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NA NAŠI TOKRATNI NASLOVNICI SO NAŠE NASMEJANE PREVENTIVKE IZ ZOBNEGA KABINETA, KI 
SE TRUDIJO, DA BI BILI ZOBKI OTROK ČISTI IN ZDRAVI TER S TEM NJIHOVI NASMEHI ŠE VEČJI IN 
LEPŠI. TAKO SO LETOS, ŽE DESETIČ ZAPORED ORGANIZIRALE TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE OB 
ZDRAVI PREHRANI ZA UČENCE OSNOVNIH ŠOL NA PODROČJU DOLENJSKE. GLEDE NA NJIHOV 
NASMEH PA LAHKO SAMO SKLEPAMO, DA SO Z ORGANIZACIJO IN ODZIVI UČENCEV IZJEMNO 

ZADOVOLJNE. 
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BESEDA DIREKTORICE

doc. dr. Milena Kramar Zupan

Poslovanje našega zdravstvenega doma je v letu  2012 močno zaznamovala gospo-
darska kriza in varčevalni ukrepi na vseh ravneh. Javna zavarovalnica zdravstven-
im domovom že tri leta zapored znižuje cene zdravstvenih storitev. Z manj de-
narja smo tako morali narediti več. Vse napore smo vložili v pridobivanje dodatnih 
sredstev in razvijanju novih programov ter širitvi že obstoječih. Hkrati smo krepili 
delež prihodkov na trgu na račun storitev medicine dela, dispanzerja za žene, zo-
botehnike in oralne kirurgije. Za 18 % nam je uspelo znižati materialne stroške kot 
so kurjava, elektrika, laboratorijski material in zdravila. Z zaposlitvijo dodatnega 
kadra smo odpravili nadurno delo. Na novo smo zaposlili 36 sodelavcev. Med nji-
mi je 15 zdravnikov. Tako smo konec leta 2012 zaposlovali že 283 ljudi. Zadnjih pet 
let nismo več v rdečih številkah. Nasprotno, vsa zadnja leta poslujemo pozitivno 
in ustvarjamo možnost za investicije in razvoj. Samo lani smo ustvarili dobrih 
636.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki. Načrtovani program zdravstvenih 
storitev smo presegli za dobrih 5 %. ZD tako postaja vse večji regijski zdravstveni 
center, ki na enem mestu nudi vse več zdravstvenih storitev.

Zaradi odločitev lokalne politike smo v ZD lani ostali brez polovice enega programa zobozdravstvene dejavnosti, saj je občina 
koncesijo podelila zasebniku, prav tako smo v Mirni Peči kljub izkazanemu zanimanju za prevzem zobozdravstvene konc-
esije  ostali brez  nje, saj je bila lokalna skupnost bolj naklonjena novemu koncesionarju. Med drugim pa smo trajno pridobili 
povečanje delovnega tima za koncesijo splošne ambulante v Železniškem zdravstvenem domu, za dispanzer za mentalno 
zdravje, za referenčne ambulante, antikoagulantno ambulanto, ultrazvok, pulmologijo in mamografijo. 

Investicijam smo lani namenili 960.000 evrov. Prenovili smo zobozdravstveni laboratorij, medicino dela prometa in športa, 
pridobili dve splošni ambulanti, dežurno zobozdravstveno ambulanto. Decembra smo v prostore Nujne medicinske pomoči 
nazaj preselili  dežurno ambulanto,  ki je le nekaj mesecev delovala v prostorih novomeške bolnišnice. Vozni park smo opre-
mili s štirimi dodatnimi avtomobili ter zamenjali nekaj dotrajane medicinske opreme. 

Razveseljuje nas, da so ankete pokazale večje zadovoljstvo pacientov in zaposlenih. Prav tako smo uspešno prestali sistem 
vodenja kakovosti ISO 9001, ki zagotavlja  boljše obvladovanje procesov, stalne izboljšave in večjo usmerjenost k zadovoljst-
vu uporabnikov. 

V letu 2013 želimo še naprej ostati osrednji izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti v dolenjski regiji, ohraniti obseg 
zdravstvenih storitev in širiti programe. Zavedamo se dodatnega znižanja zdravstvenih storitev s strani javne zavarovalnice 
kar pomeni, da bo za doseganje željenih ciljev potrebno vložiti še več naporov. 

Glavna letošnja naložba bo projekt energetske sanacije zavoda, za katero smo na razpisu pridobili dober milijon evrov ev-
ropskih sredstev. V tem in prihodnjem letu bomo zgradili lastno kotlovnico, uredili prezračevanje in fasado. Pri tem bomo 
morali iz lastnih sredstev zagotoviti  neupravičene stroške. Med pomembnejšimi načrtovanimi investicijami gre omeniti 
delno preureditev oddelka psihiatrije,  nabavili bomo novi rentgenski aparat za slikanje pljuč, kupili dodaten avto za potrebe 
patronaže, prenosni ultrazvok za urgenco ter uredili boljši dostop do zdravstvenega doma za invalide. 

V letošnjem letu načrtujemo pristopiti k projektu »Skupnostna psihiatrična obravnava (SPO)«. Kot ugotavljamo je vse več 
psihiatričnih bolnikov s hudimi in ponavljajočimi se duševnimi motnjami, ki bi jih psihiater in zdravstveno osebje lahko 
oskrbovali na domu.  S podporo zdravstvenega tima v domačem okolju pacienti ne bi potrebovali institucionalnega bivanja, 
hkrati bi se zmanjšala potreba po hospitalni obravnavi. Kot ocenjujejo strokovnjaki bi se izboljšalo funkcioniranje bolnikov 
ter kakovost njihovega življenja.  S strani ministrstva za zdravje smo v našem Zdravstvenem domu že prejeli odločbo o izva-
janju SPO, čakamo še na dodelitev, oziroma priznanje programa s strani ZZZS. 
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REŠEVANJE ŽIVLJENJ – PRIMER USPEŠNE UPORABE AVTOMATSKEGA 
ZUNANJEGA DEFIBRILATORJA
V mesecu februarju je v novomeškem podjetju Revoz d.d. pri enem od zaposlenih prišlo do nenadnega srčnega zastoja. Za-
posleni so s hitrim odzivom in ustreznim ukrepanjem bistveno pripomogli k uspešnem izidu dogodka. Nemudoma so pre-
poznali, da gre za srčni zastoj, takoj pričeli z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja (TPO) - zunanjo masažo srca in umet-
nim dihanjem. Takoj so preko številke 112 aktivirali službo nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto ter 
uporabili avtomatski zunanji defibrilator, katerega imajo v podjetju. Veliko število zaposlenih v podjetju Revoz d.d. je pred 
kratkim opravilo tečaj iz vsebin prve pomoči, kar je nedvomno prispevalo k hitrem pristopu in pravilni oskrbi. Služba NMP 
ZD Novo mesto je do kraja dogodka potrebovala 8 minut (nekaj minut daljši dostopni čas zaradi zapore Kandijske ceste), 
takoj pričela s postopki stabilizacije življenjskih funkcij in pacienta prepeljala na zdravljenje v bolnišnico. 

V primeru nenadnega srčnega zastoja so ustrezni ukrepi laikov na kraju ključnega pomena za uspešno oživljanje. Možnost 
preživetja ob srčnem zastoju opisujemo kot povezavo štirih členov verige preživetja:

1. Hitra prepoznava srčnega zastoja in klic na številko 112,
2. Takojšnji začetek izvajanja temeljnih postopkov oživljanja (TPO),
3. Hitra uporaba avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED),
4. Zgodnji dodatni postopki oživljanja in transport (izvaja ekipa nujne medicinske pomoči).

Ob zastoju srca in prenehanju dihanja že po nekaj minutah (v kolikor nihče ne izvaja TPO) nastanejo nepopravljive 
možganske okvare, zato takojšnji pričetek oživljanja s strani laikov do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči pomembno 
prispeva k preživetju ter nadaljnji kvaliteti življenja. Laiki so pogosto skeptični glede uporabe AED. Potrebno je poudariti, 
da je uporaba AED-ja ob upoštevanju minimalnih varnostnih ukrepov varna, pacientu ne moremo povzročiti nobene škode, 
izključno veliko korist – povrniti življenje.

Omenjeni primer vsekakor potrjuje upravičenost teženj po širitvi mreže javno dostopnih defibrilatorjev (delovne organiza-
cije, društva, krajevne skupnosti…), istočasno pa je potrebno obnavljanje znanja s področja TPO. 

Vodja urgentno reševalne službe Peter Černe, dms

Zaposleni v urgentni službi z direktorico in strokovno vodjo na preventivni akciji »Naj se ne zgodi«, ki je potekala 
6.4.2013 na Novem trgu v Novem mestu
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ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v drugi polovici 
septembra 2012 objavil javni razpis »sofinanciranje oper-
acij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti« 
v  okviru operativnega programa razvoja okoljske in pro-
metne infrastrukture za obdobje 2007  do 2013, šeste raz-
vojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne 
usmeritve  energetska sanacija javnih stavb.  V sodelovanju 
z Mestno občino Novo mesto smo se v mesecu novembru 
2012 uspešno javili na objavljeni razpis. Ocenjena vrednost 
investicije znaša 1.228.736,88  EUR. 

Projekt je namenjen energetski sanaciji Zdravstvenega 
doma Novo mesto kar zajema:

- energetsko sanacijo ovoja stavbe ali izvedene ukrepe pri   
   nadomestni gradnji

• izvedba toplotne izolacije fasade
• izvedba toplotne izolacije stropa proti neogrev-
anemu prostoru (podstrešja)

- energetsko učinkovite ogrevalne, hladilne in     
  prezračevalne sisteme

• optimizacija ogrevalnih sistemov
• vgradnja prenosnikov za vračanje toplote
• izboljšave na ogrevalnih sistemih
• izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah
• vgradnja frekvenčne regulacije
• meritev porabe energije
• nabava opreme in orodij za energetski menedžment

- rabo obnovljivih virov energije

• vgradnja toplotnih črpalk
• vgradnja kogeneracijskega sistema

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Ko-
hezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture  za 
obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba 
energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in 
trajnostna gradnja stavb« (javni razpis Ministrstva za infra-
strukturo in prostor RS »Javni razpis za sofinanciranje oper-
acij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti«, 
objavljen v Ur. listu RS št. 71, dne 21.9.2012).

Dela bodo potekala od 1.7.2013 predvidoma do 1.10.2013, 
v času dopustov in manjšega obiska pacientov. V tem 
času bo delo potekalo moteno, predvsem na hodnikih in 
stopniščih, zato bo potrebna določena mera razumevanja 
tako s strani pacientov, kot zaposlenih.  

Katarina Drenik

V ponedeljek, 26.11.2012 so se ob 13.00 uri v Zdravstvenem domu Novo 
mesto v kletnih prostorih oglasili dimni alarmi, saj naj bi zagorelo.
Šlo je le za vajo, za katero pa niso vedeli niti zaposleni Zdravstvenega 
doma Novo mesto niti gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, z 
namenom, da se oceni realno odzivnost tako udeležencev kot gasilcev v 
primeru požara. Predvidevalo se je, da je v požaru ena oseba opečena, druga 
pa se je zastrupila zaradi dima.Gasilci so bili na kraju prisotni prej kot v 
petih minutah od klica (dobro minuto so obstali na mostu zaradi gneče). 
Aktivirani so bili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel, ki so poskrbeli za 
gašenje ter pregled in prezračevanje objekta. Luka Piko, koordinator vaje iz 
GRC Novo mesto je povedal, da je bil odziv vseh nadpovprečen in veliko 
boljši kot v letu 2011.

Lea Anžlovar

GASILSKA VAJA

Sodelavki ga. Silvi Bevc (likalnica) se je 
kljub resni situaciji ob mladih gasilcih kar 
smejalo…
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Izobraževanje ima v našem poklicu medicinskih sester in zdravstvenih tehnik-
ov zelo pomembno vlogo, saj sta znanje in strokovno izobraževanje predpogoj 
za razvoj zdravstvene stroke in konec koncev je nenehno izobraževanje tudi 
dolžnost vsakega zaposlenega v zdravstvu. Medicinske sestre zato nenehno 
aktivno ali pasivno sodelujemo na raznih seminarjih, tako v okviru Društva 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, kot tudi v 
okviru sekcij iz različnih področij zdravstva.

Nekaj utrinkov iz seminarjev v preteklem in letošnjem letu, ko smo bili pris-
otni na izobraževanjih:
Konec februarja 2012 smo medicinske sestre iz Zdravstvenega doma Novo 
mesto sodelovale na seminarju pod okriljem DMSBZT Novo mesto, ki je or-
ganiziralo strokovno izobraževanje o antikoagulantni terapiji. Predstavitev an-
tikoagulantne ambulante, ki od leta 2009 deluje v Zdravstvenem domu Novo 
mesto, je pripravila Darja Magnik. Darja Grubar pa je predstavila sodelovanje 
patronažne medicinske sestre s pacienti in antikoagulantno ambulanto.
V mesecu novembru 2012 smo medicinske sestre iz Zdravstvenega doma 
Novo mesto na strokovnem izobraževanju, ki ga je organiziralo DMSBZT Novo 
mesto, predstavile Referenčne ambulante. Darinka Petrič, Gordana Veršič 
Stanojević, Martina Frelih in Darja Grubar smo udeležencem predstavile kaj 
sploh Referenčne ambulante so in kakšen je njihov namen, ter predstavile 
raziskavo o zadovoljstvu pacientov z obravnavo v Referenčnih ambulantah, ki 
smo jo izvedli  med pacienti pred in po odprtju referenčnih ambulant.

PATRONAŽNA SLUŽBA ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Ga. Darinka Petrič, dms je predstavila delo 
v referenčnih ambulantah.   

V zahvalo za aktivno udeležbo smo prejele tudi rožice: ga.Gordana Veršič Stanojević, ga. Martina Frelih, ga. Darinka Petrič, 
ga. Darja Grubar in glavna medicinske sestra kirurškega oddelka – ga. Jožica Rešetič
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V mesecu februarju 2013 je na 5. dnevih Marije Tomšič, ki ga je organiziralo DMSBZT Novo mesto, Darja Grubar predstavi-
la zahtevnost patronažne zdravstvene nege. 

Medicinske sestre Zdravstvenega doma Novo mesto smo se v mesecu aprilu 2013 udeležile slavnostne akademije ob 50 
letnici organiziranega delovanja medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki 
je bilo v Kulturnem centru Janeza  Trdine v Novem mestu. Zahvalo za vodenje društva je dobila tudi naša bivša sodelavka 
patronažna medicinska sestra, Dragica Muren.

Slavnostne akademije so se udeležile tudi naše simpatične 
sodelavke: ga. Violeta Krampelj, ga. Zlatka Kužnik, ga. Mar-
janca Prešern, ga. Andreja Šimc, ga. Darja Bukovec in ga. Mo-
jca Peterlin

Ga. Dargica Muren ob prejemu zahvale za vodenja duštva 
Darja Grubar, dms



SVETOVNI DAN ZDRAVJA
Letošnji svetovni dan zdravja (7. april) je bil posvečen zvišanemu krvnemu tlaku. V zdravstvenem domu smo pripravili kar 
nekaj aktivnosti za naše občane s katerimi smo želeli okrepiti zavest o zdravju kot pomembni vrednoti. Naš namen je bil 
spodbujati naše občane, da zdravje cenijo, ohranjajo in krepijo, ter aktivno prevzamejo vlogo v procesu varovanja in krepitve 
zdravja.

Tako so v avli zdravstvenega doma v dopoldanskih urah potekale meritve krvnega tlaka, zdravstveno vzgojno svetovanje, 
deljenje zdravstveno vzgojnega materiala ter prikaz poteka oživljanja z avtomatskih defibrilatorjem (AED).
V sejni sobi zdravstvenega doma smo na temo zvišanega krvnega tlaka organizirali tiskovno konferenco, na kateri so 
sodelovale doc.dr. Milena Kramar Zupan, asist.mag. Alenka Simonič, dr.med.spec, Nada Veček Mijoč, dr.med.spec., Doroteja 
Kuhar, dr.med.spec., Mojca Šenica, dms in Vlasta Curhalek, dms. 

Direktorica, doc.dr. Milena Kramar Zupan je pojasnila, da v Sloveniji še vedno preveč zdravimo bolezni in jih premalo 
preprečujemo, kar med drugim povzroča tudi velike težave na finančnem področju. Nada Veček Mijoč, dr.med.spec. je 
predstavila načine in oblike preventivnih dejavnosti za dolenjsko regijo, Doroteja Kuhar, dr.med.spec. je predstavila statis-
tiko o številu ljudi z povečanim krvnim tlakom na območju dolenjske, ki je skrb vzbujajoča, saj ima zvišan krvni tlak že več 
kot 40% dolenjcev, Mojca Šenica, dms je predstavila preventivne delavnice, ki jih izvajamo v zdravstvenem domu, Vlasta 
Curhalek,dms iz pa je ZD Krško je predstavila preventivne dejavnosti na področju Posavja in izpostavila predvsem problema-
tiko slabe odzivnosti na delavnice. 

Po končani tiskovni konferenci je sledilo predavanje asist.mag. Alenke Simonič, dr.med.spec. z naslovom »Zastoj srca kot 
posledica zvišanega krvnega tlaka«. Predavanju je sledil praktični prikaz poteka oživljanja z AED aparatom, ki sta ga izvedla 
Peter Černe in Aleš Jakše. Asist.mag. Simoničeva, dr.med.spec. je ob tem je poudarila, kako pomembno je, da znamo ob 
srčnem zastoju uporabiti avtomatski defibrilator, s pomočjo katerega lahko človeku rešimo življenje, saj moramo upoštevati, 
da je povprečni čas dostopa urgentne ekipe do ponesrečenca 10 minut, po 5 minutah brez masaže srca pa so že možne 
možganske posledice. 

Ob tej priložnosti so vse ponovno poudarile, kako pomembno je preventivno delovanje in aktivno sodelovanje naših občanov 
pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja.

Lea Anžlovar

Udeleženke tiskovne konference ob Svetovnem 
dnevu zdravja g. Aleš Jakše dms. in g. Peter Černe dms. sta 

praktično prikazala uporabo avtomatskega defibri-
latorja.

Novi dan 8
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MEDNARODNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ
V mesecu aprilu smo se prijavili na mednarodni fotograf-
ski natečaj, v organizaciji centra Wellness Tree in mednar-
odnega sveta medicinskih sester (ICN). Cilj projekta je bil 
prikaz aktivnosti v smislu zdravstvene vzgoje, ki jo kot us-
tanova izvajamo v lokalnem okolju. Osredotočiti smo se 
morali na kronična bolezenska stanja (non-communicable 
diseases), katerih vzrok ni prenos iz osebe na osebo. Le 
te med drugim izvirajo iz rizičnega obnašanja oz. načina 
življenja posameznika (diabetes, srčni infarct, stma...itd.) 
Namen projekta je osveščanje javnosti glede zdravega 
načina življenja.

Prijavitelji smo imeli nalogo posneti dve fotografiji, kateri 
prikazujeta omenjen pristop v preventivi. Poleg tega smo 
k fotografijam priložili angleški tekst, ki je služil kot opis 
izvedbe aktivnosti. 

V finalni izbor se je umestilo 10 najboljših fotografij iz 
celega sveta. Prve tri fotografije so prejele 50% popust pri 
kotizaciji udeležbe na kongresu. Ostali pa smo prejeli Flor-
ence Nightingale medvedka in donacijo v našem imenu, ki 
je bila nakazana na mednarodni izobraževalni fond za dek-
lice po svetu (GCEF).

PUM – projektno učenje mladih (fotografija 1)

Tako kot povsod po svetu, so mladi, ki živijo v Novem 
mestu zasvojeni z modernim načinom življenja in vsem 
kar ponuja novi svet. To vključuje tudi prezgodnje spolne 
odnose glede na njihovo starost in povečuje rizičnost za-
nositve pri mladoletnicah. To pa seveda ni edina težava. 
Nezaščiteni spolni odnosi povečujejo možnost okužbe s 
spolno prenosljivimi boleznimi. Takšna je tudi Klamidija. 
Izmed mnogih težav in posledic, ki jih prinaša okužba s 
Klamidijo, se najbolj bojimo tiste, ki povzroča sterilnost pri 
posameznikih. 
V zadjih štirih letih, smo v  Novem mestu pridobili nev-
ladno organizacijo, ki v svojem dnevnem centru obravnava 
mladostnike s težavami. Nekateri nimajo dokončanega os-
novnega izobraževanja, spet drugi imajo težave z veden-
jem. Med drugim pa so v centru že imeli tudi primere 
nosečnosti pri mladoletnicah. Zavedamo se, da je preven-
tiva in osveščanje mladih o posledicah nezaščitenega ter 
prezgodnjega spolnega odnosa izredno pomemben de-
javnik obravnave za nas kot strokovnjake, ki delujemo na 
področju zdravstva. Zdravstveni dom Novo mesto izvaja 
redna predavanja in delavnice za mlade s področja spolne 
vzgoje. Predavatelji Zdravstvenega doma so strokovno us-
posobljeni na področju preventive, hkrati pa so tudi sami 
mladi kar pripomore k večjemu zaupanju slušateljev.    

ZMAGOVALNA FOTOGRAFIJA
Ostale fotografije finalistov, si lahko ogledate na spodnji povezavi:

http://www.growyourwellness.com/wellness-tree-photo-contest-focus-nursing-and-health-promotion
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ŠENT – slovensko združenje za duševno 
zdravje  (fotografija 2)

Fotografija prikazuje promocijo zdravja in izvedbo preven-
tivne delavnice na temo: Povišan krvni sladkor. Predavanja 
in kontrolo krvnega sladkorja za uporabnike centra, smo iz-
vajali strokovnjaki Zdravstvenega doma Novo mesto. Šent 
je največja neprofitna organizacija v naši državi, kjer se izva-
jajo psihosocialne aktivnosti za posameznike po zaključku 
hospitalizacije v psihiatrični ustanovi. Biti in se družiti s 
posamezniki, ki imajo podobne težave (manična depresija, 
shizofrenija, obsesivno-kompulzivne motnje) in deliti svoja 
menja, olajša težo zavedanja lastnih težav in pripomore k 
lažji resocializaciji. Za takšne posameznike je bolje družiti 
se, kot pa ostati sam med štirimi zidovi svojega doma. Z 
mentorji Šenta in strokovnjaki s področja zdravstvene vzgo-
je Zdravstvenega doma Novo mesto, se posamezniki učijo 
pomembnosti celotnega koncepta zdravja, teko duševnega 
kot tudi telesnega. Strokovnjaki iz naše ustanove, jih skozi 
delavnice in predavanja osveščamo o pomembnosti zdravih 
navad za človeka. 

Predavanja obravnavajo področja osebne higiene, fizične 
aktivnosti, zdrave prehrane, zdravega načina življenja. Med 
drugim izvajamo meritve in kontrole krvnega pritiska, ho-
lesterola, ter krvnega sladkorja. Mnogi izmed uporabnikov 
Šenta, ne želijo obiskovati svojih osebnih zdravnikov. Izred-
nega pomena je, da jih obiskujemo strokovnjaki iz področja 
preventive Zdravstvenega Doma Novo mesto. Le tako lahko 
skupaj gradimo boljšo in zdravo družbo. Kot pravi stari rek: 
zdrav duh je v zdravem telesu....in res je tako!

Dejan Sotirov, dms

FOTOGRAFIJA 2, s katero smo zasedli 8. mesto na natečaju

SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA 
OBRAVNAVA (SPO)
Ministrstvo za zdravje je potrdilo projekt skupnostne 
psihiatrične obravnave na primarni ravni. Za začetek naj bi 
pričeli z delovanjem štirje zdravstveni timi v okoljih, kjer je 
dostopnost do psihiatrične pomoči najslabša – na območju 
Novega mesta, Sevnice, Murske Sobote in Koroške.
Skupnostna obravnava pomeni povezano delovanje služb 
na lokalno omejenih območjih za preventivo in nepretrga-
no dostopno ter pravočasno oskrbo ljudi z duševnimi mot-
njami, skupaj z uporabniki storitev za duševno zdravje in 
njihovimi svojci. Je metoda dela, ki je uveljavljena v vseh 
evropskih državah. Tudi Slovenija je zavezana k opisani 
reorganizaciji služb in ne more ostati osamljen otok v Ev-
ropi z razpršenimi, fragmentiranimi in slabo dostopnimi 
službami.  
Skupnostna psihiatrija tako zmanjšuje hospitalizacije in 
omogoča, da se večina obravnave opravi v bližini pacien-
tovega doma, to je v lokalnem okolju, enakopravnejšo 
vključitev vseh sodelavcev v proces obravnave, tudi pacien-
tov in svojcev in dokazano prispeva k zadovoljstvu, kakov-
osti in učinkovitosti. 
Na to temo je v mesecu maju potekal skupni sestanek tima 
ZD NM, ki dela na tem projektu, splošnih in družinskih 
zdravnikov v naši regiji, CSD Novo mesto, patronažnih 
sester ter nevladnih organizacij - ŠENT in OZARA. Na ses-
tanku je bila predstavljana vloga in vključenost omenjenih 
udeležencev pri projektu ter potek obravnave pacientov. 
SPO je dolgoročen projekt, osredotočen na preventivno 
delovanje. Ključnega pomena pri tem projektu pa je pove-
zovanje tako zdravstvenih služb, kot tudi nevladnih organ-
izacij, oziroma ostalih institucij na lokalni ravni.

Direktorica
Doc.dr.  Milena Kramar Zupan
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V novomeškem Zdravstvenem domu smo 
v mesecu avgustu in septembru 2012 
temeljito obnovili in preuredili prostore 
zobotehničnega laboratorija. Nekdanji ne-
funkcionalni, prostorsko, tehnično in 
tehnološko že zdavnaj zastareli prostori, 
so danes tehnično in tehnološko dovršeni, 
zraven pa smo pridobili še prostore za dve 
novi ambulanti. Investicija je bila vredna 
preko 320.000 evrov, izvajalec pa je bilo pod-
jetje Kolpa Invest.

PRENOVLJEN ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

Ponosni zobotehniki v svojih novih prostorih:
g. Darko Jelinič, g. Rajko Princ, ga. Klavdija Škedelj, 

g. Andreja Grandovec in g. Marjeta Sintič.

Nove prostore sta si z veseljem prišla pogledat 
tudi nekdanja zaposlena v ZD NM; takratna sode-
lavca vodja zobozdravstvenega oddelka ga.Mira 
Kordiš, dr.dent.med. in vodja zobotehničnega 
laboratorija g. Jože Simonič

Predsednik sveta zavoda, g. Ivan Kuljaj, vodja 
urada za kulturo, zdravstvo in socialo na MoNM 
ga. Mateja Jerič in vodja nadzora projekta ga. Mar-
ta Račečič v zatopljenem pogovoru.

V zobotehničnem  laboratoriju izdelujejo zobne 
proteze oziroma fiksne in snemljive protetične 
nadomestke iz kovine, plastičnih mas in por-
celana. Pomemben del njihove dejavnosti so še 
sprotna popravila zobnih nadomestkov, ki jih pa-
cienti dnevno prinašajo v laboratorij. Poleg osred-
njega prostora z delovnimi mizami, prenovljen 
zobni laboratorij obsega še mavčarno, polirnico 
in vlivnico s pečmi. 
Pet zaposlenih zobotehnikov si prizadeva izdelati 
kakovostne zobne nadomestke, ki po kakovosti 
in estetiki zadovoljujejo pričakovanja pacientov. 
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Izdelki nastanejo na osnovi odtisov, ki jih zobozdravnik vzame v zobni ambulanti. Izkušeni strokovnjaki v zobotehničnem 
laboratoriju izdelajo modele čeljusti, ki predstavljajo osnovo kasnejšemu zoboprotetičnemu izdelku. Pri tem ves čas tesno 
sodelujejo z zobno ordinacijo. Za ustrezen končni izdelek je namreč potrebno timsko delo tako zobozdravnika kot medicin-
ske sestre in zobotehnika.  Protetika je zasnovana in izdelana v skladu s preizkušenimi metodami in z najnovejšimi nor-
mativi glede kakovosti obdelave in uporabljenih materialov. V zobotehničnem laboratoriju pokrivajo potrebe po izdelavi 
zobozdravstvenih izdelkov dvanajstih zobozdravnikom iz naše hiše. 

Veseli smo bili obiska predsednika Združenja 
zdravstvenih zavodov Slovenije, g. Matoda Mez-
ka in sodelavke ga. Miriam Komac 

Prijetno sta poklepetali tudi svetovalka ministra 
za zdravje za področje zobozdravstva,  dr. Mar-
tina Drevenšek, dr.dent.med. in ga. Tina Križnar 
Martinčič, dr.dent.med.

Da je Zdravstveni dom Novo mesto obiskovalcem prijazna ustanova, 
dokazuje tudi račka, ki se veselo sprehaja po zelenicah Zdravstvenega 
doma. Na njenem sprehodu jo ne zmotijo niti sirene naših urgentnih 
vozil.

OBISKOVALCEM PRIJAZNA USTANOVA
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SILVESTROVANJE 2013 IN PODELITEV PRIZNANJ JUBILANTOM
Prednovoletno srečanja zaposlenih in bivših zaposlenih 
Tudi tokratno prednovoletno srečanje je potekalo v Kulturnem centru Janeza Trdine, kjer se nas je zbralo okoli 350 zapos-
lenih in nekdanji zaposleni  Zdravstvenega doma. Direktorica je na kratko povzela, kaj vse smo naredili v letu 2012 in iz-
postavila, da nas tudi v letu 2013 čaka kar nekaj izzivov, ki smo si jih postavili.  Sledila je odlična monokomedija z naslovom 
Star fotr, kjer je glavno vlogo odigral Janez Hočevar – Rifle.Seznanjal nas je s težavami bolečega križa, slabega vida, težav s 
potenco ter nepozabnega doživetja s kolonoskopijo in prevzemom viagre v lekarni. 
Podelili smo tudi jubilejna priznanja za vestno in požrtvovalno delo zaposlenih in sicer v letu 2012 sta obeležili 2 sode-
lavki 10 let dela, 4 sodelavke 20 let dela in 2 sodelavki 30 let dela.Tudi študentom, ki so zaključili šolanje na Visoki šoli za 
zdravstvo, smo podelili priznanja. Lepo se je bilo zopet zbrati in glede na to, da saj smo se nekateri srečali kar po letu ali celo 
več, nam tem za pogovor ni zmanjkalo.

Tudi ga. Dragica Hočevar, ga. Darja Magnik in ga. Marta 
Pavlin so sproščeno poklepetale 

Strokovna vodja in direktorica sta prerezali torto

Jubilantje – 10 let (ga. Katja Jenkole in ga. Alenka Retelj) Jubilantje – 20 let (ga. Andreja Turk in ga. Anica Tomšič)
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Jubilantje – 30 let (ga. Tanja Trivanović Dobrijević, dr.dent.
med., ga. Damjana Mioč, ga. Marjanca Ljubi in ga. Andreja 

Grandovec)

Ga. Sonja Seničar je bila zelo vesela, da je lahko poklepetala 
s svojima nekdanjima sodelavkama ga. Klaro Žnidaršič in 

ga. Jožico Verstovšek

Vesela druščina nekdanjih zaposlenih Mira Lamut s svojimi nekdanjimi sodelavci z oddelka za 
zobozdravstvo (ga. Gordana Ficko, ga. Darinka Goranić, 
ga. Nevenka Udovič in g. Božidar Kincl, dr.dent.med.)
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MESEC FERBRUAR V ZDRAVSTVENEM DOMU NOVO MESTO
Kljub trudu naših maškar, ki so obiskale Zdravstveni dom, da bi pregnale letošnjo zimo, je bila ta zelooooooo dolga. 

Teta Pehta pravi: »Za vsako bolezen 
rožca raste!«

Na upravo je zašel tudi tajkun s 
kovčkom denarja – ni pa nam povedal 

kam je s kovčkom namenjen…

Vesela pikapolonica je odganjala dolgo 
zimo 

Poznate vi to maškaro?

Tudi na valentinovo je bilo živahno…

Le od kje je “prišlo srce” v naročje našemu Jerneju Bojancu?
Te skrivnosti nam ni uspelo razkriti. Jernej se le nagajivo smeji…
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RAZISKAVA UČINKOVITOST IN INOVATIVNOST PRISTOPA PRI INFORMI-
RANJU MLADIH NA PODROČJU SPOLNE VZGOJE

Glede na ugotovitve in potrebe po informiranju mladih na področju spolne vzgoje, smo v mesecu januarju izvedli raziskavo 
učinkovitosti ter inovativnosti pristopa, ki ga uporabljamo izvajalci zdravstvene vzgoje šolske mladine. Raziskava bo pred-
stavljena na mednarodni konferenci (School Nurse 2013), ki bo v mesecu Juliju potekala v Cankarjevem domu (Ljubljana).

ZANIMALO NAS JE,...
Ali se v današnjem času lahko ponovi Kinseyeva kontraverznost edukacije mladih na področju spolnosti? Kljub temu, da 
danes informacije krožijo hitreje kot v preteklem času, je izrednega pomena, da se zavedamo problematike neinformiranosti 
mladih o spolnosti. Starši so velikokrat prestrašeni, učitelji nemočni, vrstniki nepoučeni. S sodelovanjem v šolskem učnem 
načrtu želimo izvajalci zdravstvene vzgoje Zdravstvenega doma Novo mesto doprinesti k rešitvi problema. Inovativnost, ki 
jo uporabljamo pri izvajanju naših predavanj, se je izkazala kot izredno učinkovit dejavnik v procesu izobraževanja mladih. 
Pri človeku sta za zaznavanje okolice ter učenje, pomembni tako leva kot tudi desna možganska hemisfera, čeprav desno 
(kreativno) velikokrat zanemarimo. Nujno je, da ne spregledamo stimulacije obeh pri izvajanju izobraževalne dejavnosti. 
Mladi si zapomnijo več, če so podatki, ki jih sprejemajo verbalno, obogateni z vizualnimi efekti, barvnimi in zvočnimi 
dražljaji ter s čustvi. Sir Ken Robinson, ki se ukvarja s kreativnostjo v šolstvu, pravi, da se 98 odstotkov ljudi rodi kot diver-
gentni geniji, do štirinajstega leta starosti pa ta delež upade na samo 20 odstotkov. 

UGOTOVILI SMO,...
Ne glede na to, da živimo v dobi računalništva in neomejenih načinov hitrega pridobivanja informacij, so mladi nepoučeni 
na področju spolnosti. Študija je pokazala, da izražajo veliko zanimanje in željo po izvajanju zdravstvene vzoje (spolne 
vzgoje), ki jo na njihovih šolah izvajamo zunanji izvajalci iz Zdravstvenega doma Novo mesto. Rešitev vidimo v inovativnem 
pristopu pri delu z mladimi, ki ne temelji na konvencionalnih načinih podajanja informacij. Predavanja oziroma delavnice 
izvajamo na odprt, direkten, aktivno - kreativen način, kjer predavatelji nastopamo z veliko mero čustvenega naboja. Pri 
tem ne gre zgolj za statično frontalen način podajanja informacij. V didaktiko so dodane video animacije, kratki filmi, glasba 
in zgodbe iz resničnega življenja. Poleg tega predavatelji izgledamo mladostno, predvsem pa nastopamo energično, iskreno 
in mladim privlačno. V procesu neizogibna pa je velika mera profesionalnosti in strokovnosti. V 79% so učenci potrdili, da 
se lažje odprejo predavatelju in mu zaupajo najbolj skrita vprašanja glede spolnosti, če ta nastopa (predava) mladostno s 
preprostim »uličnim« jezikom, a hkrati strokovno in mladim razumljivo. Mladim se zdi pomembno, da jih na šoli obiščemo 
predavatelji Zdravstvenega doma in jim predavamo o spolnosti. Rezultat potrdi 90% sodelujočih v anketi. Najbolj pomem-
ben podatek, ugotovljen v raziskavi je, da si kar 93% mladih zaradi omenjenega pristopa zapomni več.

Pomembno je, da mladi začutijo, da jih razumemo in jim brez lastnega občutka sramu, na njim prijeten način podajamo 
informacije. Ne pozabimo: »Adolescenca je čas velikih telesnih, duševnih in čustvenih sprememb«! Zlasti na področju, ki 
se dotika spolnosti in odraščanja. 

Življenje je kot vožnja s kolesom. Če kolo ne vozi kontunuirano, 
boš izgubil ravnotežje in posledično padel. 
                                                                                                                                     
»Učimo in se učimo!« (Albert Einstein)  

Dejan Sotirov, dipl.zdr.
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Gospa Simona se je želela zahvaliti zaposlenim v urgentni ambulanti, ki so rešili življenje njeni mami. Zahvala gre mladi 
zdravnici Vidi Vrečar, dr.med. in reševalcem za prijaznost, nesebično pomoč, hitro postopanje in ukrepanje. 

Iz OŠ Grm smo dobili pohvalo za diplomirana zdravstvenika Dejana Sotirova in Natašo Kavšček, ki sta izvajala delavnice za 
učence. Učenci so bili navdušeni. Z veseljem so jima prisluhnili, saj sta svoje delo opravila profesionalno, z ogromno občutka 
za delo z učenci. S svojo energijo sta jih prevzela. Veselijo se ponovnega srečanja na njunih delavnicah.

POHVALE

Gospa Marjetka ima čudovite izkušnje z zdravnico 
pediatrinjo Ireno Zorc, dr.med.spec., ki se zares 
nesebično razdaja malčkom. In kar naenkrat jih ni 
več strah belih halj…Prav tako pa je imela še pred 
rojstvom svojih otrok nepopisno lepe, prijazne, 
strokovne in sploh najboljše izkušnje z gine-
kologinjo Marijano Klarič Kamin, dr.med.spec.. 
Meni, da sta ti dve zdravnici res osebi toplega in 
velikega srca.

Gospa Stanka je želela pohvaliti sestro Ksenijo 
Gregorčič Čanželj, ki ji je s svojim odnosom in 
strokovnostjo veliko pomagala pri premagovanju 
bolečin. Zelo lepo tudi oskrbi rane in da injekcije.

Nujno pomoč je v ambulanti za fiziatrijo pri Nadi 
Jadnačak Hečimović, dr.med.spec.. je potrebovala 
gospa Elizabeta. Celemu njenemu kolektivu izre-
ka  izjemno pohvalo. Zaposlene na oddelku so 
ekspeditivne, strokovne, delavne, hitre in imajo 
ogromno motivacije za delo. V svojih 38-ih letih še ni naletela na tako dobro strokovno oblikovan tim. Zelo dobro so us-
posobljene tudi za delo s strankami. Skratka, res so neverjetne. 

Gospa Bernardka je želela pohvaliti Martino Bučar, dr.med.spec. in njeno sestro Veroniko Mesojedec. Obe sta čudoviti osebi, 
ki znata prisluhniti človeku. Sta izredno topli, prijazni. Njej sta polepšali dan in ni ji žal, da se je odločila prav za to ambu-
lanto. 

Gospa Nataša je želela izreči pohvalo Borisu Uzelcu, dr.dent.med. za profesionalno opravljanje dela.

Gospa Mateja je želela pohvaliti in se zahvaliti Slavki Žibert Vizec, dr.med. za vso skrb, ki jo namenja svojim pacientom. 

Gospod Silvester je prijetno presenečen nad prijaznostjo uslužbencev pljučnega oddelka ZD NM. Še posebej je želel pohvaliti 
Lilijano Piletič, dr.med.spec. in gospoda, ki ureja »papirje«, usmerja paciente in verjetno še kaj. Oba sta profesionalna in 
prijazna.

Gospa Ljubica je želela pohvaliti Borisa Uzelca, dr.dent.med., saj je zobar kakršnega si lahko vsi želijo. 

Pacientka zobne ambulante Alenke Šenk Erpič, dr.dent.med., spec. je želela pohvaliti zobozdravnico in njeno zobno 
asistentko za zelo prijazen, spoštljiv in profesionalen odnos pri obravnavi. Želi si, da bi bilo v vseh ambulantah enako. 

Lea Anžlovar



IZLET V DOLINO NERETVE IN OBIRANJE MANDARIN
V mesecu oktobru 2012, smo se zaposleni in nekdanji zaposleni našega zavoda odpravili na izlet v dolino Neretve na obi-
ranje sočnih in dišečih mandarin. 
Z avtobusom smo se odpeljali do reke Neretve, kjer so nas pričakali domačini. Postregli so nas s pravo hercegovsko lozo in 
smokvami ter dobrim kosilom, nato pa so nas s tradicionalnimi ladjicami »trupicami« popeljali po  rokavih reke Neretve, 
kjer smosi v veselem vzdušju, ob spremstvu gusarjev in ob  dalmatinski glasbi ogledovali naravne lepote, zlasti pa čudovite 
nasade mandarin. Nato smo odšli v enega od nasadov, kjer smo si sami lahko natrgali mandarine za popotnico domov. Ko-
liko smo jih pojedli med samim trganjem, pa na našo srečo niso šteli. Veselo vzdušje nas je spremljalo vse do hotela, kjer 
smo se utrujeni  od napornega dne  namestili v razkošen hotel Labineca v mestu Gradac, in se po večerji zabavali pozno v 
noč.
Naslednje jutro smo se po zajtrku odpeljali  do Podgore. Vodič Aleš nam je organiziral, da smo se z ladjoodpeljali do Makar-
ske, nato pa pot nadaljevali do majhnega,simpatičnega gusarskega mesteca Omiš, kjer smo sepo ozkih ulicah sprehodili 
po starem mestnem jedru, najbolj vztrajni pa smo se povzpeli na  trdnjavo, od koder je bil čudovit razgled na mesto. Po 
končanem ogledu  mesta smo se nekateri z  ladjicami popeljali po reki Cetini do Radmanovih mlinic, kjer so nam v domači 
konobi pripravili in postregli  bogato kosilo »pod peko«. 
Polni novih doživetij in lepih vtisov smo se v večernih urah vrnili domov in si obljubili, da se  tudi v naslednjem letu zber-
emo in ponovno odidemo na izlet.

Marta Pavlin

Popotnica za domov pa mora biti – pravita Marija Nemec Kralj in Zlatka Kužnik 

Veselo razpoloženi na barki
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BISTVENE SPREMEMBE ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1), 
ki je stopil v veljavo 12.04.2013:
• minimalen rok prijave na prosto delovno mesto je skrajšano iz 5 dni na 3 dni,

• zvišuje se starost delavcev, ki jim je zagotovljeno posebno vastvo pred odpovedjo, in sicer zakon sledi dvigu starosti, ki 
jo za upokojitev predvideva pokojninska zakonodaja,

• novi zakon omejuje čas dojenja, ki upravičuje delavko do posebnega varstva pred odpovedjo do enega leta otrokove 
starosti,

• časovna omejitev odmora za dojenje do 18. meseca starosti otroka,

• že v času poskusnega dela se lahko redno odpove pogodba o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela,

• zakon uvaja »institut čakanja na delo«, pri čemer se nadomestilo plače zniža iz 100% na 80% osnove,

• krajši odpovedni roki v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi,

• zmanjšanje višine odpravnine v primeru odpovedi o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti,

• pridobitev pravice do odpravnine ob upokojitvi na novo določa, da pravica delavcu pripada, če je pri delodajalcu zapos-
len najmanj pet let,

• pravica do »povečanih«stroškov za prevoz na delo in z dela, ko se ti naknadno povečajo iz razlogov na strani delavca 
pripada le v primeru če se tako sporazume z delodajalcem,

• ZDR-1 dosledno uveljavlja načelo sorazmernosti pri odmeri letnega dopusta in regresu za letni dopust. V skladu z novo 
ureditvijo ima tako delavec v posameznem koledarskem letu pravico do celotnega letnega dopusta le v primeru, da je 
v tem celotnem koledarskem letu zaposlen. Pri tem ni pomembno, ali je zaposlen pri enem delodajalcu ali je brez pre-
kinitve zaposlen pri več delodajalcih. Delavec, ki ni zaposlen v celotnem koledarskem letu in zato ne izpolni pogoja za 
pridobitev pravice do celotnega letnega dopusta, pridobi pravico do sorazmernega dela letnega dopusta. Sorazmerni del 
letnega dopusta se mu odmeri glede na trajanje zaposlitve v posameznem koledarskem letu, in sicer na način, da pridobi 
pri posameznem delodajalcu 1/12 letnega dopusta za vsak mesec trajanja delovnega razmerja. Delavec ima pravico izra-
biti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oz. do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti 
zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. decembra naslednjega 
leta. Enako kot se načelo sorazmernosti uveljavlja pri izrabi letnega dopusta, velja tudi za regres za letni dopust.

• preprečevanje veriženja pogodb  o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot 
dve leti (razen v izrecno določenih primerih). Pogodba o zaposlitvi za določen čas iz razloga primopredaje dela pa lahko 
traja največ en mesec. 

• uvedba pravice do odpravnine  ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas

      Pravica do odpravnine ne pripada delavcu v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za 
      nadomeščanje začasno odsotnega delavca ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje        
      sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu.

Polona Bukovec



PRIŠLI - ODŠLI (junij 2012 - april 2013)

PRIHODI:

Oddelek splošne medicine z NMP:
1. DRAGANA RAKIĆ, dr. med., spec.druž. med.
2. MILANKA SIMENDIĆ, dr. med.
3.  BOŠTJAN GOSNIK, dr. med.
4. OLIVER ILIĆ, dr.med. - specializant
5. BORIS RIJAVEC, dr. med. – specializant
6. TATJANA KOLENC, dr. med. - specializantka
7. TATJANA BREGAR, zdr. teh.
8. NASTJA PAKAR, zdr. teh. – pripravnica
9. LUČKA FRANKO, zdr. teh. – pripravnica
10. KATARINA PLANINC, zdr. teh. – pripravnica
11. MARKO TREVEN, zdr. teh- – pripravnik
12. MATEJ PIRC, zdr. teh. – pripravnik
13. KATJA ŠINKOVEC, zdr. teh. – pripravnica
14. REBEKA GOLEŠ, zdr. teh. – pripravnica
15. TANJA REGINA, zdr. teh. – pripravnica
16. MANCA MERVAR, zdr. teh. - pripravnica

Oddelek otroške in šolske medicine: 
1. TATJANA TANASIĆ, dr. med. - specializantka
2. TANJA VERŠČAJ, dr. med. - specializantka
3. IVANA KADIĆ, dr. med. –specializantka

Oddelek zobozdravstvene službe:
1. TEA MALNAR, dr. dent. med. - pripravnica

Oddelek fiziatrije s fizioterapijo:
1. MANCA STANKOVIĆ, dipl. fizioterapevtka– pripravnica

Oddelek za bolezni pljuč, srca in ožilja:
1. ANJA SKUBIC, dipl. inž. radiologije – pripravnica

Oddelek psihiatrije:
1. ELENA SEMENOVA, dr. med., spec. psih.
2. JELENA TEPAVAC, dr. med. – specializantka

Oddelek plana in analize:
1. MARKO IVANUŠA, informatik

ODHODI:

Oddelek splošne medicine z NMP:
1. JERNEJ KRANJC, dr. med., spec. spl. med.
2. VESNA MILOJEVIĆ, dr. med.
3. BRANKA KANTE SOTOŠEK, dr. med.
4. JOŽE BOŽIČ, strokovni sodelavec (šofer)
5. KAJA MOŽE, zdr. teh.
6. BLATNIK ŠPELA, zdr. teh.
7. JANA KOLENC, zdr. teh.
8. DAŠA GRIČAR, zdr. teh.– pripravnica
9. LUKA IVANETIČ,zdr. teh. – pripravnica
10. SARA GOLEŠ, zdr. teh. – pripravnica
11. MAJA RUS, zdr. teh. - pripravnica
12. DARJA PIŠKUR, zdr. administratorka

Oddelek otroške in šolske medicine:
1. EDITA JUSIĆ, dr. med., spec. pediatrije

Oddelek zobozdravstvene službe:
1. DENIS DŽANKOVIĆ, dr. dent. med.
2. JANEZ GODEC, dr. dent. med. – pripravnik
3. NINA VINDER, dr. dent. med. - pripravnica
4. IRENA ADAMOVIČ, inž. radiologije
5. IVANKA KRAŠNA, zob. asistentka

Oddelek diagnostičnega laboratorija:
1. HELENA VAJOVIĆ, inž. lab. biomed. – pripravnica

Oddelek za fiziatrijo s fizioterapijo:
1. SUZANA LUŠTEK, dipl. fizioterapevtka

Oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne zadeve:
1. JOŽE BLATNIK, vzdrževalec

Vir: Slovenske novice

Novi dan 20



Novi dan21

NA MLADIH SVET STOJI

To je naš “nadobuden raziskovalec iskrivega pogleda”, 
ki je nedavno dopolnil že 1 leto, pripoveduje Mojca 

Brulc (reševalno-dispečerska služba).

Petletnemu Boru se je 02.10.2012 izpolnila močna 
želja in dobil je bratca Žana - Sabina Bevc (ATD).

Maja Ambrož Špendal, dr.dent.med. se je januarja 
razveselila prvorojenca Lovra.

Dvema sončkoma Davidu in Leonu se je februarja 
pridružila mala princeska  Lucija - Mihaele Car 

Matjašič, dr.med.

Matej (4 leta) in Miha (1 leto) - prava mojstra popravi-
ta vse, še dodaja Jelka Repar Gorenc, dr.med.

Alji, hčerki Nadje Judež, dr. dent. med., se je v 
poletnih mesecih pridružil sin Lovro



Breda Cetina (šolski dispanzer) pravi: »Našo družino 
je s svojim prihodom razveselila Ema. Je pridna in 
razigrana punčka, ki se že smeji vragolijam sestrice 

Katjuše in bratca Maksa.«

Aljaž – sin Kristine Redek (DMD).

Sabina Blatnik (fizioterapija) je po sinku  Matevžu 
povila še hčerkico Alešo.

Matija – sin Anje Andrejaš, dr. dent. med.

Vesna Pernišek (otroški dispanzer) je z prvorojenim 
sinom Enejem pomladila dedija Franceta Pavliča.

Navihan Lovrov nasmeh – sin Matjaža Kastelica 
(reševalna služba).

Novi dan 22
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