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PRIJAZNO POZDRAVLJENI !

Lokacija in stavba Zdravstvenega doma Novo
mesto je ena od domačih podob Novega me-
sta, saj letos praznujemo že 30 let, odkar je bil
zgrajen na križišč u novomeških poti. Vajeni
smo ga na nek samoumeven način, saj mnogim
predstavlja prvo zatočišče takrat, ko iščejo
zdravstveno pomoč, pa naj bo ta bolj ali manj
nujna. Verjamem, da bo z dokončanjem nove
prometne ureditve bolnišničnega kompleksa in
bodočim razvojem okoliške infrastrukture,
predvsem ureditvijo parkiranja ali izgradnjo
nove garažne hiše, dobil še bolj zaokroženo
mesto v našem prostoru.

Zdravstveni dom spada v primarno
zdravstveno dejavnost, ki ima v našem življenju
posebno vlogo, saj mora biti univerzalno
dostopna, je osredotočena na ljudi in pomeni
mnogo več od »zdravljenja«, kot včasih kdo
ozko razume. Igra namreč nezamenljivo vlogo
v zdravstveni preventivi, razširjanju zdravega
načina življenja, rehabilitaciji in kot tak odpravi
80 odstotkov zdravstvenih težav ter za to porabi
le 20 odstotkov vseh sredstev, namenjenih za
zdravstveno varstvo. Primarno zdravstvo je stvar

preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog, prostore za čeljustno
kirurgijo, ortopedsko, nevrološko, ORL ambu-
lanto, pediatrično in splošno ambulanto, pre-
novili diagnostični laboratorij. Še bolj smo lahko
ponosni na širitev in intenzivno izvajanje
preventivnih programov, kjer naši zaposleni
ne opravljajo le strokovnega dela v samem
zavodu, ampak obiskujejo tudi šole, krajevne
skupnosti ter širijo informacije in znanje, ki je
pomembno za zdravje in dvig kakovosti
življenja skupnosti. Prav je, da se vsi naši
pacienti počutijo varno, ko stopijo skozi naša
vrata, z zaupanjem do našega dela in
pripravljenosti pomagati. Za nas je največje
priznanje, ki ga lahko dobimo od pacientov to,
da se dobesedno prepustijo naši pomoči in
našemu znanju. Nova, sodobna oprema, prostori
in programi so zelo pomembni za dobro in
kakovostno delo, a še zdaleč niso dovolj. Najbolj
pomembni so naši zdravniki, medicinske sestre
in drugi sodelavci . Ob vsesplošnem
pomanjkanju zdravnikov, se lahko pohvalimo,
da imamo pri nas v primerjavi z ostalimi
slovenskimi zavodi bistveno boljše stanje.
Morda tudi zato, ker sodelavci sedaj tudi že
rečejo, da so ponosni, da delajo v Zdravstvenem
domu Novo mesto.

Naj bo minulo polepšanje fasade Zdravstve-
nega doma in menjava stekel nekakšno sim-
bolično dejanje, ko tudi navzen pokažemo, da
se spreminjamo, razvijamo in sledimo zahtevam
sodobnega časa. A naše poslanstvo ob tem
ostaja enako – zagotoviti prebivalkam in
prebivalcem na območju naših občin
zdravstveno varstvo in nuditi pomoč, ko je to
najbolj pomembno. Gotovo bo naša skupna
prihodnost še zanimiva, saj bodo gospodarske
razmere lahko še slabše, morda nas čakajo
pretresi, morda nas čaka znova obdobje
blaginje. Spremembe se vedno dogajajo, takšne
ali drugačne, vendar tistega dobrega, kar smo
ustvarili, kar smo s trudom in trdno voljo
dosegli na področju primarnega zdravstva, ne
smemo nikoli zanemariti. Prepričana sem, da
smo postavili delo Zdravstvenega doma Novo
mesto tako, da bomo tudi čez naslednjih 30
let lahko dejali, da še vedno izpolnjuje svoje
poslanstvo, da je srce našega lokalnega prostora
in zdravega ter kakovostnega življenja.

Veliko zdravja vam želim, vaša
Dr. Milena Kramar Zupan

Direktorica

Zaposleni v Zdravstvenem
domu Novo mesto si poleg
zagotavljanja kakovostnih

zdravstvenih storitev
prizadevamo ohranjati in

razvijati odnose z uporabniki,
kot z našimi najdražjimi,

našimi starši, otroki, prijatelji.

Dr. Milena Kramar Zupan

lokalne skupnosti, saj je namenjeno določenemu
prostoru s specifičnimi zahtevami in potreba-
mi ter je večinoma prvi stik občana z zdrav-
stvenim sistemom.

Zdravstveni dom Novo mesto je peti največji
v Sloveniji in zagotavlja z 250 zaposlenimi
zdravstvene storitve za osem občin ali
neposredno 63.000 ljudi, preko specialističnih
dejavnosti pa kar za 135.000. Pravzaprav pri
tem niso pomembne številke, pomembno je,
da gre za naše okolje, da gre za tisti prostor,
kjer želimo zdravo in varno živeti. Naše ključno
poslanstvo je namreč, da zagotavljamo dostop
do sodobnih in kakovostnih zdravstvenih
storitev vsem občankam in občanom.

Še vedno smo priča precejšnjim zasukom,
ki so zaradi splošne finančne krize marsikje
zamajali temelje družbenega življenja. A ravno
v tem času smo pokazali, da je mogoče v
vsakem položaju z voljo in strokovnim delom
uspešno opravljati svoje poslanstvo. Leta 2006
je imel novomeški Zdravstveni dom precejšnjo
izgubo, kadrovske, organizacijske in mnoge
druge težave. Danes, še vedno v času, ko se
svet spreminja, ko vse ni tako samoumevno,
kot je bilo pred nekaj leti, pa posluje pozitivno.
Medtem, ko ima sedaj več kot polovica
slovenskih zdravstvenih domov izgube v
poslovanju, mi poslujemo pozitivno, investiramo
v opremo in prostore, nadaljujemo razvoj
primarnega zdravstva, saj zaradi našega
pomembnega poslanstva preprosto ne moremo
čakati na bolj ugodne razmere. Pogoje za
uspešno delo moramo ustvariti sami in se
prilagajati, iskati pot tam, kjer je drugi ne vidijo.
Tako kot smo z voljo in odkritimi pogovori
uredili odnose s koncesionarji, kar je na koncu
v dobro tako pacientov kot tudi zaposlenih v
zdravstvu. Nikoli ne smemo pozabiti, da smo
na eni ali drugi strani del istega kroga
zdravstvenega varstva.

V nekaj letih smo naredili pomembne korake
pri posodobitvi opreme Zdravstvenega doma
ter organizaciji dela. Več kot milijon evrov smo
le lansko leto investirali v opremo in prostore,
letošnja vlaganja pa bodo presegla 800.000
evrov. Tako smo v tem času nabavili nov
digitalni mamograf za zgodnje odkrivanje raka
dojk, ortopan-zobni rentgen, internistični in
ginekološki ultrazvok in nova reševalna vozila.
Bistveno smo posodobili in nadgradili
informacijsko tehnologijo, prenovili zobo-
zdravstveni oddelek, izgradili ambulanto za
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Gradnja novega zdravstvenega
doma leta 1979

Otvoritev novega zdravstvenega
doma leta 1979
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Nova vozila leta 1982
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Specialno reševalno vozilo
leta 1987



Novi dan 6

Urgentno reševalno vozilo
leta 1993

Težave s parkirišči leta 1997

Nič ne bo z bolniško! Danes sta je dobila tovariš
Janez, ki je šel z avtom na servis, in tovarišica
Pepca za pot v Trst!
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In zapomnite si: med bolniško se morate obvezno preznojiti.
Na vsak način, tovariš doktor! Po cel dan bom na njivi.

10 let ambulante za bolezni dojk
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Andrej Bartelj

Prim. Peter Kapš, dr. med., spec. int.

NAŠI DIREKTORJI ...

»Po celi regiji prosjačil za denar«
Najpomembnejša stvar v zgodovini Zdrav-

stvenega doma Novo mesto, katerega začetek
sega v leto 1936, ko sta se v ustanovo s tem
imenom združili novomeški Higienski zavod
in otroški dispanzer, je gotovo izgradnja nove
sodobne stavbe novomeškega zdravstvenega
doma. Tja so se leta 1980 preselile vse ambu-
lante in drugi oddelki ter službe Zdravstvenega
doma Novo mesto, ki so bili prej razmetani po
celem Novem mestu in okolici. Ves čas, od
odločitve za gradnjo do vselitve, je imel vajeti
v rokah takratni direktor Zdravstvenega doma
Novo mesto prim. Peter Kapš, dr. med., spec.
int. »Da je do odločitve za gradnjo sploh prišlo,
je bilo potrebno veliko potov, prepričevanja,
lobiranja, zvez in poznanstev. To so bile hude
in težke muke,« se spominja prim. Peter Kapš,
sedaj že 10 let upokojeni, a še vedno strokovno
in tudi sicer dejavni specialist internist ter
intelektualec, ki je do sedaj izdal že 20
poljudnoznanstvenih knjig. Kapš je direktor
novomeškega zdravstvenega doma postal leta
1976, se pravi dve leti pred začetkom gradnje
nove stavbe. Še najhujša so bila nasprotovanja
tej gradnji v domačem okolju, celo v delu
zdravniške stroke. A Peter Kapš ni iz takega
testa, da bi se dal kar tako vsakemu gnesti.

»Ko je arhitekt Gorazd Cibic zgotovil načrt,
sem ga dal vsem vodjem enot v pregled. Ko so
podpisali, da se z njim strinjajo, je bilo konec
- nobenih pripomb, nerganja, opozarjanja več.

Konec! Če bi delali drugače, ne bi nikamor
prišli …« Načrt je predvideval tri trakte, a so
nekateri cincali in predlagali, naj bi zgotovili
samo dva, tretji pa bi bil zgrajen samo v grobem.
»Potem pa smo se le zbogali, da naredimo vse
naenkrat, za kar sem se seveda odločno
zavzemal,« pripoveduje. »Je pa to zahtevalo še
veliko več tekanja na vse mogoče inštance. Po
celi takratni regiji sem prosjačil za denar. Če
ne bi stavbe v celoti zgradili takrat, je vprašanje,
če bi jo sploh kdaj. Ponosen sem, da smo to
dosegli, in tako je še danes cela stavba last
Zdravstvenega doma Novo mesto.«

Graditi so začeli leta 1978, dve lati zatem,
leta 1980, se je Zdravstveni dom Novo mesto
vselil v novo in sodobno stavbo, prvo svojo
lastno. »Ob gradnji in vseh denarnih težavah
pa seveda ni bilo denarja, da bi ob vselitvi
zdravstveni dom opremili s prepotrebnimi
novimi aparati in smo morali še naprej delati
s starimi, že zastarelimi in precej izrabljenimi,«
pove prim. Kapš. A že v naslednjih petih letih
so nabavili nove sodobne aparature, tako da
so celo bolniki iz bolnice prihajali na preglede
v zdravstveni dom. »Prvi na Dolenjskem smo
opravljali ergometrijo in ultrazvok srca,« se
pohvali prim. Kapš, ki je pionir ultrazvočne
preiskave srca ne samo na Dolenjskem, ampak
sploh v Sloveniji. »Samo trije zdravniki iz
Slovenije smo takrat opravljali ultrazvok srca,
poleg mene še kolega z Jesenic in ljubljanskega

kliničnega centra. Trikrat po mesec dni sem
bil na specializaciji za to metodo na kliniki v
Nemčiji, in to pri specialistu, ki je napisal
učbenik za ultrazvočno preiskavo srca«,
pripoveduje. Dolgo je bil edini na Dolenjskem,
v Posavju in v Beli krajini, ki je opravljal to
preiskavo. Hkrati pa je v to novo diagnostično
metodo uvajal tudi mlade specialiste, med
njimi tudi svojega sina prim. Rafka Kapša,
sedaj predstojnika internega oddelka
novomeške bolnišnice.

Prim. Kapš je bil direktor Zdravstvenega
doma Novo mesto do leta 1985, ko je postal
strokovni direktor Zdravstvenega centra
Dolenjske, ki je združeval vse zdravstvo na
Dolenjskem in v Beli krajini. Ves čas, ko je
bil direktor Zdravstvenega doma Novo mesto
in Zdravstvenega centra Dolenjske, pa je
najmanj pol delovnega časa delal kot zdravnik
specialist.

Direktorica z najdaljšim stažem
Prvo delovno mesto mlade zdravnice,

Novomeščanke Tatjane Marije Gazvoda je bilo
v Zdravstvenem domu Novo mesto. V službo
jo je leta 1979 sprejel takratni direktor
novomeškega zdravstvenega doma prim. Peter
Kapš, in to kot zdravnico v obratni ambulanti
v tekstilni tovarni Novoteks. Za tako delo je
bil takrat pogoj opravljen podiplomski študij
medicine dela, prometa in športa in tako je že
prej odlična študentka medicine ob rednem
delu opravila še magisterij in nato še
specializacijo iz medicine dela, prometa in
športa in začela  delati v dispanzerju v
zdravstvenem domu. Kmalu zatem, leta 1985,
pa jo je prim. Kapš »nahecal«, da se je prijavila
za direktorico Zdravstvenega doma Novo me-

sto, sam pa je postal strokovni direktor
Zdravstvenega centra Dolenjske. Tako je mlada
zdravnica postala direktorica ustanove, v
kateri je bilo zaposlenih okoli 300 ljudi. In to
je bila dobrih 16 let, kar je daleč največ od
vseh dosedanjih direktorjev tega
zdravstvenega doma. In ne samo to, malo je
sploh direktorjev v naših krajih, ki so toliko
časa zdržali na svojih mestih. Ob tem pa je
ves čas delala še v svoji ambulanti v
dispanzerju medicine dela, prometa in špor-
ta. »Moram pa povedati, da sem imela v
ekonomistki Mariji Florjančič izvrstno
pomočnico, ki mi jo je ‘zapustil’ prim. Kapš,«
pove prim. Gazvodova. O svojem l6-letnem
direktorovanju ima prim. Gazvodova kaj

prim. mag. Tatjana M. Gazvoda, dr. med.
spec. med. dela, prometa in športa

povedati. A, žal, ne samo o lepih stvareh in
uspehih, ampak tudi nagajanju s te in one
strani, nerazumevanju, odporih … »A tisto, kar
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»V štirih letih pol ure pri županu«
Emil Balažič, dr. med., specialist interne

medicine, je kot zdravnik delal v Zdravstvenem
domu Novo mesto v letih 1982 do 1985, potem
pa odšel čez cesto, na interni oddelek
novomeške bolnišnice, kjer je opravil speci-
alizacijo iz interne medicine in tam delal 16
let. Ko se je vrnil v zdravstveni dom, je nado-
mestil prim. Kapša, ki se je upokojil, in postal
vodja dispanzerja za bolezni pljuč in srca, kjer
dela še sedaj. »Tu sem delal tudi ves čas, ko
sem bil direktor zdravstvenega doma, in to ne
le pol delovnega časa. Takrat sem bil res ves
vpet v delo. Da sem zmogel eno in drugo delo,
se pravi zdravniško delo v ambulanti in direk-
torsko delo, sem bil po cele dneve v zdrav-
stvenem domu in še domov sem si nosil delo.
Družina je šla spat, jaz pa papirje v roke …« se
spominja. »Sicer pa ni bilo to za direktorja
novomeškega zdravstvenega doma nič novega,
saj sta tako pred mano delala tudi prim. Kapš
in prim. Gazvodova.«

Balažič se je leta 2002 javil na razpis in
septembra tega leta postal direktor Zdrav-
stvenega doma Novo mesto. »Ko sem prevzel
vodenje zdravstvenega doma, so se zaključevale
in začenjale številne investicije,« je povedal.
Tako so takrat začeli obnavljati splošne ambu-
lante, delo, ki je trajalo ves njegov mandat in
se sedaj končuje. »Nabaviti je bilo treba več
dragih inštrumentov, s katerimi smo zamenjali
stare. Potekala je pospešena obnova zdrav-
stvenih postaj, kar je zahtevalo veliko našega
angažmaja, časa in denarja,« našteva takratni

direktor. V času njegovega mandata so obnovili
zdravstvene postaje v Škocjanu, Žužemberku,
Dolenjskih Toplicah (to samo s sredstvi ministr-
stva za zdravje) in v Šentjerneju, kar je bila
sploh največja investicija v obnovo. »To je bil
lep primer sodelovanja zdravstvenega doma,
občine kot nosilca projekta in ministrstva za
zdravje,« pravi dr. Balažič. »Še posebej se je
za to temeljito obnovo in prizidek prizadeval
šentjernejski župan,« ga pohvali. Najbolj pa je
prejšnji direktor ponosen na realizacijo velikega
in za zdravstveni dom nadvse pomembnega
projekta - ureditve otroškega dispanzerja. »To
sem si ob nastopu mojega direktorskega dela
zadal za cilj; dosegli smo ga leta 2006, in to
brez pomoči od drugje in izključno z lastnimi
sredstvi. To mi je največja nagrada za vse moje
delo. Prav tako sem zelo zadovoljen, da je vse
investicije, ki smo jih v mojem času začeli ali
zastavili, sedanja direktorica dr. Milena Kramar
Zupan vrhunsko nadaljevala in odlično izpelja-
la, tako ureditev centra za bolezni odvisnosti,
zobozdravstvo in zobotehniko, obnovo dispan-
zerja za bolezni srca in pljuč, ureditev fasade
stavbe, zamenjavo oken in še kaj bi se našlo.«

Precej težav pri delu zdravstvenega doma je
takrat povzročila tudi delitev nekdaj velike
novomeške občine na 6 manjših. »To je precej
zakompliciralo poslovanje,« se spominja takratni
direktor, »saj je imel zdravstveni dom nenadoma
namesto enega šest lastnikov; pogovarjati se je
bilo treba z vsakim posebej in zelo težko smo
se o čem dogovorili.« Kot direktor je moral

je bilo lepega, dobrega in uspešnega, daleč
presega vse ostalo, in na to sem tudi najbolj
ponosna,« pravi. Tako na ambulanto za dojke,
za katero so z zbiranjem denarja in
sponzorskimi sredstvi prišli do prvega
mamografa na Dolenjskem. Ustanovili so
urgentno ambulanto - prehospitalno enoto
(PHE) s stalno ekipo, in spet z donatorstvom
domačih podjetij nabavili prvo dobro
opremljeno reševalno urgentno vozilo. Omeniti
je treba še razvojno ambulanto za duševno in
telesno prizadete otroke s strokovno ekipo.
»Moje direktorovanje  je bilo ena sama borba
za dodaten denar za nove dejavnosti
zdravstvenega doma in njihovo širitev,« se
spominja takratna direktorica. »Bili smo prvi
zdravstveni dom v Sloveniji, ki je sodeloval v
projektu uvedbe poslovne odličnosti v
zdravstvu, katerega namen je bil narediti
primarni nivo zdravstva bolj kakovosten in

prijazen do uporabnikov, se pravi pacientov,
zaposlenih in ne nazadnje tudi do ustanovitelja.
Sprva je bilo zlasti med zaposlenimi do tega
projekta precej odporov, češ sedaj bomo pa
neuke ljudi spraševali, kaj si mislijo o nas in
našem delu?! A se je zadeva izkazala za
pametno, dobro in koristno in kmalu smo imeli
sedem projektnih skupin delavcev, od
zdravnikov specialistov do čistilk, skupaj kar
tretjina vseh zaposlenih, ki so se dejavno
vključili uvajanje sprememb. Dvakrat smo dobili
priznanje za poslovno odličnost…«

Kot direktorici zdravstvenega doma bi prim.
Gazvodovi tudi tisti, ki je nimajo prav radi,
težko kaj tehtnega očitali. Ne nazadnje je po
dolgoletnem direktorovanju, ki ga je na svojo
željo zaključila dve leti pred iztekom zadnjega
mandata, zdravstvenemu domu zapustila 110
milijonov tolarjev investicijskega denarja. Ob
vsem zahtevnem delu direktorice in zdravnice

je bila prim. Gazvodova neumorno dejavna
tudi na strokovnem in družbenem polju.
Magistrirala je leta 1985, strokovni naziv
primarij je dobila leta 1995; leto zatem je za
svoj aktivni prispevek na strokovnem
pedagoškem in raziskovalnem področju dobila
naziv svetnica, in to v letu, ko je premagala
hudo bolezen; leta 1998 je postala slovenska
naj zdravnica; osem let je bila članica
strokovnega sveta pri Ministrstvu za zdravje.
Vmes je predavala na fakultetah in visoki
šoli ergonomijo oz. higieno delo. Dolga leta
imela poljudne oddaje o zdravju na novomeški
televiziji, radiu Studio D in v Dolenjskem
listu in še kaj bi se našlo.

»Sedaj pa sem najbolj srečna v svoji ambu-
lanti Polje harmonije, kjer opravljam delo, ki
ga imam rada in za katerega sem študirala
ter se ves čas izpopolnjevala. Živim v
harmoniji s pacienti, okolico in s sabo …«

Emil Balažič, dr.med., spec.int.

balansirati med občinami kot lastnicami
zdravstvenega doma, pričakovanji pacientov
in zahtevami zaposlenih. »Žal sindikati niso
spregledali za ustanovo škodljivih posledic
številnih odhodov zdravnikov v zasebništvo.
Tako je bilo nenadoma 14 ljudi v zdrav-
stvenem domu odveč. Ustanovitelj za ta
problem ni imel posluha. Ko je bil župan
Boštjan Kovačič, sem v štirih letih do njega
lahko prišel le enkrat za pol ure, in še takrat
je imel vmes dva telefonska pogovora. Pri
Muhiču sem bil eno uro, pa tudi od tega
pogovora ni bilo nič. Jaz, žal, nisem imel
kompetentnega sogovornika. Dr. Kramar
Zupanova je pri tem veliko uspešnejša … Nekaj
pa lahko rečem: direktor sem hotel postati
zato, da bi omogočil dobro delo stroki v dobro
pacientov in mislim, da mi je to v določeni
meri uspelo. Poleg tega pa je v mojem man-
datu Zdravstveni dom Novo mesto normalno
posloval in nikoli ni imel blokiranega računa.«
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Bogomir Vodnik, dr.med.

»Pomembno je dobro
delati.«

Sediva na balkonu. V nebeškem miru. Delno
v senci. Sva tiho in uživava. »Občutiti ugodje!«
sva si edina. To je pomembno kjer koli
kakorkoli. Povabim ga na našo prireditev. Nav-
dušen je. » Lepo je kam iti«, se mi nasmeje. Pa
nato ugotoviva, da le ni tako zelo enostavno:
vstati, se preobleči, se umiti, zavezati kravato.
Prepustiva odločitev hišnemu svetu. Nekdo bo
prišel – zagotovo. Spominja se sestre Belinde.
Veliko je delal. » Pomembno  je dobro delati«,
mi resno pove. Sedaj je pri 95 letih mirno v
pokoju. Misli so včasih nagajive in nočejo v
pravo smer. Pa z ležalnika včasih tudi ne zmore
vstati. Našteje mi imena svoji otrok, pri vnukih
pa se že zatika.

Bogomir Vodnik dr. med.

Ob odhodu z ženo pregledava fotografije –
izberem skoraj najnovejšo. »Rada imam
šarmantne moške« si rečem ob fotografiji, kjer
me dr. Vodnik spominja na Marlon Branda.

Bo prišel? Pustimo se presenetiti!

Anica Šušterič

»Moje delo – moje
veselje!«

Pozdravi me pomlajena Anica, s kratko
frizuro in svetlimi prameni v laseh. Jaz se je
namreč spominjam kot pravo črnolasko.
Pozdravi me tudi njen sedem kilogramov težak
muc Cofko. Svojo službo je začela na Bledu,
nato pa nadaljevala 30 let v Zdravstvenem
domu Novo mesto. ¨«Na stari lokaciji sem
najprej delala pri dr. Vodniku, nadomeščala v

otroškem dispanzerju, šla tudi v Žužemberk,
če je bilo potrebno. Najdlje sem delala v
šolskem dispanzerju – pri vseh zdravnikih,
največ pri dr. Humarjevi. Spomnim se dneva
selitve v nov Zdravstveni dom. Delali smo vsi

po vrsti, po selitvi pa je bila ena »fajn žurka«.
Zelo veliko je dežurala. » Še sedaj mi je žal,
da nisem nikoli preštela ur, ki sem jih preživela
v dežurni službi. Spomnim se, da smo ob 23.
uri zaklenili vrata nato pa so pacienti pozvonili
in sem morala do vrat ter pacienta osebno
sprejeti. Pogosto me je bilo strah. Malice nisem
nikoli nosila s seboj. Spomnim se, da sem
najdalj dežurala 5 dni skupaj ob prvomajskih
praznikih. V tem času je doma gospodinjila
moja tašča. Mož se je pogosto jezil zaradi mojih
odsotnosti, jaz pa sem vedela, da doma rabimo
denar, pa še rada sem  bila v službi. Moje delo
je bilo moje veselje. Vse sem hotela vedeti,
znati, veliko sem se učila. Po 35 letih dela sem
odšla v pokoj.«

Moj komentar: sestra Anica obvlada
računalnik, še vedno obvlada veliko potrebnega
dela v ambulanti, še vedno dobro sliši in vidi!
Kljub 68 letom jo bomo ob prvi priliki, ko bo
neka mlada sestra zbolela, poklicali za
nadomeščanje.

Marija Karmela Ozimek

»Dan se je pričel z zvenom
Kapiteljskega zvona«

»V sedanji Zdravstveni dom sem prišla leta
1980, prej pa sem delala v stavbi poleg
frančiškanske cerkve – vedno v dispanzerju
za medicino dela. Spominjam se dneva selitve:
vsi zaposleni, prišel nam je pomagat tudi Zoran

sin dr. Pavloviča, smo vlačili cel dan. Novi
prostori so bili svetli in lepi. V dispanzerju je
delalo kar 5 zdravnikov, vseh skupaj nas je
bilo 15. Veliko je bilo periodičnih pregledov,
preglede za voznike pa smo delali dvakrat na
teden popoldne. Delala sem v sprejemni pisarni
skupaj z ga. Majdo Hrastar. Moje veselje so
bile vijolice na oknih, ki sem jih sama
razmnoževala in jih nato dala še v kakšno
drugo ambulanto. V službo sem prihaja ob 5.
uri zjutraj, odklenila Zdravstveni dom in
spustila prve paciente v čakalnice. Vstajala sem
ob 4.15 uri, na hitrico popila čaj in se odpravila
na avtobus, ki je iz Dolnjih Kamenc odpeljal
ob 4.50 uri zjutraj. Dobro se spominjam, da
sem vsak dan nekje na sredini starega
železniškega mostu slišala pet udarcev  s
Kapiteljske  cerkve. Še pred službo sem
odklenila večino ambulant v hiši in jih
prezračila. Včasih sem koga razveselila z rožico

Nežka Dular, dr. med. ... IN NAŠI SODELAVCI NEKDAJ IN DANES

Anica Šušterič na začetku in koncu delovne
poti

Karmela Ozimek z vnukom

z vrta ali pa narisala sonček z lepimi željami
na list papirja. Danes so v hiši drugi ljudje,
kakšnega še poznam, večine pa ne več - 23 let
je že minilo odkar sem upokojena. V starih
časih smo bili zelo povezani med seboj in zelo
rada sem hodila v službo. Sedaj je vse drugače,
napetost in hitrost življenja se pozna na vsakem
koraku. Imam že odrasle vnuke. Najbolj me
razveseli najmlajši Anže, ki mi je tudi najbolj
prirasel k srcu. Hodi v šesti razred osnovne
šole in kljub 11 letom starosti me pogosto
vpraša: » Babi, a me boš prišla še kaj pazit?«

Katarina Urbančič

- »Življenje je treba vzeti
takšno kakršno pač je«

Stojim pred hišo, vse je brez napake. Živa
meja z drobnimi rdečimi bunkicami je prirezana
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v čudovito odejo, ki visi preko kamnite škarpe.
Celo jaz, ki nisem za rože, opazim okusno
urejeno cvetje. Pa neke skulpture so na trati,
vse je pometeno in čisto – le kdo je Katarina
Urbančič? Pa sem jo le dočakala. Na vse zgodaj
sta šla z možem – 46 let skupnega življenja
sta praznovala letos, po opravkih v mesto.
Nasmejana gospa  Katarina mi pove: » Vrt je
moje veselje, uživam na terasi, ki je bila igrišče
za dve vnukinji, ki sta sedaj že obe študentki«.
V albumu s slikami najdeva podobo Katarine
– bila je republiška in državna prvakinja v
skifu – veslanje v čolnu enojcu. To sedaj čuti
v svojih kolenih. Celo delovno dobo je preživela
v laboratoriju. Delala je vse: jemala kri, pre-
gledovala hematološki material, urin in blato.

preglede za spričevala. Bilo jih je po 30-40 na
dan, pa še jezika niso znali. Spomin se, da
sem enemu nekoč rekla naj »skine suknjo« in
s tem mislila debel jopič, on me je pa kar
gledal. V njihovem jeziku je namreč to pomenilo
žensko krilo. Vse delavke smo bile zelo
povezane med seboj, pa tudi z vodstvom nismo
imeli nikoli nobenih težav. Vsa leta je ena od
nas delala do 19. ure zvečer, da je delo lahko
nemoteno potekalo. Zelo smo bile žalostne, ko
je nekaj mesecev pred upokojitvijo zbolela naša
Stanka. Ob upokojitvi se nisem takoj znašla
doma, a dve mali vnukinji, Vanja in Sonja, sta
me zelo potrebovali. Danes je moje veliko ve-
selje kuža Maks.« Pogovorili sva se še o zdrav-
stvu danes: »Ni tako slabo, saj je še vedno za
pacienta dobro poskrbljeno. Motijo me dolge
čakalne dobe, vendar pa vem, da se ob bolezni
situacija vedno hitro reši«. Ob odhodu gospo
Katarino pohvalim, da ni prav nič nervozna. »
O to pa ne – saj je življenje treba vzeti takšno,
kakršno pač je« je dejala.

Dragan Alojz

»Novi zdravstveni dom –
dosanjane sanje«

Stojim pred hišo in me je strah. Nič se ne
spomnim, kateri od mojih ljubljenih fantov iz
reševalne bi lahko bil g. Alojz. Vrata mi odpre
žena – odločna punca, nasmejana in prijazna,
prav nič sumnjičava. Skoraj dobim nekaj za

ga in vsi reševalci smo zategnili pasove, da
nebi dobili »pruha« in začeli. Nosili smo od
pohištva do pisalnih strojev. Kako naj opišem
novi zdravstveni dom – to so bile dosanjane
sanje. Vse svoje obveznice, ki smo jih nekoč
oddali za ceste, smo prenesli na dograditev
tega doma. Takrat bi se nam denar že lahko
začel vračati, a nam ni bilo nikoli žal, da smo
vračilo prestavili na kasnejši čas zaradi tako
pomembne zadeve. Naši novi prostori v kleti
so se mi zdeli kot največji dobitek na loteriji.
Iz grde luknje pri samostanu smo naenkrat
prišli v čudovite nove prostore. Prve tedne se
niti zaspati nismo upali. Bile so zares sanje, ki
smo jih hoteli polno živeti. Sedaj sem že 10 let
upokojen, 25 let sem predsednik KS Mali
Slatnik. Sedaj se mi mandat izteka in nikoli
več ne bom kandidiral. Sem tudi predsednik
lovske družine Gorjanci.« In načrti za naprej?
» Sedaj bom samo še pel, bil dober mož, močno
bom ljubil svojih 5 vnukov, vi pa se trudite
naprej«, se je navihano nasmejal g. Alojz.

Dušan Erhovnic

»Zadeve v zdravstvu so se
prehitro spreminjale«

Tekla sem k njemu preko travnikov. » Me
bo spoznal?» je kljuvalo v meni. Nazadnje sva
se videla pred mnogimi leti na nekem
sindikalnem izletu, takrat sva  malo pokramljala,
našla nekaj skupnih točk. Dušan je navdušen
fotograf, jaz pa navdušena opazovalka življenja
okoli sebe.

» Spominjam se selitve – k sreči ni bilo dosti
aparatur. Delali smo takole: pipeta v usta,
stekelce, mikroskop, nato pa štetje celic. Ob
selitvi smo vsi pošteno garali in se veselili
novih prostorov. Tam smo se skoraj izgubili v
velikih sobah, ki so bile še bolj prazne, nato
pa smo kmalu in postopno pridobivali apara-
ture. Postali smo moderen laboratorij. Dogajale
so se razne stvari – pacient je prinesel blato v
škatlici od šibic ali pa kar celo kahlo z veliko
klobaso v njej. Dobili smo tudi urin v pivski
steklenici, ….. pošteno smo se nasmejali. V prvih
letih je bilo zelo veliko pacientov iz drugih
republik, ki so na naši medicini dela opravljali

Katarina
Urbančič

V prvi vrsti Vovk Stanka, Ana, Katarina
Urbančič, zadaj pa Majda Adamovič

Alojz Dragan z vnuki

Dušan Erhovnic z ljubljenim Črtomirom

podpisat, nekaj glede volitev, pa jaz nisem
prava. Nato pride gospod Alojz – moj najbolj
šarmanten šofer. Zbudila sem ga, čeprav je
bila ura sedem zvečer. Bil je utrujen po celo-
dnevnem prepevanju na Lisci. Je zagnan pevec,
poje drugi bas v skupini Podgorjanski prijatelji.
Spominja se dneva selitve: » Takratni direktor
dr. Kapš me je prosil za kamion, ki sem si ga
sposodil pri sorodniku Rešetiču. Pripeljal sem
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Spoznal me je, me objel in soseda je naredila
velike oči. Sedla sva k mizi pred prijetno hišo
v Cerkljah ob Krki in pokramljala. Upokojil se
je septembra 2009, pred tem pa je bil eno leto
in pol »na čakanju«. V procesu odhoda velikega
števila zobozdravnikov med koncesionarje je
bilo kar naenkrat preveč delavcev v
zdravstvenem domu. »Zobozdravniki so se
odločali za svoje zobotehnike in trije smo se
znašli v neprijetnem položaju. Pred mano se
je upokojila ga. Majda Kos, ki je že izpolnjevala
pogoje. Sodelavka ga. Danica Blažič, se je
preselila med zobne asistentke. Za mene je
bilo najtežje iskanje vseh potrebnih
dokumentov, ki jih je zahtevala nenasitna
državna birokracija. Nihče ni vedel, da bi moral
najprej izkoristiti 5 mesečni odpovedni rok.
Naenkrat sem se znašel na cesti brez
zavarovanja in nadomestila. Ga. Jelka Fajdiga
se je veliko premučila, da je končno bilo za
obe strani prav.  Delal sem 38 let. Pričel sem v
Žužemberku. Najlepše je bilo, ko je na obisk
prihajal dr. Kapš in smo vedno kakšno rekli.
Ko je bil dr. Mrzlikar bolan, ga je nadomeščal
polkovnik v pokoju, dr. Gvozdič iz Ljubljane.
Delali smo od 7. zjutraj do 7. ure zvečer, da je
bilo le za ljudi in zdravnika prav. Nato sem
nekaj let delal v Nemčiji, a me je srce gnalo
nazaj. Med porodniškim dopustom ga. Tanje
Zatežič sem vskočil in v zdravstvenem domu
tudi ostal.

Spominjam se, da sem po plačo zase in za
sodelavce šel kar z navadno vrečko. Na upravi
so mi denar dali v roke, jaz sem ga potem pa
razdelil. Ob selitvi v novo stavbo  smo vsi
veliko pomagali. V novih prostorih v 2. nad-
stropju smo se dobro počutili. Vse se je dalo
narediti, vse smo se lahko dogovorili. Danes
sem srečen, da sem pri 62 letih še zdrav ter
fizično in psihično dokaj pri moči. Za nazaj
mi je žal. Zadeve v zdravstvu so se prehitro
spreminjale. Delavci smo pogosto čutili, da je
šlo na slabše. A tak je pač danes sistem.«

Dušanov sosed mi je še povedal: » Dule je
zelo aktiven, je član krajevnega sveta in pred-
sednik turističnega društva tega kraja, brez
njega bi se marsikaj ustavilo.«

Jožica Nadu z vnukom

»Je bilo zares vse drugače ali pa so se le
časi tako zelo spremenili?«

Spominjam se sestre Belinde. Vse smo
že opravili, zaključili in počasi smo začeli
razmišljat, da bi pa morda le malo legli k
počitku. Nato pa ob uri po polnoči, zvoni
telefon prav v vseh sobah – pri reševalcih
in pri zdravniku. »Ni panike fantje, samo
preverjam, če smo vsi na mestu kot je treba!«
smo zaslišali glas sestre Belinde. »Sedaj pa
kar počivat, bom jaz poskrbela, če bo kaj
potrebno« je še dodala skrbna dežurna
sestra.

Neko soboto smo v dežurstvo prinesli
očiščen regrat in skuhana jajca. Nato smo
popoldne , ko se je čakalnica že izpraznila,
skupaj s šoferji jedli spomladansko solato.

Sestra Anica me je na obisku pri njej
spomnila, da sem jaz znala pokomentirati:
» Joj kako luštno ritko ima tale moški!« Jaz
se seveda pri svojih 56 letih tega ne spom-
nim, saj se ne spodobi.

Verjetno je bilo res manj pacientov, saj
smo na klic čakali kar v avli, kjer smo imeli
tudi televizijo. Vendar pa vem, da nismo
prav nikoli nobene oddaje gledali do konca.

Nežka Dular, dr.med.

ŠE NEKAJ VESELIH O
DEŽURANJU VČASIH

Misli o našem glasilu
Pričeli smo 1999 leta, glavni urednik je bil dr. Ivan Balog, literarna urednica dr. Nežka Dular,

tehnična urednica ga. Irena Češarek – v 350 izvodih. Nato so se naše vrste premešale. Novi
ljudje so pristopili k delu za glasilo , nekateri so odšli – g. Irena celo za vedno. Vztrajamo!
Jubilejna številka je 30. po vrsti, izdana bo v več kot 800 izvodih. Smo se mar res tako
namnožili? V čem je skrivnost – v odhodih v pokoj in v jubileju.

Naši – zelo, zelo naši, ostajajo vsi upokojenci, ki so pomagali graditi podobo tega zdravstvenega
doma. Hvaležni smo jim.                                                     Nežka Dular, dr.med.

Jožica Nadu

»Škocjan, Šmarjeta,
Zdravstveni dom – kam
že grem danes?«

»Danes imam trideset let delovne dobe« se
je nasmejala sestra Jožica, ko sem vsa zadihana
pritekla v ambulanto v drugem nadstropju Var-
stveno delovnega centra. Čakala me je že, saj
je navajena biti zgodnja v službi. V službo je
zamudila samo enkrat, ko je bila prvič pre-
maknjena ura in jo je dr. Vizec Maks nasmejano
pozdravil: » Dobro, da delamo danes popoldne!«
Zaradi zdravstvenih težav je začela delati po
4 ure, nato pa je ambulanta v Škocjanu prešla

v zasebništvo. Nato je delala 5 let z dr. Babu-
ričem v Šmarjeti. Pa je še ta ambulanta odšla v
zasebništvo in življenje se ji je postavilo na
glavo. » Sedaj sem že tri mesece v službi prav
na matični lokaciji Zdravstvenega doma  v No-
vem mestu – dvakrat tedensko delam v ambu-
lanti za sluh, enkrat na teden v ambulanti  VDC,
enkrat v tednu delam v sterilizaciji, enkrat pa v
ambulanti doma starejših Sreča in v ambulanti
doma starejših v Šmarjeti. Nič kaj prijetno za
mojih 48 let. Vsak dan znova pomislim: Kam že
grem danes? A tako pač je. Razmere so se
spremenile, vesela moram biti, da sploh imam
službo in upam, da bom vzdržala. Najbolj se
bojim, da bi zbolela in bi bil moj socialni in
finančni status še slabši. Še moje veselje –
vnukinja Rebeka stara 8 mesecev.«
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Kaj vse smo prestali!

Koliko viharjev je šlo preko naših zidov!

Zalivala so nas neurja, a smo splavali!

Še več, celo boljši smo. Imamo nove prostore, aparature. Tudi ljudje so novi, še bolj izobraženi
– odlični.

Veselim se premnogih uspehov, ki jih dosega naš Zdravstveni dom.

Vendar pa moram priznati, da sem se v teh tridesetih letih postala stara. Tako so moje misli
trde, okorne in previdne.

Prišel je ČAS. Ne znam ga opisati. Nisem dovolj seznanjena z družbenimi zakonitostmi, da bi
lahko odgovorno govorila o tem. A vem, da od ZUNAJ vdirajo temne sile med naše zidove.
Zunaj grmi in se bliska, pa se nato tresejo tudi naši temelji.

Vzdržati, oditi – dileme ni. Borba za KRUH je težka.

Ostati, vztrajati, dajati vse od sebe. Truditi se.

Saj ČLOVEK je vendar osnova vsega.

Gremo naprej v zimo in pomlad. Še se bo nasmejal človek, ki je že skoraj obupal v bolezni. Še
bo rekel: »Pomagali so mi – pravi ljudje, ob pravem času na pravem mestu – v našem Zdravstvenem
domu. »

Odgovorna urednica
Nežka Dular, dr.med.

Prišel je ČAS.

Minilo je 30 let dela, življenja v stavbi na
Kandijski cesti 4.

UVODNIK

NADALJUJEMO Z REDNO ŠTEVILKO
NAŠEGA ČASOPISA
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OBISK NEKDANJEGA MINISTRA ZA ZDRAVJE, BORUTA
MIKLAVČIČA, V ZDRAVSTVENEM DOMU NOVO MESTO

PUST JE STOPIL TUDI
V ZDRAVSTVENI DOM

Pustni torek niso zaznamovali le slastni krofi, ampak je delovni
dan popestrila tudi maškara, ki je obiskala direktorico dr. Mileno
Kramar Zupan in pomočnico direktorice za zdravstveno nego Alenko
Piškur. Pošteno jih je presenetila, predvsem pa nasmejala, čemur je
bil obisk tudi namenjen. Dokaz zakaj otroci brez strahu prihajajo k
zobozdravniku je zobozdravnica Tanja Rihtar, dr.dent.med. Da bi
bilo na takšen dan veliko navihanosti in smeha si želimo tudi v
prihodnje.

Minister za zdravje Borut Miklavčič se je v okviru obiska v Novem
mestu dne 19.januarja 2010 ustavil  v Zdravstvenem domu Novo
mesto. V avli ga je sprejela direktorica Milena Kramar Zupan in mu
med drugim predstavila mamograf, ki je bil kupljen s sredstvi velike
humanitarne akcije. Na srečanju z vodstvom Zdravstvenega doma so
ministra  Miklavčiča seznanili z doseženimi pozitivnimi rezultati
poslovanja v Zdravstvenem domu Novo mesto, ki so dokaz, da
zdravstveni domovi niso preživela oblika organiziranosti primarnega
zdravstva,  da so lahko strokovno učinkoviti in poslovno uspešni.

Minister za zdravje Borut Miklavčič je dal tudi izjavo za javnost, v
kateri je povedal: “Z razgovorom sem zelo zadovoljen. Zdravstveni
dom je dobro voden, ima dobre rezultate, vlaga v opremo in kadre in
zelo vesel bi bil, če bi bil to lahko model za zdravstvene domove v
Sloveniji.”

SELITEV KARTONOV
V Zdravstvenem domu Novo mesto je bilo letos poleti potrebno

pred adaptacijo prostorov oddelka za bolezni pljuč, srca in ožilja,
opraviti kar nekaj dela in poskrbeti za shranjevanje podatkov, izvidov
in slik, da se je adaptacija lahko izvedla.

V to nič kaj prijetno opravilo je bilo vključeno kar nekaj naših
sodelavcev, nekaj dodatnih rok pa smo dobili tudi s pomočjo
študentov.

Da smo ovekovečili spomin na ta dogodek, smo naredili nekaj
fotografij. Prepričana sem, da bodo vsi, ki so pri tem sodelovali, le-
to imeli še zelo dolgo v spominu.

Katarina Drenik

Sonja Staniša med kartoni
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7. APRIL
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Namen dneva odprtih vrat je bil na zanimiv
način predstaviti zdravje kot pomembno
vrednoto, predvsem pa spodbuditi občane, da
zdravje cenijo, ohranjajo in krepijo ter aktivno
prevzamejo vlogo v procesu varovanja ter
krepitve zdravja, da bi odkrili dejavnike
tveganja za različna obolenja. Predstavitve de-
javnosti po oddelkih so izvajali zdravniki, medi-
cinske sestre in fizioterapevti v vseh etažah
zdravstvenega doma. V kletnih prostorih od-
delka fiziatrije s fizioterapijo so predstavili delo
v  ambulanti in fizioterapiji s posebnim pou-
darkom na preventivni dejavnosti (delavnice
za zdravo telesno dejavnost, test hoje na 2
km, šola hujšanja, nordijska hoja).  V prostorih
laboratorija so brezplačno izmerili krvni sladkor.

V pritličju so zaposleni splošne medicine z
zdravstveno vzgojo obiskovalce informirali z

V Zdravstvenem domu Novo
mesto smo uvod v program

praznovanja 30 let delovanja ZD
na lokaciji Kandijska cesta 4

začeli z dogodkom »Dan odprtih
vrat ob Dnevu zdravja«, 7.

Aprila, kjer smo v obliki
delavnic predstavili zdravstveno-

vzgojno delo pri otrocih,
mladini, nosečnicah in odraslih,

v luči varovanja in krepitve
zdravja.

možnostjo vključitve v preventivne delavnice
kot so: Promocija zdravja in  dejavniki tveganja,
Zdrava prehrana, Telesna dejavnost, Zdravo
hujšanje, Da-opuščam kajenje, Test hoje.
Zaposleni so na željo obiskovalca izmerili krvni
tlak.  Oddelek otroške in šolske medicine z
razvojno ambulanto je predstavil preventivno
delo povezano s sistematskimi pregledi in vsemi
obveznimi in samoplačniškimi cepljenji,
delavnicami v vrtcih, zdravstveno  vzgojo in
promocijo zdravja.

V prvem nadstropju so zaposleni iz oddelka
za ginekologijo predstavili aktivnosti v okviru
šole za starše in  preventivni program ZORA.
V ambulanti za bolezni dojk so obiskovalke
poučili o  samopregledovanju dojk in odgovar-
jali na vprašanja povezana z mamografom.
Obiskovalci so lahko spoznali tudi delo oddelka
za bolezni pljuč, srca in ožilja in med drugim
izvedeli vse o čakalnih dobah, itd… Oddelek
medicine dela prometa in športa je predstavil
vrste pregledov, ki jih opravlja in potek testiranj.

V drugem nadstropju je svoja vrata odprl
preventivni zobozdravstveni kabinet, kjer so
seznanjali s pravilnim načinom čiščenja zob,
zdravim načinom prehranjevanja, demonstrirali
pravilno tehniko umivanja zob, opozorili na
slabe razvade, predvsem pa pojasnili pomen
obiska zobozdravnika.

Katarina DrenikNaše preventivke v akciji
Predstavnici zobozdravstveno-preventivnega
kabineta

Pacientom so bile na voljo zloženke

Mojca Prah je predstavila ambulanto za bolezni
dojk

Merjenje krvnega pritiska

Merjenje ravni krvnega sladkorja
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SKRITE UMETNIŠKE DUŠE
Zdravstveni dom Novo mesto ima veliko, kar lahko ponosno pokaže. Predvsem pri tem mislim na ljudi -
naše sodelavce, s katerimi vsakodnevno delamo, jih srečujemo, pa ne vemo kakšen dar in sposobnosti
imajo  skrite v sebi.  Delček tega smo lahko spoznali ob razstavi slik, ki smo jo pripravili v čast 30-let
delovanja Zdravstvenega doma Novo mesto na lokaciji Kandijska cesta 4.

Marsikdo izmed nas je bil ob pogledu na
vrsto čudovitih slik presenečen nad umet-
niško žilico Vere Slana Biličič. Ob svetovnem
dnevu zdravja, 7. aprila, smo si tako
zaposleni kot vsi občani in občanke lahko
ogledali razstavo slik in hkrati obiskali
preventivne delavnice, kjer se je lahko
izmeril krvni tlak in krvni sladkor.
Obiskovalci zdravstvenega doma so uživali
ob kratkem kulturnem programu in spoznali
dejavnosti, ki jih opravlja njihov zdravstveni
dom ter dobili odgovore na številna
vprašanja kako zdravo živeti in poskrbeti
za svoje zdravje sam.

Vera Slana Biličič, dipl. fth.

Naše umetnice je v besedi predstavil znani
dolenjski umetnik g. Marjan Maznik, slike pa
so dovolj zgovorno govorile same zase.

V okviru programa ob 30-letnici ZD na lokaciji Kandijska cesta 4,
smo bili priča še enemu dogodku prežetemu z umetnostjo in barvami
platna. Tokrat so svojo umetniško dušo na platna izlile naše upokojenke
Marija Oberstar, Elica Hostnik in Karla Škrinjar.

Direktorica in strokovna vodja sta bili nad videnimi izdelki in nad
pozitivno energijo ter voljo do življenja naših umetnic navdušeni.

Vsi obiskovalci so si z navdušenjem ogledovali umetniška dela,
marsikdo je pogumno stopil do naših umetnic z namenom jih spoznati,
izreči čestitko ali pa pridobiti informacije ali je slika na prodaj.

Katarina Drenik

Marija Oberstar, Elica Hostnik in Karla Škrinjar

Ponosno vodstvo zavoda ob naših umetnicah Obiskovalci so si z navdušenjem ogledovali umetniška dela
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Tudi letos smo se podali na izlet v dele bivše Jugoslavije, a letos v še
bolj številčni zasedbi kot lani. Obiskali smo Beograd.

V družbi ženske, pa tudi sicer,  vedno
nasmejani Petar

trgovinah, kje je hodil moški del družbe pa
lahko predvidevamo. Pri večerji smo okusili
srbsko hrano in kapljico njihovega Črnega
vranca. Žal prostora za razigrano plesno rajanje
do jutra tam ni bilo. Si je pa vsak lahko izbral
svoj način zabave vse do jutranjih ur in začutil
večerni utrip mesta Beograd.

Prebudili smo se v sveže, mokro jutro in
sledil je zajtrk. Razgledna točka s stolpa zaradi
vremena ni ponujala drugega kot mraz, veter
in meglo. Vendar na to žal nismo imeli vpliva.
Smo pa skozi starogradske pesmi  in dobro
voljo priklicali sončne žarke, ki so nas spremljali

Spomini so za trenutek postali živi

Ekipa ZD Nm

Čakanje na enega od udeležencev izleta je
postala naša stalnica – tokrat so čakali name.
Tehnologija od malega človeka zahteva vedno
več. Zvečer sem vestno nastavila uro bujenja
in ob tem spregledala, da je potrebno označiti
dan zvonjenja (sobota). Ob 4.00 uri me je
zbudilo zvonjenje. Že  v tisti zaspanosti se mi
je zvok zdel malo nenavaden, ni bilo potrebno
veliko, da sem se v trenutku zbudila – na
zaslončku je utripalo »kliče: Marta«.  No na
kratko o tem kako se je začel moj dan in dan
vseh ostalih, ki so ob mojem prihodu že pridno
sedeli na avtobusu in čakali. Naj priznam, da
sem potrebovala kar nekaj časa, da sem prišla
k sebi.

Podali smo se na pot. Vožnja pred nami je
bila dolga in naporna, zato se je bilo potrebno
večkrat ustaviti, da si pretegnemo noge,
roke in še kaj.

Pot je bila umirjena, tudi prehod čez mejo je
potekal brez zapletov, za razliko od lanskega
leta.

Beograd je sedem tisoč let staro mesto, ki
leži na sotočju dveh velikih rek Save in Donave
in na križišču med vzhodom in zahodom. Ogled
Hiše cvetja je marsikomu zbudil spomine na
mladost iz časov Tita. Del ogleda smo opravili
kar z avtobusa, iz katerega smo videli na eni
strani nove stavbe, razvijajoče se gospodarstvo
in trgovine, na drugi strani pa ostanke
porušenih stavb, ki stojijo kot spomenik iz časov
vojne sredi mesta. Presenečeni smo bili nad
številčnostjo policistov, ki so se pripravljali na
večerno nogometno tekmo. Uživali smo lahko
ob čudovitem pogledu na mesto, ki ga nudi
Kalemegdan. Namestili smo se v hotel in imeli
nekaj časa za samostojni ogled in raziskovanje

mesta. Ogled ženskega dela se je
vršil predvsem po
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Čudovit razgled na sotočje dveh rek

Jedlo, pilo in pelo se je

na vožnji z ladjo po Savi in Donavi. S tega
vidika je bilo mesto še bolj očarljivo. Zibanje
na vodi je odprlo grla, sprostilo vzdušje in
slovenska pesem se je razlegala daleč naokrog.

Že pošteno lačni smo prispeli na splav -
čudovita slamnata koča na vodi, kjer je bilo
kosilo. Razočarani nismo bili niti nad postrežbo,
hrano, niti nad muziko. Marsikoga so zasrbele
pete.

Počasi smo se poslovili od Beograda. Dobra
volja pa je šele dosegla vrhunec. Pa naj kdo
reče, da je avtobus majhen in malo prostoren.
Dokazali smo, da je prostora v njem več kot
dovolj – celo za ples. Ob zvokih prešernega
petja in ob vrlih plesalcih Zdravstvenega doma
smo se bližali mejnemu prehodu. Naša Zlatka
je poskrbela za smeh – nasmejali smo se do
solz.

Pred splavomNa splavu

Pa naj kdo reče, da izlet ni bil zanimiv. »Dogajalo« se ni
le tistemu, ki to ni hotel. Pa verjetno niti nisem vsega
omenila – nekaj mora ostati tudi v spominu vsakega
posameznika. Ti spomini so namreč najlepši.

V akciji

Naša sončka:  Vesna in Zlatka

Ne glede na pričakovanja
vsakega posameznika, ne glede na
vreme, ocenjujem, da je bil izlet
lep. Predvsem pa smo z njim
dosegli njegov namen – vsaj za
dan, dva se povezati v dobro,
sproščeno in zabavno družbo ter
pozabiti na vse vsakdanje skrbi.
Da temu nismo bili priča zadnjič,
bomo skupaj poskrbeli zopet
naslednje leto.

Katarina Drenik

               BEBEBEBEBEOGRADOGRADOGRADOGRADOGRAD
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Zdravstveni dom Novo mesto je
26. maja 2010, v okviru
programa aktivnosti ob

praznovanju 30-letnice delovanja
na lokaciji Kandijska cesta 4,

organiziral okroglo mizo na
temo »Pomen primarnega

zdravstva na Dolenjskem s
poudarkom na novi zakonodaji«.

POMEN PRIMARNEGA ZDRAVSTVA NA DOLENJSKEM
S POUDARKOM NA NOVI ZAKONODAJI

Na okrogli mizi so s svojimi razmišljanji,
pogledi na stanje zdravstva in dragocenimi
izkušnjami predstavili obiskovalcem pomen
primarnega zdravstva dr. Božidar Voljč,
nekdanji minister za zdravje in koordinator
NKK o uresničevanju Strategije varstva
starejših, mag. Franc Žnidaršič, dr.med.,
samostojni poslanec v Državnem zboru, Blaž
Mlačak, dr.med., nekdanji direktor Zdrav-
stvenega doma Metlika in zdravnik ter dr.
Milena Kramar Zupan, direktorica Zdrav-
stvenega doma Novo mesto. Okroglo mizo je
povezovala ga. Anica Bilbija, ki je dobra po-
znavalka zdravstvenega sistema in tudi nek-
danja direktorica Zdravstvenega doma Trebnje.

Dr. Božidar Voljč je poudaril pomen primar-
nega zdravstva, ki ga vidi predvsem v dostop-
nosti vsem ljudem v občini brez predhodnih
napotitev, poleg tega se na tej ravni odpravi
80 % vseh zdravstvenih težav in porabi manj
kot 20 % vseh sredstev namenjenih za zdrav-
stveno varstvo.Dr. Milena Kramar Zupan se je
dotaknila problematike podeljevanja koncesij,
ki so se podeljevale brez strategije. Spomnila
se je leta 2006, ko so občine - ustanoviteljice
Zdravstvenega doma, podelile kar 13 koncesij.
V Zdravstvenem domu pa so  ostali kadrovski
ter prostorski presežki in presežki opreme.

Na okrogli mizi se je zbralo kar veliko število
poslušalcev, ki so imeli ob koncu priložnost

Dr. Božidar Voljč

zastaviti gostom vprašanja, izraziti svoja mnenja
in videnje ter predloge. Naj za zaključek citiram
besede dr. Milene Kramar Zupan, ki jasno pove-
do kakšen pomen in težo ima naše primarno
zdravstvo: »Naš zdravstveni dom predstavlja
celovit zdravstveni center, ki občanom in
občankam na enem mestu zagotavlja vso zunaj-
bolnišnično zdravstveno oskrbo. Je ena večjih
pozitivnih razvojnih pridobitev na področju
zdravstva za naše ljudi. Vendar si žal tudi na
področju zdravstva vse bolj stojijo nasproti
različni interesi uporabnikov, izvajalcev storitev,
plačnikov in ustanoviteljev, zato tudi obstoj
zdravstvenega doma ni več samoumeven.«

Katarina Drenik

Ana Bilbija, dr. Božidar Voljč, Blaž Mlačak, dr. med. in dr. Milena Kramar Zupan

Okrogle mize se je udeležilo veliko poslušavcev
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Kljub zaostreni gospodarski situaciji in
obsežnim vlaganjem smo v prvih šestih mesecih
v novomeškem zdravstvenem domu ustvarili
250.000 evrov razlike prihodkov nad odhodki.
Jubilejno leto, ko praznujemo 30-letnico
delovanja na sedanji lokaciji, si bomo zapomnili
po obsežnem vlaganju v posodobitev prostorov,
nakup sodobne opreme in informacijske
tehnologije.  Tako bomo med  drugim kupili
aparat za potrebe kardiologije, še eno reševalno
vozilo in  ultrazvok za potrebe ginekologije.

ZDRAVSTVENI DOM
NOVO MESTO V PRVI
POLOVICI LETA 2010

Medtem, ko nekateri  zdravstveni domovi po
Sloveniji zaradi pomanjkanja denarja  v

zdravstveni  blagajni tonejo v rdeče številke,
naš zdravstveni dom ohranja stabilno

poslovanje. Letošnja vlaganja bodo presegla
800.000 evrov.

Vodja oddelka za ginekologijo, Martina Bučar,
dr. med. spec. ginek. pri delu z novim UZ

Potem, ko smo pred nedavnim zaposlili
čeljustnega kirurga in zanj uredili ambulanto,
smo z novim šolskim letom  dobili še zdravnico
šolske medicine, za katero smo prav tako uredili
novo ambulanto. Osmega septembra smo odprli
prenovljen oddelek za bolezni pljuč, srca in
ožilja ter predali svojemu namenu nov ultra-
zvok. V sklopu delne prenove prostorov labo-
ratorija pa smo prenovili sprejemno pisarno
in sanitarije ter uredili še eno dodatno mesto
za odvzem krvi.  Poleti smo se lotili čiščenja
in barvanja fasade ter nadaljevali lani začeto
zamenjavo zunanjih steklenih površin na
objektu.

Pohvalimo se lahko s širitvijo obstoječih in
pridobitvijo nekaterih novih programov. V
večjem obsegu deluje antikoagulacijska ambu-
lanta, širitve je bil deležen program ultrazvok
srca in trebuha, prav tako so nam odobrili
programa psihiatrija in psihologija. Ogromen
korak smo naredili na področju preventivne
dejavnosti zavoda, ki bi že tako morala biti
ena najpomembnejših nalog primarnega zdrav-
stva. Večji poudarek smo namenili prisotnosti
zdravstvenega osebja v obliki predavanj na

Edita Jusić, dr. med., spec.pediatrije
Mojca Peterlin, med. sestra v pediatrični am-
bulanti Prenovljeni prostori laboratorija

osnovnih šolah, po krajevnih skupnostih,
povečali smo število delavnic materinske šole,
zdravstveno-vzgojnih delavnic za pripadnike
romske skupnosti, skozi program Cindy pa se
s poučnimi vsebinami o dejavnikih tveganja
dotikamo odraslih.

V Zdravstvenem domu  Novo mesto  smo z
zdravniki in zobozdravniki dobro preskrbljeni.
Zaposlujemo  53 zdravnikov in zobozdravnikov
kar je nad slovenskim povprečjem, povsem
drugače pa je s številom nezdravstvenih delav-
cev, ki je krepko pod slovenskim povprečjem,
saj smo prav v tem segmentu v zadnjih letih
najbolj zmanjševali kader.

Prenovljena sprejemna pisarna laboratorija

dr. Milena Kramar Zupan

Nova podoba zdravstvenega doma
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Gre za reševalno vajo v primeru požara.
Letos smo se odločili, da izvedemo vajo
evakuacije ljudi iz  objekta, v katerem se nahaja
običajno število zdravstvenega osebja in
pacientov. Z vajo želimo zaposlene in paciente
seznaniti z načinom oz. vrsto alarmiranja v
primeru  požara ter nalogami in postopki, ki
jih imajo zaposleni v primeru evakuacije ter s
postopki in načini obveščanja gasilcev in
reševalcev, preveriti želimo tudi delovanje
samega  varnostnega sistema.

Vaja je potekala ob predpostavki, da je
zagorelo  v zobotehničnem laboratoriju v dru-
gem nadstropju. Načrt vaje je predvidel, da se
v požaru ena oseba zastrupi z ogljikovim mono-
ksidom, ena je hudo opečena, ena nepoško-
dovana ostane ujeta v prostoru, kje je zagorelo,
ena oseba pa se poškoduje med  evakuacijo.

V vaji so poleg zaposlenih v ZD Novo mesto
ter koncesionarjev sodelovali še  Gasilsko
reševalni center Novo mesto, prostovoljno
gasilsko društvo Šmihel, Policija, Redarska
služba Mestne občine Novo mesto in Urgentno
reševalna služba Zdravstvenega doma Novo
mesto.  V reševanje je bilo vključenih cca. 35
gasilcev, pet gasilskih vozil,  policijsko in dve
reševalni vozili.

Po koncu vaje so gasilci zainteresiranim zapo-
slenim pojasnili kako pogasiti požar z gasilnim
aparatom. Zaposleni so tudi praktično preiz-
kusili gašenje.

V ZDRAVSTVENEM DOMU NOVO MESTO JE »ZAGORELO«
V torek 8. junija 2010 s pričetkom ob 12.uri smo v Zdravstvenem domu

Novo mestu izvedli gasilsko reševalno vajo.  V njej so sodelovali GRC Novo
mesto, PGD Šmihel, policija, reševalci, zaposleni zdravstvenega doma in

pacienti, ki so se ta čas nahajali v stavbi ZD.

Kdor zna, pač zna - Terezija Krese, dr. med. v
akciji

Prikaz gašenja z gasilnim aparatom

Reševanje ponesrečenke

Gasilci v akciji

Reševanje ponesrečenca z višine

Priprave gasilcev na reševanje

Zaradi vaje je bilo delno ovirano delo Zdrav-
stvenega doma, urgentno reševalna služba pa
je kljub temu delovala nemoteno.

Na podlagi temeljite analize opravljene vaje
smo dopolnili načrte zaščite in reševanja za
tovrstne nezgode.

Katarina Drenik
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V letu dni, odkar smo v Zdravstvenem domu
Novo mesto po prizadevanju mnogih občank in
občanov, podjetij, še posebej pa Društva Julija,

dobili nov mamograf, smo zabeležili 6.600
mamografij.

V Zdravstvenem domu sta natočila vodo iz novo postavljenih
pitnikov  direktor novomeške Komunale Bojan Kekec in
direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto dr. Milena
Kramar Zupan. Gre za primer dobre prakse in medsebojnega
sodelovanja javnega zavoda in javnega podjetja.

PITNIKI

V sodelovanju z javnim podjetjem Komunala smo v Zdravstvenem
domu postavili pet pitnikov, štiri je kupil Zdravstveni dom enega
pa je donirala Komunala. Samostojne prostostoječe enote smo
namestili v vsakem nadstropju na hodnikih in so dostopne
pacientom in zaposlenim.  Naprave so priključene na javno
vodovodno omrežje. Voda, ki priteče iz pitnika, je primerno ohlajena,
še dodatno prečiščena,  poleg tega aktivno oglje v filtrih iz vode
odstrani prosti klor.  Zdravstvenemu domu tako ni treba več kupovati
vode v balonih.  Pitniki so pomembni tudi z ekološkega vidika in
obremenjevanja okolja, saj plastičnih balonov pri pitnikih ne
potrebujemo.

Z novim pristopom  želimo v ZD Novo mesto  posredno vplivati
na vse tiste potrošnike, ki jim je kupovanje vode v plastenkah
postalo potratna razvada in spodbuditi ljudi k uživanju vode iz
pipe, za katero strokovnjaki menijo, da je zelo kakovostna in veliko
cenejša v primerjavi s tisto v plastenkah.

Kot poudarja strokovna vodja Maruška Levstek Plut, dr. med.,
vodo pijejo vsi, od otrok do odraslih.  Vsakodnevno pitje vode je
zelo pomembno. Zdrav človek bi na dan moral spiti 2-3 litre vode,
saj je voda najpomembenjši sestavni del telesa, ki predstavlja 60 do
70% človekove telesne teže.

JULIJAN UPIHNIL PRVO SVEČKO

Ob prvi obletnici delovanja novega mamografa sporočamo vsem,
ki ste zbirali in prispevali sredstva za nakup ter sam nakup omogočili
in v sodelovanju z Zdravstvenim domom izpeljali nabavo,  da smo
doslej  opravili že več kot 6.600 mamografij. Tolikšno število smo
dosegli tudi na račun dela dveh dodatnih ambulant tedensko. Ob
tolikem številu opravljenih mamografij smo odkrili 100 primerov raka
dojk.  Ugotavljamo, da je kvaliteta slik  zelo dobra, obenem pa so
doze sevanja zelo nizke. To kaže, da je aparat zelo varen tako za
pacientke kot za zdravstveno osebje. Omenjene prednosti sodobne
opreme so potrdili tudi rezultati meritev pooblaščenih ustanov za
nadzor.

Mamograf

Vodja ABD, mag. Mirjam Cvelbar, dr.med. in Sonja Staniša, inž.
radiologije

Ob tej priložnosti se še enkrat
zahvaljujemo vsem, ki ste kakor-
koli prispevali in pripomogli k
nakupu mamografa, ki zelo
koristno prispeva k zgodnjemu
odkrivanju raka dojk v okviru
sedanjega državnega preventiv-
nega programa za vse ženske
starejše od 50 let, za skupino
nad 40 let s povečanim tvega-
njem in za ženske nad 35 do 40
let s sumom na raka ali z drugi-
mi področnimi težavami ali zna-
ki.

Iskrena hvala – v sodelovanju
za dobro je moč.

Vodja Ambulante
za bolezni dojk:

mag. Mirjam Cvelbar, dr.med.
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Tekmovanje poteka od septembra do konca aprila in vsak razred lahko zbere največ 105
točk. Razred, ki zbere največje število točk, je tudi regijski zmagovalec in je povabljen še na
vseslovensko prireditev v Ljubljani. Ob regijskem zmagovalcu je zmagovalni razred razglašen
tudi na vsaki sodelujoči šoli. Rezultati so vsako leto boljši in menimo, da gre za odlično
motivacijsko akcijo. Tudi med starši je akcija naletela na dober odziv, kar je zelo pomembno,
saj je za pozitivne rezultate njihovo sodelovanje ključnega pomena. Vsako leto s pomočjo
sponzorjev organiziramo zaključno  prireditev Tekmovanja za čiste in zdrave zobe, kjer se
zbere okoli 500 otrok. Za veselo vzdušje le teh poskrbijo otroški animatorji. Tako smo se  tudi
letos 20. maja 2010 v športni dvorani Leona Štuklja izvrstno zabavali ob animaciji Stena
Vilarja. Pohval in nagrad ne zmanjka ne za otroke kot tudi za učiteljice in učitelje, ki skozi
celo leto spodbujajo svoje učence k boljši ustni higieni. Zaposleni v preventivnem kabinetu
lahko zadovoljno povemo, da s šolami dobro sodelujemo in veseli smo, da nas pri delu tudi
podpirajo ter s tem veliko pripomorejo h končnemu cilju tekmovanja in zobozdravstvene
vzgoje  – zdravim zobkom in nasmehom na otroških obrazih.

                                                                               Aleksandra Škedelj

V zdravstvenem domu je bila
dne 24.06.2010 obnovitvena ISO
presoja, ki so jo izvedli trije
presojevalci Slovenskega inšti-
tuta za kakovost in meroslovje.

Presojanih je bilo osem
področij, in sicer vodstvo, od-
delek za gospodarjenje, kadro-
vanje in splošne zadeve, arhivi-

TEKMOVANJE ZA ČISTE
IN ZDRAVE ZOBE

Zdravstveni dom Novo mesto v okviru preventivne
zobozdravstvene ambulante že vrsto let izvaja tekmovanje za čiste

in zdrave zobe, ki je namenjena šolskim otrokom.

Na področju, ki ga pokriva Zdravstveni
dom Novo mesto, vsako leto tekmuje 22 šol
(približno 126 razredov ).

ZDRAVSTVENI DOM ŠE NAPREJ USPEŠNO IZVAJA
IN VZDRŽUJE SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

ranje dokumentacije, oddelek za
finance in računovodstvo, oddelek
zobozdravstvene službe, oddelek
diagnostičnega laboratorija, od-
delek medicine dela, prometa in
športa in oddelek fizioterapije.
Med presojo sta bili ugotovljeni
dve neskladnosti, ki smo ju takoj
v naslednjem tednu odpravili in

poslali komisiji tudi pisno poročilo
z dokazili. Podanih je bilo 15
priporočil za izboljšavo, ki jih v
večini nameravamo sprejeti, saj s
tem dodatno izboljšujemo naš
sistem .

Pregled se je nanašal na zadnja
tri leta in ugotovljeno je bilo, da
je Zdravstveni dom v tem obdobju
svoj sistem vodenja kakovosti

uspešno izvajal, vzdrževal in iz-
boljševal.

Slovenski inštitut za kakovost je
ugotovil, da ima Zdravstveni dom
Novo mesto vzpostavljen in
ustrezno vzdrževan sistem vodenja
in izpolnjuje zahteve standarda
ISO 9001:2008, zaradi česar nam
je bil izdan certifikat. Redna letna
presoja bo ponovno naslednje leto.
Predvidevamo, da naj bi bila v
maju 2011. K ohranjanju in
izboljševanju kakovosti pripomore
prav vsak zaposleni v Zdrav-
stvenem domu, zato je vsak
predlog ali pobuda dobrodošla.
Verjamem, da je za marsikoga to
le dodatno delo, vendar se s
pravim, pozitivnim pristopom in
skupnimi močni veliko naredi tudi
na področju kakovosti, ki v veliki
meri vpliva na vsa druga področja
in okolje v katerem delamo.

Katarina Drenik
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Preizkus hoje na 2 kilometra je enostaven,
natančen, varen in ponovljiv terenski test na
prostem, ki pokaže telesno dejavnost udele-
ženca. Primeren je za vse odrasle med 20 in
65 letom starosti, ki so telesno nedejavni ali
zmerno dejavni. Test traja  30 do 45 minut in
posameznik se prepriča, kakšna je njegova
telesna pripravljenost ter hkrati spozna ali je
njegova telesna vadba zdrava in varna.

Pred začetkom testa so zaposleni Zdrav-
stvenega doma Novo mesto v prisotnosti zdrav-
nika vsakemu udeležencu izmerili krvni tlak
in po prehojeni razdalji 2 km še srčni utrip.
Na rezultate testa vplivajo dejavniki kot so:
spol, starost, telesna teža, višina, čas hoje in
srčni utrip.  Na podlagi pridobljenih rezultatov
v obliki računalniškega izpisa, ki ga je posa-
meznik prejel domov,  je zdravstveno osebje
svetovalo najprimernejšo telesno dejavnost ter
dalo navodila za zdravju prijazno športno
vadbo. Tako je vsakdo dobil odgovore, ki  pri-
spevajo k izboljšanju telesne zmogljivost in
zdravju. Smiselno je, da udeleženec po nekaj
mesecih ali pol leta omenjeno testiranje ponovi.
Ko zdravstveno osebje pri posamezniku zabe-
leži boljše rezultate telesnih zmogljivosti ,  je
namen testiranj dosežen.

Hoja v naravi še vedno ostaja za večino
ljudi najprimernejša in najpogostejša oblika
telesne vadbe. Kot ugotavljajo strokovnjaki bi
bilo idealno zmerno hoditi vsaj pol ure dnevno
pet dni v tednu. Tako bi si pomembno izboljšali
svoje zdravje in ostali aktivni in samostojni
tudi v poznejših letih.

Za vse obiskovalce “Testa hoje” je Dana
donirala vodo, Kmetijska šola Grm jabolčni sok,
pirin kruh in jabolčno pecivo, Kmetijska
zadruga Krka pa jabolka.

TEST HOJE ZA NOVOMEŠČANE
V okviru 30-letnice delovanja je Zdravstveni dom Novo mesto  v
soboto, 22.maja 2010, med 9. in 12.uro na športnem igrišču
Šolskega centra Novo mesto organiziral »Test hoje za
Novomeščane«.  Z brezplačnim preizkusom smo želeli čim več ljudi
spodbuditi k pogostejši in intenzivnejši telesni dejavnosti. S testom
hoje so udeleženci izvedeli kolikšnih telesnih naporov so sposobni
in kakšna naj bi bila njihova optimalna telesna dejavnost.

Pozdrav udeležencem in prva navodila

Meriotev krvnega tlaka pred testom hoje in srčnega utripa po končanem testu

Zaposleni zdravstvenega doma pred pričetkom testa hoje Vsak zaposleni je imel določeno funkcijo
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NOVI INTERNISTIČNI ULTRAZVOK IN PRENOVA PROSTOROV
DISPANZERJA ZA BOLEZNI PLJUČ, SRCA IN OŽILJA

Za vse obiskovalce in zaposlene smo pri-
pravili kratek program s pogostitvijo. Ob tem
smo se zahvalili glavnemu sponzorju nakupa
ultrazvoka in uživali v glasbeni točki.

V Zdravstvenem domu smo
pacientom odprli prenovljene

prostore dispanzerja za bolezni
pljuč, srca in ožilja ter nabavili

nov aparat za izvedbo
ultrazvoka. Sodobna naprava bo

omogočala kakovostnejše
izvajanje zdravstvenih storitev

predvsem pa hitrejšo
diagnostično obdelavo.

Resni pogledi : Župan MONM, g. Alojzij Muhič,
direktorica ZD NM, dr. Ivaškovič in Jože
Colarič, generalni direktor Krke d.d.

Ultrazvočni aparat

Glasbena točka – Katarina Štefanič (harmo-
nika) in Šejla Mujič(violina)

Glavni sponzor
nakupa UZ

Zaposleni na dispanzerju za bolezni pljuč,
srca in ožilja izvajajo ultrazvočno diagnostiko
srca, ožilja, trebušnih organov, mamografijo,
rentgenske preglede pljuč in srca, holter
monitorizacijo EKG-ja in holter monitorizacijo
krvnega pritiska.

Specialistične preglede izvajajo na podlagi
napotnice osebnega zdravnika. Dispanzer je

že več let deloval v prostorih, ki niso bili pri-
merni za  kakovostno  podporo  dejavnostim
družinske medicine, medicine dela, ginekologije
in šolske medicine, zato je v začetku meseca
julija stekla zahtevna prenova.  S posodobitvijo
smo  omogočili boljše pogoje dela pulmologov
in internistov, izboljšali preglednost in do-
stopnost ambulant ter  hitrejšo in prijaznejšo
obdelavo bolnikov.  Medicinsko dokumentacijo
pacientov vključno z RTG dokumentacijo smo
iz čakalnice in hodnika  umaknili v poseben
prostor. Največja pridobitev na področju opreme
je nov ultrazvočni aparat, za katerega smo pri-
dobili tudi sponzorska in donatorska sredstva.
Glavni sponzor aparata pa je Krka, tovarna
zdravil, d.d.. Ultrazvok  bo omogočal hitrejšo
in natančnejšo diagnostiko, ki je izjemnega
pomena na poti kakovostnega načrtovanja nači-
na zdravljenja. Skupna vrednost prenove
prostorov in nabave novega ultrazvočnega apa-
rata je cca. 300.000 EUR.

Kot pravi prim. mag. Daroslav Ivaškovič, dr.
med., specialist internist, je glede na staranje
prebivalstva  ob dejstvu, da je smrtnost, zaradi
bolezni srca in ožilja na prvem mestu med
vzroki smrti pričakovati, da bo diagnostična
obdelava bolezni srca in ožilja  v naslednjem
desetletju postala še pomembnejša.  Za zgodnje
in pravočasno odkrivanje bolezni ter pri iskanju
načina zdravljenja  in  načrtovanja preventivnih
ukrepov za življenje kroničnega srčno-žilnega
bolnika je nujno potrebna ultrazvočna in funkci-

onalna diagnostika. S pojavi novih bolezni dihal
in vse večje občutljivosti ljudi na različne alerge-
ne v okolju je večji tudi obseg dela v pulmo-
loški ambulanti. Prav tako raste število kro-
ničnih obstruktivnih in onkoloških bolezni.
Dispanzer ima pomembno vlogo na področju
preventivne dejavnosti ter spremljanja bolnikov
s povečanim tveganjem za srčno-žilne bolezni.

Katarina Drenik
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Ekipa PHE, v sestavi Jana Mrvar, dr.med.,
Peter Černe, dipl.zdr.teh. in Aleš Jakše,
dipl.zdr.teh., se je udeležila tekmovanja ekip
NMP, ki je potekalo od 25. do 29. septembra
2009 na Rogli. Tekmovanja se je udeležilo 14
ekip iz Slovenije in tujine.

Tekmovanje je v prvi vrsti organizirano z
namenom izobraževanja, druženja ter izmenjavi
izkušenj reševalcev. Tekmovanje poteka tako,
da ekipe intervenirajo na različnih dogodkih
npr. prometne nesreče, masovne nesreče,
poškodbe, internistična stanja….

Prvi dan smo intervenirali na petih scenarijih
– nezavestna, podhlajena in zastrupljena oseba
v potoku, delovna nezgoda dveh gozdarjev,

Delavci PHE in Reševalne službe smo se v treh skupinah udeležili šole varne vožnje v Centru
varne vožnje AMZS na Vranskem. Odzivni čas voznika v primeru težav na cesti je povprečno
ena sekunda. V tej eni sekundi se odločamo, kako bomo postopali in na kakšen način bomo
ravnali, morda se odločamo za življenje.

ŠOLA VARNE VOŽNJE NA VRANSKEM

Skupinska slika udeležencev prve skupine z inštruktorjem

Poligon v centru varne vožnje na Vranskem
je najmodernejši poligon za varno vožnjo v
Sloveniji,  zgrajen po evropskih standardih in
usklajen z zahtevami Zakona o varnosti ces-
tnega prometa. Na 16 hektarih je urejenih 2,5
km asfaltiranih stez s šestimi poligonskimi sklo-
pi, ki so urejeni za varno simulacijo različnih
prometnih razmer.

Poudarek na izobraževanju je predvsem na
zgodnji prepoznavi in preprečevanju nevarnih
situacij v prometu. V primeru, da do njih pride,
pa hitro in pravilno ukrepanje. Pričeli smo s

Poligon AMZS Vransko

Izogib oviri na spolzkem cestišču

Aleš v akciji – se upate z njim?

teoretičnim delom v učilnici, pri čemer je bil
poudarek na fizikalnih zakonitostih, ki delujejo
na vozilo, uporabi zavor na različnih voznih
podlagah ter spreminjanju smeri vožnje. Nato
smo se odpravili na poligon, kjer smo v šestih
sklopih pod nadzorom inštruktorja preizkušali
pravilno reagiranje v različnih kritičnih situa-
cijah.

Vsi udeleženci smo tečaj uspešno opravili.
Kot stalni udeleženci v  prometu s tem tudi mi
prispevamo svoj delež k večji varnosti v cest-
nem prometu.                       Peter Černe

EKIPA PHE NA 3. STROKOVNO – IZOBRAŽEVALNEM
TEKMOVANJU EKIP NMP – ROGLA 2009

padec z višine s tujkom v hrbtu (na tej točki
so »preverjali« tudi našo fizično kondicijo s
tekom po smučišču navzgor), scenarij prese-
nečenja – prometna nesreča s tremi poško-
dovanci, reanimacija otroka ob sočasni anafilak-
tični reakciji matere. Dan smo zaključili z nočno
vajo množične nesreče – strmoglavljenje letala
s 33 potniki.

Naslednji dan sta sledila dva scenarija na
lutkah v hotelu – komplikacije pri pacientu po
abdominalni operaciji s posledičnim zastojem
srca, nezavestna oseba z malignimi motnjami
srčnega ritma zaradi zastrupitve z antidepresivi.
V popoldanskem delu je sledil pisni test. Sledila
je večerja s plesom in zabavo, ki se je zaEkipa PHE ZD NM
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Priprave na vajo so potekale vse
od sredine maja 2009. Potrebna so
bila različna usklajevanja, izobraže-
vanja ter nabava potrebne opreme.
Ob posluhu vodstva ZD NM smo
prejeli vso potrebno opremo ter
osebna zaščitna sredstva. Prejeli smo
nove enotne zaščitne uniforme, s
katerimi smo postali prepoznavni.

Po scenariju vaje je avtobus
mestnega prometa s 13 potniki pre-
bil zaščitno ograjo Šmihelskega
mostu in padel v reko Krko. Po klicu
na 112 je bila aktivirana naša služba,
ki je na kraju dogodka intervenirala
s petimi reševalnimi vozili. V bližini
mesta nesreče je bilo postavljeno
mesto za oskrbo poškodovancev,
uporabili smo tudi prikolico z opre-
mo za masovne nesreče iz Celja. V
primeru množičnih nesreč rešuje
življenja organizacija in usklajeno
delovanje vseh sodelujočih služb.
Vsi poškodovanci so bili oskrbljeni
kakovostno in hitro ter prepeljani v
Splošno bolnišnico Novo mesto.

nekatere zaključila naslednji dan. V nedeljo
smo se v povorki reševalnih vozil (z uporabo
vseh signalnih sredstev) odpeljali z Rogle do
Vinske kleti Zlati grič v Slovenskih Konjicah,
kjer smo imeli razglasitev rezultatov
tekmovanja ter pokušino vin. Ekipa PHE ZD
NM je na tekmovanju dosegla šesto mesto,
kar je glede na dejstvo, da smo se takšnega
tekmovanja udeležili prvič, odličen rezultat
(ob uporabi popolne zaščitne opreme –
maske, bi pridobili dve mesti). Za udeležence
je imelo tekmovanje veliko izobraževalno
vrednost, zato se bomo podobnih tekmovanj
udeležili tudi v prihodnje.

Jana Mrvar, Peter Černe

Po scenariju na smučišču Jurgovo

Nočna vaja možične nesreče

Veselje po zadnjem scenariju

DRŽAVNA VAJA MNOŽIČNE NESREČE
– »KRKA 2009«
V sklopu Dnevov zaščite in reševanja je 16. oktobra 2009 v Novem
mestu potekala državna vaja množične nesreče »Krka 2009«. Poleg
PHE našega zdravstvenega doma so sodelovale tudi ostale službe
vključene v sistem zaščite in reševanja. Poleg delavcev ZD NM sta se
vaje udeležila tudi zdravnika koncesinarja Alenka Simonič, dr.med.
in Franci Kokalj, dr.med., za kar se jima najlepše zahvaljujemo.

Oskrba poškodovancev v sektorju, enotno oblečeni v novih
uniformah

Delovišče PHE ZD NM

Potrdilo o udeležbi na
»neuradnem delu« v Padežu
– avtor Blatnik Metod

Interveniranje naše službe so ocenjevali tudi pred-
stavniki Ministrstva za zdravje, katerih uradne ocene
še nismo prejeli. Vaja je vsekakor pripomogla k višji
kvaliteti in organiziranosti intervencijskih služb, saj se
zavedamo, da se nam podobna nesreča lahko pripeti
kadarkoli.

Po končani vaji smo skupaj z gasilci in policisti
nadaljevali druženje v lovski koči Padež do zgodnjih
jutranjih ur, za kar se najlepše zahvaljujemo tudi spon-
zorjem.

Jana Mrvar, Peter Černe
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Na podlagi napotnic v am-
bulanti izvajajo kirurške po-
sege v ustni votlini kot so
zahtevnejša puljenja zob,
odstranjevanje modrostnikov
ter različne operacije na zob-
nih koreninah. Večina storitev
s področja implantologije je
samoplačniških, v nekaterih
primerih pa stroške pokrije
zavarovalnica (rak, prirojena
napaka). Pri zobnih vsadkih
gre za zapolnjevanje brezzobih
prostorov, pri čemer se vsadek,
umetna zobna korenina iz
titana zraste z zobno kostjo.
Čvrsta umestitev v čeljust omo-
goča rekonstrukcijo, ki je sko-
rajda enakovredna naravnim
zobem.

Specialistična ambulanta, ki
jo vodi Gašper Fortuna, dr.
dent. med., spec. oralne kirur-
gije, se razteza na 50 kvadrat-
nih metrih. Sestavljata jo pro-
stor za preglede in prostor za
posege. Zdravstveni dom Novo
mesto je v prenovo prostorov
in nakup najsodobnejše opre-
me vložil 110.000 evrov.

SPECIALISTIČNA ZOBOZDRAVSTVENA
AMBULANTA ZA ORALNO KIRURGIJO
V zdravstvenem domu je začela svojo dejavnost specialistična
zobozdravstvena ambulanta za oralno kirurgijo. Med drugim
izvajajo implantologijo. Bolnikom v primeru manjkajočih zob
vstavljajo takoimenovane zobne vsadke. Gre za pomembno novost
na področju zobozdravstvene službe v dolenjski regiji.

Fortuna Gašper, dr. dent. med. spec. oral. kirurg. z asis-
tentko Jasmino pri delu

Gašper Fortuna, dr. dent. med., dr. Milena Kramar Zupan in
Jasmina Metelko

Pacienti se še vedno motijo v izrazih.
• Naredili so mi ELENTEZO – artrodezo.
• Bil sem pri METEROLOGU – revmato-
logu.
• Imam povečan KASTROL -  holesterol.
• Sem zelo živčen in moram jemati ROLAM
– Loram, SEROHAT – Seroxat, zvečer pa
NAPORIN – Apaurin.
• Pacientke gredo k ginekologu, kjer jim
vzamejo OBRIS  ali UBRIS – bris.
• Včasih katerega boli ŽDRELO – žrelo in
je potem ves FRDERBAN – bolan.

VESELE IZ AMBULANTE

Rdeči noski in dolgoletni donator Elektro Ljubljana d.d.
Elektro Ljubljana že vrsto let sledi konceptu družbene odgovornosti z delovanjem na različnih

področjih. Eden izmed projektov, na katerega so kot kolektiv še izredno ponosni, pa je projekt
Rdeči noski, ki ga podjetje gmotno in moralno podpira že več let.

Društvo za pomoč trpečim in bolnim Rdeči noski – zdravniki klovni je humanitarna, nevladna
in nepridobitna organizacija s poslanstvom, da vsem bolnišnicam in oddelkom Slovenije, kjer si
želijo obiska klovnov zdravnikov, nudi svoj program.

Elektro Ljubljana je tudi za obdobje 2009-2013 ostal dolgoročni partner za podporo programa
Rdečih noskov, saj je ta dobro sprejet in potreben spremljevalni in podporni program obstoječemu
programu zdravljenja v bolnišnicah.

Dne 28.09.2009 so Rdeči noski skupaj z dolgoletnim donatorjem Elektro Ljubljana d.d. obiskali
Splošno bolnišnico Novo mesto. Predsednik uprave mag. Mirko Marinčič je istočasno izkoristil
priložnost in predal  Zdravstvenemu domu Novo mesto donacijo v vrednosti 1.500 EUR.

Pacienti so zelo slikoviti pri opisovanju
svojih težav in samih sebe, tako mi povedo:
»Bila sem pretrgana kot lovski pes, nato pa
sem se pozdravila in sem šla kot srna.« Znajo
mi tudi povedati, da zdravila »šparajo« in
da jih jedo »na golo kožo«. Kadar nočem
napisati zdravil, ker menim, da jih pacient
še ima, mi hitro povedo: »Kaj komplicirate,
sem prav zares že vse arcnije požrla.« Pacient
se mi je tudi pohvalil, da vsak dan popije
»en zavitek Donata«.

Nežka Dular, dr.med.

Še ena zelo resna o resni zadevi!
»Sem dajal BISOLVON v oči.«
» Kaj ste dajali ?«
»BISOLVON v oči.«
»Ja, kdo vam je pa to rekel?«
»Vi ste mi napisali.«
» Pa ne za v oči!« postanem vsa trda od

strahu.
»Ja, pa ste še rekli trikrat na dan v oči.«
Sem že čisto mrtva, a še vedno igram

vlogo zdravnika. »To bo pa pomota.«
» Jaz ne vem, če je pomota, a meni je

pomagalo.«
Oddahnem si, se sklonim nad karton in

pogledam, kaj sem napisala pri zadnjem
obisku. Oživim od veselja – BIVACYN
kapljice piše. Nato pacient še pove, da je
bila steklenička čisto majhna in skupaj
ugotoviva, da je dobil pravo zdravilo za
pravo obolenje. BISOLVON je tudi tekočina,
a je v veliki steklenički. Je za odkašljanje
in ga jemljemo trikrat na dan eno žlico v
usta.

Nežka Dular, dr.med.
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PRIHODI:

Oddelek splošne medicine z NMP
1. LJILJANA MARIĆ, dr. med. – določen čas
2. MARTINA FRELIH, zdr. teh. – določen čas
3. MARKO TOMIČ, zdr. teh. – določen čas
4. LILJANA ŠERE, zdr. teh. – pripravnica – določen čas
5. KRISTINA GRABNAR, zdr. teh. – pripravnica – določen čas

Oddelek otroške in šolske medicine z razvojno ambulanto in logopedi
1. JANA BOŠNJAK , dr. med. - specializantka – določen čas
2. VESNA PAVLIČ, dms – določen čas

Oddelek medicine dela, prometa in športa
1. JOŽICA ŽEFRAN, zdr. administratorka – določen čas

Oddelek fiziatrije in fizioterapije
1. ZVONKA CERJANEC, dipl. fiziot. – pripravnica – določen čas

Oddelek zobozdravstvene službe
1. NATAŠA DAVID, dr. dent. med. – pripravnica – določen čas
2. ANJA TURŠIČ, dr. dent. med. – pripravnica – določen čas
3. POLONA GAČNIK, dipl. inž. radiolog – pripravnica – določen

čas

Oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne zadeve
1. MIRA LOBE – določen čas

Oddelek za finančno računovodske zadeve, plan in analize
1. TONI LAVRIČ, dipl. inž. elektroteh. – nedoločen čas

ODHODI:

Oddelek splošne medicine z NMP
1. MARIJANA DJORDJEVIĆ, dr. med. – sporazumna prekinitev
2. JOŽEFA JUDEŽ, zdr. teh. upokojitev
3. TONI JARC – šofer – upokojitev

Oddelek zobozdravstvene službe
1. MAJA AMBROŽ ŠPENDAL, dr. dent. med. – potek določenega

časa
2. POLONA GAČNIK, dipl. inž. radiolog. – pripravnica – sporazumna

prekinitev
3. ANA RAŽEN, zdr. teh. – potek določenega časa

Oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne zadeve
1. JANEZ FINK, vzdrževalec – poslovni razlog

SUSPENZ:

Oddelek splošne medicine z NMP
1. GORAZD GREGORČIČ – suspenz pogodbe o zaposlitvi zaradi

poklicne rehabilitacije

10 let

1. PETRA GERDENC
2. MARJANCA KUŠLJAN
3. SUZANA LUŠTEK
4. MOJCA PETERLIN
5. ŠPELA PUCELJ

20 let

1. VESNA GAŠPERŠIČ
2. DARJA RADEŠČEK, dr. med.
3. ANDREJA ŠENICA

30 let

1. IRENA ADAMOVIČ
2. EMA ALIČ ŽVAGEN, dr. med.
3. VANJA BABIČ
4. prim. mag. DAROSLAV IVAŠKOVIĆ, dr. med.
5. VERONIKA MESOJEDEC
6. JOŽE NOVAKOVIČ
7. MAJDA STOJANOVIĆ, dr. med.
8. VALERIJA ZUPANČIČ
9. SLAVKA DANICA ŽIBERT VIZEC, dr. med.

40 let

1. JANEZ FINK
2. JERNEJ KRANJC, dr. med.

JUBILEJNE NAGRADE
 V LETU 2009

1. MIHAELA CAR MATJAŠIČ, dr. med.

je uspešno opravila specialistični izpit iz Družinske medicine

ZAKLJUČENO ŠOLANJE
V LETU 2009

ZAKLJUČENO ŠOLANJE
V LETU 2010

1. ALEŠ JAKŠE
je uspešno končal študij na Visoki šoli za zdravstvo – smer zdravstvena

nega
2. PETAR KAPRALJEVIĆ
je uspešno končal študij na Visoki šoli za zdravstvo – smer fizioterapija
KADROVSKO POROČILO (januar – avgust 2010)

Polona Bukovec
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Novorojenček je začetek vsega –
nečesa čudovitega, upanja,

sanj o možnostih.
E Lesha

NNNNNAŠI MLADI NAŠI MLADI NAŠI MLADI NAŠI MLADI NAŠI MLADI NADEBUDNEŽIADEBUDNEŽIADEBUDNEŽIADEBUDNEŽIADEBUDNEŽI

Za naraščaje in domače veselje so poskrbeli:
- Darja Kastelic, patronaža
- Alenka Urbančič, patronaža ŽBK
- Jožica Gregorčič, patronaža
- Senka Perak, zobna
- Barbara Krištof, uprava
- Petra Doles, zobna
- Nataša David, dr. dent. med., zobna
- Jure Binter, dr. dent. med., zobna
- Gašper Fortuna, dr. dent. med., zobna
Za dvojno veselje in igrivost v domačem domu
pa je poskrbel:
- Ervin Strbad, dr. med., psihiatrija

22.7.2009 se je mamici Alenki Urbančič in
atiju Feliksu Ahlinu rodil sin ŽIGA. Mamica
je ravno na svoj rojstni dan dobila najlepše
darilo – čudež življenja in velik sonček. Srečna
starša se zahvaljujeta vsem, ki so jima stali ob
strani in držali pesti za njunega korenjaka.
Iskrena hvala!

To je EMA, rojena 17.7.2009. Rada jo ima
sestra Neža (9 let), brata Blaž (5 let) in Gašper
(3 leta), ati Lojze (40 let) in mami Darja Kaste-
lic(pssst let).

PETER, rojen 23.01.2010, sin ponosnega očka
Gašperja Fortune, dr.dent.med.

VID, rojen 12.07.2009 – sonček mamice
Gregorčič Jožice

ELA s ponosno mamico Petro

LUKA je nov družinski član družine Krištof,
ki se čudi svoji mamici Barbari.

Polona Bukovec

VID, rojen 03.12.2009 – dobrovoljček mamice
Senke Perak, ki uživa v bazenčku

ROJSTVO
Stopite naravnost kakor v copatih
naravnost pri glavnih vratih
v ta lepi dan, kot bi šli v pesem.

Svet naokrog je vabljiv in vonljiv,
čudno resen in nemalo slovesen:
nekdo se je pravkar rodil.
in to je najlepša pesem.

Stopite narahlo in pustite k nebesom
odprta vrata.
naj skoznje lije botrinja bogata –
novorojenčeva pesem.

Tone Pavček



»Vse, ki boste prišli v Zdravstveni dom, bomo obravnavali

kot da ste naši najdražji, naši starši, naši otroci, naši prijatelji...,

za vas moramo biti vaša najboljša izbira«


