
Jesen  - kot umi ra nje? 
   - kot žetev? 
  - kot me gla v na ra vi in sti ska pri srcu? 

   - kot meh ko ba čudo vi tih barv in dišeč ko stanj v ro kah? 
Kolikomožnosti!
Ko li ko po vsem raz ličnih idej za let ni čas, ki ga se daj živi mo. 
Po dol gem času se spet og lašamo. Hočemo biti živi, hočemo po teg ni ti naj boljše 
iz da ne ga tre nut ka. 
Imam ide jo – bo di mo boljši! 
Vze mi mo, da je vse tako kot mora biti. Saj vem, da so se naše vr ste raz redčile – 
mno gi so z gren ko bo v srcu os ta li doma in so jez ni na čas, ki jih je po sta vil na 
dru gačno pot, kot pa so si jo sami za mi sli li. Vse je težje, ver je mi te mi – tudi tale 
moj uvod nik se mi ne ka ko za ti ka. 
A vo lja je! In to je po mem bno. 
In kaj mi je dalo naj več za go na za pi sa nje? 
Us ta vil me je ko le ga zdrav nik za seb nik »Kaj pa časo pis – po grešam ga! Bi lah ko 
do bil en iz vod?« 
In zdi se mi, da so se začele rah ljati ve ri ge, ki so nas držale vsa ke ga na svo jem 
kon cu.
Intojedobro!

Po en iz vod našega gla si la pošil ja mo 
tudi vam. Ob tej pri li ki lepo vab lje-
ni k so de lo va nju. Vese li bomo prav 
vsa ke ga pris pev ka o vaših težavah, 
ve se lju in načrtih pri delu.

UrednicaNežkaDular,dr.med.

Besedazasebnikom

UVODNIK

interni časopis

številka 29
leto XII

oktober 2009



BESEDA DIREKTORICE O REZULTATIH 
DELA V LETU 2008

Leto 2008 je bilo neke vr ste pre lom-
no leto za za vod. Sku paj z vami smo 
bili po stav lje ni pred iz ziv na eni stra ni, 
da z mo jim na sto pom vo de nja za vo da 
zgra di mo od nos med se boj ne ga zau-
pa nja in vza jem ne ga spošto va nja, ki 
je te melj ni pred po goj za do bro delo, 
na dru gi stra ni pa, da sa ni ra mo ve li-
ko iz gu bo (457.000 EUR) iz leta 2007 
in spet vzpo sta vi mo nor mal ne raz me re 
za delo v za vo du. Us pe lo nam je ure-
sničiti sa na cij ski pro gram in za ključiti 
po slov no leto s po zi tiv nim po slov nim 
re zul ta tom v višini 94.479 EUR.

Po slo va li smo ra cio nal no in stroškov-
no učin ko vi to. Pri na ba vah smo stro-
go spošto va li za ko no da jo jav ne ga na-
ročanja za zdra vi la, sa ni tet ni mate rial, 
za va ro va nje, iz ved li smo ka drov sko 
pre struk tu ri ra nje in zmanjšali šte vi lo 
za po sle nih, pred vsem nez dravs tve nih 
de lav cev. Po večali smo pri hod ke us-
tvar je ne na trgu.

Med po mem bnejšimi in ve sti ci ja mi 
ve lja ome ni ti Cen ter za pre prečeva nje 
in zdrav lje nje od vi sno sti od pre po ve-
da nih drog, ki smo ga ure di li v klet nih 
pro sto rih. Tako smo prišli do so dob-
no oprem lje nih pro sto rov s po seb nim 
vho dom, kar bo prav go to vo manj 

mo teče za bol ni ke, ki so se do slej v 
dru gem nad strop ju dnev no srečeva li 
z užival ci drog, ki pri ha ja jo po me ta-
don. Zmanjšali smo uprav ne pro sto-
re in tja pre se li li pa tro nažno službo, 
iz praz nje ne or di na ci je pa na me ni li 
dve ma no vi ma or di na ci ja ma. Na ba vi-
li smo kli mat ske na pra ve ter po skr be li 
za naj nuj nejšo računal niško opre mo in 
in for ma cij sko in fra struktu ro.

Med dru gim smo po so do bi li av to-
park z dve ma no vi ma reševal ni ma vo-
zi lo ma. Pričeli smo s po stop kom na-
ba ve zob ne ga rent ge na – or to pa na in 
ak tiv no so de lo va li v ve li ki hu ma ni tar-
ni ak ci ji za na kup no ve ga ma mo gra fa 
v skup ni vred no sti (do na ci ja+ZD NM) 
cca. 400.000 EUR.

V letu 2008 smo iz pe lja li novo si ste-
mi za ci jo de lov nih mest in po skr be li 
za uved bo no ve ga plačnega si ste ma 
za jav ni sek tor. Sko zi celo leto smo 
se srečeva li s po manj ka njem zdrav ni-
kov. Us pe lo nam je red no za po sli ti dva 
zdrav ni ka (od po treb nih petih) za delo 
v ur gent ni službi (PHE). Za po sli li smo 
zdrav ni co spe cia list ko splošne me di-
ci ne, dva zo boz drav ni ka (ene ga v ZP 
Žužem berk, dru ge ga v No vem me stu) 
in pe dia tri njo v ZP Šent jer nej.

Pre ko Mest ne občine Novo me sto in 
Občine Šmar ješke To pli ce smo se pri ja-
vi li na raz pis za in ve sti ci jo Mi ni strs tva 
za zdrav je, in si cer v No vem me stu v 
vred no sti 400.000 EUR in v Šmar jeških 
To pli cah v vred no sti 420.000 EUR.

Us pe lo nam je iz boljšati no tra njo 
kli mo in za do voljs tvo za po sle nih (in-
deks  za do voljs tva 3,25, leto 2007 2,78). 
Po leg pri za de va nja za za po sli tev no vih 
zdrav ni kov smo skr be li tudi za nove 
pro gra me. Na našo po bu do in pri pra vo 
pro gra ma z ute me lji tva mi v so de lo va-
nju z ZZZS Novo me sto je Mi ni strs tvo 
za zdravs tvo do lenj ski re gi ji odo bri lo 
širi tev zdravs tve ne mreže za 2 pro gra-
ma zo boz drav ni ka in za 2 pro gra ma 
splošnega zdrav ni ka. 

V me se cu ju li ju nam je us pe lo po tr-
di ti pre so jo stan dar da ka ko vo sti ISO 
9001 in pri do bi ti li cen co za učno bazo 
za Vi so ko zdravs tve no šolo v Ljub lja ni 
in No vem me stu.

Naj pou da rim, da smo do sežene 
re zul ta te v letu 2008 do se gli sku paj 
z vse mi vami, s so de lav ka mi in so-
de lav ci. Zah va lju jem se vsem, ki ste 
pri po mo gli k iz pol ni tvi de lov ne ga 
pro gra ma za vo da ali so de lo va li pri 
dru gih ukre pih za us pešno sa na ci jo 
in po slo va nje za vo da.

Direktorica,dr.MilenaKramarZupan
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Let ni plan dela je us mer jen v iz pol-
nje va nje ci ljev, vi zi je in po slans tva ter 
ohra ni tev in na dalj nji raz voj jav ne ga 
za vo da.

Pre pričana sem, da je v do bro upo-
rab ni kov in večine iz va jal cev vred no 
ohra ni ti zdravstve ni dom. Zdravs tve-
ni dom mora os ta ti te melj ni iz va ja lec 
jav ne zdravs tve ne službe na pri mar ni 
rav ni, saj:

- je uve ljav lje na in preiz kušena ob-
li ka de lo va nja;

- na enem me stu nudi or ga ni za cij-
sko in stro kov no vo de no zdravs-
tve no vars tvo;

- za go tav lja ne pre ki nje no zdravs-
tve no vars tvo in sta bil nost de lo-
va nja jav ne mreže;

- za go tav lja ena ko do stop nost za 
vse upo rab ni ke in so cial ne sku-
pi ne;

- ni pro fit no na rav nan, ven dar 
kljub temu stroškov no učin ko vit 
in po slov no us pešen;

- omo goča (večji) nad zor in vpliv 
jav no sti na delo in po slo va nje;

- je no si lec obram bnih pri prav in iz-
va ja lec ukre pov ci vil ne zaščite;

- pred stav lja učno bazo za izo-
braževa nje zdravs tve nih de lav-
cev in so de lav cev.

Po de lje va nje kon ce sij zmanjšuje 
ob seg de jav no sti in načenja stroškov-
no učin ko vi tost za vo da, saj se v struk-
tu ri po večuje de lež fik snih stroškov. 
Za ob stoj in utr di tev vlo ge zdravs tve-
ne ga doma je nuj no:

- da za vod tudi v pri hod nje ohra ni 
de jav no sti, ki jih do loča Za kon o 
zdravs tve ni de jav no sti;

- da ohra ni ob seg po slo va nja, ki 
omo goča stroškov no učin ko vi to 
(po zi tiv no) po slo va nje.

Za stav lje ne ga ci lja ni mo goče do-
seči v konf lik tu z za seb ni mi kon ce sio-
nar ji, am pak je po treb no poi ska ti poti 
za so bi va nje jav ne ga in za seb ne ga. Če 
želi za vod us pešno kon ku ri ra ti no vim 
iz zi vom, se mora or ga ni zi ra ti – po so-
do bi ti svo je po slo va nje in ohra ni ti jav-
no last ništvo ter ne pro fit ni značaj.

V letu 2009 bodo zato še na prej glav-
ni ci lji za vo da:

- za go tav lja nje zdravs tve ne ga vars-
tva na stro kov nem in or ga ni za cij-
skem ni vo ju, ki omo goča kar naj-
večjo možno ko rist po sa mez ni ku 
in skup no sti;

- stal na skrb za do se ga nje naj višje 
možne rav ni za do voljs tva upo-
rab ni kov, plačni kov, za po sle nih 
in po slov nih part ner jev;

- načrto va nje, iz va ja nje, nad zor in 
iz boljševa nje de lov nih po stop-
kov z na me nom iz boljševa nja 
po nud be zdravs tve nih sto ri tev 
in večanja zadovoljs tva naših pa-
cien tov;

- ne neh no stro kov no in splošno 
iz po pol nje va nje za po sle nih in 
us tvar ja nje po zi tiv ne ga us tvar-
jal ne ga vzdušja med za po sle ni mi 
v za vo du;

- po zi tiv no po slo va nje za vo da;
- pri la ga ja nje spre mem bam v na-

cio nal ni zdravs tve ni po li ti ki in 
ohra njanje do bre ga ime na in ug le-
da za vo da v družbeni skup no sti.

V letu 2009 je po treb no ohra ni ti ob-
seg de jav no sti v mreži os nov ne zdravs-
tve ne de jav no sti na ob močju de lo va nja 
in širi tev de jav no sti na po dročjih, ki jih 
za vod vztraj no pre se ga za ra di po treb 
upo rab ni kov (ma mo gra fi ja, reševal ni 
pre vo zi, psi ho lo gi ja,…). 

Dr.MilenaKramarZupan

PO SLOV NI NAČRT 2009 NOVI PLAČNI 
SISTEM

KatarinaDrenik

S 1.8.2008 je sto pil v ve lja vo Za kon o si-
ste mu plač v jav nem sek tor ju (Ur. l. 56/02, 
110/02, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 
27/06, 68/06, 121/06, 1/07, 57/07, 10/08, 
17/08, 58/08, 69/08, 80/08, 120/08), s ka te-
rim naj bi se od pra vi la ne so raz mer ja v plačah, 
pred vsem pa naj bi bil si stem pre gled nejši 
in pra vičnejši. Uve lja vi tev no ve ga plačnega 
si ste ma v Zdravs tve nem domu je ime lo za po-
sle di co 33,59 od stot no po večanje plač. 

Po sle di ca no ve ga plačnega si ste ma je bila 
tudi nova si ste mi za ci ja de lov nih mest. Raz-
vrščanje za po sle nih je bilo za sno va no na 
pod la gi na zi vov de lov nih mest, ki so bili do-
ločeni v po seb nem ta rif nem delu in anek sih h 
ko lek tiv ni po god bi (Po seb ni tarif ni del Ko lek-
tiv ne po god be za zdrav ni ke in zo boz drav ni ke 
v re pub li ki Slo ve ni ji za ra di rea li za ci je Za ko-
na o si ste mu plač v jav nem sek tor ju – Ur. l. 
60/08, Aneks h Ko lek tiv ni po god bi za de jav-
nost zdravs tva in so cial ne ga vars tva Slo ve ni je 
– Ur. l. 60/08, Aneks h Ko lek tiv ni po god bi za 
za po sle ne v zdravs tve ni negi – Ur. l. 60/08). 
Sama pre ved ba je bila pro gram sko za sno va na 
s stra ni Mi ni strs tva za jav no upra vo. Za vod je 
pri pre ved bi plač iz sta re ga v nov plačni si tem 
upošte val na zi ve in plačne raz re de de lovnih 
mest, ki so jih z anek si k po sa mez nim ko lek tiv-
nim po god bam iz po ga ja li vla da in sin di ka ti. 

Novi plačni si stem je pri ne sel mno go spre-
memb, upam si tr di ti, da tudi mno go ne za do-
voljs tva med za po sle ni mi in mor da več raz lik 
kot jih je si stem pred vi del. Mnogo je še ne ja-
snih, od pr tih vprašanj, na ka te ra iščemo od go-
vo re. Pri stoj na mi ni strs tva ob ljub lja jo, da naj 
bi se v pri hod nje od pr ta vprašanja raz ja sni la 
in bi se od pra vi le po manj klji vo sti ter na pa ke. 
Pred vi de va jo se tudi še na dalj nja us kla je va nja 
ko lek tivne po god be z re pre zen ta tiv ni mi sin di-
ka ti. Za ra di tega bodo tudi v pri hod nje po treb-
ne po nov ne spre mem be ko lek tiv ne po god be 
in anek sov k po god bi o za po sli tvi.
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Prepoznajtesimptome
Zelo po mem bno je, da pre poz na mo 

glav ne bo le zen ske zna ke pandemske 
gripe. Le tako bomo zna li pra vo ča sno 
in us trez no ukrepati ter pre pre či ti nje-
no na dalj nje šir je nje.

Bo le zen po te ka s po dob ni mi zna ki 
in simp tomi kot obi čaj na se zon ska 
gri pa: po vi ša na te le sna tem pe ra tu ra, 
mra ze nje, suh ka šelj, bo le či ne v žre lu, 
za ma šen nos ali iz ce dek iz nosu, bo-

le či ne v mi ši cah in 
ko steh, gla vo bol, 
utru je nost, bru ha-
nje, dri ska. Ve či na 
lju di si tudi brez po-
seb ne ga zdrav lje nja 
opomo re v ted nu 
dni. Po ro ča jo tudi o 
tež jem po te ku bo-
lez ni s pljuč ni co, z 
od po ved jo di ha nja 

in s smrt nim izi dom. Po dob no kot 
okuž ba z vi ru som se zon ske gri pe tudi 
okuž ba z pan dem sko gri po po slab ša 
os nov no kro nič no bo le zen. Pra vi lo ma 
je ose ba kuž na, ko se pokaže jo ti pič ni 
bo le zen ski zna ki in do se dem dni po 
za čet ku bo lez ni. Mlaj ši otro ci in imun-
sko os lab lje ni so kuž ni dlje ča sa, kar 
po me ni, da je iz lo ča nje vi ru sa dalj še. 
Ko bo le zen ski zna ki iz gi ne jo, iz gi ne 
tudi mož nost pre na ša nja pan dem ske 

gri pe na dru ge lju di. S to plo me rom lah-
ko hi tro ugo to vi mo glav ni bo le zen ski 
znak: po vi ša no te le sno tem pe ra tu ro. 
Če opa zi mo bla ge bo le zen ske zna ke 
pan dem ske gri pe, jih zdravimo kot obi-
čaj no se zon sko gri po ali tež ji preh lad. 
Po mem bno je, da po či va mo, uži va mo 
za do sti te ko čin in po po tre bi jem lje mo 
zdra vi la za zni ža nje pre vi so ke te le sne 
tem pe ra tu re. Zla sti pa se izo gi ba mo te-
snim sti kom z dru gi mi.

Kdajkzdravniku?
TAKOJpoiš či te zdrav niš ko po moč, 

če: 
- dihate s te ža vo, vas du ši ali ima-

te hude bo le či ne v pr sih; 
- iz kaš lju je te gnoj ali kr va vo sluz; 
- va še ust ni ce po sta ne jo mo dro ali 

vi jo lič no obar va ne; 
- na vodo ho di te ved no red ke je, uri-

na je malo in je tem ne bar ve; 
- po sta ne te omo tič ni, po ča sni, zas-

pa ni, zme de ni, na vpra ša nja zme-
de no od go var ja te. 

OTROCI
- tež ko di ha jo že pri majh ni te le sni 

ak tiv no sti; 
- hi tro in ne red no di ha jo; 
- ob ču ti jo bo le či ne in sli ši te pi ska-

nje, ko di ha jo; 
- ima jo tem pe ra tu ro viš jo od 39°C; 

- če ne pre ki nje no bru ha jo; 
- ima jo mo dro ali vi jo lič no obar va ne 

ust ni ce; 
- če opa zi te zna ke iz su ši tve: omo-

tič nost, red ko uri ni ra nje, malo 
uri na; 

- če so zme de ni, zas pa ni, neod ziv ni. 

Preventiva
Šir je nje okuž be z no vim vi ru som gri-

pe lah ko zmanj ša mo, če upo šte va mo 
ne kaj os nov nih na pot kov.

Pogostosiumivamoroke.
Pogo sto umi va nje rok je na ju čin ko-

vi tej ša zaš či ta. Roke si ved no umi je mo 
po kaš lja nju, ki ha nju, bri sa nju nosu in 
do ti ka nju one sna že nih po vr šin, s ka-
te ri mi je bilo v sti ku ve li ko lju di. Roke 
si vsaj 20 se kund te me lji to umi va mo s 
to plo vodo in mi lom, jih obri še mo s pa-
pir na to bri sa čo in z njo za pre mo pipo. Z 

umi va njem rok lah ko 
ob čut no zmanj ša-

mo šir je nje na-
lez lji ve bo lez ni 
med odra sli mi 
in med otro ci. Če 

ni ma mo mož no-
sti umi va nja rok, 

upo ra bi mo robč ke z 
al ko hol nim raz ku ži lom, s ka te ri mi si 
te me lji to obri še mo roke.

Pandemska 
gripa

Pandemskagripajeakutna
okužbadihal,kijopovzroča
virusgripeA(H1N1).Pan
demskagripaseširinaenak
načinkotobičajnasezonska
gripa,največkratkapljično.
Kužnekapljiceseprenašajos
kašljanjem,kihanjemaligo
vorjenjem,lahkopaseokuži
motudizdotikanjemonesna
ženihpovršin.Virusnanaših
rokahpreživizelokratekčas,
vendargavtemčasu,čenismo
pazljivi,lahkoprekoči,nosu
aliustvnesemovtelo.Zatoje
zazaščitozelopomembnood
govornoravnanje,zlastida
upoštevamoustreznehigien
skenavade.
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Kokašljamoalikihamo,vednoupora
bimopapirnatrobček.

Ko kih ne mo ali za-
kaš lja mo, si usta 

in nos pre kri je-
mo s pa pir na-
tim robč kom, 
ki ga ta koj po 

upo ra  bi  var-
no od vr že mo v 

najb liž ji koš. Tako 
bomo za go to vi li, da se kuž ne kap lji-
ce ne bodo pre na ša le. Če pa pir na te ga 
robč ka ni ma mo, lah ko kih ne mo ali za-
kaš lja mo v zgor nji del ro ka va.

Zrokamisenedotikamooči,nosuin
ust.

Okuž ba se po-
go sto ši ri tako, 
da si z do ti ka-
njem raz lič nih 
oku že nih po-

vr šin vi rus sami 
za ne se mo v telo.

Izogibamosetesnimstikomzljudmi,
kiimajoznakebolezni.

Šir je nje pan dem ske gri pe pre pre či-
mo tudi tako, da se izo gi ba mo te snim 
sti kom z že obo le li mi. Ose bi, ki ka že 
zna ke okuž be se, če ni nuj no ne prib-
li ža mo na manj kot en me ter raz da lje. 
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Bol ni ke za pan dem-
sko gri po obiš či te 
le, če je to nuj no 
po treb no.

Čeprisebiopa
zimobolezenske
znake pandem
skegripe,ostanemo
domainpokličemoosebnegazdrav
nika.

Ome ji te sti ke z dru gi mi ljud mi in 
os ta ni te doma. Po te le fo nu po kli či te 
iz bra ne ga zdrav ni ka, ki vam bo sve to-

val in se od lo čil gle de 
zdrav ljenja. 

www.ustavimo-gripo

KIHNIMO JO V ROBEC IN NJENO VIROZO ODPLAKNIMO 
V ODTOK!                                    

GRIPA JE NA POHODU KOT VSAKO LETO.

ZA
  ZA

Č
ETEK

 - JE TO
 D

O
V

O
LJ!



REVIZIJSKO POROČILO RAČUNSKEGA 
SODIŠČA
RačunskosodiščejevMestniobčiniNovomestoinZdravstvenemdomuNovomestoizvedlo
revizijopravilnostiinučinkovitostipodeljevanjakoncesijvosnovnizdravstvenidejavnosti
vobdobjuodleta2000doleta2006.

Pri pre ver ja nju pravilnostipostopkovobčine za za go-
tav lja nje oprav lja nja jav ne službe v os nov ni zdravs tve ni 
de jav no sti je ugo tav lja lo, alijeMestnaobčinaNovomesto
zagotovilaustreznepodlagezapodeljevanjekoncesijza
opravljanjejavnezdravstveneslužbe,alijebilpostopek
podelitvekoncesijizvedenvskladuspredpisi,alisobiles
koncesionarjisklenjeneustreznepogodbeinkakojeobčina
sodelovalapriureditviostalihodnosovmedizvajalcijavne
zdravstveneslužbe.

Račun sko so dišče je o pra vil no sti po stop kov pri po de-
lje va nju kon ce sij v Mest ni občini Novo me sto izreklo ne
gativnomnenje, saj je ugo to vi lo, da Mest na občina Novo 
me sto v ob dob ju na ka te re ga se na naša re vi zi ja:

- ni za go to vi la us trez ne pod la ge za po de lje va nje kon-
ce sij za oprav lja nje jav ne zdravs tve ne službe, saj ni 
ime la us trez ne ga stra teškega do ku men ta, ki bi do ločal 
dol go ročnejše us me ri tve raz vo ja os nov ne ga zdravs-
tve ne ga vars tva v občini in pod la go za krat ko ročne 

ukre pe gle de ma te rial-
nih, or ga ni za cij skih in 
ka drov skih po go jev za 
za go tav lja nje in iz va ja-
nje os nov ne zdravs tve-
ne de jav no sti;
- ni po skr be la za javnost 
in pre gled nost v raz-
ličnih fa zah po stop ka; 
v ob dob ju, na ka te re ga 
se na naša re vi zi ja, je 
kon ce si je po de lje va la 
iz ključno na pod la gi 
vlo ge zain te re si ra ne-
ga iz va jal ca; s po de li-
tva mi kon ce sij v letu 
2006 je bis tve no spre-
me ni la raz mer je med 
iz  va ja l  c i  osnovne 
zdravs tve ne de jav no-
sti raz ličnih sta tu snih 

ob lik, ki ga je s skle pom 
do ločil občin ski svet;

- s kon ce sio nar ji je skle ni la po god be, ki niso vse bo va le 
vseh ele men tov, ki jih do ločajo pred pi si;

- cene na je ma po slov nih po vršin ni do ločila na pod la gi 
us trez ne ga splošnega akta, ki bi do ločal tudi me to do-
lo gi jo za ob li ko va nje cene.

KatarinaDrenik

Mest na občina Novo me sto je že med re vi zij skim po stop-
kom spre je la ne ka te re po prav ljal ne ukre pe – pri pra vi la je 
pred log stra te gi je raz vo ja pri mar ne ga zdravs tva v Mest-
ni občini Novo me sto in po skr be la za iz me ro pro sto rov 
v ob jek tu Zdravs tve ne ga doma Novo me sto in oce no 
tržne vred no sti na jem ne pra vi ce, ki jo je iz de lal urad-
ni ce ni lec. 

Račun sko so dišče je MO NM pri po ročilo, naj vzpo-
sta vi us tre zen nad zor nad vse mi iz va jal ci os nov ne ga 
zdravstva v občini, od iz va jal cev zdravs tve nih sto ri tev zah-
te va red no po ročanje o iz pol nje va nju na log, pred vsem gle de 
iz va ja nja po god be ne ga ob se ga pro gra ma in o so de lo va nju 
na po dročjih, v ka te ra se vključuje jo tako za seb ni ki kot tudi 
Zdravs tve ni dom, ve ljav ne konce sij ske po god be v pri hod nje 
po veže tudi s pred hod no ure di tvi jo od no sov med kon ce sio-
nar ji in zdravs tve nim do mom, za go to vi ena ko obrav na va nje 
vseh na jem ni kov in čim prej us ta no vi svet jav ne zdravs-
tve ne službe ter ure di med se boj ne pra vi ce, ob vez no sti in 
odgovor no sti z občina mi sou sta no vi te lji ca mi zdravs tve ne ga 
doma.

Pri pre so ji vplivapodeljevanjakoncesijnaučinkovitost
poslovanja Zdravs tve ne ga doma Novo me sto je račun sko 
so dišče ugo tav lja lo, alijezdravstvenidomvletih2005in
2006šezagotavljalvsedejavnosti,kijihdoločazakon,kako
podeljevanjekoncesijvplivanarezultateposlovanjazdravs
tvenegadomainkakozdravstvenidomgospodarissredstvi,
kisomubiladanavupravljanje.

Račun sko so dišče je ugo to vi lo, da je Zdravs tve ni dom 
Novo me sto v obdob ju, na ka te re ga se na naša re vi zi ja, še 
za go tav ljal iz va ja nje vseh de jav no sti, ki jih do loča za kon, 
ven dar je po po de li tvi kon ce sij v letu 2006 deležzasebni
kovskoncesijovizpostaviNovomestovvečinidejavno
stimočnopresegelpovprečjenaravnidržave. Zmanjšanje 
pro gra ma je pov zročilo tudi presežekzaposlenih, saj skle-
nje ne kon ce sij ske po god be kon ce sio nar jev ne za ve zu je-
jo k za po sli tvi vse ga pri pa da jočega ka dra gle de na ob seg 
pro gra ma ozi ro ma k na ročanju sto ri tve v zdravs tve nem 
domu. S pre ho dom za posle nih zdrav ni kov med kon ce-
sio nar je se je v letu 2006 gle de na leto po prej po večalo 
tudi šte vi lo kon ce sio nar jev, ki so se v skla du z do go vo rom, 
red no vključeva li v iz va ja nje nuj ne me di cin ske po moči. 
Pri mer ja va cene ure dežurs tva kon ce sio nar ja in urne po-
stavke za po sle ne ga zdrav ni ka v zdravs tve nem domu je 
po ka za la, da je uradežurstva,kigajeopravilkoncesionar,
zazdravstvenidomvvečiniprimerovbistvenodražjaod
uredežurstvazaposlenegazdravnika.
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REVIZIJSKO POROČILO RAČUNSKEGA 
SODIŠČA

Zdravs tve ni 
dom Novo me sto je 

v ob dob ju, na ka te re ga 
se na- naša re vi zi ja, iz ka zo val 
po z i  t i - ven izid po slo va nja. Po-
večanje pre sežka pri hod kov nad od-
hod ki v letu 2006 gle de na leto po prej 
je bilo pred vsem po sle di ca po večanja 
pri hod kov od obre sti in pre vred no te-
nih pri hod kov. Zmanjšanje po god be-
ne ga ob se ga pro gra ma za ra di po de-
lje nih kon ce sij v letu 2006 je vpli va lo 
tako na pri hod ke kot tudi na od hod ke 
od po slo va nja tega leta, v večji meri 
pa se je odra zi lo šele na re zul ta tih po-
slo va nja v letu 2007. Po sle di ca neu-
re je nih od no sov s kon ce sio nar ji gle-
de do ločitve cene najema po slov nih 
po vršin je za naj manj 3.671 to lar jev 
pre ma lo pri hod kov od na jem nin in 
s tem za prav tak zne sek manj raz po-
ložlji vih sred stev za in ve sti ci je v letu 
2006 in za naj manj 6.640 to lar jev ne-
plačanih funk cio nal nih stroškov, ki 
jih je v letu 2006 namesto upo rab ni-
kov po slov nih po vršin plačal zdravs-
tve ni dom.

Med os ta li mi de jav nost mi zdravs-
tve ni dom iz va ja tudi la bo ra to rij sko in 
dru go diag no sti ko. Po dat ki o pri hod-
kih od oprav lja nja la bo ra to rij skih sto-
ri tev za leto 2006 kažejo, da je zdravs-
tve ni dom realiziralle78odstotkov
možnihprihodkov,oziromajeopravil
zanaročnike–koncesionarjeprib
ližno20odstotkovmanjlaboratorij
skihstoritev, kot jih ZZZS priz na va v 
ob li ki točk v stan dar du za de jav nost 
splošne me di ci ne. Ka pa ci te te zdravs-
tve ne ga doma na tem po dročju tako 
niso bile do volj iz ko riščene.

ZAKON O PACIENTOVIH 
PRAVICAH (ZP ac P)

Ur. l. št. 15/2008

Pravicadodostopadozdravstvene
oskrbeinzagotavljanjapreventiv
nihstoritev

zdrav lje nje pred vi do ma manj us pešno 
oz. ne mo goče

Pravicadoprimerne,kakovostnein
varnezdravstveneoskrbe
Pri mer na zdravs tve na os kr ba je 

ti sta, ki je sklad na s pa cien to vi mi po-
tre ba mi in zmožnost mi zdravs tve ne ga 
si ste ma, te me lji na eno stav nih, pre-
gled nih in pri jaz nih ad mi ni stra tiv nih 
po stop kih ter vzpo stav lja s pa cien tom 
od nos so de lo va nja in zau pa nja. 
Pa cient je upra vičen do me di cin-

ske ga po se ga/zdravs tve ne os kr be, če 
je ta po pra vi lih me di cin ske stro ke po-
treb na in se gle de na so dobno me di-
cin sko dok tri no upra vičeno pričaku je, 
da bo pa cien tu ko rist na, pričako va ne 
ko ri sti pa so večje od tve ganj.

Pravicadospoštovanjapacientove
gačasa
 Nuj na me di cin ska po moč se opra vi 

ta koj, v vseh dru gih pri me rih pa mora 
biti pa cient uvrščen na čakal ni sez nam, 
pri čemer se upošteva stro kov ne stan-
dar de gle de stop nje nuj no sti. 
Pa cient, na po ten s stra ni oseb ne-

ga zdrav ni ka na spe cia li stični pre gled, 
ima pra vi co do pre gle da v ra zum nem 
času.

Pravicadoobveščenostiinsodelo
vanja
Pa cient ima pravico do ko mu ni ka-

ZdravstvenidomNovomestoželivskladussvojimmotom
delovanjaopozoritipacienteintudizdravstvenedelavce,da
imajosvojepraviceindolžnosti,kijihopredeljujeZakono
pacientovihpravicah.Zakondoločapraviceindolžnosti,ki
jihimapacientoziromapacientkakotuporabnikoziroma
uporabnicazdravstvenihstoritevterdoločapostopkezauve
ljavljanjetehpravicvprimeru,dasotekršene.Zakonopa
cientovihpravicahjestopilvveljavodne26.08.2008.

Seznampacientovihpravic:

Pra vi ca do do sto pa zdravs tve ne 
os kr be, 
Pra vica do ne po goj ne nuj ne me-

di cin ske po moči 
Pra vi ca do pre ven tiv nih zdravs-

tve nih sto ri tev za ohra ni tev nje go ve ga 
zdrav ja in pre prečitev bo lez ni 

Pravicadoenakopravnegadosto
painobravnaveprizdravstveni
oskrbi
Pre po ved di skri mi na ci je 
Po seb no varstvo uživa jo pred-

vsem otro ci in dru ge ogrožene sku-
pi ne

Pravicadoprosteizbirezdravnika
inizvajalcazdravstvenihstoritev
Pra vi ca do pro ste iz bi re zdrav ni-

ka, ki se pod do ločeni mi po go ji lah ko 
za vr ne, in si cer da ne gre za nuj no me-
di cin sko po moč, v primeru, da bi bilo 
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ci je v slo ven skem je zi ku (ali v je zi ku na rod ne skup no sti na 
ob močjih lo kal nih skup no sti). 
 Pa cient mora biti ob veščen ne po sred no in na ra zum ljiv 

način v ce lo ti in pra vočasno o zdravs tve nem sta nju, ver jet-
nem raz vo ju ter po sle di cah bo lez ni ali poškod be, ci ljih, vr sti, 
načinu iz ved be, ver jet no sti us pe ha, pričako va nih ko ri stih 
in izi du me di cin ske ga po se ga oz. zdrav lje nja, o možnih tve-
ga njih, o mo re bit nih dru gih možno stih zdrav lje nja, o po-
stop kih in načinih zdrav lje nja, ki v Re pub li ki Slo ve ni ji niso 
do stop ni. 
Ob sta ja jo tudi iz je me od pra vi ce do ob veščeno sti, in si-

cer v pri me ru, če zdrav nik oce ni, da bi ob ve sti lo o zdravs tve-
nem sta nju pov zročilo zdravs tve no škodo, ven dar pa lah ko 
pa cient izrec no zah te va po pol no ob veščenost. 
Pa cient ima pra vico do so de lo va nja pri iz bi ri načina 

zdrav lje nja. 
 Pa cient ima pra vi co ve de ti kdo so de lu je pri nje go vem 

zdrav lje nju, pra vi ca do sez na ni tve s stroški.

Pravicadosamostojnegaodločanjaozdravljenju
Pa cient ima pra vi co do pri vo li tve v zdravs tve no os-

krbo.
Pod do ločeni mi po go ji pa se lah ko zdravs tve na os kr ba 

opra vi tudi brez pri vo li tve pa cien ta, med dru gim v pri me ru 
nuj ne me di cin ske po moč, če pa cient ni spo so ben od ločanja 
ali ni zmožen izra zi ti svo je vo lje.

Pravicadoupoštevanjavnaprejizraženevolje
Pra vi ca pa cien ta do do ločitve zdravs tve ne ga poob-

laščenca 
Pa cient ima pra vi co do iz ključitve oseb, ki so po za ko nu 

upra vičene do od ločanja o zdravs tve ni os kr bi 
Pra vi ca do upošte va nja vna prej izražene vo lje gle de 

zdravs tve ne os kr be)

Pravicadopreprečevanjain
lajšanjatrpljenja
  Pa cient je upra vičen do 

tega, da se ukre ne vse po treb-
no za od pra vo ali naj večjo 
možno ub lažitev bo lečin in 
dru ge ga trp lje nja
 Pra vi ca do pa lia tiv ne os-

kr be

Pravicadodrugegamnenja
Pra vi ca pa cien ta da ka dar ko li prido bi dru go mne nje, 

ven dar naj več en krat za oce no is te ga zdravs tve ne ga sta nja

Pravicadoseznanitvezzdravstvenodokumentacijo
Ta pra vi ca se iz va ja v pri sot no sti zdravs tve ne ga oseb ja 

v ko li kor je iz ka za na iden ti fi ka ci ja in prav na pod la ga na 
zah te vo, ki se pri is tem iz va jal cu zdravs tve nih sto ri tev lah ko 
vloži naj več 2x me sečno. V pri me ru kršitve te pra vi ce ima pa-
cient pra vi co pri tožbe pri In for ma cij skem poob laščencu

Pravicadovarstvazasebnostiinvarstvaosebnihpo
datkov
Pra vi ca pa cien ta do zaup nosti oseb nih po dat kov
Pra vi ca do za seb no sti pri oprav lja nju zdravs tve ne sto-

ri tve gle de nav zočno sti oseb)

Pravicadoobravnavekršitevpacientovihpravic
Vr ste po stop kov za vars tvo pa cien to vih pra vic: 
1. obrav na va kršitve pa cien to ve pra vi ce pred pri stojno 

ose bo iz va jal ca zdravs tve nih sto ri tev
2. obrav na va kršitev pa cien to ve pra vi ce v po stop ku pred 

Ko mi si jo Re pub li ke Slo ve ni je za vars tvo pa cien to vih 
pra vic

Pravicadobrezplačnepomočipriuresničevanjupa
cientovihpravic
 Pri ure sničeva nju pra vic po Za ko nu o pa cien to vih pra-

vi cah pa cien tu sve tu je, po ma ga in ga za sto pa za stop nik pa-
cien to vih pra vic.

Pacientovedolžnosti:
Z na me nom, da se do seže ka ko vost na in var na zdravs-

tve na os kr ba, ima po leg pra vic pa cient tudi dolžno sti, in 
si cer:
 dolžnost de jav ne ga so de lo va nje pri va ro va nju, kre pi tvi 

in po vr ni tvi last ne ga zdrav ja
 dolžnost rav na ti v skla du s pre je ti mi stro kov ni mi na vo-

di li in načrti zdrav lje nja v času zdrav lje nja, v ka te re je 
ust no ali pi sno pri vo lil

 dolžnost po da ja nja po treb nih in re sničnih in forma cij v 
zve zi z zdravs tve nim sta njem

 dolžnost ob veščanja zdravs tve nih de lav cev o ne nad nih 
spre mem bah zdravs tve ne ga sta nja, ki se po ja vi jo med 
zdrav lje njem

 dolžnost biti ob zi ren in spoštljiv do za seb no sti in dru gih 
pra vic dru gih pa cien tov ter zdravs tvenih de lav cev

 dolžnost spošto va nja ob jav lje nih ur ni kov, hišnega reda 
in pred pi sa nih or ga ni za cij skih po stop kov iz va jal cev 
zdravs tve nih sto ri tev

 dolžnost pra vočas ne ga ob veščanja iz va jal ca zdravs-
tve nih sto ri tev o mo re bit nem izo stan ku na pre gled ali 
zdrav ljenje

Postopekzzahtevozaobravnavo
kršitvepacientovihpravic

1. obrav na va kršitve pa cien to vih pra vic pri iz va jal cu 
zdravs tve nih sto ri tev - v Zdravs tve nem domu Novo me sto
ta kojšnje reševa nje nes po ra zu mov in spo rov ne po sred-

no na kra ju na stan ka spo ra/nes pora zu ma
vložitev zah te ve za 1. obrav na vo kršitev pa cien to vih pra-

vic pri pri stoj ni ose bi Zdravs tve ne ga doma v roku: 
-  15 dni od dom nev ne kršitve - neu stre zen od nos zdravs-

tve nih de lav cev
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- 30 dni od dom nev ne kršitve – neu-
strez no rav na nje zdravs tve nih de-
lav cev 

- 3 me se ce po pre te ku prejšnjih 
dveh ro kov, če je za kršitev zve del 
ka sne je oz. so se po sle di ce po ka-
za le ka sne je

2. obrav na va kršitve pa cien to vih pra-
vic pri iz va jal cu zdravs tve nih sto ri tev 
– na ko mi si ji RS za vars tvo pa cien to vih 
pra vic
vložitev zah te ve za 2. obrav na vo 

kršitev pa cien to vih pra vic pri Ko mi si-
ji RS za vars tvo pa cien to vih pra vic 

v roku: 
- 15 dni po vročitvi za pi sni ka iz po-

stop ka za obrav na vo 1. zah te ve
- 15 dni po po te ku roka za iz vršitev 

do go vo ra
- 30 dni od vložitve po pol ne prve 

zahte ve, če iz va ja lec zdravs tve nih 
sto ri tev zah te ve za 1. obrav na vo ni 
iz ve del

Zakonitizastopnikzapacientove
pravicezaDolenjskoregijojeg.Ro
bertSotler.

KatarinaDrenik

Leto 2009 je in bo tudi v pri hod nje 
zaz na mo va la pred vsem gos po dar-
ska in fi nančna re ce si ja, ki ni obšla 
niti zdravs tva. Vla da je pri pra vi la 
do ločene ukre pe, ki naj bi lajšali 
sta nje, saj bo po treb no z manjšimi 
fi nančnimi viri ohra ni ti prib ližno 
ena ko ozi ro ma že do seženo ra ven 
pra vic in zdravs tve ne var no sti pre-
bi vals tva. Do ločene ukre pe je pri-
pra vil tudi ZZZS, s ka te ri mi naj 
bi za go to vi li fi nančno vzdržnost 
si ste ma zdravs tve ne ga 
vars tva in za va ro vanj v 
letu 2009. 

Tudi iz va jal ci os nov ne 
zdravs tve ne de jav no sti 
smo dolžni pris pe va ti 
svoj de lež k ra cio na li-
za ci ji pri iz va ja nju pro-
gra mov zdravs tve nih 
sto ri tev in zmanjšanju 
stroškov, ki jih ima mo. 
Pris pe va mo lah ko na 
sle deč način:

- Zmanjšanje stro kov-
no pre ma lo ute me-
lje ne ga na po to va nja pa cien tov 
k spe cia li stom;

- Ra cio nalnejše pred pi so va nje 
an ti bio ti kov, pred pi so va nje 
ce nejših te ra pevt skih pa ra lel 

VPLIV GOSPODARSKE 
IN FINANČNE KRIZE  
NA ZDRAVSTVO 

in ge ne ričnih zdra vil, …;
- Ra cio nal no pred pi so va nje me di-

cin skih pri po močkov;
- Paz lji vo oce nje va nje začasne za-

držano sti z dela za ra di bo lez ni 
in poškodb;

- Zmanjšanje stroškov zdravstve-
ne ga doma na vseh po dročjih 
(boljša  or  ga  ni  za  c i ja  de la , 
varčeva nje, izo braževa nje, po-
ra ba ma te ria la, …).

Dobrodošeljevsakvašpredlog
varčevanjainpričakovanpris
pevekvsakegaposameznikak
varčevanju.

KatarinaDrenik

9   Novi dan



V Zdravs tve nem domu 
Novo me sto oprav lja mo 
ma mo gra fi jo že 20 let. V 
zad njih 10 le tih smo opra-
vi li pre ko 40.000 ma mo-

gra fij za pa cient ke iz No ve ga me sta, širše Do-
lenj ske, Bele Kra ji ne, Po sav ja, iz Kočev ske ga in od dru god. 
Tre nut no čaka na pre gled pre ko 2000 pa cientk, čakal na 
doba znaša 5 do 6 me se cev.

Živ ljenj ska – amor ti za cij ska doba leta 1997 na bav lje ne mu 
ma mo gra fu je po te kla. Za ra di tega je društvo Ju li ja sku paj 
z Zdravs tve nim do mom Novo me sto začelo s hu ma ni tar no 
akcijo zbi ra nja sred stev za ma mo graf. 

Z no vim, za nes lji vim in so dob nim di gi tal nim ma mo-
gra fom bo No vo meščan kam, Do lenj kam, Be lo kranj kam, 
Po sav kam omo gočeno za držanje do stop no sti in os kr be ter 
iz boljšanje ka ko vost ne ma mo gra fi je ozi ro ma zgod nje ga 
od kri va nja raka dojk, kar po sle dično po me ni nji hov višji 
zdravs tve ni ozi ro ma živ ljenj ski stan dard.

Društvo Ju li ja, za kva li tet no živ lje nje, Novo me sto, sku paj 
s Zdravs tve nim do mom Novo me sto že od sep tem bra 2008 
vodi ak ci jo zbi ra nja sred stev za na ba vo no ve ga di gi tal ne ga 
ma mo gra fa. Leta 2008 je Zdravs tve ni dom z raz ličnimi ukre-
pi sa ni ral iz gu bo pre te kle ga leta, zato fi nančnih sred stev za 
na ba vo no ve ga ma mo gra fa ni imel. V le tošnjem letu pa smo 
priča ved no večjemu vpli vu gos po dar ske in fi nančne kri ze 
tudi na po dročju zdravstva.

Zato so se žen ske, or ga ni zi ra ne v društvo JULIJA, od ločile, 
da bodo do 25. mar ca 2009 zbra le po treb na sreds tva za nov 
ma mo graf v zne sku cca. 250.000 EUR. Pri tem so čla ni ce 
društva so de lo va le z last ni mi pris pev ki in pris pev ki od or-
ga ni zi ra nja humani tar ne ga kon cer ta.

Ude ležba lju di na kon cer tih je pre se gla vsa pričako va-
nja. Bili smo priča, da je v lju deh se ved no živ občutek do 
sočlo ve ka ali kot smo včasih re kli »vsi za ene ga, eden za 

Predstavitev humanitarne akcije  
zbiranja sredstev za

Rakdojkjenaprvemmestupopogostostirakaprižen
skahinnarašča.ZdajvSlovenijiletnozboližepreko1.100
žensk.Najboljšaobrambajepreventivainzgodnjeod
krivanjebolezni,karomogočarentgenskoslikanjedojk
mamografija.

vse«, saj se je s pro da ni mi vstop ni ca mi zbra lo zelo ve li ko 
de narja. Svoj pris pe vek hu ma ni tar ni ak ci ji so dali tudi 
na sto pa joči glas be ni ki in glas be ni ce. Kljub stra hu or ga-
ni za tor jev, da bo ude ležba skrom na, se je ob po gle du na 
pol no dvo ra no, pre pe va joče in za do volj ne obra ze vsem 
od va lil ka men od srca.

Pre ko 2.200 pod jetij in pod jet ni kov z ob močja Do lenj-
ske in Bele kra ji ne, pa tudi župa ni vseh oko liških občin, 
po zi tiv no od zva lo na ak ci jo. Ve li ko so pris pe va li tudi po-
sa mez ni ki, pre pro sti in skrom ni ljud je, celo otro ci tret je-
ga raz re da Os nov ne šole Bršljin.

Po mem ben je bil vsak evro, vsak cent. Za ve da mo se, 
da brez vseh do brih lju di sred stev za ma mo graf v tako 
krat kem času ne bi ime li. Sreds tva pa so se zbra la tudi 
prek SMS-ov, s te le fon ski mi kli ci, z or ga ni za ci jo raz ličnih 
kul tur nih pri re di tev in os ta lih ak cij.

Ogrom no truda in pred vsem časa sta hu ma ni tar ni ak ci-
ji na me ni li go nil ni sili ak ci je Ja sna Šin ko vec pred sed ni ca 
društva Ju li ja in dr. Mi le na Kra mar Zu pan di rek to ri ca 
ZD NM.

MAMOGRAF
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V Zdravs tve nem domu Novo me sto 
smo prvi ma mo graf v ob li ki do na ci je 
pre je li pred 20-imi leti, ko je začela z de-
jav nost jo Am bu lan ta za bo lez ni dojk. 

Pred do brim le tom smo v so de lo va-
nju z društvom Ju li ja pri sto pi li k ob-
sežni ak ci ji zbi ra nja sred stev. Ta se je 
iz ka za la za eno naj bolj množičnih do-
na tor skih ak cij na po dročju zdravs tva 
v širši do lenj ski re gi ji. Po sa mez ni ki, 
pod jet ja, za vo di in us ta no ve so pris-
pe va li 250.000 eu rov, še 100.000 eurov 
pa je pri mak nil za vod sam za na kup 
de lov ne po sta je in de lo va nje ar hi va ter 
50.000 eu rov za ure di tev pro sto ra ka-
mor smo na me sti li apa ra tu ro ter opre-
mo za računal niško diag no sti ci ra nje in 
odčita va nje slik. 

Di gi tal ni ma mo graf ski apa rat Se no-

JULIJAN 
Skrajšoslovesnostjosmo01.07.2009vZdravstvenem
domuNovomestovprisotnostisoprogepredsednikaRS
gospeBarbareMikličTürkinnovomeškegaškofamsgr.
AndrejaGlavanapredalisvojemunamenunovmamograf
zaodkrivanjerakanadojki.

Nakupsodobnenapravejebilaenanajboljmnožičnih
donatorskihakcijvširšidolenjskiregiji.

 – naš novi mamograf

grap he Es sen tial In ter na tio nal proi zva-
jal ca Ge ne ral Elec tric Health ca re je v 
kom ple tu, na os no vi iz bra ne na ju god-
nejše po nud be in v skla du s pod pi sa-

no po god bo, v začetku ju ni ja do ba vi lo 
sežan sko pod jet je Au re mia na. 

Gre za naj sodob nejšo to vrst no na-
pra vo pri nas, saj se z njo ta čas lah ko 
poh va li jo le še v izol ski bol nišnici. 
Z no vim ma mo gra fom bomo bis-
tve no hi tre je in na tančneje iz va ja li 
diag no sti ko, prav tako je pred nost 
apa ra tu re, da bodo žen ske, po sred-
no pa tudi zdravs tve no oseb je, za 30 
do 50% manj iz po stav lje ne rent gen-
ske mu se va nju. Novi ma mo graf bo 
v pri mer ja vi z od služenim omo gočal 
tudi bis tve no na tančnejšo ana li zo 
po snet kov. 
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Da leč naj za nes lji vejša me to da za od kri va nje bo le zen-
skih spre memb v doj kah je prav ma mo gra fi ja. Pri nas za-
be ležimo let no 4.500 ma mo gra fij in okrog 5.000 kli ničnih 
pre gle dov dojk. Let no od kri je mo 60 pri me rov kar ci no mov, 
v so de lo va nju z On ko loškim inšti tu tom pa še 30, kar pred-
stav lja 2 % de lež vseh pre gle da nih žensk. Gle de na to, da 
mo ra jo žen ske čakati na ma mo gra fi jo celo do pol leta in 

je jav na za va ro val ni ca za le tos le odo bri la začasno 
po večanje pro gra ma, smo na Mi ni strs tvo za zdrav je 
po sla li vlo go za stal no po večanje ob se ga pro gra ma 
za 60%, saj tako na re ku je jo po tre be oko lja, smi sel-
no pa je tudi izkori sti ti novo pri do bi tev.

Red ne pre ven tiv ne ma mo gra fi je so še po se bej 
po mem bne pri zdra vih žen skah, ko je bo le zen ske 
spre mem be možno od kri ti še v najz god nejši fazi, 
še pre den se bo le zen raz vi je. Če na mreč ra ka vo 
obo le nje od kri je mo pra vočasno, je možnost ozdra-
vi tve več kot 90 od stot na. Rak dojk je še ved no naj-
po go stejši rak žensk in naj po go stejši vzrok smr ti. 
Prav zato je zgod nje od kri va nje bo lez ni, ki te me lji 
na red nem sa mo pre gle do va nju dojk, red nih sli ka-
njih dojk in pre gle do va nju tki va z ma mo gra fom 
bistvenega po me na.

Od kar upo rab lja mo nov ma mo graf, so prve 
iz kušnje z njim po zi tiv ne. Zdravs tve no oseb je 
začetne pre gle de iz va ja pod nad zo rom do mačih 

in tu jih inštruk tor jev, ser vi ser jev in in for ma ti kov. 
Za za ključek pa naj ci ti ram be se de di rek to ri ce dr. Milene 

Kra mar Zu pan: ''Tisočgovorovnemoreizrazitidovoljglo
bokegaspoštovanjainzahvalevsemdobrimljudem,kiste
darovali.NajnašJulijanskupajsprizadevnoekiposode
lavkinsodelavceviztisnečimvečdobrihnoviczanaše
pacientke.Vprimeruboleznipanovice,kibododovolj
zgodnje,daboozdravitevmožna.''

KatarinaDrenik
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SabinaBradačUrbančičinSonjaStaniša



Prišlismodougotovitve,davZDNMnekajmanjka,nekajkarjevčasihbilo,kar
nasjevsepovezovalo,zaradičesarsmobilienotni,močniinpovezani…inpojavila
sejeideja,katerabivsajzakratekčasznovaoživelatistovzdušjemednami.Ideja
sejerealiziralainodšlismo…

V  SARAJEVO!!!
V zgod njih ju tra njih urah smo se 

zbra li pred reševal no po sta jo, pa ne 
za ra di poškodb. Je pa res, da smo bili 
v prav po seb nem sta nju, sta nju adre na-
lin ske ga pričako va nja, saj smo končno 
zno va dožive li sin di kal ni iz let v šte-
vilčni ude ležbi.

Vsi smo neučaka no čaka li, da av to-
bus od pe lje v začrta ni sme ri, ne ka te ri so 
bili celo tako neučaka ni, da so po za bi li 
na potni list. Smo pa na ta račun ime li 
dolg po sta nek pri mo te lu Čatež, kjer 
smo se lah ko že pošteno pod pr li. Naj 
ob tem pou da rim, da je bilo za po pot-
ni co do bro po skrb lje no. Di rek to ri ca je 

DveznamenitostiSarajeva

na mreč odo bri la na ba vo send vičev in 
vode, Po lo na je spon zo ri ra la kro fe, Vla-
sta in Da rin ka sta spe kli do mač kruh, 
… Neo pra vičlji vo bi bilo, če bi po za bi la 
ome ni ti vse os ta le fan te in de kle ta, ki 
so bili do do bra obo roženi s su ho me sni-
mi spe cia li te ta mi in Do lenj cem do bro 
zna no živ ljenj sko te kočino.

Ob pri jet nem vo de nju vo dičke Mar-
jan ce Tršinar An tič in var ni vožnji 
našega voz ni ka To ne ta smo kma lu 
pris pe li na hr vaško bo san sko mejo, 
kjer smo ime li po nov no daljši po sta-
nek, a to krat ne za ra di pot ne ga li sta, 
na kar bi v nor mal nih oko liščinah člo-

vek po mi slil, am pak za ra di »majh ne ga 
mehurčka« ene ga od naših so de lav cev. 
Dra go ce ni, v pra vem po me nu be se de, 
nauk pr ve ga dne: Nezapuščajavtobu
sanameji,predvsempanelulaj,kjer
jetoprepovedano! Bo ga tejši, kar pa ne 
mo re mo reči za čisto vse ude ležence, za 
eno iz kušnjo smo se od pra vi li da lje.

Naša na sled nja po sta ja je bila Ari zo-
na – na ku po val no sre dišče. Samo ime 
je res ame riško, nivo in stil živ lje nja pa 
bolj ci gan ski, kar smo občuti li ta koj po 
iz sto pu iz av to bu sa, saj so nas ob le ga le 
»feh ta ri ce in pre ro ko val ke«, ki se jih 
člo vek ne zlepa ne zgr da ni mo gel otre-
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sti. To je v mo jem doživet ju našega iz-
le ta bila edi na tem na točka. V Ari zo ni 
smo ime li do volj časa za na ku pe, za hra-
no in po nov no za na ku pe. Pred vsem 
je na svoj račun prišel nežnejši spol, 
ki je znan po stra sti do za prav lja nja in 
naku po va nja. Niso pa bili pri krajšani 
niti moški, ki so bili res da več ali manj 
sta cio ni ra ni na eni lo ka ci ji – za mizo 
ob ste kle ni ci piva v lo ka lu, tako da so 
se za go to vo počuti li kot doma. Po na-
por nem dne vu na ku po va nja, za ra di 
dol ge vožnje in vročine, vreme nem je 
bilo mak si mal no na klo nje no, smo se 
od pra vi li na prej pro ti Sa ra je vu.

Ob pri ho du v Sa ra je vo, po gle du na 
množična gro bišča, ob raz la gi vo dičke 
o voj ni si tua ci ji in og nje nem obroču, v 
ka te rem so se Sa ra jevčani znašli med 
le tom 1992 do 1995, smo se resno za-
mi sli li in v tišini opa zo va li oko li co, ki 
sama do volj zgo vor no pove, kaj se je 
v Sa ra je vu do ga ja lo. In končno Sa ra-
je vo – me sto ob reki Mi ljac ki, olim pij-
sko me sto, kjer živi jo bošnja ki, hr va ti 
in srbi, me sto s 400.000 pre bi val ci, od 
tega 10% baj no bogatih, os ta li živo ta-
ri jo. Stav be se počasi re no vi ra jo, hi tro 
ra stoče so tr go vi ne, pred vsem tu jih 
vla ga te ljev, os tan ki in po sle di ce kru te 
voj ne počasi iz gi nja jo, a v mi slih Sa ra-
jevčanov za go to vo ne v po za bo, saj so 
spo mi ni in trav me pre glo bo ko v lju deh, 
spomini preživi, da bi jih ta ali na sled-
njih ne kaj ro dov po za bi lo.

Na me sti li smo se v ho te lu Grand v 
pred mest ju Sa ra je va, kjer smo se lah ko 
v svo jih so bah na hi tro os vežili. 

Nato  smo  se od pe lja li v tipično bo-
san sko re sta vra ci jo, kjer smo ime li 
večerjo, sle di la pa je za ba va do ju tra-
njih ur v rit mih tra di cio nal ne bo san-
ske glas be in sta ro grad skih na pe vih. 
Vzdušje je bilo na višku. Naše duše so 
se od pr le, pre gra de raz bli ni le, po sta li 
smo zo pet eno. Pre ko glas be in zna nih 
na pe vov so se nam vračale mla dost, 

…inšeboljzvečer!
EkipaZDNMrazpoloženazjutraj…

živ lje nje, ener gi ja,… tako je bilo do ju-
tra, vse do kler ni an sam bel one mo gel 
sku paj z nami.

Na sled nji dan po zaj tr ku smo na-
da lje va li vožnjo do Sa ra jev ske ga le ta-
lišča, kjer smo si lah ko v spo min ski hiši 
ogle da li film in po dožive li ko pa nje 900 
me trov dol ge ga pre do ra pod le ta liško 
ste zo. Ta pre dor je pred stav ljal živ lje-
nje Sa ra je va, saj je bil edi na po ve za va 
z zu na njim sve tom. Po pre do ru so se 
Sa ra jevčani os kr be li s hra no, elek tri-
ko, vodo, … Ob tem pa ne moremo 
mimo dejs tva, da je bilo ob ko pa nju 

tega pre do ra iz gub lje nih na ti soče živ-
ljenj, o čemer priča tudi spo min ska 
tab la v čast žrt vam, ob ka te ri je vsaj za 
tre nu tek ob molk nil še tako zgo vo ren 
obi sko va lec.

Pot smo na da lje va li do iz vi ra reke Bo-
sne, kjer so nas pričaka le kočije. Gle de 
na naše ve li ko šte vi lo, so mo ra li pri pe-
lja ti še re zerv no mini kočijo. 

Tako smo se v zvo ku to po ta nja konj-
skih ko pit po pe lja li po ale ji pla tan do 
šte vil nih iz vi rov, kjer smo se lah ko v 
pri jet ni sen ci spre ho di li in os vežili s 
čisto iz vir sko vodo.

Novi dan   14



No vo meški cen ter za pre prečeva nje in zdrav-
lje nje od vi sno sti v sklo pu Zdravs tve ne ga doma je 
eden od 18-ih v mreži to vrst nih cen trov v Slo ve ni-
ji. Od sep tem bra leta 1999, ko je od prl svo ja vra ta, 
so v am bu lan ti evi den ti ra li že 268 upo rab ni kov 
pro gra ma. Nu di jo jim po moč pri vzpo sta vi tvi in 
vzdrževa nju ab sti nen ce od drog v ob li ki sve to-
va nja, psi hia trične po moči in zdrav lje nja z na do-
mest ni mi te ra pi ja mi, kot so Me ta don, Sub sti tol, 
Su bo xon oz. Su bo teks. Sve to va nje in pre ven tiv-
no de jav nost nu di jo tudi staršem upo rab ni kov, 
svoj cem, v zad njem času se po ve zu je jo tudi z de-
lo da jal ci, os nov ni mi in sred nji mi šola mi. 

Kot pra vi Er vin Str bad dr. med. spec. psi hia-
tri je je os nov ni cilj na do mest ne ga zdrav ljenja, 
da ose ba pre ne ha uživa ti dro ge, da bo ka sne je 
lah ko spre me ni la svo je živ lje nje, ve denj ske vzor-
ce, svo jo oseb nost. V dru gem ko ra ku od vi sni ki 
zdrav lje nje na da lju je jo v spre me nje nem oko-
lju. Gre za hos pi tal no zdrav lje nje v Cen tru za 
zdrav lje nje od vi snosti odpre po ve da nih drog 
na Za loški ce sti v Ljub lja ni ali pa za vključitev 

Sle dil je po vra tek v Sa ra-
je vo na Baščaršijo, kjer smo 
si og le da li Gasi-hu sre jev 
be go vo đami jo. Nato smo 
ime li do volj časa za na ku pe 
spo min kov, pra vo do mačo 
kavo in ti sto, kar je moški del 
družbe naj bolj čakal - pra ve 
sa ra jev ske čevapčiče. Ne kaj 
nas je za vi lo v ogrom no in 
lepo oprem lje no sa ra jev-
sko pi vo var no, kjer smo si 
pri voščili kon kre ten vrček 
piva. Čas nam je hi tro mi nil 
in od bi la je ura, ko smo mo-
ra li na našo žalost biti zbra ni 
na av to bu su in pri prav lje ni 
za po vra tek do mov. Nihče se 
ni od ločil, da bi os tal, kljub 
vse mu je doma naj lepše. 
Čeprav pri jet no utru je ni 
smo ime li še do volj ener gi je 
in do bre vo lje, da je na av to-
bu su za do ne la pe sem in da 
se je av to bus za zi bal v rit mih 
glas be in pike na i – Zlat ke in 
slo ven ske mu sli man ke Alje. 
Popili smo, kar je še os ta lo, 
po jed li še zad nje drob ti ni ce 
do mačih do brot, sproščeno 
in po ve za no za pe li, vse do-
kler nas ni na por na in dol-
ga vožnja za zi ba la v dre mež 
vse do začetka – reševal ne 
po sta je.

Pol na pri jet nih vti sov, 
dožive tij  in spo mi nov 
sem raz mišlja la, ko li ko 
druženje in spro sti tev v 
kro gu so de lav cev po me-
ni. Ko nec kon cev mo ra mo 
priz na ti, da je služba naš 
dru gi dom. Za go to vo lah-
ko v ime nu vseh rečem, da 
smo bili izred no za do volj-
ni, sproščeni in po nov no 
po ve za ni, kot ne koč… Vsaj 
za tre nu tek so padli vsi zi-
do vi in ovi re, ki jih člo vek 
po sta vi pod silo hi tre ga živ-
ljenj ske ga tem pa in zno va 
smo di ha li, čuti li in uživa li 
kot ena ve li ka družina. Naj 
za ključim z nau kom dru ge-
ga dne: Dobrestvarinajne
ostanejospomin,postanejo
najstalnica. 

ZlatkaKužnik

OTVORITEV CENTRA ZA PREPREČEVANJE 
IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD  
PREPOVEDANIH DROG

VZdravstvenemdomuNovomesto
smo29.oktobra2008odprlinovepro
storeCentrazapreprečevanjeinzdrav
ljenjeodvisnostiodprepovedanih
drog.Prenovajeznašalacca.90.000
evrov.VkletnihprostorihZdravstve
negadomasmopridobilisodobnejše
ambulantneprostoreskupnevelikosti
dobrih50kvadratnihmetrov,nanovo
smourediličakalnicoinsanitarije.V
centruseoglasidnevnookrog30od
visnikov,kisosesrečaliznedovolje
nimidrogamiinpotrebujejoustrezno
obravnavo.

v raz lične te ra pevt ske skup no sti oz. ko mu-
ne. Tako cilj ome nje ne ga pro gra ma ni samo 
de lje nje na do mest ne te ra pi je, am pak tudi 
pra vil na us me ri tev v real no živ lje nje, ki je 
smi sel no tudi brez drog. 

Pro gram cen tra je niz ko pražen, 
kar po me ni, da po skušajo po ma-
ga ti vsa ke mu zas vo jen cu, ki išče 
po moč. Ta čas je v me ta don sko 
zdrav lje nje v No vem me stu 
vključenih 90 po sa mez ni kov, 
dnev no pa pri ha ja v cen ter 30 
zas vo jen cev. Nji ho va sta rost 
je od 16 do 52 let. Na do mest-
na te ra pi ja jim je na vo ljo 
vsak dan med 6. 30. in 8.30., 
ob so bo tah, ne de ljah in praz-
ni kih pa upo rab ni ki do bi jo 
me ta don v pro sto rih ur gent ne 
službe. Užival ci drog, ki želi jo 
pre ne ha ti z od vi snost jo ima jo 
zdrav ni ka na vo ljo trikrat te-
den sko, med tem ko jim je vsa ko do pold ne 
na vo ljo stro kov no us po sob lje na me di cin ska
se stra. V skla du s te ra pevt skim do go vo rom v 
času zdrav lje nja z na do mest no te ra pi jo upo-
rab ni kom pre ver ja jo pri sot nost drog v te le su 
z urin skim te stom.

Če je še pred leti ve ljal po rast šte vi la od vi sni-
kov, pa so se raz me re na tem po dročju v zad-
njih dveh le tih ne ko li ko umi ri le in se šte vi lo 
no vih upo rab ni kov bis tve no ne po večuje. Po 
ne ka te rih oce nah no vo meškega Cen tra za od-
vi sni ke je si cer na Do lenj skem v me ta don ske 
progra me in pro gra me psi ho so cial ne po moči 
vključenih le okrog 20% vseh užival cev drog. 
Os ta li zdravs tve ne po moči ne poiščejo.

ErvinStrbaddr.med.
spec.psihiatrije

Zelo debela pacientka je shujšala. Bila sem 
navdušena. Tudi sama je vsa samozavestna 
povedala, da jo sicer malo moti velika kožna 
guba, ki ji je kot predpasnik segala skoraj 
do stegen. In – ko sem se malo zdrznila ob 
visečih kožnih vrečah nekdaj obilnih dojk 
se je oglasila: »Veste, puščam dolge«. 

Moja misel – mogoče je res bolje tako, kot 
pa da bi jih zlagala v nedrček.

ENA VESELA OB RESNI TEMI

NežkaDular,dr.med.
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Gozd no gos po dars tvo Novo me sto je pris pe va lo za sa di tve ni ma te rial in okrog 
30 sa dik, di ja ki Kme tij ske šole pa so pri pra vi li načrt in v ce lo ti po skr be li za iz ved-
bo za sa di tve. Di rek to ri ca ZD Novo me sto dr. Mi le na Kra mar Zu pan, je ome nje no 
ak ci jo oz načila kot pri mer do bre ga so de lo va nja med zdravs tvom, šols tvom in 
gos po dars tvom v oko lju in na po ve da la v pri hod nje še po sta vi tev ne kaj klo pic 
za obi sko val ce Zdravs tve ne ga doma in spre ha jalce. 

KatarinaDrenik

Obe reševal ni vo zi li od li ku je naj-
so dob nejša opre ma (rea ni ma cij ska 
opre ma, imo bi li za cij ska opre ma, de-
fri bri la tor..), raz li ku je ta se le v višini 
iz ved be. Višje vo zi lo bodo upo rab lja li 
za ur gent ne prevoze, nižje vo zi lo pa bo 
služilo tudi za običajne pre vo ze bol ni-
kov. Na ložba je sta la 190.000 eur in 
so jo v Zdravs tve nem domu po kri li iz 
last nih sred stev. Obe vo zi li sta znam ke 

Ga.VidaHlebec,ravnateljicaSrednje
kmetijskešoleGrmzdirektorico

G.JožeHumekizGGNovomestov
družbinašihsodelavk

Napobudovodstvazavodajenamreč
stekla zasaditev osrednjega zelenega
prostorazizbranimigrmovnicamiin
drevninamivsodelovanjuzGozdnim
gospodarstvomNovomestoterKme
tijskošoloGrm.

ZASADITEV OKOLICE 
ZelenicaZdravstvenegadomaNovomestoje
vmesecumajudobilaprijaznejšopodobo.

ReševalnaslužbaZdravstvenegadomaNovomestojeletospoleti
prisvojemdeluzačelauporabljatidvenovisodobnireševalnivozili.
Grezapomembenkoraknapodročjuizvajanjanujnemedicinskepo
močiinstoritvePHEskateropokrivajocelotnodolenjskoregijo.

NOVI  REŠEVALNI  VOZILI

Volks wa gen, opre mi li so ju v pod jet ju 
Me di cop. V av to par ku no vo meškega 
Zdravstve ne ga doma raz po la ga jo z 12 
vo zi li, od tega so štiri na me nje ni ur gent-
ne mu po sre do va nju (rea ni mo bi li). 

Eki pa PHE je lani opra vi la 771 nuj nih 
po sre do vanj na te re nu, opra vi li so tudi 
15.716 reševal nih pre vo zov. Pov prečni 
čas in ter ven cij je 9 mi nut, kar je pri mer-
lji vo s slo ven skim pov prečjem.

Vsa ko leto za be ležimo 15-20% po rast 
ob se ga pre vo zov in si cer pred vsem na 
račun pre vo zov on ko loških in dia liz nih 
bol ni kov. Lani so tako načrto va ni plan 
pre vo zov pre se gli kar za 70%.

V ur gent ni službi je za po sle nih 20 
teh ni kov, reševal cev in dis pečer jev, v 
eki po pa se vključuje pet zdrav ni kov. 
Kljub po manj ka nju zdrav ni kov so le-
tos us pe li za po sli ti dva, do kon ca pa 
se jim bo sta pri družila še dva. Po manj-
ka nje tega ka dra tre nut no po kri va jo s 
po god be nim de lom, na dur nim delom 
in vključeva njem kon ce sio nar jev.

K.D.



DE FI BRI LA TOR V ŽUŽEM BER KU

KAKO JE BILO NA MORJU?
Mi nil je čas let nih do pu stov. To je čas, ko za služeno in brez 

sla be ve sti po za bi mo na vse službene za de ve in se pos ve ti-
mo ti stim, ki nas med le tom naj bolj po grešajo. Za po sle ni 
Zdravs tve ne ga doma ima mo za po tre be od di ha možnost 
le to va ti v hišici v na se lju Bučanje na oto ku Mali Lošinj in v 
apart ma jih v Ga ja cu na oto ku Pagu.

Bral ci Do lenj ske ga li sta so v ak ci ji »Srčnodoberčlo
vek«iz bra li, da jeAntunKvasić,dr.med., upo ko je ni 
zdrav nik Zdravs tve ne ga doma Novo me sto, eden od 
de se tih naj bolj srč no do brih lju di na ob moč ju, ki ga po-
kri va Do lenj ski list. 

Po leg tega mu je bil s stra ni Mla din ske ga sve ta Slo ve-
ni je po de ljen na ziv NAJPROSTOVOLJEC2008 za nje-
govo po žr tvo val no delo z os ta re li mi, bol ni mi in dru gi mi 
šib ki mi sku pi na mi ter men tors tvo svo jim so de lav cem. 
Čast ni po kro vi telj pro jek ta je bil pred sed nik RS dr. Da-
ni lo Turk. 

ZdravstvenidomNovomestomuizreka
ISKRENEČESTITKE!

Delo na zdravs tve ni po sta ji po te ka dru gače. Prav za prav 
je tu me di ci na bolj pr vo bit na in »za re sna« kot pa v ne kem 
ve li kem zdravs tve nem cen tru. Mo goče je pri nas manj vi so-
ko le teče znanosti, je pa več vsak da nje ga sti ka s prav vsa ko 
hišo na ob močju od Gr ma de pa do hri bov pred Kočev jem, od 
Straže pa do Za grad ca. Ko ljud je po kličejo, da so v sti ski za ra di 
so se da, ki so ga našli ob poti in »ni nič od nje ga«, že vsto pa mo v 
si tua ci jo od ločanja in tudi ukre pa nja. Odi ti ta koj ali kli ca ti 112 
v Novo me sto? Bomo tako po ne po treb nem kli ca li reševal no 
vo zi lo, mi pa tudi za puščali svo jo am bu lan to za ra di pa cien ta, 
ki se bo ob našem pri ho du že po go var jal ali pa mor da ležal z 
že izraženi mi mr liškimi znaki. Lah ko pa smo našli pa cien ta, 
ki bi se še vr nil v živ lje nje, pa ni smo ime li de fi bri la tor ja s se-
boj in smo bili že zelo poz ni za klic na 112.

Del teh stra hov in dvo mov je od stra njen, saj smo končno 
do bi li težko pričako va ni de fi bri la tor. Sku paj smo sto pi li 
občina in občani, Za seb na am bu lan ta Na taša Ar kar Žagar 
in naš zdravs tve ni dom. Dne 13.07.2009 smo pre da li na me-
nu av to mat ski de fi bri la tor in vsaj jaz se počutim ve li ko bolj 
var no pri svo jem delu. Vsi de lav ci smo se poučili o de lo va nju, 

ima mo pa v načrtu redno me sečno ob nav lja nje zna nja, na 
ka te ro bi va bi li tudi zain te re si ra ne občane. Saj ve ste: re pe-
ti tio est ma ter stu dio rom. 

NežkaDular,dr.med.

V letu 2008 so bile ka pa ci te te v večini pol no za se de ne, le 
v pred se zo ni in po se zo ni niso bile v ce lo ti iz ko riščene. 

V začetku le tošnje se zo ne ni bilo ve li ko in te re sa s stra ni 
za po sle nih, zato smo po nu di li ka pa ci te te tudi našim upo-
ko jen cem in zu na njim inte re sen tom. Tako smo za pol ni li 
sko raj vse de ka de le to vanj v glav ni se zo ni. 

V po se zo ni so počit niške ka pa ci te te še praz ne, zato po zi-
va mo vse zain te re si ra ne, da iz ko ri sti jo lepe dne ve ob mor ju 
vse do kon ca ok to bra. Cena po se zo ni je 25 EUR na dan za 
apartma. Če ste zain te re si ra ni za je sen ki do pust ob mor ju, se 
ja vi te na Upra vo za vo da, kjer bo ste iz ve de li vse po treb no. 

JelkaFajdiga

AntunKvasić,dr.med.

- NAJ PROSTOVOLJEC 2008
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OTROCInašenajvečjebogastvo

Rojstva
Vsak hip se nek do ro je va – 

člo vek, ro ža, ži val
in zbor so je nic ne us pe va

vsem za pe ti v poz drav.

Vsak hip je rojs tvo do go dek
v be li no ple nic za vit,
ko po te če skoz vo tek
živ lje nja nez na na nit.

Z njo neu trud no ši va 
Vidu sraj či ca čas

in se več nost pre li va
skoz vsa ke ga iz med nas.

TonePavček

SinAlešaJakše Tinkara–hčerkaDarjeKozan VorancBojanc–sin
JernejaBojanca

MatejaNovak,patronažaŽBK
PolonaBukovec,uprava
MihaelaCar,dr.med.,splošna
DarjaKozan,razvojna
SandraBarborič,splošna
NadjaJudež,dr.dent.med.,zobna
BredaDragan,šolski
PetraZupančič,laboratorij,
JelkaReparGorenc,dr.med.,
AlešJakše,NMP
DanielĐuranović,NMP
MarkoČerne,NMP
JernejBojanc,NMP

VSEM MAMICAM IN OČKOM 
ISKRENE ČESTITKE!

ZakarnekajglavicsejepovečalošteviloSlovencev.
Zaslovenskonatalitetosoposkrbeli:

NadjahčerkaMarkaČerneta

Gal–sinPoloneBukovec AjdaRecelj–hčerkaSandre
BarboričinMatjažaReclja

AnainMarko–naraščaj
DanielaĐuranovića
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JUBILEJNE NAGRADE 
VLETU2008

Čestitamo!

IZOBRAŽEVANJE
PeterČERNEinUrškaLAMPE sta končala štu-
dij na Vi so ki šoli za zdravs tvo, smer zdravs tve na 
nega.

10LET

1. JANA MRVAR, dr.med.
2. PETER ČERNE
3. DANIEL ĐURANOVIĆ
4. JANJA KOS KRŽAN, dr.med.
5. SABINA BEVC
6. URŠKA LAMPE
7. IRENA MEDVEŠEK JUDNIČ
8. VESNA JEKOVEC

20LET

1. JASNA KOSTANJŠEK, dr.med.
2. BOŽIDAR WEISS, dr.med.

30LET

1. Doc.dr. MILAN POPOVIČ, dr.med.
2. TATJANA POTOČAR
3. TEREZIJA ŠTEMBERGER
4. MILANKA PRAKAŠ, dr.med.
5. DRAGICA JANEŽIČ
6. JANJKA BOGOVAC

USPEŠNOZAKLJUČENOŠOLANJE
VLETU2008

1. ERVIN STRBAD, dr.med.
jeuspešnoopravilspecialističniizpitizPsihiatrije

2. NIVES HOČEVAR, dr.med.
jeuspešnoopravilapodiplomskištudijizOtroškein
mladostniškepsihiatrije

3. dr. MILENA KRAMAR ZUPAN
jeuspešnoopraviladoktorskodisertacijoizpodročja
Poslovodenjainorganizacije

4. ALEKSANDRA BARBORIČ
jeuspešnokončalašolanjenaVisokišolizazdravstvo

KADROVSKO POROČILO
JANUAR – AVGUST 2009

PRIHODI:
•Oddelekzobozdravstveneslužbe;
1. Tina KRIŽNAR MARTINČIČ, dr.dent.med. –  
    do ločen čas
2. Ve sna BARŽIČ, zdr.teh. – do ločen čas

•OddeleksplošnemedicinezNMP;
1. Va len ti na ISKRA ŽUPEVEC, dr.med. – do ločen čas
2. Mi li ca PJEVAC, dr.med. – pri prav ni ca – do ločen čas
3. Luka KREN, zdr.teh. – pri prav nik – do ločen čas
4. Ja smi na METELKO, zdr.teh. – pri prav ni ca –  
    do ločen čas
5. An drej LEVSTIK, zdr.teh. – do ločen čas
6. San dra UHERNIK, zdr.teh. – do ločen čas

•Oddelekdiagnostičnilaboratorij;
1. Tea BRKOPEC, dipl.inž.lab.bio med. – pri prav ni ca    
    do ločen čas

•Oddelekzagospodarjenje,kadrovanjeinsplošne
zadeve;
1. Te re zi ja Šin ko vec – do ločen čas

ODHODI:
•Oddelekotroškeinšolskemedicine;
1. Ta nja VERŠČAJ, dr.med. - spe cia li zant ka na    
     kroženju – po tek kroženja

•Oddelekzobozdravstveneslužbe;
1. Maj da ŠAŠIĆ LEVSTEK, dr.dent.med. –  
     spo ra zum na pre ki ni tev

•Oddelekdiagnostičnilaboratorij;
1. Mar je ta HOČEVAR, višji lab.teh. – upo ko ji tev

•OddeleksplošnemedicinezNMP;
1. Jože IVANEŽ – upo ko ji tev

BarbaraKrištof

19   Novi dan



Glavnainodgovornaurednica: Než ka Du lar, dr.med.; Tehničnaurednica:Katarina Drenik; Foto: Katarina Drenik, Ar hiv ZD NM;  
Oblikovanjeinprelom:Špes,grafični studio,Tisk: Tisk Še pic, Novo me sto; Naklada: 500 iz vo dov

Objavljamoutrinekzlanskega
kostanjevegapiknikazželjopo

čimvečjiudeležbitudiletos…
Naročena pacientka je zamudila svojo 

uro in se je opravičila: »Nisem spala celo 
noč, sem študirala kaj bo pri vas v ambu-
lanti – zjutraj kurbež, sem pa zaspala.«

Tudi otekline nog si pacienti po svoje 
razlagajo: »Pritisk mi je padel – dol v 
noge mi je padel, pa sem imela vse noge 
otečene«.

Vprašam pacienta kaj dela. »Sem OFR.« 
Ker ga ne razumem, mi razloži: »Obični 
fizički radnik«.

Po dopustu so se pacienti potožili: »Ka-
dar pridem v ambulanto, vas ni nikoli 
doma« (pacienti mislijo, da sem v ambu-
lanti doma).

Kaj je mislil pacient, ko mi je rekel, da 
hodi na transakcijsko psihoanalizo – pa 
res ne vem. Da se ne bi videlo kako sem 
neumna, sem bila raje kar tiho.

Pacienta vprašam: »Kakšne barve pa 
je blato?« Odgovori mi: » Črno ob koži.« 
»Kje?« ga začudeno vprašam. » Ja, ob  
rinčku vendar«.

Zgodilo se je, da je pacient prišel ves 
razburjen od specialista: » Me je tolk raz-
pizdlo, ko ne vem, kje me bodo še gonili« 
( na katere preiskave bo še moral).

VESELEIZAMBULANTE

Živ ljenj ski tok nas kot de ro ča reka pre mi ka iz dne va v dan, pri tem pa nam le 
red kok daj ali pa sko raj ni ko li ne pu sti, da bi se vsaj za tre nu tek us ta vi li, si po ve da li 
ne kaj pri jaz nih be sed in s so de lav ci pre ži ve li kra tek čas. 

Z na me nom dru že nja v pri jet nem in sproš če nem vzduš ju smo se so de lav ke in 
so de lav ci v pe tek, 17.10.2009, ude le ži li ko sta nje ve ga pik ni ka v Lov skem domu na 
Pa de žu, ki so ga s skup ni mi moč mi or ga ni zi ra le pred stav ni ce Sin di ka tov (Fi de sa, 
zdravs tve ne nege in zdravs tve ne ga in so cial ne ga vars tva) in di rek to ri ca Zdravs tve-
nega doma Novo me sto.

Kljub de žev ne mu vre me nu je bilo v zra ku ču ti ti po zi tiv no ener gi jo. V sproš če nem 
vzduš ju in pri jet nem kle pe tu ob ko zarč ku do bre ga do ma če ga mo šta je di rek to ri ca v 
krat kem na go vo ru to plo poz dra vi la pri sot ne. V na da lje va nju ve če ra smo se okrep ča li 
z do brim go la žem, do ma čim kru hom in slast ni mi pe ci vi.

Bolj ko se je ura bli ža la pol no či, bolj še vo lje je po sta ja la zbra na druž ba. Ob zvo kih 
ubra ne har mo ni ke v spret nih ro kah na še ga mu zi kan ta Bo ja na smo zbra ni v kro gu 
peli pe smi, vse, od ti stih sta rih, že sko raj po zab lje nih, pa do mo der nih me lo dij. Da 
na ša grla niso po sta la pre su ha, so ves čas skrb no pa zi li na ši vrli fant je. Brez pe če-
ne ga ko sta nja in na še ga ko sta nje pe ka Ja ne za, pa si naš pik nik ne bi za slu žil ime na 
»Ko sta njev » pik nik. S skup ni mi moč mi, pris pev kom vsa ke ga po sa mez ni ka (od 
ko sta nja, sla dic, vina, mo šta, …) in z majh ni mi stroš ki je na stal in os tal v spo mi nu 
ne po za ben ko sta njev pik nik. Upam, da ne zad nji!

Pre pri ča na sem, da je v vseh nas zno va za ži ve la ti sta prist na, is kre na po ve za nost 
med so de lav ci, ki jo je čas, v ka te rem ži vi mo, že moč no na čel. 

KatarinaDrenik

VSE SODELAVKE IN SODELAVCE 

V PETEK 09.10.2009 VABIMO
NA DRUGI KOSTANJEV PIKNIK!

OB 15.00 URI SE DOBIMO NA  
MATJAŽEVI DOMAČIJI (pri Mar ti Pa vlin)  

IN NADALJUJEMO (OB 17.30 URI)  
NA STRELIŠČU PRI LOVSKEMU DOMU  

NA PAHI.

Zdravs tve ni dom Novo me sto s Sin di ka ti

Pacientiševednoposvojepoimenujejo
zdravila:

Ravel=ROVER
Noliprel=MONIPREL
Cardiopirin=CORDIPIN
Lyrica=LAVRICA
BioPrexanil=DIAPREKSANIL
Aurorix=AURORA
Naklofen=KALOFON
Diflazon=DIGLASON
Vasilip=ISILIP
Alopurinol=APAURINOR
Estrofen=EKSTRAFEN

NežkaDular,dr.med.


