj k temu, da bi do izboljšanj prišlo. 
Z namenom zmanjšanja vrst v ambulantah se v Zdravstvenem domu Novo mesto posebej beleži obiske Romov. Beleženje se 

je izvajalo od začetka aprila 2015 in je potekalo do konca februarja letos. Konč-
ne evalvacije smo izvedli v mesecu marcu. Poleg števila obiskov se je beležilo 
tudi ali je zdravnika obiskal posameznik, ali je prišla cela družina, ali je šlo za 
preventivni obisk, bolezen ali poškodbo. Beležilo se je se tudi, ali je bil obisk 
potreben ali ne. O končnih rezultatih vas bomo obvestili v prihodnji številki.

Merjenje krvnega tlaka Merjenje koncentracije kisika v krvi
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V juliju in avgustu lani smo pri družinah na 
terenu izvedli program Zdravstveno varstvo 
romskih predšolskih otrok. Udeležence smo 
seznanili s posebnostmi novorojenčka, kako 
pravilno hraniti otroka in kako je potrebno 
skrbeti za ustrezno higieno otrok. Razložili 
smo jim, kako pomemben je za otroke ustre-
zen počitek in kdaj in kako otroka navajati 
na uporabo stranišča. Udeležence smo pouči-
li o pomenu in načinu cepljenja, predstavili 
smo nalezljive bolezni, do katerih lahko pri-
de ob neustrezni precepljenosti. Pogovarjali 
smo se, kako ukrepati ob pojavih bolezen-
skih znakov in kateri so temeljni medicinski 
pripomočki, ki bi jih morali imeti vsi doma. 
Seznanili  smo jih o uporabi zdravil, ki so 
najbolj pogosto uporabljena v domačem oko-
lju in o njihovem primernem shranjevanju 
in doziranju. Rome smo poučili o načinih in 
postopkih nudenja prve pomoči ob nezgodah ter praktično pokazali kako zaustaviti krvavitev, kako nezavestnega postaviti 
v stabilni bočni položaj, kako ukrepati, če se otrok duši…. 
V sklopu projekta smo se udeležili tudi aktivnosti, ki jih je organiziral Razvojno Izobraževalni Center Novo mesto (RIC): ve-
getarijanski piknik, pohod v naravo, tržnica SORO. Mojca Šenica, mag. vzg. in man. v zdr. je Romom predstavila tudi, kako 
delujeta zdravstveni sistem in zdravstveno zavarovanje. Darinka Petrič, dipl. med. sestra je izdelala zloženke za informiranje 
Romov o osebnem zdravniku, dežurni ambulanti in referenčni ambulanti, ki jo je društvo Romano Veseli prevedlo tudi v 
romski jezik.
Projekt SORO in delovanje Zdravstvenega doma sta Mojca Šenica in Vanja Jenič novembra predstavili tudi na Mednarodni 
konferenci v Dolenjskih Toplicah.
V sklopu projekta je bil vzpostavljen tudi regijski svet, v katerega sta bili vključeni tudi doc.dr. Milena Kramar Zupan in 
Alenka Piškur, dipl.med.sestra, pomočnica direktorja za zdravstveno nego. V svetu pripravljajo predloge za sistemske spre-
membe na področju zmanjševanja razlik v zdravju med skupinami uporabnikov. 
Tekom projekta smo ugotovili, da je obiskovanje zobozdravstvene službe velik problem, zato smo od februarja letos Romom 
omogočili sistematske zobozdravstvene preglede. Osveščamo jih o načinu dela zobozdravstvenih služb ter jim pomagamo 
pri izbiri osebnega zobozdravnika. Sistematske preglede opravlja Tanja Trivanović Dobrijević, dr. dent. med. spec. stomato-
loške protetike ob pomoči Aleksandre Škedelj, dipl. m. s., ki otroke tudi uči pravilnega umivanja zob.
Projekt SORO zagotovo ni bil zaman. V času od aprila 2015 do februarja 2016 smo uspeli cepiti 23 otrok, od tega smo jih 

13 popolnoma precepili. 3 osebe so se opre-
delile pri osebnemu zobozdravniku, 4 pa pri 
osebnemu zobozdravniku. Številke si želimo 
do konca projekta še zvišati. Bo pa potrebno 
v prihodnosti še veliko delati v smeri izobra-
ževanja in povezovanja z romsko populacijo. 
Držimo se latinskega pregovora, da kapljica 
ne izdolbe kamna s silo, ampak z daljšim in 
pogostejšim kapljanjem.

Vanja Jenič, dipl. m. s.

Mednarodna konferenca, 26. in 27. november 2015 v V Dolenjskih Toplicah 

Zobozdravstvena preventiva
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ADVENTNO NAKUPOVALNI IZLET
Pa smo zopet dočakali  Adventno nakupovalni  izlet v Gradež- Oglej- Palmanova, ki je bil 5.12. 2015. Zbrali 
smo se malo pred sedmo uro pred Tušem in zopet je bilo prijetno snidenje z našimi mladimi upokojen-
ci, ki našega druženja nikoli ne zamudijo. Upam, da bo tako tudi  ostalo, saj s svojo dobro voljo in tudi 
kakšno domačo dobroto poskrbijo, da se imamo še lepše. 

Točno ob sedmi uri je avtobus odpeljal in k 
sreči so opazili, da tečejo tri kolegice proti 
nam in so še zadnji čas vstopile v avtobus. 
Že se je na obzorju kazal prijeten sonček in 
bolj ko smo se bližali Italiji, topleje je posta-
jalo. Med potjo smo pobrali našega turistič-
nega vodiča Boštjana, ki je prava  zakladnica 
znanja in nas je na slikovit  način popeljal 
dogodivščinam naproti.

Prispeli smo v Gradež - otok sonca, mesto 
rož. To je pomemben turističen kraj z bo-
gato zgodovino, kjer smo si ogledali staro 
mestno jedro z zanimivimi, slikovitimi in 
ozkimi ulicami ter dolgo sprehajalno potjo 
ob obali ter znamenito baziliko sv. Evfe-
mije s krstilnico. Tu smo imeli nekaj časa  
in vsak si je našel svoj prostor na sončku, 
kjer smo uživali ob prijetnem kramljanju in  
dobri kavici. Rožice med rožicami

Obveznost vsakega izleta: skupinska slika
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Sledila je krajša vožnja do Ogleja (Aquilea)- 
sedeža oglejskih patriarhov. V času Rimskega 
imperija je bilo  mesto  velika vojaška  posto-
janka, v 4. stoletju pa središče krščanstva s 
sedežem škofije, pod katero je spadalo tudi 
naše ozemlje. Katedrala oglejskih patriarhov 
je res mogočna in notranji mozaiki so preču-
doviti. Kdor je želel, si je lahko ogledal stare 
talne mozaike v Poponovi baziliki, ki prika-
zujejo prizore iz Svetega pisma in krstilnico. 
Večina se nas je odločila za postanek v bliž-
nji slaščičarni, kjer so brbončice uživale v 
slastnih okusih njihovih sladic, kavice ali ob 
kozarčku izbranega vina

Zgodaj  popoldne smo prispeli v Palmanova 
Outletvillage. To je nakupovalna vasica  z več 
kot devetdesetimi prodajalnami priznanih 
italijanskih in drugih mednarodnih proizva-
jalcev. Tu ponujajo izdelke po znižanih cenah 
skozi vse leto in je priljubljeno nakupovalno 
središče tudi med Slovenci. Sama moram 
reči, da se mi cene niso zdele ravno nizke -  prej previsoke za naše žepe. Kljub temu pa je vsaka našla nekaj za svojo dušo. 
Najbolj simpatični so bili naši fantje, ki so svoje drage doma presenetili  s strojčki za delanje  rezancev in zadovoljstvo je bilo 
obojestransko. Slab priokus, oziroma lekcijo iz tega nakupovanja  pa smo dobili, ko so kolegici ukradli denarnico in jo k sreči 
brez denarja odvrgli, da je dobila nazaj vsaj bančno kartico in osebni dokument.
 
Bili smo zelo disciplinirana skupina in ob določeni uri smo se zbrali pred avtobusom, kjer smo izmenjali  svoja mnenja, si po-
kazali, kaj je kdo kupil in že nadaljevali vožnjo do turistične kmetije Malovščevo v Vitovljah. Tu so nam prijazni gostitelji že na 
dvorišču izrekli dobrodošlico in iz notranjosti so se že slišali zvoki domačih viž. V prav prijetnem, domačem vzdušju so nam 
postregli  izvrstno hrano in pijačo, potem pa smo tudi zaplesali in zapeli. Imeli smo možnost, da smo lahko kupili njihove 
priznane izdelke mesnin, olja in vina. Priznani znamki  njihovih  vin  sta Remec in Urška. Nekateri so si ogledali tudi njihovo 

vinsko klet. V prijetnem vzdušju smo prišli 
do zaključka izleta in že nas je pot vodila pro-
ti domu. Na avtobusu nam je privrela pesem 
na plan ter nas spremljala vse do doma. 

Obljubili smo si, da ponovno organiziramo 
enodnevni izlet v mesecu maju. S tem tem 
prijetnim druženjem se še bolj povezujemo 
in začutimo medsebojno pripadnost in zado-
voljstvo, katerega ni nikoli preveč.  

Zlatka Kužnik, zt

Takole smo zapeli…

Naših izletov se z veseljem udeležijo tudi upokojenci

VESELA IZ AMBULANTE
RESNICA O HITENJU

Pacient mi je povedal, da ga je sosed vprašal, 
zakaj tako hitro hodi. Hodil je namreč po mo-
jih navodilih o koristnosti hitre hoje. Pa mu je 
odgovoril: ”Ko bi ti vedel, kaj vse si zamudil v 
življenju, bi me že dvakrat prehitel.”
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TRADICIONALNO PREDNOVOLETNO SREČANJE ZAPOSLENIH IN 
UPOKOJENCEV TER PODELITEV PRIZNANJ JUBILANTOM ZA LETO 2015
Zdravstveni dom je tudi tokrat organiziral 
tradicionalno srečanje zaposlenih in upoko-
jenih delavcev v Kulturnem centru Janeza 
Trdine, ki se ga je udeležilo okoli 350 seda-
njih in nekdanjih zaposlenih. Prireditev se je 
pričela z nagovorom doc. dr. Milene Kramar 
Zupan, tedanje direktorice ZD, ki je na krat-
ko povzela poslovanje zavoda v letu 2015, 
hkrati pa tudi že predstavila cilje za prihaja-
joče leto 2016. Sledila je podelitev jubilejnih 
priznanj za vestno in požrtvovalno delo v 
javnem sektorju s strani ožjega vodstva. Ju-
bilej v letu 2015 je skupaj obeležilo 11 zapo-
slenih. Priznanja so prejeli:
• za 10 let dela - Gregor Bevc, Mojca Brulc, 

Bojan Cimermančič, Petra Doles, Tatjana 
Pakar in Veronika Testen, dr. med., spec.;

• za 20 let dela - Vera Slana Biličič in Ale-
ksandra Škedelj;

• za 30 let dela - Renata Anžlovar, Darja Ga-
lič in Irena Penca, dr. med., spec.

Niti dogodka je v rokah držala Irena Potočar Papež. 
Po uradnem delu je prireditev obogotil koncert Pihalnega orkestra Krka in solist Klemen Bunderla, ki je z orkestrom nastopal 
prvič. Nikoli mu ne zmanjka energije za smeh, kar je uspešno dokazoval na odru.

Skupna slika naših jubilantov

Zadovoljno vodstvo ob uspešno organiziranem srečanju – Alenka Piškur, 
dipl. med. sestra, asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec., Jelka Fajdiga 
in doc. dr. Milena Kramar Zupan
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Pihalni orkester Krka sestavljajo amaterski glasbeniki, ki 
so predani izvajanju odličnih izvirnih sklad, pisanih za 
pihalne orkestre, priredb klasičnih del, muzikalov in so-
dobne zabavne in filmske glasbe. V slovenskem in med-
narodnem prostoru je orkester prepoznaven kot eden 
izmed najboljših amaterskih pihalnih orkestrov. 

Sodeč po odzivu občinstva so bili le-ti navdušeni ob me-
lodijah skladb Sway, Silvesterski poljub, Na božično noč, 
White Christmas, Pegasto dekle, Naj sneži,…

Po zaključku koncerta je druženje s člani pihalnega or-
kestra in Klemnom Bunderlo potekalo v sproščenem 
vzdušju in ob odlični pogostitvi. Zbrani se srečanja ve-
selijo, saj se tako nekateri srečajo enkrat letno in ob tem 
obujajo in ohranjajo prenekatere spomine.

Kadrovica
Polona Bukovec

Že ob vstopu v dvorano je bilo vidno, da se upokojenci radi udeležijo prireditve in tudi radi pokramljajo. 

Naši tedanji direktorici je v imenu zaposlenih šopek predal Jože 
Seničar.

VESELA IZ AMBULANTE
S KRATICAMI SO TEŽAVE

Pacientka se je pohvalila : “Sem dobila pošto od SVIZ.” Dvignila sem obrvi in zastrigla z ušesi.
”Ne, ne, sem malo zamešala... dobila sem SWIFT,” je popravila. 
Jaz sem pa kar usta odprla. ”Gospa, a ste mogoče dobili SVIT?“
“Ja, ja SVIT sem dobila... za ODOJKE. 
”Takrat sem se pa uprla na celi črti. “Gospa... to je bila DORA!”  “A, ja... saj je vseeno,” me je potolažila. 
Nato pa je še dodala: ”Saj res...SVIZ je žival!” 
Pa sem morala še enkrat malo razjasniti celo situacijo: “Ne, ne, gospa... tista žival je SVIZEC.”

Nežka Dular, dr.med.
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Izjemna predstava…

Okoli Klemna Bunderle se je vrtelo kar nekaj mladenk. 

Poleg petja je našel čas tudi za osvajanje.
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Zadovoljno druščino sodelavk oddelkov ATD 
in ABD je zabaval prim. Peter Kapš, dr. med., 
spec.

Nekdanje delavke likalnice, ki so dolga leta skrbele, da so bili delavci ved-
no urejeni (Alojzija Gregorčič, Milka Lazić, Darja Piškur, Kristina Brodgesel, 
Ivanka Hočevar). 

Upokojenke Marija Tomazin, Stanka Zu-
panc in Erna Gruden  so uživale v izjemni 
predstavi.
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OTROKE ZAPOSLENIH ZD NM JE TUDI LANI OBISKAL DEDEK MRAZ
V sklopu sprejetih ukrepov za pridobitev 
certifikata Družini prijazno podjetje smo 
letos drugič organizirali obdarovanje otrok 
zaposlenih. V torek, 8.12.2015 je za veselo  
decembrsko vzdušje v kino dvorani Planeta 
Tuš najprej poskrbela Maja Kokol z odlično 
predstavo Zadovoljna vila. Skupaj smo čara-
li in pričarali marsikaj. Začarali sicer nismo 
nikogar, smo pa se veselo zabavali v plesu 
in igri. Nato je sledil prihod dobrega, starega 
Dedka Mraza, ki je s seboj prinesel ogromno 
vrečo sladkarij, ki jih je razdelil med otroke. 
Povedal je poučno kratko pravljico, skupaj so 
malo poklepetali, nato pa jih je obdaril s ču-
dovitimi darili. 
Otroci so odšli s prireditve s posebnim le-
skom v očeh, ki ga naslikata le čisto otroško 
veselje in radost. To nam daje zagon, da orga-
niziramo takšne dogodke. 

Lea Anžlovar, univ.dipl.org.        Otroci so komaj čakali, da so se lahko slikali z Dedkom Mrazom.
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Letos praznujemo 20-letnico delovanja razvojne ambulante

ŠOLA  PRAVILNEGA RAVNANJA Z DOJENČKOM
Pravilen telesni razvoj dojenčka vpliva tako na njegov zdrav telesni kot tudi intelektualni in lahko celo čustveni razvoj. In 
prav za pravilen telesni razvoj dojenčka je še kako pomembno pravilno ravnanje z njim.
V okviru dela Razvojne ambulante v Novem mestu že tretje leto izvajamo šolo za starše kako  pravilno ravnati z dojenčkom, 
po angleško "baby handling". Ravnanje z dojenčkom izvajamo po konceptu RNO (razvojno-nevrološke obravnave). 
Velikokrat se žal zgodi, da ima dojenček kakšne manjše težave v gibalnem razvoju, ki jih starši in tudi pediatri zlahka spregle-
dajo in jih lahko zato starši in okolica  z nepravilnim ravnanjem čez čas celo potencirajo. Skozi leta prakse sem ugotovil, da se 
vse začne na začetku pri novorojenčku in da je tudi pravilno rokovanje s sicer zdravim dojenčkom največja naložba za njegov 
motorični razvoj in njegovo držo.  S pravilnim ravnanjem dojenčku dajemo občutek njegovega lastnega telesa v prostoru in 
mu gradimo telesno shemo. Prav tako mu dajemo občutek pravilnih gibalnih vzorcev, ki jih bo uporabljal vse življenje. 
Starši imajo veliko vprašanj  glede sodelovanja z dojenčkom v dnevnih aktivnostih. Zanima jih hranjenje, oblačenje, slače-
nje, nošenje, pestovanje,  previjanje, kopanje, spanje. Prav zaradi tega je pravilno ravnanje  v obdobju dojenčka  usmerjeno 
predvsem v učenje otroka in njegovih staršev za pravilno izvajanje teh vsakodnevnih aktivnosti.
Pri »starejših« dojenčkih starše predvsem zanima kakšni so strokovni pogledi glede pripomočkov in opreme za dojenčke kot 
so posteljica, voziček, avtosedež, stajica, hojica, obutev, stol za hranjenje, nahrbtnik, igrače.

Če imajo starši pri ravnanju s svojim dojenčkom težave, je 
treba zgolj pogledati, kje in zakaj se te pojavijo. Ko to ugo-
tovimo, je treba  pravilno ravnanje še prilagoditi dojenčku, 
njegovim gibalnim sposobnostim ter starosti.

Vsako tretjo sredo v mesecu (razen v juliju in avgustu) od 
13. do 14. ure je za starše, ki jih to zanima, organizirana šola 
"handlinga" v sejni sobi zavoda.  Za udeležbo starši ne potre-
bujejo napotnic izbranih otroških zdravnikov.

Petar Kapraljević
dipl. fizioterapevt

RNO terapevt

DVE VESELI IZ AMBULANTE
 
HUDO NERODNA ZADEVA
Pacient z rakom na prostati se ne da in je vedno dobre 
volje. Tako je enkrat spet ves nasmejan dejal že pri vra-
tih: “Jaz imam ZVITIGA...” Otrdela sem v strahu, da ne 
bom znala pravilno ukrepati. Kar gledala sem ga, on pa je 
resno ponovil: ”ZVITIGA imam.” V stiski sem pričela ne-
kaj pisati v vložni list zdravstvenega kartona in zagledala 
med zdravili napisano ZYTIGA. 
Si mislite, kako sem si oddahnila.

PARKLJEVKA
“Sem čisto zanič... moj mož ima PARKLJEVKO,” je potožila 
pacientka. Previdno sem jo poslušala in nato ugotovila, da 
ima PARKINSONOVO bolezen. Včasih pa tej bolezni ljudje 
rečejo tudi PAPEŽEVA bolezen, ker jo je imel papež Wojtyla.

Nežka Dular, dr. med.
Naš Petar je odličen.
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DELOVNA TERAPEVTKA SE PREDSTAVI
 
Sem Darja Galič, delovna terapevtka, terapevtka razvojno nevroloških obravnav (RNO) s 30-letnimi izkušnjami v svojem 
poklicu. Prve izkušnje sem pridobila pri delu z otroki na Osnovni šoli Dragotina Ketteja, kjer izvajajo prilagojeni in posebni 
program vzgoje in izobraževanja. Leta 1996 je bila ustanovljena Razvojna ambulanta v Zdravstvenem domu Novo mesto in 
od njene ustanovitve dalje smo sodelavci postavili temelje za njen razvoj.
Moje področje dela je delovna terapija (DT). Naj na kratko predstavim moj poklic in moje delo. Sem zdravstveni delavec, ki 
s svojim znanjem omogočam pacientom, konkretno otrokom z najrazličnejšimi motnjami v razvoju, s pomočjo namenskih 
aktivnosti izboljšati samostojnost oz. optimalno funkcioniranje na vseh področjih otrokovega delovanja.
Na delovno terapijo je otrok napoten z delovnim nalogom razvojnega pediatra. K meni prihajajo otroci z najrazličnejšimi 
motnjami v psihičnem in telesnem razvoju, najpogosteje s kombiniranimi motnjami. To so otroci z duševno manjrazvi-
tostjo, s cerebralno paralizo, z zmanjšano motorično funkcionalnostjo telesa, z anomalijami rok, s slabo oralno kontrolo; 
obravnavam tudi otroke z Downovim sindromom, z avtizmom, hiperaktivne otroke z motnjo pozornosti in koncentracije, z 
učnimi težavami, z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Med njimi so slabovidni in tudi otroci z motnjo senzorne integra-
cije, percepcije, orientacije, grafomotorike ... Če povzamem - to so otroci z zelo različnimi težavami in diagnozami.
V DT so otroci običajno vključeni ob prvem letu starosti. Terapije potekajo individualno. Obiskujejo jih tedensko, na 14 dni 
ali mesečno. Obravnave lahko  potekajo tudi več let. 
Ob začetku terapije izvedem status otroka in pogovor s starši. Na tej osnovi in z različnimi standardiziranimi ocenjevanji 
skupaj načrtujemo nadaljnje postopke intervencije ter postavimo kratkoročne in dolgoročne cilje. Pri delu uporabljam zelo 
različne terapevtske pristope, metode in tehnike, za katere sem se tudi dodatno strokovno usposobila. Z njimi omogočam 
otrokom razviti čutno-gibalne, kognitivne in praktične izkušnje na več področjih dela:
• pri dnevnih aktivnostih (educiram in svetujem pri slačenju, oblačenju, hranjenju, osebni higieni, učenju premestitev na inva-

lidski voziček ali na prilagojen stolček; predlagam in učim uporabo različnih pripomočkov, nastavkov itd.). 
• na področju produktivnosti dela, vzgoje in izobraževanja (sodelujem na timih z vrtci, s šolami, na terenu in ambulantno 

učim spremljevalce otrok, vzgojitelje, učitelje - kako pomagati otroku, kako mu organizirati delo, učenje in pisanje; kako 
prilagoditi šolsko okolje in opremo, tj. mizo, stol in pripomočke; na kakšen način izvajati gibalne aktivnosti, socializacij-
ske aktivnosti; pomagam pri planiranju strategij za boljše funkcioniranje otroka).

• na področju prostočasnih dejavnosti (odkrivam in razvijam močna področja otroka - npr. likovna, ritmična,..; usmerjam 
jih v aktivno preživljanje prostega časa, rekreacijo in igro).

• Igra je za otroka zelo pomembna – uporabljam in svetujem primerne senzorične materiale, igrače, orodja, s katerimi imiti-
ramo predmete za vsakdanjo rabo, tj. žlica, skodelice, zobna ščetka itd.. Uporabljam igrače in igre preko katerih spodbujamo 
otrokove kognitivne sposobnosti, socialne kontakte, izražanje čustev, razvoj grobe in fine motorike, grafomotorike, govor...

Staršem sproti podajam navodila za delo doma. Otrokom dajem različne oblike »domačih nalog«, saj je takšno sodelovanje 
ključnega pomena pri vzdrževanju ali napredovanju otrokovega razvoja.
Ob zaključku terapije izvedem evalvacijo otrokovega funkcioniranja na vseh področjih njegovega delovanja in na timskih 
sestankih poročam o ugotovitvah.
Kot delovna terapevtka sledim otroku s cerebralno paralizo – hemiplegijo skoraj od rojstva. Pomagam mu pri vzpostavljanju 
senzomotoričnih funkcij, da lažje sprejme telesne položaje na trebuhu in hrbtu pri prehodih v višje položaje. Kasneje po-
magam pri osvajanju veščin hranjenja, oblačenja, risanja, pisanja in rokovanju z različnimi pripomočki. Nato v predšolskem 
obdobju s pomočjo staršev prenašam naučene veščine v domače okolje. Mladostnika usmerjam, da se kar najbolje vključi v 
širše zunanje okolje – med vrstnike, prijatelje, sosede, da gre v trgovino, v kino... Tako ta otrok ravno s pomočjo delovnega 
terapevta tudi odraste. Od  nas se najpogosteje poslovi nekje ob vstopu v šolo ali še kasneje. Najkasneje pa ob 18. letu.
Cilj mojega dela je maksimalno razviti funkcionalne sposobnosti za vsakdanje življenje in osmisliti naučene gibe. Fiziotera-
pevt nauči otroka hoditi, delovni terapevt pa plesati! Usmerjam k izboljšanju kvalitete življenja. Z znanji delovnega terapevta 
otrok pridobi razne spretnosti, izkušnje, veščine in znanja.  
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Poleg dela s pacienti tedensko sodelujem na timskih sestankih znotraj in zunaj tima razvojne ambulante. Opravljam še vsa 
tehnično administrativna dela (naročam paciente, vodim dokumentacijo, vnašam storitve, razkužujem, naročam, izbiram in 
pripravljam razne didaktične pripomočke, izdelujem delovne liste, dekoriram prostor ...).
Delo delovne terapevtke z otroki me kljub izredno veliki zahtevnosti, stalnim psihofizičnim naporom in potrebi po neizmer-
ni potrpežljivosti resnično osrečuje. Otroci mi vedno pokažejo ogledalo vloženega dela.
Kot zaključek vam prilagam eno od vodil delovnih terapevtov: 
»Zdravnik mi je rešil življenje, delovni terapevt pa me je naredil vrednega živeti.«

Darja Galič, višja delovna terapevtka
RNO terapevtka

PREDSTAVITEV POKLICA DELOVNI TERAPEVT
Po 19. letih delovanja Razvojne ambulante v Zdravstvenem domu Novo mesto sem spoznala, da je poklic delovnega tera-
pevta zelo slabo poznan. 
Tako sem se odločila, da v našem glasilu predstavim ta poklic. 
V razvojni ambulanti imamo že od samega začetka delovanja zaposleni dve delovni terapevtki : go. Darjo Galič in go. 
Damjano Mioč.
V celi Sloveniji je 500 delovnih terapevtov , kar je 25 na 100 000 prebivalcev. V EU je povprečje štirikrat večje - 1 delovni 
terapevt na 4000 prebivalcev. Pri nas je ta poklic relativno mlad, zato niso poznane in izkoriščene vse možnosti zaposlo-
vanja. 
Večinoma so delovni terapevti zaposleni po zdraviliščih, v inštitutih, v bolnicah, na oddelkih rehabilitacije, travmatolo-
gije, nevrologije, psihiatrije..., v razvojnih ambulantah zdravstvenih domov, v socialnih zavodih – domovih za starejše...
Delovni terapevti so zdravstveni delavci, ki pomagajo in svetujejo pri izboljšanju in ohranjanju izvajanja vsakodnevnih 
aktivnosti tako otrokom z motnjami v razvoju kot osebam s telesnimi okvarami, kroničnimi boleznimi, duševnimi teža-
vami, težavami pri učenju in pri staranju.
Področja njihovega dela so skrb zase (oblačenje, umivanje, hranjenje), aktivnosti prostega časa (igra, vključevanje v druž-
bo), učenje in delo.
Cilj obravnav v delovni terapiji je dvigovanje in ohranjanje kvalitete življenja. 
Delovni terapevti pri obravnavanih osebah razvijajo nove spretnosti, veščine in znanja ter primernejše načine za boljše 
izvajanje aktivnosti vsakdanjega življenja. Svetujejo glede pripomočkov in prilagoditev okolja.
Potek dela je odvisen od populacije, ki se obravnava.
Pri otrocih z motnjami v razvoju so delovni terapevti nenadomestljivi člani tima za zgodnjo in nadaljnjo obravnavo. Delajo 
na področjih motorike, senzorike, učenja, čustvenega in socialnega razvoja . Pri svojem delu potrebuje specialna znanja, 
ki jih pridobivajo na različnih izobraževanjih (Bobath tečaj, senzomotorna integracija, različne metode učenja otrok z 
avtizmom…)
Predstavila bom na kratko potek dela v razvojni ambulanti v povezavi z delovno terapijo. 
Kot zdravnica se prva srečujem z otroki, ki imajo motnje v razvoju na različnih področjih razvoja (umski, gibalni, čutni, 
socialno - vedenjski, govorno - jezikovni). Po kratki predstavitvi na timskem sestanku otroka z motnjo v razvoju , oziroma 
razvojnim zaostankom, napotim na delovno terapijo. Sledijo diagnostično-terapevtske obravnave in definiranje ciljev 
obravnav v delovni terapiji. Na timskem sestanku delovne terapevtke predstavijo rezultate in plan dela. Napredek otrok 
se spremlja letno na timskih sestankih. V obravnavah otroci oz. mladostniki z najtežjimi motnjami v razvoju ostajajo do 
18. leta starosti.
Naj navedem samo nekatere napotne diagnoze obravnavanih otrok in mladostnikov v delovni terapiji: cerebralna para-
liza, motnje v duševnem razvoju, avtizem, Sy Down, motnje pozornosti in aktivnosti, kongenitalne anomalije, pareza 
brahialisa, poškodbe glave, slepota, razvojna motnja koordinacije… 
Tako lahko zaključim, da so delovni terapevti desna roka zdravnika pri diagnostiki motenj, pri terapiji pa so poleg fiziote-
rapevta in logopeda tisti, ki nudijo pomoč tako otrokom in mladostnikom kot njihovim staršem. 

Dijana Majstorović, dr.med., spec.pediatrije
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VLOGA LOGOPEDA V RAZVOJNI AMBULANTI
Kot najožji sodelavec v timu razvojne ambulante (RA) ima tudi logoped oziroma govorni tera-
pevt RNO (razvojno nevrološke obravnave) svojo vlogo  pri celostni obravnavi otrok z motnjami 
v razvoju.
Otroci, ki pridejo v obravnave, so napoteni od razvojnega pediatra v RA in imajo  govorno jezi-
kovne motnje v večini primerov  v sklopu dodatnih motenj (upočasnjen psihomotorični razvoj, 
genetske motnje, Downov sindrom, Prader Wili sindrom, cerebralna paraliza, avtizem, ADHD 
sindrom, okvare sluha, motnje pozornosti, koncentracije, shize ustnic…).
Obravnave so zaradi narave motenj dolgoletne. Pri najtežjih motnjah se kot logopedinja  vklju-
čim v terapijo malo pred tretjim letom otrokove starosti. Obravnave se predvidoma zaključijo 
okoli desetega leta starosti. Takrat so otroci že vključeni v šole s prilagojenim programom. Ve-
čina teh otrok je kasneje usmerjenih na komisije za dodatno pomoč v VVO in OŠ. Število otrok 
iz RA, ki potrebujejo govorno jezikovno terapijo, se vsako leto povečuje.
Logoped mora dobro poznati normalen predgovorni, govorni in jezikovni razvoj ter njegova 
pravila, da lahko ugotovi odstopanja in izbere najustreznejše postopke za terapijo.
Obravnave temeljijo na natančni logopedski diagnostiki in anamnezi. Potrebno je ugotoviti 
vzroke motenj razvoja (v prenatalnem, natalnem ali postnatalnem obdobju: alkoholizem, kr-
vavitve, genetske motnje…). Bistveno je tudi okolje otroka, stanje sluha in nivo psihomoto-
ričnega razvoja. Vedno izhajamo iz trenutnega stanja govorno jezikovne komunikacije. Najprej 
je treba ugotoviti, kaj otrok zmore, stopnjo njegovega potenciala. Zabeležimo katere glasove in 
besede zmore, kako jih izgovarja, katerih glasov nima, katere izpušča, zamenjuje. Pomembno 
je, kako otrok posluša in, kakšen je očesni kontakt. Ocenjujemo stanje govoril (okoren jezik, 
priraščena podjezična vez, kratko nebo, nepravilni grizi zob, pareza govoril, težave z žvečenjem, 
grizenjem, dihanjem skozi usta…), razvade (duda, sesanje prsta). Ugotovim, koliko in kako 
otrok razume govor, kako komunicira: s pogledom, kretnjami… ali ima dobre in slabe dneve, 
katera so njegova močna, katera šibka področja, na kaj je občutljiv (na razne močne zvoke, materiale…), kako je z njegovim spa-
njem, kako odreagira na spremembe. Na nekaterih od teh področij ima določeno število otrok zelo velike težave. Zmoti jih vsaka 
sprememba. Nova učenja odklanjajo še posebej otroci s težjimi oblikami avtizma.
Pri terapijah ni možno delati po nekem enotnem programu, kajti vsak otrok je drugačen in potrebuje individualen, njemu prila-
gojen pristop in terapijo. Tehnike in metode dela se med seboj prepletajo (metoda funkcionalnega učenja, PECS metoda – komu-
nikacija s pomočjo izmenjave slik, TEACH metoda – strukturirano učenje predvsem za otroke z avtizmom, metoda ozaveščanja 
glasov, s kretnjami podprta metoda…). Mnogokrat je potrebno tehnike dela sproti prilagajati – odvisno od pripravljenosti otroka 
oziroma dneva (veliko teh otrok ima tako imenovane dobre in slabe dneve).

V veliko pomoč so starši, saj ti otroka najbolj poznajo. Njim tudi svetujem, kako prido-
bljeno znanje utrjevati v domačem okolju. Tu so v pomoč številni delovni listi, katere 
izročim staršem za delo z otroki doma.
Najpomembneje je, da logoped pridobi za  sodelovanje tako otroka kot tudi starše. 
Le-ti so pogosto zelo občutljivi zaradi težav svojih otrok. Logoped jim je v oporo pri 
spodbujanju in razvijanju otrokovih predgovornih sposobnosti ter  komunikacije in 
govora.  
Pri terapevtskih vajah je pomembna pestrost vzpodbud. K temu, kar otrok že zmore, 
dodamo stvari, ki jih še ne zna oziroma ne zmore. Potrebno jih je veliko spodbujati, 
voditi, usmerjati in pohvaliti.  Bistvenega pomena za uspešno terapijo je, da je logoped 
miren, potrpežljiv, prijateljski in razumevajoč, hkrati pa se morajo otroci zavedati, da 
so jim postavljene meje in zahteve. Opravljenim nalogam sledi nagrada, ki mora biti 
dovolj privlačna, da se otrok potrudi. Ta je lahko tudi v obliki vaje, ki otroku koristi.
Začetki mnogokrat niso lahki, a se rezultati vloženega dela kasneje obrestujejo. Vsa-
ko srečanje z otrokom je novo doživetje. Skupaj se odpraviva na pot komunikacije, 
stkane iz zaupnosti in ustvarjalnih navdihov. In ni lepšega kot slišati otroka, ki pravi: 
»Jutri spet pridemo.«  

Sonja Rebselj
dip. def. log.-RNO govorna terapevtka
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UDELEŽBA NA TRENINGU VARNE VOŽNJE AMZS VRANSKO
Prva skupina zaposlenih Reševalne službe ZD NM je 6.2.2016 uspešno zaključila 
trening varne vožnje v CVV AMZS Vransko. Na najsodobnejšem poligonu v Slo-
veniji in pod nadzorom vrhunskih inštruktorjev so se udeleženci na 9 različnih 
delovnih postajah preizkušali v različnih simuliranih situacijah. Vaje se izvajajo 
na mokri in spolzki podlagi, kjer na varen in učinkovit način ponazorijo situaci-
je, ki se pogosto pripetijo v vsakdanjem prometu. Računalniško podprt sistem 
upravlja posebne vodne ovire in na realističen način prikazuje različne prometne 
situacije, ko je še posebej pomembno, da znamo nastalo situacijo pravilno oceniti, 
jo predvideti in ustrezno ukrepati. Trening je dopolnjen z modulom »modra luč« 
- vsebina treninga je prilagojena voznikom vozil s prednostjo. 
V mesecu februarju in marcu bomo tako vsi zaposleni reševalne službe opravili 
intenzivni, nekateri pa tudi nadaljevalni trening varne vožnje. Na ta način tudi mi 
prispevamo k večji varnosti v cestnem prometu.

Vodja reševalne službe
Peter Černe, dipl.zn.

TRENING VARNE VOŽJE ZA PATRONAŽNE SESTRE
Patronažne medicinske sestre smo se v začetku meseca januarja udeležile treninga varne vožnje na Racelandu v Krškem. 
Menda nesreča nikoli ne počiva in vsaka dodatna izkušnja je dobrodošla. Treninga varne vožnje smo se udeležile v dveh 
skupinah. Prva skupina je imela res ekstremne pogoje, saj je ponoči  zelo snežilo in napadlo je kar dobrih 40 cm novega 
snega. Druga skupina pa je imela pravo vremensko nasprotje in sicer sonce, kar pa je ravno tako zanimivo, saj so se patro-
nažne medicinske sestre preizkusile v vseh vajah na poligo-
nu. Dober občutek ob vajah na poligonu je predvsem ta, da 
se lahko zavrtiš po cestišču brez bojazni, da ob tem naletiš 
na kakšno vozilo ali oviro na cesti. Vsekakor je bil namen 
treninga varne vožnje preizkusiti se v nevarnih situacijah na 
cesti, kar pa smo dosegle v vseh voznih pogojih. Res je, da 
smo vsak dan na cesti, v vseh možnih vremenskih razmerah, 
zato nam je trening varne vožnje zagotovo koristil. Upajmo, 
da takšno izkušnjo še kdaj ponovimo, saj nas prav tovrstne 
izkušnje bogatijo. V imenu celotnega kolektiva patronažne 
službe se zahvaljujem vodstvu zavoda, ki nam je omogočilo 
trening varne vožnje. 

Darja Brudar, mag.vzg.in men.v zdr.
Vodja patronaže službe Takole se vidi poligon iz ptičje perspektive.

Da se ne bi nikoli takole vrteli na cesti…

Vodne zavese iz tal so pa samo na Vranskem…Tudi v realnem življenju je velikokrat tako.
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PREDSTAVITEV ENOTE MEDEVAC SLOVENSKE VOJSKE
V mesecu juniju 2015 smo se zaposleni reševalne službe ZD 
NM v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah udeležili predstavi-
tve enote MEDEVAC Slovenske vojske, ki deluje v okviru 15. 
helikopterskega bataljona SV in vojaške zdravstvene enote.
Vodja enote MEDEVAC Radmila Brecelj, dms nam je predsta-
vila delovanje enote, opremo ter varnostne ukrepe ob inter-
venciji helikopterja. Nato smo s helikopterjem AS 532 AL 
Cougar poleteli do Novega mesta, kjer smo si ogledali uspo-
sabljanje vojakov SV v primeru evakuacije s helikopterjem.
Po ogledu usposabljanja in odlični kavi – vsa zahvala Neven-
ki, smo naredili »častni krog« okoli našega ZD, nato pa po-
leteli nazaj v vojašnico Cerklje. Hvala ge. Brecelj za povabilo 
in organizacijo in posadki helikopterja za dinamičen polet.

Vodja reševalne službe
Peter Černe, dipl.zn.

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA MIGRANTOV
Z Ministrstva za zdravje smo tudi v Zdravstvenem domu 
Novo mesto prejeli klic za pomoč v zbirnem centru migrantov 
v Brežicah. Tako smo se vse od meseca oktobra dalje vklju-
čevali v koordinacijo in sodelovanje pri zdravniški obravnavi 
migrantov v Dobovi in Brežicah. Vodja pri koordinaciji s strani 
ZD Nm je bil Peter Černe. Masa ljudi je bila prevelika, da bi 
jih obvladovale le ekipe enega zdravstvenega doma, zato so 
se vključili tudi ostali zdravstveni domovi. Pri tem je imel ZD 
Nm pomembno vlogo. Strokovna vodja je poudarila, da je šlo 
pri tem za dodatno delo zdravnikov in zdravstvenih tehnikov, 
ki so se k sodelovanju odzvali pozitivno. Odzvali so se tudi 
koncesionarji. ZD Nm je edini prispeval tudi pediatra, saj je 
bilo med migranti tudi veliko otrok. Dogovorjeno je bilo, da 
ZD NM pokriva zdravstveno varstvo 24 ur ob četrtkih. Materi-
al in zdravila so bili stroški našega zavoda.

Direktorica
Asist.mag. Alenka Simonič, dr.med., spec.

Enoto in opremo je predstavila vodja enote MEDEVAC 
ga. Radmila Brecelj, dms.

Navodila posadki pred poletom.

Častni krog nad ZD
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IZOBRAŽEVANJE IZ 
TEMELJNIH POSTOPKOV 
OŽIVLJANJA IN UPORA-
BE AED
Zdravstveni dom Novo mesto je z Društvom 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov NM in v sodelovanju s Sekcijo reše-
valcev v zdravstvu 18.11.2015 organiziral iz-
obraževanje iz temeljnih postopkov oživlja-
nja in uporabe AED (avtomatski eksterni 
defibrilator). 

Izobraževanje je bilo namenjeno diplomira-
nim medicinskim sestram. Vsebine delavnic 
so bile usklajene s programom tečaja temelj-
nih postopkov oživljanja z AED Slovenskega 
sveta za reanimacijo povzeto po European 
Resuscitation Council.

Vsi udeleženci so imeli pisno in praktično 
preverjanje znanja. Po zaključni diskusiji so 
prejeli pisna potrdila  o uspešno opravlje-
nem tečaju. 
Izvajalcem seminarja so se udeleženci zahva-
lili z željo, da bi tak tečaj ponovili tudi letos.

Pomočnica direktorice 
za zdravstveno nego

Alenka Piškur, dipl.med.s.

Pisno preverjanje znanja je bilo zahtevno.

Takole so nas učili...

Takole pa smo potem vadili... ...in bili zelo uspešni.



Novi dan 26

V SPOMIN SODELAVKI LILI!
Sklonjenih glav in z bolečino v srcu smo se danes zbrali, da 
se od tebe  poslovimo in se ti zahvalimo za vse, kar si v 32 
letih dela v Zdravstvenem domu Novo mesto,  naredila za 
naš zavod in za vse nas, tvoje sodelavce! 

Vsak človek na tem svetu ima svoje poslanstvo! 
Ti si svoje poslanstvo Človeka, žene, matere, zdravnice, pri-
jateljice vedno opravljala pošteno, predano in po najboljših 
močeh! 
Vedno si sprejemala delo z dobro voljo, kar so občutili tudi 
pacienti, saj si jim vedno posvetila vso svojo pozornost in 
strokovnost ne glede na vse težave, ki si jih imela. Rada pa 
si pri delu pomagala tudi sodelavcem.

S svojim delom in človečnostjo si nas zavezala, da te ohra-
nimo v svojih srcih in se te spominjamo s hvaležnostjo, ker 
smo lahko živeli in delali s teboj!

Tvojim najdražjim, možu Milivoju, sinovom Žigi, Luku in 
Jaki in vsem tvojim dragim pa izrekamo iskreno sožalje.

Počivaj v miru!

Sodelavci Zdravstvenega doma Novo mesto

LILI SEM IMELA RADA
Še vedno jo imam rada. Bila je odlična zdravnica. 

Tudi moje bližnje je pregledovala. 

Občudovala sem njeno strokovnost in odločnost. 

Nekaj časa sem z njo sodelovala v skupini za specialistič-
no dejavnost v ZD NM, ko je bila direktorica dr. Gazvo-
dova.

Ko mi je bilo v življenju ob prihodu v Slovenijo najtežje, 
me je skupaj s kolegico dr. Bučarjevo podprla in mi tako 
veliko pomagala.

Bila je bolna, ko nas je kolege skušala navdušiti z idejo 
botrstva. 

Takrat je napisala, da je za srečo potrebno zelo malo.

Danes se sprašujem, zakaj nas tako zgodaj zapustijo ljud-
je, ki znajo dati toliko poguma drugim.

Dijana Majstorović, dr.med., spec.pediatrije 

NISEM NIČ BOLNA
Preprosta kmečka ženska je prišla v ambulanto v beli 
bluzi z naborkom pod vratom. Bila je nekako praznična. 
Še njena torbica se je svetila. S sveže zlikanim robcem si 
je obrisala nekaj klimakterične rose s čela in rekla: "Sem 
prišla - na pregled, sem naročena že dolgo... pa nisem nič 
bolna. Pa me malo poglejte - bo to za moj rojstni dan, ki 
ga imam danes."
Pregledala sem jo skrbno in spoštljivo do njenega telesa 
in duše. Ko je odhajala, se je pri vratih ustavila in resno 
rekla: "Hvala, dohtar! Sem malo mislila, da me ne boste 
hoteli pregledat, ker mi nič ni."
Bila sem tiho. Premalo modrosti je bilo v meni, da bi ji 
znala pravilno odgovoriti.
Včasih nevede naredimo velike stvari.

Nežka Dular, dr. med.
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NOV SISTEM ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA TER ALARMIRANJE
Zdravstveni dom Novo mesto je v smislu požarne preventive in  varnosti  v mesecu juniju 2015 izdelal projekt za izvedbo 
sistema za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, št. 15-025.

Na podlagi tega smo izvedli javno naročilo »dobava in montaža instalacijskega sistema javljanja požara z dograditvijo obsto-
ječih elektroinštalacij«, št. objave JN 5943/2015 z dne 31.8.2015. Kot  najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje A KODA 
PLUS d.o.o. iz Ljubljane, s ponudbeno vrednostjo 55.612,97 EUR z DDV.  V postopku javnega naročila smo bili deležni tudi 
obravnave postopka državne revizijske komisije, ki pa je zahtevek neizbranega ponudnika po razveljavitvi postopka javnega 
naročanja zavrnila kot neutemeljen. Odločitev Državne revizijske komisije je bila v potrditev našega dobrega, strokovnega 
in pravilnega dela v postopkih javnih naročil. 

Izbrani ponudnik je z deli pričel konec januarja 2016, dela so se zaključila konec meseca februarja. Dela so predvsem pote-
kala popoldne in ponoči ter med vikendi. Vzpostavljen je bil nov sistem za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki 
omogoča javljanje požara in alarmiranje direktno na Gasilsko reševalni center Novo mesto. Nameščenih je preko 200 javljal-
nikov požara v vseh prostorih, odstranjeni so ionizirajoči javljalniki, namestili smo bliskavice, ki opozarjajo na požar gluhe.  
Gasilsko reševalni center bo lahko preko CNS-a videl točno lokacijo požara, saj bo prikazan javljalnik požara, ki je aktiviran.

Javljalniki požara so občutljivi na razne hlape, pline in dim. V kolikor bo v prostoru povečana njihova koncentracija, se bo 
takoj vključil požarni alarm, ki je povezan neposredno z Gasilsko reševalnim centrom Novo mesto.

Zaradi tega vse zaposlene v zavodu prosim, naj bodo pazljivi pri izvajanju svojega dela v ambulantah v izogib aktiviranja 
lažnega alarma, saj bodo s tem povezani stroški odziva gasilsko reševalne enote. 

Katarina Drenik, univ.dipl.prav.

NOVA REŠEVALNA VOZILA
Zdravstveni dom Novo mesto je bogatejši za štiri reševalna vozila znamke VW T6 in sicer eno nizko, dve polpovišani in eno 
povišano reševalno vozilo. 
Vozila je opremljalo podjetje Medicop iz Murske Sobote. Z novimi vozili smo nadomestili stara, že izrabljena reševalna vozila 
in bodo namenjena za izvajanje nujnih in nenujnih reševalnih prevozov in nudenju NMP. 
Opremljena so z najsodobnejšo opremo (oprema za reanimacijo, monitor, defibrilator, oprema za imobilizacijo...), v skladu 
s Pravilnikom o prevozih pacientov in novim Pravilnikom NMP.

Vodja reševalne službe
Peter Černe, dipl.zn.
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SESTAVA SKUPINE ZA ZDRAVJE
 INTERNI ČLANI

 – direktor ali predstavnik vodstva,
 –  sindikalni zaupnik ali predsednik sindikata
 –  delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu ali 

predstavnik SD
 –  svetovalec/promotor zdravja (npr. KIMDPŠ usposa-

bljanje), 
 –  izvajalec medicine dela,
 –  vodja kadrovske službe,
 –  odgovorni za varnost in zdravje pri delu,
 –  zaposleni, ki imajo ugled med zaposlenimi, npr. špor-

tniki, zdravo življenje in podobno,
 –  vodja proizvodnje, vodja razvoja in podobno…

 ZUNANJI ČLANI…

ANALIZA STANJA ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA
 –  podatki o bolniških staležih
 –  merjenje klime v organizaciji
 –  analiza zdravja v organizaciji
 –  nekateri instrumenti (DMI pri ZRC SAZU, ZVD vpra-

šalniki,…)

NEKAJ MOŽNIH UKREPOV PROMOCIJE
 – Dogodki spoznavanja in team buildinga.
 – Plačana (ali sofinancirana) redna rekreacija.
 – Delavnice ozaveščanja in motiviranja.
 – Usposabljanje skupine za zdravje oz. odgovornih.

 – Kratke masaže vratu in ramen v prostorih podjetja.
 – Objavljanje člankov in prispevkov na intranetu.
 – Čestitke predsednika uprave ob okrogli obletnici 

rojstva,…

ORODJA INŠTITUT ZA PRODUKTIVNOST
 –  Priročnik za izdelavo načrta promocije zdravja.
 –  Moderiranje in skupinski coaching.
 –  Različna komunikacijska sporočila.
 –  Kontrolni vprašalnik stanja in ureditve.
 –  100 top ukrepov promocije zdravja, ki predstavljajo 

dober izhodiščni nabor ukrepov.
 –  Usposabljanja, trening (komunikacija promocije 

zdravja, kontinuirano uspešno delo,..)

VKLJUČEVANJE ZAPOSLENIH V VZD
 Priporočila EU:

 –  vprašanja, predlogi ob raznih priložnostih,
 –  sodelovanje na posvetovanjih, preizkušanjih (npr. va-

rovalne opreme)
 –  sodelovanje v delovnih skupinah
 –  poročanje o nezgodah
 –  pogovor s predstavniki delavcev
 –  dober zgled, uporaba znanj VZD,…

PRIMER DOBRE PRAKSE PROMOCIJE ZDRAVJA V SLOVENIJI 
– SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO:

 –  izvedena analiza obremenitev in tveganj
 –  izdelan program promocije zdravja
 –  1-2 delavnici za organizacijo
 –  dvig ozaveščenosti in motivacije za zdravo delo
 –  vodje, usposobljeni za vodenje razgovorov (coaching)
 –  krajša usposabljanja za promocijo zdravja za 120-200 

sindikalnih zaupnikov
 –  izboljšanje zdravja ter posledično zmanjšanje absen-

tizma

KLJUČNA PRIPOROČILA
 –  stres obvladujmo že med službenim časom
 –  izboljšajmo veščine komuniciranja
 –  prihaja čas varnosti in zdravja na delu in v življenju

V našem zavodu imamo že kar nekaj ukrepov promocije 
zdravja in s tem lahko tudi upravičeno trdimo, da smo tudi 
mi primer dobre prakse.

Zlatka Kužnik, sms

KORAKI IZVAJANJA PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU
nadaljevanje članka iz prejšnje številke našega glasila

MISLI ZDRAVNICE
Ni lahko biti zdravnica. To ugotavljam vsak dan. 
Bombardirana sem z vseh strani
Mož podjetnik se je že navadil, da ni ne ure ne dneva, ko 
me ne bi težko bolan ali pa umirajoči pacient lahko pok-
lical na moj mobitel. Dolgo tudi že sumi, da imam kak 
skrit račun za plače... saj toliko sliši o strahotnih zasluž-
kih zdravnikov.
Ena hči, ekonomistka, pravi da me ne razume. “Čisto po 
neumnosti boš prehitro preminila!” mi reče, ko me vidi 
iztrošeno in s polno torbo nekih papirjev.
Druga hči, pravnica, pa pravi: “Vi zdravniki ste pa zares 
eni revčki. Eni so tako utrujeni, da kar plavajo med bol-
niškimi posteljami. Drugi pa tako naspidirani, kot bi bili 
na koki. Vsi pa ste nezadovoljni.”
Sem nezadovoljna? 
Ne, samo poklic zdravnika je zares postal tako zelo težak.

Nežka Dular, dr. med.



Novi dan29

REŠIMO ŽIVLJENJA 2015
V soboto, 5. 9.2015, je v Krškem potekalo 2. strokovno regijsko tekmovanje ekip nujne medicinske pomoči „ Rešimo življenja 
2015“. Tekmovanja se je udeležila tudi naša ekipa PHE  Novo mesto v zasedbi  Bojan Cimermančič, zt, Gregor Bevc, dipl. zn. 
in Jernej Štrasner, dr. med., spec. urg. med. 
Tekmovanje je potekalo na različnih lokacijah v Krškem in okolici. Sodelovalo je deset ekip , ki so se soočile z zelo zahtevni-
mi in stresnimi izzivi na terenu.  Reanimirali so utopljenega samomorilca, izpeljali porod na terenu, oskrbeli poškodovance 
v hudi prometni nesreči, otroka, ki se je poškodoval z nožem 
itd.. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz šestih scenarijev. Delo 
ekipe pa je ocenjevalo več sodnikov. Pozorno so opazovali  
predvsem  pristop ekipe na dogodek, skrb za varnost, sodelo-
vanje z drugimi službami, ukrepe ekipe in komunikacijo ter 
oskrbo ponesrečenca oziroma nenadno obolelega. 
Naša ekipa je pokazala zelo visoko raven strokovnega znanja 
in izkušenj ter zasedla skupno tretje mesto.  Odličen rezultat 
potrjuje pripravljenost ekip PHE  Novo mesto za vsakodnev-
no delo. Ob takšnih rezultatih smo lahko nadvse ponosni na 
naše reševalce, saj dokazujejo, da sodijo v sam vrh. Že tradi-
cionalno pa smo po najvišjih mestih posegli tudi na zabavi 
vseh sodelujočih, ki je sledila podelitvi priznanj. 

Andrej Levstik, zt

 

Udeleženci tekmovanja

Ekipa ZD NM ob izvedbi postopka RSI

Ekipa ZD NM: Jernej Štrasner, Gregor Bevc in Bojan Cimermačič,
rezerva in fotograf Andrej Levstik, ocenjevalec Peter Černe

Po intervenciji Posebne enote policije
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NA MLADIH SVET STOJI

 Kadrovica
Polona Bukovec

Starejša sestrica Maša se 
rada stisne k sestrici Niki 
– Jelena Tepavac, dr. med., 
specializantka (psihiatrija).

“Sem Tara Zupančič. Moj 
bratec Žak se rad crklja in 
komaj čaka, da bom postala 
velika in se bova skupaj 
igrala,” je pod sliko zapisala 
Petra Zupančič (laboratorij).

Darja (patronažna služba) 
in Miro Brudar (reševalna 
služba) sta zapisala: »To je 
najino veselje, najin sonček 
TIAN…«.

Bogdana Bjegojević, dr. 
med., specializantka se je 
razveselila prvorojenke Jane 
(splošna medicina).

“Najin zakladek, Ema” je  
konec oktobra 2015 z mo-
žem naznanila Katja Klobčar 
(uprava).

Ob koncu pomladi družini 
Štrasner dela družbo mali 
Jaša (Jernej Štrasner, dr. 
med., spec. – nujna medi-
cinska pomoč). 

Ažbe je navihan kot njegov 
očka Iztok Grahek (nujna 
medicinska pomoč).

Zadnji šolski dan se je 
družini Anje Andrejaš, dr. 
dent. med., specializantki 
(zobozdrastvena služba) 
pridružil Martin. Tako je 
mami obdana z moškimi na 
M – Martin, Matija in mož 
Marko. 

Navihanemu Eneju se je 
pridružil mali bratec Gašper 
(Vesna Pernišek – ZP Šen-
tjernej). 
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KADROVSKO POROČILO (april 2015 – februar 2016)
PRIHODI:
Oddelek splošne medicine z NMP:
1. ANA NARED, dipl. med. sestra
2. MARKO ČERNE, zdr. tehnik
3. ANDREJ JORDAN, zdr. tehnik
4. NEVENKA VERBIČ, sred. med. sestra
5. BERNARDA BLATNIK – sred. med. sestra – pripravnica
6. LEA PUCELJ, sred. med. sestra. – pripravnica
7. MATEVŽ LONGAR,  zdr. teh. – pripravnik
8. NINA BLAŽIČ, sred. med. sestra. – pripravnica
9. KLARA SMUK, sred. med. sestra – pripravnica
10. SABINA SMERKE, sred. med. sestra – pripravnica
11. VALENTINA KLEPEC, sred. med. sestra – pripravnica
12. KRISTINA FILIPOVIĆ, sred. med. sestra – pripravnica
13. ALEN MOHAR, zdr. tehnik – pripravnik
14. JERCA FAJDIGA - administratorka

Zdravstveno vzgojni center:
1. VANJA JENIČ, dipl. med. sestra – projekt SORO
2. PETRA ŽAGAR, dipl. med. sestra

Oddelek otroške in šolske medicine: 
1. KLARA KRVAVICA, dr. med. – specializantka

Oddelek zobozdravstvene službe:
1. VANJA MALJKOVIĆ, dr. dent. med. 
2. MIRJA ZULE, dr. dent. med.
3. GOCE GEORGIEV, dr. dent. med.
4. JASMINA KLOBUČAR, dipl. med. sestra
5. REBEKA GOLEŠ, sred. med. sestra
6. RANKA GAŠPERIČ, sred. med. sestra
7. SLAVKA NOVAK, sred. med. sestra
8. URŠA GORIŠEK, zobotehnica- pripravnica 

Oddelek medicine dela, prometa in športa : 
1. VESNA VELJOVIĆ, dr. med. – prilagoditveno obdobje
2. NUŠA ZUPAN, dr. med., specializantka

Oddelek za bolezni pljuč, srca in ožilja:
1. DANIJEL BORKOVIĆ, dr. med., spec. interne med.

Ambulanta za bolezni dojk:
1. LIDIJA LEGAN, dipl. inž. radiologije - pripravnica

SPO:
1. LILIJANA MOŽE, dipl. med. sestra

Oddelek polivalentne patronaže: 
1.  CIRILA BOŽIČ, dipl. med. sestra

Oddelek diagnostičnega laboratorija:
1. BARBARA SMOLE, dipl. inž. laborat. biomed. – pripravnica
2. NATAŠA SEDLAR, dipl. inž. laborat. biomed. – pripravnica

Oddelek mentalne higiene:
1. JUDITA MUŠIČ, univ. dipl. psih. - pripravnica
2. SANJA KOSTIĆ, defektologinja - pripravnica

Oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne zadeve:
1. NASTJA FLORJANČIČ, kadrovica
2. BOJAN PRAZNIK, vzdrževalec
3. ANJA BARTOL GAZVODA, čistilka
4. NATAŠA RAUH, čistilka
5. NINA LUŽAR, šivilja

Oddelek za finančno računovodske zadeve, plan in analize:
1. SAŠA ERJAVEC, višja strokovna sodelavka

ODHODI:
Oddelek splošne medicine z NMP:
1. SLAVKA VIZEC ŽIBERT, dr. med., spec. spl. med. 
2. IVANKA STRUNA, sred. med. sestra
3. MARIJA ZUPANČIČ, sred. med. sestra
4. TATJANA BREGAR, sred. med. sestra
5. ŽIGA KOČEVAR, zdr. teh. – pripravnik
6. LUN CIZEL, zdr. teh. – pripravnik

Zdravstveno vzgojni center:
1. DEJAN SOTIROV, dipl. zn.
2. MOJCA PRAH, višja med. sestra

Oddelek otroške in šolske medicine:
1. ALENKA SCHWEIGER PAVLAKOVIČ, dr. med., 
    spec. pediatrije
2. SARA MUŠKA ŽLAK, dipl. med. sestra

Oddelek zobozdravstvene službe:
1. GAŠPER FORTUNA, dr. dent. med., spec. oral. krg. 
2. SIMON BELE, dr. dent. med.
3. JASMINA METELKO, sred. med. sestra
4. MARJANCA KUŠLJAN, sred. med. sestra
5. SANDRA UHERNIK, sred. med. sestra

Oddelek za bolezni pljuč, srca in ožilja:
1. ŽIVANA KAVČIČ, dr. med., spec. interne med.

Oddelek medicine dela, prometa in športa:
1. JANJA KOS KRŽAN, dr. med., spec. med. dela, prom. in 
športa

Oddelek diagnostičnega laboratorija:
1. NATALIJA FRANKOVIČ, dipl. inž. laborat. biomed. - pri-
pravnica

Oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne zadeve:
1. NEVENKA MEDLE, strokovna sodelavka v računovodstvu
2. FRANCE PAVLIČ, vzdrževalec
3. PERKA ALEKSIĆ, čistilka 
4. JOŽICA VOVKO, čistilka

Kadrovica
Polona Bukovec



»Vse, ki bodo prišli v Zdravstveni dom, bomo obravnavali, kot da so naši najdražji,  
naši starši, naši otroci, naši prijatelji…; za njih moramo biti njihova najboljša izbira.«


