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Ko se ob koncu leta oziramo nazaj, vidimo slabo in dobro. 
Za naš Zdravstveni dom je bila prav gotovo zelo pomembna pridobitev novih prostorov razvojne amulante.
Na mladih svet stoji. Vsak otrok je čudovit in enkraten. 
Nekateri rabijo nekaj več pomoči za uspešen osebnostni razvoj. V novih prostorih bomo uspešnejši. 

Vso srečo mladim ljudem na njihovi poti v samostojnost!
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KAJ SE SVETI ZA ZASNEŽENIMI VEJAMI - je to sonce, ogenj ali meteorit? 
NIČ SE NE SVETI - samo sonce mirno vzhaja ali pa zahaja - tako kot vsak dan. Včasih ga zakrije dež ali megla - pa 
mislimo, da ga ni več. In vendar ostaja in nas greje, kliče k življenju, ki je naše največje bogastvo.
KAJ SE SVETI - NAŠE SRCE SE SVETI, ki prijazno utripa in se ne meni za borze, finančne zlome in tajkunske 
prevzeme. Čuvajmo ga in prijazni bodimo do njega! Saj veste, kaj vse mu škoduje - še posebej v teh dneh.

Nobenih lučic, nobenih svečic, nič cimetovih piškotov, 
nič vanilijevih rogljičkov.

Nič sladkih besed in obljub.

Ne čakajmo na novo leto 2012!

Vse že imamo, vse je tu - slabo in dobro, prikrito in 
odkrito, pesti in odprte dlani.

Čas je tak, da smo postali volkovi drug drugemu. Pa 
veste, da so volkovi tudi prijazni med seboj? Da na-
padajo samo takrat, ko so zares lačni? Da se radi stis-
nejo med seboj!

Ne bodimo volkovi samotarji v teh in prihodnjih dneh!

Poiščimo poti med seboj, utrdimo jih, naredimo nove!  

Nežka Dular, dr.med.

UVODNIK
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V ZDRAVSTVU JE V OSPREDJU ČLOVEK IN NJEGOVO ZDRAVJE
Objavljamo besede naše direktorice, doc. dr. Milene Kramar Zupan, ki so bile objav-
ljene v časopisu NOVIS - glasilo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije – november 
2011. 
Novomeški zdravstveni dom, katerega direktorica ste, je lani praznoval 30-obletnico, 
kar pomeni, da ste že vrsto let uspešen servis za zagotavljanje primarnega zdravstven-
ega varstva lokalnega prebivalstva. Kakšno pa je zdravstveno stanje Dolenjcev? Ali po 
čem izstopate iz slovenskega povprečja?

Vzroke lahko najdemo med drugim v relativno velikim številu romske populacije, ki živi v higiensko manj primernih razmerah in ki 
je manj precepljena. Nad slovenskim povprečjem smo tudi pri poškodbah in samomorilnosti, ki je pogosto posledica neprepoznane in 
nezdravljene duševne motnje.

Kakšen je pri vas trenuten položaj glede preskrbljenosti s zdravstvenimi programi; podatki namreč kažejo, da je na območju Dolenjske 
in Bele krajine (ZZZS, OE Novo mesto), preskrbljenost in dostopnost prebivalstva do določenih zdravstvenih programov primarne ravni 
med najnižjimi v primerjavi s povprečjem Slovenije. Ali tudi v ZD NM zaznavate enako problematiko?

V zadnjih letih smo pridobili dodatne programe na področju splošne – družinske medicine (2,5 programa), zobozdravstva, preventive, 
mamografije,… Preskrbljenost z zdravniki v naši občini ni več kritično (1093 prebivalcev na zdravnika, v Sloveniji 1224 prebivalcev na 
zdravnika). Nekoliko slabšo preskrbljenost imamo na področju zobozdravstva (1 zobozdravnik na 1817 prebivalcev, v Sloveniji 1679). V 
zadnjih treh letih smo sicer pridobili dva nova programa tudi na področju zobozdravstva in s tem zmanjšali zaostanek za povprečjem 
Slovenije.
Vendar naglo večanje deleža starega prebivalstva in vse boljša osveščenost ljudi povzroča, da se potrebe po določenih zdravstvenih 
storitvah nenehno povečujejo (storitve s področja fizioterapije, UZ, psihiatrije, ambulante za bolezni dojk, mamografije in zobne pro-
tetike). Posledično temu se, predvsem zaradi omejitve pogodbenega obsega programa ZZZS pri teh storitvah, povečujejo čakalne dobe. 

Leta 2007 ste prevzeli vodenje ZD Novo mesto, takrat ga je pestila negativna poslovna bilanca in bili ste pri tem zelo uspešni. Kako 
ocenjujete dosedanje delo na čelu tega zavoda? 

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 nezdravstvenih delavcev, z neurejenimi odnosi s koncesionarji, z zelo slabo 
notranjo klimo med zaposlenimi, …
Danes po štirih letih zavod posluje s pozitivnim rezultatom, ima dobro preskrbljenost z zdravniki (nad slovenskim povprečjem), urejene 
odnose s koncesionarji 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 (cca 5 milijonov Eur), bistveno posodobili 
avtopark v PHE in reševalni službi in pridobili nove programe oziroma dosegli širitve programov na področjih, ki so bila najbolj podhran-
jena 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. 

Upravljanje javnega zavoda ni vaša prva delovna izkušnja, pred tem ste bili mnogo let v gospodarstvu. Kakšne so za vas tiste najbolj 
bistvene razlike, ki ste jih zaznali pri vodenju ljudi, zaposlenih v javnem (zdravstvenem) zavodu in v gospodarskem subjektu. 

Ko sem odhajala iz gospodarstva v zdravstvo, mi je veliko kolegov govorilo: »Saj ne boš zdržala, ti, ki si polna adrenalina in zelo delavna. 
Tam čas teče počasneje…«. Morda je bila kriva tudi težka situacija, v katero sem prišla v ZD, saj je bilo potrebno res veliko postoriti 
za normalno oziroma dobro funkcioniranje zavoda, vendar je bilo (in je še vedno) izzivov v zdravstvu res veliko. Zadeve sem se lotila 
podobno kot prej v gospodarskih organizacijah. Veliko je bilo potrebno narediti na učinkovitejši organizaciji, ureditvi procesov, racional-
izirati poslovanje (nabavo, delovne procese), na kadrovskem področju. Skratka, če želiš uspešno in dobro delati v velikem zdravstvenem 
zavodu, kar naš Zdravstveni dom je, potem je podobnosti z menedžiranjem javnega zavoda ali gospodarstva organizacije zelo velika. 
Razlika je morda v tem, da so zdravniki večji individualisti, da je potrebno več komuniciranja in več energije vložiti v vodenje, kot v 
gospodarstvu. V gospodarstvu je produkt proizvod ali storitev, v zdravstvu pa je v ospredju človek in njegovo zdravje, kar zahteva več 
subtilnosti in večjo stopnjo občutljivosti pri delu oziroma vodenju. Če želimo res učinkovit in uspešen javni sektor oziroma učinkovite

Dolenjci smo glede zdravstvenega stanja v slovenskem povprečju, vendar še vedno preveč bol-
ni. Največja umrljivost je še vedno zaradi bolezni srca in ožilja. Smo pa daleč nad slovenskim 
povprečjem na področju črevesnih nalezljivih bolezni (kar za 41% nad slovenskim povprečjem). doc. dr. Milena Kramar Zupan
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zdravstvene zavode, le-te zahtevajo dobre menedžerje in vodje in je vodenje najmanj enako, če ne bolj zahtevno od menedžiranja ozi-
roma vodenja gospodarskih družb. 

Eden izmed največjih problemov, s katerim se soočajo izvajalci in ki se vleče že lep čas, je v zaposlitvi zdravnikov.  Kako problem 
pomanjkanja zdravnikov rešujete pri vas?

Moram poudariti, da je v našem zavodu preskrbljenost z zdravstvenimi delavci oziroma zdravniki boljša od slovenskega povprečja. Je 
bilo pa še pred štirimi leti bistveno slabše. Tako imamo danes praktično kadrovsko 100 % pokrite vse programe, oziroma ne čutimo 
pomanjkanja zdravnikov.
 

Približno polovica zasebnikov svojo dejavnost opravlja v prostorih vašega zdravstvenega doma. Nam lahko opišete, kako zavod deluje 
s tako velikim timom zasebnikov? 

Zdravstvena politika v naši občini je bila v preteklih letih res zelo naklonjena koncesijskem izvajanju zdravstvene dejavnosti. 
Nepremišljeno in netransparentno podeljevanje koncesij pred petimi leti je resno ogrozilo delovanje zdravstvenega doma. Bilo je zelo ve-
liko težav predvsem, ker ni bilo dorečenih pravil iger. Bile so podeljene koncesije brez kakršnihkoli pogodb glede prostorov, sodelovanja 
koncesionarjev v nujni medicinski pomoči,…itd. Postopno nam je uspelo zadeve urediti, s koncesionarji podpisati pogodbe o najemu 
prostorov, stroških, sodelovanju v nujni medicinski pomoči. Danes lahko rečemo, da je sodelovanje zgledno, da skupaj dobro sode-
lujemo. V zadnjem obdobju smo pridobili oziroma zagotovili in uredili prostore za nove zasebnike, z novimi zdravstvenimi programi 
(nevrološka ambulanta, ortopedska ambulanta, ORL ambulanta), vse v zasledovanju cilja in vizije zavoda: »Čimveč zdravstvenih storitev 
za občane na enem mestu oziroma zagotoviti čim bolj celovito oskrbo pacientov na enem mestu.«  

Pri vas je prav tako prisotna trenutno zelo aktualna tema prenosa dežurne službe na sekundarno raven, v bolnišnico. Katere so pred-
nosti, slabosti priložnosti in pomanjkljivosti, ki jih pri izvedbi zaznava.

Že novembra lani smo s Splošno bolnišnico Novo mesto podpisali pismo o nameri za ureditev skupnega urgentnega centra za primarni 
in sekundarni nivo na lokaciji Splošne bolnišnice, ki naj bi bil zgrajen do leta 2015. Izgradnjo urgentnega centra osebno in v Zdravstven-
em domu zelo podpiramo, saj bodo Centri nudili urgentnim bolnikom vse medicinske postopke in metode nujne medicinske oskrbe na 
enem mestu, od splošnega zdravnika, do internista,kirurga, radiologa,…
V začetku letošnjega leta pa je Ministrstvo za zdravje zahtevalo, da se vsaj del NMP združi z bolnišnico še preden bo Center dejansko 
zgrajen. Žal Splošna bolnišnica ni imela in nima primernih prostorov za celovito izvajanje službe skupne nujne medicinske pomoči. Zato 
smo lahko v začasne skupne prostore v Splošni bolnišnici prenesli le izvajanje dežurne službe, medtem ko se izvaja delo PHE – urgence, 
ki bi dejansko veliko bolj spadala v Splošno bolnišnico kot dežurne služba, še naprej v Zdravstvenem  domu. Delo na dvojni lokaciji 
in delitev službe NMP, še posebej, ker se zdravniške ekipe dopolnjujejo strokovno in organizacijsko, tako povzroča nezadovoljstvo pri 
zdravnikih in zahtevnejšo ter dražjo organizacijo. Zadeva bo dobro zaživela z izgradnjo novih, pravih urgentnih centrov.
 

Kako bi radi videli vaš zavod čez 5 let?
Kakšni so vaši pogledi na proces sprejemanja nove zdravstvene zakonodaje? 
Kakšna bi po vašem mnenju morala biti ureditev javnih zavodov v novi zakonodaji?

Med svojim delom sem uspela podrobno spoznati pogoje dela in poslovanja v zdravstvu, notranja razmerja, medsebojne 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.

Organiziranost primarne zdravstvene dejavnosti z 
zdravstvenim domom kot temeljnim nosilcem je 
bila v preteklosti zgled marsikateri bolj razviti državi, 
na primer skandinavskim. Številne države ugotav-
ljajo potrebo po večjem povezovanju zdravstvenih 
delavcev na primarni ravni, če želijo zmanjšati ob-
seg zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni 
in jo približati uporabnikom, hkrati pa zmanjšati 
stroške, ki so pri obravnavi pacientov na sekundarni 
– bolnišnični ravni bistveno višji, kot so na primarni. 
Na tem področju lahko Slovenija išče zgled v lastni 
preteklosti, seveda pa mora odpraviti slabosti v organ-
iziranosti in delovanju zdravstvenih domov, ki so bile 
v zadnjih letih opravičilo za njihovo razgrajevanje in 
uveljavljanje parcialnih interesov.

Stavba Zdravstvenega doma jeseni 2011
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PRENOVLJENA RAZVOJNA AMBULANTA

Direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan in vodja Raz-
vojne ambulante Dijana Majstorovič, dr. med. spec. sta 
12. oktobra 2011 slovesno prerezali trak pred prenovljen-
imi prostori razvojne ambulante in mentalno higienskih 
ambulant. Naložbo vredno 100.000 evrov smo financirali sami, 
pri tem pa nam je na pomoč priskočilo nekaj donatorjev.  

S prenovo oddelka smo zagotovili primernejše prostore za več 
udobja in prijetnega počutja obravnavanih otrok in mladostnikov. 
S posodobitvijo smo omogočili boljšo funkcionalnost, izboljšali 
preglednost in dostopnost ambulant. Posodobitev prostorov je 
pomemben korak v skrbi za paciente, tokrat predvsem v skrbi 
za otroke in mladostnike s telesnimi in duševnimi motnjami v 
razvoju.

Po nabavi novega reševalnega vozila, je to že druga večja naložba 
v letu 2011, prihodnje leto pa bi se radi lotili še zobotehničnega 
oddelka, s čimer bi končali obsežen cikel obnov vseh oddelkov 
Zdravstvenega doma

Direktorica: doc. dr. Milena Kramar Zupan

Združenje zdravstvenih zavodov predstavlja pomembnega partnerja 
na področju zdravstvenega varstva v Sloveniji. Kako vidite trenutno 
vlogo Združenja pri tem? Kakšne naj bi bile poti in orodja Združenja 
za večjo učinkovitost in uresničevanje interesov zdravstvenih do-
mov in velikokrat tudi individualnih interesov posameznih članov?

Res je. Združenje zdravstvenih zavodov predstavlja pomembnega 
partnerja na področju zdravstvenega varstva, saj je edini organ, ki 
sistematično, strokovno in celovito zastopa nas izvajalce. Pomeni 
prostor, kjer si zdravstveni zavodi lahko izmenjamo informacije, 
izkušnje in podamo predloge za izboljšanje dela predvsem na sistem-
ski ravni. Čeprav včasih obstaja občutek, da ga ostala dva partnerja 
(ZZZS in MZZ) v pogajanjih prevečkrat izigrata oziroma ignorirata, 
je vendar pomemben legitimen partner na področju zdravstvenega 
varstva in tak mora ostati tudi vnaprej.

Del osebja Zdravstvenega doma oktobra 2011

Vodja Razvojne ambulante Dijana Majstorovič, dr. med. spec. s 
svojo sestro Darjo Kozan.
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ŠE NEKAJ BESED VODJE RAZVOJNE AMBULANTE

Potreba in pobuda za nastanek in delovanje razvojne ambulante v Zdravstvenem domu Novo mesto je prišla s strani staršev 
otrok s posebnimi potrebami.

Začetki delovanja segajo v začetek septembra leta 1996, ko se je zbral kvartet 4 D: Doroteja, Darja, Damjana in Dijana.
Prišle smo iz različnih krajev  Slovenije. Dobile smo  dve pisarni v katerih smo organizirali preglede in obravnave otrok z 
motnjami v razvoju.
Kmalu se nam je pridružil fizioterapevt Petar iz Brežic  in logopedinja  Sonja iz hiše. Tudi psihiatrinjo  iz spodnjega nadstrop-
ja   smo  dobili   v tim. Ostali sodelavci so bili »zunanji«- fizioterapevtka ga. Vlasta  Pekolj in dve  psihologinji ga.  Bernarda 
Babič in ga. Nada  Pečavar. 
Ob prvi obletnici  je tedanja direktorica Zdravstvenega doma ga. Tatjana Gazvoda, dr. med. odprla vrata prenovljenih 
prostorov bivšega računskega centra. Dobili smo  skoraj 300 kvadratov uporabnega  prostora. Takrat se je začelo zares !
Na študij fizioterapije iz hiše  je napoten medicinski tehnik  Janez.  Načrtovali smo  širitev tima z zaposlitvijo socialnega 
delavca in specialnega pedagoga - defektologa.  ZZZS je  takrat financiral  skoraj dva tima za našo regijo. Skoraj vsi zapos-
leni smo opravili tečaj razvojno-nevroloških obravnav po Bobathovem konceptu, ki je v Sloveniji uveljavljen in priznan kot 
učinkovita metoda zgodnje obravnave nevrorizičnih otrok.

Po prvotni širitvi je prišlo do zastoja, nato pa še do krčenja kadrov. Zapustil nas je fizioterapevt, nato pedopsihiatrinja, pa še 
zunanji sodelavci. Po odhodu sestre Doroteje  je njeno mesto zasedla sestra Darja.

V 15- letnem obdobju je bilo pregledanih veliko  otrok in mladostnikov. Točnega števila vseh obravnavanih pri terapevtih 
nimamo. Veliko otrok z lažjimi motnjami v razvoju je obravnavano nekaj let, otroci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami 
pa so v obravnavah tudi do 18 leta  starosti. 

Da bi bolje izkoristili prostore smo letos poleti oddelek prenavljali. Sestra je pridobila večji in ustreznejši prostor s kartoteka-
mi. Vsi pa smo dobili novo pisarniško opremo. 
Kolegici psihologinji in logopedinji  iz mentalno-higienskega oddelka pa sta se preselili v ustrezne dodatne prostore s 
čakalnico. Tako so službe, ki so  po dejavnosti blizu tudi prostorsko postale  celina.

Upamo, da nam bo vsem zaposlenim in uporabnikom naših storitev bolje v prenovljenih prostorih, saj si zaposleni   in 
populacija z katero delamo  to zaslužimo!

Dijana Majstorovič dr. med. spec.

KER SE TRUDIMO, SMO VČASIH TUDI POHVALJENI

OBJAVLJENO V DOLENJSKEM 
LISTU 3.11.2011

Pacient je svoji ženi doma povedal, da je zelo 
zadovoljen s svojo zdravnico, ki lepo skrbi 
zanj. 
Nikakor pa je ne bi maral za ženo, saj bi ga 
vedno motilo, ko bi se spomnil, koliko tujih 
moških se dotika v ambulanti.
Tega njegova duša nebi prenesla.

DOBILI SMO ZAHVALO PO POŠTI.

VČASIH NAS POHVALIJO V AMBULANTI
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DEŽURNA SLUŽBA NA NOVI LOKACIJI
S 1. junijem 2011 smo v skladu z zahtevami Ministrstva za zdravje preselili dežurno službo v prostore Splošne bolnišnice 
Novo mesto, kjer naj bi nastal bodoči urgentni center. Dogodku je prisostvoval minister za zdravje Dorijan Marušič, ki je bo 
tej priložnosti s Splošno bolnišnico in Zdravstvenim domom Novo mesto podpisal sporazum o skupni organizaciji neprekin-
jene nujne medicinske pomoči.

Novomeški urgentni center bo eden prvih v okviru desetih regijskih centrov, ki bodo do leta 2015 organizirani v vseh večjih 
mestih. Centri bodo nudili urgentnim bolnikom vse medicinske postopke in metode nujne medicinske oskrbe na enem 
mestu, od splošnega zdravnika, do internista, kirurga, radiologa… 

Zdravstveni dom Novo mesto je že novembra lani s Splošno bolnišnico podpisal pismo o nameri za ureditev skupnega ur-
gentnega centra za primarni in sekundarni nivo na lokaciji Splošne bolnišnice, ki naj bi bil zgrajen do leta 2015. V začetku 
leta 2011 je ministrstvo zahtevalo, da del neprekinjene nujne medicinske pomoči Zdravstveni dom združi z bolnišnico še 
preden bo center dejansko zgrajen. Po večmesečnih iskanjih so primerne prostore začasno uredili v kleti, nato pa smo jo 
preselili v pritlične prostore kirurškega oddelka. Zdravstveni dom je moral zagotoviti za dežurno službo na novi lokaciji do-
datno opremo in ustrezne aparature (EKG, defibrilatorji, kisikove bombe). Dežurna služba pa do izgradnje urgentnega centra 
poteka finančno, kadrovsko in organizacijsko pod okriljem Zdravstvenega doma, vendar v stavbi bolnišnice.  

Zdravniki dežurne službe ugotavljajo, da v začasnem urgentnem centru delajo v okrnjeni zasedbi in je pomoč, ki jo lahko 
nudijo pacientom, bistveno slabša kot prej, ko so delovali skupaj z ekipo PHE v zdravstvenem domu, si med seboj pomagali 
in je lahko v resnih primerih pacienta hitreje in varneje oskrbelo več rok.

Direktorica dr. Milena Kramar Zupan je povedala, da so naši reševalci včasih paciente vozili v glavnem na kirurgijo, zdaj pa 
jih na interno, zato je pomembno, da smo blizu. Absolutno smo za to, da je pomoč skoncentrirana na enem mestu, in ko 
bo zgrajen nov urgentni blok, bo zelo dobro. Sedanje rešitev je zasilna, nanjo smo pristali le zato, ker je pogoj, da se država 
lahko poteguje za evropski denar za gradnjo novega urgentnega centra.
Novi urgentni center naj bi bil po zagotovilu ministrstva za zdravje zgrajen med prvimi v državi, najkasneje pa do leta 2015. 
Sredstva za izgradnjo novomeškega urgentnega centra bodo zagotovljena iz skladov EU in Ministrstva za zdravje. 

Lea Anžlovar

Mira Retelj, univ. dipl. org., direktorica SB. Novo mesto, minister Dorijan Marušič, dr. 
med. in direktorica našega Zdravstvenega doma doc. dr. Milena Kramar Zupan
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V novomeškem zdravstvenem domu smo 23.06.2011 imeli kratko slovesnost ob prevzemu novega reanimacijskega vozila 
za potrebe urgentne dejavnosti prehospitalne enote (PHE). Reanimobil z najsodobnejšo in izjemno funkcionalno opremo, 
vreden 200.000 eur je pomembna pridobitev za celotno dolenjsko regijo. Vozilo Tip B modularne izvedbe je namenjeno za 
izvajanje nujnih reševalnih prevozov v sklopu nujne medicinske pomoči ter izvajanju najzahtevnejših intervencij nujne 
medicinske pomoči.

Gre za eno najsodobnejših reševalnih vozil pri nas in največji reanimobil v voznem parku novomeškega zdravstvenega doma. 
Vozilo služi obravnavi nujnih stanj najzahtevnejših pacientov s čimer bodo poškodovancem v prometnih nesrečah in nenad-
no zbolelim nudili še kakovostnejšo zdravstveno oskrbo na kraju dogodka ter na poti v bolnišnico. Vozilo je opremljeno z 
najsodobnejšimi medicinskimi napravami, ki zagotavljajo nujno zdravstveno oskrbo in bolnika ohranjajo pri življenju (EKG 
naprava, defibrilator, respirator, aspirator, imobilizacijska sredstva,...).  Reanimobil odlikuje večja prostornost v bolniškem delu 
vozila. K pacientu lahko reševalna ekipa  pristopi s treh strani.  Vozilo ima najsodobnejšo svetlobno in zvočno signalizacijo, kar 
omogoča večjo vidnost ter boljšo varnost na cesti.V obliki donacije so za nakup avtomobila nekaj denarja prispevali Krka d.d. 
ter  prijatelji pokojnega motorista Sandija Bregarja iz Šentjerneja, ki so pomagali pri nabavi defibrilatorja za reševanje življenj. 

Prehospitalna enota ZD Novo mesto pokriva območje veliko 777 km2 z okoli 65.000 prebivalci osmih dolenjskih občin (Novo 
mesto, Straža, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Mirna peč in Šmarješke Toplice). 

NOVI REANIMOBIL

V lanskem letu  je PHE opravila 980 nujnih 
intervencij, od tega je bilo v 35 primerih 
potrebno oživljanje.  Posredovali so tudi v  
143 prometnih nesrečah. Prepeljali so 995 
pacientov. Povprečni dostopni čas reševalne 
ekipe PHE je bil 9 minut. 

Posodabljanje voznega parka je velikega 
pomena, ne samo za Zdravstveni dom in za-
poslene, temveč tudi za prebivalce celotne 
dolenjske regije.

Peter Černe

Družina in prijatelji pokojnega Sandija Bregarja, župan MO NM, Alojz Muhič, 
župan občine Doljenjske Toplice, Jože Muhič, Mojca Prah Klemenčič, direk-
torica regije Slovenija in ključnega trga Slovenija - Krka in naša direktorica.

Naši častni gostje na slovestnosti ob prevzemu reanimobila
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V Zdravstvenem domu Novo mesto smo v letu 2011 dobili tri referenčne ambulante. 

Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja. V njej poleg zdravnika 
družinske medicine in medicinske sestre spremljala paciente tudi diplomirana medicinska sestra. Ta bo prevzela spreml-
janje parametrov določenih kroničnih bolezni ter preventivne aktivnosti. 

Diplomirana medicinska sestra bo vsem pacientom referenčne ambulante po potrebi svetovala pri preventivnih dejavnos-
tih. S pomočjo vprašalnikov bo pacientom svetovala glede dejavnikov tveganja kot so alkohol, kajenje, visok pritisk, holes-
terol, depresija. To pomeni, da bodo pacienti deležni okrepljene zdravstveno-vzgojne obravnave. Kroničnim bolnikom z 
urejeno boleznijo, kot so astma, kronična obstruktivna bolezen in diabetes, bo od sedaj naprej stanje spremljala diplomirana 
medicinska sestra. Ker bodo torej za lažje primere pacientov poskrbeli usposobljeni člani tima posamezne referenčne ambu-
lante, bo zdravniku ostalo več časa za pregled in pogovor s pacienti takrat, ko bodo imeli težave.
 

Zdravniki, ki so se odločili za referenčno ambulanto in so bili zanjo po kriterijih izbrani, že imajo svoje paciente in ti so 
avtomatično vključeni v novo obravnavo. Prav zato pa se drugi pacienti ne morejo prijavljati v referenčno ambulanto. Želja 
Ministrstva za zdravje je, da bi v obdobju naslednjih 5 do 7 let vse ambulante družinske medicine postale referenčne am-
bulante. 

Referenčne ambulante pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine, 
pomenijo pa tudi povečano dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. 

Nosilci referenčnih ambulant v Zdravstvenem domu Novo mesto so Nada Veček Mijoč, dr.med. Terezija Krese, dr.med. in 
Jernej Kranjc, dr.med.

Pomočnica direktorice za zdr. nego
Alenka Piškur

REFERENČNE AMBULANTE

NAJ SE NE ZGODI
Društvo za večjo varnost v prometu v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo 
mesto in ostalimi številnimi prometno-varnostnimi akterji, je 7. maja letos priredilo regionalno preventivno prometno-
varnostno prireditev imenovano »NAJ SE NE ZGODI«.

»NAJ SE NE ZGODI« je prireditev, ki je bila namenjena vsem udeležencem v cestnem prometu. Predvsem mlade in voznike 
motornih vozil pred motoristično sezono želijo opozoriti na pasti, ki se vsakodnevno kažejo v prometu.

Prireditev je imela dvojni namen. V prvem delu se je nanašala na preprečevanje nesreč v prometu, v drugem delu pa so z 
uprizorjenim reševanjem obiskovalce osveščali, kako pristopiti k reševanju, ko se nesreča zgodi.

S strani Prehospitalne enote Zdravstvenega 
doma Novo mesto sta sodelovali dve ekipi, 
ki sta oskrbeli dva namišljena poškodovanca 
(motorista in voznika osebnega vozila). 
Tovrstni prikazi so tudi dobrodošla vaja, saj 
je na intervencijah zelo pomembno medse-
bojno sodelovanje in usklajeno delo vseh ak-
tiviranih služb. 

Direktorica Zdravstvenega doma Novo mes-
to, dr. Milena Kramar Zupan je poudarila 
pomembnost tovrstnih preventivnih akcij, 
ki ozaveščajo udeležence v prometu. Prav 
tako je poudarila, da je vsak posameznik 
dolžan poskrbeti za svojo varnost in varnost 
ostalih udeležencev v prometu. 

Peter Černe Naša ekipa PHE
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Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
Z julijem je stopil v veljavo Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil. Ta prinaša novosti glede 
vrst in obsegov zdravstvenih pregledov, načine izdaje zdravniških spričeval, pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
izvajalci zdravstvenih pregledov in glede meril za oblikovanje cen zdravstvenih pregledov za voznike.

PROGRAM ZA IZBRIS KAZENSKIH TOČK
Nova zakonodaja to spreminja in voznike, ki so jim bile izrečene kazenske točke, loči v dve skupini:
- izbris kazenskih točk pridobljenih zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali vožnje pod vplivom mamil ali drugih psiho-
aktivnih snovi,
- izbris kazenskih točk pridobljenih z ostalimi prekrški, ki niso v povezavi z alkoholom ali vožnjo pod vplivom mamil ali 
drugih psihoaktivnih snovi. 

KAZENSKE TOČKE PRIDOBLJENE Z VOŽNJO POD VPLIVOM ALKOHOLA, MAMIL ALI PSIHOAKTIVNIH SNOVI

Za voznike, ki so kazenske točke pridobili z vožnjo pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi, po 
novem velja, da kazenskih točk ne zmanjšajo z udeležbo v programu usposabljanja za varno vožnjo, temveč z udeležbo na 
zdravstvenih svetovanjih in rehabilitacijskih programih.

Če je voznik vozil pod vplivom alkohola (v izdihanem zraku je imel več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka) in je bil prvič kaznovan za omenjeni prekršek v obdobju treh let, opravi zdravstveni pregled s svetovanjem 
in sodišče mu iz evidence kazenskih točk izbriše štiri kazenske točke. V skladu z zakonom, osebni zdravniki v Zdravstvenem 
domu Novo mesto opravljajo zdravstvene preglede s svetovanjem.

Če je voznik vozil pod vplivom alkohola (v izdihanem zraku je imel več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka) in je bil prvič kaznovan za omenjeni prekršek v obdobju treh let, opravi kontrolni zdravstveni pregled in 
enega od rehabilitacijskih programov, ki ga mu določi izvajalec zdravstvene dejavnosti. Sodišče mu na potem iz evidence 
kazenskih točk izbriše štiri kazenske točke. 
Če sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psi-
hoaktivnih snovi, mora voznik opraviti kontrolni zdravstveni pregled, enega od rehabilitacijskih programov in šele nato 
lahko ponovno opravlja vozniški izpit. 

KAZENSKE TOČKE ZA PREKRŠKE, KI NISO V POVEZAVI Z ALKOHOLOM, MAMILI ALI DRUGIMI PSIHOAKTIVN-
IMI SNOVMI

Vozniki, ki so točke pridobili s prekrški, ki niso v povezavi z alkoholom, mamili ali drugimi psihoaktivnimi snovmi, lahko 
odslej število točk zmanjšajo brez napotila ministrstva za pravosodje.

Ko ima voznik štiri kazenske točke in ne preseže 17 kazenskih točk, se lahko na lastno pobudo udeleži programa usposa-
bljanja za varno vožnjo. Z udeležbo si pridobi potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo in sodišče mu 
iz evidence izbriše štiri kazenske točke.

Ko sodišče izreče vozniku prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, mora voznik opraviti kontrolni zdravstveni pre-
gled, program usposabljanja za varno vožnjo in šele nato lahko ponovno opravlja vozniški izpit. Če je vozniku izrečen ukrep 
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ga ministrstvo za pravosodje lahko napoti v program dodatnega usposabljan-
ja, a le tedaj, ko gre za odložitev izvrševanja ukrepa prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Programa dodatnega usposabljanja varne vožnje se mora udeležiti tudi oseba, ki ji je prenehala veljavnost vozniškega do-
voljenja, ker ni uspešno opravila kontrolnega zdravstvenega pregleda.

V vseh teh primerih se vozniku lahko 4 kazenske točke izbrišejo le enkrat v obdobju treh let. Pridobljene kazenske točke se 
sicer samodejno izbrišejo po treh letih od datuma pravnomočnosti odločbe.                                                           Lea Anžlovar
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IN MEMORIAM- prim. mag. DAROSLAV IVAŠKOVIĆ, dr. med. 

Sredi nenavadno vroče jeseni se spominjam dr.Ivaskovića. Njegovo srce se je ustavi-
lo 22. avgusta letos. Nenadno, nepričakovano in kruto je žalostna vest presenetila 
njegove sodelavce in domače. Zadnja leta je služboval v Zdravstvenemu domu Novo 
mesto. Svoje delo kardiologa je opravljal zelo vestno in natančno. Ko je pacienta že 
pregledal , se je vedno še spraševal, če bi bilo dobro še kaj narediti zanj v razširjeni 
diagnostiki. “Ne morem gledati samo njegovega srca-človek je celovito bitje in njegov 
obstoj je odvisen od mnogih dejavnikov!” je znal povedati. Njegovi izvidi so me kot 
zdravnico družinske medicine vedno znova razveselili. Prav zanimivo je bilo, kako je 
znal svoje veliko znanje in izkušnje prenesti v enostavne besede, ki sva jih s pacien-
tom lahko razumela. Pacienti so ga imeli radi-bolj,ko je bil pacient preprost in neuk, 
bolj se mu je posvetil. To je vrlina, ki je danes že skoraj izumrla.

Rodil se je 19.8.1954 v Bihaču. Študij medicine je zakjučil l.1978 na Univerzi v Zagrebu. 

Najprej se je zaposlil v Zdravstveni postaji v Kostajnici, nato pa je pet let služboval v Zdravstvenemu domu Trebnje.

Največ svojega dela je opravil kot kardiolog-specialist interne medicine v Zdravilišču 

Šmarjeske Toplice. Kar petindvajset let je služboval med mehkimi dolenjskimi griči in si tam tudi zgradil dom.

Magisterij iz znanosti iz znanstvenega področja biomedicine in zdravstva je opravil l.1999 na Univerzi v Zagrebu. Naziv 
primarij je pridobil l.2003.

Sodelavci bomo pogrešali njegove natančne izvide, 

Pacienti pa bodo zaman trkali na njegova vrata.

Nežka Dular, dr. med., Zdravstveni dom Novo mesto

ŽALNA SEJA OB SPOMINU NA 
prim. mag. DAROSLAV IVAŠKOVIĆ, dr. med.
je bila v prostorih Zdravstvenega doma.

Udeležili smo se tudi njegovega pogreba na 
Mirogoju v Zagrebu.
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Moje otroštvo je potekalo v hiši, na Gubčevi ulici. Sedaj tam živi moja hči s fantom in velikim debelim mucom. Naš Mikan 
je car ulice. 
Eno hišo naprej živi družina Janžekovič. V začetku decembra sem se odpravila na obisk. Z rahlimi dvomi v  srcu sem zavila 
po potki za hišo. Na hišnem pragu  na Gubčevi  8 me je pozdravil naš Mikan. «To je dober znak,«sem si mislila in pozvonila. 
Odprla mi je resno skrbna Marjeta,dr.med. Po širokih belih stopnicah me je popeljala  v nadstropje.
Mama Milena,dr.med.spec.gin. me je pričakala v gugalniku z levo nogo lepo položeno v fotelj pred seboj. «Z željo 
prihajam...,«sem začela.  Bom odklonjana? Ne-hura zame-uspela bom. Dr. Janžekovičeva mi je celo rekla, da je vesela mojega 
obiska.
Spominjam se naše hiše, ki je samevala v na pol prazni ulici. Nato pa se je kar nenadoma zgodilo, da je na mestu stare šupe 
v  sedmih mesecih  zrasla hiša. Po lesenih dilah sem zlezla v nadstropje in si vse lepo ogledala, ko ni še nihče živel v njej. 
Nato so prišli: ata Janez, dr.med.spec. pediatrije, mama Milena in dve deklici. Marjetka je bila stara 4 leta, Mojca pa 14 dni. 
Prišla je tudi tetica. «Še danes sem zelo hvaležna moževi sestri Pepci za vso pomoč, ki nam jo je v družini nudila kar deset 
let, «se nasmehne moja gostiteljica, Ob prihodu nove družine v ulico me je moja mama poslala z velikim šopkom rož iz vrta 
v pozdrav. Mala Marjetka mi je razkazala celo hišo.
Danes mama Milena živi svoje življenje v hiši in na vrtu. Stara je 77 let, 18 let je že upokojena, 4 leta je vdova, Njene tri 
hčerke so ji vsaka na svoj način v pomoč. Marjetka poskrbi za vsakdanje zadeve, Mojca in Helenca prihajata ob koncu tedna. 
Takrat je hiša polna in takrat seveda kuha mama Milena enostavne domače jedi. Marjetka včasih poskrbi za pecivo.
»Imam obrabo kolka, za operacijo se pa kar ne morem odločiti. Hodim še v redu, nobene opore ne rabim, le bolečine me 
opominjajo, Najhuje je proti jutru. Jutranja kava z Lekadolom je moje najljubše zdravilo. V veliko pomoč  mi je tudi fiziotera-
pija na domu, trikrat na teden si jo prvoščim.«
Pred štirimi leti jo je rahlo oplazila možganska kap. Takrat je bila deset dni v bolnici, nato pa je ležala doma. Samo fiziot-
erapija ji je pomagala. Takrat so na dom hodile tudi negovalke. Bilo je težko, a je minilo. Sedaj se počuti zdrava.Veselijo jo 
rože na oknih. Božični kaktus že nastavlja cvetne popke, poleg rdeče žari božična zvezda, celo orhideje ji bodo že tretje leto 
zapored cvetele. Skrivnost je v negi z ljubeznijo. Spomladi s pomočjo vseh treh hčerk poskrbi za vrt, ki jo nato razveseljuje 
celo leto .Zelo rada bere-trenutno kriminalko. Vsak dan skrbno prebere časopis Delo ter poišče vse zanimive članke, ki jih 
tudi izreže. Novice o jedrski energiji so za hčerko Helenco, ki je doktor fizike in je na pomembnem delovnem mestu na Up-
ravi za jedrsko varnost. Za hčerko Mojco,dr.med.spec. radiologije pa  zbira prav vse,kar se tiče zdravstva in zdravil. Zasebno 
ambulanto za ultrazvok ima v Stični.
»Moje veliko veselje so moje tri vnukinje. Marion je študentka fizike, Vesna je gimnazijska maturantka, Katarina pa je v 
prvem letniku gimnazije. Vse tri imajo Zoisove štipendije in so odlična dekleta, «zažarijo oči dr.Janžekovičeve.
»Kaj Vas žalosti ali pa skrbi? jo povprašam. »Trenutno  prav nič! Hvaležna sem Bogu za osebni duševni mir. Tudi bolečine 
manj bolijo, če je v duši mir.«je resno odgovorila, jaz pa sem  dodala: «Temu jaz rečem-biti spravljen sam s seboj.«

INTERVJU  -  Milena Reya Janžekovič, dr. med. spec. gin.

Dotaknili sva se službe. Tri leta je delala v splošni ambulanti v Štorah in 
Rogaški Slatini, nato eno leto na šolski medicini, potem pa je bila kar nekaj 
let edini ginekolog v Dispanzerju za žene. Ob prihodu jo je sprejela sr. Zora, 
s katero je delala kar 27 let. Spominja se tudi babice Dragice, s katero pa je 
sodelovala 20 let. Dobri odnosi so ji bili v veliko pomoč.
»Najtežje mi je bilo, ko je kak razjarjen oče pripeljal na pregled svojo mlad-
oletno hči zaradi sumničenja, da je imela kaj opraviti s fanti. Z  velikim 
zadoščenjem sem takrat na potrdilo in v zdravstveni karton napisala VIRGO 
EST. Ko se dotakneva prekinitve nosečnosti, mi dr. Janžekovičeva noče nič 
kaj veliko povedati o tem, Sem pa jaz bolj pogumna  in povem: «Za ene je to 
velik greh, za druge pa nekaj mimogrede! V resnici pa drži zagotovo le to, da 
je to samo življenje, ki ga živimo vsak na svoj način in po svojih zmožnostih.«
Težko ji je bilo ob bolnem možu. Dve leti in pol je nepokreten ležal v postelji. 
Skupaj sta preživela 49 let  življenja.
Na koncu  sem dr.Mileno Reya Janžekovič povprašala še o modrostih glede 
življenja v zakonu, vzgoje otrok in življenja v starosti. 
V SVOJEM ZAKONU BODITE POTRPEŽLJIVI! SVOJIM OTROKOM 
DAJAJTE LJUBEZEN! STAROST SPREJMITE!

stojijo: Murn Dragica, Pečarič Anica, Bradač 
Marija in Zora Ninič. 
sedijo: Milena Reya Janžekovič, Danica Bu-
kovec in Medle Marija

Nežka Dular, dr. med
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NOVE OKREPITVE V ZDRAVNIŠKIH VRSTAH
Biljana Marić- Kovačević, dr.med. spec. druž. med. je rojena v Bosni in Her-
cegovini leta 1974. Osnovno šolo in prva dva letnika srednje šole je obisko-
vala v Sloveniji, nato pa šolanje nadaljevala v Bosni. Študij je nadaljevala 
na medicinski fakulteti v Banja Luki in ga leta 2004 zaključila. Delovne 
izkušnje je nabirala v Zdravstvenemu domu Doboj v službi družinske med-
icine. Leta 2008 je uspešno končala specializacijo iz družinske medicine.  V 
času kariere si je ustvarila tudi urejeno družinsko življenje in je ponosna  
mamica 8 letne deklice.  V Zdravstvenem domu Novo mesto je zaposlena 
od 01.06.2011. Odlikuje jo zanesljivost, prilagodljivost in korekten odnos s 
pacienti in sodelavci.

Vesna Milojević, dr.med., je rojena v Požegi, Srbija leta 1976. Študij 
medicinske fakultete je končala dne 30.03.2010. Ustvarila si je družino v 
Sloveniji, kjer živi s partnerjem in dvema otrokoma že dalj časa. Po oprav-
ljenem pripravništvu v Splošni bolnišnici Novo mesto se je zaposlila v 
Zdravstvenem domu Novo mesto.  Delo zdravnice v splošni ambulanti 
opravlja pod mentorstvom, poleg tega dela tudi v antikoagulantni ambu-
lanti. Dr. Milojević je prijetna, topla oseba, pri delu zanesljiva in zelo prila-
godljiva.

Denis Džanković, dr.dent.med. je rojen leta 1981 v Novem mestu, kjer je 
tudi obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Odločil se je za študij dentalne 
medicine. Pripravništvo je opravljal v Zdravstvenem domu Novo mesto 
in  v tem času smo ga lahko spoznali kot prijetnega sodelavca, ki je pri 
delu natančen in zanesljiv ter prijazen do pacientov. Po uspešno oprav-
ljenem specialističnem izpitu oktobra 2011 je v našem zavodu zaposlen 
kot zobozdravnik v ambulanti Tine Križnar Martinčič, dr.dent.med..

Vida Vrečar, dr.med. je rojena v Ljubljani leta 1983. V Ljubljani je obiskovala osnovno in srednjo šolo ter nato nadaljevala 
študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki ga je uspešno zaključila  leta 2010. Delovne izkušnje je pridobila v času opravl-
janja pripravništva v Splošni bolnišnici Celje. Od 01.07.2011 dalje je zaposlena v Zdravstvenemu domu Novo mesto v odd-
elku nujne medicinske pomoči. Ves čas je aktivno in pasivno sodelovala na različnih kongresih in simpozijih. Njena želja po 
znanju jo vodi naprej, tako da bo v prihodnje vpisala specializacijo iz urgentne medicine.

VESELE IZ ŽUŽEMBERKA
Pacient je povedal, da ga boli SEČELOV - SEČEVOD. 
Včasih pacienti sečevod poimenujejo tudi CEV, PO KATERI JE VODA VEN SPELJANA.

Veliko živčnosti povzročajo tudi CETIFIKATI - CERTIFIKATI, ki so propadli.

Po svoje poimenujejo tudi zdravnice: dr. Ropretovo poimenujejo: ROBERTOVA, RUPERTOVA, IZ BLOKA, TADOLGA
                                                              dr. ŽAGARJEVO kličejo: ŽAGARCA, KOČEVARCA, TAMALA 
                                                              o sebi pa slišim: DULARCA, IZ IVANČNE, TADEBELA, TASTARA
To so vse samo lepe variante. Tiste druge veliko bolj sočne pa poznajo samo pacienti.                                     Nežka Dular dr. med.



Letos je bila organizacija kostanjevega piknika v »moških« 
rokah, saj so ga organizirali fantje iz reševalne in PHE službe. 
Kljub temu, da smo bili v sredini meseca oktobra, smo ime-
li pri lovski koči Padež čudovito vreme. Fantje so že skuhali 
odličen golaž ter spekli kostanj. Ženski del pa je poskrbel za 
sladke dobrote. Da pa je šel kostanj lažje po grlu, smo splahnili 
s kozarčkom domačega vina. 

Proti večeru se je že nekoliko shladilo, zato smo se zbrali ob 
ognju, da smo se malo pogreli. Za odlično vzdušje je poskrbel 
Bojan, ki je zaigral na svojo harmoniko, mi pa smo ob spreml-
javi lažje zapeli nekaj pesmi.

Lea Anžlovar

KOSTANJEV PIKNIK 14.10.2011

Fantje v akciji…                                                   

Harmonikar Bojan nas je nagovarjal na ples. Naša direktorica nam ne reže samo vsakdanjega kruha – 
včasih nam deli tudi golaž.                                                 
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VESELE IZ AMBULANTE dr. Kresetove
Prišel je gospod, pozdravil in vprašal:
“ Ste že dobili PECIVO? “ Nobene škatle s piškoti ni nihče prinesel, je tiho razmišljala medicinska sestra.“ Se bom pa kasneje 
prišel cepit proti gripi,” jo je iz zadrege rešil pacient. (CEPIVO)

Pacient je bil zaradi hripavosti poslan na pregeld na ORL. Tam so pregledali in ga poslali nazaj k svojemu osebnemu zdravniku 
z navodilom: za INHALACIJE. Nato pa se je zelo razburil: “ Tako dolgo sem moral čakati na pregled pri specialistu, na koncu 
sem dobil pa samo INŠTALACIJE.”

Pacientka se je pritoževala, ker ni dobila NARKOZA tablet. Sedaj ne more nič več spati, ko jih nima. Zdravnica je razmišljala, 
katere tablete bi to bile. V kartonu ni našla ničesar. Nato sta s pacientko skupaj rešili problem. Pacientko peče zgaga - največ 
ponoči. Težave ji umiri samo zdravilo NOLPAZA.

Nežka Dular dr. med.



Letos smo se na povabilo našega bivšega sodelavca Janeza Finka zbrali že v začetku meseca junija, da z njim proslavimo 
odhod v pokoj. Tokratni piknik je bil nekoliko drugačen… začetek s penino, nadaljevanje pa z odlično hrano in dobro družbo 
pod belimi šotori na jasi v Irči vasi.

Janez je delal v Zdravstvenem domu Novo mesto kar 23 let in glede na to, da je bil zelo navezan na svoje sodelavce, se je 
tudi poslovil od nas kot si je želel – s skupnim srečanjem. Ob tej priložnosti so mu zapeli tudi fantje z Antonom Finkom 
na čelu, priključili pa so se jim tudi naši zaposleni. Ob upokojitvi sta mu Jelka Fajdiga in doc. dr. Milena Kramar Zupan 
izročili plaketo z napotki, kako biti dober upokojenec. Od svojih bivših sodelavcev, tudi upokojencev Zdravstvenega doma 
Novo mesto je prejel čudovito sliko, na katerem so tri stvari, ki mu ogromno pomenijo v življenju: splav, s katerim Janez rad 
popelje svoje prijatelje, prašiček, saj jih rad vrti na svoji premikajoči se pekovski omari in balonček, ki ga je Janez izpustil iz 
rok – Zdravstveni dom Novo mesto. Čeprav ga je izpustil iz rok, ga iz srca gotovo nikoli ne bo.
 

Lea Anžlovar

PIKNIK OB UPOKOJITVI JANEZA FINKA

Janez je vedno bil in bo tudi ostal pravi KAVELJC. 
Ga vidite na sliki z lepotico?
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Naše punce iz splošne službe so se na splavu kar pomladile.

Zelena barva reke Krke je odsevala staro resnico - prijateljstvo 
ostaja živo
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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. ALEKSANDRA RECELJ
2. EDITA JUSIĆ, dr. med. spec. 
3. BARBARA KRIŠTOF
4. BORIS UZELAC, dr. dent. med.
5. PETRA ZUPANČIČ

 
ZA 20 LET VESTNEGA IN 
POŽRTVOVALNEGA DELA

1. MARJETA KOPINA
2. DARJA MAGNIK

ZA 30 LET VESTNEGA IN 
POŽRTVOVALNEGA DELA

1. DARINKA BECELE
2. MARICA HARMANDIĆ
3. ANITA KELBL
4. MAJDA KRALJ
5. BISERKA MATJAŠIČ
6. MARIJA NEMEC-KRALJ
7. MARTA PAVLIN
8. MOJCA PRAH
9. TANJA SEVER
10. SILVA ŽNIDARŠIČ

ZA 40 LET VESTNEGA IN 
POŽRTVOVALNEGA DELA

1. JOŽE BLATNIK
2. JOŽE BOŽIČ
3. NADA JEDNAČAK-HEĆIMOVIĆ,
            dr. med. spec.

Vsem iskrene čestitke!

Novo mesto, december 2011

1. DARJI GRUBAR
za uspešno opravljen študij na Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto – smer zdravstvena nega

2. MOJCI ŠENICA
za uspešno opravljen študij na Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto – smer zdravstvena nega

3. SNEŽANI NELI MILADINOVIĆ
za uspešno opravljen podiplomski študij prava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici

4. ANTONU FABJANU
za uspešno opravljen študij na Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto – smer zdravstvena nega

5. ALEKSANDRI ŠKEDELJ
za uspešno opravljen študij na Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto – smer zdravstvena nega

Novo mesto, december 2011

ČESTITAMO ZA USPEŠNO ZAKLJUČENO ŠOLANJE V LETU 2011
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KADROVSKO POROČILO (maj - november 2011)
PRIHODI:
Oddelek splošne medicine z NMP

KUDJELJIĆ SAŠA, zdr. tehnik-pripravnik

KRAMARIČ IZTOK, strokovni sodelavec III

SIMON GRIČAR, zdr. tehnik – pripravnik

BILJANA MARIĆ KOVAČEVIĆ, dr.med.spec.

KATARINA OŽBALT, zdr.tehnik

VIDA VREČAR, dr.med.

JANA KOLENC, zdr.tehnik – pripravnica

ŠPELA BLATNIK, zdr. tehnik

GREGA POLŠAK, zdr. tehnik – pripravnik

ROSANA PLUT, zdr. tehnik – pripravnica

JASNA PRIMC, zdr. tehnik – pripravnica

BAN GREGOR, strokovni sodelavec III

GREGOR HROVAT, zdr. tehnik

VESNA MILOJEVIĆ, dr.med.

VESNA  ŠKRBEC MURN, dr.med. - specializantka

Oddelek za ginekologijo
SABINA ŠEGA, dipl. babica

Oddelek za bolezni pljuč, srca in ožilja
MARJETA KEBELJ, zdr. administrator

Oddelek zobozdravstvene službe
JANEZ GODEC, dr.dent.med. – pripravnik
DANIJEL VUKŠA, dipl. inž. rad.-pripravnik
JASMINA PLAVŠIČ, inž. rad.

Oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne 
zadeve
DAMJAN MARINČIČ, vzdrževalec
LJUDMILA PEČJAK, pomožni delavec II

Oddelek diagnostičnega laboratorija
HELENA VAJOVIČ, dipl. inž. lab. biomed. – pripravnica
VETERŠEK ŠPELA, lab. tehnik - pripravnica

ODHODI:
Oddelek splošne medicine z NMP

TEREZIJA ŠTEMBERGER, zdr. tehnik – upokojitev

ŠPELA BLATNIK, zdr. tehnik – pripravnica

MATEJA PUCELJ, zdr. tehnik – pripravnica

JOŽICA PERKO, zdr.tehnik – upokojitev

PETER BINDER, zdr. tehnik – sporazumna prekinitev

VOJISLAV OBRENOVIĆ, dr. med. 
sporazumna prekinitev

SAŠA KUDJELJIĆ, zdr. tehnik – pripravnik

BRANKA KANTE SOTOŠEK, dr.med. 
sporazumna prekinitev

MILICA PJEVAC, dr.med. - sporazumna prekinitev

Oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne 
zadeve
ROSA MITROVIĆ, čistilka – upokojitev

Oddelek zobozdravstvene službe
JURE BINTER, dr.dent.med. – specializant - določen čas
JASMINA PLAVŠIČ – izredna prekinitev

Oddelek diagnostičnega laboratorija
TEA BRKOPEC, inž. lab. biomed. - določen čas

Oddelek za fiziatrijo s fizioterapijo
ZVONKA CERJANEC, dipl. fizioterapevt - sporazumna pre-
kinitev

IZ DEŽURSTVA naših zdravnikov v bolnici
Pozdrav iz dežurnega mesta. Delamo v ortopedski ambu-
lanti. Moja delovna mizica je servirna mizica. Zaradi slabega 
vida pišem v dežurno knjigo stoje. Pacient sedi na stolu iz 
mojih šolskih dni. Govorim zelo tiho, da se ne sliši, saj je za 
zaveso že drugi pacient. Zares se počutim, kot da bi se čas 
pomaknil 40 let nazaj. Hura, spet sem mlada.
Stranišče imam na okulistiki, spanje na ginekologiji, kapela 
je zelo blizu. 
Lepo je v naši domovini biti zdravnik.
Po zapisu iz sms sporočila                     

  Nežka Dular dr. med.
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MLADI UPI ZAPOSLENIH
MAMINA LJUBEZEN
Skrivnost zašepetala mi je
mama na uho:
“Sestrico dobila boš, kaj praviš, bo lepo?”
Takole premišljujem, da za mamo bo 
težko.

Saj mama ena sama je, a midve bova dve.
Naročje eno le ima in eno le srce.
Kako dovolj prostora bo v njem našla za 
obe?

A mama me objame in tiho govori:
Srce imam veliko, naj to te ne skrbi,
saj mamina ljubezen se ne razpolovi,
nikoli ne pomanjša, razredči in deli.
Ljubezen v mami raste in še naprej živi
in z vsakim novim detetom se stokrat 
pomnoži.

(Ksenija Šoster Olmer)

Kljub temu, da so 01.03.2011 rahlo 
naletavale snežinke, je v srcu mamice 
Sabine Blatnik ( fizioterapija) in očija 
Mitje posijalo sonce in postalo prijetno 
toplo, saj se jima je rodil sin Matevž.

Na sliki sta Mija (15.7.2011) in Julija 
(4 leta) - naraščaj mamice Irene 
Medvešek Judnič (diagnostični labora-
torij)

Za posebne trenutke sreče in ves-
elja so z rojstvom malih kepic  v letu 
2011 poskrbeli:
• Doles Petra, odd. ATD

• Tina Križnar Martinčič, dr.dent.
med., odd. zobozdravstvene službe

• Barbara Krištof, uprava

• Fortuna Gašper, dr.dent.med., odd. 
zobozdravstvene službe

David (13.1.2009) in Leon (28.6.2011), 
dva sončka mamice Mihaele Car 
Matjašič, dr.med.

Mamica Tatjana Pakar (DMD) je pogum-
na in prav tak je tudi njen sinko Nejc, ki 
dobrovoljno zre v svet.

Urban in Voranc - sinka mamice 
Marjance Kušljan. (zobna preven-
tiva)

Diana Smuk (patronaža) je ponosna 
mamica sina Tima (02.03.2007) in 
hčerkice Glorije (11.4.2011).

Vid ima navihan nasmeh čisto po 
očiju Antonu Lavriču (uprava).
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Darja Kozan (razvojna ambulanta) je 
ponosna mamica male Mance rojene 
30.6.2011

Erazem varno in mirno spi pod bud-
nim in skrbnim očesom mamice 
Valentine Iskra dr. med. in Gregorja 
Bevca.

ŠE NEKAJ BESED O ODVISNOSTI
Nekaj let že hodim v šolo za starše. Prav ponosna sem na to, da se resno ukvarjam s problemi, ki so rak sodobnega časa. 
ODVISNOST JE TEŽAVA, ki nas začne nadvladovati, če se ne znamo spoprijeti z njo. Predavanja so brezplačna in zelo ko-
ristna. Vabljeni tudi vi.
Predavanja so vsak prvi torek v mesecu, ob 19. uri, v stavbi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmativova 4 v Ljubljani.

3.1. 2012 Mojca Hvala Cerkovnik - Alkohol kot najpogostejša droga po vzpostavljeni abstinenci
7.2. 2012 Peter Topič - V senci interneta
6.3. 2012 Petra Tovornik - Zakaj lahko oblika navezanosti napoveduje kasnejše vedenje?
3.4. 2012 Katarina Velikonja - Virusi v komunikaciji
8.5. 2012 Leo Ivandič - Kako izražati pohvalo in kritiko
5.6. 2012 Matic Munc - Sodobni pogledi na obravnavo zasvojenosti

Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, 
Miklošičeva 16, Ljubljana
Tel.: 01 434 25 70, 01 434 25 74, Fax: 01 434 25 72, 
E-mail: drustvo.up@siol.net, www.drustvo-up.si

Nekaj besed iz novemberskega predavanja dr. Sanje 
Rozman:
Kaj storiti, če naš otrok odklanja vsakršno pomoč?
Ničesar ne moremo storiti, če odvisnik tega noče.
Mati naj se sama vkjuči v program in pomaga tis-
tim, ki to želijo. Naj bo dober vzgled! Vrnilo se ji bo v 
krogu, ki ga ni pričakovala - tuja oseba bo pomagala 
njenemu otroku - ali pa tudi ne. Nimamo moči nad 
otroci, ki so že odrasli in niso več naši otroci.
Abstinenca ni zdravljenje  - to je pogoj za vstop v pro-
gram zdravljenja. Nežka Dular dr. med.



Ob bližajočih se praznikih Vam želim
srečno, zdravo in uspehov polno novo leto!

Naj nas vse tudi v prihodnje povezuje in preveva humanost,
dostojanstvo in visoka etika pri naših medsebojnih odnosih!

Naj vas vsakega naslednjega in jutrišnjega dne,
krasi lep nasmeh in iskrice v očeh!

 
Ostanimo še naprej prijatelji!

 
Direktorica

doc.dr. Milena Kramar Zupan


