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PESEM ZDRAVNICI
Zdravnica moja draga,
ni jih veliko, ki jim rečem,
da imam jih rada,
a vas bi v prvo vrsto dala.

Sindrom bele halje me dolgo je plašil,
po vaši zaslugi se hitro je ublažil.
Le malo mi še tlak naraste
ko merilnik mi na roko daste.

V življenju naključij ni,
vse z razlogom se zgodi.
Bom še malo gorenjščine dodala,
z ¨uržahom¨ sem vas izbrala.

Pozorno vse poslušate, zelo razumete,
po najboljših močeh vsem pomagate.

Boli me ..., naj kričim glasno,
ste vi mi svetovali.
Žal ne zmorem. V mislih že,
ne rečem pa na glas, ker potem to nisem več jaz

Silva Mohorčič

PESEM  ZDRAVNICE  NA  IZOBRAŽEVANJU
Brdo zdaj pozimi
res prelep je kraj.
Planin vrhovi snežno
kapco slačijo na pol.
V kratki travi sveti se
marjetic cvet, 
nedaleč stran pa žefran, 
zaspano se odpira v dan.

Ob jezeru laboda dva,
en od obeh čist črna 
je gospa, a tretji bel
drsi, vesla, na zeleni
vodi se kesa, a glavo
čist naravnost si ravna.

Kup račk zaprhuta,
skupina druga pa
na drugi breg trapa.
Je pesem ptic umirjena,
sprejema sončen dan
kot dar neba.

Še konji mirni so,
le za kosilo se zanimajo.
Drevesa pa visoko 
nad zemljo se pno
in za dogodke spodaj
se  ne zanimajo.
In v to lepoto
koraki moji škripajo, 
nazaj k predavalnici 
me vračajo.

Zdenka Ropret, dr. med., spec. družinske med.

Prihaja praznik svet
pošiljam spet čestitko v svet
vse dobro in lepo,
da vsem ljudem 
na svetu bi bilo.

Želodček poln,
vedrega duha,
da vsaka duša
bi na svetu bla.

Nič solzic, nič gorja
za čas ta svet,
bi moja želja bla.

ZAPOZNELO VOŠČILO

Zdenka Ropret, dr. med., spec. družinske med.
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BESEDA DIREKTORICE

direktorica
doc. dr. Milena Kramar Zupan

Poslovanje ZD NM je bilo tudi v letu 2014 pozitivno, saj smo z razpoložljivimi sredstvi 
zelo preudarno in učinkovito gospodarili. Ko je sredstev, ki jih lahko porabiš, zelo malo, 
moraš imeti zelo dober načrt za to, kam in koliko jih boš vložil. A v ZD NM smo ga imeli 
in tako smo, kljub vsesplošnemu pomanjkanju denarja v zdravstvu, uspeli iz majhnega 
narediti veliko. Poleg strogega varčevanja smo povečali obseg samoplačniških storitev 
ter širili že obstoječe programe. Seveda pa kljub dobrim rezultatom pozorno spreml-
jamo delovanje in poslovanje zavoda na dnevni ravni, saj se situacija v današnjih časih 
zelo hitro spreminja in kaj hitro se lahko zgodi, da pristaneš v rdečih številkah, česar 
pa si seveda ne želimo. 
V letu 2014 smo zaključili najpomembnejšo investicijo zadnjih let – energetsko sanaci-
jo, za katero smo odšteli dva milijona evrov, od tega smo pridobili milijon evrov evrop-
skih sredstev. Prenovili smo lastno kotlovnico s kogeneracijo, posodobili prezračevalne 
naprave, toplotno črpalko ter toplotno postajo, dodatno izolirali streho, zamenjali 
strešne kupole, toplotno izolirali fasado ter uredili celostno energetsko upravljanje 
zgradbe. Izpeljali smo tudi nekaj večjih investicij: prenovili smo preventivno otroško 
ambulanto, prebarvali in zamenjali nekatera vrata na oddelkih, nabavili avtomobile za 
potrebe reševalne in patronažne službe, informacijsko tehnologijo …

Septembra 2014 smo kot eden izmed prvih zdravstvenih domov v Sloveniji pridobi-
li certifikat Družini prijazno podjetje in sprejeli določene ukrepe, ki jih že uspešno 
realiziramo v skladu z načrtovanimi tovrstnimi dejavnostmi. Eden izmed sprejetih 
ukrepov je bilo novoletno obdarovanje otrok, ki smo ga izvedli lani decembra. Zapos-
leni z veseljem sprejemajo vse nadaljnje ukrepe za lažje usklajevanje poslovnega in 
družinskega življenja. 

Največja investicija, ki jo načrtujemo v letu 2015, je ureditev parkirišč in zunanje okolice ZD NM. Med letom bomo opravili 
nujna vzdrževalna dela (menjava vrat, zamenjava luči po hodnikih in čakalnicah z LED svetili, ureditev nadstreška v 
ZP Žužemberk zaradi lažje dostopnosti invalidov). V počitniški enoti Nerezine je treba popraviti teraso, opraviti nekaj 
vzdrževalnih del ter urediti okolico. Osnovna sredstva bomo nabavljali po sproti ugotovljenih prioritetah in v okviru 
finančnih zmožnosti zavoda. Planirane večje nabave so: reševalno vozilo, osebni avtomobil za potrebe izvajanja preven-
tivne dejavnosti, Lucas – aparat za zunanjo masažo srca, pohištvena oprema, informacijska tehnologija, UZ aparat za 
potrebe ambulante za dojke …

Do konca leta 2015 naj bi se NMP iz zdravstvenih domov preselila v urgentne centre, ki naj bi spadali pod bolnišnice. Do 
konca letošnjega leta morajo biti urgentni centri zgrajeni, saj se jih gradi z evropskimi sredstvi in upoštevati je treba pogod-
bene roke. Organizacijsko naj bi urgentni centri zajemali tako primarno kot sekundarno oskrbo na enem mestu. Predvi-
deno je, da bi do zagotovitve vseh kadrovskih potreb delo na NMP opravljali družinski zdravniki. To bi lahko povzročilo 
razpad mreže družinskih oziroma splošnih ambulant. Tako je zaskrbljujoče, da naj bi šla naša NMP konec letošnjega leta 
pod okrilje SB NM, čeprav ni za to niti zagotovljenih urgentnih zdravnikov niti financiranja. ZD NM zavzema stališče, da 
ne smemo dopustiti, da se urgenca in reševalna služba preselita v urgentni center pod okrilje SB NM, vse dokler ne bo 
kadrovskih kapacitet, financiranja, urejenih prostorov in usklajene strokovne organizacije.  

Uspehi preteklih let nas zagotovo zavezujejo k še boljšemu delu v letu 2015. Poglavitna naloga je, da  kljub stalnim pri-
tiskom po zmanjševanju števila zaposlenih in sredstev naredimo celoten program do ZZZS. Ob vseh teh nalogah pa 
skušamo slediti našemu temeljnemu vodilu, da je naša prvenstvena naloga zadovoljstvo pacientov in zaposlenih. Pred-
vsem slednjim gre zahvala, da je ZD NM uspešen, urejen in cenjen v svojem okolju. 

Zdenka Ropret, dr. med., spec. družinske med.



V ZDRAVSTVENEM DOMU SMO PREJELI OSNOVNI 
CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

V začetku leta 2014 smo v Zdravstvenem domu Novo mesto na sestanku vodij sprejeli odločitev, da se kot prvi zdravstveni 
dom v Sloveniji vključimo v pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje«. Osnovni certifikat smo tako pridobili septem-
bra 2014. 
A to še ni zaključek pri pridobivanju certifikata, temveč šele začetek. Slednji nam namreč nalaga, da v treh letih sprejmemo 
ukrepe, za katere smo ocenili, da bodo v našem zavodu dobro sprejeti in da jih bo mogoče udejanjiti. Ukrepi, ki smo se jih 
zavezali sprejeti, so naslednji. 

1. Obvezni ukrepi:
- komuniciranje z zaposlenimi,
- komuniciranje z javnostjo,
- raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine,
- izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine.

2. Izbrani ukrepi s strani našega zavoda:
- izmensko delo, 
- otroški časovni bonus,
- načrtovanje letnega dopusta,
- tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
- ukrepi za varovanje zdravja,
- filozofija/načelo vodenja,
- ocenjevanje vodij s strani podrejenih,
- obdaritev novorojencev,
- novoletno obdarovanje otrok,
- popust za zaposlene pri samoplačniških storitvah.

Vse ukrepe v skupini »obveznih ukrepov« na nek način že izvajamo ali pa so sprejeti osnovni pogoji za njihovo izvedbo. 
Pogoj za uspešno delovanje organizacije v duhu »družini prijaznega zavoda« je izobraževanje vodij na področju usklajevanja 
dela in družine, pa tudi seznanitev zaposlenih in javnosti z ukrepi ter dosežki. Hkrati se moramo vsi potruditi, da spre-
jmemo ukrepe kot nekaj pozitivnega in ne samoumevnega ter se hkrati zavedamo tudi omejitev. Čeprav želimo ustreči 
vsakemu zaposlenemu in mu pomagati pri različnih življenjskih situacijah, pa to lahko zagotovimo le v skladu z možnostmi. 
Vsak vodja mora namreč zagotoviti tudi nemoteno delo na svojem oddelku.
V Zdravstvenem domu Novo mesto smo poleg »obveznih ukrepov« pričeli izvajati tudi nekatere »izbrane ukrepe« iz  druge 
skupine:

- v okviru novoletnega obdarovanja otrok smo decembra prvič organizirali srečanje predšolskih otrok z dedkom Mra 
 zom. Otroci so si ogledali kratko predstavo in od dedka Mraza prejeli lepa darila;
- v okviru ukrepa »obdaritev novorojencev« smo se odločili, da staršem v pričakovanju novorojenca podarimo   
 50-odstotni popust pri storitvi nuhalna svetlina;
- podobno smo se odločili, da zaposlenim zagotovimo 20-odstotni popust pri opravljenih samoplačniških storitvah  
 v Zdravstvenem domu Novo mesto. Ukrepi, ki so vezani na popust, se izvajajo s pomočjo bona za popust, ki ga pre 
 jmete v računovodstvu, saj moramo imeti evidence o vseh koristnikih za vse ukrepe; 
- vodjem so bila posebej predstavljena načela vodenja družini prijaznega podjetja, ki so jih prejeli tudi v tiskani obliki;
- o sprejetosti ukrepov med zaposlenimi bomo s pomočjo anketnega vprašalnika po dveletnem obdobju opravili   
 tudi raziskavo.
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O omenjenih ukrepih smo vse zaposlene že obvestili prek e-pošte, objavljen bo pravilnik o izvajanju ukrepov Družini pri
jazno podjetje na intranetu, o ukrepih pa bomo zaposlene obveščali tudi med letom. 
O ukrepih, ki jih še nismo omenili (izmensko delo, otroški časovni bonus, načrtovanje letnega dopusta, tim za usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja, ukrepi za varovanje zdravja) boste obveščeni dodatno.
Osnovno vodilo in cilj vseh sprejetih ukrepov je, da se v Zdravstvenem domu Novo mesto zavedamo, kako pomembno je im-
eti zadovoljne in zdrave zaposlene. Tako želimo z ukrepi poudariti predvsem pomen usklajevanja poklicnega in zasebnega 
življenja ter zagotavljati pogoje za zdravje posameznika.  

 

Certifikat Družini prijazno podjetje je decembra 2014 v imenu našega zavoda prejela Elizabeta Grill, vodja finančno-
računovodskega oddelka.     
 Direktorica
      doc. dr. Milena Kramar Zupan E-napotnica in e-recept
Stara sem 60 let. Skoraj za odpis. Ko sem najbolj pešala, sem dobila mlado in urno sestro. Hitro si je na računalnik “uštimala” 
muziko, meni pa rekla: “Pa boste ja začeli pisati recepte na računalnik!” Prebledela sem, ona pa je bliskovito pritiskala na 
neke tipke in recepti so kar leteli na mizo. Naučila me je odpirati okenca na zaslonu – stalna terapija, zdravila na KZZ, labo-
ratorij ... Tako se je zgodilo, da sem postala računalniško pismena.
Sestra Katarina ni smela več poslušati muzike, jaz pa sem lahko delala na računalniku naprej. Danes rečem: “Katarina, hvala 
za to, da sem čez čas ugriznila še v novo jabolko spoznanja – e-napotnica.” 

Danes sem navdušena. Pacient dobi v roke še vročo napotnico, v žepu pa mu že mobi sporoča, kdaj je naročen. Vam rečem – 
ni slabo. Tako imam več nadzora nad napotnicami in izvidi. Ko bomo vsi pisali e-napotnice, se bo počasi ustavila hipertrofija 
preiskav prvih in vnovičnih pregledov. Na koncu bomo vsi imeli manj dela. Pacient bo zadovoljen, saj bo manj pohajal od 
vrat do vrat specialistov. Zajezili bomo vse tiste, ki imajo ideje o nekih pregledih, za katere so se že vse zmenili ... potrebovali 
so le še naš papir in podpis.

Računalničar Toni je sicer malo osivel zaradi mojih klicev, ko se je kaj zataknilo okoli elektronskega podpisa ali pa sem imela 
kake druge težave. Sedaj sva pa oba kar zadovoljna.
Poizkusite ... Naj bo to izziv za to pomlad.                                                                                                    Nežka Dular dr. med
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SLOVESNOST OB ZAKLJUČKU ENERGETSKE SANACIJE
V letu 2014 smo v Zdravstvenem domu Novo mesto zaključili zahteven projekt energetske sanacije zavoda. Investicijo, vred-
no dober milijon evrov, nam je uspelo dokončati v enoletnem roku. Večji del je bil poplačan z evropskimi sredstvi. Dodatno 
pa smo namenili še milijon evrov za samostojno energetsko oskrbo.  
Slovesnost ob sklenitvi dveletne energetske sanacije ZD NM, ki jo je povezoval Slobodan Jovič s televizijske postaje Vaš 
kanal, so popestrili sopranistka Barbara Lotrič, ki jo je na harmoniki spremljal Mitja Jeršič, Komorna zasedba Pihalnega 
orkestra Krka, Vokalni kvartet Stična, Tinkara Kovač in Plesni studio Novo mesto. 

 

Prireditve so se udeležili številni ugledni gostje.  

Zadovoljen predsednik sveta zavoda ZD NM g. Ivan Kuljaj z direk-
torico doc. dr. Mileno Kramar Zupan, vodjo splošnega oddelka Jelko 
Fajdiga in strokovno vodjo asist. mag. Alenko Simonič, dr. med., 
spec. V ozadju pa vidite našo Tanjo Novak v novem delovnem okolju. 

Poleg naše direktorice in strokovne vodje so cvet lepote naše hiše 
še Darinka Petrič, dms, Jožica Gregorčič, dms, in Sonja Seničar, dms.

Strokovna vodja asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec., 
z direktorico ZZZS OE Novo mesto doc. dr. Tatjano Mlakar.
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Darja Grubar prejela srebrni znak Društva medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Novo mesto
Vsako leto Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto na prednovoletnem srečanju podeli 
najvišja priznanja društva. Srebrni znak za leto 2014 je prejela tudi naša sodelavka DARJA GRUBAR.

Darja Grubar je diplomirana medicinska sestra v patronažni službi Zdravstvenega doma Novo mesto. Leta 1996 je končala 
Srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu in se v istem letu zaposlila v Splošni bolnišnici Novo mesto na kirurškem odd-
elku. Delala je na otroškem oddelku in v kirurških ambulantah. Leta 1999 se je zaposlila pri nas in 10 let delala v splošni 
ambulanti. V tem času je tudi dežurala, si  pridobivala novo znanje v ambulanti in na terenu ter se ves čas izobraževala. V 
želji po novih znanjih  in delu  na terenu  je bila prerazporejena v patronažno službo. Ob delu se je vpisala na Visoko šolo za 
zdravstvo Novo mesto in leta 2011 pridobila naziv diplomirana medicinska sestra.

V decembru 2011 je končala podiplomsko izobraževanje za koordinatorja paliativne oskrbe na Ministrstvu za zdravje R 
Slovenije.  Od leta 2012 je vodja patronažne službe. Julija 2013  je zaključila magistrski študijski program na Fakulteti za 
zdravstvene vede v Novem mestu in pridobila naziv magistrica vzgoje in menedžmenta v zdravstvu. Je tudi regijska koor-
dinatorica za patronažno varstvo.

Darja je zelo delavna, vedno je pripravljena pomagati. Aktivna je v delovnem in domačem okolju. Svoje znanje izpopolnjuje 
na strokovnih izobraževanjih, pridobljena nova znanja pa rada podaja naprej. Je dolgoletna članica Društva medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, kjer je aktivno sodelovala kot predavateljica.  Je nosilka predmeta 
Zdravstvena nega v  patronažnem in dispanzerskem varstvu na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto in  mentorica 
študentom v patronažni službi.

Darja je natančna, zanesljiva in strokovna. Ima spoštljiv odnos do pacientov in sodelavcev, ki jo cenijo tudi kot vodjo.

Naša Darja – zeleno, ki te ljubim zeleno 
je pravi stavek za osebo, ki dela in ustvarja v objemu naše zelene reke Krke. 

Pomočnica direktorice za zdr. nego Alenka Piškur, dms, s sodelavci 
Zdravstvenega doma Novo mesto
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ZDRAVJE ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE

Medicinske sestre v okviru primarne, sekundarne in ter-
ciarne ravni zdravstvene dejavnosti sodelujemo v ak-
tivnostih promocije zdravja, zdravstvene vzgoje in vzgo-
je za zdravje. Kot zdravstvene vzgojiteljice, svetovalke, 
poslušalke, motivatorke, zaupnice … prehajamo iz ene 
v drugo vlogo. Skozi omenjene aktivnosti je naša temelj-
na naloga krepitev zdravja, preprečevanje bolezni in 
lajšanje trpljenja. Kompetentne smo za učenje in vzgo-
jo ljudi, kar mora biti načrtovano in sistematično delo. 
Zgodovina zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov se je 
začela že leta 1865 s prvo Otroško bolnišnico v Ljubljani. Leta 
1906 pa je bila odprta prva ambulanta za otroke. Velik pou-
darek je dala ratifikacija RS s sprejetjem Konvencije o otrok-
ovih pravicah, s katero so bili urejeni zakoni in podzakon-
ski akti za ureditev pravičnega, dostopnega, kakovostnega, 
učinkovitega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov.
PROMOCIJA ZDRAVJA je multidisciplinaren in mul-
tisektorski pristop, saj promocija zdravja poteka 
istočasno v več družbenih sistemih: zdravstven-
em, šolskem, gospodarskem, znanstvenem …

ZDRAVSTVENA VZGOJA je del pristopov v promo-
ciji zdravja. To je proces, s pomočjo katerega se 
posamezniki in skupine učijo krepiti, ohranjati in uvel-
javljati zdravje, je torej kombinacija učenja in vzgoje.
VZGOJA ZA ZDRAVJE je pomemben in nepogrešljiv 
del promocije zdravja. Je aktiven proces učenja 
ob upoštevanju lastnih izkušenj in socioekonom-
skih dejavnikov. Namen je informirati in motivira-
ti posameznika ali skupino k skrbi za svoje zdravje.

SMERNICE ZA DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI
• Ciljna skupina mladostnikov je za komuniciran-

je o vsebinah zdravja še posebej zahtevna in mla-
di pogosto potrebujejo še dodatna pojasnila.

• Sporočila morajo biti zanje relevantna, zasno-
vana »prav zanje«, namenjena morajo biti nji-
hovim specifičnim interesom in željam.

• Mladi so izpostavljeni številnejšim komunikacijskim 
virom, ki pri njih zasedajo vse pomembnejše mesto.

Raziskave kažejo, da so mladi že naveličani skopih priporočil 
o zdravem vedenju, hkrati pa so željni podrobnejših ra-
zlag, ki osmislijo nasvete in omogočijo razumevanje ozadja 
priporočil v širšem naravoslovnem in družbenem kontekstu.
Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine zago-
tavlja celostno in neprekinjeno zdravstveno oskrbo 
šolskemu otroku in mladostniku, v obravnavo pa aktivno 
vključuje otrokove starše (skrbnike, rejnike), sorojence 

in druge člane družinske skupnosti, kadar je to potrebno.
V Dispanzerju za šolske otroke in mladino Zdravstvenega 
doma Novo mesto delamo po dispanzerski metodi dela. Iz-
vajamo kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok 
in mladine, ki zajema sistematične preglede, zdravstveno 
vzgojo, vzgojo za zdravje in promocijo zdravja ter obvezna in 
neobvezna cepljenja.
Naše delo v šolskem/študijskem letu 2013/2014 je obsegalo:
• 21osnovnih šol (5353 učencev), 
• 14 srednjih šol (4809 dijakov),
• 7 višjih, visokih in fakultet  (785 študentov).  

Opravili smo 650 sistematskih pregledov otrok pred vs-
topom v osnovno šolo, pregledanih je bilo:
• 40 oddelkov 1. razreda (682 učencev), 
• 35 oddelkov 3. razreda (595 učencev), 
• 29 oddelkov 6. razreda (571učencev), 
• 33 oddelkov 8. razreda (594 učencev), 
• 54 oddelkov 1. letnika (1292 dijakov),
• 50 oddelkov 3. letnika (1087 dijakov).

V okviru sistematskega pregleda poteka tudi vzgoja za 
zdravje, ki jo v dispanzerju izvajamo diplomirane medicin-
ske sestre oziroma diplomirani zdravstvenik v obliki de-
lavnic na šolah. To je pomemben in nepogrešljiv del promo-
cije zdravja in je definiran kot načrtovan proces za doseganje 
znanja, povezanega z zdravjem ali boleznijo. Posamezniku 
omogočamo pridobivanje znanja, oblikovanja stališč in 
vedenj za zdrav življenjski slog. Vsebine so prilagojene glede 
na starost in na aktualne probleme otrok in mladostnikov, 
ki so posledice njihovega bio-psihosocialnega razvoja in 
različnih oblik tveganega vedenja. 
Šolarjem in mladostnikom podamo naslednje teme:
• 1. razred: Zdrav način življenja,
• 2. razred: Zdrava prehrana – delavnica,
• 3. razred: Preprečevanje nalezljivih bolezni,
• 4. razred: Živimo zdravo: preprečevanje nezgod,   
   prva pomoč, varno na počitnice – delavnica,
• 5. razred: Puberteta, osebna higiena,
• 6. razred: Zdrava prehrana v obdobju odraščanja,
• 7. razred: Mladi in alkohol – delavnica,
• 8. razred: Telesna teža, lepota in zdravje, motnje    
   hranjenja,
• 9. razred: Ljubezen, spolnost, odnosi med spoloma   
   delavnica,
• 1. letnik SŠ: Mladi in različne oblike zasvojenosti –   
   delavnica, Spolno prenosljive bolezni,
• 2. letnik SŠ: Nujna stanja v zdravstvu – delavnica,
• 3. letnik SŠ: Preprečevanje in zgodnje odkrivanje
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raka, samopregledovanje dojk in mod,
• 4. letnik SŠ: Dejavniki tveganja in tvegan način življenja,
• 1. letnik VIŠ/VIS: Dejavniki tveganja za razvoj kroničnih       
    bolezni.

Vzgoja za zdravje na primarni ravni zdravstvenega varstva 
zajema:
• približevanje izvajanja uporabnikom,
• poenotenje izvajanja dejavnosti s ciljem doseči enoten       
   standard znanja med otroki, mladostniki in starši ter tudi   
   med vsemi izvajalci vzgoje za zdravje,
• samostojnost pri delu in kompetence,
• vsebine in metode oziroma oblike dela, prilagojene razvo  
    jnim stopnjam in epidemiološkim podatkom,
• boljše in bolj redno sodelovanje ZD z vzgojno-    
    izobraževalnimi ustanovami,
• nacionalna in regionalna koordinacija izvajanja vzgoje za   
    zdravje.

Vzgoja za zdravje opredeljuje zdravje celostno. Izvajamo jo v 
vseh okoljih: šole, vrtci, delovno mesto, lokalna skupnost, 
mediji, zdravstvene ustanove. 
Cilj dispanzerske dejavnosti je zaščita in skrb za zdravje 
otrok, mladostnikov in njihovih družin, ozaveščanje širše 
družbene skupnosti ter vzgojno-izobraževalno delo. 
Medicinske sestre se moramo zavedati pomena 
vseživljenjskega učenja, s katerim permanentno pridobiva-
mo nova znanja, spretnosti, veščine. Lahko jih pridobivamo 
s samoizobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljan-
jem v okviru Zbornice – Zveze, društev ali drugih organiza-
cij.

Članek je povzetek predavanja, predstavljenega 19. 11. 2014 
članicam in članom Društva medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Novo mesto.

Ksenija Pavc Mikec, dms.

Za zdravje otrok in mladostnikov v našem zavodu skrbijo 
tudi Sandra Recelj, dms, Majda Stojanovič, dr. med., in 
Zlatka Kužnik, sms.

IZBRUH OŠPIC

V začetku marca 2015 so pri medicinski sestri na pediatrični 
kliniki UKC Ljubljana potrdili okužbo z ošpicami. Preden je 
zbolela je med 2. in 4. marcem delala v sprejemni ambulanti 
pediatrične klinike. Zato je NIJZ takoj začel s epidemiološko 
raziskavo, v okviru so morali identificirati otroke, njihove 
svojce in osebje, ki so bili v stiku z bolnico. Tako je bilo 
obravnavanih okoli 500 oseb. Kdor ni bil cepljen ali ni prejel 
dveh odmerkov cepiva, je pa bil v stiku z omenjeno medicin-
sko sestro, naj bi bil sedaj cepljen.

Ošpice so zelo nalezljiva otroška bolezen, ki jo povzroča vi-
rus ošpic. Virus je patogen za človeka, okužijo se lahko tudi 
opice. Bolezen se prenaša z drobnimi kapljicami, neposred-
no ali posredno. Osebe z akutno okužbo brez znakov bolezni 
so malo kužne oziroma sploh niso. Bolnik je kužen nekaj 
dni pred pojavom izpuščajev ter še šest dni po izbruhu 
bolezni. Na inštitutu so pojasnili, da imajo največje tveganje 
za okužbo z virusom ošpic osebe, ki so bile v stiku z boln-
ikom v času štirih dni pred pojavom izpuščaja in štiri dni po 
pojavu ter proti ošpicam niso zaščitene, se pravi niso bile 
cepljene ali pa so bile cepljene nepopolno, ošpic niso preb-
olele in so rojene po letu 1960. Te osebe morajo biti cepljene 
proti ošpicam čim prej, da se okužba prepreči, priporočajo 
na NIJZ.

Pri tem pojasnjujejo, da so ošpice akutna, zelo nalezljiva vi-
rusna bolezen, za katero so značilni vročina, kašelj, nahod, 
vnetje veznic in značilen izpuščaj. Ta se pojavi od tretjega 
do sedmega dneva bolezni najprej na obrazu, nato se razširi 
po telesu in traja od štiri do sedem dni. Zapleti pri bolezni 
lahko zajemajo vnetje srednjega ušesa, pljučnico, drisko in 
vnetje možganskega tkiva. Smrtni izid bolezni je relativno 
redek. Inkubacijska doba pri ošpicah znaša okoli deset dni. 

Edina učinkovita zaščita pred ošpicami je cepljenje. V Slov-
eniji je bilo obvezno cepljenje proti ošpicam uvedeno leta 
1968. Slovenija sicer relativno dobro obvladuje ošpice z vi-
sokim deležem cepljenih proti ošpicam. Tako se ošpice pri 
nas več let sploh niso pojavljale, v zadnjih letih pa se je po-
javilo nekaj vnesenih primerov ošpic, ki pa niso povzročili 
večjih izbruhov, pojasnjujejo na inštitutu. 

Viri: STA, 27. in 28.11.14, TV Slovenija, 29.11.14, ZIB št. 
4745, 1.12.2014, ZIB BILTEN št. 3816, STA, 12.3. 2015
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Oktobra 2014 smo zaposleni v Nujni medicinski pomoči 
(NMP) Zdravstvenega doma Novo mesto (ZD NM) organ-
izirali delavnice na temo “Urgentna stanja”.  
Tematika “urgentna stanja” je med našimi timi vedno zelo 
zaželena in dobrodošla. Tako se je spomladi 2014 porodila 
ideja o organizaciji delavnic za celotno našo regijo – Dolen-
jsko in Belo krajino. Velikodušno nam je tudi tokrat ponudi-
la pomoč oziroma sponzorstvo za organizacijo srečanja Krka, 
tovarna zdravil, ki je leta 2014 praznovala okroglo obletnico 
– 60 let.

Torta našega sponzorja je bila sočna in sladka.

Delavnico smo organizirali v dveh terminih, saj smo želeli 
ponuditi izobraževanje čim večjemu številu naših timov. 
Odločili smo se, da na izobraževanje povabimo time – 
zdravnike in medicinske sestre, saj je medicina, zlasti pa 
urgenca oziroma NMP, timsko delo. Strokovnost, znanje 
in usklajeno delo celotnega tima so ključnega pomena za 
kakovostno oskrbo kritično bolnih oziroma poškodovanih 
pacientov. 

Predbolnišnično nujno medicinsko pomoč smo začeli v Slov-
eniji sistematično razvijati in organizirati leta 1986. Obliko-
vala se je mreža NMP za področje celotne države, sestavljena 
iz posameznih enot NMP: enote A in B, okrepljene enote 
B in C in prehospitalne enote-PHE. V naši regiji imamo 4 
enote predbolnišnične NMP: PHE – ZD NM, enota B – ZD 
Trebnje, enota B – ZD Črnomelj in enota A – ZD Metlika. 
Vse enote vsakodnevno sodelujemo in si v primeru večjih 
ali hkratnih urgenc tudi pomagamo. 

Odločili smo se, da na naše delavnice tako povabimo 
time iz vseh štiri enot naše regije. Poleg tega smo na naše 
izobraževanje povabili vse time osnovnega zdravstva 
(zdravnike specialiste splošne/družinske medicine, special-
iste pediatre in šolske medicine, medicinske sestre, diplo-
mirane medicinske sestre, medicinske tehnike, koncesion-
arje in njihove medicinske sestre), ki sodelujejo pri nujni 

Delavnice URGENTNA STANJA
medicinski pomoči na našem območju.  
Ob pomoči našega sponzorja (Krke, tovarne zdravil) smo de-
lavnici izvedli v prijetnem okolju Hotela Krka. 
Prva delavnica je potekala 3. 10. 2014, druga pa 17. 10. 2014. 
Obe sta bili celodnevni. Po uvodnih nagovorih (direktorica 
ZD NM doc. dr. Milena Kramar Zupan, predstavnica Krke 
ga. Mojca Prah in vodja delavnice as. mag. Alenka Simonič, 
dr. med.) je sledil začetni teoretični del, temu pa praktične 
vaje na modelih. Tako so vsi udeleženci izobraževanja lahko 
aktivno sodelovali in sooblikovali delavnico.

V teoretičnem delu smo predavatelji predstavili štiri sklope 
tem, s katerimi se pogosto srečujemo na terenu: TPO in 
DPO odraslega ter otroka, intubacija s hitrim zaporedjem 
postopkov – RSI, obravnava aritmij na terenu in obravnava 
poškodovanca na terenu.

Po teoretični predstavitvi tem so sledile praktične vaje na 
temo predstavljenih protokolov obravnavanih urgentnih 
stanj. Tako smo izvedli štiri delavnice, vsaki smo namenili 
eno uro. Udeleženci so bili razdeljeni v štiri skupine. Po pre-
teku namenjenega časa za posamezno delavnico so se sku-
pine zamenjale. Tako so vsi udeleženci sodelovali na vseh 
delavnicah.

V vsaki delavnici sta vodja delavnice in urgentni tehnik na-
jprej predstavila delavnico s prikazom določenega scenarija 
na temo delavnice. Nato so v nizu posameznih scenarijev 
morali vsi udeleženci delavnice obravnavati posamezen
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primer in izpeljati protokol nujne oskrbe. Vedno sta bila 
v timu zdravnik in medicinska sestra oziroma zdravstveni 
tehnik.

Delavnice so potekale v sproščenem vzdušju in prijetnem 
okolju. Poskrbljeno je bilo tudi za okrepčila med krajšim 
odmorom in za kosilo po prvem delu izobraževanja.

V zaključnem delu delavnice smo vodje in organizatorji 
delavnice prosili udeležence za povratno informacijo o 
izobraževanju, predvsem z namenom izboljšati oziroma 
dopolniti naša izobraževanja. Odzivi so bili navdušujoči. 
Udeleženci so ocenili izobraževanje kot zelo koristno, 
celo prepotrebno, še posebno praktični del, kjer so vsi 
zagreto sodelovali. Izrazili so potrebo po več podobnih 
izobraževanjih, morda vsaj 1-krat na leto.

Veseli me, da smo zastavljeno izobraževanje izpeljali zelo 
dobro. Še bolj pa me veseli dejstvo, da so bili udeleženci 
zadovoljni in so bila njihova pričakovanja izpolnjena. Vsi 
skupaj smo delovali kot enoten tim, kar je osnova vsake do-
bro organizirane oblike NMP.
 
Zahvaljujemo se vsem predavateljem in urgentnim teh-
nikom, ki so pomagali pri izvedbi delavnic, ter Krki, to-
varni zdravil, in njenim strokovnim sodelavkam, ki so 
nam omogočili te delavnice. Skrbeli so za nemoten potek 
izobraževanja. Hvala tudi vsem udeležencem, ki so se odz-
vali na naše vabilo. 

Dobra ocena izvedenega izobraževanja nam je v veliko opo-
ro in navdih za razmišljanje o pripravi in organizaciji novih 
izobraževanj naših timov. 

   

Strokovna vodja
asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.       



Novi dan 12

VAJA MASOVNE NESREČE 
V sklopu 3. mednarodnega kampa ZAVODA VIZIJA VARNOSTI je 20. septembra 2014 v kraju Puščava pri Mokronogu poteka-
la vaja množične nesreče z naslovom »Eskalacija različnih masovnih nesreč ob potresu«.
Predpostavka vaje je bila, da zaradi potresa na omenjenem območju pride do nesreče vlakovne kompozicije, nesreče letala, 
avtobusa, porušitve treh objektov in delovne nesreče, kasneje pa še do nevarne situacije z zajetjem talcev v podzemnih rez-
ervoarjih. Dodatno težavo je predstavljalo zelo veliko območje nesreče in težko dostopen teren.
To je bila do sedaj najobsežnejša vaja masovne nesreče v Sloveniji, saj je bilo treba oskrbeti 150 poškodovanih oseb. 
Sodelovalo je 5 ekip NMP našega ZD, 17 ekip NMP iz Slovenije, 3 ekipe iz Hrvaške ter člani ostalih intervencijskih služb – 
gasilci, specialna enota policije, vodniki reševalnih psov, gorska reševalna služba in intervencijska enota Slovenskih železnic, 
v veliko pomoč pri transportu so bili tudi vozniki štirikolesnikov. 
Zaposleni ZD NM smo prevzeli vodilno vlogo že pri načrtovanju in organizaciji vaje, pa tudi na sami vaji so naši zaposleni 
prevzeli vodilne funkcije znotraj posameznih delovišč. Vajo smo uspešno izpeljali in vnovič dokazali, da imamo potrebna 
znanja za ukrepanje v primeru masovnih nesreč. Ugotovitve ob analizi vaje služijo kot podlaga za posodobitev obstoječih 
načrtov ukrepanja v primeru množičnih nesreč. 
Medsebojno sodelovanje in usklajevanje interveniranja 25 ekip NMP iz Slovenije in tujine je vsekakor zahteven projekt, zato 
gre velika pohvala vsem našim zaposlenim za prikazano veliko mero motiviranosti, organiziranosti in strokovnosti. 

  
Peter Černe,dipl. zn,, Vodja reševalne službe ZD NM

Nesreča vlaka, porušeni objekti, razlitje nevarnih snovi … Avtobus na strehi

Oskrbljeni poškodovanci in zadovoljni reševalci Dobrodošla pomoč za transport po težko dostopnem terenu
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Proaktivna vloga sindikalnih zaupnikov za promocijo zdravja
V okviru Inštituta za produktivnost, kjer se srečujejo zdravje, 
dobro počutje in uspešnost zaposlenih, je potekal novem-
bra v Portorožu seminar z naslovom PROAKTIVNA VLOGA 
SINDIKALNIH ZAUPNIKOV ZA PROMOCIJO ZDRAVJA, ki ga je 
vodil dr. Klemen Podjed. Cilj seminarja je bil, da udeleženci 
pridobijo ključna znanja in izkušnje za proaktivno promocijo 
zdravja na delovnem mestu in ozaveščanje ter podporo za zdra-
vo življenje in delo.

STRES
   Stres je epidemija današnjega časa – zlasti v zdravstvu.
   Opozorilni znaki in simptomi stresa
   KOGNITIVNI SIMPTOMI:
     - težave s spominom,
     - nesposobnost koncentracije,
     -   slaba presoja,
     - vidimo samo negativno,
     - tesnobne ali neurejene misli,
     - stalna zaskrbljenost.
   ČUSTVENI SIMPTOMI:
     - nezmožnost sprostiti se,
     - depresija, tesnoba ali splošna nesrečnost,
     - občutek preobremenjenosti, občutek osamljenosti,
     - nihanje razpoloženja.
   FIZIČNI SIMPTOMI:
     - bolezni srca in ožilja,
     - zaprtost ali diareja,
     - bolečine,
     - izguba interesa za spolnost,
     - oslabitev imunskega sistema, 
     - omotičnost.
   VEDENJSKI SIMPTOMI:
     - motnje hranjenja,
     - motnje spanja,
     - samoosamitev,
     - odlašanje, zanemarjanje obveznosti,
     - zloraba alkohola, drog,
     - nervozne navade.
IZGORELOST
   Poznamo štiri stopnje izgorevanja. Te so:
   1. čustvena, mentalna in telesna izčrpanost,
   2. sram in dvom,
   3. cinizem in čustvena otrdelost,
   4. občutek neuspeha, nemoč in kriza. 

Kako preprečiti izgorelost?
Kako ozdraveti?

SRŽ VSEGA JE V NAS SAMIH. 
SEDEM NAPOTKOV ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

   1. Naredimo enostavne dnevne spremembe.

   2. Več se premikajmo in manj sedimo.
   3. Veselimo se dneva in dobrih stvari v življenju.
   4. Držimo se zmernih diet. 
   5. Odpustimo si drobne prekrške.
   6. Najdimo dobre vzornike in tiste, ki nas podpirajo.
   7. Spremembe ne pridejo čez noč.
(WebMD, 2014)
SLOVENIJA – PRIMER SLABE PRAKSE UPRAVLJANJA Z 
ZDRAVJEM NA DELOVNEM MESTU

Zdravstveni delavci in zdravje
• STRES: 29,4 % jih trpi za z delom povezanim stresom 

(zdravstvo, socialne službe in izobraževanje).
• IZGORELOST: 36,2 % angleških zdravstvenih delavcev trpi 

za veliko izgorelostjo.
• TESNOBA (ANKSIOZNOST): 11,4 % zdravstvenih delavcev 

jo doživlja.
• RAZDRAŽLJIVOST: 15,2 % zdravstvenih delavcev je 

razdražljivih.
• DEPRESIJA: 32 % zdravstvenih delavcev ima depresijo.
• ZLORABA DROG/ALKOHOLA: 10–15 % zdravstvenih de-

lavcev zlorablja droge in/ali alkohol v določenem trenutku 
svoje poklicne kariere.

PSIHOSOCIALNI DEJAVNIKI POMEMBNO VPLIVAJO NA 
PSIHOFIZIČNO POČUTJE IN ZDRAVJE ZAPOSLENIH. (Vir: L. 
Šprah, DMI, 2014)

PRIMERJAVA SLOVENIJA : EU
1. Stres na delovnem mestu – 2. mesto v EU glede dojemanja 

stresa (IRI, 2011)
2. Povprečno trajanje bolniške odsotnosti – 1. mesto v EU 

(Eurofound, 2007)
3. Produktivnost dela 2010: 80,4 % povprečja EU oziroma 74 

% povprečja evrskega območja (Umar, 2012)
4. Intenzivnost dela: pri vrhu EU (npr. 3. mesto glede dela v 

hitrem tempu - Eurofound, 2014)
5. kompetence vršnih managerjev 57. Mesto med 59 državami 

(IMD, 2011).

DELAMO VELIKO IN TRDO, ZASLUŽIMO MALO IN SMO 
HKRATI V VRHU EU GLEDE STRESA IN BOLNIŠKIH ODSOT-
NOSTI.

DONOSNOST PROMOCIJE ZDRAVJA:
1. zmanjšanje absentizma od 12 do 36 % (KIMDPŠ, 2012),
2. zvišanje produktivnosti za do 20 % (Eurofound, 2011),
3. ekonomski strošek stresa v RS v 2009: 1.300 eur na delovno 

aktivnega (UM).

Zlatka Kužnik, sms

S koraki izvajanja promocije zdravja pri delu pa se bomo sez-
nanili v prihodnji številki našega časopisa.



Novi dan 14

Zdravstvena vzgoja na taboru Mavričnih Bojevnikov
Računalniki, videoigrice in televizija našim otrokom predstavljajo varno okolje, v katerem radi preživljajo svoj prosti čas. 
Otroška igrišča vse bolj samevajo v tišini, narava pa predstavlja nevarno okolje, v katerem se lahko poškoduješ ali celo 
»umažeš z blatom«. Odsotnost senzornega dojemanja sveta in deficit igre v naravnem okolju »izmisli si sam« ali »naredi 
sam« negativno vpliva na razvoj naših otrok, posledično pa lahko privede do različnih motenj v vedenju. Med drugim so 
otroci današnjega časa v večini neinformirani na področjih, ki so za življenje osnova in hkrati del vsakdanjega življenja (hi-
giena, zdrav način življenja, zdrava prehrana, odraščanje, samopodoba, spolnost). In prav na tem področju je zdravstvena 
vzgoja izredno učinkovita oblika informiranja.

Primarno poslanstvo društva Eternia in projekta Mavrični Bojevniki je pomoč otrokom z motnjami vedenja, kot so ADHD, 
avtizem, Aspergerjev sindrom, Tourettov sindrom, disleksija. Prav tako so naša ciljna populacija vsi otroci, ki potrebujejo 
odmik od novodobnih motenj in prijateljsko razumevanje, učenje ter druženje v okolju, ki je za večino njih le občasna ak-
tivnost.

V obeh tedenskih terminih je bilo več kot 60 otrok iz dolenjske regije in tudi Slovenije v celoti. Predavanja so se izvajala 
skupinsko in tudi individualno, predvsem v dopoldanskih in poznih popoldanskih urah. Otroci so postavljali anonimna 
vprašanja, na katera so odgovarjali Dejan Sotirov in ostali mentorji tabora. Nato je sledila skupinska diskusija, v kateri so 
otroci pokazali ne le veliko zanimanje, temveč tudi veliko mero znanja. Naj izpostavimo primer 12-letnega Jakoba, ki je z 
dovršeno terminologijo poslušalcem podrobno razložil definicijo in proces menstruacije. Sledile so poplave smeha in solze 
veselja … No ja, otroška domišljija zares ne pozna meja …               In prav je tako!  

Da pa teorija ne ostane le v besedi, smo zdravstveno vzgojo redno umeščali v dnevni urnik. Npr. pri jutranjem in večernem 
umivanju zob smo se med opravilom pogovarjali o tehniki pravilnega umivanja zob, zakaj in kdaj si jih umivamo … itd. Prav 
tako smo čas za zdravstveno vzgojo koristili v času večerne higiene (tuširanje po kopanju v Kolpi), med pripravo obrokov, 
pred jedjo in po jedi. Predstavili smo tudi nudenje prve pomoči (bočni položaj, masaža srca, imobilizacija …), prav tako pa 
smo v živo demonstrirali obvezo rane, ko se je naš kuhar Andrej resnično poškodoval med opravilom v kuhinji. 

Obiskala nas je Mojca Šenica, vodja zdravstvenovzgojnega centra. Opravila je evalvacijo zdravstvene vzgoje, otroci pa so bili 
seveda veseli njenega obiska. Na koncu tabora smo izpolnili anketni vprašalnik, v katerem smo odgovarjali na vprašanja, 
povezana s temami obravnavane zdravstvene vzgoje. Rezultat navdihuje z energijo in željo po nadaljevanju izvajanja 
zdravstvene vzgoje na taboru tudi v prihodnjih letih. Otroci jo vidijo kot pomemben del programa in si želijo več takšnih 
predavanj oziroma pogovorov.
 

Kot vse tudi ta čas mine in tako se je dvotedenski tabor ob reki Kolpi (Želebej pri Metliki) za leto 2014 zaključil. Za zaključek 
povejmo še, da tako otroci kot tudi mentorji menimo, da je vključevanje zdravstvenih vsebin v vzgojo nujen in potreben 
element preventive vsakega tabora, ne le Mavričnih Bojevnikov. Pa srečno do naslednjega poletja!

UČIMO in SE UČIMO!
Dejan Sotirov, dipl.zn.
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Razstava slik naše sodelavke Vere Slana Biličič
Na Upravni enoti Metlika je bilo v petek, 16. 1. 2015, odprtje slikarske razstave naše sodelavke fizioterapevtke Vere Slana 
Biličič. Razstava z naslovom Ujeti trenutki je njena druga samostojna razstava. Glede na to, da se s slikanjem ukvarja ljubi-
teljsko že 20 let, je bilo na hodnikih UE Metlika možnost ogleda kar 44 njenih del. Razstavo je odprla načelnica UE Metlika 
Janja Pegam, slikarko pa je nato predstavila podpredsednica KUD Artoteka Ajda Skrbinšek. Na kitaro je zaigrala in zapela še 
njena hčerka Dea Biličič. Razstavo so si ogledale tudi njene sodelavke, ki pravijo, da je čudovita in vsekakor vredna ogleda. 
Slike bodo na ogled vse do junija 2015, zato vljudno vabljeni!

Lea Anžlovar, univ.dipl.org.

Naša fizioterapevtka s hčerko.

Nekaj diši po znanem slikarju. Paul Gauguin … Kje si starec, da bi popravil čoln in poučil mlad par o življenju?

Prihaja poletje …
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Zdravstveni dom Novo mesto so 16. decembra 2014 obiskali skavti in 
prinesli »luč miru iz Betlehema«.
Projekt Luč miru iz Betlehema se je začel leta 1986 na avstrijski televiziji, sama ideja, da bi pomagali otrokom in s tem vsem 
ljudem oznanjali sporočilo miru, pa je kmalu prerasla meje. Tako je zdaj akcija razširjena po celotni zahodni, srednji in 
vzhodni Evropi. Slovenski skavti prinašajo luč iz Betlehema v Slovenijo od leta 1991. Nosilec projekta je Združenje sloven-
skih katoliških skavtinj in skavtov, sodelujejo pa še Zveza tabornikov Slovenije, Zveza bratovščin odraslih katoliških skavtinj 
in skavtov ter Slovenska zamejska skavtska organizacija.

Geslo, ki spremlja letošnjo akcijo je: Za tvoj dar mi je _____ mar. Ta spodbuja k razmisleku, koliko nam je mar do širjenja 
miru med tistimi, ki ga nimajo. 

V sklopu projekta Luč miru iz Betlehema se zbirajo prostovoljni prispevki, ki bodo podarjeni prek projekta Botrstvo. Letošnji 
dobrodelni izkupiček bo namenjen za izboljšanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v materialni stiski in 
potrebujejo finančno pomoč. 

Direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan je izrazila željo, da bi na božični večer luč miru iz Betlehema gorela v čim več do-
movih ter tako širila mir in medsebojno povezanost. 

Lea Anžlovar, univ.dipl.org.  

ZAGREB IN BOŽIČNA BAJKA
Končno, zopet gremo na izlet! Zbrali smo se v soboto, 6. decembra, ob 7. uri pred ZD NM. Čeprav je bilo 
vreme turobno, kar smo tudi pričakovali, ni vplivalo na našo dobro voljo in željo po prijetnem druženju. 
Odhod nam je popestrila dr. Dularjeva, ker smo jo morali malo počakati. V znak naše strpnosti nam je po-
jasnila, da je vzrok zamude njen ljubi maček, in nam tako popestrila megleno jutro. Tako smo se vsi do-
bre volje in polnih želodčkov (saj je direktorica poskrbela tudi za sendviče in vodo) odpeljali proti Samoborju.
Ko smo prispeli, nam je prijazen vodnik Aleš predstavil kratko zgodovino tega mesta in nas popeljal po starem mestnem 
jedru. Ker je znamenitost Samoborja tudi samoborska kremna rezina, se nismo mogli upreti, da je ne bi poskusili. Z gotov-
ostjo vam lahko potrdimo, da so njihove kremšnite res dobre. Najbolj od vsega nas je prijetno presenetila tržnica v samem 
mestnem jedru. Tako raznolike, bogate, domače ponudbe ne najdeš velikokrat. Če nas pot ne bi vodila dalje, bi že tukaj 
nakupili domače dobrote za nedeljsko kosilo. Prijetno rumene kure in race so kar vabile, da nam skočijo v domačo pečico. 

Letošnja poslanica projekta Luč miru iz Betlehema je: »Tvoj dar mi je ___mar.«
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Pogleda kar nismo mogli odtrgati od različnih sirčkov, skut in ostalih domačih dobrot. Ker smo se morali držati urnika, smo 
nadaljevali izlet proti glavnemu samoborskem sejmu. Tukaj pa je bila zopet tako bogata ponudba raznolike robe, da smo si 
lahko napasli oči. Seveda pa brez »pečenjare« na takšnih sejmih ne gre in bog ne daj, da ne bi poskusili njihovih čevapčičev 
v lepinji. 

Glede na slabo vreme nam je kar prijal panoramski ogled zagrebških mestnih znamenitosti, kot so Dvorana Vatroslava Li-
sinskega, Zagrebački velesajam, Športna dvorana Dražena Petroviča, muzej Mimara.
Nato smo odšli še na krajši sprehod po mestu in si ogledali narodno gledališče, Cvetni trg, Ilico, povzpeli smo se do Banskih 
dvorov in cerkve sv. Marka, skozi »kamena vrata« do katedrale. Z najkrajšo vzpenjačo smo se nato iz Gornjeg grada spustili 
zopet na Ilico in se sprehodili do Trga Bana Jelačiča. Dobro uro smo nato izkoristili za proste oglede po Ilici in veličastni 
tržnici z bogato ponudbo. Z Darjo sva kupili čudovite šopke iz šipka, obdanega z zelenjem. Naredili sva še en »skok« v Namo 
in že se je bližal čas odhoda. 

Sledila je vožnja do Čazme, ki je približno 50 km oddaljena od Zagreba. Prijetno vzdušje na avtobusu je pomagalo, da smo 
hitro prispeli v Čazmo, kjer je bil krajši postanek za ogled znamenite cerkve sv. Marije Magdalene, ki jo krasi poznogotski 
portal.  Nato smo se odpeljali do posestva družine Salaj, kjer je na sedmih hektarjih površine nastala božična zgodba že leta 
2001. Letos krasi to posestvo okoli 1,5 milijona lučk z različnimi figuricami, jaslicami in deželo Smrkcev. Na posestvu pa 
je tudi velika stojnica z bogato kulinarično ponudbo in napitki. Dogodek nam je popestril tudi pevski zbor njihovih Šokic. 
Sledila je krajša vožnja do bližnje turistične kmetije Kezele, kjer so nam v lepo urejenem, domačem, kmečkem stilu pripravili 
bogato ponudbo domačih jedi – pravi moslovački stol. To je bila res pojedina za vsak, še tako izbirčen oziroma zahteven 
želodček. 

Za vrhunec večera je poskrbela glasbena skupina treh vrhunskih pevcev in zabavljačev, saj so igrali glasbo za vsak okus. Tako 
smo se lahko zavrteli po mili volji. Že se je bližal čas odhoda, saj smo bili prijetno utrujeni od celodnevnega doživetja z mis-
limi že v svojih posteljah. Vendar zaključek takega izleta ne bi bil popoln, če nas ne bi krčmar povabil še v svojo znamenito 
klet na pokušino svojega vina. 
Bili smo zelo disciplinirana skupina. Vsi veseli in polni prijetnih doživetij smo tako zaključili še en prečudovit dan lanskega 
leta, na katerega bo topel spomin še dolgo živel v naših srcih. 
Zahvala gre našemu Petru Černetu, ki je vedno »na preži« in nikoli ne pozabi fotoaparata, da imamo slikovni spomin na 
naše skupna druženja. 

Takole smo se stisnili za »gasilsko« fotografijo. Blažen med ženami … 
Vsi v zimski opravi, saj je bilo kar hladno.

Zlatka Kužnik, sms.

BILI SMO VESELI - OD JUTRA DO VEČERA
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Tradicionalno silvestrovanje 2014 in podelitev priznanj jubilantom
Tudi tokrat je tradicionalno prednovoletno srečanje potekalo v Kulturnem centru Janeza Trdine, kjer se je zbralo približno 
350 sedanjih in nekdanjih delavcev  Zdravstvenega doma Novo mesto. Direktorica je na kratko povzela, kaj vse smo nare-
dili v letu 2014, in izpostavila, da nas tudi v letu 2015 čaka kar nekaj izzivov zaradi nadaljevanja slabega gospodarskega in 
finančnega stanja v državi. 

Podelili smo tudi jubilejna priznanja za vestno in požrtvovalno delo zaposlenih v javnem sektorju. V letu 2014 so obeležile 
tri sodelavke 10 let dela (Polona Bukovec, Breda Cetina, Nataša Slak Bernardič), tri sodelavke 20 let dela (Nives Hočevar, dr. 
med., Živana Kavčič, dr. med., Barbara Mali) in kar trinajst sodelavcev 30 let dela (Tatjana Bulić, Violeta Krampelj, Terezija 
Krese, dr. med., Ružica Marjanović, Andreja Mesojedec, Darinka Petrič, Lilijana Piletič, dr. med., Sonja Seničar, Andreja Šimc, 
Elizabeta Štine, Valentina Vajović, Borut Zirkelbach, Slavka Zore). 

Sledila je odlična komedija z naslovom Mame, ki je avtorski projekt petih priznanih  igralk in mam. To je komedija za vse 
slovenske matere in tudi za tiste, ki bodo to šele postale. Je pa tudi priložnost za vse moške, ki si želijo ali upajo biti enkrat 
na pravem t.i. “babjem žuru”. Pet še vedno mladih mamic ukrade noč svoji družini, da si privoščijo sproščeno druženje. 
Skozi poplavo “ženskega čveka” spoznamo njihove poglede na vzgojo, kariero, zdravo prehrano, moške in seks. Sočutne in 
skrbne, sproščene in odkrite, divje, jezne in razuzdane nam brez dlake na jeziku, predvsem pa brez otrok, nalijejo čistega 
vina, ki spremeni marsikateri pogled na materinstvo. 

Srečanje je potekalotako kot vsako leto v sproščenem vzdušju . To je bila lepa priložnost za obujanje spominov, izmenjali 
smo si izkušnje in mnenja ter utrdili vez z upokojenimi sodelavci.

Naši zvesti jubilanti.

Moških debat tudi tokrat ni manjkalo. Ali lahko po nasmeških uganete, s katerega oddelka so 
sodelavci na fotografiji? 
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Mira Semen, dr. med., prim. Peter Kapš, dr. med., in 
Lilijana Piletič, dr. med. - smeh za zdravo srce in pljuča

Nasmeh strokovne vodje, asist. mag. Alenke Simonič, dr. 
med., spec., in kadrovnice Polone Bukovec.

Le kaj oziroma kdo je pritegnil nasmeške na obraze Jelke 
Repar Gorenc, dr. med., Jane Mrvar, dr. med., in doc. dr. 

Lučke Debevec Kodrič, dr. med.?

Alenka Piškur, dms, asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. 
spec., doc. dr. Milena Kramar Zupan in Jelka Fajdiga so bile 

zadovoljne, da so se vsi prijetno zabavali.

Naše »referenčne sestre« Darinka Petrič, Tanja Regina, 
Katja Šinkovec in Breda Cetina.

Zaposlene z oddelka ginekologije: Marjeta Kopina, Polonca 
Abunar, Dragica Rifelj, Valentina Vajović, Jasna Kostanjšek, 

dr. med., spec., in Martina Bučar, dr. med., spec.
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VELESLALOM REŠEVALCEV NA ROGLI
Zaposleni PHE in Reševalne službe smo se tudi letos udeležili tradicionalnega veleslaloma reševalcev v zdravstvu, ki je 
potekal 14. in 15. januarja na Rogli. Uspešno smo zastopali naš ZD tako v tekmovalnem kot tudi družabnem delu. Luka 
Zaletelj je na tekmovanju osvojil odlično drugo mesto. 

Udeleženci: Iztok Grahek, Gregor Ban, Luka Zaletelj, Bojan Cimermančič, 
Peter Černe, Aleš Jakše, Andrej Levstik. 
Na sliki manjka Veronika Rupnik, dr. med.

Za uspeh smo prelivali tudi kri.

Peter Černe, dipl.zn.
Vodja reševalne službe ZD NM

VOŠČILO OTROK VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO
Doc. dr. Mileno Kramar Zupan, direktorico ZD NM, in asist. mag. Alenko Simonič, dr. med., spec., strokovno vodjo, so 
obiskali otroci iz Vrtca Pedenjped Novo mesto (Enota Rdeča kapica, skupina Polžki). Zapeli so nekaj pesmic, predali direk-
torici in strokovni vodji darilo, ki so ga sami izdelali (svečnik) ter povedali, kako pridno si umivajo svoje zobke. Nekateri so 
jih tudi pokazali. Poskrbeli so za pravo decembrsko vzdušje, saj smo se skupaj iskreno nasmejali. 

Vsem zaposlenim so zaželeli srečno v letu 2015 in obljubili, da se naslednje leto zopet srečamo.

Otroci so bili zelo veseli presenečenja – sadja in sladkarij.
Lea Anžlovar, univ.dipl.org.  
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KER SMO BILI ZELO PRIDNI, SE JE NABRALO KAR NEKAJ POHVAL …
Rada bi pohvalila delo in vodenje direktorice doc. dr. Milene Kramar Zupan, saj so rezultati več kot vidni. Že kot občanka 
Novega mesta sem opazila znatne pozitivne spremembe na zunanji in notranji urejenosti Zdravstvenega doma. Prav tako pa 
kot pacientka in mamica svoje hčerkice opažam tudi organizacijske spremembe pri zdravnikih. Vsekakor je to rezultat do-
brega vodenja in jasne strategije. Najbolj pozitivno me je presenetil moto vašega zavoda,  da želite paciente obravnavati kot 
svoje najbližje in jim omogočiti le najboljše. Želite, da se počutimo varno, ko vstopimo v vašo hišo, in da vam zaupamo, saj 
nam želite pomagati. To se mi zdi ključno za vsako organizacijo. Navdušili ste me, da želite tudi v javnem zdravstvu doseči 
najboljšo uporabniško izkušnjo. 

V imenu mame bi rada pohvalila delo zdravstvenega tehnika Nina Baržiča za prijaznost in ustrežljivost. Ima neverjeten pos-
luh za starejše ljudi. Moja mama pravi, da takšnega »reda« še ni bilo. Izredno so ga pohvalile tudi njene prijateljice.

Mož me je pripeljal z osebnim avtom in ko je pozvonil v dežurni ambulanti, so se vrata nemudoma odprla in sprejela naju je 
prijazna sestra Milojka Hočevar. Brez dodatnih vprašanj je zaznala moje slabo počutje, poklicala dežurno zdravnico Dušanko 
Kavšek, dr. med., in obe sta ukrepali hitro, strokovno in z besedo, ki pomirja. Prijazna sestra je mojemu zaskrbljenemu 
možu, ki je čakal na hodniku, poročala o mojem zdravstvenem stanju. Naj se na tem mestu zahvalim obema. Hvala vsaki 
posebej za pomoč.

V laboratoriju sem bil na odvzemu krvi. Po odvzemu sem v čakalnici padel v nezavest. Rad bi se zahvalil za strokovno pomoč 
vsem, ki so tisti čas delali v laboratoriju. Hvala vam za vse. Lepo je videti, da vam ni vseeno za ljudi.

Vsa pohvala zelo prizadevni in strokovni zdravnici Veroniki Rupnik, dr. med. Po dolgem času smo prišli do zdravnice, ki ve, 
zakaj se je  odločila za ta poklic. Hvala ji. Želimo, da ostane še naprej takšna, saj je lahko marsikomu zgled.

Rad bi se osebno zahvalil zobozdravstveni službi ZD NM, saj sem kljub napačni napotnici pri ge. Petri Doles opravil vse in 
nisem zaman prišel iz Črnomlja. Še enkrat najlepša hvala vsem za vašo profesionalnost, prijaznost, človečnost in dobrohot-
nost.

Na dr. Weissa so naju zaradi pozitivnih izkušenj opozorili prijatelji in ta mnenja so naju vodila v odločitev, da svojega sina 
opredelimo pri njem. Res je, da smo se z dr. Weissom do sedaj srečali le dvakrat, a ti srečanji sta že sedaj poskrbeli za val 
navdušenja. Dr. Weiss si je za nas vzel ves potreben čas. Pripravljen je bil prisluhniti vsem najinim dilemam in vprašanjem. 
Ponudil nama je izčrpno in povsem objektivno strokovno razlago, podkrepljeno ne samo s preteklimi izkušnjami, ampak 
tudi z aktualnim dogajanjem in celo s pričakovanji glede trendov v prihodnosti. Za naju je bil to prvi primer tako poglobljen-
ega in širokega pristopa zdravnika do pacienta oziroma v našem primeru tudi do naju. Skratka, vse pohvale dr. Weissu. 
Meniva, da ste lahko ponosi na takega sodelavca. Midva sva ponosna na svojo odločitev.  

Zelo lepo pohvalim go. Renato Anžlovar, ki dela na recepciji, saj mi je z lepo besedo in iznajdljivostjo pomagala do podatkov. 
Res vse pohvale.

Pohvalila bi delo otroške zobozdravnice Tine Križnar Martinčič, dr. dent. med. S potrpežljivim in prijaznim pristopom je 
mojima otrokoma pokazala, da obisk zobozdravnika ni nekaj najbolj groznega v otroškem svetu, meni pa je tudi dala kar 
nekaj koristnih nasvetov. 
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Pohvala dr. Borisu Uzelacu in njegovi asistentki Danici Blažič. Zdravljenje in izdelava protez za mojo mamo sta potekala zelo 
hitro. Mama je z vsem zelo zadovoljna. Obema se zahvaljujeva za njun trud.

Zobozdravnica Tina Križnar Martinčič, dr. dent. med., svoje delo opravlja zelo strokovno, odgovorno in vestno. 

Hvala izredno prijaznim, delovnim in hitrim reševalcem! (Nikolaj Irgo, dr. med., Jože Novakovič, Aleš Jakše)

Rad bi napisal, da imam najboljšo zdravnico »na svetu« – Terezijo Krese, dr. med. Vedno se zavzame z vso resnostjo za svoje 
paciente! Tudi njena sestra Marija Zupančič se trudi in z veseljem opravlja svoje delo. 

Sem pacientka iz Žužemberka in sem bila pred kratkim v referenčni ambulanti, kjer sem se srečala s sestro Tanjo Regina. 
Izrekla bi vse pohvale sestri, saj kljub mladosti sprejme človeka z nasmehom ter dobro voljo, kar  zna prenesti tudi na pa-
ciente. Upam, da bo ostala še dolgo v Žužemberku, saj smo rabili nekaj svežega z občutkom do sočloveka. To so opazili tudi 
drugi pacienti, s katerimi sem se pogovarjala. Vso pohvalo izrekam sestri Tanji!

Spoštovana in cenjena ga. Anica Tomšič, medicinska sestra pulmološke ambulante ZD NM! Vem, da dan za dnem skrbite 
za nešteto ljudi, ki ne potrebujejo le vaše strokovne pomoči, temveč tudi tolažbo, ki izhaja iz vašega prijaznega, predanega 
in izredno človekoljubnega ravnanja. V trenutku, ko mi je bilo najtežje, sem v vašem pogledu občutila psihično in čustveno 
podporo. Ponosna sem, da vas poznam, in neizmerno cenim, da ste zmožni občutiti bolečino in tesnobo, ki ju občuti bolnik, 
in mu pomagate ne samo po poklicni, temveč tudi po človeški plati. Šele v takih trenutkih ljudje spoznamo, kako premalo 
je cenjen vaš poklic. Naj vam moja zahvala polepša dan z željo, da bi se vam v življenju godile same lepe stvari. 

Pohvalo in zahvalo namenjam patronažni sesti gospe Jožici Gregorčič. V začetku aprila letos sem iz ljubljanske porodnišnice 
prinesla prezgodaj rojenega sinka Aljaža. Takrat je tehtal 2240 g. Tako majcen, a kar precejšen zalogaj za novopečeno mam-
ico. Pri sestri Jožici sem dobila ne samo odgovore na vprašanja, temveč tudi veliko koristnih nasvetov, sočutnih besed in 
moralne opore. Iskrena hvala, sestra Jožica!

Moram pohvaliti Zdravstveni dom Novo mesto, ki ga obiskujem kot pacient zdravnice dr. Mijočeve. Šele na dopustu na 
Novi Zelandiji sem spoznal, kako dobro urejeno zdravstvo ima naša država, pa se tega žal premalo zavedamo. V ZD NM sem 
bil vedno strokovno in korektno obravnavan, prav tako pa se  mi zdi zelo pomembno, da je sam zavod lepo urejen, čist in 
prijazen pacientom. Vse pohvale za strokovno izbran kader in moderno, pacientom prijazno urejen zavod gredo direktorici 
doc. dr. Mileni Kramar Zupan, ki je zavod oziroma zdravstvo v naši regiji popeljala med najboljše v državi. 

Konec novembra sem bila pri vas na fizioterapiji in rada bi pohvalila ter se ob tem tudi zahvalila za prijaznost in dobro voljo 
prav vsem zaposlenim na tem oddelku! Še enkrat hvala!

Otroški dispanzer, popoldanska ambulanta dr. Mlinar in sestra na sprejemu, prav tako osebje v laboratoriju. Zelo prijazni, 
ustrežljivi, strokovnost se nekako razume sama po sebi. Iskrena hvala!

Pripravila
Lea Anžlovar, univ.dipl.org.



KADROVSKO POROČILO (julij 2014 –februar 2015)
PRIHODI:

Oddelek splošne medicine z NMP:
1. KRISTINA PRIJATELJ, dr. med. – specializantka druž. med.
2. MARJA HLAČA, dr. med. – specializantka druž. med.
3. SANJA GOLOBIČ, dr. med. – specializantka druž. med.
4. ANA TOMC, dr. med. – specializantka urgentne med.
5. DARKO VASIĆ, dr. med. – specializant urgentne med.
6. MATEJA BIJEK, zdr. teh. – pripravnica
7. ALEKSANDER RASTODER, zdr. teh. – pripravnik
8. SANDI RADOVANOVIČ, zdr. teh. – pripravnik
9. JANJA RIBIČ, zdr. teh. – pripravnica
10. TAMARA OŠTIR, zdr. teh. – pripravnica
11. MATEVŽ KRESE, zdr. teh. – pripravnik
12. ŽIGA KOČEVAR, zdr.teh. – pripravnik
13. NEJC PAPEŽ, zdr. teh. – pripravnik
14. MAJA GRIČAR, zdr. teh. – pripravnica
15. LUN CIZEL, zdr. teh. – pripravnik
16. VALENTINA FABJAN, zdr. teh. – pripravnica

Oddelek otroške in šolske medicine: 
1. MIHELCA ŽURA ČREŠNAR, dr. med., spec. pediatrije
2. TANJA AVRAMOSKA, dr. med.  – specializantka pediatrije

Ambulanta za bolezni dojk:
1. KLARA LUŽAR, dipl. inž. rad. – pripravnica

Oddelek zobozdravstvene službe:
1. TOM KOBE, dr.dent.med. – pripravnik
2. ŽIGA POLANC, zobotehnik - pripravnik

Oddelek psihologije:
1. KATJA BRKIČ GOLOB, mag. psih. – pripravnica

Oddelek diagnostičnega laboratorija:
1. NATALIJA FRANKOVIČ, dipl. inž. lab. biomed. – 
    pripravnica
2. DARJA VOVK , dipl. inž. lab. biomed. – pripravnica
3. TANJA ŠTRUBELJ, laborat. teh.

Oddelek fiziatrije s fizioterapijo:
1. SANDRA KOS, dipl. fiziot. – pripravnica

Oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne zadeve
1. SIMONA MURGELJ, čistilka

ODHODI:

Oddelek splošne medicine z NMP:
1. VESNA PETROVIĆ, dr.med. – specializantka druž. med.
2. MARKO ČERNE, zdr. teh.
3. SANDRA ČIVOVIĆ, zdr. teh. – pripravnica
4. SELMA BEGANOVIĆ, zdr. teh. – pripravnica
5. MIHA GAZVODA, zdr. teh. – pripravnik
6. MANCA LJUBI, zdr. teh. – pripravnica
7. ALEKSANDER RASTODER, zdr. teh. – pripravnik

Oddelek zobozdravstvene službe:
1. DARKO JELINIČ, zobotehnik
2. VANJA MALJKOVIĆ, dr. dent. med. – pripravnica
3. MARJETA ŽUPEVC, zobotehnica – pripravnica

Oddelek psihiatrije:
1. ELENA SEMENOVA, dr. med., spec.

Oddelek diagnostičnega laboratorija:
1. TANJA GORŠE, lab. teh. – pripravnica

SPO:
1. ROBERT SOTLER, dipl. zdravstvenik

Oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne zadeve:
1. MILKA LAZIĆ, perica – likarica
2. JOŽICA ZUPANČIČ, čistilka

Novi dan23

VESELE  IZ AMBULANTE
TOKRAT NA TEMO GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA
Pacientka je dolgo mencala, potem pa le povedala, da jo 
boli okoli petelina. Še sedaj ne vem kaj je mislila. Z zdravi-
lom za zdravljenje infekcij sečnih poti pa sva vse pozdravili 
- tudi PETELINA.

Spet druga je rekla, da ima polno ŠPRANJKO sirčka - 
pomagal je Canesten - imela je glivično obolenje nožnice.

Neka tašča mi je povedala, da se je pri njih že prvo rajžo 
prijelo in je tamlada že NOSNA - noseča.

Imam CERTIFIKAT  - izvid, da sem noseča.

Star možakar me je poučil:
Novorojenček je čisto zdrav, na britofu si bolan do amena, 
vmes je pa HARMONIKA bolezni in zdravja.

Nežka Dular dr. med.



Novi dan 24

NA MLADIH SVET STOJI

Princeska Lina v veselem objemu Urbana, Petra in Ju-
rija mamice Martine Križnar Martinčič, dr. dent. med. 

(zobozdravstvena služba ZP Šentjernej).

Sončka Senke Perak , starejši Vid in mlajši Luka 
(zobozdravstvena služba).

Navihan in nasmejan fantič Oto, ki mamici Katarini 
Ožbalt Glavan in očku že od prvega dne polepša vsak dan 

(ZP Žužemberk).

Gašper in Matija Bor vsak dan razveseljujeta mamico 
Andrejo Remih in očka (patronažna služba).

Ana, velika sestrica v pravem pomenu, zelo rada v 
naročju pocrklja sestrico Piko – Marjeta Kebelj (ATD).

Lan v objemu starejšega brata Nika – mamica 
Gordana Veršič Stanojević (splošna medicina).



Novi dan25

Septembra 2014 se je rodil mamin in očetov mali 
princ Andrej – Oliver Ilić, dr. med. (splošna medicina).

Vid, sin Iztoka Kramariča, se je poleti razveselil ses-
trice Ane (reševalna služba).

Sončki Tatjane Kolenc, dr. med. – Peter, Blaž in Andrej 
(splošna medicina).

Tinkara, mala zvezdica, ki od 25. 10. 2014 mamici in 
očku riše nasmeške na obrazu in nežnost v očeh – 

Maja Povše, dr. med. (odd. otroške-šolske medicine).

Jernej Bojanc je sredi novembra 2014 sporočil, da je 
k njim Božiček prišel predčasno, saj se je starejšemu 

sinu Vorancu pridružil Mohor (uprava)

Ponosni oči Dejan Sotirov je svoji Zarji spesnil prvo 
pesmico. 

Sem z jutranjo zarjo prispela, (hja  )
očka in mamica pa v jok, tako sva te vesela!

Kaj naj rečem, ... je treba za zdravje poskrbet,
veliko kakat, jokat, jest in se lepo imet!

No ja ...Kaj naj rečeva ...
Glasek tvoj res se daleč sliši, 
naj se vidi, kdo je šef v hiši!  

Hvala Zarja!
ponosna oči Dejan Sotirov in mami (preventivni 

kabinet)



Novi dan 26

ZAHVALA
Dragi sodelavci!

Dragi sodelavci,
zahvaljujem se vam za DOBRA DEJANJA, ISKRENE ŽELJE, 
PRIJATELJSKE OBJEME in TOPLE STISKE ROK. Naj vam bo leto 2015 RES SREČNO.
Tatjana Bregar

Usoda se je lani oktobra kruto poigrala z našo sodelavko Tatjano Bregar, 
saj je požar popolnoma uničil njen dom. Želimo ji, da njene rožice čim 
prej spet zacveto na njenem balkonu.

Otroke zaposlenih je letos prvič obiskal dedek Mraz
Lani smo postali DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE. Tako smo prvič organizirali obdarovanje otrok zaposlenih. V torek, 9. 12. 
2014, je za veselo decembrsko vzdušje v kinodvorani Planeta Tuš najprej poskrbela Maja Kokol z odlično predstavo. Nato pa 
nas je obiskal dobri, stari dedek Mraz, ki je s seboj prinesel ogromno vrečo sladkarij in jih razdelil med otroke. Povedal je 
kratko pravljico, skupaj so malo poklepetali, nato pa jim je izročil čudovita darila. Malčki so se ga sicer malo bali, malo večji 
otroci pa so komaj čakali, da se slikajo z njim! Bilo je prisrčno videti srečo in zadovoljstvo v otroških očeh. Njihovi nasmejani 
obrazi nas bodo še nekaj časa spominjali na lepo gesto našega zavoda.

Veseli smo, ker se vodstvo zavoda zaveda, da ima obdarovanje otrok še posebno moč, kajti otroci so (kot radi rečemo) res 
naše največje bogastvo in naša prihodnost. Vsekakor pa takšna prireditev polepša decembrske trenutke in ustvarja nepoz-
abne spomine.

Lea Anžlovar, univ.dipl.org.

Otroci so komaj čakali, da so se lahko slikali z Dedkom Mrazom. Oči Dedka Mraza se mi zdijo nekam znane ...



Razstava slik preventivne akcije »Otroci za varnost v prometu«

V šolskem letu 2014/2015 se je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) odločil, da bodo v zdravstveni regiji Novo mesto 
izvedli preventivno akcijo “Otroci za varnost v prometu”, h kateri so bile vabljene vse osnovne šole in vrtci dolenjske 
zdravstvene regije. Cilj programa je dvig ozaveščenosti o posledicah uživanja alkohola pri udeležencih v prometu.
Ker so naši otroci vsakodnevno vključeni v cestni promet in so v času odraščanja tudi zelo dojemljivi za dejanja odraslih, so 
na NIJZ želeli, da se v regijskih osnovnih šolah ter vrtcih v sklopu učnega kurikuluma učitelji z učenci oziroma otroki pogo-
varjajo o problematiki alkohola v prometu in preventivi prometnih nezgod, povzročenih zaradi tveganega uživanja alkohola. 
Slogana programa sta: »Varen voznik je trezen voznik« in »Ko piješ ne vozi, če voziš, ne pij.«
Septembra so z NIJZ vse šole in vrtce z dopisom povabili k sodelovanju likovnega natečaja na temo alkohol in promet. Na to 
temo so učenci in otroci risali risbice. S svojimi sporočili in sliko naj bi potrkali na vest odraslih, da bo alkohola v prometu 
čim manj. 
Izvajanje ulične akcije 11. novembra 2015 bo potekalo v sodelovanju z NIJZ OE Novo mesto, Policijsko postajo Novo mesto 
in Osnovno šolo Bršljin. Na varnem mestu bodo policisti ustavili voznika, opravili kontrolo dokumentov, potem pa bosta 
pristopila otroka in vozniku podarila svoj izdelek (risbico s sporočilom), zloženko o alkoholu in mu zaželela »Srečno pot brez 
alkohola«.
Otroški izdelki s sporočili, ki ne bodo razdeljeni na ulični akciji, bodo razdeljeni prisotnim otrokom, medijem,  policistom, 
razstavljeni bodo tudi v Qlandii (Mačkovec) in Mercator centru Bršljin, ostali izdelki  pa bodo razstavljeni po zdravstvenih 
domovih Novo mesto, Krško, Črnomelj, Trebnje in Metlika. 

V Zdravstvenem domu Novo mesto smo razstavili slike v šolskem dispanzerju.  

   Pomočnica direktorice za zdravstveno nego
Alenka Piškur, dms

BESEDA UREDNICE
Prve dni marca je pihal hud veter. Mrzlo se je zaganjal po cestah, jih pometal, pregledoval veje in nosil oblake. Je hotel 
malo pospraviti po zimi ali le prinesti pomlad? 

Prva letošnja številka našega časopisa seveda še zelo diši po lanskem letu. Kar je bilo lani dobro, naj ostane dobro tudi 
letos in zato kaj o tem pač napišemo, da se ne bi pozabilo. Pa saj smo tudi mi že skoraj vsi od lani – nič slabši, a malo 
starejši, bolj modri ... Pa tudi bolj utrujeni in včasih naveličani. 
Jaz bi dala kake rožice na naslovnico, pa je naša direktorica rekla: “Ljudje in še enkrat ljudje. Ljudje so pomembni in zato 
naj bodo na prvi strani.”

Tako vam na ogled postavljamo nasmejane in klene punce z ginekološkega oddelka z našim vodstvom. V varnem zavetju 
zelenih vej drevesa in še na soncu – tako kot naredi moder človek.

Nežka Dular dr. med.



http://www.zd-nm.si


