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Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.

TONE PAVČEK
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BESEDA DIREKTORICE
Spoštovani

V preteklem štiriletnem mandatu sem imela mož-
nost sodelovati pri vodenju Zdravstvenega doma 
kot strokovna direktorica, s 1.3.2016 pa sem prev-
zela funkcijo direktorice Zdravstvenega doma Novo 
mesto. Ožje vodstvo z navedenim datumom sestav-
ljata tudi pomočnica direktorice Katarina Drenik, 
univ. dipl. prav. in pomočnica direktorice za zdra-
vstveno nego, Alenka Piškur, dipl. med. sestra, ki je 
navedeno funkcijo opravljala že prej.

Asist. mag. ALENKA SIMONIČ, dr. med.,
direktorica

Osnovni gradnik vsakega dobro razvitega zdravstvenega 
sistema je primarno zdravstveno varstvo, katerega glavni 
nosilec je zdravstveni dom. Organizacija primarnega zdra-
vstvenega varstva v organizacijski enoti zdravstvenega 
doma omogoča celostno oskrbo pacientov, z vso potrebno 
bazično diagnostiko, imenovano tudi diagnostika ob pos-
telji oz. »point of care« diagnostika, in terapijo na enem 
mestu. Opisan model zdravstvenega varstva, s poudarkom 
na močno razvitem primarnem zdravstvenem varstvu, je za 
uporabnika, torej pacienta, najbolj dostopen in učinkovit, 
hkrati pa za sistem tudi finančno najbolj sprejemljiv in ugo-
den. Ob močno razvitem in dobro delujočem primarnem 
zdravstvenem varstvu je delež napotitev na sekundarni ali 
celo terciarni nivo zaradi nadaljnje diagnostike, kakor tudi 
delež sprejemov v bolnišnice, bistveno nižji. Zdravstveno 
varstvo je tako za uporabnika bolj prijazno, učinkovito in 
kakovostno ter stroškovno ugodneje, kar mora biti cilj zdra-
vstvene politike.  

V letu 2016 smo podobno kot zadnja leta dobro poslova-
li ter leto zaključili pozitivno. Ocenjujemo, da smo v letu 
2016 uspešno realizirali delovne programe. Veseli smo, da 
smo uspeli pridobiti nov program zgodnjega sistematske-
ga odkrivanja raka dojk – DORA. Pridobitev programa po-
meni velik doprinos za krepitev primarnega zdravstvenega 
varstva v dolenjski in posavski regiji in za vse ženske v cilj-
ni skupini, ki bodo vabljene v ta program. Ponosni smo, da 
smo tako postali peti stacionarni presejalni center v okviru 
državnega programa DORA v Sloveniji in prvi tak center v 
okviru programa DORA v dolenjski in posavski regiji.

V lanskem letu smo dokončno uredili tudi okolico Zdra-
vstvenega doma, popolnoma preuredili zobno ambulanto v 
OŠ Center in dve zobni ambulanti v zdravstvenem domu, 
zamenjali smo celoten sistem javljalnikov požara, prebelili 
čakalnice in stopnišča v zavodu in celotno ZP Šentjernej in 

Žužemberk, nabavili smo 5 zobozdravstvenih stolov, oseb-
ni avtomobil za potrebe patronažne službe, opremo za SPO 
in DORO,…

Za leto 2017 načrtujemo izvedbo investicij v okvirni vred-
nosti 2.000.000 EUR. Načrtujemo celovito prenovo kletnih 
prostorov, ureditev parkirnih mest za zaposlene, nabavo 
nujnega reševalnega vozila – reanimobila, dveh dodatnih 
reševalnih vozil, mamograf, ortopan, telerentgen, CBCT, 
ginekološki ultrazvok, CTG… Zaradi pomanjkanja prosto-
rov nameravamo v letu 2017 narediti projekt za nadzidavo 
4. nadstropja. Investicijo, ki jo bomo realizirali v letu 2018 
ocenjujemo, da bo vredna preko 1.500.000 EUR. 

Zdravje je naša največja vrednota, enak dostop do zdra-
vstvenega varstva pa eden od najpomembnejših ciljev zdra-
vstvene politike. Tudi naprej si bomo prizadevali, da bomo 
svoje poslanstvo, v skladu z našimi vrednotami, opravljali 
uspešno. 

Za dobro delo in uspeh zavoda gre zasluga vsem sodelav-
kam in sodelavcem, ki opravljajo svoje poslanstvo strokov-
no, profesionalno, z veliko mero empatije, pripadnosti in 
požrtvovalnosti, za kar se vsem iskreno zahvaljujem.

S spoštovanjem,
Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med.
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BESEDA POMOČNICE DIREKTORICE

BESEDA POMOČNICE DIREKTORICE ZA ZDRAVSTVENO NEGO

Februarja 2017 se je izteklo moje prvo leto izvajanja funkcije po-
močnice direktorice Zdravstvenega doma Novo mesto. Na pretek-
lo leto se oziram zadovoljna in hvaležna vsem, ki so mi stali ob 
strani in mi pomagali uresničiti zastavljene cilje. 

Prvi predpogoj, ki vodi k pozitivnemu poslovanju je  izpolnitev 
načrtovanega obsega dela, ki je pogoj za plačilo s strani ZZZS. Zas-
tavljeni cilj smo skoraj v celoti dosegli, za kar se moram zahvaliti 
prav vsem sodelavkam in sodelavcem. Prav vsak med vami je s 
svojim delom pripomogel k dosežkom poslovnega leta 2016. Na 
vseh nivojih organizacije smo se trudili gospodariti tako, da bi bil 
učinek vloženih sredstev in našega delovanja čim večji. Poslovno 
leto 2016 smo tako zaključili z dobrim poslovnim rezultatom.  Do 
izkazanih poslovnih rezultatov smo prišli, ne da bi posegali v pra-
vice zaposlenih, zmanjševali načrte nabav, rezali stroške za izobra-
ževanje. Na nekaterih področjih smo celo dodatno izboljšali opre-
mljenost in pogoje dela, kar nas dela še boljše in bolj prepoznavne. 

Rezultati dobrega dela gotovo vplivajo na kakovost zdravstvenih 
storitev ter zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih. Zadovoljni 
zaposleni so predpogoj za uspešno delo in dobre strokovne,  po-
slovne rezultate ter zadovoljstvo uporabnikov, ustanoviteljev in 
poslovnih partnerjev. Doseženo pa vpliva tudi na ugled ustanove.

Stojimo pred novimi izzivi, kako razrešiti prostorsko stisko, ki 
ovira naš razvoj. Iščemo nove izzive, iščemo poti, kako izboljša-
ti zadovoljstvo pacientov, zaposlenih,… Prav te dni aktivno za-
čenjamo s pripravo projektne dokumentacije in postopki javnih 

naročil za adaptacijo kletnih prostorov – od laboratorija, fiziote-
rapije, garaž,…. V izdelavi je idejni projekt za nadgradnjo četrtega 
nadstropja. Aktivnosti potekajo na področju kakovosti s postop-
nim prehodom na nov standard ISO 9000:2015. Iščemo najboljšo 
rešitev za pridobitev dodatnih parkirnih prostorov za zaposlene. 
Sodelavci na različnih področjih iščejo inovativne rešitve, ki lahko 
izboljšajo naše delo in poslovanje. Vse našteto bomo financirali iz 
lastnih sredstev.

Zagotovo bo leto 2017 polno izzivov, negotovosti, pa tudi prilož-
nosti. Konec koncev obljubljajo zdravstveno reformo, spremembe 
zakonodaje na področju vodenja javnih zavodov, napovedujejo se 
stavke, predvidevamo vračanje koncesij nazaj v javni zavod,…. 

Ne trdim, da ne bo težav. Menim, da je pred nami naporno in 
nepredvidljivo leto.  Trdno pa verjamem, da nam bo uspelo nada-
ljevati  dobro in uspešno le s skupnimi močmi vseh zaposlenih, z 
odkrito, odprto in realno komunikacijo. Predvsem pa si želim, da 
bodo naše vrednote - poštenost, medsebojno spoštovanje, odgo-
vornost, strokovnost in sodelovanje, resnično postale vrednote, ki 
se bodo odražale v naših glavah, srcih in predvsem v dejanjih in 
ne le na papirju. 

Prepričana sem, da bomo skupaj, z medsebojnim spoštovanjem, 
skupnim sodelovanjem in vašo podporo, nadaljevali po začrtani 
poti naprej.

Katarina Drenik, univ.dipl. pravnica

Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije opredeljuje, da je zdravstvena nega avtonomna 
zdravstvena disciplina, ki sooblikuje politiko razvoja siste-
mov zdravstvenega varstva na državni in lokalni ravni ter 
prevzema odgovornost za stroko zdravstvene nege, njeno 
organizacijo in upravljanje virov, ki so za njo potrebni. No-
silec zdravstvene nege so zaposleni v zdravstveni negi, ki 
so strokovnjaki za obravnavo posameznikov, družin, sku-
pin in širše družbene skupnosti ter avtonomno prevzema 
odgovornosti in naloge v sistemu zdravstvenega varstva v 
času zdravja in bolezni v vseh življenjskih obdobjih. Glavni 
cilj zdravstvene nege je čim višja stopnja zdravja. Naloge pa 
so predvsem krepitev in ohranjanje zdravja, pomoč pacien-
tom pri doseganju neodvisnosti pri opravljanju osnovnih 
življenjskih aktivnostih ter sodelovanje v procesu zdravlje-
nja in rehabilitacije. 

Pri tem želim poudariti odgovornost zaposlenih v zdra-
vstveni negi na večih ravneh: do pacientov, sodelavcev, de-

lodajalca, stroke, širše družbe, predvsem pa samemu sebi. 
Zagotovo so delavci v zdravstveni negi nepogrešljiv član 
zdravstvenega tima. Narava njihovega dela jim omogoča, 
da se približajo varovancem in tako lažje spoznajo njihove 
potrebe, stališča. Delo na tem področju je zelo dinamično, 
zahteva vedno več znanja za uspešno prilagajanje spreme-
njenim razmeram, ki nastajajo zaradi hitrega tehnološkega 
razvoja in možnosti, ki jih nudi sodobna medicina. 

Iskrena zahvala za dobro delo gre vsem mojim sodelavcem, 
saj je poleg strokovnega znanja za zaposlene v zdravstveni 
negi pomembno, da vzpostavijo empatične medsebojne 
odnose, vzdržujejo razumevajoč ter sočuten medčloveški 
odnos, so pacientu v oporo in pomoč ter mu tako zagoto-
vijo občutek varnosti… in to nam resnično lepo uspeva.
Za vse navedeno se bomo zavzemali tudi v nadaljnje…

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego
Alenka Piškur, dipl.med.sestra
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INFORMATIZACIJA V SLOVENSKEM ZDRAVSTVU
Informatizacija zdravja nedvoumno prispeva k učinkovi-
temu delu zdravstvenih služb ter zdravnikov, ki lahko na-
menijo več časa pacientom in manj birokraciji. Ali bo to 
pomagalo skrajšati nedopustno dolge čakalne vrste za speci-
alistične preglede?

Objektivna ocena trenutnega stanja na področju informa-
tizacije slovenskega zdravstva je precej težavna. V praksi 
se srečujemo s heterogenostjo ter fragmentiranostjo Zdra-
vstvenih informacijskih sistemov (ZIS), ki med seboj niso 
zadostno komunikacijsko povezljivi predvsem zaradi velike-
ga števila informacijskih rešitev. Zato so končni izkoristki 
oziroma sinergijski učinki relativno nizki.

Projekti informatizacije  se srečujejo s težavami, ki so na 
primer tehnično-tehnološke značilnosti ZIS ter pomanjka-
nje strateških in izvedbenih dokumentov. V zadnjih dveh 
letih je viden napredek z uvedbo eRecepta ter eNaročanja. 
Obstaja pa bojazen, da bodo podprojekti ostali nepovezani 
v funkcionalno celoto, predvsem zaradi pomanjkanja dolgo-
ročnega strateškega razvoja. 

V Sloveniji usmerja informatizacijo v zdravstvu Ministrstvo 
za zdravje, pri tem pa sodeluje tudi Nacionalni inštitut za 
javno zdravje (NIJZ), ki vodi implementacijo projektov. Na 
področju eZdravja so izvedeni oziroma se še izvajajo nasled-
nji projekti: interoperabilna hrbtenica (IH), informacijska 
rešitev za varno elektronsko predpisovanje in elektron-
sko izdajanje zdravil (eRecept), varno zdravstveno omrežje 
(zNET), informacijski portal za teleradiologijo, elektronski 

register cepljenih oseb (eRco), informacijska podpora za tri-
ažni postopek ter informacijska podpora procesu elektron-
ske napotitve in naročanja bolnikov na zdravstvene storitve 
(eNaročanje).

Pomanjkljivost eZdravja ter splošne informatizacije sloven-
skega zdravstva je v tem, da nobena strategija ne predvideva 
povezljivost ZIS preko zNET omrežja, s čimer bi Ministrstvo 
za zdravje ter tudi same institucije pridobile dostop do rela-
tivnih informacij, ki so potrebne za izvajanje operativnih in 
vodstvenih funkcij, optimalnejšo uporabo resursov z imple-
mentacijo učinkovitega naročanja na zdravstvene storitve 
ter z zmožnostjo spremljanja in objektivnega vrednotenja 
aktivnosti in zmogljivosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti. 
Izvajalci zdravstvenih storitev bi pridobili ustrezen dostop 
do informacij o bolnikih, zdravljenjih in diagnostiki, kar bi 
omogočilo kakovostnejšo komunikacijo in izmenjavo podat-
kov med samimi izvajalci zdravstvenih dejavnostih.

Zdravstveni dom Novo mesto je leta 2016 vzpostavil za 
potrebe projekta DORA kot prvi v Sloveniji obojestransko 
izmenjavo podatkov le preko omrežja zNET z Onkološkim 
inštitutom v Ljubljani. S tem smo dosegli varno in hitro 
izmenjavo podatkov in slik med dvema izvajalcema zdra-
vstvenih storitev. Hkrati smo na drugi strani minimizirali 
možnost napak, pri sočasnem izvajanju projekta DORA ter 
naše osnovne dejavnosti na istem aparatu.

Marko Ivanuša

PREHOD NA NOV STANDARD ISO 9001:2015
V Zdravstvenem domu Novo mesto imamo pridobljen cer-
tifikat ISO in opredeljene zahteve za sistem vodenja kako-
vosti, ki so skladne z zahtevami mednarodnega standarda 
ISO 9001. Trenutno delujemo po načelih ISO standarda 
9001:2008. Imamo vzpostavljen, dokumentiran, izvajan 
in vzdrževan sistem kakovosti ter nenehno izboljšujemo 
njegovo učinkovitost v skladu z zahtevami standarda. Do 
jeseni leta 2018 bomo predvidoma prešli na nov standard 
ISO 9001:2015. Planiramo pregledati obstoječi ISO sistem 
in narediti določene spremembe. Glavno vodilo pri posta-
vitvi novega standarda bo imeti razumljive, bistvene in 
uporabne predpise, ki se dejansko uporabljajo in izvajajo. 
Pri tem bo velik poudarek na tveganjih, na preventivi in 
na zapisih, ki so rezultat procesa, ne pa toliko na predpi-

sih, ki določajo procese. Ne dvomimo, da bomo prehod na 
nov standard izpeljali dobro in da bomo uspešno pridobili 
nov certifikat ISO 9001:2015.

Katja Klobčar, univ. dipl. pravnica

VESELA IZ AMBULANTE

Pacient me je prepričeval, da je bil na CISTOSKOPIJI... 
in jaz sem mu dala napotnico... zaprepadena in že malo 
nervozna iščem po zdravstvenem kartonu... potem 
pa skupaj ugotoviva, da je bil poslan na punkcijo s  
CITOLOGIJO.
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OBISK MINISTRICE ZA ZDRAVJE V ZDRAVSTVENEM DOMU 
NOVO MESTO
V ponedeljek, 10. aprila 2017 je ministrica za zdravje, 
Milojka Kolar Celarc obiskala Novo mesto, kjer se je 
sestala z vodstvom Zdravstvenega doma Novo mesto 
in Splošne bolnišnice Novo mesto, ki sta bila udele-
žena v pilotnem projektu uvajanja eNaročanja in eNa-
potnice. 

Ministrica je ob tem povedala, da je z 10. aprilom 2017 
papirnata napotnica izenačena z eNapotnico kar po-
meni, da pacientom ni potrebno več pošiljati papirnih 
zelenih obrazcev, da se bodo naročili k zdravniku spe-
cialistu. Pacienti se bodo lahko naročili sami osebno 
ali preko spleta, telefonsko, preko posebne brezplačne 
telefonske številke, lahko pa jih bo naročil tudi zdrav-
nik ali medicinska sestra. V Zdravstvenem domu Novo 
mesto razmišljamo tudi o uvedbi info točke, za pomoč 
pri eNaročanju vsem našim pacientom.

RESNA ZGODBA O RESNI ZADEVI
 
V zgodbi ne nastopam. Zgodba ni iz Novega mesta. Saj veste... varstvo osebnih podatkov je resna stvar. Zagotovo pa 
ob vseh raztrganih hlačah na kolenih… ni prav nič koristna. Vedno bolj celo mislim, da nas bo ravno varstvo osebnih 
podatkov zaneslo v popolno ne varstvo naših življenj... Pa vendar... varstvo zasebnih podatkov me zavezuje o molčanju 
lokacije in časa in oseb. Ne zavezuje pa me glede resnice...

Krepko čez 80 let je natolkla neka mama. Preživela kar nekaj možganskih kapi in obležala v postelji. Kolesje domačih se 
je zavrtelo in se organiziralo v nego in skrb... izpraznili so sobo vse nepotrebne šare in jo spremenili v bolniško sobo. 
Negovalka dopoldne, tamlada popoldne... vmes pa še domača hči in vnukinja. Mama je negovana kot roža prehajala iz 
meseca v mesec… narava pa je delala po svoje.

Najprej rdečina na peti, potem nekaj podliva, nato pa zlovešča temna barva. Nakazovalo se je odmrtje dela tkiva. Hitro 
vsemogoča mazila, posebna blazina... Poklicali so še osebno zdravnico, ki je poslala patronažno službo. Ta je potrdila dia-
gnozo preležanine. Trudila se je... zelo se je trudila. A vendar je pozabila na staro modrost... potrpežljivost je božja mast... 
le mažite se z njo. Skupaj z negovalko sta ugotovili, da bo le kirurg pomagal rešiti zadevo. Preobremenjena zdravnica je 
bila nato še bolj obremenjena, ko je pisala napotnico za kirurga in prevoznico za reševalno službo.

Nato so svojci nekako dobili datum pregleda. Mamo so prestavili na ležeči voziček, jo peljali lepo število kilometrov do 
kirurgije, tam je čakala nekaj ur, da je nato kirurg lahko z gazo na pinceti podrgnil po črni koži in rekel... to pa res še ni 
zrelo za odstranitev. Sestra poleg je še nekaj modrovala o delu na terenu... in mama je dobila izvid.

Vsaka napaka je neskončno dragocena priložnost za učenje. Pa se bojim, da se ne bo prav nihče prav ničesar naučil iz cele 
zgodbe. Vsaj tisto o potrpežljivosti poskusimo osvojiti... pa stare resnice o obračanju pacienta... pa podlaganje okončin... 
in ne navsezadnje.... samo bister um in gibanje nam daljšajo življenje.
 

Nežka Dular, dr.med.
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ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER 
Zdravstveno vzgojni center pokriva preventivo na 
vseh starostnih področjih, na področju splošne pre-
ventive in tudi zobne preventive. Zdravstvena vzgo-
ja je tista, ki si prizadeva, da bi vsak posameznik, pa 
tudi družba, sprejel zdravje za največjo vrednoto, si 
izoblikoval stališča do zdravja in jih tudi uresničeval 
v življenju. Aktivnosti zdravstveno vzgojnega centra 
so usmerjene predvsem v izobraževanje, ozavešča-
nje in svetovanje v zvezi z zdravim načinom življe-
nja in pri spremembi tveganih življenjskih navad.  

V zdravstveno vzgojnem centru se trudimo biti čim bolj pre-
poznavni tudi v splošni javnosti. V preteklem letu smo tako or-
ganizirali kar nekaj javnih dogodkov ob svetovnih dnevnih. V 
avli Zdravstvenega doma Novo mesto smo obiskovalce febru-
arja ozaveščali o škodljivosti kajenja in najpogostejših vrstah 
raka, marca o nalogah in pomenu ledvic, v mesecu maju pa o 
tem, zakaj je ščitnica v našem telesu tako pomembna in kaj se 
lahko zgodi če le-ta ne deluje pravilno. Ob dnevu medicinskih 
sester smo 12. maja 2016 obiskovalcem Zdravstvenega doma 
Novo mesto merili krvni tlak in pulzno oksimetrijo, ter tako 
promovirali dejavnosti in poklic medicinske sestre.

Eden večjih dogodkov v preteklem letu je bil ob svetovnem 
dnevu zdravja, ko smo skupaj s Fakulteto za zdravstvene 
vede Novo mesto organizirali aktivnosti v nakupovalnem 
središču Qlandija Novo mesto. Mimoidoče smo izobraževali 
o sladkorni bolezni, opravljali smo brezplačne meritve krv-
nega sladkorja in krvnega tlaka. Sodelavka Darinka Petrič je 
merila gleženjski indeks, sodelavke iz službe fizioterapije pa 
so prikazovale pravilno tehniko izvedbe nordijske hoje.

Od 17. do 20. maja smo se pridružili državni tedenski akciji 
merjenja krvnega tlaka ob svetovnem dnevu hipertenzije.  
V petek 20. maja pa smo sodelovali tudi na dogodku Šport 
in špas, ki ga je organiziral vrtec Žužemberk. V jeseni smo 
sodelovali tudi pri občinskem prazniku občine Dolenjske 
Toplice, kjer smo izvedli test hoje za mimoidoče in na Svito-
vi informacijski točki v Qlandiji, kjer smo opravljali analizo 
telesne sestave.

Za konec pa še ena novost. V splošni preventivi smo na podro-
čju odrasle populacije pričeli tudi z novimi psihoedukativnimi 
delavnicami. Tako poleg delavnice Podpora pri spoprijemanju z 
depresijo, po novem izvajamo tudi delavnici Podpora pri spop-
rijemanju s stresom in Podpora pri spoprijemanju s tesnobo.

Vanja Jenič, dipl. m. s. 

Svetovni dan zdravja

Svetovni dan medicinskih sester

VESELA IZ AMBULANTE
 
S tabletami je pa res en velik križ. Ali so tako majhne, da 
so premajhne… ali pa prevelike. 
Pacient se je potožil: “Tableta je tako velika, da je po 
Bogu ne morem pogoltnit... pa se matram kot žival, da 
bi šla po goltancu navzdol. Potem se pa še zatakne tam 
nekje na sredini prsnega koša in me je strah, da se bom 
zadušil. ”Spet druga pacientka pa je rekla, da je tabletica 
tako majhna, da nikoli ne ve zagotovo, če jo je sploh po-
jedla, ali pa se je kam pod protezo zataknila.

Nežka Dular, dr.med.
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RESNA IN ŽALOSTNA IZ AMBULANTE
 
Med mojimi pacienti so tudi taki, s katerimi moram zelo previdno  rokovati. Moški srednjih let ... dokaj izobražen in na 
dobrem položaju bi na vsak način rad opravil preiskavo MR glave. Prijazno sem mu razložila, da zares ni potrebe po taki 
preiskavi... vsaj zaenkrat še ne. Pa tudi pot do te preiskave naj bi bila začrtana preko pregleda pri specialistu, ki jo predlaga. 
Pacient ni bil zadovoljen, a je pogoltnil slino in sva za silo rešila situacijo. Pa ne za dolgo. Pri prihodnjem obisku mi  je kar ta-
koj povedal: “Ne vem, zakaj toliko komplicirate za tistih 220 eur... bom šel samoplačniško na MR.” Prijazno sem ga pogledala 
in rekla: “Upam, da mi boste pokazali izvid!” Pa me je odrezavo hitro odpravil: ”Ja zakaj pa... saj mi niste Vi dali napotnice.”
Lahko si mislite, kakšen je bil izvid. Pacient mi ga je pokazal potem, ko sem mu zatrdila, da ima prav vsak izvid veliko 
razlagalno težo... tudi, če je vse v redu.
Kako me žalostijo ljudje, ki mislijo, da lahko z denarjem vse kupijo... tudi dober ali slab izvid.
Da o rekah denarja, ki se valijo zdaj v eno nato v drugo smer... ne govorim. 

Nežka Dular, dr.med.

9. DNEVI MARIJE TOMŠIČ - RAZKORAK MED TEORIJO IN PRAKSO V 
ZDRAVSTVENI NEGI
Vsako leto se konec januarja  v spomin na Marijo Tomšič, 
katera je življenje posvetila napredku stroke zdravstvene 
nege, odvijejo dnevi Marije Tomšič. Tako so tudi letos 20. 
januarja 2017  v  Kulturno-kongresnem centru Dolenjske 
Toplice potekali  dnevi Marije Tomšič  in sicer že 9. po vrsti  
z naslovom: »Razkorak med teorijo in prakso«. Organizacija 
strokovnega srečanja je  potekala v  sodelovanju z Društvom 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, 
Splošno bolnišnico Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene 
vede Novo  mesto.  Srečanja smo se udeležili tudi zaposleni 
Zdravstvenega doma Novo mesto.

Strokovni prispevki, ki so bili predstavljeni na srečanju so 
ponazorili, kako se teorije odrazijo v prakso zdravstvene 
nege. S predstavljenimi vsebinami so predavatelji poskušali 
odgovoriti na vprašanja, ki se pogosto porajajo ob prenosu 
teorije v prakso. Ali se pripisuje prevelik pomen teoretič-
nim izhodiščem ali je premajhen poudarek na praktičnih 
veščinah ter ali se v kliničnih in drugih zdravstvenih okoljih 
izvaja na dokazih podprta zdravstvena nega?

Pomemben poudarek skozi vsa   predavanja je bil pomen 
strokovnega napredka, širitve teorije ter predvsem, kako to 
znanje prenesti v prakso. Če želimo medicinske sestre dob-
ro delovati, se  moramo v prvi vrsti učiti in nato nova znanja 
prenašati v svoja delovna okolja. Teorija in praksa morata 
hoditi z roko v roki in se prepletati in povezovati.

Po uvodnih pozdravih nam je prvi predavatelj  pripravil pre-
davanje z naslovom : »Lahko izmerimo razkorak med teorijo 
in prakso?« Tu nam je na zelo zanimiv način prikazal, da je 

merljiv razkorak, ki obstaja med teorijo in prakso, priložnost 
za izboljšave.

Zanimiv je bil prispevek učiteljice praktičnega pouka s Sre-
dnje zdravstvene šole Novo mesto, ki ima  veliko izkušenj  
s svojega področja. Nazorno in prijetno nam je prikazala di-
leme, s katerimi se srečujejo kot učiteljice teorije in morajo  
ta znanja prenesti na dijake v šoli in nato v klinično okolje.    
Predavateljica iz Zdravstvenega doma Trebnje je predstavila 
rezultate sodelovanja dispanzerja za ženske ZD Trebnje v 
državnem programu ZORA.

Predavatelji iz SB NM  so v svojih predavanjih prikazali pri-
mere dobrih praks v SB NM.

V predavanju z naslovom: »Nasilni pacienti, kaj pa nasilni 
zdravstveni delavci?«, ki ga je izvedla zastopnica pacientovih 
pravic,  je v svojem predavanju prikazala primere neetičnega 
in nasilnega vedenja zdravstvenih delavcev do pacientov. 

Zaključili smo s predavanjem gospe, s katero smo skupaj 
ugotavljali »Kaj jemlje dih in nam daje navdih?«

Čisto za konec pa so nam otroci iz OŠ Dolenjske Toplice 
pripravili glasbeno-plesno točko, tako da smo domov odšli 
polni lepih vtisov in novih znanj  z željo, da se prihodnje 
leto udeležimo ponovnega 10. srečanja ob dnevih Marije 
Tomšič.

Darja Magnik, dipl. med. sestra
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VAJE NA DELOVNEM MESTU
Preden pričnete z vajami odprite okna, da med vadbo vdihujete svež zrak! Vsako vajo ponovite vsaj 3x. Obvezno 
upoštevajte označen vrstni red vaj.

1.1. VDIH
Stojimo vzravnano, noge 
v širini bokov, roke spro-
ščene ob telesu.

1.2. Globoko vdihnemo, 
prsni koš potisnemo 
naprej, roke  ob strani 
dvignemo stegnjene nad 
glavo do ušes. Poudarek 
na iztegnjenih komolcih!  
Ob izdihu roke spustimo 
v izhodni položaj.

2.1. KROŽENJE Z RAMENI 
Začnemo s kroženjem 
z rameni naprej in 
navzgor.

8.1. SPROŠČANJE  
OBRAZNIH MIŠIC
Močno zamižimo in sti-
snemo zobe skupaj.

8.2.   Močno odpremo 
oči in stisnemo ustnice 
skupaj ter  z ustnicami 
oblikujemo črko »O«.

2.2. Nadaljujemo s krože-
njem nazaj in navzdol.

3.1. NAPENJANJE LOKA
Stojimo vzravnano, roke iztegnemo  
pred  seboj z dlanmi skupaj.

3.2. Potegnemo eno skrčeno  roko 
nazaj ob telesu, hkrati obrnemo  glavo 
nazaj ter zasukamo trup. Komolec gre 
nazaj v višini ramen!

4.1. POČEP
Stojimo vzravnano, noge 
v širini bokov in roke 
sproščeno ob telesu.

6.2. Z iztegnjenimi prsti 
upognemo dlani navzdol. 

6.1. IZTEG PRSTOV IN 
DLANI
Sedimo vzravnano. Roke 
iztegnemo pred seboj v 
višini ramen. Prste izteg-
nemo in upognemo dlani 
navzgor.

5.1.  SVEČA
Sedimo vzravnano.  Roke 
dvignemo ob straneh 
nad glavo.

5.2. Dlani prepletemo, 
potisnemo prsi naprej  in 
navzgor, iztegnjene roke  
potisnemo  gor in nazaj. 

4.2. Upognemo trup z 
iztegnjenimi rokami nap-
rej (komolci čim bolj ob 
glavi – ušesih). Zadnjico 
spustimo nazaj in dol, 
maksimalno do kota  90°. 
Pazimo, da so kolena za 
prsti nog!
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PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Promocija zdravja na delovnem mestu, opredeljena s strani Evropske mreže, je skupno prizadevanje 
delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu (ENWHP – 
European Network for Workplace Health Promotion). 

Dobro zdravje je predpogoj za dobro in uspešno življenje in 
delo - tako za posameznika kot za delovno organizacijo. Skrb 
za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je ekonom-
sko upravičena, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo 
v varnem in spodbudnem delovnem okolju bolj produktivni 
in ustvarjalni, redkeje zbolijo in redkeje  odhajajo v bolniš-
ki stalež, prav tako pa ostajajo zvesti organizaciji oziroma 
delodajalcu. Zato želimo tudi na delovnih mestih spodbu-
jati prizadevanja, ki cenijo, podpirajo in omogočajo dobro 
zdravje in počutje pri vseh (smernice za promocijo zdravja 
na delovnem mestu-Ministrstvo za zdravje)

Danes se z uporabo računalnikov oziroma sedenjem na de-
lovnem mestu srečuje večji del prebivalstva. Čeprav ti ponu-
jajo nešteto dobrih stvari, pa žal nekoliko manj prizanašajo 
zdravju. Številni pred računalnikom dnevno prebijejo tudi 
po 10 ur in več, kar se lahko odraža na njihovem zdravju. 
Nepravilen način uporabe med drugim lahko povzroči bole-
čine v hrbtu, vratu in rokah, glavobole ter utrujenost oči in 
slabšanje vida.

Pravilno sedenje pred računalnikom:
• sedenje s podprtim spodnjim in po možnosti zgornjim 

delom hrbta na naslonjalu, 
• stopala naj dosegajo tla,
• kot v kolenskem sklepu naj bo 90˚, kot v kolčnem sklepu 

med 90˚ in 110˚,

• med tipkanjem in uporabo miške naj bodo komolci v vi-
šini mize,

• tipkovnica, miška in zaslon naj bodo direktno pred tele-
som,

• tipkovnica naj bo v položaju, da bodo ramena in zapestja 
sproščena,

• pri uporabi miške, naj bo zadnji del dlani venomer naslo-
njen na mizo oziroma podlogo za  miško,

• zaslon naj bo v takšni višini, da bo zgornji del slike v 
višini oči, 

• razdalja med telesom in zaslonom naj bo vsaj za dolžino 
roke,

• spodnji del zaslona naj bo malenkost bližje kot zgornji 
del,

• zelo pomembno je, da na zaslonu ne prihaja do odboja 
luči iz prostora ali odboja zunanje svetlobe.

Premori:
V delovnem času je potrebno večkrat narediti kratek pre-
mor, vstati in se sprehoditi oziroma poizkušajte opraviti 
delo, ki se ga ne opravlja na računalniku. Po uri dela je ko-
ristno vzeti 5-10 minut odmora in v tem času narediti nekaj 
vaj, s katerimi razbremenimo telo zaradi ponavljajočih gibov 
oziroma dolgotrajnih statičnih položajev.

Oddelek za fizioterpijo: 
dipl. fiziot. Sandra Kos 

dipl. fiziot. Suzana Luštek

Prikaz nepravilnega in pravilnega sedenja pred računalnikom

7.1. MASAŽA STOPALA
 Vzamemo okrogel  – 
žogico ali valjast predmet 
– steklenico ter z njo 
drsimo po stopalu.  Od 
pete….

7.2.  ….do prstov in 
nazaj.  
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PROGRAM ZGODNJEGA ODKRIVANJA RAKA DOJK DORA  
TUDI V ZDRAVSTVENEM DOMU NOVO MESTO
V decembru 2016 smo pričeli s preventivnim programom 
DORA v Zdravstvenem domu Novo mesto.  Za dolenjsko re-
gijo je to prvi presejalni center, za celotno Slovenijo pa peti.
DORA je državni program presejanja za raka dojk, ki ga or-
ganizira Onkološki inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za 
zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Program Dora omogoča vsem ženskam med 50. in 69. le-
tom starosti slikanje dojk z rentgenskimi žarki – mamogra-
fijo. Na presejalno mamografijo v enoto programa DORA v 
Zdravstveni dom Novo mesto so vabljene ženske s stalnim 
naslovom iz občin Novo mesto, Dolenjske Toplice, Kostanje-
vica na Krki, Krško, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, 
Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke 
Toplice, Trebnje in Žužemberk. 
Za ženske iz občin Brežice, Semič, Metlika in Črnomelj pa bo 
predvidoma v letu 2018 začela delovati mobilna enota. Do 
takrat pa imajo ženske iz omenjenih občin pravico do preven-
tivne mamografije v obstoječih ambulantah za bolezni dojk. 
V dolenjski regiji na območni enoti Novo mesto in Krško je 
žensk starih med 50 in 69 let, ki ustrezajo programu DORA 
24.500. Predvideno bo v našem presejalnem centru slikanih 
6.808 žensk na leto. V času med 14.12.2016 in 31.1.2017 je 
bilo na preventivno mamografijo povabljenih 776 žensk, na 
mamografijo pa je prišlo 673 žensk kar pomeni, da je bila 
udeležba v prvem mesecu 87%.
Ženske na dom prejmejo vabilo z datumom in uro slikanja, 
celoten postopek pa traja slabe pol ure. Presejalni center 
DORA deluje ločeno od Ambulante za bolezni dojk. Za pre-
sejalno mamografijo ne potrebujejo napotnice in so na slika-
nje vabljene vsaki dve leti brez naročanja.
V program se lahko ženske naročijo tudi same, in sicer tako, 
da pokličejo v Register DORA na brezplačno telefonsko šte-
vilko 080 27 28, vsak dan od 9.00 do 12.00, ali pišejo na 
elektronski naslov: dora@onko-i.si. 

Direktorica, asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. je pouda-
rila pomen pridobitve programa DORA za krepitev primar-
nega zdravstvenega varstva v dolenjski in posavski regiji in 
za vse ženske v ciljni skupini, ki bodo vabljene v ta program. 
Povedala je tudi, da novo funkcijo sprejemamo z veliko od-
govornostjo, saj bodo tako tudi ženske v dolenjski in posa-
vski regiji lahko vključene v organiziran državni preventiv-
ni program, ki temelji na visokih strokovnih standardih in 
strogih evropskih smernicah kakovosti. 

Klara Lužar, dipl. inž. rad.

Kolektiv programa DORA iz Novega mesta s kolegicami iz 
Ljubljane in z vodjo programa DORA, mag. Maksimiljanom 
Kadivcem, dr.med.

Maja Beuc, Klara Lužar, Zala Janežič in Lidija Legan – kolek-
tiv ZD NM, ki izvaja program DORA

Direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto asist. mag. 
Alenka Simonič, sekretarka na Direktoratu za javno zdravje 
Ministrstva za zdravje Blanka Mikl-Mežnar in vodja držav-
nega programa DORA mag. Maksimiljan Kadivec so s pre-
rezom traku odprli prostore presejalnega centra v okviru 
državnega programa DORA.
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TRETJE LETO OSNOVNEGA CERTIFIKATA DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
Poteka že tretjo leto, odkar smo pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. V tem času smo 
implementirali vse ukrepe in skušali kar najbolje z njimi tudi seznaniti vse zaposlene.

Ugotavljamo, da je najbolje sprejet ukrep »Novoletno obda-
rovanje otrok« z obiskom Dedka Mraza, sledijo ukrepi za 
varovanje zdravja (možnosti rekreacije, telovadbe, korišče-
nja počitniških kapacitet,…), pa koriščenje prostih dni ob 
prvem šolskem dnevu in počitnic, ter popusti za nuhalno 
svetlino in samoplačniške storitve. Tudi tim za usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja je zaživel in nanje ste se 
sodelavci obrnili z nekaterimi predlogi.

Koriščenje nekaterih ukrepov je v veliki meri odvisno tudi 
od kadrovskih zmožnosti in zasedenosti tima, saj smo or-
ganizacija, ki mora v prvi vrsti poskrbeti za svojo osnovno 
dejavnost, za zdravje svojih pacientov. Zato koriščenje pro-
stih dni na določene dneve kot so prvi šolski dan in upo-
števanje prednosti koriščenja dopustov mladim staršem s 
šoloobveznimi otroki od vodij oddelkov zahteva dodatne na-
pore in usklajevanja. Vodje so tako razpeti na eni strani med 
razumevanjem in željo, da omogočijo proste dni na željeni 
termin in na drugi strani z obveznostjo organizirati delo, ki 
mora nemoteno potekati. Kljub temu ugotavljamo, da tudi 
vodjem ta cilj v veliki meri uspeva.

Vsi ukrepi pa niso koriščeni. Sprejeli smo tudi ukrep, ki bi 
mlademu staršu s šoloobveznim otrokom omogočil delo 

samo v eni izmeni dopoldne. Ker je ta ukrep vezan na po-
godbo z ZZZS-jem in njihovo odobritvijo, žal tega ukrepa v 
naš zavod nismo mogli implementirati.

V tretjem letu delovanja »Družini prijaznega podjetja« je čas 
za preveritev ukrepov tudi z vašo pomočjo, zato vam bomo 
v naslednjem mesecu poslali anketo v izpolnitev. Na podla-
gi ugotovitev te ankete in predlogov, ki jih je zbral Tim za 
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja bomo ukre-
pe prenovili: nekatere ukinili, kakšnega sprejeli na novo in 
morda tudi kakšnega preoblikovali.

Dobre ukrepe lahko oblikujemo le z vašimi predlogi, zato 
vas ob tej priložnosti vabim, da svoje mnenje poveste v sple-
tni anketi, ki jo boste zaposleni prejeli v reševanje v aprilu 
oz. maju.

Elizabeta Grill

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO JE SODELOVAL PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA OB OBISKU PREDSEDNIKA RUSKE FEDERACIJE, G . VLADIMIRJA PUTINA
Ena izmed dejavnosti službe NMP ZD NM je tudi zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah. Že nekajkrat smo 
uspešno sodelovali tudi na državnih dogodkih v organizaciji 
Protokola Republike Slovenije, zato smo bili pozvani k sode-
lovanju tudi ob obisku predsednika Ruske federacije g. Vla-
dimirja Putina. 30.7.2016 smo z ekipo NRV (Tomaž Hodnik, 
Peter Černe) zagotavljali zdravstveno varstvo in spremljali 
kolono protokolarnih vozil od Letališča Brnik do Ruske ka-
pelice na Vršiču, Ljubljane, Brda pri Kranju ter vrnitve na 
letališče. 

Specifika tovrstnih dogodkov je visoka stopnja varovanja, 
varnostni pregledi, poznavanje pravil gibanja in vožnje v ko-
loni vozil s spremstvom. 
 
Peter Černe, dipl. zn. Foto: Saša Despot, Vir: www.zurnal24.si
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VESELE IZ AMBULANTE
Pacient je hotel pregnati bolečine v žrelu in je kar tri dni že 
jemal redno STRAHIN, pa ni nič pomagalo. Skupaj sva ugo-
tovila, da je jemal  STREPTOSIL.
Spet drugi je jemal LAX, pa ni nič bolj hodil na vodo.. LASIX.
Tretji  mi je rekel: “ Ste kot KRIMINALIST... vse zapišete, kar 
Vam povem!”
Starejša pacientka mi modro pove, da je kar KAPROL  vzela, 
pa ji je krvni tlak malo padel... KAPTOPRIL. Redno pa jemlje 
APLOPIN.... AMLODIPIN. Če težko diha pa vzame dva PI-
SKA… VDIHA Ventolina.

Nežka Dular, dr.med

TEKMOVANJE EKIP NMP RALLYE REJVIZ - ČEŠKA 
V mesecu maju 2016 se je ekipa PHE ZD NM udeležila med-
narodnega tekmovanja ekip NMP Rallye Rejviz v kraju Kouty 
nad Desnou, na Češkem. Tekmovanje je potekalo že dvajseto 
leto zapored in je bilo razdeljeno v več kategorij – študent-
sko, nacionalno (52 ekip), mednarodno (33 ekip), tekmova-
nje dispečerjev v zdravstvu. Poleg evropskih ekip so se tek-
movanja udeležile tudi ekipe iz Kanade, Japonske in ZDA.

Tekmovanje je potekalo na več delovnih točkah, ki so za-
jemale obravnavo različnih nujnih stanj in sicer: delovna 
nesreča, reanimacija, oskrba življenjsko ogroženega otro-
ka, psihiatrično nujno stanje, masovna nesreča, vrvna teh-
nika,… Naša ekipa je dosegla peto mesto, kar je glede na 
dejstvo, da smo se tekmovanja udeležili prvič, zelo dober 
rezultat. Spoznali smo način dela ostalih reševalnih služb in 
izmenjali izkušnje.

Vrhunec srečanja je bila zaključna povorka vseh reševalnih 
vozil z mesta podelitve nagrad do hotela. Praktično vsi lokal-
ni prebivalci so na 10 km dolgi poti pozdravljali udeležence 
parade preko 100 reševalnih vozil, okrašenih z zastavami in 
simboli svojih držav. Poleg tekmovalnega dela smo se zelo 
dobro izkazali tudi v družabnem delu srečanja.

Peter Černe, dipl. zn.

Z ekipo Japonske.

Z ekipo Ontario Kanada.
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KOŠARICA DOBREGA POČUTJA RADIA AKTUAL
V sklopu akcije ZDRAVA SLOVENIJA je ekipa Ra-
dia Aktual poskrbela za delovne kolektive, ki zara-
di hudega tempa večkrat preskočijo malico. 

Darja Brudar, mag. vzg. in men. v zdr., vodja pat-
ronažne službe je v uredništvo Radia Aktual pos-
redovala sporočilo z vsebimo: »Smo patronažne 
medicinske sestre ZD Novo mesto. Obiskujemo 
ljudi po terenu, na njihovih domovih od rojstva do 
konca življenja. Ves čas smo izpostavljene vremen-
skim nevšečnostim… pozimi sneg, led, mraz… 
poleti vročina, ki jo vsaka po svoje blaži s klimo v 
avtomobilih. Mislim, da moramo v prvi vrsti pos-
krbeti najprej za svoje zdravje, da lahko kasneje 
pomagamo tudi ostalim ljudem na terenu, ki nas vsekakor potrebujejo. Sem vodja patronažne službe ZD Novo mesto in 
bi rada malo »pocrkljala« svoje punce z vašo pomočjo, saj si zaradi vsakodnevne predanosti pacientom, to zaslužimo!«. 

Jutranja ekipa Radia AKTUAL je v mesecu februarju 2017, s košarico dobrega počutja polno sadja in jogurtov LCA obiskala 
patronažno službo in prijetno presenetila medicinske sestre. 

Vir: Darja Brudar, mag. vzg. in man. v zdr.
Svet 24

ZLOŽENKA ZOBNEGA  
PREVENTIVNEGA KABINETA  
ZD NM V GAMBIJI
Študentka medicine Ana Kulovic  se je meseca junija 2016 kot 
prostovoljka pod okriljem društva Za otroke sveta, udeležila 
humanitarno zdravstvene akcije v Gambiji (Afrika). 

Pred odhodom so zbrali okoli 250 zobnih ščetk in 100 zobnih 
past, ki so jih v Gambiji razdelili otrokom v vrtcu in šoli, pa 
tudi učiteljicam in njihovim družinam. Zanimivo je, da otroci 
poznajo  pomen umivanja zob, vendar si zaradi pomanjka-
nja denarja ne morejo kupiti potrebnega pribora. Tako je bila 
obdaritev s ščetkami in pastami zadetek v polno, saj so bili 
otroci daril zelo veseli.

Zdravstveni dom Novo mesto je za akcijo prispeval pripomoč-
ke za ustno higieno.

Aleksandra Škedelj, dipl. med. s.
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Na osnovnih šolah izvajamo akcijo »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi 
prehrani«, ki že dolga desetletja strokovno in organizacijsko poteka pod  
okriljem Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva. Cilj akcije 
je vzpodbuditi pozitiven odnos in odgovornost do lastnega zdravja zob in 
ustne votline. Menimo, da gre za odlično motivacijsko akcijo, saj je tudi med 
starši in učitelji akcija naletela na dober odziv, kar je zelo pomembno, saj je 
za pozitivne rezultate njihovo sodelovanje ključno. Spodbujanje umivanja 
zob je zelo pomembno, saj pravilno ščetkanje zob zahteva veliko motorič-
no spretnost, ki ga predvsem otroci, v starosti do približno 10 let, še ne 
obvladajo dobro, zato vedno priporočamo, da starši otroka nadzirajo in mu 
pomagajo pri umivanju zob.
Na področju, ki ga pokriva Zdravstveni dom Novo mesto vsako leto tekmuje 
22 osnovnih šol (približno 126 razredov) kar zajema okoli 3.000 otok. Pokri-
tost s Tekmovanjem za čiste zobe ob zdravi prehrani je 100 %. Tekmovanje poteka od septembra do konca aprila. Vsak razred lah-
ko zbere največ 105 točk. Razred, ki zbere največje število točk je tudi regijski zmagovalec in je poleg lokalne prireditve povabljen 
še na vseslovensko prireditev v Ljubljani. Ob regijskem zmagovalcu, je na vsaki sodelujoči šoli razglašen tudi zmagovalni razred.
Vsako leto s pomočjo sponzorjev organiziramo zaključno  prireditev »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani« kjer se zbe-
re okoli 500 otrok. Za veselo vzdušje le teh poskrbijo otroški animatorji. Tako smo se  tudi 19.5.2016 v športni dvorani Leona 
Štuklja izvrstno zabavali ob animaciji Maje Kokol. Pohval in nagrad ni manjkalo 
ne za otroke kot tudi za učiteljice, učitelje, ki skozi vse leto spodbujajo svoje 
učence k boljši ustni higieni in dobro sodelujejo z nami ter nas pri delu tudi 
podpirajo. Zmagovalci so vsi otroci, vendar nekdo mora biti najboljši in letos je 
to 1.razred Osnovne šole Stopiče, ki je tudi regijski zmagovalec in se je udeležil 
tudi osrednje zaključne prireditve v Ljubljani 26.5.2016, kjer smo se zabavali ob 
akrobatski skupini Dunk Kings in skupini Čuki. Naš generalni sponzor GlaxoS-
mithKline je seveda poskrbel za čiste zobke otrok cele Slovenije in seveda še za 
posebne nagrade za vse regijske zmagovalce.
Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje, podporo in navdih. Tekmovanje 
za čiste zobe ni namenjeno samo enosmernemu učenju, temveč k medsebojne-
mu sodelovanju in seveda čim boljšim rezultatom. To pa so seveda zdravi zobki 
ter sijoči in radostni nasmehi na vašem in našem obrazu.
Tudi letos bomo s pomočjo sponzorjev organizirali prireditev ob zaključku Tek-
movanja za čiste zobe ob zdravi prehrani. Prireditev bo v športni dvorani Leona 
Štuklja, 18.5.2017 ob 10.00 uri. Regijski zmagovalci pa bodo odšli tudi na vses-
lovensko prireditev ob zaključku Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani v 
Ljubljano, 25.5.2017. 

Aleksandra Škedelj, dipl.med.sestra                                          

Zahvala sponzorjem:
GENERALNI SPONZOR:

 OSTALI SPONZORJI:
Šolski center Novo mesto

Zdravstveni dom Novo mesto
Dana d.o.o.
Kolpa d.o.o.
Pagras d.o.o.
Total d.o.o.
Elfis d.o.o.

Star 2000 d.o.o.
Pušnik – Novljan d.o.o.

Ključavničarstvo Šmajdek d.o.o.
Eventus d.o.o.

Občina Dolenjske Toplice
Občina Žužemberk
Dolenjske lekarne

Revoz d.d.
Nadja Judež dr.dent.med.

Matjaž Recelj dr.dent.med.
Janka Gorenec dr.dent.med.

Simon Bele dr.dent.med.
Miro Gašperšič dr.dent.med.
Tanja Rihtar, dr. dent. med.

Stanka Drenik dr. dent. med.

TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI
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KOSTANJEV PIKNIK
Jesen, ta radodarni letni čas nam preskrbi številne darove 
in ponudi priložnosti, da poskusimo, kaj nam je narava 
namenila za pozne jesenske in zimske dni! V našem oko-
lju so še posebej cenjeni darovi narave, ki zrastejo sami 
in jih človek le nabere in zaužije. Med take darove jeseni 
gotovo spadajo gobe in kostanj. Tako smo se jeseni sode-
lavci zbrali na kostanjevem pikniku, organiziranem v Če-
šči vasi… Najbolj pridni so poskrbeli za kostanj, mošt in 
sladke dobrote.
Ob prihodu smo se za ogrevanje in pridobivanje potrebne 
energije najprej posladkali in nazdravili na lepo druženje. 
Seveda smo zakurili ogenj in se družno lotili rezanja kosta-
nja. Kmalu je med nami zadišalo po golažu, s katerim smo 
se prijetno okrepčali. Narezani kostanj smo v pripravljeni 
posodi za peko pristavili na ogenj. Prijetna toplota ognja 
nas je v hladnem večeru privabila in kmalu se je oglasi-
la še harmonika fanta spretnih prstov Domna Kastrevca 
Kovačiča, kateremu smo z veseljem pristopili in  družno 
zapeli. Prepevali smo narodne, zabavne in partizanske pe-
smi. Posebno nas je presenetil in razveselil zobozdravnik 

Tom Kobe, ki nam je zapel delček arije Pod svobodnim 
soncem. Resnično nas je navdušil!
Pečen kostanj nam je zelo teknil in kmalu so stekle razne 
debate in modrovanja!  
Pozabili smo na mraz, 
ki ga je prinesel večer 
in preprosto uživali v 
prijetnem druženju. 
Ostaja neizrečena že-
lja, da se jeseni spet 
dobimo in kostanjev 
piknik obogatimo še 
s kakšno preprosto 
športno in družabno 
igro.
Najlepša hvala Ko-
njeniškemu centru v 
Češči vasi, ki so nam 
prijazno odstopili 
prostor za naš kostanjev piknik!

Jerca Fajdiga
Kramljanje ob vinčku in dobrotah.

Harmonika!!! In lažje se zapoje!

Pridne mravljice.
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TRADICIONALNO PREDNOVOLETNO SREČANJE ZAPOSLENIH IN 
UPOKOJENCEV TER PODELITEV PRIZNANJ JUBILANTOM ZA LETO 2016
Prednovoletno srečanje zaposlenih in upokojenih delavcev 
Zdravstvenega doma Novo mesto je bilo v petek, 16.12.2016, 
v Kulturnem centru Janeza Trdine. Srečanja se je udeležilo 
okoli 350 sedanjih in nekdanjih zaposlenih.  Prireditev je 
povezovala Renata Mikec. Prireditev se je pričela z nago-
vorom direktorice ZD NM asist. mag. Alenke Simonič, dr. 
med., ki je na kratko povzela poslovanje zavoda v letu 2016 
in hkrati predstavila izzive in cilje za leto 2017. Po nagovoru 
direktorice je sledila podelitev jubilejnih priznanj za vestno 
in požrtvovalno delo zaposlenih v javnem sektorju. Jubilej je 
v letu 2016 skupaj obeležilo 19 zaposlenih. 

Sledila je odlična glasbena monokomedija igralca Jureta Iva-
nušiča z naslovom Od tišine do glasbe. Z anekdotami smo se 
sprehodili skozi zgodovino glasbe. V svojem ilustrativnem, 
duhovitem, virtuoznem ter tematsko in žanrsko bogatem 
nastopu, se je mojstrsko prelevil iz ene vloge v drugo; od pi-
anista do pevca, od skladatelja do dirigenta, od muzikologa 
do glasbenega kritika, od kamene dobe do Rolling Stonesov, 
od klasike do moderne, od jazza do popa, od popevke do 
šansona, od uverture do aplavza.

Po glasbeni monokomediji pa nas je v avli čakalo presene-
čenje – nastop skupine Aufbiks. V sproščenem in prijetnem 
vzdušju ob glasbi smo obujali spomine, si izmenjali mnenja 
ter utrjevali medosebne vezi. Z veseljem smo tudi zaplesali 
do poznih nočnih ur.  

Saša Erjavec



Novi dan17



Novi dan 18

PRIJATELJSKA DRUŽENJA
V letu 2016 smo v Zdravstvenem domu Novo mesto organizirali dva izleta za zaposlene, možnost udelež-
be pa so imeli tudi naši upokojenci.

Na vseh teh izletih se čuti pripadnost kolektivu, da v nas 
še vedno živi skupni duh in želja po krepitvi medsebojnih 
odnosov.
Posebej moram pohvaliti našo direktorico asist.mag. Alenko 
Simonič, dr.med., ki se tudi sama udeleži naših izletov, ko-
likor ji obveznosti dopuščajo. 
Prvi izlet smo izpeljali v mesecu maju.  To je bila enodnevna 
ekskurzija po Prekmurju. Vreme nam je bilo zelo naklonje-
no, družba je bila enkratna. Prekmurje je čudovita in pisana 
pokrajina, ki se trudi v svojo sredino pripeljati čim več tu-
rizma in to ji tudi zelo dobro uspeva. Gostoljubni in prijazni 
domačini s svojo pristnostjo pripomorejo oplemenititi svojo 
deželo. V zelo lepem spominu nam je ostal ogled Beltincev 
in mlina na Muri, kjer so nas postregli z Burjaško malico, 

ljubezenskim napojem in predvsem z dobro voljo. Pot nas 
je peljala po Lendavskih goricah, kjer smo si ogledali zani-
mivosti – Plečnikovo cerkev, mumijo Hadika in razgledni 
stolp Vinarium, ki v višino meri 53,5 m. Od tu je prekrasen 
pogled na barvito pokrajino Lendavskih goric, vse do pore-
čja Mure, kot tudi ravnic in gričevja Slovenije, Madžarske, 
Hrvaške in Avstrije. Med vinogradi smo se pripeljali do Hiše 
vina Cuk. Prijazni domačini so nam pripravili degustacijo 
vina in njihovih posebnih kifeljčkov. Pesem je zadonela in 
vsi dobre volje smo se ustavili na naši končni postaji. To je 
bila turistična kmetija, kjer so nas postregli z bogato prek-
mursko večerjo. Ob glasbi smo lahko zaplesali, zapeli in se 
nasmejali, kot že dolgo ne. Napolnili smo si baterije s pozi-
tivno energijo za lep čas.
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Drugi izlet, ki je bil organiziran oktobra, je bil dvodnevni 
izlet v Banjo Luko – Mostar – Čitluk – Krvavice – Etno selo. 
Imel smo odličnega vodiča Aleša Rabzelja in prepričani smo 
bili, da bo izlet potekal profesionalno in v prijetnem vzduš-
ju. Vodja naše reševalne službe Peter Černe pa je poskrbel, 
da smo se počutili varno, za primer nudenja prve pomoči.  
Ta vikend je bil kot naročen za naše skupno potepanje po 
Bosni in Hercegovini. Imeli smo prijetne temperature za ta 
letni čas s priokusom morske klime in še božajočega sončka. 
Ob prihodu v Banjo Luko, »vrata Orienta«, smo imeli ori-
entacijski ogled tega starodavnega in zgodovinsko bogatega 
mesta. Najbolj zanimivo nam je bilo, ko smo obiskali zna-
menito tržnico in obvezno poskusili njihove čevapčiče. Tu 
je vsak našel nekaj zase. Predvsem smo kupovali trenirke, 
volnene nogavice, brezrokavnike in ostale reči, ki nas bodo 
še dolgo spominjale na Bosno. Časa smo imeli bolj malo, saj 
nas je čakala še dolga vožnja do Mostarja. 
S kolegicami smo čevapčiče jedle kar po poti do avtobusa 
(namreč tam se čas bolj počasi vrti in hitenje ni ravno njiho-
va vrlina). Čevapčiče smo še kar lep čas čutile v želodčkih. 
Rešila nas je »šok soba« (zadnji del avtobusa) s Petrom na 
čelu z zdravili za take reči. Takoj nam je bolečina odlegla. 
Vožnjo smo nadaljevali ob reki Vrbas proti Jajcu. Jajce je mes-
to z bogato zgodovino, predvsem pa smo si zapomnili, da 
je bila tukaj med drugo svetovno vojno, natančneje 29. 11. 
1943, na kongresu AVNOJ-a ustanovljena tretja jugoslovan-
ska država. Imeli smo možnost za ogled muzeja ali razvajanja 
na sončku ob kavici, s prečudovitim razgledom na slapove.
Po kratkem postanku smo nadaljevali pot proti Mostarju. 
Lep čas smo se vozili po kanjonu, na levi strani nas je spre-
mljala reka Vrbas, ki je v tem delu znana po kajakaštvu. Opa-
zili smo razlike v samih naseljih, ko smo prešli na ozemlje 
Hercegovine. Ta je v primerjavi z Bosno veliko bolj razvita 
(namreč v predelih Bosne se zdi, kot bi se čas, že zdavnaj 
ustavil). Pot nas je vodila naprej po dolini reke Neretve in 
pozno popoldne smo prispeli v Mostar. To je največje in naj-
pomembnejše mesto v Hercegovini. Ime je dobilo po starem 
mostu, oziroma po stražnih stolpih (mostari) na obeh stra-
neh reke Neretve. Most je bil zgrajen v 16. stoletju in je po-
vezoval dva dela mesta. Med vojno leta 1993 je bil porušen. 
Na žalost je bilo to najbolj oblegano mesto, ki je utrpelo naj-
več škode. Rekonstrukcija novega mostu je bila končana leta 
2004. Sedaj je Mostar pod Unescovo zaščito in je vpisan na 
seznam Unescove kulturne dediščine, ter predstavlja sim-
bol miru in spora med narodi. Tu nas je pričakala lokalna 
vodička, ki nam je zelo slikovito predstavila to starodavno 
mesto. Imeli smo čas, da smo se sprehodili po tlakovanih 
ulicah, polnih prodajaln z domačo obrtjo. Trgovinice so nas 
kar vabile, saj se nismo mogli upreti njihovim čarom. Ponu-
jali so od bakrenih, ročno izdelanih stvari, volnenih izdel-
kov, do raznih njihovih značilnih spominkov.
Dan se je začel poslavljati in prižgale so se prve luči. Mos-

tar je zažarel v vsej svoji večerni lepoti. Še zadnji pozdrav z 
znamenitega mostu, ki vsako leto privablja na milijon turi-
stov in že nas je pot vodila do hotelskega naselja v Čitluk. Z 
obilico dobre volje in lepih vtisov smo se po večerji skupaj 
poveselili, zapeli in zaplesali ob glasbi.
Naslednji dan je bila naša prva postojanka versko središče 
Međugorje. Vsako leto tja prihaja truma vernikov iz vsega 
sveta. Mesto in turizem se izrazito širita. Ulice so polne pro-
dajaln s pobožnimi spominki in cene so »zasoljene«. Kmalu 
smo pot nadaljevali do turističnega naselja Erceg selo, ki je 
od Međugorja oddaljeno le slabe tri kilometre. Sestavljeno 
je iz več kot petdeset kamnitih objektov, restavracij in hotel-
skega kompleksa. Ta turistična znamenitost je bila zgrajena 
leta 2008, predvsem pa je zanimiva zaradi svojega nevsak-
danjega in edinstvenega ambienta. Pot nas je vodila naprej 
do znamenitega slapa Krvavice, oaze miru, ki je že na meji z 
Bosno in Hrvaško. Tu se reka Trebižat zoži in pada z višine 
30 metrov v globino, kjer je ustvarila manjše jezerce. Pole-
ti je prava osvežitev za kopalce. Med potjo smo se ustavili 
in kupili mandarine, saj so vendar neretvanske, pa čeprav 
malo dražje.
V prijetnem vzdušju smo nadaljevali pot do Šibenika in son-
ček nas je vso pot prijazno spremljal. Končna postaja je bila  
etno vas blizu Šibenika. Sprejela nas je prijazna gostiteljica 
Ana, oblečena v narodno nošo in takoj izbrala Marjana Ka-
trevca za gospodarja, da nas je pogostil z orehovčkom. Na-
redili smo še skupinsko fotografijo in že se je začel ogled 
muzeja. To je kompleks starih kamnitih hiš in gostiteljica 
nam je na zelo šegav način povedala, kako se je živelo v tem 
drniškem okolju pred sto leti. Na zelo slikovit način je pri-
kazala, kako so fantje izbirali dekleta in kakšen pomen je 
imela torbica pri ženskah ter kapa pri moških. Nadaljevali 
smo z degustacijo pravega drniškega pršuta, zalili smo ga z 
domačo kapljico. Na koncu pa smo imeli bogato kosilo »iz-
pod peke« in res nihče ni šel lačen od hiše. V njihovi proda-
jalnici smo lahko  kupili pršut, sir, sivko in druge značilne 
izdelke za ta kraj. Naredili smo dober promet, saj smo bili 
nad našo gostiteljico in postrežbo navdušeni. Sledili so še 
zadnji pozdravi od gostiteljev in značilne pokrajine, porasle 
z brinjem (smriko). 
Polni prijetnih vtisov in dobre volje smo nadaljevali pot pro-
ti Novemu mestu. Zahvalili smo se vodiču za njegovo profe-
sionalno vodenje, predvsem pa za vsebinsko bogato obarvan 
izlet, saj smo si ogledali ogromno turističnih znamenitosti 
in obema voznikoma, ki sta poskrbela za varno pot.
V življenju je pomembno pustiti sledi in prijetne spomine 
na skupna druženja. Naše skupne spomine bomo obujali še 
velikokrat.

Zlatka Kužnik
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OTROKE ZAPOSLENIH ZD NM JE TUDI LETOS OBISKAL DEDEK MRAZ
Decembra 2016 smo že tretje leto zapored v okviru prido-
bljenega certifikata Družini prijazno podjetje organizirali 
obdarovanje otrok zaposlenih. Otroci so si najprej ogledali 
predstavo z naslovom Sva bila dovolj pridna? V predstavi 
sta nastopala bratec in sestrica, ki sta prejela pismo, da sta 
vabljena na predstavo, kjer na koncu pridne otroke obišče 
Dedek Mraz. Dan pred težko pričakovanim datumom sta se 
zjutraj zbudila in se spraševala ali sta bila dovolj pridna. Hit-
ro sta pospravila sobo, pomagala mami posesati, pomila po-
sodo, se opravičila drug drugemu za vse neumnosti in grdo 
obnašanje, se zahvalila in ponovila čarobni besedi »hvala« in 
»prosim«, si večkrat na dan intenzivno očistila zobe, naredi-
la še nenarejene naloge za nazaj in odšla zgodaj v posteljo. A 
zaspati nista mogla… Še vedno sta se spraševala ali sta bila 
dovolj pridna. Ko sta se zbudila, sta skupaj z otroci priklicala 
dobrega moža, zapela pesmice in upala, da sta si zaslužila 
darilo. In Dedek Mraz je le prišel. S seboj je prinesel veliko 
vrečo bombonov, nato pa še vsakega otroka obdaril z res ču-
dovitim darilom. Dedek Mraz je obdaril kar 91 otrok.

Otroci so odšli s prireditve resnično veseli in staršem oblju-
bili, da bodo seveda tudi v nadaljnje tako pridni…

Lea Anžlovar, univ.dipl.org.

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
Luč miru iz Betlehema je mednarodna dobrodelna akcija, ki je razširjena po celotni Evropi, v Slovenijo je prišla 26. leto 
zapored. Plamen luči oznanja veselo sporočilo miru, povezanosti med narodi in sprejemanje različnosti. Akcija, ki je v 
letu 2016 potekala pod geslom »Brez tebe me zebe«, nosi pomembno sporočilo miru: »Mir ni odsotnost vojne, mir ni 
stanje brezbrižnosti, je aktivno sodelovanje vseh, da bi na svetu bilo lepše. Zato delimo mir z dejanji! Brez tebe me zebe.«

Dobrodelna akcija vsako leto s prostovoljnimi pri-
spevki pomaga kakšni dobrodelni ustanovi, organi-
zaciji, posameznim osebam ali pa družinam. Ob de-
ljenju plamena Luči miru iz Betlehema se namreč 
zbirajo prostovoljni prispevki,  ki jih namenijo  ot-
rokom iz družin v stiski, ki kljub svojim talentom 
nimajo pravih sredstev, da bi jih uspeli razviti. Tako 
dobijo novo možnost, na poti uresničitve svojih po-
tencialov. Del zbranih sredstev pa dobijo slovenske 
družine, ki so se zaradi nepredvidljivih in nesreč-
nih dogodkov znašle v stiski.
V decembrskem času nas je obiskala skupina no-
vomeških skavtov in skavtinj. Po kratkem pogovoru, 
so nam zapeli nekaj pesmi in nam izročili poslanico. 

Saša Erjavec



Novi dan21

PREDNOVOLETNA LJUBLJANA IN OGLED LJUBLJANSKEGA GRADU
Že na kostanjevem pikniku se je utrnila ideja, da bi se v mesecu decembru poveselili na izletu ob zaključ-
ku leta. Tako nam je na misel prišla prednovoletna Ljubljana, ki je blizu in zagotovo najlepše okrašeno 
mesto pri nas v tem času.

V petek, 9. decembra smo se popoldne zbrali pred Tušem in 
se na čelu z vodičko Marjano Antič odpeljali dogodivščinam 
naproti. Na avtobusu smo bili razposajeni kot šolarčki, ki se 
veselijo izleta, dobre volje in prijetnega druženja. Janez Fink 
je vsakemu razdelil frakeljček kačje sline (v primeru slabos-
ti). Po prijetni vožnji do Ljubljane, smo odhiteli na vzpenja-
čo, ki nas je popeljala do Ljubljanskega gradu. Na gradu sta 
nam Janez in sin Damjan, ki vodi restavracijo na gradu, prip-
ravila prijetno in nepozabno presenečenje. Že na samem 
grajskem dvorišču smo bili postreženi s šampanjcem, nato 
pa je v prijetnem ambientu sledila vrhunska pogostitev z 
domačimi specialitetami. Gostiteljem smo se iz srca zahva-
lili za njihovo gostoljubje (v veselje nam bi bilo, da bi to še 
kdaj ponovili). Vzpeli smo se še na obzidje gradu, kjer se je 
pred nami prikazal pravljični razgled na okrašeno Ljubljano 
s tisočerimi lučkami. Začutili smo magično vzdušje  pred-
prazničnega časa. Človek bi kar obstal v tem trenutku sreče.

Nato smo se vrnili v staro mestno jedro. Vodička Marjana 
nas je popeljala po arhitekturnih znamenitostih. Med dru-
gim smo se ustavili na Tromostovju, katerega je ustvaril Jože 

Plečnik. To je kompleks treh mostov čez reko Ljubljanico, 
kar je edinstvena arhitekturna posebnost, ki nas spominja 
na beneške mostove. Prečkali smo Mesarski most, ki je znan 
po tem, da je nanj pripeto na tisoče ključavnic ljubezni. 
Sprehodili smo se tudi čez Čevljarski most, kjer so včasih 
čevljarji imeli svoje delavnice. Pod nami so ladjice prevažale 
vesele turiste po Ljubljanici. Ob Prešernovem spomeniku je 
bilo zelo živahno, saj so stojnice z darili in kuhanim vinom 
kar vabile bližje. Privoščili smo si malo oddiha ob stojnicah. 
Sredi Prešernovega trga pa se je bohotila čudovito okrašena 
smreka Melanija. Nekateri smo nadaljevali potepanje do Ne-
botičnika, kjer smo zopet občudovali prelep panoramski raz-
gled Ljubljane in okolice v praznični preobleki. Za zaključek 
smo se še sprehodili po trgovinah in že nas je čas priganjal 
za odhod proti domu.

Vsi zadovoljni in polni lepih vtisov iz prednovoletne Ljublja-
ne, smo se vrnili domov. Doživeli smo še eno nepozabno 
druženje.

Zlatka Kužnik
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NA MLADIH SVET STOJI

Maja Povše, dr. med., 
specializantka (pedia-
trija) je zapisala: »Mala 
Julija in ponosna starejša 
sestrica Tinkara.«

Novembra je prišel na 
svet mali smejoči in brca-
joči Timotej ter razveselil 
Blaža Pirca, dr. dent. 
med. (zobozdravstvo).

Melita Rožman Klemen-
čič, dr. med., specializant-
ka (fiziatrija): »Katarina 
je pridna sončica, ki riše 
nasmeške na naših licih.«

»Hana je starejša 
sestrica, ki se že sedaj 
zna postaviti za mlaj-
šega bratca. Aljaž, ki bo 
maja upihnil svojo prvo 
svečko, pa z zanimanjem 
spremlja njeno početje, 
jo posnema in se uči. Sta 
navihana in razigrana 
sončka, ki nam polepšata 
sleherni dan.«: pove spe-
cializantka Nuša Zupan, 
dr. med. (medicina dela, 
prometa in športa).

Sem Ivo in že zvedavo 
spremljam prigode svo-
jega starejšega brata Ota: 
Katarina Ožbalt Glavan 
(splošna medicina ZP 
Žužemberk).

»Z Miklavžem se je rodil 
naš Domen. Vsi radi ga 
imamo in najlepše nam 
je, ko se vsi skupaj crklja-
mo.« je novico v veselem 
decembru sporočil Bojan 
Praznik (vzdrževanje).

»Mamičin in očetov mi-
šek Maksim.«: Mila Mršić, 
dr. med., specializantka 
(splošna medicina).

»Mrzle novembrske dni 
nam je polepšal sonček 
Timotej.«: Nina Gregorčič 
(splošna medicina – DSO).

Navihanemu Filipu se je 
oktobra pridružil bratec 
Anže – Gregor Hrovat 
(reševalna služba).

»Sem Luka in to je moj 
bratec Ožbej, se rad 
crklja in komaj čakam 
da postane velik, da se 
bova skupaj igrala.« je 
zapisala Simona Murgelj 
(čistilka).

»Sofija vas navihano 
pozdravlja.«: Tanja Štru-
belj (laboratorij).

»Barčica po morju pla-
va...Vita in njen kapitan 
Jošt.« nam sporoča Urška 
Jamnik Kurnik, dr. dent. 
med. (zobozdravstvo).

»Že nekaj več kot leto dni nama Maša 
popestri vsak dan in seveda kdaj 
tudi kakšno noč. Pa naj vas slikica ne 
zavede; tale naša punca je ravno taka 
(ali še celo večja) lumpa, kot njena 
risana soimenjakinja :-).« pripoveduje 
Tea Malnar Turnšek, dr. dent. med. 
(zobozdravstvo). 

Mamica Vesna Baržič Župevec 
(zobozdravstvo): »Ni ga lepšega kot 
ljubezen med sorojenci; to vsak dan 
izkazujejo Erik, Leon, Issa ter Luka; 
mamica in očka pa uživata v teh po-
sebnih trenutkih.«
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KADROVSKO POROČILO (marec 2016 – april 2017)
PRIHODI:
Oddelek splošne medicine:
1. MILENA VIDMAR ROMIĆ, dr. med., spec. druž. med.
2. MATJAŽ ROŽMAN, dr. med., spec. druž. med.
3. ANA KOVAČ, dr. med.
4. ROK MEŽNAR, dr. med.
5. TJAŠA ROŽENBERGAR, dr. med., specializantka druž. med.
6. KAJA MOŽE, sred. med. sestra
7. ŠPELA POVŠE, sred. med. sestra –  pripravnica
8. NATALIJA KERIN, sred. med. sestra. – pripravnica
9. ROK DEBEVEC,  zdr. teh. – pripravnik
10. JOŽICA GORENC, sred. med. sestra – pripravnica
11. AJŠA ZAGRLJAČA, sred. med. sestra – pripravnica
12. ROK ŠKEDELJ, zdr. tehnik – pripravnik
13. DOMEN KASTREVEC KOVAČIČ, zdr. tehnik - pripravnik

Zdravstveno vzgojni center:
1. MATEJA KORENE, dipl. med. sestra

Oddelek otroške medicine: 
1. MIJA IVANIČ, dr. med., spec. pediatrije

Oddelek zobozdravstvene službe:
1. JURE GAČNIK, dr. dent. med.,spec. oralne kirurgije
2. MOJCA ZUPANČIČ, dr. dent. med.
3. ANTON OGULIN, dr. dent. med. - pripravnik
4. MAJA KOS, dipl. med. sestra – preventiva

Oddelek za ginekologijo: 
1. ALEŠA BANIČ, sred. med. sestra

Ambulanta za bolezni dojk – program DORA:
1. MAJA BEUC – dipl. inž. radiologije
2. ZALA JANEŽIČ – administratorka

SPO:
1. dr. VESNA ŠVAB, dr. med., spec. psihiatrije

Oddelek diagnostičnega laboratorija:
1. IGOR MITIĆ, laborat. teh.

Oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne zadeve:
1. BOŽIDAR HORVAT, vzdrževalec
2. DUŠANKA MEDVED, čistilka
3. BERNARDA ERŠTE, čistilka
4. SABINA SMAJLOVIĆ - čistilka

ODHODI:
Oddelek splošne medicine:
1. DRAGANA RAKIĆ, dr. med., spec. druž. med.
2. MARJA HLAČA, dr. med., specializantka druž. med.
3. ANDREJANA PREŠERN HERBST, dipl. med. sestra
4. NINO BARŽIĆ, zdr. teh.
5. ALEN MOHAR, zdr. teh. – pripravnik
6. KLARA SMUK, sred. med. sestra - pripravnica

NMP:
1 . NIKOLAJ IRGO, dr. med.
2. ANA DROBEŽ, dr. med., specializantka urgentne med.
3. MIRO BRUDAR, zdr. teh.

Oddelek šolske medicine:
1. DRAGICA ŽIVKOVIĆ DULAR, dr. med. 

Oddelek zobozdravstvene službe:
1. DANIJEL VUKŠA, dipl. inž. radiologije
2. GOCE GEORGIEV, dr. dent. med.
3. MIRJA ZULE, dr. dent. med.
4. VANJA MALJKOVIĆ, dr. dent. med.
5. ŽIGA POLANC, zobotehnik

Oddelek za ginekologijo:
1. SONJA BALKOVEC, sred. med. sestra
2. DRAGICA RIFELJ, sred. med. sestra

Oddelek polivalentne patronaže:
1. SLAVKA KASTELIC, dipl. med. sestra

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

Oddelek diagnostičnega laboratorija:
1. DARJA VOVK, dipl. inž. laborat. biomed.
2. BARBARA SMOLE, dipl. inž. laborat. biomed. - pripravnica

KONČANE SPECIALIZACIJE 
1. TANJA VERŠČAJ, dr. med., spec. pediatrije
2. Dr. BORIS RIJAVEC, dr. med., spec. urgentne medicine
3. VESNA ŠKRBEC MURN, dr. med., spec. druž. medicine
4. OLIVER ILIĆ, dr. med., spec. družinske medicine
5. ANJA ANDREJAŠ, dr. dent. med., spec. otroškega  

in preventivnega zobozdravstva 

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.«


