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Ljudje smo zanimiva bitja. Samoza-
vestni in hkrati polni nasprotij. Pogu-
mni in hkrati obremenjeni s strahovi. 
Empatični in hkrati zaverovani vase. 
Željni sprememb, a hkrati smo radi v 
coni udobja. Vpetost v današnjo druž-
bo nam daje občutek varnosti in hkrati 
ranljivosti. Pogosto smo prepričani, da 
se nam ne more nič zgoditi. Da svojo 
usodo obvladujemo sami. Da smo ne-
odvisni od dogajanja okoli nas. 

Narava pa nas vsake toliko časa opom-
ni, kdo je gospodar. In nam da vedeti, 
da lahko preživimo samo skupaj, v 
skrbi drug za drugega. Takrat spozna-
mo, da potrebujemo socialne stike, po-
govore v »živo«, pomoč drugih, bližino 
soljudi in da drugi v enaki meri potrebu-
jejo nas. Nihče ni samozadosten in nih-
če ne more obstajati izoliran, čeprav so 
posamezniki včasih v to prepričani. Da 
bi bil srečen, mora vsak človek čutiti, 
da pripada neki skupini. Skupine pa so 
lahko zelo različne: družina, prijatelji, 
sosedje, skupina z istimi hobiji, prepri-
čanji, interesi ... Ena izmed pomembnih 
skupin smo tudi sodelavci. 

Nova podoba in značilnosti današnjega 
sveta so nas ponovno opozorile na to, 
kar bi morali vseskozi vedeti in na kar 
zaradi egoistične narave včasih malo 
pozabimo: če srečo in skrb za soljudi 
delimo, se vrne kot bumerang. 

V vseh mogočih medijih in med različ-
nimi skupinami ljudi je danes, logično, 
najbolj aktualna tema epidemija in z 
njo epidemiološki ukrepi. Priča smo 
razpravi o zarotah in »nezarotah«, stro-
kovnih dognanjih in nasprotovanjih 
strokovnih dognanj, uporabi mask in 
razkužil in njihovi neuporabi. Čas bo 
prinesel odgovore. Marsikaj se bo raz-
jasnilo z novimi in novimi znanstvenimi 
dognanji. Trenutno je še precej sivine 
in zato prostora za strokovne in »stro-
kovne« razlage. Ne nameravam preso-
jati, kaj drži in kaj ne. Dejstvo je, da je 
epidemija naplavila, še posebej inten-
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Nič ni tako, 
kot se zdi, 

ali pač?
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zivno, potrebo po skrbi za druge. Tudi 
uporabo mask moramo presojati v tem 
kontekstu: maske so predvsem za to, 
da ščitimo svoje bližnje. Tudi razkuži-
la in distanca so predvsem namenjeni 
temu, da svoje morebitne okužbe ne 
prenesemo na druge. In če so maske 
in distanca potrebna »žrtev«, da bomo 
preprečili vsaj nekatere okužbe, je cilj 
opravičil sredstva. Res ni prijetno, ni 
pa niti tako grozno, če vemo, da bomo 
samo s skupnimi močmi lahko kljubo-
vali takim in drugačnim virusom. Pre-
govor pravi, da je vsaka stvar za nekaj 
dobra. Če iščemo pozitivne strani ko-
ronakrize, je to zagotovo spoznanje, da 
samo skupaj lahko zmagamo, samo 
skupaj smo lahko boljši.

In to velja tudi za skupino, ki se ime-
nuje Zdravstveni dom Trebnje. Samo s 
skupnimi močmi bomo uspešni, tudi na 
poslovnem področju. Izjave kot so: to 
ni moje delo, to mene ne briga, za to ni-
sem jaz odgovoren, me žalostijo. Vseh 
nalog se na tako pestrem področju, kot 
je zdravstvo, ne da predpisati. Vsi de-
lamo napake in vsi rabimo pomoč so-
delavcev. Če je ne bomo nudili, je tudi 
prejeli ne bomo. Stalno moramo imeti 
pred očmi tisto, kar je dobro za naše 
uporabnike. Pri vsaki nalogi bi se mo-
rali vprašati, kako lahko jaz prispevam 
k boljšim odnosom v skupini, k boljšim 
rezultatom, k večjemu zadovoljstvu pa-
cientov, kako lahko preprečim napake 
in kaj lahko storim, da bo naslednjič 
boljše. Pravice so neizogibno poveza-
ne z obveznostmi. 

Neobhodno je, da se bomo v nasled-
njih mesecih še ukvarjali z epidemijo 
in vsemi spremembami, ki jih prinaša. 
Moja največja želja je, da nas čim manj 
zboli, če pa že, da okužbo prebolimo 
brez komplikacij. Za vse ostalo smo 
že večkrat dokazali, da znamo, zmore-
mo in hočemo. Vsak dan sproti bomo 
odstranjevali ovire, ki se bodo pojavile. 
In ponovno: samo skupaj nam bo us-
pelo.



POROČILA IN ORGANIZACIJA DELA

Doseganje planiranega programa
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V preteklih letih smo se običajno ukvar-
jali s preseganjem plana obsega stori-
tev, dogovorjenega z ZZZS. V letošnjem 
letu pa se zaradi izpada dela v drugem 
tromesečju pojavlja težava nedosega-
nja plana. Časovni izpad nekaterih de-
javnosti je bil tako dolg, da ga enostav-
no ni mogoče nadoknaditi. Hkrati pa je 
epidemija tudi upočasnila dejavnosti 
(potreba po zagotavljanju distance, po 
razkuževanju in zračenju, vhodna tria-
ža), zato lahko na časovno enoto obrav-

navamo manj pacientov. Zavarovalnica 
je sicer pozvala vse izvajalce, naj po-
skušamo nadomestiti izpadle storitve, 
vendar v vseh programih verjetno to ne 
bo mogoče. Nekatere dejavnosti sicer 
že dosegajo in presegajo plan (ambu-
lanta v DSO, fizioterapija, patronaža), 
pri nekaterih je obseg blizu plana, saj 
pri njih ni bilo izpada dela (splošne 
ambulante, pediatrija), pri ostalih pa 
je izpad nekoliko večji (zobozdravstvo, 
preventivne dejavnosti ...). Zmanjšan 
je tudi obseg samoplačnike dejavno-
sti. S strani proračuna smo sicer dobili 
sredstva za nedoseganje programa, 

hkrati pa nam je zavarovalnica zmanj-
šala plačane akontacije. 

Apeliram na vse zaposlene, da se v največ-
ji možni meri potrudimo, da se približamo 
planiranemu obsegu storitev. Seveda, če 
ne pride do večje zaostritve epidemiolo-
ške situacije in potrebe po omejevanju 
določenih dejavnosti. To bo pač višja sila, 
ki je ni možno predvideti. Kljub temu, da je 
ogroženo doseganje plana in je zmanjšana 
samoplačniška dejavnost, načrtujemo, da 
bo rezultat poslovanja pozitiven, vendar ni 
realno pričakovati, da bo presežek tak kot 
v preteklih letih. 

REALIZACIJA ZA OBDOBJE 1–9/2020 ZZZS

REALIZACIJA STORITVE PO POG. Z ZZZS 
za leto 2020 1–9

REALIZACIJA 
1–9 2020

DOSEŽEN % 
REALIZACIJE 

1–9 2020

1. SPLOŠNE AMBULANTE 174.658 167.846 96
   REFERENČNE AMBULANTE 7.389 6.385 86
2. SA V SOCIALNEM ZAVODU 11.751 14.772 126
3. OTROŠKI + ŠOLSKI DISPANZER 80.919 75.705 94
   a) PREVENTIVA 33.991 32.286 95
   b) KURATIVA 46.928 43.419 93
5. DISPANZER ZA ŽENE 29.410 22.358 76
   a) PREVENTIVA 1.337 1.076 81
   b) KURATIVA 28.073 21.282 76
6. FIZIOTERAPIJA 1.637 1.824 111
   F0005 spec. fizioter. 326 264 81
7. LOGOPED 16.141 13.735 85
9. PSIHOLOGINJA 6.941 6.218 90
10. PATRONAŽA 8.404 8.750 104
11.  ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI 115.028 84.650 74
   a) ZDRAVLJENJE  40 % 46.011 49.557 108
   b) PROTETIKA 60 % 69.017 35.093 51
12. ZOBOZDRAVSTVO - MLADINA 60.593 53.816 89
   a) ZDRAVLJENJE 0 53.816  
   b) PROTETIKA 0   
14. SANIT. (NENUJNI + ONKOL.) 114.350 66.708 58
15. DIALIZA* 98.246 42.233 43
16. NENUJNI S SPREM.# 54.455 18.811 35
17. ANTIG. AMB. 12.881 11.107 86

Vera Rozman
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V zadnjih dveh letih smo priča zelo pestri 
investicijski dejavnosti. Urejanju pediatrije 
in fizioterapije so letos sledili drugi načrto-
vani projekti. Največji je bil prenova pritlič-
ja, kjer smo pridobili dodatne prostore za 
medicino dela (dodatni prostor za zdravni-
ka in psihologa), tri prostore za CKZ (dva 
za zaposlene in enega za individualno 
obravnavo) ter konferenčno sobo in pre-
davalnico. Skupna vrednost naložbe je bila 
260.000 evrov za prenovo, 13.359 evrov 
za projektno dokumentacijo ter približno 
30.000 evrov za pohištveno opremo.

Nabavili smo reševalno vozilo z opremo 
v vednosti 55.000 evrov, za ambulanto 
NMP pa smo nabavili še defibrilator in 
električno pregledno mizo. 

Vera Rozman
V laboratoriju smo vzpostavili sistem za 
naročanje in čakalne vrste, za kar smo 
porabili nekaj čez 5.000 evrov, nabavili 
smo nov stol za odvzem krvi (starega smo 
premestili v ambulanto Dob) ter urinski 
analizator (skupaj približno 7.500 evrov). 
Zahteve glede kakovosti se stalno pove-
čujejo, zato smo nabavili nov centrali hla-
dilnik, ki omogoča elektronsko spremlja-
nje temperature (približno 3.500 evrov). 
Starega smo prestavili v ambulanto Dob.

Prenovili smo še zadnjo zobno ambu-
lanto (otroška ambulanta 3). Za pripravo 
prostorov smo odšteli 2.367 evrov, na-
bavili nov zobni stroj v vrednosti 24.000 
evrov in pohištvo v vrednosti 5.500 
evrov. Dodatno smo za zobozdravstve-
no opremo za ostale ambulante (apara-
ti, sterilizator, delovni stoli) namenili še 
okoli 10.000 evrov.

V Mokronogu smo prenovili sanitarije, 
garderobo in prostor za infektivne od-
padke ter uredili prostor za referenčno 
ambulanto. Strošek prenove je bil 
47.686 evrov. Dodatno smo nabavili še 
pohištveno opremo v vrednosti nekaj 
več kot 2.000 evrov. 

Odkupili smo prostor na lokaciji Goliev 
trg 1 (bivša Dolenjka), v katerem smo 
začasno uredili covid ambulanto. Kupni-
na je znašala 100.000 evrov, za opremo 
(predelne stene, pregledne mize, vozički) 
pa smo namenili okoli 5.000 evrov. Do 
konca leta nameravamo obstoječo malo 
sejno sobo preurediti v splošno ambu-
lanto in preurediti prostore ginekologije, 
s čimer bi pridobili dodatno ambulanto 
za novo ginekologinjo. Ob tem bo treba 
nabaviti še pohištveno opremo in ultra-
zvok.

INVESTICIJE

Pestra investicijska dejavnost 
v letu 2020

Prenovljena zobna ambulanta

Enota Goliev trg 1 (covid ambulanta)
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Medicina dela bo v letošnjem letu dožive-
la pravo renesanso. Dobili smo dodatne 
prostore in preuredili obstoječe, postali 
smo učni center za specializante medicine 
dela, pa tudi kadrovsko smo se okrepili.

Glede prostorov je glavna pridobitev kar-
dio-respiratorni kabinet. V njem se iz-
vajajo osnovna biometrija, spirometrija, 
elektrokardiografija in cikloergometrija. 
Uredili smo kabinet za sluh in ravnotežje, 
v katerem opravljamo avdiometrijo in ves-
tibulografijo. Za prihajajoče specializante 

Skupaj s prenovo pritličja je tudi Center za 
krepitev zdravja pridobil nove prostore, ki 
obsegajo tri pisarne (tretja je v souporabi 
s psihologinjo DMDPŠ) ter prostor za indi-
vidualno obravnavo pacientov. V pritličju 
sta tudi nova sejna soba in predavalnica, ki 
sta namenjeni za uporabo celotnemu zdra-
vstvenemu domu. Novi prostori Centra za 
krepitev zdravja so pomembna pridobitev 
tako za nas kot za naše paciente. V njih 
se odlično počutimo. Veseli bomo vašega 
obiska.

Zdenko Šalda

Tjaša Kotar

smo pridobili še eno zdravniško ordinacijo. 
Osrednji prostor smo povečali in v njem 
namestili dodatno enoto za medicinsko 
sestro z računalnikom in tiskalnikom. 

Specializanti bodo vključeni v redno delo, 
zato se bo obseg dela še povečal. Zelo 
smo veseli, da je vodstvo sprejelo naše ar-
gumente in zaposlilo dodatno medicinsko 
sestro, ki se v tej številki predstavlja sama. 
Že do sedaj smo imeli visoko nadpovpreč-
no realizacijo. Pomagali smo si s pripravni-
ki. Računati na pripravnike in dejstvo, da je 
cela ekipa že vrsto let skoraj brez bolniške 
odsotnosti, bi bilo preveč tvegano. Delo 
sedaj gladko teče. Imamo zelo kratko ča-

kalno dobo. K nam prihajajo na preglede iz 
vse Slovenije, ker drugje ne pridejo pravo-
časno na vrsto.

Za konec pa še glavna novica. Naša zdrav-
nica Jeanette Hrovat je uspešno kandidi-
rala za specializacijo iz medicine dela, pro-
meta in športa. Malo je škoda, ker se ne bo 
več mogla v tako veliki meri ukvarjati z dru-
žinsko medicino, po drugi strani pa imamo 
zagotovljeno prihodnost medicine dela v 
Trebnjem. Rok uporabe sedanjega zdrav-
nika na medicini dela se počasi izteka.

P. S.: Draga Jeanette, dobrodošla v ekipi 
medicine dela.

Renesansa medicine dela

Novi prostori 
Centra za krepitev zdravja 

Spomin na poletno gostovanje v splošni ambulantiAvdiometrija v novem kabinetu
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Pisala sem že o delu ZP Mokronog. Spo-
minjam se, da sem omenila, kako smo 
malo pozabljeni, odmaknjeni od sveta in 
od dogajanja v ZD Trebnje, katerega del 
smo. Danes želim povedati, da ni čisto 
tako, saj smo sredi junija 2020 v ZP Mokro-
nog začeli z delom v prenovljenih prostorih 
ambulante družinske medicine – referenč-
na ambulanta.

Prav dobro se spomnim, kako me je 
kakšno leto nazaj dr. Polič poklical in re-
kel: »Veš, fino bi bilo , da uredimo wc-je, pa 
tega zraven tvojih prostorov nihče ne upo-
rablja – nekoč je služil potrebam laborato-
rija, lahko bi zrušili steno in imela boš lep, 
večji prostor, kjer ti bo lažje delati.« Tako je 
bil načrt sprejet z naše strani, dali smo ga 
v program za leto 2020. In po šestih letih 
dela, ki ga z veseljem opravljam (RA Mirna/
Mokronog), sem v petek, 19. junija letos, 
naredila prvo spirometrijo v prenovljenih 
prostorih. Res je bila samo poizkusna – 
zajček je bila sodelavka, ki mi je pomagala 

Martina Frelih
pri selitvi, čiščenju in ureditvi prostora, da 
sem lahko v ponedeljek sprejela paciente 
v novem prostoru. Odzivi na novo prido-
bitev so bili pozitivni, pohvalni. Tako sem 
dobila potrditev, da so mojstri delo dobro 
opravili. Pohištvo je moja izbira, imam vse, 
kar potrebujem in tako, kot je za moje delo 
najenostavnejše. Pri odločitvah sem imela 
proste roke.

Tudi pred novo ureditvijo sem imela vse 
pogoje za delo, vendar nov, svetel, novo 

opremljen in malo večji prostor daje še 
več energije, delo je lažje in pacienti so 
zadovoljni, saj so bolje obravnavani. Z ure-
jeno referenčno ambulanto smo dobili tudi 
novo garderobo, v kateri je dovolj prostora 
tudi za nove kadre, ki prihajajo k nam na 
opravljanje praktičnega dela, pripravništva 
in za zdravnike specializante.

Novourejeni so tudi toaletni prostori, prostor 
za čistila in odpadke. Zaposleni v Mokrono-
gu smo s pridobitvijo nadvse zadovoljni. 

Prenovljeni prostori ZP Mokronog 

Sredi junija smo pridobili reševalno vozilo 
Citroën Jumper, s katerim izvajamo sanitet-
ne in nenujne prevoze v Novo mesto in Lju-
bljano. Opremljeno je s standardno opremo 

Luka Udovč

Novo reševalno vozilo
kot v ostalih reševalnih vozilih. Naknadno je 
bila dodana klančina s sedečim vozičkom 
za paciente na invalidskih vozičkih ter stop-
nička za vstop v bolniški prostor. Vozilo je 
drugačnega izgleda in oblike kot ostala re-
ševalna vozila v našem voznem parku, saj 
ga je predelalo drugo podjetje.
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Gripa je nalezljiva virusna bolezen dihal, 
ki se pojavlja vsako zimo v obliki manj-
ših ali večjih epidemij. Virus se prenaša 
kapljično s kihanjem in kašljanjem, z 
neposrednim stikom z okuženo osebo 
in tudi posredno s stikom z okuženimi 
površinami. 

Virus gripe pri zdravih osebah povzroča 
nekajdnevno vročinsko stanje s kašljem, 
hudim glavobolom, bolečinami v miši-
cah in sklepih, pridružene pa so lahko 
še bolečine v žrelu ter nahod. Pri ranlji-
vih skupinah ljudi ima lahko gripa hude 
zaplete, pogosto je potrebno zdravljenje 
v bolnišnici, neredko pa se konča tudi s 
smrtjo.

Gripo učinkovito preprečujemo zlasti s 
cepljenjem ter z upoštevanjem higienskih 
ukrepov. Zaradi pandemije koronavirusne 
bolezni (COVID-19) je letos cepljenje proti 
gripi še toliko bolj pomembno, saj predvi-
devamo, da bi okužba z obema virusoma 
hkrati ali v kratkem obdobju močno pri-
zadela imunski sistem tudi sicer zdravih 
oseb. Hkrati pa upamo, da bomo tako 

Smo ekipa službe NMP in predstavljeni 
smo bili že v eni izmed prejšnjih izdaj 
glasila. Letošnje leto pa je za nas zelo 
posebno, saj kar naenkrat naša vpadljiva 
oranžna oblačila niso dovolj velika zašči-
ta za naše delo na terenu in v ambulanti. 
Že konec lanskega leta smo iz medijev 
izvedeli za novi virus, ki se je pojavil na 
ribji tržnici v mestu Vuhan. Okužba se je 
hitro razširila po vsej Kitajski in kmalu 
dobila pandemične razsežnosti.

V začetku prihoda virusa covid-19 v Slo-
venijo smo kot del skupnega projekta 

Maša Vovk

David Zupančič

lahko nekoliko zmanjšali breme zdra-
vstvenega sistema! 

Cepljenje priporočamo vsem prebival-
cem, predvsem pa zdravstvenim delav-
cem, tistim, ki so najbolj ogroženi za 
zapleten potek okužbe, in njihovim svoj-
cem. Med osebe, ki so bolj ogrožene za 
nevaren potek bolezni spadajo otroci, 
mlajši od 2 let, starejši od 65 let, nosečni-
ce, ljudje s prekomerno telesno težo (ITM 
> 40), osebe s kroničnimi boleznimi pljuč, 
srca, ledvic, jeter, s sladkorno boleznijo, z 
nevrološkimi okvarami, ljudje z okvarjeno 
imunostjo zaradi bolezni ali zdravljenja.

Zaščita s cepivom pri starostnikih, mlajših 
otrocih in ljudeh z okrnjeno imunostjo je 
žal slabša kot pri zdravih odraslih ljudeh. 
Cepljenje je zato priporočeno tudi za vse 
družinske člane oz. negovalce ranljivejših 
skupin ter še posebej za zdravstvene de-
lavce, saj le tako gripe ne prenašamo in 
ljudi s povečanim tveganjem za težji po-
tek okužbe ne ogrožamo. Za zdravstvene 
delavce pa je cepljenje pomembno tudi 
zato, da se sami obvarujemo pred bolez-
nijo, saj opravljamo družbeno odgovorno 
delo, ki je izjemnega pomena za delova-
nje skupnosti oz. države.

covid-19 vstopne točke skupaj z osta-
limi zdravstvenimi domovi sodelovali s 
Splošno bolnišnico Novo mesto. Nekaj-
krat tedensko so medicinske sestre in 
zdravniki iz ZD Trebnje na delo odhajali v 
Novo mesto. Vsakodnevno se je število 
oseb, ki so želele pregled in odvzem bri-
sa, hkrati pa imele znake novega virusa, 
povečevalo. 

Zato sta se vodstvi zdravstvenega 
doma in Občine Trebnje po končani epi-
demiji, ker moramo poskrbeti za svoje 
paciente, odločili, da vzpostavimo svojo 
covid-19 ambulanto. Lokacijo smo naš-
li v novih prostorih na naslovu Goliev 
trg 1 (pri dvorani Stik). Kot ekipa NMP 
smo bili zadolženi za delo v omenjeni 

Cepivo proti gripi za sezono 2020/21 
se imenuje VaxigripTetra in vsebuje 
štiri antigene virusov gripe, ki bodo 
predvidoma krožili v populaciji letošnjo 
zimo. Cepivo vsebuje mrtve, inaktivira-
ne delce virusa, ki jih naše telo zazna 
kot tujek in v nekaj tednih izdela za-
ščitna protitelesa – ta pa nas ščitijo 
v primeru okužbe. Ob stiku z virusom 
gripe je »telesna obramba« pripravljena 
in simptomi bolezni se ne razvijejo. Ker 
cepivo vsebuje le mrtve delce virusa, ni 
možno, da bi povzročalo bolezen. Ljud-
je, ki zbolijo v naslednjih dneh po cep-
ljenju, so se okužili že pred cepljenjem 
ali so prišli v stik z virusom, še preden 
je cepivo začelo učinkovati. Neželeni 
učinki po cepljenju so možni, večino-
ma pa so zelo blagi. Lahko se pojavijo 
bolečina, oteklina ali rdečina na mestu 
injiciranja, redkeje bolečine v mišicah, 
kratkotrajen glavobol, utrujenost, vroči-
na ali slabost. Zaradi hudih posledic, ki 
jih lahko povzroči virus gripe, pa pred-
nosti cepljenja zagotovo odtehtajo bre-
me bolezni.

Letos izberite cepljenje proti gripi - zase, 
za zaščito vaših najbližjih in naših paci-
entov.

Cepite se proti gripi!

Covid ambulanta ZD Trebnje 

AKTIVNOSTI POSAMEZNIH SLUŽB
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ambulanti. Vsako jutro med ponedelj-
kom in soboto od 7. do 9. ure potekajo 
odvzemi brisov in po potrebi tudi pregle-
di pacientov. Ambulanto uporabljamo 
tudi v popoldanskih in nočnih urah ter 
ob vikendih, da preprečimo vnos virusa 
v urgentne in ostale prostore zdravstve-
nega doma. Ambulanta deluje uspešno 
in učinkovito, zato moramo izpostaviti 
in pohvaliti vse vpletene, ki pomagajo 
(medicinske sestre osebnih zdravnikov, 

ki vodijo čakalno knjigo, laboratorij, ki 
nam zagotavlja brise, in zaposlene na 
reševalni službi, ki skrbijo, da so brisi 
vedno pravi čas prepeljani v laboratorij 
v Novo mesto), da lahko mi kot ekipa 
NMP vzamemo bris. 

Začetki dela v covid-19 ambulanti so bili 
kar težki, po »porodnih težavah« pa delo 
poteka odlično. Z vsemi službami, ki so 
vpletene v delo ambulante, sodelujemo 

zelo dobro in tudi od pacientov, ki priha-
jajo na odvzem brisa, že dobivamo po-
hvale. Zaposleni v NMP se vsakodnevno 
trudimo slediti najnovejšim raziskavam 
na področju virusa, se veliko pogovarja-
mo, si delimo izkušnje in tako poskuša-
mo zagotavljati najvišji možni strokovni 
nivo dela. Kaj nam bo prinesla priho-
dnost, ne vemo, vsekakor pa se bomo 
skupaj kot tim trudili, da bomo kos vsem 
situacijam, ki nas še čakajo. 

Jesen se vsako leto ne razbohoti le v 
barvah zlatorumenega listja, temveč 
je ob ponovnem začetku obiskovanja 
šol in vrtcev z druženjem v zaprtih pro-
storih ter nižjimi temperaturami vedno 
radodarna tudi z virusi, ki prizadenejo 
dihalne poti.

Obstaja na desetine različnih virusov, ki 
so najpogostejši krivci za pojav prehlad-
nih obolenj pri otrocih. V večini primerov 
te okužbe potekajo blago – prisoten je 
zamašen nos ali izcedek iz nosu, hripa-
vost, kašelj, boleče žrelo, slabo počutje, 
lahko tudi povišana telesna temperatu-
ra. Glede na to, da grobo statistično gle-
dano posamezen otrok preboli približno 
10 prehladnih obolenj na leto, posame-
zna epizoda pa traja 7–10 dni, ni nič 
nenavadnega, da se je malih otrok op-
rijelo ime smrkavci. Skorajda celo leto 
prisotne 'svečke' iz nosu ter spremljajoč 
kašelj staršem sprva povzročajo mnogo 
skrbi, ko pa otrok raste, že vedo, da bo 
pač še eno zimo treba nakupiti dodatno 
zalogo robčkov.

Če se otrok dobro počuti in smrka sko-
raj celo hladno sezono, hkrati obiskuje 
tudi vrtec ali šolo, česar zaradi možnos-
ti prenosa okužb, sploh v prvih dnevih 
bolezni, sicer nismo najbolj veseli, ven-
dar razumemo, da si starši težko privo-
ščijo izostanek iz službe za nego otroka 
za tako relativno nedolžno zadevo. S 
prihodom novega koronavirusa (SAR-
S-CoV-2), katerega simptome in znake 

Eva Bahor
je sploh ob blagem poteku in v začetku 
bolezni praktično nemogoče ločiti od 
navadnih prehladnih obolenj, pa se je 
obravnava vseh akutno zbolelih nekoli-
ko spremenila. Dosedanje raziskave si-
cer kažejo, da covid-19 na srečo velike 
večine otrok bistveno ne ogroža, vendar 
so se v želji po zaščiti ranljivejših sku-
pin prebivalstva, ki velikokrat sobivajo z 
majhnimi otroki, med drugim izoblikova-
la tudi navodila za ukrepanje ob pojavu 
respiratornega obolenja pri njih.

Za splošno populacijo velja, da otrok 
do 3. razreda osnovne šole z nahodom 
po priporočilih potrebuje domačo nego 
vsaj prve tri dni od začetka bolezni. 
Če se drugi znaki ne razvijejo in se ot-
rok dobro počuti, se nato lahko vrne v 
skupinsko varstvo ali šolo. Ob pojavu 
dodatnih simptomov bolezni (tempera-
tura nad 38 st. C, težko dihanje, izgu-
ba vonja/okusa ali pridružene težave s 
strani prebavil) ali suma na stik z ose-
bo, ki ima dokazano ali možno okužbo 
s SARS-CoV-2 v 14 dneh pred pojavom 
prehlada, je treba pri takem otroku opra-
viti bris za dokaz potencialne okužbe z 
novim koronavirusom. Pri otrocih od 4. 
razreda osnovne šole naprej pa se bris 
opravi že ob pojavu prehladnih znakov 
ali gastrointestinalnih simptomov. Če 
v istem gospodinjstvu zboli še odrasla 
oseba, se bris opravi tudi pri njej.

Da bi v tej negotovi situaciji ohranili de-
lujoč zdravstveni sistem, ne glede na 
zgoraj navedeno, veljajo posebna navo-
dila za otroke zdravstvenih delavcev ter 
otroke zaposlenih v socialno-varstvenih 

ustanovah. Tem se namreč prednostno 
odvzame bris na SARS-CoV-2 že ob naj-
manjšem sumu na covid-19, otrok pa 
naj do izvida ostane v domačem varstvu 
enega od staršev. Drugi starš lahko, če 
je asimptomatski, opravlja svoje delo 
(tudi, če je zdravstveni delavec), upo-
števati pa mora vse preventivne ukrepe 
(ustrezna higiena rok, nošenje maske) 
ter zmanjšati število socialnih stikov.

Navedena navodila veljajo v času pi-
sanja prispevka in so lahko podvržena 
spremembam.

Ne glede na hitro se spreminjajoče ukre-
pe v eri novega koronavirusa, pa poleg 
vsega ne smemo pozabiti na osnovna 
higienska navodila, za katera si že dolgo 
želimo, da bi jih upoštevali vsako zimo, 
ob vsakem, tudi najbolj nedolžnem 
prehladu. Med prehladom se čim manj 
družimo z drugimi ljudmi (še posebej 
se odsvetuje obiskovanje starostnikov, 
nosečnic, dojenčkov ali kroničnih bol-
nikov), pogosto zračimo prostore, ne 
obiskujemo trgovskih centrov in če je 
le možno, ostanimo doma vsaj v prvih 
dneh. Zelo pomembno je, da upošteva-
mo ustrezno higieno kašlja - kašljamo 
v zgornji del rokava ali papirnat robček, 
ki ga po enkratni uporabi zavržemo. Po 
brisanju nosu si moramo umiti roke s 
toplo vodo in milom in/ali uporabiti raz-
kužilo. To so priporočila, ki so poleg obi-
lice gibanja na svežem zraku in zdrave 
prehrane v želji po zmanjšanju respira-
tornih obolenj »na tapeti« že mnogo let. 
Upoštevajmo jih tudi zdaj in – ostanimo 
zdravi!

Aktualne respiratorne 
okužbe pri otrocih
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Tudi na fizioterapiji smo priča hitremu 
razvoju stroke in ponudbi novih in/ali 
izboljšanih pripomočkov za zdravljenje. 
Zdravstveni dom Trebnje se trudi slediti 
temu napredku. 

Od letošnjega leta dalje ponujamo na 
fizioterapiji storitev s Tekarjem, ki nudi 
možnost hitre, široke in učinkovite te-
rapije.  Ključna razlika med Tekar tera-
pijo in ostalimi oblikami aparaturnega 
zdravljenja je v načinu prenosa energi-
je. Tekar toplote oz. energije ne dovaja 
od zunaj, temveč aktivira nabite delce 
(ione) v tkivu. Tako proizvaja energijo in 
toploto od znotraj in s tem doseže tudi 
najgloblja tkiva, spodbudi krvni obtok 
in cirkulacijo limfne tekočine. Produkt 
teh procesov je tudi segrevanje tki-
va, kar daje ugoden občutek. Terapija 
nima stranskih učinkov, omejena je le 
pri ljudeh s srčnim spodbujevalnikom, 
nosečnicah in ljudeh s slabšo zaznavo 
temperature.

Tekar spodbuja zdravljenje:
• zvinov,
• poškodb tetiv in kalcinacij,
• bolečin v hrbtenici,
• bolezni sklepov in obsklepnih struk-

tur ter
• revmatskih bolezni.

Tekar se izvaja kot dodatek klasični tera-
piji (ZZZS ne krije stroškov) ali kot samo-
stojna samoplačniška storitev.

Darinka Kocjan

Tudi sicer ugotavljamo, da so potrebe po 
fizioterapevtskih storitvah velike, čakal-
ne vrste pa po celi Sloveniji dolge. Pro-
gram, ki ga določi ZZZS, žal ne zadošča, 
da bi v primernem času vsi pacienti priš-
li na fizioterapevtsko obravnavo. Ker se 
na fizioterapiji zavedamo pomembnosti 

pravočasnih obravnav in zaradi potrebe 
bolnikov po hitrem dostopu do fiziote-
rapevtskih storitev, smo zaposlili dodat-
no fizioterapevtko. S tem smo prišli do 
možnosti, da ponudimo samoplačniško 
storitev fizioterapije.  Smiselno bi bilo, 
da se pacientom že ob izdaji delovnega 
naloga predstavijo samoplačniške tera-
pije kot dodatno možnost, predvsem v 
kontekstu, da se med čakanjem stanje 
ne poslabša. Včasih sta potrebni le ena 
ali dve terapiji, da pride do izboljšanja. 

Bolniki so mnogokrat zainteresirani, da 
vložijo nekaj v svoje zdravje. Žal pogos-
to ne vedo, da obstaja možnost samo-
plačniških fizioterapevtskih storitev tudi 
v Zdravstvenem domu Trebnje. Zainte-
resirani se lahko dogovorijo za termin 
osebno na fizioterapiji takoj ob prejemu 
naloga, po telefonu 030 269 441 ali 07 
3481 782 ali na elektronski naslov fizio-
terapija@zd-tr.si. 

Dodatna ponudba na fizioterapiji
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Dandanes se ljudje vedno bolj odločajo za 
implantate, saj imajo mnoge prednosti. 
Imajo odlično prognozo ob ustrezni skrbi 
zanje, zato so lahko dolgoročna rešitev.

Katarina Ljubelšek

Kaj je implantat?
Zobni vsadek (implantat) je vijak, ki se 
ga kirurško vgradi v čeljustno kost, da 
nadomesti manjkajoči zob. V primeru 
zgodnje izgube enega ali več zob se pri-
poroča njihovo nadomeščanje, saj v na-
sprotnem primeru nastane neravnovesje 
med preostalimi zobmi v zobnem loku. 
To lahko privede do tega, da se zobje ob 
vrzeli začnejo nagibati vanjo, kar pomeni, 
da izgubijo pravilno postavitev. Zob nad 
vrzeljo pa začne izraščati vanjo in postaja 
navidezno vedno daljši. Vrzel lahko na-
domestimo na klasičen način z zobnim 
mostičkom ali pa z vgraditvijo zobnega 
implantata. Z implantati lahko nadome-
ščamo enega ali več manjkajočih zob. 
Implantoprotetika omogoča visoko kako-
vost življenja, ki ne vključuje spreminjanja 
prehranjevalnih navad in daje samoza-
vest pri govoru ter stiku z okolico.

Protetična nadgradnja na vstavljenih 
implantatih je odvisna od primera do 
primera. Lahko gre le za solo prevleko, 
če se nadomešča en zob, ali pa most, 
če nadomeščamo več zob.  Z zobnimi 
implantati torej lahko nadomeščamo 
en manjkajoč zob, več manjkajočih zob, 
rešujemo enostransko skrajšano zobno 
vrsto (če manjkajo kočniki, lahko z dve-
ma implantatoma nadomestimo tri zobe 
z nadgradnjo v obliki mostiča), rešujemo 
brezzobost v skoraj vseh primerih, sta-
biliziramo snemno protezo in sidramo 
fiksni most v celi čeljusti (Dvorak, 2017).

Pred posegom – načrt in 
posvet s pacientom
Preden se zobozdravnik odloči o tem, ka-
tera protetična rešitev je najprimernejša, 
mora pacient opraviti ustrezna slikanja 
(ortopan – tomografski posnetek ali CT-
-slikanje), na katerih lahko izmerimo raz-
položljivo količino kosti. Zobni vsadek 
namreč s kirurškim posegom vstavimo 
v čeljustno kost, ki jo lahko, če jo je pre-

Implantati v zobozdravstvu

malo, s posebnimi kirurškimi postopki 
dogradimo. Poleg tega mora zobozdrav-
nik določiti pravo mesto za zobni vsadek, 
ki je odvisno od vrste (snemna, fiksna) in 
obsežnosti protetične konstrukcije. Zob-
ni vsadki so namenjeni podpori protetič-
ne konstrukcije in njihova pozicija mora 
omogočati izvedbo protetike, ki bo paci-
entu omogočala dobro žvečenje, govor, 
videz in nenazadnje dobro higieno.
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Ustna higiena je odločilna za zdravje na-
ših zob. Ključno je redno in pravilno či-
ščenje zob in medzobnih prostorov. V da-
našnjem času je tehnologija vsepovsod. 
Skorajda se ji ne moremo izogniti. Po eni 
strani bogati in olajšuje življenje, po drugi 
pa nas zelo ovira. Otroke lahko uporaba 
tehnologije spodbuja v razvoju, a je meja 
med uporabo in zlorabo (pretirano upo-
rabo) zelo tanka. Pusti lahko ogromno 
negativnih učinkov na razvijajoče se mo-
žgane, na učenje, vedenje in čustvovanje. 
Mejo lažje vzdržujemo, če vemo, kaj lah-
ko ponudimo namesto tega, in strategije, 
ki nas pri tem podprejo.

Nekatere nam lahko pomagajo pri motiva-
ciji otrok. Spletne trgovine ponujajo mobil-
ne aplikacije, ki jih lahko naložite na pame-
tne telefone ali tablice in jih uporabite kot 
pripomoček za motivacijo pri ščetkanju 
otroških zob, čemur so tudi namenjene.

Aplikacije, ki so nam na voljo:

Mobilne aplikacije, ki pomagajo otrokom pri ščetkanju 

Katarina Ljubelšek

Pa ne že spet ... 
Umivanje zob težava? Nič več! 

Philips Sonicare For Kids

Disney Magic Timer by Oral-B

Denny Timer

Aquafresh (Čas za ščetkanje)
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Naloga patronažne 
medicinske sestre je 
aktivno spremljanje 

starostnikov, kar 
vključuje obiskovanje 

starostnika, 
spremljanje njegove 

socialne interakcije in 
povezovanje z lečečim 

zdravnikom.

 Po Pravilniku za izvajanje preventivnega 
zdravstvenega varstva na primarni ravni 
obišče patronažna medicinska sestra 
starostnika dvakrat letno ter mu pri tem 
nudi individualno in celostno oskrbo. Po 
potrebi se posvetuje z zdravnikom, ki po 
presoji izda delovni nalog za patronažno 
zdravstveno nego. Tako patronažna me-
dicinska sestra lahko pogosteje obiskuje 
pacienta, hkrati pa je vzpostavljena po-
membna vez med zdravnikom in pacien-
tom.

Po zadnje dostopnih podatkih (NIJZ, 
Zdravstveni statistični letopis Slovenije, 
2018) so najpogostejši vzroki za kura-
tivne obiske patronažnih medicinskih 
sester bolezni obtočil, bolezni kože in 
podkožja ter bolezni mišično-skeletne-
ga sistema in vezivnega tkiva, povečuje 
pa se tudi število patronažnih obrav-
nav zaradi neoplazem. Najpogostejše 
opravljene strokovne storitve v patro-
nažnem varstvu so preveze, infuzije na 
domu, odvzem materiala za laboratorij-
ske preiskave in nega stom.

Med obiski patronažna medicinska 
sestra spremlja starostnika v njegovih 
življenjskih aktivnostih kot so dihanje, 
prehranjevanje in pitje, izločanje in od-
vajanje, gibanje, počitek in spanje, ob-
lačenje, vzdrževanje telesne tempera-
ture, skrb za čistočo in urejenost, skrb 
za varnost, komuniciranje, izražanje 
čustev, potreb in mnenj, koristno delo, 
rekreacija, učenje zdravega načina živ-

Majda Gačnik

ljenja in drugo. Na podlagi opazovanja 
pacientovih življenjskih aktivnosti lahko 
patronažna medicinska sestra oceni 
stopnjo starostnikove samooskrbe. 

Za ohranitev in krepitev zdravja, prepre-
čevanje bolezni in čim daljše bivanje v 
domačem okolju stroka priporoča čim 
višjo stopnjo samooskrbe. Patronažna 
medicinska sestra to spodbuja z zdra-
vstveno-vzgojnim delom, informira-
njem, svetovanjem ter učenjem staro-
stnika in družine. 

Za celostno obravnavo pacienta se pa-
tronažna medicinska sestra povezuje 
tudi s Centrom za socialno delo Treb-
nje, Domom starejših občanov (DSO) 
Trebnje, društvi upokojencev in invali-
dov, Karitasom, Rdečim križem ter po-
nudniki izposoje in nakupa medicinsko-
-tehničnih pripomočkov.

V okviru povezovanja z DSO Trebnje 
patronažne medicinske sestre staro-
stnikom priporočajo laično nego na 
domu. Slednja je namenjena tistim 
starostnikom, ki se zaradi starosti, 
bolezni ali invalidnosti ne morejo oskr-
bovati in negovati sami, namestitev v 
DSO pa ni mogoča ali tja ne želijo. Sto-
ritve se prilagodijo posamezniku glede 
na potrebe od 4 ure do 20 ur tedensko. 
Zajemajo pomoč pri temeljnih dnevnih 
aktivnostih, gospodinjsko pomoč, ka-
mor lahko spada tudi prinašanje enega 

pripravljenega obroka (kosilo) iz DSO 
ter pomoč pri ohranjanju socialnih sti-
kov. Laična nega na domu je subven-
cionirana s strani občine. Patronažne 
medicinske sestre opažamo, da ta ob-
lika pomoči družini zelo olajša oskrbo 
starostnikov.

Naročilo za medicinsko-tehnične pri-
pomočke (negovalna postelja, ho-
dulja, voziček, blazina proti preleža-
ninam, trapez, toaletni stol itd.) izda 
osebni zdravnik. Pacient si jih lahko 
izposodi ali pridobi v trajno last. Pa-
tronažna medicinska sestra z nasveti 
usmerja pacienta k izbiri ustreznega 
pripomočka.

Pri svojem delu mora patronažna medi-
cinska sestra poleg objektivne presoje 
pokazati visoko stopnjo empatije in ra-
zumevanja. S pacientom mora vzposta-
viti primeren odnos, ki temelji na stro-
kovnosti in medsebojnem zaupanju, saj 
so le tako starostnik in njegova družina 
dovzetni za nasvete in informacije.

Patronažna medicinska 
sestra in starostnik

Preventivni obisk patronažne medicinska sestre pri starostniku
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Slika 1: Postopek od odvzema biološkega vzorca do avtomatizirane analize RT-PCR za določanje virusne RNA v vzorcu nosno-žrelnega predela

Kaj je preiskava PCR na covid-19 (SAR-
S-CoV-2), kaj testiramo (dokazujemo), 
zakaj tako dolgo traja, zakaj je potreben 
čim krajši čas od odvzema biološkega 
materiala do analize (hramba in tran-
sport)? To so vprašanja, ki se pojavljajo 
tako pacientom, ki čakajo na rezultat 
brisa, kot zaposlenim v zdravstvu, ki 
tudi pričakujemo rezultat, saj je pove-
zan z zdravstvenim stanjem bolnika, 
odločitvami o karanteni oz. izolaciji, or-
ganizaciji zaposlenih …

Za zgodnje in neposredno prepoznava-
nje okužbe z virusom SARS-CoV-2 upo-
rabljamo metode, ki jih uvrstimo v dve 
kategoriji. V prvi so metode, ki zaznajo 
virusno RNA, v drugi pa tiste, ki zaznajo 
virusne antigene. Svetovna zdravstvena 
organizacija (WHO) in Evropski center 
za preprečevanje in obvladovanje bo-
lezni (ECDC) trenutno priporočata pred-
vsem uporabo metod iz prve kategorije, 
ki temeljijo na uporabi verižne reakcije 
s polimerazo v realnem času, s pred-
hodno reverzno transkripcijo (RT-qPCR), 
s katero pomnožimo in kvantificiramo 
odseke virusnega genetskega materi-
ala v vzorcu preiskovanca, običajno je 
to bris nosno-žrelnega predela. Sliši se 
zelo zapleteno,  pomeni pa, da se doka-
zuje manjši del virusne RNA, ki je speci-
fičen samo za SARS CoV-2 in za noben 
drug mikroorganizem ali človeško RNA. 
Določi se enega ali več tarčnih genov v 
genomu SARS-CoV-2, kot so geni E, N, S 
(kodirajo - različne proteine, ti so sesta-
vljeni iz aminokislin, ki so na površinski 
ovojnici). Značilna je visoka analizna 
specifičnost (97–100 %). Če bi dokazo-

Darinka Oštir Mevželj 
in Tjaša Slapničar

vali večji del RNA bi težko naredili za vi-
rus specifičen test in v tem je bistvo me-
tode PCR. Analizna občutljivost - zazna 
se zelo nizko koncentracijo virusne RNA, 
meja detekcije nekaterih testov je 1 do 
10 kopij virusne RNA/reakcijo. 

Nekoliko bolj problematična je klinična 
občutljivost, saj s testom zaradi varia-
bilnih količin virusa v zgornjih dihalnih 
poteh v posameznih stopnjah okužbe 
ali ob neustrezno odvzetem vzorcu 
nekaterih okuženih posameznikov ne 
zaznamo. Prisotnost virusa najpogo-
steje ugotavljamo v vzorcih zgornjih 
dihal, kot sta bris ali izpirek nosno-žrel-
nega predela ali žrela, saj je odvzem 
teh najenostavnejši. Vendar pa v razi-
skavah ugotavljajo, da je koncentracija 
virusa v prvih dveh tednih po okužbi 
lahko največja v spodnjih dihalih, kot 
sta sputum in bronhoalveolarni izpirek. 
Zbiranje teh je težavnejše, obstaja pa 
tudi večja možnost nastanka aerosola 
in posledično prenosa okužbe. Zato se 
v praksi bolj uporablja bris nosno-žrel-
nega predela. To pomeni, da je kljub pri-
sotni okužbi test lahko negativen, če je 
med vzorčenjem koncentracija virusov 
nizka. Če pri pacientu obstaja utemelje-
ni sum na okužbo, je priporočljivo po-
novno testiranje, ki se (če je to le mož-
no) izvede na vzorcu iz spodnjih dihal.

Rezultat analize je prav tako lahko nega-
tiven, če gojišče za viruse ni hranjeno v 
hladilniku ali če transport traja predolgo, 
po navodilih naj bi bil biološki material 
dostavljen v mikrobiološki laboratorij v 
nekaj urah. Kužnino do transporta hra-
nimo v hladilniku pri 4 °C.

Analizo PCR na covid-19 izvajajo mi-
krobiološki laboratoriji, ki jim je MNZ 

izdalo dovoljenje za delo, in sicer Inšti-
tut za mikrobiologijo (IMI) in Nacionalni 
laboratorij za okolje in hrano (NLZOH), 
v času preprečevanja širjenja okužb s 
SARS-CoV-2 tudi UKC Ljubljana, UKC 
Maribor in UK za pljučne bolezni Gol-
nik (posebna odredba MNZ). Celoten 
analizni postopek skupaj z izolacijo vi-
rusne RNA iz vzorca traja od 3 do 5 ur, 
za izvedbo je potrebna posebna labora-
torijska oprema, delo poteka v posebej 
čistih pogojih in digestorijih.

Reverzna transkripcija verižne reakci-
je s polimerazo (RT-PCR) je metoda, ki 
združuje reverzno transkripcijo (RT)  in 
pomnoževanje specifičnih delov DNA z 
uporabo verižne reakcije s polimerazo 
(PCR) (slika 2).

RT - kratica pomeni obratno prepisova-
nje (angl. reverse transcription) - t. j. 
reakcija, pri kateri s pomočjo encima 
reverzna transkriptaza pretvorimo RNK 
v komplementarno DNK (cDNK). Ta je 
osnova pred izvedbo reakcije PCR.

PCR - kratica pomeni verižna reakcija 
s polimerazo (Polymerase Chain Rea-
ction) - t. j. reakcija, ki omogoča hitro 
in specifično pomnoževanje odseka 
genomske ali komplementarne DNK in 
vitro s termostabilno DNK-polimerazo. 
Pomnoževanje DNA poteka tako, da 
uporabimo dve kratki molekuli DNA, ki 
sta komplementarni (kot ključ in klju-
čavnica) začetnemu in končnemu delu 
segmenta, ki ga želimo kopirati (pom-
nožiti), dodamo encim (katalizira – po-
speši sintezo DNK), raztopino soli in 
deoksiribonukleotide (gradnike DNA). 
Reakcija poteka verižno – to pomeni, da 
jo večkrat ponovimo. Pri vsaki ponovitvi 
se število kopij pomnoževanega odseka 

Preiskava PCR na covid-19
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veča eksponentno. Tako lahko po 20 po-
novitvah reakcije dobimo iz ene kopije 
DNA teoretično več kot en milijon kopij. 
Temperatura reakcije se mora kontroli-
rano spreminjati. Za vezavo kratkih mo-
lekul DNA (začetnih oligonukleotidov) 
na matrico, ki jo želimo pomnoževati, 
je nujno, da je matrica v enoverižni ob-
liki, kar dosežemo tako, da dvoverižno 
DNA za kratek čas segrejemo na 92 °C 
ali več (denaturacija DNA). Da pride do 
prileganja začetnih oligonukleotidov na 

matrico je treba temperaturo spet zniža-
ti (na 37–55 °C), nato pa spet prilagoditi 
pogojem, ki so optimalni za delovanje 
DNA-polimeraze (pospeši reakcijo).

Analiza poteka po določenem postopku 
(slika 2):
1. Ekstrakcija in izolacija virusne RNA iz 

vzorca (gojišča) z določenimi kemi-
kalijami, centrifugiranjem; do 15 min.

2. Obratni prepis RNA (enovijačna) v 
cDNA (komplementarno DNA - dvo-
vijačno); 5 min. 

3. Segrevanje pri 95 °C: denaturacija 
cDNA prekine delovanje reverzne 
transkriptaze in aktivira polimerazo - 
specifična gradnja odseka genoma, 
ki ga iščemo; 20 sek.

4. Sledi določeno število ciklov (10–
50) reakcije PCR pomnoževanja (de-
naturacija DNA pri 95 °C, prileganje 
začetnih oligonukleotidov in podalj-
ševanje verige 30 sek pri 60 °C). Cikli 
pomnoževanja se ponavljajo, odvis-
no od prisotnosti/odsotnosti virusne 
RNA SARS-CoV-2.

5. Po končani reakciji sledi analiza 
rezultatov z računalniškim progra-
mom. Posredno merilo je količina 
nukleinskih kislin, ki nastane med 
vsakim ciklom pomnoževanja (slika 
3). Kot pozitivne rezultate se upo-
števajo tisti vzorci, pri katerih smo 
zaznali sigmoidno krivuljo pomno-
ževanja in je jakost fluorescentnega 
signala (∆Rn) presegla mejo 0,1 do 
vrednosti Ct 40.

Dobro umerjen PCR je tudi v veliki meri 
kvantitativen, da v praksi zelo zaneslji-
vo ločimo med veliko količino virusa 
v brisu (okoli 20 cikov ponovitve) in 
manjšo količino virusa (okoli 30 ciklov 
in več) in nam to tudi pomaga pri inter-
pretaciji. 

Skupaj z anamnezo in klinično sliko je 
mogoče skoraj vedno postaviti podat-
ke o okuženem v klinično sliko in ločiti 
med začetno okužbo, asimptomatsko 
okužbo, boleznijo covid-19 ali nekuž-
nim rekonvalescentom.  

Raziskave kažejo, da se virus aktivno 
pomnožuje v sluznici nosno-žrelnega 
prostora do enega tedna po začetku 
simptomov in znakov. Pomnoževanje 
virusa in s tem kužnost je največja ob 
začetku kliničnih težav in nato upada. 
Po serokonverziji kužnost virusa iz bri-
sa pri večini izgine. Pomnoževanje viru-
sa v sluznici nosno-žrelnega prostora 
pred začetkom simptomov ter teden 
dni po začetku bolezni omogoča virusu 
veliko kužnost tudi pri osebah z blago 
obliko bolezni in tudi pri brezsimpto-
mnih osebah.

Pri nekaterih bolnikih lahko še nekaj 
tednov po preboleli bolezni zaznava-
mo virusno RNK v respiratornih kužni-
nah, kar ni presenetljivo, glede na ve-
liko občutljivost testa. Pozitiven PCR 
test na SARS-CoV-2 v respiratornih 
kužninah lahko, glede na dostopne 
podatke iz literature, vztraja tudi do 
63 dni po začetku simptomov in zna-
kov bolezni, z mediano 12-20 dni. To 
pomeni, da ne gre za ponovno okužbo 
ali za reaktivacijo, temveč za dejstvo, 
da je PCR test zelo občutljiv in zazna 
virusno RNK v zelo nizki koncentraci-
ji, tudi RNK mrtvih virusov. Večinoma 
so rezultati teh testov blizu meje za-
znavnosti z visokim pražnim ciklom. 
To so razlogi, da pri nekaterih osebah 
vztrajajo pozitivni brisi oziroma da 
ponovno zaznamo pozitivne brise. Te 
osebe ne predstavljajo pomembnega 
kliničnega oz. javno-zdravstvenega 
problema.

Za interpretacijo izvida je pomembno 
sodelovanje zdravnikov in laboratorija 
ter seveda vseh udeleženih v postopku 
od priprave, hrambe gojišč, do pravil-
nega odvzema vzorca, hranjenja, tran-
sporta, analize in rezultata. 

Slika 2: pomnoževanje virusne RNA   
(RT POCT)       

Slika 3: Rezultat analize SARS-CoV-2; eksponentni porast števila kopij  
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Navodilo za pravilni odvzem brisa na 
covid-19
• Zdravnik ali DMS v zaščitni obleki po 

protokolu odvzeme bris nosno-žrel-
ne površine. 

• Bris shranite v gojišče (palčka se od-
lomi) in epruveto dobro zaprite . 

• Epruveto z gojiščem označite - ime 
in priimek, datum rojstva, naslov in 
čas odvzema! 

• Na napotnici mora biti napisana 
številka dežurnega zdravnika – 
031714519 in /ali tel. št. pacienta.

Napotnica NLZOH

• Epruveto shranite v dve plastični 
vrečki - Transbag. Preden shranite 
material v drugo vrečko, zamenjajte 
rokavice! 

• Natančno izpolnite napotnico NL-
ZOH Novo mesto (zelene barve); IMI 
Ljubljana (roza barve).

• Napotnico naj pripravi zdravstveni 
kader, ki ni bil v stiku z biološkim ma-
terialom, da je napotnica čista.

• Napotnico vstavite v drugo - čisto 
vrečko. Prav tako pripravite v Isozu 
naročilo.  

• Biološki material dostavite v labo-
ratorij. Če bo brisov več, se bomo 
dogovorili za skupen transport. Po-
membno je, da so brisi dostavljeni v 
NLZOH od ponedeljka do petka do 
14. ure, sobota in nedelja do 12. ure. 
Izven tega časa bomo brise hranili v 
hladilniku ali jih po dogovoru z zdrav-
nikom poslali v analizo v mikrobiolo-
ški laboratorij IMI Ljubljana.

V soboto, 3. oktobra, smo sodelavke CKZ 
sodelovale na Dnevu za zdravje v Dobrni-
ču, ki ga je organizirala Krajevna skupnost 
Dobrnič. Obiskovalce smo osveščale o 
pomembnosti vključevanja v preventivne 
presejalne programe Dora, Zora in Svit. 
Prikazale smo spremembe na modelih in 
individualno svetovale. Predstavile smo 
tudi osnove prve pomoči, prikaz uporabe 
AED in skupaj z otroci risale in oskrbovale 
»prave« rane. Otrokom smo pokazale pra-
vilni postopek umivanja zob, kako izgleda 
karies in kje v hrani se skrivajo sladkorji. 
Sočasno pa smo s testom ugotavljale te-

Tjaša Kotar

lesno pripravljenost odraslih, ki so se ude-
ležili šestminutnega testa hoje. Glede na 

Dan za zdravje v Dobrniču
UTRIP V CKZ

rezultat smo svetovale o ustrezni telesni 
dejavnosti za krepitev zdravja. 
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Evropski dan brez avtomobila poteka že 
22 let. To je dan, ko lahko mesta pokažejo 
prizadevanja za varstvo okolja, predstavi-
jo svoja mestna središča v drugačni luči 
in spodbujajo uporabo bolj zdravega tran-
sporta. Z leti je dan brez avtomobila pre-
rasel v Evropski teden mobilnosti, ki pote-
ka v tednu med 16. in 22. septembrom. 

Občina Trebnje je v tem tednu organizi-
rala aktivnosti in dogodke na različnih 
lokacijah, k sodelovanju pa povabila tudi 
Center za krepitev zdravja Trebnje. Parki-
rišče pred občino so preuredili v PARK(ir-
ni) TEDEN, na katerem so se odvijale ak-
tivnosti, po Trebnjem pa so narisali tudi 
peškažipote. 

V četrtek, 17. septembra, smo članice 
tima CKZ na PARK(irišču) osveščale o 
pomenu hoje in skrbi za krepitev zdravja. 
Predstavile smo pozitivni vpliv hoje na 
naš organizem, izvajale test hoje, prikaza-
le opremo, potrebno za hojo, ter pokazale 
pravilno tehniko nordijske hoje. 

V torek, 22. septembra, pa smo bile kar 
na dveh lokacijah. Dopoldne smo se dru-
žile z učenci 5.a in 5.b razreda OŠ Veliki 
Gaber, kasneje pa z učenci 9. razredov 
OŠ Trebnje v PARK(irišču) pred stavbo 
Občine Trebnje. Skupaj z ekipo smo prip-

Letos smo prvič organizirali poletni ta-
bor za otroke zaposlenih, in sicer med 
29. junijem in 3. julijem. Tabor je obisko-
valo 11 otrok v starosti od 5 let do konca 
4. razreda osnovne šole. Vsako jutro ob 
7. uri je bil zbor otrok v telovadnici na 
fizioterapiji. Najprej smo sklenili jutra-
nji krog, se pozdravili in naredili načrte 
za dan. Okoli 8. ure je bil zajtrk, sledilo 

Tjaša Kotar

Tjaša Kotar

ravile športno-izobraževalni program. 
Otroci so tako na naših stojnicah spoz-
nali, kako gibanje pozitivno vpliva na ce-

Evropski teden mobilnosti

Poletni tabor zdravja, 
športa in zabave v ZD Trebnje 

lotno telo, od mišic, kosti, pljuč, srca do 
maščobnih zalog. Dogodek smo izpelja-
le po navodilih NIJZ. 
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Prvi znaki okužbe so podobni gripi in se pojavijo 7 do 14 dni po okužbi in se
kažejo kot utrujenost, slabo počutje, bolečine v mišicah, vročina in glavobol.

Kasneje lahko nastopijo visoka temperatura, močan glavobol, slabost in
bruhanje, lahko celo nezavest in smrt. 

Najbolj učinkovit ukrep za zaščito je cepljenje

Shema cepljenja
Za  zaščito so potrebni trije odmerki (drugi odmerek sledi 1-3 mesece po

prvem, tretji pa 5-12 mesecev po drugem cepljenju). Za vzdrževanje zaščite so
nato potrebni poživitveni odmerki in sicer po treh letih, nato pa na 5 let.  Pri

osebah starejših od 60 let so poživitveni odmerki priporočljivi na 3 leta. 

Cepite se lahko pri osebnem
zdravniku po predhodnem

naročilu!

je umivanje zob in jutranja telovadba v 
telovadnici ali na igrišču, nato pa aktiv-
nosti, katerih tematika je bila vsak dan 
drugačna.

Prvi dan so se otroci spoznali med seboj 
in raziskali zdravstveni dom. Direktorica 
jim je zaželela dobrodošlico, nato pa smo  
po skupinah obiskali zobozdravnika, fizi-
oterapijo, pediatrijo, splošne ambulante, 
medicino dela, laboratorij in dispanzer 
za žene. Otroci so bili navdušeni, saj so v 
laboratoriju pod mikroskopom gledali po-
dančice, v dispanzerju za žene pa so z ul-
trazvokom videli čisto pravega dojenčka. 

Torek je bil v znamenju superjunakov. 
Obiskali smo gasilce in policiste ter am-
bulanto NMP. Otroci so se lahko preizku-
sili v gašenju požara, obiskali zadimljeno 
sobo, pri policistih so si ogledali čisto 
pravo celico za pridržanje ter preizkusili 
policijsko zaščitno opremo. Pri reševal-
cih pa so se prelevili v vlogo pacienta in 
bili priča pravemu izvozu na intervencijo. 

Sreda je bila v družbi živali. Obiskali smo 
Ranč Aladin, na katerem smo imeli orga-
niziran vodeni ogled. Otroci so izvedeli 
veliko zanimivosti o živalih in ugotovili, 
da ima ranč pravzaprav ime po kameli. 
Preostanek časa so otroci preživeli na 
igralih in si privoščili sladoled.

Četrti dan smo odšli na pohod na trim 
stezo na Mirno. Otroci so med pohodom 
opazovali naravo, v gozdu naredili poli-
gon iz vej ter nabrali manjše paličice in 
liste. Po pohodu je bilo kosilo na piknik 
prostoru na Mirni, potem so izdelovali 
splave in jih spuščali v bližnjem poto-
ku. Nekaterim je bilo zelo vroče in so se 
osvežili kar v potoku, ostali pa so igrali 
odbojko in nogomet na igrišču.

Zadnji, peti dan je bil deževen, zato smo 
ga preživeli v dvorani Stik. Otroci so do-
končali rekvizite za predstavo, se igrali, 
pekli palačinke in izdelali sadna nabodala.

Po končanih aktivnostih smo se, razen 
v četrtek, vrnili v zdravstveni dom na 
kosilo. Po kosilu so otroci ustvarjali za 
končno predstavo, se igrali družabne 
igre, počivali, gledali risane filme kot v 
kinu, imeli nekaj proste igre ter poča-
kali na starše. Zadnji dan smo pripravili 
predstavo za starše in jih pogostili s sad-
nimi nabodali. Bilo je poučno, zabavno, 
nepozabno. 
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Epidemija je vplivala tudi na našo do-
pustniško in prostočasno dejavnost. Kar 
pa lahko štejemo kot pozitivno, saj smo 
letos Slovenci v dopustniškem času malo 
bolj spoznavali lepote Slovenije in po-
novno ugotovili, kako čudovita je. Tudi 
jaz sem na kolesu v čudoviti družbi šes-
tih dam odkrivala lepote prekmurskega 
konca naše čudovite dežele. V dveh dneh 
smo prekolesarile 120 km. Začetek in ko-
nec poti je bil v Križevcih pri Ljutomeru. 

V prvem dnevu smo si ogledale edini še 
delujoči mlin na Muri v Veržeju, otok ljubez-
ni v Ižakovcih, Beltince s čudovito cerkvijo 
in gradom ter lokalom, kjer je nastala zna-
menita pesem Tista črna kitara. Pot smo 
nadaljevale proti Lendavi in se vzpele na 
Vinarium, ki ponuja čudovit razgled na 

V letošnjem poletju smo zaradi epidemi-
je in turističnih bonov vsaj del letnega 
dopusta preživeli v Sloveniji. Mnogi so 
dopustovali v znanih turističnih središčih, 
nekateri pa so poiskali skrite in manj obi-
skane kotičke Slovenije. Spoznali smo, da 

Vera Rozman

Prek murje, Goričko in Prlekijo. Drugi dan 
smo obiskale ocean orhidej, Bukovniško 
jezero, čudovito cerkev Jožeta Plečnika v 
Bogojini, lončarski muzej v kraju Filovci, na 
koncu pa smo se okopale še v gramoznem 
jezeru Murska Sobota. Tretji dan smo obi-
skale še Jeruzalemske gorice. 

Kolesarske poti po Prekmurju

Ni manjkalo niti ostalih dogodivščin: po-
čenih gum, wc v koruzi, srečevanj z zelo 
zanimivimi ljudmi, dobre hrane ter polno 
smeha in dobre volje. Kolesarske ture po 
Prekmurju niso zahtevne in so primerne 
tudi za tiste, ki se redko usedemo na kolo. 
Priporočam!

ODKRIVAMO SLOVENIJO

je dopust lahko zelo zanimiv in prijeten, 
čeprav ga ne preživimo na morju ali v zelo 
obiskanih hribih. Nekateri od sodelavcev, 
ki so se podali v kraje, ki do sedaj niso bili 
prav pogosto cilj slovenskih turistov, so 
pripravljeni svoje dopustniške izkušnje 

deliti z nami. Tako se bomo morda tudi 
v prihodnje, čeprav brez turističnih bonov, 
podali na raziskovanje skritih kotičkov 
naše domovine. Kot boste lahko prebrali, 
tudi obisk istih krajev vsakdo doživi čisto 
drugače in na svoj način.

Tipična prekmurska hiša

Ob Bukovniškem jezeru 

»Dvigalo morale v okvari« 
(na Lendavskem gradu) Prekmurska ravnica
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Z možem sva se odločila, da najina tu-
ristična bona izkoristiva v Prekmurju. V 
tem najbolj oddaljenem predelu Slovenije 
doslej še nisva bila. Štiri dni sva bila nas-
tanjena v Prekmurski vasi v Moravskih 
Toplicah; ker pa nisva ljubitelja bazenov, 
sva se raje odločila za raziskovanje Prek-
murja. 

Ves dan sva posvetila obisku naj-
vzhodnejšega slovenskega mesta Len-
dava. Najprej sva si ogledala Muzej meš-
čanstva, tiskarstva in dežnikarstva, ki 
domuje v lepo ohranjeni meščanski hiši 
iz začetka 20. stoletja. Malokdo verjetno 
ve, da je v Lendavi skoraj 100 let – do leta 
2001 delovala tovarna dežnikov. Nato sva 
se podala v Lendavski grad, ki kraljuje na 
strmem hribu nad starim delom mesta. 
V gradu so razstavljene številne stalne in 
občasne zbirke. Po ogledu razstave sva 
se spustila nazaj v mesto in se ustavi-
la še v sinagogi, ki je poleg mariborske, 
edina v Sloveniji. Kot sakralni objekt je 
delovala do leta 1944, danes pa je v njej 
Vseslovenski muzej holokavsta. Ostanek 
judovske kulture v Lendavi predstavlja 
tudi judovsko pokopališče, ki je tako kot 
sinagoga spomeniško zaščiteno. Po kosi-
lu in obvezni sladici - prekmurski gibanici 
- sva se povzpela do stolpa Vinarium, ki 
stoji nad Lendavo sredi Lendavskih goric. 
Visok je 53 m in po 240 prehojenih stopni-
cah se odpre čudovit razgled na sosednje 
države. Ogledala sva si še kapelo Svete 
trojice in se nato odpravila proti najinemu 
začasnemu domu v Moravskih Toplicah. 
Ob cesti sva se ustavila, saj sem na drogu 
javne razsvetljave zagledala domovanje 
najbolj značilne prekmurske živali - gnez-
do štorkelj. 

V vasi Filovci sva si ogledala lončarski 
muzej na prostem. Razstavljena je origi-
nalna  lončarska peč, v eni redkih še ohra-
njenih prekmurskih cimprač (hiša, krita s 
slamo) pa lahko vidimo tudi še ohranjeno 
črno kuhinjo. Sin lastnika se ukvarja z 
lončarstvom in opazovala sva, kako pod 
njegovimi rokami nastaja lončena poso-
da. Seveda sva si kupila skodelici za kavo 
in tako se zdaj vsako jutru ob pitju kave 
spominjava letošnjega dopusta.

Kristina Novak

Potepanje po Prekmurju

Štorklje v prekmurski vasi

V muzeju dežnikarstva v Lendavi

V vasi Bogojina stoji še ena znamenitost, ki 
si jo mora obiskovalec Prekmurja ogledati. 
To je znamenita cerkev, za katero je načrte 
naredil Jožef Plečnik. Bila sva razočarana, 
saj je bila cerkev zaradi epidemije zaprta. 
Ogledala sva si zunanjost, notranjost pa 
le skozi steklena vrata. Ogledala sva si še 
eno znamenito cerkev v bližini – božjepotno 
cerkev v Turnišču. Proti večeru vročega av-
gustovskega dne sva se ustavila ob Bukov-
niškem jezeru, ki je najbolj znano po ener-
getskih točkah, ob katerih zdravilno sevanje 
ponuja sprostitev in obnovo energije. Na 
nekaterih točkah sva se tudi ustavila – ne 
vem, ali pomaga, škodi pa prav gotovo ne. 
Sprehodila sva se pod mogočnimi drevesi, 
pila vodo iz čudodelnega Vidovega studen-
ca in ob jezeru prešla preko mostu ljubezni. 

Kot navdušena vrtičkarja vsa se seveda 
odločila, da si ogledava tudi pridelavo para-
dižnika Lušt. Zaposleni so nam pred stek-
lenim rastlinjakom predstavili proizvodnjo 
paradižnika in nam izdali tudi nekaj skriv-
nosti, da bodo najini paradižniki naslednje 
leto še bolje obrodili. Degustirala sva različ-
ne vrste paradižnika in se osvežila s sveže 
iztisnjenim paradižnikovim sokom. 

Na najinem potepanju po Prekmurju sva 
se ustavila tudi v tropskem vrtu Ocean Or-
chids, kjer sredi prekmurske ravnice naj-
demo košček tropskega pragozda, Vidi-
mo lahko številne tropske rastline – kavo, 
poper, ananas, vanilijo in seveda številne 
vrste orhidej.

Pred odhodom domov sva se ustavila še 
v podeželski čokoladnici Passero, kjer 
sva nakupila čokoladna darilca. Čokolada 
je božanskega okusa, dodani pa so ji lo-
kalni okusi – bučno olje, bučna semena, 
traminec, poskusiš lahko čokolado z oku-
som gibanice…

Ob koncu dopusta sva ugotovila, da so 
bili 4 dnevi čisto premalo in da se bova 
v ta del Slovenije še vrnila, saj bi si rada 
ogleda vsaj še Mursko Soboto in njeno 
okolico, ostala pa nama je tudi Mura, nje-
ni mlini, otok ljubezni … 

Če vas bo pot kdaj popeljala proti »kljunu 
naše kure«, ne boste razočarani. Vidimo 
lahko veliko naravnih in kulturnih zname-
nitosti, Prekmurci so zelo odprti in pri-
jazni, kulinarika pa božansko dobra.
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Za popoln družinski oddih ali vikend 
pobeg priporočam Zgornje Posočje s 
centrom v kraju Bovec, kamor zahajam 
že nekaj let, največkrat poleti. Ko enkrat 
odkriješ ta slovenski biser, se tja vračaš 
znova in znova, zanimivosti pa nikoli ne 
zmanjka. 

V toplejših mesecih priporočam vodne 
aktivnosti na naši smaragdni reki Soči, kot 
so rafting, spust s kajakom in soteskanje, 
če ste raje z nogami v zraku, pa preizku-
site enega od dveh spustov po jeklenicah, 
s katerih se razprostira čudovit pogled na 
Bovško dolino (Zipline Slovenia). 

Čudoviti razgledi se odpirajo prav z vseh 
vrhov okoli doline reke Soče. Za prijeten 
družinski izlet se lahko direktno iz Bov-
ca odpravite na manj obljudeno Čuklo 
(1767m), kjer je pot dobro označena, ve-
činski del poti se vije med drevesi, tako 
da je senca zagotovljena. Malo pod vr-
hom so zanimivi ostanki starih vojaških 
kavern in vojaške bolnice. Na vrhu pa je 
tudi spomenik v obliki piramide v spomin 
na krvave boje 1. svetovne vojne. Do vrha 
potrebujemo približno tri ure. Zagrizeni 
planinci z dobro telesno kondicijo lah-
ko pot nadaljujete na Rombon (2208m), 
kar vam bo vzelo še dobri dve uri. Pot na 
Rombon je zahtevnejša tura, zato jo pri-
poročam le izkušenim planincem.

Barbara Jantol

Že poznate Bovec?

Spust s kajakom

Soška pot 

Šunikov vodni gaj

Zelo znana je vas Lepena z Velikimi koriti 
Soče. Če se odpravljate v tisto smer, pripo-
ročam še hiter skok do Šunikovega vodne-
ga gaja. Energijsko bogato območje naj bi 
po mnenju nekaterih blagodejno vplivalo 
na zdravje in počutje ter celo blažilo različ-
na bolečinska in bolezenska stanja. 

Kje jesti? 
Za vse, ki obožujete burgerje, priporočam 
gostišče Sovdat. Za pokušino dobrih so-
ških postrvi se zapeljite malo iz Bovca v 
vas Kal-Koritnica v gostišče Hedvika. Res 
dobre pice pa imajo od letošnje sezone 
tudi v piceriji Žag'ca. Za kulinarične nav-
dušence pa je pravi naslov Dobra Vila ali 
restavracija Mangart v vasi Log pod Man-
gartom. 

Kje spati?
Ker sem rada povezana z naravo, je kam-
ping zame prava izbira. Priporočam kamp 
Prijon v vasi Čezsoča, kjer je tudi večerno 
vzdušje ob zunanjem kurišču vedno pri-
ma. Če imate srečo, vam ob prijetnem og-
nju zapoje še Jernej Tozon (Čuki) in pove 
kakšno smešno prigodo. Tudi ostali kam-
pi v Bovcu (Kamp Liza ali Kamp Kovač) 
so lepo urejeni in čisti. V hladnejših me-
secih pa priporočam zasebne apartmaje 
TipTop Apartments, hostel Soča Rocks 
ali hotel Dobra Vila. 

Povpraševanja po nočitvah v poletnih me-
secih je res veliko, zato priporočam, da si 
dopust rezervirate še pred poletjem in se 
tako izognete slabi volji ob iskanju apart-
maja teden pred oddihom.

Še nekaj nasvetov za turistične 
zanimivosti v okolici Bovca:
• Slap Virje
• Slap Boka
• Svinjak
• Muzej na prostem Ravelnik
• Letališče Bovec 
• Trdnjava Kluže
• Soška pot
• Čomparska noč (etnološko-zabavna 

prireditev poleti)

Pa res še zadnji nasvet za poletne mese-
ce – naj vas ne preslepijo prijetne, vroče 
dnevne temperature. Nemalokrat ko son-
ce zaide, se ozračje ohladi kot v poznih 
jesenskih dneh – puhovka tam poleti ni 
odveč.
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NOVI ZAPOSLENI

Sem Matic Mihevc, od oktobra letos 
novi specializant družinske medicine. 
Medicinsko fakulteto sem obiskoval 
na MF UM, kjer sem študij zaključil 
junija 2019. Med študijem sem bil 
aktiven pri številnih prostovoljnih pro-
jektih, tutorstvu in raziskovanju. Neka-
teri se me spomnite še iz mlajših let, 
ko sem redno hodil v ZD po trobento. 
Slednja je trenutno polna prahu, je pa 
ljubezen do glasbe nadomestilo zbo-
rovsko petje. V prostem času se za 
sprostitev najde čas tudi za športne 
aktivnosti. Ob začetku specializacije 
se veselim vrnitve v domače okolje in 
sodelovanja z novimi sodelavci. 

Sem Miha Messner in prihajam iz Lju-
bljane. Moja želja po delu v zdravstvu 
se je izoblikovala že v otroštvu, zato 
sem se po končani osnovni šoli odlo-
čil, da svojo pot nadaljujem na Srednji 
zdravstveni šoli v Ljubljani. Med pra-
kso sem spoznal, da je to pravi poklic 
zame in da si želim pomagati ljudem. 
Zato sem po koncu pripravništva začel 
iskati službo v reševalnem vozilu. Kot 
reševalec sem bil zaposlen pri dveh 
zasebnih podjetjih, nato pa sem se od-
ločil za Zdravstveni dom Trebnje.

Sem Monika Levstek. Junija 2020 sem 
postala del nasmejanega, pozitivnega 
in motiviranega tima. Delam v medicini 
dela prometa in športa, kjer sem tudi 
opravljala pripravništvo. Pred delom v 
ZD Trebnje sem preko študentskega 
servisa delala v Domu Ivanež in kasne-
je tudi v Aristotelu. Delo v medicini dela, 
prometa in športa mi je postalo neiz-
merno všeč in v svojem kolektivu se 
počutim sprejeto in domače. V prostem 
času skrbim za kmetijo, na kateri se 
prepuščam igrivosti našega psa Skya 
ter toplini in skrbi za naše koze in konje.

MATIC MIHEVC

MIHA MESSNER
MONIKA LEVSTEK

ROJSTVA

DAVID (TANJA KOCJAN)KAYDEN (ROBI BARANAŠIČ) ZALA (MIRJAM SITAR)
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ZAPOSLENI SO POMEMBNI

Vsak med nami ima različne talente, spo-
sobnosti in hobije. V našem internem gla-
silu želimo predstaviti sodelavce, ki so po-
leg dela v zdravstvenem domu aktivni tudi 
na drugih področjih. Ko pomislimo, koga bi 
najprej predstavili, se misel kar sama od 
sebe ustavi pri Bogomirju Humarju. Šte-
vilnim Trebanjcem je osebni zdravnik, še 
številnejši so se z njim srečali na urgenci. 
Verjetno ga večina ljudi, ki ga sreča na ces-
ti, takoj poveže z Zdravstvenim domom 
Trebnje. Poleg dela v ambulanti družinske 
medicine je bil dolga leta vodja ambulante 
nujne medicinske pomoči, v enem man-
datu pa tudi direktor in dve leti v. d. direk-
torja zavoda. Vendar pa ni samo zdravnik, 
ukvarja se ali pa se je, še s številnimi dru-
gimi zanimivimi rečmi. V svojem prostem 
času je bil predavatelj na tečajih prve po-
moči, zagrizen športnik – poleti tekač, 
pozimi pa tekač na smučeh. Prihaja iz Ba-
ške grape, kjer še vedno skrbi za  kmetijo 
svojih staršev. Starejši sodelavci vemo, da 
je njegov junijski dopust vsako leto rezer-
viran za košnjo in spravilo sena s pobočij 
nad domačo hišo. Za nas Dolenjce, ki nas 
obdajajo nizki grički, pa je verjetno najbolj 
zanimivo njegovo delovanje v Gorski reše-
valni službi in v enoti helikopterske nujne 
medicinske pomoči za reševanje v gorah. 
Pred leti je ob obletnici Postaje GRS Tol-
min izšel zbornik z njegovim prispevkom s 
pomenljivim naslovom »Let nad spomini«, 
za katerega bi bilo škoda, da ga ne bi preb-
rali tudi sodelavci, zato ga objavljamo tudi 
v našem glasilu.

Let nad spomini 
Mirno poletno dežurstvo na Brniku je preki-
nil telefonski poziv.
Pri svojem delu se že od vsega začetka 
srečujem z nujnimi medicinskimi stanji. 
Zvonjenje telefona v dežurstvu pa me kljub 
temu nikoli ne pusti ravnodušnega. Na Br-
niku se strokovnim vprašanjem in skrbem 
glede oskrbe bolnika ali ponesrečenca 
pridružijo še vprašanja v zvezi s postopki 
helikopterskega reševanja. Vsaka akcija je 
stresno dogajanje različnih intenzivnosti.
Tokrat ne bo kaj hudega.

Kristina Novak

Spomini Bogomirja Humarja
Helikopterske elise zagrabijo v zrak, hu-
šknemo preko pristajalne steze, preko 
smrekovega gozda ob letališču in go-
renjske avtoceste ter se usmerimo proti 
jugozahodu. Ozračje je mirno. Posadka 
rutinirano opravlja svoje naloge. Čutila so 
zasičena z enakomernim ropotom motor-
jev, šumenjem zvrtinčenega zraku in vibra-
cijami zračnega plovila. 
Greben Bohinjsko-Tolminskih gora se hitro 
bliža in ko ga preletimo med Slatnikom in 
Lajnarjem, mi pogled pade v globino zgor-
njega konca Baške grape. Tu zadiham dru-
gače, to so moji domači kraji in ko jih gle-
dam iz nove perspektive, se mi dozdevajo 
še lepši, kot so sicer. Podbrdo je globoko 
pod nami, Bača se nastavlja soncu na 
strminah pod Koblo, Kacenpoh te skoraj 
posrka vase. 
Pobočja Črne prsti beže mimo nas.
Na tej gori se je dogajalo marsikaj, spomin 
pa se mi vztrajno vrača na Šorlijevo usodo. 
V otroških letih se me je močno dotaknilo 
dogajanje v zvezi z njegovo nesrečo. Tudi 
planinski pogreb pri naši farni cerkvi je ostal 
globoko v moji zavesti. Kasneje sem spoz-
nal, kako lahko planinska nesreča  vpliva na 
sotovariše in kako se zaradi nje naenkrat 
spremeni cela vrsta življenj. 
Pod nami zaostajajo Kal, Stržišče, Kuk, 
Znojile, pol Hudajužne je za ovinkom, 
zaslutiš Obloke. Šele sedaj, ko letimo 
mimo, vidim, kako plečat je Porezen. Tam 
pri začetku strmin Kojce in Kozjic, ki dobro 
skrivajo Zarakovec in Koritnico, iščem svo-
je korenine. Za kratek čas se zasveti Sv. 
Ana na Grahovem ob Bači. 
Hiše so res hišice in vasi so razporejene 
v harmoničnem redu ter v soglasju z oko-
ljem, ki jih obdaja.
Helikopter se blago zaziblje na močnem 
vzgorniku.
Nekatere stvari se za vedno povežejo med 
seboj in ostanejo v nas. Leta nad prisojnimi 
strminami Matajurskega vrha, Raskovca 
in Novega vrha si ne morem predstavlja-
ti brez misli na toplo puhtenje iz njihovih 
pobočij ter vonja po ruševju, ciklamah in 
Sternbergovih klinčkih. Če v nebesih diši, 
je to tisti vonj. 
V ruševje nad gozdno mejo se ostro zaje-
data beli grapi pod Novim vrhom. 

Še sedaj se živo spominjam nedelje pred 
dobrimi tridesetimi leti, ko mi je srce hotelo 
skočiti iz prsi, hlastno sopenje pa je komaj 
odganjalo pekočo bolečino iz mišic. Hitel 
sem navzgor, kjer je bil nekdo potreben 
pomoči. Bil sem študent prvih letnikov me-
dicine. Planinski prijatelj me je poklical, da 
izpod Novega vrha do ceste, ki takrat še ni 
bila speljana tako visoko v pobočje Rodice, 
kot je danes, prinesemo ponesrečenca z 
zlomljeno golenjo. Med plezanjem mu jo je 
stisnila od zgoraj sprožena skala. 
Navzdol smo ga prenašali z nam vsem dob-
ro poznanimi zložljivimi nosili civilne zašči-
te in ga spuščali tudi s pomočjo vrvi. Golen 
smo mu imobilizirali z opornicami, ki jih je 
nekomu izmed nas skupaj z dvema am-
pulama Analgina dala dežurna sestra v ZD 
Tolmin. Zdravilo proti bolečinam je poško-
dovanec korajžno popil iz odprtih ampul. 
Šele kasneje sem pri svojem delu ugotovil, 
da je uporabljeni analgetik bolj grenak od 
pelina ali košutnika. 
Naše reševanje izpod Novega vrha je bilo 
kar pogumno dejanje, saj je grapa dokaj ne-
rodna, pa še iz ene v drugo ga je bilo treba 
prenesti. Spomnim se, da me je med tran-
sportom zelo skrbelo ponesrečenčevo po-
čutje, vendar se ponesrečenec ni kaj dosti 
pritoževal. Malo je pomagal analgetik, pa 
tudi on ni bil cmerave sorte.
Zakaj takrat nihče ni poklical GRS? Dozdeva 
se mi, da so nam to kar malo zamerili.
Kako bi to opravili danes?
Helikopterska posadka z zdravnikom, 
letalcem-reševalcem in policistom bi to 
akcijo zagotovo izpeljala hitreje, z manj-
šimi obremenitvami za poškodovanca in 
reševalce. Prej bi ga pripeljali do mesta 
dokončne oskrbe, kar je zelo pomembno 
pri vseh bolezenskih stanjih in poškodbah, 
najbolj pa pri tistih, ki ogrožajo življenje. 
Toda helikopter ne more poleteti v noč, 
meglo, snežni metež ali v premočne vet-
rove. Gorski reševalci pa se dvignemo in 
rešujemo tudi v takih razmerah.
Letimo naprej. Pod nami se razkazujeta 
Rut in Grant. Tu je tok misli neskončno bo-
gat. Predniki po mamini strani so živeli v 
tem gorskem svetu.
Ker gre za reševalno akcijo, me preblisne 
misel na našega Jožeta Andlovica. V moji 
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mladosti mi je po padcu z neke ograje zašil 
grdo rano nad levim očesom. V spominu mi 
ostaja belina ordinacije, njegovo umivanje 
rok pred posegom in potem ponos, da me 
je zašil »brez injekcije«. Tako sva se prej do-
menila. Dolga leta po njegovem odhodu iz 
Mosta na Soči se o njem še vedno govori 
z vsem spoštovanjem in verjetno je tudi to 
vsadilo vame prepričanje, da je splošna me-
dicina tisto ta pravo, tisto, kar bo moj poklic. 
V Baško grapo se je vračal s predavanji o 
svojih ekspedicijah v Himalaji. Živa bese-
da, visoke bele gore, neznani kraji in ljudje, 
pogumni alpinist. Kaj je lahko boljšega za 
otroško dušo?
Še smo nad Rutom. 
Prav tu se je izkazal kot veliki improvizator. 
Ker je na terenu potrošil vse pripravljene 
instrumente, je za čiščenje krvaveče ma-
ternice po porodu namesto kirete uporabil 
manjšo kuhinjsko zajemalko, sterilizirano 
s prekuhavanjem. Takrat mu zagotovo ni 
bilo lahko, a svojo prigodo je vedno po-
vedal z značilnim hudomušnim žarom na 
obrazu.
Rodica ostane za nami in kar mimogrede 
preletimo Prode. Bližajo se Tolminske Ravne. 
Med gorske reševalce sem bil sprejet v 
Domu na Planini Razor nekaj let po reševa-
nju izpod Novega vrha. Z načelnikom GRS 
postaje Tolmin Jankom Korenom sem se 
poznal že iz svojih gimnazijskih let. Najpo-
gosteje sem ga srečeval na atletski stezi 
na Brajdi. Na tekaških tekmah me je kot 
starter v tisti napetosti pred startom vedno 
znal pomiriti s svojimi redkimi, a umirjenimi 
besedami. 
Reševalci GRS Tolmin so bili in so elitna 
skupina tako po tehničnem znanju, po 
znanju nujne medicinske pomoči kot tudi 
po njihovi človečnosti. Delo in druženje z 
njimi je lahko vsakemu v ponos.
Elise se zavrtijo v praznino nad Pologom. 
Mimo letalskega tehnika se zazrem v Ma-
havšček, kjer sem imel prvo samostojno 
akcijo kot zdravnik reševalec-letalec.
Z adrenalinom sem se napolnil že, ko sem 
po Žaretovem pozivu z avtom divjal po ces-
ti s Koritnice proti heliodromu v Tolminu. 
Češki padalec je po padcu obležal prav na 
robu strmine tako, da ga je slučajno prisotni 
planinec zadrževal, da ni zdrsnil v globino, 
vse do prihoda naše ekipe s helikopterjem. 
Ekipa reševalcev je delovala usklajeno in 
hitro. Pravilno oskrbljenega smo odpeljali  
proti UKC Ljubljana.
Z desne strani se nam vztrajno bliža divje 
razdrapano ostenje Rdečega  roba.

Študiral sem za zadnje izpite na fakulteti, 
ko me je zvečer prišel na Koritnico iskat 
policist z obvestilom o hudi nesreči lovca v 
Rdečem robu. V mesečini me je spremljal 
preko podkrnskih planin na Planino Sleme. 
Konec novembra so bili vrhovi  gora že 
pokriti s snegom.
Prva skupina reševalcev je reševala v steni, 
druga pa se je zbirala na Slemenu, da se 
vključi v akcijo. Zaradi hudih poškodb glave 
je poškodovani umrl. Tišino ob tej novici so 
dolgo časa prekinjali le enakomerni piski iz 
radio postaje in glasen jok njegovega tova-
riša. Vso noč smo nato hodili pod vznožjem 
stene Rdečega roba in se zjutraj na njego-
vem vzhodnem vrhu srečali s skupino, ki je 
po neskončnem garanju pokojnega ponoči 
dvignila iz stene. Prav takrat so nas obsve-
tili prvi sončni žarki.
Nastajal je nov dan, neko življenje pa se je v 
minuli noči za vedno poslovilo. Rojevanje in 
umiranje sta prepletena do skrajnosti. Tran-
sport v Polog je bil naporen.
Že letimo preko Slemena, ob Maselniku in 
nato ob Batognici.
Pred sprejemom v GRS sem se tudi tu 
srečal z nesrečo v gorah. Zjutraj sem med 
potepanjem po brezpotju opazoval navezo, 
ki je vstopala v Zahodni steber, ko pa sem 
se vračal z vrha Krna, je bilo slišati klice na 
pomoč. Vodeči plezalec je padel več kot 
raztežaj na vstop smeri.
Najbolj se spominjam nasprotja med jut-
rom, ko sta se plezalca vesela in zgovorna 
pripravljala na vzpon, in poldnevom, ko sta 
doživljala stisko zaradi bolečih poškodb, 
skrbi in čakanja na pomoč.
S Planine Kuhinja se je hitro bližala skupina 
gorskih reševalcev, ki jih je vodil Janko.
Doživel sem jih kot odrešitelje.
Pogled mi zaplava preko Soške doline na 
greben Kolovrata, na Livški Kuk in navzdol 
do strmega gozda pod nekdanjim livškim 
smučiščem.
V tistem januarskem dnevu sva z bratom 
dežurala kot gorska reševalca na smučarski 
tekmi. Pobočja so bila prekrita s poledenelo 
snežno odejo in jasno nama je bilo, da bi bil 
vsak zdrs na takem terenu smrtno nevaren.
Tekma se je že končala, ko sem opazil, da 
se z roba strmine pod začetkom smučišča 
približuje preplašen otrok. Že po njegovem 
videzu je bilo jasno, da se je dogodilo nekaj 
hudega. Njegov prijatelj je med igro zdrsnil 
v gozd. 
Nabijalo mi je v sencih, ko sem se spuščal 
navzdol po ledenem gozdnem pobočju. 

Obupno sem se zoperstavljal misli, da 
ni mogoče preživeti takega zdrsa, grabil 
sem za upanjem, da otrok še živi. Z očmi 
sem skušal predreti drevesna debla, ki so 
zakrivala pobočje, po katerem je v dolgih 
razmakih že od prvega skoka naprej vodila 
krvava sled. Končno sem zagledal modro 
barvo smučarskega pajaca. Telo je ležalo v 
poudarjeno usločenem položaju za dreve-
snim deblom in nihalo usklajeno s srčnim 
utripom. Glava čudno razobličena. Kri je 
neutrudno polzela iz nosu, ust in rane na 
temenu. Sneg je pordečel. 
Prejšnji strah je zamenjala skrb, da plamen 
življenja ne bi ugasnil. In prav to se je zgo-
dilo - med prevozom v bolnišnico. Smrt ot-
roka je izkušnja, ki te spremeni in za vedno 
ostane v tebi.
Krn je nad nami. Drežnica je še vsa svet-
la, dolina Soče proti Trnovem pa že temni. 
Usmerimo se proti grebenu, kjer nas nekje 
med Morizno in Polovnikom po zasilnem 
pristanku čaka drobno japonsko bitje s pa-
dalom, večjim od nje, da jo vkrcamo in jo iz 
brezpotja prepeljemo v dolino. 
Pohiteti bo treba, kajti sence so se podalj-
šale in sonce se spušča proti zahodnemu 
obzorju.

Bogomir Humar

Na Bogomirja Humarja me vežejo številni 
spomini. Kot srednješolka sem obisko-
vala 80-urni tečaj prve pomoči, ki ga je 
vodil, pred več kot 20 leti me je sprejel v 
službo v ZD Trebnje, saj je bil v tistem ob-
dobju direktor, je tudi moj osebni zdravnik. 
V spominu pa mi bo za vedno ostal tudi 
po prisrčni anekdoti: Pred leti smo imeli v 
gasilskem domu Trebnje skupno izobraže-
vanje gasilci iz PGD Trebnje in zaposleni 
v urgentni službi zdravstvenega doma. 
Zdravstveni delavci smo prikazali oskrbo 
ponesrečenca, gasilci pa gašenje in reše-
vanje iz poškodovanega avtomobila. Po 
končanem delu smo se vsi zbrali v sejni 
sobi gasilskega doma. Na stopnišču pa je 
veliko fotografij, tudi iz preteklih let. Pred 
leti, ko je bil moj oče predsednik PGD Treb-
nje, sem bila jaz tajnica. Na eni od fotogra-
fij je moj oče ob podpisovanju listine o po-
bratenju, zraven pa stojim jaz. Fotografija 
je stara več kot 30 let. Z doktorjem Humar-
jem sva skupaj prišla do te fotografije, kar 
nekaj časa jo je gledal, potem pa se obrnil 
k meni in rekel: »To ste pa vi, kajne? Joj, 
kaj čas naredi s človekom!« Res je, čas nas 
je naredil bolj zrele, pametne, potrpežljive 
in razumevajoče. Hvala vam, da ste svoje 
spomine pripravljeni deliti z nami.
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DOSEŽKI NAŠIH SODELAVCEV

Imenovanje glavnih mentorjev

Zdravstveni dom Trebnje se trudi biti 
aktiven tudi na izobraževalno-raziskoval-
nem področju. Smo namreč učna baza in 
želimo v svojo sredino privabiti čim več 
specializantov. Brez glavnih mentorjev pa 
to seveda ni mogoče, zato se trudimo za 
njihovo imenovanje. Za glavnega mentor-
ja se lahko imenuje zdravnika specialista, 
ki ima učiteljski naslov, najmanj štiri leta 

Vera Rozman
praktičnih izkušenj na svojem področju 
po opravljenem specialističnem izpitu, 
je v trenutnem licenčnem obdobju zbral 
povprečno najmanj 30 kreditnih točk na 
leto in se ustrezno usposablja za mentor-
je po usmeritvah stroke. Mandat glavne-
ga mentorja traja 10 let. Imenovanje je 
priznanje in zaupanje za dosedanje delo 
ter hkrati obveza za usposabljanje in pre-
našanje znanja na  specializante. 

V maju 2020 sta bila za glavna mentor-

ja imenovana Zdenko Šalda za področje 
medicine dela, prometa in športa ter Jana 
Zajc za področje ginekologije in porod-
ništva.

Zdenko Šalda pa je postal tudi predavatelj 
ergonomije na Univerzi v Novem mestu 
Fakulteti za zdravstvene vede – program 
fizioterapija.

Obema iskrene čestitke in veliko delovne 
vneme še naprej.  

Lucija Kovač je na Fakulteti za šport 
Univerze v Ljubljani uspešno zago-
varjala zaključno delo magistrskega 
študijskega programa druge stopnje 
Kineziologija z naslovom Razvoj in in-
tegracija vadbenih postaj za ravnotež-
je v bivalno okolje starejših. Pridobila 
je naziv magistrica kineziologije. Za 
pridobljeni naziv ji čestitamo in želimo 
veliko poklicnih izzivov in uspehov. 

16. septembra 2020 sem diplomirala 
na Univerzi v Novem mestu Fakulteti 
za zdravstvene vede ter pridobila na-
ziv diplomirana medicinska sestra. V 
diplomski nalogi z naslovom Uporabe 
kulturnih kompetenc pri patronažnem 
obisku nosečnice sem spoznala po-
samezne kulturne skupine, ki se pre-
pletajo v delu patronažne medicinske 
sestre. Rada bi se zahvalila vsem pa-
tronažnim medicinskim sestram, ki so 
sodelovale v raziskavi, ter sodelavcem, 
ki so mi bili v pomoč in podporo pri za-
ključku diplomske naloge.

Nina Mandelj je na Fakulteti za vede o 
zdravju Univerze na Primorskem uspeš-
no zagovarjala magistrsko delo z nas-
lovom Razlogi za neješčnost bolnikov 
Splošne bolnišnice Novo mesto. Prido-
bila je naziv magistrica dietetike. Nina, 
iskrene čestitke!

LUCIJA KOVAČ

MONIKA LEVSTEK

NINA MANDELJ
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Mednarodno leto 
medicinskih sester

Svetovna zdravstvena organizacija je leto 
2020 razglasila za mednarodno leto me-
dicinskih sester in babic. Letos namreč 
mineva 200 let od rojstva Florence Ni-
ghtingale, utemeljiteljice sodobne zdra-
vstvene nege. 

V Društvu medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Novo mesto smo 
v začetku leta sprejeli bogat program 
aktivnosti in prireditev, s katerimi smo 
želeli obeležiti leto medicinskih sestre in 
babic ter pokazati pomen naše poklicne 
skupine v zdravstvenem sistemu. Epide-
mija covid-19 pa je te načrte postavila na 
stranski tir. Zaradi prepovedi zbiranja sko-
raj nobene od teh prireditev nismo mogli 
izvesti. Velika in nenadomestljiva vloga 
medicinskih sester in babic v zdravstve-
ni obravnavi bolnikov se je pokazala na 
povsem drugačen način, kot pa smo na 
začetku leta načrtovali. Epidemija je delo 
medicinskih sester in babic izpostavila 
bolj in povsem drugače, kot smo lahko 
načrtovali in pričakovali. Od začetka epi-
demije smo spremljali zgodbe zdravstve-
nih delavcev vseh profilov, ki so skrbeli 
za okužene bolnike in si zato niso upali 
domov, da ne bi okužbe prenesli na svo-
je družinske člane. Medicinske sestre in 
zdravstveni tehniki so med epidemijo os-
tajali na svojih delovnih mestih ne 8, am-
pak tudi 12 in več ur, saj ni bilo nikogar, ki 
bi jih zamenjal. Že nekaj časa ugotavlja-
mo, da je zaposlenih v zdravstveni in ba-
biški negi premalo. Zaradi slabih delovnih 
pogojev, velikih obremenitev na delovnem 
mestu in slabo plačanega dela se mladi 
vse manj odločajo za ta poklic, medicin-
ske sestre in babice zapuščajo svoj poklic 
ali pa delo iščejo v tujini.

Kljub temu pa se leto medicinskih sester 
in babic počasi zaključuje in prav je, da 
nekaj besed namenim gospe s svetilko, 
kot so ranjenci v Krimski vojni poime-
novali Florence Nightingale. Britanska 
humanistka in medicinska sestra se je 
rodila 12. maja 1820 v Firencah v boga-

Kristina Novak

ti družini, a se je že v mladosti odločila, 
da bo pomagala bolnikom v bolnišnicah. 
Je začetnica novega, modernega načina 
nege bolnikov in utemeljiteljica pokli-
ca  medicinske sestre, kot ga poznamo 
danes. Najbolj znana je po svoji vlogi v 
Krimski vojni. Med letoma 1854 in 1855 
je z ekipo 38 medicinskih sester negovala 
ranjene britanske vojake. Obiskovala jih 
je tudi ponoči, se sklanjala nadnje in jim 
lajšala trpljenje. Ker je imela v rokah sve-
tilko, so ji ranjenci nadeli naziv gospa s 
svetilko, po katerem je znana še danes. 
Njene besede »Vsi govorijo, da se neče-
sa ne da storiti, dokler ne pride nekdo, ki 
to stori,« tudi v današnjem času opisuje 
moč medicinskih sester in babic, ne le v 
našem poklicnem življenju, pač pa v druž-
bi nasploh. Po vrnitvi iz Krimske vojne je 
nadaljevala delo za prepoznavnost in pro-
fesionalizacijo poklica medicinske sestre. 
Je tudi ustanoviteljica prve posvetne šole 
za medicinske sestre v Londonu. Floren-
ce Nightingale je umrla 13. avgusta 1910 
v Londonu. Mednarodni Rdeči križ od leta 
1920 podeljuje Medaljo Florence Nightin-
gale ženskam, ki jih odlikuje izjemen po-
gum in skrb za bolnike in ranjence. Med 
dobitnicami tega prestižnega priznanja je 

tudi šest slovenskih medicinskih sester. V 
njen spomin pa 12. maja, na njen rojstni 
dan, medicinske sestre po vsem svetu 
praznujemo mednarodni dan medicinskih 
sester.

Tik pred razglasitvijo epidemije je Društvo 
medicinski sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Novo mesto 12.  februarja letos 
izvedlo občni zbor. Pred začetkom so nas 
prijetno presenetile dijakinje in profesori-
ca Srednje zdravstvene in kemijske šole 
Novo mesto. Že dalj časa na šoli poteka-
jo aktivnosti za ohranitev starih uniform 
medicinskih sester. Ob letošnji 200-letni-
ci rojstva Florence Nightingale pa so se 
lotili izdelave obleke začetnice našega 
poklica. Ena od dijakinj je pod vodstvom 
profesorice Marije Račič sešila uniformo 
Florence Nightingale. Na občnem zboru 
se je dijakinja v tej obleki sprehodila po 
predavalnici. Predsednica društva Jožica 
Rešetič in profesorica Marija Račič sta 
simbolično prižgali svečo in jo vstavili v 
svetilko ter jo izročili dijakinji. Tako je bila 
nekaj trenutkov na našem občnem zbor 
prisotna tudi »gospa s svetilko«. Ta ob-
leka pa bo med starimi uniformami prav 
gotovo našla častno mesto.

VSE, KAR PRIDE PRAV

Dijakinja v uniformi 
Florence Nightingale             

Florence Nightingale
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doZDRAVNIKA.si – sodobna 
telemedicinska obravnava 
pacienta na daljavo

Spletna rešitev doZdravnika.si je nov na-
čin varne in enostavne komunikacije med 
pacienti in ambulanto:
• sodobni načini obravnave pacientov 

na daljavo
• varna izmenjava podatkov med zdrav-

nikom in pacientom
• urejeni in učinkovitejši procesi 

zdravljenja
• integrirano v zdravnikov informacijski 

sistem

Vsem pacientom, ki se registrirajo, apli-
kacija omogoča izogibanje čakanju na 
prosto telefonsko zvezo in na varen na-
čin kadarkoli v dnevu, tudi izven uradnih 
ur ambulante, sami naročijo podaljšanje 
recepta za zdravila v stalni terapiji, ure-
dijo naročilo napotnice, bolniškega sta-
leža ter se sami naročijo na pregled pri 
zdravniku.

Uporaba vseh teh možnosti je enostavna 
- pacienti si lahko sami ustvarijo uporab-
niški profil na spletni strani www.dozdrav-
nika.si. Za dodatno varnost pa se s po-

Luka Florjančič
močjo zdravstvenega osebja uporabniški 
profil še dodatno verificira (dodatno se 
preveri identifikacija pacienta za zagota-
vljanje večje varnosti).

Uporaba doZdravnika.si 
omogoča:
• varno pošiljanje elektronskih doku-

mentov in listin (izvidov, odpustnih 
pisem …)

• elektronsko predpisovanje listin: eRe-
cept, eNapotnica, eBol

• sodobne načine elektronske obravna-
ve pacientov brez nevarnosti okužbe

• več časa za sprejem in delo s pacienti
• varen videoposvet zdravnika s paci-

enti
• manj porabljenega časa za delo z ra-

čunalnikom in naročanjem pacientov 
v urnik, saj se pacienti sami naročijo 
na prosti termin

• nadzor nad dodeljevanjem prostih ter-
minov

• hiter in enostaven dostop pacientov 
do dokumentov

• časovnica vseh medicinskih dogod-
kov - pregleden pregled vseh dose-
danjih medicinskih dogodkov, ki jih je 
pacient izvedel prek aplikacije

Svojim pacientom boste olajšali obisk in 
dostop do zdravnika ter jim ponudili so-
doben način komunikacije.

Pacienti enostavno s svojim telefonom, 
tablico ali računalnikom obiščejo www.
doZdravnika.si in se naročijo na pregled, 
naročijo eRecept, eNapotnico ali bolniški 
stalež, si ogledajo dokument, ki jim ga je 
poslala ambulanta.

Omogočili bomo tudi varen video posvet 
s pacientom, da bo lahko pacient preko 
kamere in mikrofona z zdravnikom komu-
niciral na daljavo.

V programu ISOZ21 lahko že spremljate 
Seznam opravil naročila pacientov, ki so 
naročili napotnico, recept ali bolniški sta-
lež:

Ko pacient odda naročilo za recept, na-
potnico ali bolniški stalež, se vam v za-
četnem oknu pojavi pod Seznam opravil 
število opozoril (odvisno od števila naro-
čil). Po kliku na seznam opravil se vam 
odpre novo okno, v katerem lahko preg-
ledujete, izdate ter zavrnete naročila, ki 
jih želijo imeti pacienti. Pacient dobi av-
tomatsko sporočilo o stanju naročila na 
svoj elektronski naslov.

V prihodnje bomo tudi s pomočjo SRC In-
foneta organizirali izobraževanje na temo 
doZdravnika.si ter s pomočjo primerov 
prikazali delovanje aplikacije.

Koraki, potrebni za uporabo 
doZdravnika.si:

1. Registracija
Registracijo uporabniškega profila (torej 
prijavo v doZdravnika.si) lahko opravi 
pacient sam. Na spletni strani pacient 
doZdravnika.si vnese potrebne podatke 
in svoj uporabniški profil doZdravnika.
si potrdi prek povezave, ki jo prejme na 
svoj elektronski naslov (aktivacija upo-
rabniškega profila). Z registracijo lahko 
pacient uporablja naročanje na proste 
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termine ambulante. Če želi uporabljati 
napredne funkcionalnosti doZdravnika.
si, pa mora s pomočjo zdravstvenega 
osebja v ambulanti svoj uporabniški profil 
še dodatno verificirati (dodatno preveriti 
in potrditi identiteto za varnost). Vse pot-
rebne korake (namesto pacienta) lahko 
stori tudi zdravstveno osebje.

2. Verifikacija
Kot verificiran uporabnik lahko pacient 
v doZdravnika.si uporablja napredne 
funkcionalnosti kot so: naročilo zdravil v 
stalni terapiji, naročilo receptov, napotnic, 
bolniških staležev ipd. Pacient svoj profil 
verificira tako, da v svoji ambulanti ob 
naslednjem obisku osebno zaprosi medi-

cinsko sestro, da mu profil na doZdravni-
ka.si potrdi kot verificiran profil. Ta korak 
je potreben zaradi zagotavljanja prave 
identitete uporabnikov oziroma pacien-
tov. Ko pacienta v ambulanti v svojem 
sistemu potrdite, pacient le še sledi na-
vodilom v doZdravnika.si ob naslednji 
prijavi. V programu ISOZ21 smo omogo-
čili tudi možnost, da zdravstveno osebje 
pacientu pošlje avtomatsko povezavo za 
registracijo ter verifikacijo uporabniške-
ga profila.

3. Uporaba doZdravnika.si
V zavihku 'Pomoč' na www.doZdravnika.
si so opisani koraki, kako pacient uporab-
lja posamezne funkcionalnosti doZdrav-
nika.si.

Darilna pogodba

Z darilno pogodbo se darovalec zaveže, 
da bo na obdarjenca neodplačno prene-
sel lastninsko pravico v breme svojega 
premoženja, obdarjenec pa izjavi, da se 
s tem strinja. Darilne pogodbe se naj-
večkrat sklepajo med družinskimi člani, 
pri tem je treba biti pazljiv, da se z daril-
no pogodbo ne poseže v nujni delež. V 
tem primeru se lahko darilna pogodba 
po smrti darovalca izpodbija do višine 
nujnega deleža.

Darilna pogodba nima pravnih učinkov, 
kot jih ima npr. izročilna pogodba, po-
godba o preužitku ali pogodba o do-
smrtnem preživljanju – to so pogodbe, 
ki se morajo skleniti v obliki notarskega 
zapisa.

Prav tako je treba opozoriti, da je možen 
preklic darilne pogodbe, npr. zaradi sti-

Mateja Šribar
ske, zaradi hude nehvaležnosti, zaradi 
pozneje rojenih otrok (če jih darovalec 
prej ni imel), vendar ob točno določenih 
pogojih, ki so zapisani v Obligacijskem 
zakoniku.

Primer:
Zavzemimo stališče, da je oče na sina 
prenesel lastninsko pravico na stanova-
nju z darilno pogodbo, s tem, da oče še 
vedno živi v stanovanju. V takšni situ-
aciji je priporočljivo ustanoviti osebno 
služnost, služnost stanovanja. V našem 
primeru sta oče in sin čez nekaj let priš-
la v spor in je sin zahteval, da se oče 
izseli iz stanovanja. Bo sin uspel? Ne, 
ne bo uspel.

Sin ne bo uspel, ker ima oče ustanov-
ljeno osebno služnost (služnost stano-
vanja), ki traja do smrti služnostnega 
upravičenca (v našem primeru očeta 
- darovalca) in se ta vpiše v zemljiško 
knjigo.

Darovalec in obdarjenec se lahko tudi 
dogovorita za prepoved odtujitve in 
obremenitve podarjene nepremičnine 
do darovalčeve smrti, saj lahko na pod-
lagi 38. čl. Stvarnopravnega zakonika 
lastnik svojo lastninsko pravico omeji 
(v našem primeru jo bo omejil obdarje-
nec).

Če bi se obdarjenec in darovalec do-
govorila za ustanovitev služnosti sta-
novanja in klavzule prepovedi odtujitve 
in obremenitve, je zelo pomembno, 
kako poteka vrstni red pravnih poslov; 
najprej se sklene darilna pogodba, nato 
ustanovitev osebne služnosti in klavzu-
la prepovedi odtujitve in obremenitve 
nepremičnine.
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Olajšava za vzdrževane 
družinske člane v letu 2020 

Zaposleni lahko že medletno uveljavite 
posebno olajšavo za vzdrževane družin-
ske člane. O tem morate delodajalca ob-
vestiti na predpisanem obrazcu Obvestilo 
o uveljavljanju olajšave za vzdrževane 
družinske člane pri izračunu akontacije 
dohodnine (obrazec DOHZAP št. 7). De-
lodajalec pri izračunu akontacije doho-
dnine upošteva olajšavo za vzdrževane 
družinske člane, dokler mu zavezanec ne 
predloži spremenjenega oziroma prekli-
canega obvestila. 

Zaposleni se sami odločate o številu in 
času vzdrževanja družinskih članov (npr. 
lahko predložite obvestilo delodajalcu, 
da uveljavljate enega ali več otrok, prav 
tako lahko eden od staršev računovod-
stvu sporoči, da bo olajšavo za otroka 
uveljavljal le pol leta in obvestilo v juniju 
prekliče, drugi pa otroka uveljavlja od juli-
ja). Olajšavo se sicer bolj izplača uveljav-
ljati tistemu, ki ima večjo plačo oziroma 
je v višjem dohodninskem razredu. Če sta 
oba starša v enakem dohodninskem ra-
zredu, je zaradi progresivne lestvice (glej-
te spodaj) ugodneje, da olajšave za dva 
ali več otrok uveljavlja pol leta en, druge-
ga pol leta pa drugi starš.

Karmen Lukše
Če uveljavljate posebno olajšavo za 
vzdrževanega družinskega člana, potem 
ta član ne more uveljavljati zmanjšanja 
letne davčne osnove za splošno olajšavo 
v znesku 3.500 EUR.

Vzdrževani družinski člani

Med vzdrževane družinske člane spadajo 
vzdrževani otroci in drugi vzdrževani dru-
žinski člani. 

Vzdrževani otroci

Za otroka šteje lasten otrok, posvojenec, 
pastorek oziroma otrok zunajzakonskega 
partnerja; vnuk, če ima zavezanec pravico 
do posebne olajšave za enega od njego-
vih staršev ali če vnuk nima staršev ali če 
zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe 
sodišča; druga oseba, če zavezanec za-
njo skrbi na podlagi sodbe sodišča. Za 
vzdrževanega otroka, starejšega od 18 
let, ki se ne izobražuje, vendar je za delo 
sposoben in ima lastne dohodke manjše 
od 2.436,92 evra, lahko starši uveljavljajo 
olajšavo za vzdrževanega družinskega 
člana. Vendar mora biti otrok prijavljen na 
zavodu za zaposlovanje kot brezposelna 
oseba, imeti mora prijavljeno isto stalno 
prebivališče kot starši oziroma posvoji-
telji. S pogojem stalnega prebivališča se 

vzpostavlja domneva o preživljanju dru-
žinskega člana. 

Primer: Študent 
uveljavlja splošno olajšavo

Študent je v letu 2020 prejel 9.000 evrov 
dohodkov prek študentskega servisa. 
V informativnem izračunu oziroma pri 
letni odmeri dohodnine je uveljavil po-
sebno olajšavo za študente in splošno 
olajšavo, zato je svojo davčno osnovo 
zmanjšal za 7.000 evrov (3.500 evrov 
splošne olajšave in 3.500 evrov poseb-
ne olajšave za študente po 113. členu 
ZDoh-2). Študent se je s starši dogovoril 
za tak način uveljavljanja olajšave. Ali 
smejo starši tega študenta uveljaviti 
posebno olajšavo za vzdrževanega dru-
žinskega člana? Starši tega študenta ne 
uveljavljajo posebne olajšave za vzdrže-
vanega družinskega člana, če študent 
uveljavlja splošno olajšavo. Glede na do-
govor med starši in otrokom študentom 
bo študent uveljavljal splošno olajšavo, 
namesto da bi eden od staršev uve-
ljavljal posebno olajšavo za vzdrževa-
nega družinskega člana. Tako ravnanje 
je možno. Vsakemu se namreč prizna 
zmanjšanje letne davčne osnove v višini 
3.500 evrov letno, pod pogojem, da dru-
gi zanj ne uveljavlja posebne olajšave za 

KDO POGOJI LASTNI DOHODKI ZNESEK OLAJŠAVE

Otrok do 18. leta /  

Odvisen je od tega, 
kateri po vrsti je ta 
otrok

Otrok do 26. leta, 
ki se šola

Neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje 
šolanje, ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti in nima 
lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od 
2.436,92 evra.

Lastni dohodki so vsi dohodki po ZDoh-
2, razen družinske pokojnine, dohodka 
za opravljanje začasnega ali občasnega 
dela na podlagi napotnice pooblaščene 
organizacije ali zavoda za zaposlovanje, 
štipendije in dohodki otroka, oproščeni 
po  22. in 29. členu ZDoh-2

Otrok, starejši 
od 26 let, ki se šola

Na študij se vpiše do 26. leta, in sicer največ za šest let 
od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri 
leta od dneva vpisa na podiplomski študij, ni zaposlen, 
ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za 
preživljanje ali so ti manjši od 2.436,92 evra.

Otrok, starejši od 18 let Se ne izobražuje, je sposoben za delo, je prijavljen pri 
službi za zaposlovanje in ima po predpisih o prijavi 
prebivališča, prijavljeno isto stalno prebivališče kot starši 
ter nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši 
od 2.436,92 evra.

Lastni dohodki so vsi dohodki po 
ZDoh-2.

Otrok, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 
(po ustrezni odločbi)

Ima pravico do dodatka za nego otroka po ZSDP-1, ali 
ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo p ZPIZ-2, 
ali ima status invalida po ZSVI …*tudi druge posebnosti

 8.830 evrov letno
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vzdrževanega družinskega člana. Ni pa 
tako ravnanje običajno ekonomično, saj 
je prihranek pri starših z uveljavljanjem 
posebne olajšave za vzdrževanega dru-
žinskega člana praviloma večji kot pri 
otroku študentu z uveljavljanjem splo-
šne olajšave. Starši zato običajno niso 
zainteresirani za tak dogovor, če otroka 
študenta dejansko še vedno preživljajo.

Primer: Olajšava za otroka 
študenta, ki opravlja dela 
preko študentskega servisa

Mati bi uveljavljala davčno olajšavo za 
vzdrževanega otroka, ki študira. Star je 
22 let. Otrok dosega dohodke, ki bodo v 
letu 2020 okvirno znašali 3.700 evrov le-
tno (neto znesek dohodka, ki ga prejme) 
prek študentskega servisa za opravljeno 
študentsko delo. Dela opravlja občas-
no. Ali lahko mati svojemu delodajalcu 
predloži obvestilo o uveljavljanju davčne 
olajšave pri obračunu plač, ki jih prejema 
od delodajalca? Mati lahko uveljavlja olaj-
šavo za vzdrževanega otroka. Dohodki za 
opravljeno začasno ali občasno delo na 
podlagi napotnice pooblaščene organiza-
cije, ki jih študent prejme od študentske-
ga servisa, se ne vštevajo v lastne dohod-
ke otroka študenta. Zato lahko zaposlena 
(mati) delodajalcu predloži obvestilo o 
uveljavljanju te davčne olajšave pri obra-
čunu dohodkov iz delovnega razmerja. Če 
bo mati uveljavljala olajšavo za vzdrževa-
nega družinskega člana, pa otrok ne bo 
mogel uveljavljati splošne olajšave (111. 
člen ZDoh-2).

Posebna olajšava za otroke, ki 
potrebujejo posebno nego in 
varstvo 

Starši oziroma posvojitelji lahko za ot-
roka uveljavljajo olajšavo, če ima otrok 

priznan status otroka, ki potrebuje po-
sebno nego in varstvo. To pomeni, da 
• potrebuje posebno nego in varstvo 

ter je enemu od staršev priznana 
pravica z odločbo centra za social-
no delo o priznanju dodatka za nego 
otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo po Zakonu o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih – 
ZSDP-1), 

• ima priznano pravico z odločbo ZPIZ 
o priznanju dodatka za pomoč in 
postrežbo, 

• ima status invalida po odločbi centra 
za socialno delo.

Drugi vzdrževani člani

Za zakonca se poleg zakonca v sklenjeni 
zakonski zvezi šteje tudi zunajzakonski 
partner. To je oseba, s katero zaveza-
nec živi v dalj časa trajajoči življenjski 
skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja 
zakonsko zvezo in družinska razmerja, 
enake pravne posledice kot zakonska 
zveza (zunajzakonski partner). Po ZDoh-
2 velja predpostavka, da se šteje, da je 
življenjska skupnost nastala na dan po 
poteku 12 mesecev od dneva, ko sta 
začela zavezanec in oseba živeti skupaj 
v življenjski skupnosti. Ta skupnost pa 
preneha po poteku 90 dni od dneva, ko 
sta zavezanec in osebe prenehala živeti 
skupaj v življenjski skupnosti.

Davčni organ v praksi za začetek življenj-
ske skupnosti lahko šteje začetek skupne-
ga bivanja na istem prijavljenem stalnem 
prebivališču ali rojstvo otroka, vendar je 
to odvisno od dejanskih okoliščin v po-
sameznem primeru. Življenjska skupnost 
pomeni, da med partnerjema obstaja 
medsebojna čustvena navezanost, vzaje-
mno spoštovanje, razumevanje, zaupanje 
in medsebojna pomoč. Organ lahko to 
upošteva pri presoji upravičenosti do olaj-

šave. Vendar je to pomembno predvsem 
takrat, kadar partnerja nimata prijavljene-
ga skupnega stalnega oziroma začasne-
ga prebivališča.

Lahko pride do situacije, da zavezanec 
uveljavlja olajšavo za nezaposlene-
ga zakonca in obenem tudi olajšavo 
za razvezanega zakonca, za katerega 
mora denimo po sodni odločbi plačeva-
ti preživnino.

Posebna olajšava za starše in 
posvojitelje

Za vzdrževanega družinskega člana se 
štejejo tudi starši oziroma posvojitelji, če 
nimajo lastnih dohodkov za preživljanje 
oziroma so ti manjši od velikosti poseb-
ne olajšave za vzdrževanega družinskega 
člana, ki znaša 2.436,92 evra. Za lastne 
štejejo vsi dohodki po ZDoh-2. Dodatni 
pogoj je še, da imajo starši oziroma pos-
vojitelji prijavljeno isto stalno prebivališ-
če kot zavezanec. Zavezanec pa lahko 
olajšavo za starše ali posvojitelje uveljavi 
tudi v primeru, ko so ti v institucionalnem 
varstvu v socialnovarstvenem zavodu in 
zanje krije stroške teh storitev. Po novem 
jo lahko uveljavi tudi v primeru, ko imajo 
zavezanec in starši oziroma posvojitelji 
sklenjen sporazum o preživnini v obliki 
izvršljivega notarskega zapisa v skladu z 
Družinskim zakonikom.

Če bodo preživninske pogodbe sklenjene 
na podlagi druge zakonodaje (na primer 
Obligacijskega zakonika, ki omogoča 
sklepanje pogodb o dosmrtnem preživlja-
nju in pogodb o preužitku), ne bodo za-
doščale zakonskemu pogoju izvršljivega 
notarskega zapisa po Družinskem zako-
niku. Pod enakimi pogoji lahko zavezanec 
uveljavi to olajšavo tudi za starše oziroma 
posvojitelje svojega zakonca, če zakonec 
ni zavezanec za dohodnino.

OLAJŠAVA ZA 
VZDRŽEVANE OTROKE LETNA OLAJŠAVA V EUR MESEČNA OLAJŠAVA V EUR

Za prvega 2.436,92 203,08
Za drugega 2.649,24 220,77
Za tretjega 4.418,54 368,21
Za četrtega 6.187,85 515,65
Za petega 7.957,14 663,09
Za vsakega nadaljnjega otroka Olajšava se poveča za 1.769,30 evra glede na znesek 

olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka
Olajšava se poveča za 147,44 evra glede na znesek 

olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka
Za otroka, ki potrebujejo 
posebno nego in varstvo

8.830,00 735,83
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Sindikat zdravstva in socialnega 
varstva v ZD Trebnje 

V začetku leta je IO sindikata sprejel letni 
načrt s finančno konstrukcijo. Žal nam je 
epidemija covid-19 prekrižala načrte. Od-
padli so ogled kulturne prireditve, dvodnev-
ni in enodnevni izlet ter piknik. V načrtu je 
ostalo še silvestrovanje (rezervirali smo 
prostor v gostišču Barbara, 11. decem-
ber 2020) in prihod Dedka Mraza. Držimo 

Sonja Bevc, 
predsednica SZSV 

ZD Trebnje

pesti, da bo epidemiološka slika boljša. V 
decembru se bodo delili boni. Letni članski 
sestanek bomo organizirali 6. novembra 
2020. Do konca leta si želimo podpisati 
pogodbo med sindikatom in ZD.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja 
Slovenije, v katerega je vključenih sedem 
sindikatov – Sindikat vzgoje, izobraževa-
nja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat 
delavcev v zdravstveni negi Slovenije, 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije, Policijski sindikat Slovenije, 

Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske 
univerze, Sindikat delavcev v pravosodju, 
Sindikat javnih uslužbencev Slovenije – je 
vložila kolektivni delovni spor glede izpla-
čila dodatkov v času razglašene epidemi-
je z zahtevo, da so do dodatka v višini 65 
% urne postavke upravičeni vsi zaposleni, 
in sicer za vse ure dela, opravljene na de-
lovnem mestu. Dejstvo je namreč, da so 
se dodatki v javnih zavodih zelo različno 
izplačevali. Ministrstvo za javno upravo 
pripravlja analizo izplačilo dodatkov v 
času epidemije za celotni javni sektor.

MALE SKRIVNOSTI VELIKIH KUHARSKIH MOJSTRIC (IN MOJSTROV)

Pečenica malo drugače Ovsene bananine palačinke 
SESTAVINE
• 200 g pečenic
• 4 žlice mineralne vode
• 1 jajce
• 1 jabolko
• 1 čebula
• 2 stroka česna
• 2 žlici brusnic
• 1 žlica olivnega olja
• 2 žlici drobtin
• timijan, sol, poper
• 275 g listnatega testa
• 1 jajce za premaz
• 2 žlici sezama

Klobasi odstranimo ovoj. Meso damo v skledo, dodamo mi-
neralno vodo in jajce ter dobro premešamo. Sesekljamo če-
bulo, česen, jabolko in brusnice. V ponev vlijemo olivno olje in 
pražimo 5 minut. Ohlajeno mešanico damo k pečenici, zači-
nimo po okusu, dodamo drobtine in premešamo. Za 20 minut 
postavimo v hladilnik.
Listnato testo po dolžini prerežemo na dva pravokotnika. Na-
dev razporedimo na sredino testa. Eno polovico testa prelo-
žimo čez nadev na drugo polovico in pritisnemo. Vse skupaj 
položimo na pekač, obložen s peki papirjem, in postavimo za 
20 minut v zamrzovalnik.
Zavitek premažemo z jajcem, razrežemo na 3–4 cm velike 
koščke, potresemo s sezamom in pečemo v prej ogreti pečici 
na 190 °C 30 minut. 

Katja Globovnik
(povzeto po receptu s spletne strani)

ČAS PRIPRAVE
• 10 minut

SESTAVINE
• 50 gramov ovsene moke
• 1 zrela banana
• 2 beljaka

OPCIJSKO
• cimet
• vanilijeva aroma/pasta

ZA AKTIVNE
• 35 gramov ovsene moke
• 15 gramov mleka v prahu
• 2 beljaka
• Ideje za dodatek:
• kokosova moka
• oreščki
• sadje

Ovseno moko, mleko v prahu (če se odločite za aktivno op-
cijo), beljaka in banano zmiksamo v fino zmes. Ponev obri-
šemo z oljnato papirnato brisačko (samo prvič). Na ponev 
dodajamo z žlico tri kupčke zmesi in pečemo tri majhne pala-
činke naenkrat. Ko se na vrhu pojavijo mehurčki, jih obrnemo 
in pečemo še na drugi strani. Pazimo, da jih pečemo na sred-
nji do višji temperaturi (6/9), da ne bodo na sredini surove. 
Palačinke postrežemo s kokosovo moko, sadjem in oreščki.

Tjaša Kotar 
(vir: Anina kuhinja)



31

12 pravil za življenje 
(Jordan B. Petersen)

Skrivni dnevnik Hendrika Groena, 
starega 85 let : do konca se živi 
(Hendrik Groen )

Tole bo bolelo (Adam Kay)

BRALNI KOTIČEK

Knjigo Petersona 12 pravil za življenje je 
The Times ocenil kot branje, ki nam brez 
dlake na jeziku pove, naj se spravimo k 
sebi in soočimo z resničnostjo, obenem 
pa nas poskuša usmeriti nazaj k temu, kar 
je po oceni avtorja resnično, lepo in dobro.

Primeri iz narave, mitologije, zgodovine in 
filozofije pripomorejo k širjenju splošne 

Hendrik Groen, star 83 let in ¼, prebiva-
lec doma za ostarele, v želji, da bi ube-
žal starostnim tegobam in životarjenju v 
domu, skupaj s sotrpini ustanovi društvo 
Starine, ne pa crkovine. Namen društva 
je z izleti polepšati življenje v zlatih letih. 

Knjiga, ki me je zares nasmejala. Zgodba 
mladega zdravnika, ginekologa britanske 
javne bolnišnice, ki je zaključil z delom 
zdravnika ter postal komik in pisatelj. S 
tem je izbral drugačen način zdravljenje 
družbe. Čeprav je knjiga smešna, je delo-
ma tudi ganljiva in žalostna. Osvešča tudi 
s tem, da so zdravniki in drugo zdravstve-
no osebje samo ljudje, ki za sočloveka 
naredijo bistveno več, kot so za to plačani. 
Spodaj navajam dva odlomka za občutek 
humorja v knjigi.

Danes so traparije, ki jih sicer poslušam 

Majda Gačnik

Jana Zajc

Nina Mandelj

razgledanosti, hkrati pa Peterson s prep-
rostimi primeri in vsakdanjimi doživetji 
osmisli vsakdanji trud. Avtor se ne ustavi 
pri opazovanju človeške psihologije in kri-
tiki vedenj, temveč spodbuja k opolnomo-
čenju in prevzemu odgovornosti za lastna 
dejanja in srečo.

Med branjem knjige se bralcu vseskozi 
porajajo nova vprašanja in odgovori ter 
bistre misli, hkrati pa postaja bogatejši za 
nova spoznanja.

Pomembno pravilo je tudi, da udeleženci 
ne smejo tarnati. 

Če se želite v prihajajočih turobnih dne-
vih malo nasmejati, vam toplo priporo-
čam, da se društvu pridružite pri njihovih 
dogodivščinah.

od pacientov, dosegle skrajno mejo. V 
nekem trenutku sem celo pomislil, da 
gre za skrito kamero. Po dolgotrajni de-
bati o tem, kako so gospodu vsi kondomi 
premajhni, sem ugotovil, da si jih skuša 
navleči tudi čez jajca.

Mož pojasni, da je preveril odprtost ma-
terničnega vratu, preden sta šla od doma, 
in da je bil takrat odprt šest centimetrov. 
Glede na to, da bodoči očetje običajno ne 
kukajo v ženino podvozje, ga vprašam, ali 
dela v zdravstvu. »Ne,« pravi, »omete izde-
lujem, ampak vseeno vem, kaj je centime-
ter, stari.« Pregledam gospo in soglašam z 
njegovo oceno. V bistvu je sposobnejši za 
to delo od večine mojih kolegov. 
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12. junij 2020 - Pohod s Ponikev, preko sv. Ane v Mirno Peč, ogled 
Muzeja Lojzeta Slaka in kosilo v gostilni Cesar v Mirni Peči.

ZDRAVSTVENI DOM  
TREBNJE
VARUJEMO DAR ŽIVLJENJA

Pohod


