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TO SMO MI - JUBILANTI. NAJBOLJ PRIDNIH NI NA SLIKI - SO ŠE VEDNO NA SVOJIH DELOVNIH MESTIH

Dragi sodelavci – ljube moje sodelavke!

Namenoma sem bolj prijazna z Vami v tem svojem uvodniku. Rada bi vam dala vsaj pikico 
tega, kar skupaj z mano iščete – pa smo v tem iskanju večkrat neuspešni. 
Nekaj miru in ljubezni.
Ko sem pričela s pripravami na to številko našega glasila, je bil še pustni čas. Nato so 
naenkrat zacveteli žafrani, zvončki so kar pobelili bregove in skoraj je tu poletje.

                                                                                                                       ČAS HITRO TEČE

UVODNIK
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UVODNIK ŠE ENKRAT
Hitro, prehitro teče čas.

Se je kaj pokvarilo v vesolju in se zares sučemo hitreje?
Ali pa se nam le zdi, da dnevi hitreje minevajo. Mobiteli preveč kličejo in 
TV – ekrani prehitro menjavajo slike.

Človek je vedno sam. Sam s seboj. Najprej sam s seboj srečen, žalosten ali žareč. 
Nato to damo našim najbližnjim in že steče dobra ali slaba energija. 
Veliko je odvisno od nas – skoraj vse. 
Tudi triperesna deteljica je lepa. Tudi ona rabi kaplje sveže vode.

Tako kot TI in tudi JAZ.                                                                  Nežka Dular, dr.med.

Pred štirimi leti sem v zavod prišla kot sanatorka, saj je bil Zdravstveni dom v 
finančni izgubi, kadrovsko podhranjen z zdravniki na eni strani, na drugi strani 
pa je beležil določene kadrovske viške, z neurejenimi odnosi s koncesionarji, z 
zelo slabo notranjo klimo med zaposlenimi, …

Danes po štirih letih zavod posluje s pozitivnim rezultatom, ima relativno dobro 
preskrbljenost z zdravniki (nad slovenskim povprečjem), urejene odnose s kon-
cesionarji in v slovenskem prostoru velja kot zgled učinkovitega in uspešnega 
zavoda.

Kljub gospodarski krizi smo v zadnjih štirih letih zelo veliko investirali v opremo in prostore, bistveno posodobili 
avtopark v reševalni službi in pridobili nove programe oziroma dosegli širitve programov na področjih, ki so bila 
najbolj podhranjena in glede na potrebe ljudi najbolj potrebna širitev (bolezni dojk z mamografijo, ultrazvok srca, 
ožilja in trebuha, splošne medicine, zobozdravstva, oralne kirurgije, preventive,…). Posebej me veseli, da smo v 
tem obdobju ponovno zgradili zaupanje med zaposlenimi, večjo pripadnost ustanovi in okrepili organizacijsko 
kulturo, ki zasleduje skupne cilje in pripadnost ustanovi, na katero smo zaposleni upravičeno ponosni.

Ustvarili smo pogoje za doseganje visoke kakovosti zdravstvenih storitev na primarni ravni in nadaljnji razvoj 
zavoda. Kljub visoko pozitivnim kazalcem zadnjih let vidim veliko možnosti, da bi svoje delo še izboljšali v korist 
pacientov, zaposlenih, ustanoviteljic, plačnikov zdravstvenih storitev in širše javnosti.

Med svojim delom sem uspela podrobno spoznati pogoje dela in poslovanja v zdravstvu, notranja razmerja, med-
sebojne odnose ter poslovno okolje. Naš zdravstveni sistem zagotovo ni rezultat skrbno načrtovanega razvoja in 
širšega družbenega konsenza, razvija se tudi v primežu ekonomskih in političnih interesov, prizadevanj poklicnih 
in drugih interesnih skupin, včasih celo pritiskov, izsiljevanj in izvršenih dejstev. Življenjska doba se podaljšuje, 
potrebe po zdravstvenih storitvah se povečujejo, stroški rastejo, zdravstvo se mora pripraviti na nove izzive. 
Prepričana sem, da zdravstveni domovi niso preživela oblika izvajanja javne zdravstvene službe, nenazadnje tudi 
rezultati, ki smo jih dosegli skupaj s sodelavkami in sodelavci, dokazujejo, da jih je vredno ohraniti in dograjevati.

Direktorica
Doc.dr. Milena Kramar Zupan l.r.

BESEDA DIREKTORICE
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UTRINKI S SLAVNOSTNE AKADEMIJE ob 30 letnici delovanja

Danes razumemo novomeški Zdravstveni dom kot nekaj samoumevnega, kot ustanovo, ki je preprosto tu. Vendar 
vedno ni bilo tako, saj je pred tridesetimi leti formiranje zdravstvenega doma na današnji lokaciji pomenilo velik 
premik in prineslo pomembno izboljšanje zdravstvenega varstva ljudi v regiji.
Naše ključno poslanstvo je, da zagotavljamo dostop do sodobnih in kakovostnih zdravstvenih storitev vsem 
občanom in občankam, zato so oni v središču – kar delamo, delamo zanje. Naloga zdravstvenega doma pa ni 
le obravnava zdravstvenih problemov posameznika, ampak celovita obravnava vprašanj zdravja prebivalcev in 
okolja. Zdravstveni dom je s svojo umestitvijo v lokalni prostor najboljši poznavalec konkretnih razmer v okolju 
in je poklican, da usmerja in povezuje vse, ki lahko prispevajo pri izboljšanju zdravja prebivalstva. Ta naloga je 
pomembna v mnogih dimenzijah, saj prinaša ustrezno delo zdravstvenega doma tudi dobro počutje ljudi, prostor 
pa pridobi na svoji vrednosti in postane tudi razvojno privlačen.

Še vedno smo priča gospodarsko težkim časom, ki so prinesli finančno krizo, 
ki jo zelo čutimo tudi v zdravstvu. A ravno v tem času smo pokazali, da je 
mogoče v vsakem položaju, z voljo in strokovnim delom, uspešno opravljati 
svoje poslanstvo. 

Zdravstveni dom Novo mesto je  letos praznoval 30 letnico delovanja zavoda 
na lokaciji Kandijska cesta 4. Z namenom obeležitve jubileja je zavod 1.10.2010 
organiziral slavnostno akademijo. Že sama scena je bila postavljena v duhu 
zdravstva, saj so oder krasili elementi iz ambulante. Namen scene je bil pou-
dariti, da zdravstvene dom obstaja zaradi ljudi in je namenjen vsem  ljudem, 
ne glede na raso, spol, starost, …..

O pomenu Zdravstvenega doma Novo mesto in rezultatih, ki so jih 
skupaj z vsemi zaposlenimi dosegli, je ponosno  spregovorila direktorica 

doc. dr. Milena Kramar Zupan.
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Zdravstveni dom je priznanje in 
zahvalo podelilo tudi Društvu 
Julija pod vodstvom predsednice 
društva, ga. Jasne Šinkovec.

Slavnostni govornik je bil predstavnik Ministrstva za zdravje  dr. Ivan 
Eržen, ki je v svojem govoru poudaril pomen primarnega zdravstva in 
pomembno vlogo, ki jo ima pri tem Zdravstveni dom Novo mesto. Ob 
tem je Zdravstvenemu domu izrekel tudi pohvalo za uspešno, kvalitet-
no in dolgoletno delo. 

30 - LETNICA ZDRAVSTVENEGA DOMA - 
lepa priložnost, za podelitev zahval tistim, ki so na svoj način zaznamovali dejavnost tega zavoda ali mu pomagali 
pri njegovem poslanstvu. Takšnih ljudi je bilo mnogo. Nekaj oseb pa je še posebej zaznamovalo začetek novega 
zdravstvenega doma kot tudi v nadaljevanju prispevalo k uspešni zgodbi, ki jo je pisal zavod.
Zahvale in priznaja sta podelili direktorica Zdravstvenega doma doc. dr. Milena Kramar Zupan in strkovni vodja 
Maruška Levstek Plut, dr.med..

Peter Kapš je bil direktor, ki mu je uspelo pri takratni oblasti izboriti izgradnjo novega zdravstvenega doma. To 
je bil velik in zahteven projekt. Peter Kapš je spremljal njegovo izgradnjo in dom uspešno vodil v letih 1976 do 
1985. Ves čas, ko je bil direktor, je vsaj pol delovnega časa delal kot specialist.  V zadnjih letih ga kot upokojenca 
poznamo kot pisca številnih strokovnih člankov, knjig in zdravstvenih priročnikov.

Priznanje in zahvalo je prejela tudi prim. mag. Tatjana Gazvoda, dr. medicine specialist medicine dela, prometa 
in športa, svetnica.
Tatjana Gazvoda je bila direktorica z najdaljšim stažem. Direktorica Zdravstvenega doma je bila v letih od 1987 
do 2002  in si najbolj prizadevala za poslovno odličnost zdravstvenega doma. Sicer pa je ljudska zdravnica, ki je 
najraje v stiku z ljudmi. Njeno poslanstvo ni le zdravljenje ampak tudi prosvetljevanje.

Priznanje je prejela tudi Krka d.d., tovarna zdravil

Brez Krke tovarne zdravil si na Dolenjskem težko predstavljamo kulturni, športni ali humanitarni projekt. V 
okviru svoje družbene odgovornosti in skrbi za zdravje je Krka vedno priskočila na pomoč in pomagala pri nabavi 
številnih dragih medicinskih aparatov in opreme.

Novomeške Julije, društvo za kvaliteto 
življenja,  so v sodelovanju z Zdravstvenim do-
mom izpeljale široko zastavljeno in odmevno 
humanitarno akcijo za nakup mamografa.  
V petih mesecih je »Julijam« uspelo zbrati 
250.000 evrov. V akciji je sodelovalo preko 
200 podjetij in 250 posameznikov. 
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NEKATERI SO MANJKALI - IN SMO JIH POGREŠALI
Slavnostne akademije se zaradi osebnih in zdravstvenih razlogov nista mogla udeležiti dve osebi, ki sta pisali del 
zgodovine Zdravstvenega doma:

Emil Balažič dr. medicine, specialist internist, je funkcijo direktorja opravljal v izredno zahtevnem času, od leta 
2002 do 2007, ko je bilo s strani mestne občine Novo mesto podeljenih največ koncesij. Je zdravnik po stroki in 
duši in vedno pripravljen narediti vse za pacienta. Bil je direktor in zdravnik v pravem pomenu besede, ki svoje 
delo še danes opravlja kot poslanstvo delati za ljudi.

IN

Bogomir  Vodnik, dr. medicine, specialist splošne medicine, najstarejši upokojenec Zdravstvenega doma Novo 
mesto.
Bogomir Vodnik ima 95 let. Velja za enega najstarejših zdravnikov, ki se je po 30-ih letih dela lotil študija special-
izacije in ga tudi uspešno končal. Če je bil kdo od zdravnikov  vajen neprespanih noči in terenskega dela, potem 
to za Bogomirja Vodnika  z gotovostjo lahko rečemo. Povrhu vsega pa je bil sam mnogim tudi lep zgled zdravega 
načina življenja.

V imenu zaposlenih se  je Peter Černe direktorici zahvalil  z nasled-
njimi besedami :  

» V ponos nam je, da naš Zdravstveni dom vodite z velikim čutom 
za okolje in ljudi v njem.«

Po končanem kulturnem delu slavnostne akademije je sledilo 
druženje ob slastni predvsem pa zdravi hrani. Povabljeni gos-
tje so lahko v sproščenem vzdušju izmenjali besedo, vtise s pr-
ireditve, mnogo pa jih je obujalo spomine na začetke svojega dela 
v Zdravstvenem domu Novo mesto.

Za presenečenje večera je poskrbel tudi poslovni partner 
Zdravstvenega doma, direktor podjetja Medicop Peter 
Pondlunšek.

Direktorici in predstavnikom zaposlenih na oddelku nu-
jne medicinske pomoči Petru Černetu in Jožetu Seničarju 
ob jubileju zavoda v dar izročil respirator, katerega vred-
nost  je cca 5.000 EUR. 

Darila so bili zelo veseli, saj je lahko v situaciji življenjskega 
pomena, kljub temu pa upajo, da ga bodo potrebovali čim 
manj.

DOBILI SMO TUDI DARILO



Novi dan 6

Strokovna vodja in direktorica sta bili veseli  udeležbe  za-
sebne zdravnice Zorice Milič, dr.med. in naše sodelavke 
zdravnice Jelke Repar Gorenec, dr.med..  Pa naj kdo reče, 
da odnosi med koncesionarji in Zdravstvenim domom 
niso dobri!

Zadovoljni in nasmejani obrazi zaposlenih so bili 
organizatorjem prireditve v veliko veselje. Sicer 
pa  je lep nasmeh  dokaz pravilne nege zob, kar v 
praksi naše najmlajše učijo  naše zobne preventivke 
Marjanca Kušljan, Senka Perak in Sandra Škedelj.

Naši upokojenci Franci Kum, Toni Božič in Janez Fink 
ob kozarčku dobrega vina.

  
Spomnili so se kaj vse so doživeli v Zdravstvenem 
domu in na koncu zaključili z mislijo: » Ponosni smo, 
da smo lahko del zgodovine Zdravstvenega doma.«  

Zdravstveni dom ohranja dobre odnose  s svojimi 
poslovnimi partnerji, kar dokazujejo nasmejani obrazi 
pomočnice direktorice za zdravstveno nego Alenke 
Piškur, vodje splošne službe Jelke Fajdiga in pred-
stavnice podjetja Sanolabor  Nade Volf.

Povabilu na slavnostno akademijo bivšega delodajalca 
se je odzval tudi upokojeni zdravnik Slavko Špringer, 
dr.med., spec. ginekolog in porodničar.
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Zaposleni Zdravstvenega doma so se za trenutek resno 
zazrli v preteklost ali morda v  negotovo prihodnost 
Zdravstvenega doma?

V družbi pomočince direktorice za zdravstveno nego si je 
prireditev ogledala tudi direktorica Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje OE Novo mesto doc. dr. Tatjana Mlakar.

Tomo Saje, upokojeni zobotehnik, je nazdravil svo-
jim bivšim sodelavcem in jim zaželel, da bodo tudi oni 
hodili po njegovi poti.

Katarina Drenik

Urednica internega glasila Novi dan Nežka Dular, 
dr.med. je segla v roko direktorici DSO Novo mesto 
mag. Mileni Dular in jo ob tem  prešerno nasmejala.

Direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Mira 
Retelj, v pogovoru z direktorjem podjetja Sanolabor 
g. Markom Bokalom.

Trije Dularji na kupu ...



Novi dan 8

Ko ni več utripa in človek več ne diha. Pa vendar se zgodi, da kdaj kako srce naprej utripa še leta in desetletja. 
Naprej utripa  v spominih vseh, ki so bili deležni skrbne roke, mile besede človeka, ki je svoje delo opravljal 
vestno in z velikim veseljem. 

To je bila naša sodelavka Ida Milinkovič, ki je orala ledino na področju patronaže na Dolenjskem. 

Kar trideset let je opravljala svojo službo po terenu. Prva leta po hribih vse do Gorjancev, zadnja leta je bila bolj 
»mestna« patronažna sestra. Njena hčerka Sabina se spominja, da je iz službe prihajala utrujena, a nekako za-
dovoljna. V njeni torbi je včasih našla drobno jabolko – izraz hvaležnosti pacienta, za katerega je poskrbela na 
njegovem domu.  

Zelo je trpela, kadar je umrl kak otrok. Tudi s starimi ljudmi je  njihovo življenje živela celo ob sobotah in nedel-
jah. Takrat jo je na obisk peljal mož Vasilije. Včasih je malce pogodrnjal. V glavnem pa je svoji ženi rad ustregel. 
Bila je pogumna punca. Kadar je bilo kaj narobe, je znala reči: »Bo že minilo, važno je da, imamo drug drugega.« 
Zelo vesela je bila rojstva vnukinje Anamarije – skupaj sta pekli potice, piškote. Bila je tudi navdušena »štrikarca«-
hčerka in vnukinja še vedno nosita njene umetelno spletene mojstrovine. Njena priljubljena barva je bila pariško 
modra, jaz pa se je najbolj spomnim po gladkih temnih, nekoliko daljših laseh. Odkar je bila v pokoju, se je nekako 
zabarikaridirala v svojem domu. Rada je brala knjige in z užitkom jokala ob filmu Najini mostovi. 

Večkrat jo je tiščalo v prsih, otekale so ji noge – srčno obolenje je bilo v njenem rodu. Pa ni priznala svojih težav. 
Pred tremi leti si je zlomila kolk in zelo hitro okrevala.

KDAJ PRENEHA BITI SRCE? 

Nekega četrtka ponoči je zbudila hčerko in jo prosila za ko-
zarec vode. Slabo ji je bilo. Ni želela k zdravniku sredi noči. 
Čudno je kašljala, podihavala in se sesedla. Skoraj v trenutku 
je  prišla reševalna služba, uspešno so jo oživeli in odpeljali 
v bolnico. 

Na obisku na intenzivni negi jo je njena hčerka videla 
neskončno lepo in milo – v nezavesti je verjetno sanjala svoje 
sanje in pohajala je po vaseh pod Gorjanci kot na začetku svo-
je službe. Nato pa se je telo uprlo in njeno srce se je ustavilo 
v sedeminsedemdesetem letu njenega življenja.

Kdaj preneha biti srce – nekatero nikoli.

Nežka Dular, dr.med.
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Zdravstveni dom je v nizu adaptacij delno prenovil 
tudi prostore diagnostičnega laboratorija. S tem smo 
sledili željam tako zaposlenih kot tudi pacientov, ki 
prihajajo sedaj v lepše, prijaznejše, svetlejše in pred-
vsem praktične prostore. Poleg tega pa je v letu 2010 
diagnostični laboratorij Zdravstvenega doma pridobil 
dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicin-
ske biokemije, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje 
RS.

Diagnostični laboratorij ZD Novo mesto izva-
ja odvzeme krvi, urina in blata ter vrši osnovne 

PRENOVLJENI PROSTORI DIAGNOSTIČNEGA 
LABORATORIJA IN PRIDOBITEV DOVOLJENJA

hematološke, urinske, biokemijske analize in analize hormonov ščitnice za 6 občin (Novo mesto, Šentjernej, 
Žužemberk, Dolenjske Toplice, Škocjan in Mirna Peč). Laboratorijske preiskave se izvajajo na aparatih, ki izpol-
njujejo vse predpisane standarde laboratorijske medicine in uporabljajo standardizirane metode, ki so v skladu z 
mednarodnimi standardi in zahtevami.

Ministrstvo za zdravje je Diagnostičnemu laboratoriju Zdravstvenega doma Novo mesto izdalo dovoljenje za iz-
vajanje preiskav na področju medicinske biokemije za prihodnjih pet let. Dovoljenje za delovanje laboratorija se 
podeli po predhodni verifikaciji s strani Ministrstva za zdravje, in sicer zgolj za določeno obdobje, praviloma za 
pet let, nato pa ga je potrebno vnovič pridobiti. 

Direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto dr. Milena Kramar Zupan je poudarila pomembnost izdanega do-
voljenja s strani Ministrstva za zdravje RS, saj potrjuje, da Diagnostični laboratorij izpolnjuje kadrovske in pros-
torske zahteve, pogoje glede organiziranosti, zagotavljanja kakovosti medicinskega laboratorija ter da razpolaga z 
ustrezno dokumentacijo, vse v skladu s Pravilnikom.

Katarina Drenik

KOSTANJEV PIKNIK
Kot že nekaj let poprej smo tudi letos uspešno organizirali 
kostanjev piknik  zaposlenih Zdravstvenega doma Novo 
mesto.  Kljub mrzlemu oktobru smo našli lepo, ravno prav 
skrito lokacijo, kjer  nas je ves čas spremljalo žuborenje 
potočka Bezgavec.  Pripravile smo vse potrebno, da je v petek 
popoldne zagorel topel ogenj. Kmalu je zadišalo po dimu, a 
ne za dolgo. Prostor je prevzel vonj po pečenem kostanju. 
Zbralo se nas je lepo število zaposlenih. Vesela  sem 
bila številčne udeležbe, prijetnega vzdušja in dobrega 
razpoloženja. Nazdravili smo s cvičkom. Možnost pa smo im-
eli degustirati ker nekaj vrst mošta – vse proizvod domačega 
dela predvsem moških predstavnikov. Dekleta pa so poskr-
bela, da smo se lahko posladkali z domačimi specialitetami.

Druženje je  trajalo vse do večernih ur. Da mraz ni prišel do 
kosti, je moral poskrbeti vsak sam.  Kljub nizki temperaturi 
pa  tako prijetna in sproščena družba sodelavk in sodelavcev 
Zdravstvenega doma ogreje še tako mrzlo srce.

Čas teče in nič ne reče. In kot bi mignil bo leto naokrog. 
Ponovno se bomo zbrali okrog ognja. In ponovno bo zadišalo 
– zadišalo po pečenem kostanju.

 Katarina Drenik
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Zadovoljstvo zaposlenih in druženje izven delovnega časa je pomembno, da se ohranijo dobri odnosi med zaposlenimi, 
zaupanje in razumevanje. To je temelj dobrega sodelovanja tudi med delovnim časom. 

Z namenom izboljševanja zadovoljstva zaposlenih smo tudi letos organizirali skromno silvestrovanje, kjer smo lahko zapos-
leni zaključili leto 2010 v sproščenem vzdušju in nasmejani. Vsaj za nekaj trenutkov smo lahko izklopili vsakdanje službene 
skrbi in težave ter se poveselili v vlogi prijatelja, kolega, ne le sodelavca.

Naše silvestrovanje se je 18.12.2010 začelo na predlog zaposlenih v gostišču Dežmar.  Presenetila nas je novica, da je dalmat-
inska klapa, ki naj bi skrbela za glasbo, odpovedala nastop. Vodstvo gostišča je sicer poskrbelo za nadomestno skupino, kar 
pa nas je kljub vsemu skrbelo. Pa vendar ne za dolgo, saj je glasbena skupina poskrbela, da ni nihče sedel. 

Plesišče se je zapolnilo in vsi smo sproščeno zaplesali in zapeli. 

Pogled na prazne mize in polno plesišče je bil čudovit. Lepa večerna 
toaleta in najlepši okras - nasmejan obraz, je krasila nežnejši del 
družbe. Marsikatero sodelavko sem morala dobro pogledati, saj je 
v drugačni obleki  bila čisto drug človek.

Natakarji so poskrbeli, da naši želodčki niso bili lačni in žejni, za 
dobro vzdušje pa smo bili zadolženi sami. In tako kot vedno, nam 
je šlo zelo dobro od rok.

SREČANJE UPOKOJENCEV
Kot vsako leto smo tudi v letu 2010 organizirali srečanje up-
okojencev Zdravstvenega doma, saj se zavedamo, da so tudi oni 
pomemben del Zdravstvenega doma. Srečanje je bilo organizirano 
januarja 2010 v Hotelu Krka. Srečanja se je na naše veliko veselje 
udeležilo kar 80 upokojencev. Vodstvo zdravstvenega doma je v 
sproščujočem vzdušju imelo možnost poklepetati z našimi upoko-
jenci. Ob prijetni glasbi in dobrem kosilu so se znova obudili spo-
mini na delo in druženje bivših sodelavcev. 

Na tak način se ohranja ne le spomine, ampak tudi stike. Z vsako-
letno organizacijo srečanja vodstvo zavoda tako poskrbi, da se stiki 
ne  zanemarijo in  spomini ne utonejo v pozabo. 

Veselje in druženje ob zvokih glasbe ter nepozabno 
vzdušje je trajalo pozno v noč. V ozračju se je začutila 
pristna povezanost med zaposlenimi, kar mi je bilo 
kot zaposlenki zdravstvenega doma v veliko veselje in 
ponos.

Katarina Drenik

SILVESTROVANJE ZAPOSLENIH ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO
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NAJVEČJA NAGRADA ORGANIZATORJU SREČANJA ZA TRUD PA JE 
ZAGOTOVO ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV, KAR DOKAZUJE TUDI 

PISMO NAŠE UPOKOJENKE .
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NOVOSTI ZAKONODAJE NA PODROČJU ZDRAVSTVA
PRAVILNIK O NAJDALJŠIH DOPUSTNIH 
ČAKALNIH DOBAH

V Uradnem listu št. 63/2010 je bil ob-
javljen Pravilnik o najdaljših dopust-
nih čakalnih dobah za posamezne 
zdravstvene storitve in o načinu 
vodenja čakalnih seznamov, ki določa 
dolžino čakalne dobe, kriterije nujnosti, 
uvrščanje v čakalne sezname, vodenje 
čakalnih seznamov, odgovorne osebe za 
vodenja čakalnih seznamov, …. 

Pravilnik prinaša celo vrsto novih in 
dodatnih nalog. Zavod je dolžan objavi-
ti najkrajše čakalen dobe na spletnih 
straneh,  v določenem roku obveščati o 
tem IVZ, sporočati sezname odgovornih 
oseb za vodenje čakalnih seznamov na 
ministrstvo za zdravje, … Zaposleni pa 
morajo vzpostaviti kontakt s pacientom 
10 dni pred načrtovano storitvijo, skr-
beti za pravočasen izbris iz seznama, 
obravnavati izostanek pacienta, … 

Naloge medicinskih sester in zdravnik-
ov so s tem postale še bolj odgovorne 
in zahtevne, zaradi česar smo bili priča 
velikemu nezadovoljstvu in naspro-
tovanju. O naših pogledih in stališčih 
smo obvestili tudi ministrstvo za 
zdravje.  Opravljenih je bilo kar nekaj 
inšpekcijskih nadzorov, ki pa smo jih 
kljub vsemu prestali brez večjih ne-
pravilnosti.

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI NEPREKINJENEGA 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Ministrstvo za zdravje je pripravilo 
Pravilnik o organizaciji neprekinjenega 
zdravstvenega varstva, ki določa mer-
ila za določitev posamezne oblike dela 

sekundarni ravni  manjša kot 15 km. 
To pomeni, da se bo NNMP izvajala, 
skupno z Zdravstvenim domom in 
Splošno bolnišnico. Gradil naj bi se nov 
urgentni center v Splošni bolnišnici.
To pomeni, da se bo PHE selil na drugo 
lokacijo. Posledično bo s tem prišlo do 
izgube programa na primarnem nivoju. 
Po našem mnenju bi bila najbolj smisel-
na in racionalna organizacija regijskega 
urgentnega centra dolenjsko belokran-
jske regije. O vsem tem trenutno še 
potekajo pogovori na ministrstvu za 
zdravje, Združenju zdravstvenih zavo-
dov in ostalih. 

UREDBA O KRITERIJIH ZA DOLOČITEV 
VIŠINE POLOŽAJNEGA DODATKA ZA 
JAVNE USLUŽBENCE

Novost na področju zdravstva je tudi 
nova Uredba o kriterijih za določitev 
višine položajnega dodatka za javne 
uslužbence ( Ur.l.št. 85/2010), ki  
prinaša kar nekaj sprememb za 
določitev položajnega dodatka vodij  v 
Zdravstvenem domu, in sicer:
-       v višini položajnega dodatka
-       o upravičencih do položajnega do        
        datka
-        v kriterijih za določitev položajnega
        dodatka
Sama metodologija za izračun  je os-
tala zaenkrat še nespremenjena, ven-
dar se pripravlja nova. Uredba na novo 
določa pomočnika / namestnika vodje, 
ki je upravičen do položajnega dodatka 
za čas, ko izvršuje pooblastila vodje 
in v primeru celodnevne odsotnosti. 
Upravičenost do položajnega dodatka 
mora izkazovati na podlagi pisnega do-
kumenta.
Konkretna ureditev nadomeščanja 
vodij je vsekakor odvisna od organ-
izacije dela. Novost je tudi, da so do 
položajnega dodatka upravičeni le vodje 
tistega oddelka, ki je določen z zakonom 
ali drugim aktom delodajalca ( pri nas 
sistemizacija).        

- dežurstvo, stalno pripravljenost in 
izmensko delo, s katerimi se zagotav-
lja neprekinjeno zdravstveno varstvo 
in mejne vrednosti, znotraj katerih 
se posamezna oblika tega dela izvaja. 
Pravilnik je stopil v veljavo 1. januarja 
2011. Pri tem pa so merila za posamezne 
oblike dela izredno nejasna.
 
Pravilnik določa merila za določitev 
posamezne oblike dela - dežurstvo, 
stalna pripravljenost, izmensko delo, 
s katerimi se zagotavlja neprekinjeno 
zdravstveno varstvo in mejne vrednos-
ti, znotraj katerih se posamezna oblika 
dela neprekinjenega zdravstvenega var-
stva izvaja. Določa tudi, da je podlaga za 
določitev obremenjenosti posameznega 
zdravstvenega delavca v okviru ne-
prekinjene nujne medicinske pomoči 
opravljena analiza obremenjenosti de-
lavca v rednem delovnem času (8 urni 
delavnik v okviru rednega delovnega 
časa na delavnik) in v času opravl-
janja neprekinjene nujne medicinske 
pomoči.
  
Pravilnik o organizaciji neprekinjenega 
zdravstvenega varstva je bil v Urad-
nem listu Republike Slovenije objav-
ljen 26.11.2010, veljati je začel nasled-
nji dan po objavi v Uradnem listu RS, 
uporabljati pa se je začel s 1. januarjem 
2011. Do tega datuma so morali izva-
jalci zdravstvene dejavnosti uskladiti 
tudi svoje interne akte z obravnavanim 
pravilnikom kot tudi novelo Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju, ki izrec-
no zahteva določitev delovnih mest, na 
katerih se opravlja dežurstvo.

Pravilnik predvideva tudi vključitev 
specializantov. S tem se jim nalaga (pre)
velika odgovornost, saj v nočnem času 
ni mogoče zagotoviti nadzora special-
ista oz. mentorja. Poleg tega se poraja 
vprašanje ali bo dovolj specializantov.

Pravilnik določa združitev izvajal-
cev  NNMP, kadar je oddaljenost med 
posamezni izvajalci na primarni in 
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Projekt e- zdravje trenutno predstavlja 
enega največjih projektov informatiza-
cije javnih storitev. Projekt združuje ak-
tivnosti vpeljave rabe komunikacijskih 
sredstev na področju zdravstva, s kater-
imi bo mogoče zagotoviti učinkovitejšo 
rabo javno-zdravstvenih storitev. Re-
zultati projekta naj bi omogočili pri-
lagoditev zdravstvene obravnave 
posamezniku, olajšali mobilnost in var-
nost pacienta ter zmanjševali stroške 
zdravstvene storitve.

Zdravstveni dom Novo mesto je izbran 
kot eden izmed poskusnih zavodov, 
kjer se je projek začel uvajati v letu 
2010. Pregledani so bili obstoječi do-
kumenti, popisani procesi v skladu s  
SUIV politikami, … Ob vsem tem smo 
bili pohvaljeni, saj imamo dobro postav-
ljen že ISO sistem, v katerem zajemamo 
in obvladujemo tudi informacijsko teh-
nologijo.

V letu 2011 bomo morali opraviti 
analizo tveganj, izvesti interni nadzor, 
opraviti vodstveni pregled in pripraviti 
vse potrebno za zunanji nadzor s strani 
Ministrstva za zdravje. Projekt naj bi v 
zdravstvene domove prinesel celovito 
učinkovitost, saj bo olajšal izmenjavo  
informacij med različnimi subjekti 
zdravstvenega sistema.

Katarina Drenik

Spremenilo se je tudi število podrejenih 
oseb - prej tri, sedaj najmanj pet, 
vključno z vodjo. Nov je tudi  kriteriji za  
določitev višine položajnega dodatka:
-       41 ali več zaposlenih -----12% 
        osnovne plače
-       31 do 40 zaposlenih ------10%
       osnovne plače
-       11 do 30 zaposlenih ------8% 
       osnovne plače
-       do 10 zaposlenih -----5% 
       osnovne plače

REFORMA ZDRAVSTVA

Zdravstvena reforma, ki jo je začel 
že minister Miklavčič in jo nadaljuje 
minister Marušič, naj bi bila priprav-
ljena do konca leta 2011.  Reforma 
naj bi med drugim vključevala spre-
membo sistema zdravstvenih zavar-
ovanj, večjo avtonomijo zdravstvenih 
zavodov, organizacijske spremembe, 
predviden je izstop zdravnikov 
iz sistema javnih uslužbencev,  
plačevanje po produktivnosti. 

Ministrstvo je v letu 2010 začelo uvajati 
učne-mentorske ambulante, ki naj bi  
rešile problem pomanjkanja zdravnikov 
na primarni ravni. Prinaša novosti, saj 
omogoča, da specializant, ki dela poleg 
mentorja in opredeljuje bolnike, že pred-
stavlja nov tim na področju družinske 
medicine. V praksi to  pomeni, da spe-
cializant med opravljanjem specializa-
cije delno, po zaključku specializacije 
pa popolnoma razbremeni obstoječe 
zdravnike v mreži tako, da nase opredeli 
določen delež bolnikov. Tako imajo pa-
cienti možnost izbrati novega osebnega 
zdravnika, ki ga do sedaj ni bilo v mreži. 

Gre za enega pomembnih ukrepov 
večanja števila kadra na primarnem 
nivoju. Za obdobje 1.4.2010 do 31.3.2011 
je vlada potrdila 40 novih učnih am-
bulant, kar pomeni, da bomo število 
obstoječih zdravnikov v Sloveniji po 
zaključenem specilastičnem izpitu teh 
specializantov povečali za 40. V kolikor 
se bodo vsako leto  razpisana speciali-
zantska mesta za področje družinske 
medicine ustrezno zapolnila, bi s tako 
dinamiko dodajanja novih timov v 
družinsko medicino lahko v nasledn-
jem desetletju bistveno izboljšali število  
družinskih zdravnikov v državi, dosegli 
njihovo razbremenitev kar se tiče gla-
varine ter tako vplivali na vse ostale de-
javnike, ki so pomembni za delo zdravni-
ka družinske medicine: kakovost dela, 
celovito obravnavo bolnikov, partner-
ski pristop in tudi na zadovoljstvo 
zdravnikov, ki je izjemno pomembno v 
procesu dela z ljudmi. Žal v Zdravstven-
em domu nimamo specializanta, ki 
bi ustrezal pogojem učnih ambulant.

Referenčna ambulanta je obstoječa 
ambulanta, v kateri dela zdravnik 
družinske medicine, kjer bo obravnava 
pacientov nadgrajena v skladu s pro-
tokoli vodenja kroničnih bolnikov, 
vodenja registra kroničnih bolnikov, 
širša preventiva, doseganje kazaln-
ikov kakovosti,… Določene aktivnosti 
bodo v teh ambulantah izvajale diplo-
mirane medicinske sestre v skladu s 
svojimi pristojnostmi, ki naj bi raz-
bremenile zdravnika v tej ambulanti. 

Ne glede na vse pa se bomo soočali s  
težavami zaradi nezasedenosti spe-
cializantskih mest. Poleg tega MZ 
predvideva 40 ambulant, zdravstvenih 
zavodov pa je preko 60, kar pomeni, 
da določeni ZD sploh ne bodo im-
eli teh ambulant, zaradi česar bo tudi 
razporeditev ambulant neenakomerna.
 

Katarina Drenik

PROJEKT E-ZDRAVJE
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JUBILEJNE NAGRADE
V Zdravstvenem domu je direktorica v mesecu decembru ponosno podelila priznanja za vestno in požrtvovalno 
delo zaposlenih.

ZA 10 LET VESTNEGA IN 
POŽRTVOVALNEGA DELA

1. SABINI BLATNIK 
2. KSENIJI PAVC MIKEC 
3. SENKI PERAK 
4. ANDREJI REMIH 
5. TOMAŽU REPOVŽU
 

ZA 20 LET VESTNEGA IN 
POŽRTVOVALNEGA DELA

1. SANJI ANTIĆ 
2. TOMAŽU HODNIKU 
3.  TANJI NOVAK 
4. MARJANCI PREŠERN 
5. ZDENKI ROPRET, dr. med.

ZA 30 LET VESTNEGA IN 
POŽRTVOVALNEGA DELA

1. SLAVICI CIMERMAN 
2. MARINKI DIMC 
3. NEŽKI DULAR, dr.med.

4. SILVI JANŽEVIČ 
5. ZDENKI KUČIČ 
6. MIRI LAMUT 
7. DIJANI MAJSTOROVIĆ,dr med.

8. JOŽICI NADU 
9. MAJDI OUERFELLI OBLAK 
10. JOŽICI PERKO 
11. METKI PINTARIČ-PUGELJ 
12. JADRANKI STORJAK 
13. MOJCI ŠENICA 
14. ANICI ZALAŠČEK 
15. MARIJI ŽAGAR 

ZA 40 LET VESTNEGA IN 
POŽRTVOVALNEGA DELA

1. IVANKI KRAŠNA 
2. FRANCU PRESKERJU, dr. med.

Vsem iskrene čestitke!

                                                                  Polona Bukovec

VESELE IZ AMBULANTE

PACIENTI SO NEUNIČLJIVI GLEDE SVOJIH POIMENOVANJ ZDRAVIL!
Sirup Megace poimenujejo MEGA C - veliki vitamin C.
Proti strjevanju krvi vzamejo MERVARIN – Marivarin.
Ob driski jim pomaga LAXI – Linex
Depresivni pacienti imajo zdravilo KIMBALA – Cymbalta.
Glede težav s srcem si pomagajo z zdravilom KETOPIN- Cordipin.
Kadar nagaja črevesje, je zelo koristen FALK – Salofalk.
Pacient me je spravil v hudo zadrego, ko je ob želodčnih krčih prosil za zdravilo ASMA – Spazmex.

PO SVOJE IMENUJEJO TUDI BOLEZNI:
Pacient me je že prepričal, da ima njegova mama PRSNO bolezen – infekcija MRSA.

PO TUDI DRUGAČE SO PACIENTI OD SILE:
Verjetno je že stara novica, da so včasih pacienti DOTALNO UNIČENI – totalno, popolnoma. 

Včasih je kakšen ZAFLUSTRIRAN – zafrustriran, prestrašen.

Zgodilo se je že, da sem pacienta narobe razumela. Rekel mi je, da hodi NON STOP na blato. Mislila sem, da ima drisko. 
On pa mi je razložil, da to pomeni vsako jutro.

Kadar mi prinesejo veliko izvidov, pravijo, da so to ORGLICE.

ŠE ENA, KI SE TIČE MEDICINSKIH SESTER. 
Ene dajo injekcijo zelo nežno, druge pa jo 
NABIJEJO DO AMENA.                      

Nežka Dular, dr.med.
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KADROVSKO POROČILO (september-april 2011)
PRIHODI:
Oddelek splošne medicine z NMP
1. VOJISLAV OBRENOVIĆ, dr. med.    
    določen čas
2. BRANKA KANTE SOTOŠEK, dr, med.
    določen čas
3. MAJA VIRANT, zdr. teh. 
    pripravnica – določen čas
4. MANICA ŠUŠTARIČ, zdr. teh.
    pripravnica - določen čas
5. ŠPELA BLATNIK, zdr. teh.
    pripravnica - določen čas
6. MATEJA PUCELJ, zdr. teh.
    pripravnica - določen čas
7. IZTOK GRAHEK, zdr. teh. 
    pripravnik – določen čas
8. GREGOR GAZVODA, zdr. teh. 
    pripravnik – določen čas
9. KASTELIC MATJAŽ, zdr. teh. 
    pripravnik – določen čas
10. SAŠA KUDJELJIČ, zdr. teh. 
     pripravnik – določen čas
11. DUŠAN STRNAD, zdr. teh. 
     v reševalnem vozilu določen čas
12. MIRO BRUDAR – zdravstveni sodelavec 
     določen čas
13. IZTOK KRAMARIČ – zdravstveni sodelavec 
       določen čas

Oddelek otroške in šolske medicine z razvojno ambulanto 

in logopedi
1. EDITA JUSIĆ, dr. med., spec. pediatrije 
    nedoločen čas
2. SANJA RADIĆ LUGARIĆ , dr. med. 
    specializantka na kroženju – določen čas
3. ALJA BERNARDA PAVLIn, dr. med
    specializantka na kroženju – določen čas
4. IRENA PAVLIČ zdr. teh.
    določen čas

Oddelek medicine dela, prometa in športa
1. DRAGICA HOČEVAR, zdr. administratorka 
    določen čas

Oddelek zobozdravstvene službe
1. MAJA AMBROŽ ŠPENDAL, dr. dent. med. 
    nedoločen čas
2. DENIS DŽANKOVIĆ, dr. dent. med. 
    pripravnik – določen čas
3. MOJCA KOLENC, dr. dent. med. 
    pripravnica – določen čas

Oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne zadeve
1. LEA ANŽLOVAR, referent 
    določen čas

Oddelek za finančno računovodske zadeve, plan in analize
1. ELIZABETA GRILL, finančnik 
    nedoločen čas

Oddelek za fiziatrijo in fizioterapijo
1. LJILJANA MARIĆ, dr. med. - specializantka  
    
ODHODI:
Oddelek splošne medicine z NMP
1. DRAŽEN NOVAK, dr. med. 
    invalidska upokojitev
2. MILICA PJEVAC, dr. med. 
    sporazumna prekinitev
3. LJILJANA MARIĆ, dr. med.  
    sporazumna prekinitev
4. METOD BLATNIK, zdravstveni sodelavec 

    upokojitev

Oddelek otroške in šolske medicine z razvojno ambulanto 

in logopedi
1. SANJA RADIĆ LUGARIĆ, dr. med. 
    potek določenega časa

Oddelek medicine dela, prometa in športa
1. EMA ALIČ ŽVAGEN, dr. med.  
    upokojitev
2. MILENA ZUPANČIČ, zdr. teh. 
    upokojitev
3. JOŽICA ŽEFRAN, zdr. administratorka

    sporazumna prekinitev

Oddelek za ginekologijo in bolezni dojk
1. FRANC PRESKER, dr. med. 
    upokojitev 

Oddelek diagnostični laboratorij
1. DANICA PRIJATELJ, prof. biologije 
    upokojitev 

Oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne zadeve
1. MARIJA BUKOVEC, finančno računovodska delavka
    upokojitev
2. VLASTA SAJTL, finančnik 
    upokojitev
3. ANICA BOŽIČ, finančno računovodska delavka
   poslovni razlog

DOPOLNILNA ZAPOSLITEV 8 UR NA TEDEN
Oddelek splošne medicine z NMP
1. MILICA PJEVAC, dr. med. - specializantka 
    dovoljenje za zaposlitev tujca za dopolnilno delo
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PREDSTAVITEV POKLICEV V ZDRAVSTVU
Učenci devetih razredov osnovnih šol bodo morali septembra sprejeti pomembno življenjsko odločitev. Izbrali 
bodo šolo, v kateri bodo nadaljevali svoje izobraževanje. Pri tem je potrebno upoštevati osebne interese posamezni-
ka in tudi zahteve na trgu delovne sile, kar je v zadnjem času vse pomembnejši faktor pri izbiri srednje šole. 
Zdravstveni dom Novo mesto je dne 16. 12.2010 organiziral predstavitve poklicev v zdravstvu. Pri tem so iz OŠ Dr-
ska sodelovale razredničarke ga. Tina Šenica in ga. Suzana Praznik ter socilana delavka ga. Zdenka Cimermančič. 

Namen predstavitve je bil, da bi otroci spoznali različne poklice in se za katerega od njih tudi odločili. Poudarek 
je bil na predstavitvi deficitarnih poklicev, ki omogočajo takojšnjo zaposlitev. 
Predstavljeni so bili naslednji poklici:
• zdravnica-pediatrinja (dr. Zorc)
• psihologinja (ga. Možina)
• diplomirana medicinska sestra (ga. Klobčaver)
• fizioterapevtka (ga. Kralj)
• logopedinja (ga. Bulič)
• delo v laboratorijski službi (ga. Hutar)
• zobozdravnica (dr. Križnar Martinčič)
• kadrovnica (ga. Bukovec)
• delo v urgenci (g. Černe)

Otroci so se po predstavitvi poklicev razdelili v skupine, kjer so obravnavali tri tematike:
- predstavitev bolnika s sladkorno boleznijo
- predstavitev oživljanja otroka
- predstavitev oživljanja odraslega pacienta
Pri predstavitvi bolnika s sladkorno boleznijo so šolarji spoznali malčka Tai Tristana, ki je bil zvezda dneva. Ima 
sladkorno bolezen tipa I in mu inzulinska črpalka rešuje življenje. 

Naši sodelavci so z veseljem predstavili svoje delo. Predstavitve so bile nazorne in izčrpne, šolarji pa so postavljali 
še dodatna vprašanja, ki so jih zanimala glede določenih poklicev.

Irena Penca, dr.med., spec. ped.
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TUDI LETOS GREMO NA MORJE
Letovali bomo v počitniški hišici v Nerezinah na otoku Mali Lošinj in v apartmajih na otoku Pag v počitniškem 
naselju Gajac, kjer imamo štiri apartmaje. Cena najema hišice ali apartmaja je 40 EUR na dan v času sezone. V času 
izven sezone pa je cena 25 EUR na dan.

Dekade letovanj se začnejo 1. junija in zaključijo 29. septembra 2011. Prijavili smo se lahko do 12. aprila 2011. 

Še vedno pa se lahko prijavite, saj se vsako leto zgodi, da kdo svojo prijavo naknadno prekliče. To je možno v 
primeru bolezni ali drugega tehtnega razloga. Stroški letovanja se bodo odtegovali v petih mesečnih obrokih – 
prvič v mesecu juniju 2011.

Torej se vidimo na kamnitem Pagu ali zelenem Lošinju.
Po 30.8. 2011 so naši apartmaji na otoku Pagu še nezasedeni. Razmislite - jesen na morju je lahko zelo lepa.

                                                                           ŠE NEKAJ O DEPRESIJI
                                                                                             Kaj me je naučila neka modra žena?

DEPRESIJA - to ni nič, to ni za umret, to je samo za trpet!

Nežka Dular, dr.med.
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ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER
Življenjska doba prebivalstva v razvitih državah se podaljšuje. Obenem se zaradi boljše obravnave akutnih stanj veča breme 
kroničnih obolenj. Kronične nenalezljive bolezni predstavljajo glavni vzrok smrti v Sloveniji in ostalih državah Evropske 
unije. V Sloveniji nezadržno naraščajo bolezni srca in ožilja. Vse več ljudi zboleva za rakom. Kljub pogostemu  osveščanju 
ljudi o pomembnosti zdravega načina življenja opažamo,da se ljudje vse premalo zavedajo pomembnosti zdravega življenja. 
Vsako leto lahko pripišemo 2500 do 4500 vseh smrti povišanemu  krvnemu tlaku. Ta podatek glede tega  uvršča Slovenijo 
v sam vrh EU.

Sodoben način življenja nas pogosto sili k nezdravemu načinu prehranjevanja. Hiter tempo terja hitre obroke. Takšna hrana 
je praviloma  polna maščob in ogljikovih hidratov. Nepravilna oziroma slaba prehrana in telesna neaktivnost praviloma 
vodita v debelost. Ta  postaja vse večji  globalni problem in temu trendu sledi tudi Slovenija. Po podatkih Inštituta za varov-
anje zdravja EHIS 2007 je prekomerno težkih kar 55% Slovencev.

V Zdravstveno vzgojnem centru opravljamo veliko aktivnosti za osveščanje ljudi. V letu 2010 smo v okviru Cindi delavnic 
opravili :

27 delavnic Promocija zdravja
26 delavnic  Dejavniki tveganja
6 delavnic  Zdravo hujšanje
8 delavnic  Zdrava prehrana
7 delavnic  Telesna dejavnost
2 delavnici  Da, opuščam kajenje
34 individualnih svetovanj – kajenje
24 Testov hoje

Pri izvajanju Testov hoje so sodelovale medicinske sestre iz šolskega, otroškega dispanzerja, medicine dela, zobnega preven-
tivnega kabineta,  fizioterapije, splošne medicine in patronažne službe in dr. Nežka Dular.
V okviru neprogramirane zdravstvene vzgoje smo opravili  601 individualnih svetovanj,  55 predavanj za potrebe društev 
lokalnih skupnosti in šol, 6 testov hoje za občane Novega mesta in 6 tečajev nordijske hoje. V javnih medijih smo redno 
objavljali članke, v katerih smo povdarjali pomen zdravega življenjskega sloga.
Veliko aktivnosti je bilo opraljenih za promocijo Svit programa, saj smo na vseh predavanjih in delavnicah osveščali ljudi o 
pomembnosti udeležbe v Svit programu. V Svit program so se intenzivno vključile patronažne medicinske sestre in zdravni-
ki. Učinki so se poznali kmalu, saj smo udeležbo, ki je bila v mesecu marcu le 27% uspeli dvigniti na 60% ob koncu leta.
V sodelovanju z Ric- om smo v vseh romskih naseljih v novomeški in šentjernejski občini izvajali predavanja o zdravi prehra-
ni, dejavnikih tveganja in samopregledovanju dojk. Izvajali smo tudi meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. 

Zdravstveni tehniki in diplomirani zdravstveniki iz urgentne 
službe so desetim skupinam otrokom iz vrtcev predstavili svo-
je delo in reševalna vozila.

S stojnicami in predavanji smo sodelovali na prireditvah:

Dan odprtih vrat Zdravstvenega doma Novo mesto,
Svetovni dan ledvic,
Teden vseučenja,
Srečanje treh generacij,
Republiško srečanje vojnih veteranov.

Pripravila: Mojca Šenica
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MLADI UPI ZAPOSLENIH
Obrazi naše družine so kot čarobna 

ogledala.
Ko jih gledamo, gledamo preteklost, 

sedanjost in prihodnost. 
(Gail Lumet Buckley)

V prejšnji številki nismo objavili fo-
tografije dveh sončkov – JURETA IN 
JAKE - sinčkov Ervina Strbada dr.med., 
zato jih objavljamo naknadno. Za napa-
ko se opravičujemo.

Za posebno veselje so z rojstvom otrok 
poskrbeli:
Tea Brkopec, diagnostični laboratorij
Darja Kastelic, patronaža
Alenka Ahlin, patronaža ŽBK

ANŽE OKLEŠČEN, rojen 13.11.2010, 
vedno dobre volje, ko me slika mamica 
Tea Brkopec, dipl. ing. lab. biomedicine

 

Veselje in sreča mamice Vesne je hčerka 
ISSA

Če pri Darji Kastelic, dipl. med. sestri v 
patronažni služni, pozvonite na hišni 
zvonec, ven pokuka pet glavic. 
NEŽA (10let), BLAŽ (6 let), GAŠPER 
(4leta), EMA (1,5let) in BENJAMIN - ro-
jen 17.12.2010. 

Družino Alenke Šenk Erpič, dr.dent.
med. je novembra razveselil še en član.

Katarina Drenik je januarja rodila 
malo deklico ANO, ki je družinski 
dobrovoljček.

Lili Šere, med. sestra nam pošilja sliko 
njenih dveh “cukrčkov”, LANE (3leta) 
in  PETERČKA.

Alenki Urbančič hitro leti čas z njenimi 
otročki: ŽIGA je star 20 mesecev  in 
FILIP, ki  je  star 3 mesece.

Rojstvo novorojenčka je podobno
 odvijanju paketa, 

ki vas je mikal in zanimal celo leto, 
potem pa odkrijete, 

da je njegova vsebina veliko bolj
 vznemirljiva, popolnejša in 

tako čudovita, da si tega v sanjah niste 
mogli predstavljati.



IZLET V MOTOVUN - BRIONI - PULA

Izlet bo trajal 2 dni - 21. in 22. maj. Cena izleta  je 126 Eur, plačilo pa bo izvršeno v treh obrokih - odtegnjeno 
bo pri plači za mesec marec, april in maj.

PRIDETE? PRIDEMO? IN GREMO.

Odhod je ob 6.00 uri zjutraj izpred našega Zdravstvenega doma.

Vprašajte v tajništvu na št.: 39 16 103, če je še kakšno prosto mesto!

Zagotovo bo lepo. Tudi stari sindikalni izleti so del naše službe.


