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KSpoštovane sodelavke in sodelavci!

Pred vami je prva številka internega časopisa našega inštituta. Osrednji 
namen časopisa je izboljšati informiranje med vsemi zaposlenimi, kar smo 
kot pomanjkljivost v notranjem komuniciranju inštituta izrazili v anketah 
o organizacijski klimi. 

Ideja za naslov časopisa, ONKOskop, se mi je porodila ravno ob razmi-
šljanju o namenu glasila za zaposlene. Da bi služil kot mikroskop, poveča-
va za vse tisto dogajanje na drugih oddelkih inštituta, ki ga dnevno (s pro-
stim očesom) ne opazimo več, zatopljeni vsak v svoje delo, in ki ne najde 
pravega prostora v drugih oblikah komuniciranja na inštitutu. 

Pa je prav, da vemo in da na enem mestu dobimo informacije, kaj se 
dogaja na sosednjem oddelku, kaj so novosti v delovanju inštituta ali drugje 
v slovenskem zdravstvu, kdo nas je obiskal, katera izobraževanja smo or-
ganizirali, kako kakovostno opravljamo svoje delo, kateri sodelavec je dobil 
nov akademski ali znanstveni naziv…

Vse to bomo lahko sedaj popisali in brali v našem ONKOskopu, vsaj 
4-krat letno. Prostor se bo našel tudi za bolj neuradne informacije, za spro-
stitev. In nenazadnje tudi za pogled nazaj, v zgodovino tega našega inštitu-
ta, ki bo odslej (za)pisana tudi v tem časopisu. 

Amela Duratović Konjević,
glavna in odgovorna urednica ONKOskopa

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvez med nami,
da gre po svetu - z ramo ob rami -
svetloba z nami.
(Tone Pavček)

Srečno in zdravo 2016 
vam želi uredništvo ONKOskopa!
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Glavni cilj novega načrta širitve je izvajanje tega 
programa na območju celotne Slovenije do leta 2018. 
Predvidoma takrat bo – ob predpostavki, da bo širitev 
potekala skladno z novim strateškim načrtom - vsaka 
ženska s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 
med 50. in 69. letom (približno 268.000 žensk) vsako 
drugo leto prejela osebno vabilo na pregled (presejalno 
mamografijo) v njej najbližjo presejalno enoto DORE. 

Izzivov torej več kot dovolj za odločitev, da v tej prvi 
številki internega časopisa vsem zaposlenim malo bolj 
podrobno predstavimo ta pomemben državni program. 
K intervjuju sem povabila dva sogovornika, in sicer 
mag. Maksimiljana Kadivca, zdravnika radiologa in 
vodjo programa DORA, ter Vesno Briški, dipl. rad. inž., 
vodjo logistike in radioloških inženirjev - inženirji so 
namreč tisti, s katerimi ima večina žensk v programu 
edini fizični stik.

O D D E L E K  P O D  L U P O

DORA – državni presejalni 
program za raka dojk

Sogovornika sem uspela ujeti v zaseden petek dopol-
dne med dvema sestankoma. Namesto uvoda sem jima 
povedala, da mi je v čast, da praktično že od začetka 
DORE, vsaj tistega vidnega dela, sodelujem zraven pri 
tem programu. 

 
Za začetek vaju prosim, da vsem zaposlenim na OI na 
kratko povesta, kaj je program DORA in kdo je program 
DORA?
MK: DORA je organiziran državni presejalni pro-

gram za raka dojk, katerega nosilec je OI, v sodelovanju 
z Ministrstvom za zdravje in ZZZS. DORA pa so števil-
ni strokovnjaki različnih profilov – zdravniki radiologi, 
radiološki inženirji, administratorji, sekretarka, zapo-
sleni v registru raka, epidemiologi, informatiki, PR-
-služba, kirurgi, patologi, dipl. m. s., medicinski fizik. 
Vsi skupaj tvorimo tim DORA in vsi skupaj moramo 
delovati skladno, če naj program DORA deluje na ta-
kem nivoju in s tako kakovostjo, kot to zahtevajo evrop-
ske smernice in kot nam je uspevalo do sedaj.

Katerim ženskam je namenjena DORA?
MK: Vsem ženskam v starosti 50-69 let, ki imajo stal-

no prebivališče v Sloveniji. To populacijo žensk vabimo 

 Mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., spec. rad., vodja programa DORA

 Vesna Briški, dipl. rad. inž., vodja enote za logistiko in planiranje slikanj na DORI

Onkološki inštitut Ljubljana (OI) je kot nosilec državnega presejalnega programa 
za raka dojk DORA letos v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje (MZ) in Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravil posodobljen strateški načrt, 
ki na novo opredeljuje načrt širitve programa DORA na območju Slovenije za 
obdobje 2015-2020.

DORA je državni presejalni program za raka dojk, ki ga 
organizira Onkološki inštitut Ljubljana v sodelovanju 
z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Program Dora omogoča vsem 
ženskam z vabljenjem med 50. in 69. letom pregled z 
mamografijo na vsaki dve leti.
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vsaki dve leti na pregled z mamografijo, kjer gre za sli-
kanje dojk z rentgenskimi žarki. Presejalni program 
DORA ni namenjen ženskam, ki so si zatipale zatrdlino 
ali opazile novo nastale spremembe na dojkah. 

Veliko vprašanj dobivamo, zakaj ne vabimo in slika-
mo mlajše, torej od 45 do 50 let, ali starejše, nad 70 let. 
Razlog je ta, da so evropske smernice tiste, ki določajo 
to starost. Drugo pa je, da v tej fazi program še ne deluje 
po celi državi. Ko bomo na slikanje povabili vse ženske 
v tej starostni skupini in imeli dovolj strokovnjakov in 
aparatur, bomo najbrž pričeli tudi mi razmišljati o širi-
tvi tega starostnega okvirja. 

Do širitve programa po celi Sloveniji bomo še prišli, 
zanima me še to, kako je poskrbljeno za te omenjene 
ženske, ki zaenkrat ne sodijo v DORO – bodisi mlajše ali 
starejše, bodisi te, ki so sicer v tej starostni skupini, a 
DORE v njihovi regiji v tem trenutku še ni.
MK: Vse te ženske imajo na voljo pregled z napotnico 

v diagnostičnih ambulantah oz centrih za bolezni dojk, 
kot je bilo to možno doslej. 

V teh ambulantah je do sedaj potekalo t.i. priložnostno 
oz. oportunistično presejanje. Kaj je bistvena razlika med 
“našo” DORO in tem oportunističnim slikanjem dojk?
MK: Prva bistvena prednost je ta, da slike mamogra-

fij odčitavata dva radiologa neodvisno. Pri ženskah ozi-
roma slikah, kjer so vidne spremembe, ki jih je treba 
dodatno pregledati, se usedeta ta dva radiologa in doda-
tno še nadzorni radiolog, ki ima višjo izobrazbo. Skupaj 
se odločimo, katero žensko bomo klicali nazaj na doda-
tne preiskave. Prednost tega programa je tudi hitrost, 
v praksi to poteka zelo hitro – če opišem: če slikamo 
pet dni, se običajno v četrtek odločimo, ali bomo žen-
sko klicali nazaj na dodatne preiskave, in če ja, jo že v 
petek pokličemo. Ženska je nato že v ponedeljek, torek 
ali sredo naslednji teden vabljena na dodatne preiskave. 
Na teh dodatnih preiskavah se takoj oziroma istočasno, 
če je to potrebno, naredi tudi punkcija z debelo iglo, 
t.i. histološka punkcija. Čez en teden pa ima ženska že 
izvid, torej diagnozo, ali ima raka ali ne. Če je diagnoza 
rak postavljena, se že na t.i. preoperativni konferenci 
skupaj odločimo radiolog, kirurg in patolog, h katere-

Mobilna enota DORA za stavbo H Onkološkega inštituta
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mu kirurgu bo ženska prišla, ob kateri uri, kdaj. Takoj 
po tej konferenci ženski sporočimo, da ima raka, in ji 
hkrati s tem posredujemo tudi že vse druge pomembne 
informacije, kaj se bo z njo dogajalo naprej in ob kate-
rem času.

Tudi ko kasneje pride h kirurgu v ambulanto pred 
operacijo, se ženska najprej oglasi pri nas na DORI, 
pri naših administratorkah v DORI, kjer je že vajena 
prostorov, mi ji odpremo popis OI in jo pospremimo 
osebno do kirurga. 

Prednost so torej kratek čas do izvida, če je ta nega-
tiven (da oba odčitovalca podata negativen izvid), hitre 
dodatne preiskave, hitro pride do same operacije, če 
je odkrit rak, poskrbimo za žensko oziroma je v rokah 
osebja DORA, vse dokler ne pride z napotnico v zdra-
vstveni sistem.

Občutek varnosti zbuja že to, da se ve v vsakem tre-
nut ku, pri kom je ženska. V vsakem trenutku je nadzo-
rovana tudi kakovost vseh procesov in dela vsakega 
posameznika?
MK: Ja, vse je nadzorovano, delo poteka po točno do-

ločenih kliničnih poteh, ki so objavljene na spletnem 
mestu DORE. Hkrati z graditvijo programa smo sku-
paj s strokovnjaki OI in podjetjem Marand zgradili 

tudi računalniško aplikacijo, kamor se vnašajo čisto vsi 
podatki o ženski, ki je vabljena v program DORA – od 
vabila do končnega izvida. Kazalnike kakovosti sproti 
spremljamo in analiziramo. Ocenjujemo tudi poopera-
tivne rezultate. 

V pogovoru smo predstavili cel postopek, kaj se dogaja 
z žensko od vabila do morebitnega sporočila diagnoze 
rak in naprej, v resnici pa na srečo večina žensk niti ne 
pride naprej v ta postopek, ampak se v okviru programa 
DORA sreča le z radiološkim inženirjem. Ta jo sprejme, 
opravi slikanje ipd. Vloga inženirja je v DORI, mogoče v 
primerjavi z zgoraj omenjenimi ambulantami, drugačna, 
presega zgolj tehnično znanje, postavljen je v neko 
novo vlogo, ki je v tem programu zelo pomembna.
VB: Ja, rada bi poudarila, da je ta vloga res zelo po-

membna, ker se večina žensk v DORI sreča le z radiolo-
škim inženirjem, sploh na terenu, kjer opravljamo tudi 
delo administratorja. Radiološki inženirji, ki pričnejo z 
delom v DORI, morajo znati že prej slikati mamografi-
je. Pred delom v DORI morajo vsi radiološki inženirji 
opraviti še tri tečaje. Center za to izobraževanje je pred 
dvema letoma postal tudi OI. Izobražujemo lahko vse, 
ki delajo v programu DORA za Slovenijo, in izobražu-
jemo tudi že tuje strokovnjake. Radiološki inženir mora 
najprej opraviti multidisciplinarni tečaj, nato dvodnev-
ni tečaj pozicioniranja s praktičnim delom, kjer vadijo 
na ženskah prostovoljkah, sledi še 10-dnevno izobra-
ževanje v našem centru pod vodstvom usposobljenih 
mentorjev, kjer morajo dosegati 75 % odličnih slik, da 
dobijo certifikat za delo v DORI.

Inženirji v DORI so kontrolirani 2-krat letno, oce-
njuje se kakovost pozicioniranja, kakovost slike, tako da 
je treba povedati, da se je nivo samega našega dela zelo 
dvignil in inženirji res kakovostno opravljajo svoje delo.

Poleg tega morajo biti dobri diplomati, saj jemlje-
jo anamnezo, velikokrat morajo pomiriti ženske… So 
prvi v stiku z zdravimi ženskami in če inženir ne opravi 
svojega dela dobro, se ženske ne udeležijo tega progra-
ma v nadaljevanju. Trudimo se tudi, da bi izvajali tečaj 
komunikacije za vse radiološke kadre v DORI. Tečaj je 
obvezen za delo v programu DORA - za pomoč pri ko-
munikaciji z ženskami in tudi med zaposlenimi.

Specifika radioloških inženirjev v DORI je tudi ta, 
da smo edini radiološki inženirji, ki hodimo na teren, 

Prostori izvajalskega dela programa DORA, ki poteka na 
OI, se nahajajo v pritličju stavbe H, za stavbo H stoji tudi 
mobilna enota DORE. Ti prostori so bili za potrebe širitve 
DORE prenovljeni pred letom dni.

Radiologi odčitovalci
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saj imamo v DORI mobilne enote, ki jih premikamo po 
Sloveniji; tisti dan opravijo vse – dostikrat smo tudi ra-
čunalničarji, hišniki, administratorji, naše delo ni samo 
slikanje, pritisk na gumb, kar večina misli. To je zelo 
zahtevno slikanje, osebni stik je zelo močan, je naporno 
delo. Ta stalna kontrola dviguje nivo, po drugi strani pa 
lahko ustvarja tudi stres pri radiološkem inženirju.

Ampak – če vas pohvalim – vemo, da je DORA deležna 
številnih pohval od žensk, ki sodelujejo v tem programu. 
Ker je večina žensk v fizičnem stiku le z radiološkim 
inženirjem, bi skoraj upala reči, da gre večina pohval na 
račun inženirjev. 
VB: To moram tudi jaz reči, da je res, in da sem zelo 

vesela, da imamo v vseh enotah knjige vtisov in tam 
lahko vidimo, da opravljamo dobro delo, ženske so za-
dovoljne, držimo se ure, ni čakalnih vrst, zastojev, kar 
sicer vsi v zdravstvu pogrešamo. 

Je veliko usklajevanja, se pa vsi skupaj trudimo in 
mislim, da delo dobro poteka.

Za občutek, koliko je v DORI radioloških inženirjev?
VB: Na OI je v programu DORA 21 inženirjev za-

poslenih, izobraženih pa 28. Mogoče povemo to, da so 
se s 1. 10. 2015 inženirji razdelili na oddelek DORA in 
oddelek radiologije OI. Do oktobra smo bili vsi skupaj 
pod enim oddelkom in pokrivali tudi DORO, sedaj pa 
smo se ločili. Trenutno si še pomagamo, smo pa dejan-
sko ločeni.

Zunanje centre (UKC Maribor in ZD Maribor, ZD 
Ljubljana - Metelkova) pokrivajo njihovi inženirji, ki pa 
so tudi pod našim nadzorom. V DORI morajo biti za 
normalno izmeno zaposleni 3 inženirji tam, kjer pokri-
vajo tudi administracijo, sicer pa 2 inženirja in 1 admi-
nistrator na izmeno. Seveda ob tem potrebujemo tudi 
rezerve za izpade, kajti delo mora biti opravljeno ne gle-
de na bolniške in ostalo odsotnost.

Tudi vi ste zdaj na novem delovišču?
VB: Ja, od 1. oktobra. Prej sem bila vodja radioloških 

inženirjev na oddelku za radiologijo. Odkar sem na OI, 
to je že 6 let, pa sem se vseskozi vključevala aktivno v 
delo DORE: pomagala pri širitvi, razporejanju inženir-
jev, postavljanju zunanjih enot in hkrati opravljala vse 
delo vodje radioloških inženirjev na oddelku za radio-
logijo. S 1. 10. 2015 se je z novim strateškim načrtom 
DORE odprlo novo mesto vodje enote za logistiko in 
planiranje slikanj na DORI. S tem smo pridobili več 
možnosti in časa - ker hodimo po Sloveniji, bo lažje 
planiranje slikanj, lažji bo nadzor radioloških inženir-
jev. Prišli smo do faze, ko počasi tudi na DORI posta-
vljamo in zapolnjujemo vsa delovna mesta, ki jih ta 
program potrebuje, da nemoteno delamo, da nismo na 
dveh koncih.

Dotaknili ste se novega strateškega načrta. Dr. Kadivec, 
DORA se širi po Sloveniji z novim načrtom, ki je bil Diplomirani radiološki inženirji med delom

Sodelavci Registra DORA (z leve proti desni): Firi Purić in Stanka 
Sabo iz Klicnega centra, analitik Cveto Šval  ter epidemiologinji 
Mateja Krajc in Katja Jarm.
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pripravljen letos. Kaj to pomeni in kaj so prvi izzivi za 
DORO po tem načrtu?
MK: Nov strateški načrt programa DORA 2015-2020 

predvideva vključevanje stacionarnih enot po večjih jav-
nih ustanovah, ki imajo digitalne mamografe in v zaled-
ju vsaj 13.000 žensk v starosti 50–69 let. Zraven bomo 
pokrivali težko dostopne predele v Sloveniji z mobilni-
mi enotami, kjer bodo slikali radiološki inženirji z OI. 
Vsaka ustanova, ki bo slikala za DORO, mora zadostiti 
približno 70 zahtevam, preden bodo dobili potrditev, da 
so lahko center, ki bo delal v okviru DORE; od prostorov 
do kadrov - zaposlenih bodo morali imeti vsaj 4 radiolo-
ški inženirje, ki bodo v vsakem trenutku zagotavljali sli-
kanje naročenih žensk v programu DORA ne glede na 
dopust, bolniške, porodniške … Ti inženirji bodo morali 
biti seveda izobraženi za delo v DORI.

Tudi za nas je tak pristop nov, zato smo tudi napisali 
ta načrt, v katerega smo skušali vključiti vse varovalke, 
da bo kakovost dela, ki jo dosegamo zdaj, ohranjena. 
Kakovost dela moramo zagotoviti tudi v vseh teh cen-
trih. Za nas je to zato velik logistični zalogaj, zalogaj 
za pripravo vsega. Ekipa sedaj veliko hodi po teh usta-
novah, najprej na prve uvodne sestanke k izvajalcem, 
nato operativne, kontrolne sestanke, če zadostujejo tem 
kriterijem.

Trenutno smo v pogovorih s SB Ptuj, SB Izola, SB 
Nova Gorica, Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo 
Kranj. Predlagani centri bodo, ko bodo zadostili vsem 
kriterijem za pričetek slikanja v DORI, v okviru Splo-

Program DORA je v letu 2015 potekal na osmih 
digitalnih mamografskih aparatih. Dva sta na OI 
(stacionarna enota in mobilna enota 1). Mobilna enota 
2 je delovala na Vrhniki, v Kamniku in v Idriji. Štirje 
mamografski aparati so delovali v okviru  DORE še v 
SB Trbovlje, v UKC Maribor, v ZD Adolfa Drolca Maribor 
in v ZD Ljubljana Metelkova, novembra smo začeli s 
presejalnim slikanjem tudi v ZD Domžale. Trenutno 
potekajo aktivnosti za začetek slikanja v SB Ptuj ter v 
OE Koper, Nova Gorica in Kranj.

šnega dogovora prejeli sredstva za vsako opravljeno 
mamografijo direktno od zavarovalnice. Tudi zaradi 
tega je interes velik.

70 zahtev se veliko sliši.
MK: Je veliko. DORA je že v samem začetku postavi-

la visok standard, vseskozi sledimo strogim evropskim 
smernicam, ki jih izpolnjujejo tudi že sedaj vključeni 
centri (ZD Ljubljana, UKC Maribor, ZD Maribor leta 
2013) in jih bodo morali dosegati tudi vsi bodoči cen-
tri DORE. Niso pa samo tehnične zahteve, gre tudi 
za primernost in prijaznost okolja, prijaznost osebja. 
Najtežja zahteva bo mogoče ravno ureditev prostorov 
(sprejemna pisarna in čakalnica morata biti ločeni od 
bolnišničnega dela, ker vabimo zdrave ženske), in pa 
ustrezno število zaposlenih radioloških inženirjev. Se-
veda mora biti primeren aparat, program že od začetka 
poteka v digitalni obliki in vsi, ki se bodo priključili, 
morajo imeti ustrezen aparat.

Da bo progam dosegel svoj cilj, to je znižanje umrljivosti 
do 30 % v ciljni populaciji, je kakovost na prvem mestu. 
Pogoj, da je program uspešen, je tudi dovolj visoka 
udeležba. Omenili smo že pomen odnosa osebja, kaj 
še dela DORA za to, da se ženske odzovejo na vabilo v 
program in udeležijo slikanja?
MK: Vsaj 70-odstotna udeležba žensk je eden od po-

gojev za uspešnost programa. Da se ženske udeležijo 
programa, delamo na vseh nivojih. Od vabila, v kate-
rem ženski damo možnost prenaročanja na datum in 
uro, ki ji najbolj ustrezata. Ko so naročene, so ob tisti 
uri načeloma tudi slikane, ne čakajo. Čas do prejetega 
izvida, čas do dodatnih preiskav in tudi do diagnoze je 

Vesna Briški in Maksimiljan Kadivec
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zelo kratek. Tudi na operacijo pride ženska z diagnozo 
rak hitro. Ko pride na slikanje, skrbimo za to, da se vse 
osebje v programu DORA obnaša ustrezno, prijazno, 
kot bi se sam obnašal do svoje družine, prijateljev. Pro-
store skušamo urediti čim bolj primerno in prijetno, da 
niso to kot čakalnice v bolnišnicah, ampak da je simpa-
tično okolje za čakajoče. Označenost do stavbe tudi, va-
bilu je priložen tudi zemljevid, kje se slika, ali v mobilni 
enoti ali v stacionarni. Skušamo torej zagotoviti, da bo 
ženska zadovoljna s storitvijo in da se bo še vrnila.

VB: Dodati moram še, da ženske o programu DORA 
obveščamo tudi preko medijev. To se mi zdi zelo po-
membno, da ko pridemo v nek kraj, npr. zdaj v Idriji, 
da je v njihovem lokalnem časopisu, radiu intervju, v 
lokalni ustanovi predstavitev za javnost s predavanji, da 
ženske spoznajo, da je to dobro za njih, kje smo, kaj 
počnemo.

Če dopolnim vašo misel – da ženske spoznajo, da 
prihaja k njim darilo, iz grškega korena DORA namreč 
pomeni dar, darilo. Če se dobro spomnim, smo tudi v 
začetku samega programa nekako to komunicirali,da je 
DORA darilo slovenskim ženskam…
MK: Ja, kot privilegij. To je za ženske privilegij, in 

se res ima smisel udeležiti slikanja oziroma odzvati 
na vabilo v program DORA. Sklepamo, da so ženske s 
storitvijo v DORI zadovoljne, saj se v naslednjih krogih 
slikanj udeležijo v višjem odstotku. Na visoko udelež-
bo žensk v programu najbolj vpliva dobra beseda, ki jo 
širijo ženske med seboj. To je mogoče najboljša ‚‘rekla-
ma‘‘, da gre v tej obliki ven sporočilo, da je storitev v 
programu DORA na izredno visokem nivoju – tako po 
kakovosti kot tudi prijaznosti. To nas veseli. 

Amela Duratović Konjević

Posodobljen strateški načrt DORE za širitev na območje ce-
lotne Slovenije je podrobno predstavljen v rubriki Aktualno 
(op. ur.).

Ekipa DORA, zbrana pred rednim ponedeljkovim kolegijem
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Začela bom kar z vašim pozitivnim nastopom, ki ga 
opazijo vsi vaši sodelavci, vsi bolniki in obiskovalci 
našega inštituta. Nam prosim zaupate, kaj vam zjutraj 
pričara nasmeh na obraz, ko se zbudite in pridete širit 
dobro voljo in pozitivno energijo na inštitut?
(smeh) Tega se sploh ne zavedam. Več stvari je - po-

zitivna energija, zadovoljstvo, da smo zdravi, da imam 
dva otroka, da imam službo, da delam delo, ki me vese-
li. Rada delam z ljudmi. Pozitivno mišljenje je ključno.

N A  K A V I  S  S O D E L A V C E M …

Zvonka Kastelic, dipl. m. s., univ. dipl. org., 
vodja oddelka ambulantne zdravstvene nege in oskrbe

Z Zvonko Kastelic, dipl. m. s., vodjo oddelka ambulantne zdravstvene nege in oskrbe, sva bili zmenjeni, 
da pogovor opraviva ob kavi iz kavomata v pritličju stavbe D ob specialističnih ambulantah, kjer ima 
pisarno. Na pogovor sem prišla z malo zamude, pa tudi ona je še delila zadnje nasvete pred intervjujem 
svojima dvema sodelavkama v majhni pisarnici. Na kavo sem seveda pozabila. To sem se spomnila 
šele po končanem pogovoru. Njena reakcija je bila ob tem čisto v njenem stilu – s prešernim smehom.

Koliko časa ste že na OI?
14 let. 

Koliko pa na tem delovnem mestu?
Kot vodja ambulantne zdravstvene nege in oskrbe 

dobro leto, prej pa sem bila vodja specialističnih ambu-
lant šest let.

V rubriki 'Na kavi s sodelavcem…' bomo v našem internem časopisu 
predstavljali in spoznavali naše sodelavce z nekoliko manj uradnega vidika. 
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Kakšen je vaš tipičen dan, predvsem na tem delovnem 
mestu?
Tipičen dan? (smeh) Zanimivo. Zjutraj se zbudim, 

telovadim, skuham kavo, ki jo pijem med potjo v služ-
bo. Zjutraj v službi preverim e-pošto, si organiziram 
dan glede sestankov, nato po potrebi pomagam na ka-
kšnem delovišču, ki ga vodim. Delo je kompleksno in 
včasih kar psihično naporno. Zanimivo pa bi bilo slišati 
zaposlene, kako vidijo moje delo in njegov obseg. Ker 
moje delo zajema vrsto majhnih elementov, ki jih je tre-
ba hitro in nujno urediti, da vse poteka tekoče, vendar 
so vse te stvari zaposlenim včasih nevidne. 

Vaši sodelavci so mi povedali, da ste znani po tem, da 
znate ustvariti dobro vzdušje med sodelavci – da vsak 
opravi svoje delo pravočasno, strokovno in hkrati z 
veliko dobro volje. Kako vam to uspe?
A res so vam to rekli? (smeh)

Ja, tako so mi povedali, sem se pozanimala  
To res poskušam doseči, ker mi je pomembno, da se 

res dobro počutijo na delovnem mestu. Jih poslušam, 
hkrati pa dam vedeti, da delo mora biti narejeno.

Vem, da je težko, vsi imamo veliko dela. Zato jim 
grem velikokrat pomagat, predvsem jim poskušam iti 
naproti, da skupaj iščemo rešitve. Res pa je, da je bi-
stveno, kako jaz kot vodja odreagiram. Predvsem da ne 
ustvarjam nepotrebne panike ali občutka, da mi je kaj 
odveč. Sodelavce poskušam motivirati: da delamo sku-
paj in da bomo s timskim pristopom vse naredili. 

Pomemben je tudi občutek zadovoljstva, da je nekaj 
narejeno. Pa pohvala ne sme nikoli manjkati. Tudi če 
kaj ni 100 % opravljeno, jih kljub temu pohvalim in 
zraven rečem: to je bilo super, mogoče drugič poskusi 
tako in tako, pa bo še bolj super.

Ko vas poslušam, vidim, da po eni strani iskreno 
verjamete, da dober zgled vleče, ob tem pa ste našteli 
tudi veliko veščin, ki naj jih vodja ima: poslušanje, 
iskanje skupnih ciljev, tudi mediacijskih veščin … 
Smem ugibati, da ste se dodatno izobraževali v teh 
veščinah vodenja?
Imeli smo zelo dobro izobraževanje o veščinah vo-

denja in to poskušam vnesti v delo, ker mi zelo koristi. 
Tečaj mediacijskih veščin mi pa res še manjka oz. mi-

slim, da ga mora vsak vodja opraviti; vodja je velikokrat 
na razpotju, med dvema človekoma, in vodja mora rea-
girati. Kako reagirati, ko ima vsak svojo plat zgodbe, je 
pa težko. Vsakega je treba poslušati, najti kompromis 
na način, da ni osebne zamere, da delo poteka nemo-
teno, da je delo kakovostno narejeno, da je bolnik na 
prvem mestu. 

Glede na to, kam usmeritve glede izobraževanja za 
vodenje gredo, pa mislim, da bomo vodje na OI tudi do 
tega prišli.

Očitno vam dobro vodenje dobro uspeva.  Omenili ste 
bolnika. Kaj vam na osebni ravni pomeni dnevno delo z 
bolniki, z onkološkimi bolniki.
Zadovoljstvo, nasmeh bolnika. To mi zelo veliko po-

meni, da se dobro bolnik počuti, da mu damo občutek, da 
je na prvem mestu on, ne papirji.

Imam še eno vprašanje, ki je sicer bolj za kakšno žensko 
revijo, pa vseeno. Ste že od malih nog vedeli, da boste 
opravljali ta poklic ali vsaj, da boste delali z ljudmi?
Ne.  Ampak zdaj poklica ne bi zamenjala. Zado-

voljna sem, da sem se za to odločila. Mi je všeč. Si ne 
predstavljam, da bi v kaki pisarni bila zaprta osem ur in 
delala kaj drugega.

Kaj naredite, ko rabite popoln odklop, od vsega?
Grem teč. Hodim tudi na jogo. 

Nekaj malo časa vam torej vseeno ostane ob usklaje-
vanju zahtevne službe in družinskih obveznosti?
Si ga moram vzeti.  Res pa v svoje prostočasne 

aktivnosti vključujem oba otroka. Ko grem teč, gresta 
skoraj vedno zraven s kolesom, tako da kakovostno pre-
življamo skupni čas.

Imate kako življenjsko vodilo?
Vsakič se zahvalim za vse, kar mi je bilo dano tisti 

dan. Pa naj bo to dobro ali slabo. Iz vsakega se moramo 
nekaj naučiti. 

Amela Duratović Konjević
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Leto 2015 je bilo na Onkološkem inštitutu v zna-
menju številnih sprememb na vodstvenih položajih. 
Poleti je nastopila drugi zaporedni mandat predstoj-
nica sektorja radioterapije doc. dr. Irena Oblak, nova 
predstojnica sektorja internistične onkologije pa je 
postala prof. dr. Janja Ocvirk, ki je prevzela to mesto 
po zaključenem drugem mandatu prof. dr. Barba-
re Jezeršek Novaković. Tudi sektor operativnih de-
javnosti je dobil novega predstojnika – na to mesto 
je bil imenovan prof. dr. Nikola Bešić, ki je mesto 
prevzel septembra po zaključenem tretjem man-
datu prof. dr. Marka Hočevarja. Svet Onkološkega 
inštituta Ljubljana je 10. septembra 2015 na 13. seji 
sprejel sklep o razrešitvi dotedanjega generalnega 
direktorja prim. Janeza Remškarja, dr. med. Svet je 
nato na 15. seji 21. oktobra sprejel sklep o imenova-
nju Zlate Štiblar Kisić za vršilko dolžnosti generalne 
direktorice OI do imenovanja novega generalnega 
direktorja. Razpis bo objavljen 15. decembra 2015. 

OI v letu 2015 v znamenju 
vodstvenih sprememb

Novembra se je nato zgodila še zamenjava na mestu 
strokovnega direktorja OI: 14. novembra je drugi 
mandat potekel dosedanjemu strokovnemu direk-
torju prof. dr. Janezu Žgajnarju, člani sveta pa so na 
16. seji 2. novembra 2015 za novega imenovali doc. 
dr. Viljema Kovača.

Za pogovor o aktualnih dogodkih na inštitutu 
smo prosili v. d. generalne direktorice Zlato Šti-
blar Kisić, univ. dipl. prav., ki je pred prevzemom 
te funkcije opravljala delo pomočnice generalnega 
direktorja za pravno področje Ker je prva številka 
našega časopisa nastajala ravno v prehodnem obdo-
bju menjave v strokovnem vrhu OI, smo izkoristili 
priložnost in k intervjuju povabili oba strokovna di-
rektorja – za pogled nazaj in za pogled naprej, kot se 
tudi spodobi ob iztekajočem se letu. 

Amela Duratović Konjević

Pred kratkim ste prevzeli funkcijo v. d. generalne 
direktorice Onkološkega inštituta. Kakšni so občutki 
po nekaj tednih na tem delovnem mestu?
(Globok vzdih in smeh). Težko je povzeti v enem 

stavku. Predvsem je zelo pestro, da o napornosti ne go-
vorim, ker ta ni bistvena. Lahko rečem, da me izpolnju-
je vse, kar delam. Z velikim entuziazmom sem se lotila 
te naloge, ki mi je bila začasno zaupana. Velikopotezno 
sem se lotila vseh načrtov, za katere mislim, da so po-
membni za delovanje OI, in da dobivam zelo pozitivne 
odmeve. 

Sicer pa polno, življenje je polno (smeh), le dnevi so 
prekratki.

Pred prevzemom te funkcije ste bili tudi vpeti v vodenje 
OI kot pomočnica generalnega direktorja za pravno 
področje? Kaj je zdaj drugače, tisto bistveno.
Odločanje in odgovornost. Nimam pa nobenega 

osebnega svetovalca, zato mi zelo pomaga, da sem 
pravnica, da imam veliko izkušenj pri delu z ljudmi, da 
znam razumeti tudi tisto, kar ni napisano. Predvsem 
pa mi pomaga, da sem v tem času, odkar sem na OI, 

Pogovor z v. d. generalne direktorice 
Zlato Štiblar Kisić, univ. dipl. prav.
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dodobra spoznala celoten ustroj inštituta in proces dela, 
da vem, katere so prioritete in kako se jih lotiti.

Imam veliko operativnih sestankov z različnimi 
deležniki procesov na OI, intenzivno sodelujem z mi-
nistrstvom za zdravje in drugimi. Lotevamo se novih 
projektov ter nadaljujemo s tistimi, ki so bili že prej za-
stavljeni, pa so na neki točki zastali. Konkretno govorim 
o projektu našega sodelovanja pri vzpostavitvi radiote-
rapevtske dejavnosti v Mariboru. Z vodstvom UKC Ma-
ribor imamo skupno vizijo zagotoviti vsem onkološkim 
bolnikom usklajeno strokovno obravnavo. Skladno s 
tem potekajo zelo produktivni pogovori in sprejeti so 
že nekateri konkretni, operativni predlogi. Projekt, ki 
je zastal, je tudi postopek pridobitve akreditacije, ki se 
mnogo prepočasi odvija. Skratka, nadaljujemo z delom 
na tistih področjih, ki so že bila začeta, in odpiramo 
nove projekte.

Malo pred vami sem imela pogovor z novim strokovnim 
direktorjem, ki mi je še pred začetkom intervjuja omenil 
vzpostavitev radioterapije v Mariboru kot enega večjih 
izzivov OI v bližnji prihodnosti. Vi tudi tako ocenjujete?
Absolutno. Končno smo prišli do točke, po vseh letih 

pregovarjanj, dogovarjanj, tudi nesporazumov, da gre-
mo v isto smer. Pri tem moram zelo pohvalno izpostavi-
ti naše zaposlene, ki aktivno sodelujejo v tem projektu, 
saj so se vsi zelo strokovno pripravili na sodelovanje z 
UKC Maribor.

Kaj so še drugi večji izziv v 2016, ki čakajo OI?
Predvsem akreditacija, izzivi dela na akreditaciji in 

v povezavi s tem tudi vzpostavitev ustreznih kliničnih 
poti in obravnave varnostnih incidentov. Smo v fazi pri-
prav za odprtje glavne pisarne, ki je OI doslej še nikoli 
ni imel, pa sprejem statuta in drugih aktov, med drugim 
tudi priprava pravilnika o samoplačniški dejavnosti. Tu 
imamo še veliko odprto nišo, zdi se mi, da se bo treba 
usmeriti tudi na to področje. Toliko znanja imamo, ka-
kovostnih ljudi, strokovnjakov, da se mi zdi prav, da svo-
jo dejavnost ponudimo širšemu krogu uporabnikov. Če 
imamo pa neko dejavnost še tržno podprto, pa naj se ne 
razume narobe, da si s tem izboljšamo svoj ekonomski 
položaj, še toliko boljše. OI bo tudi na ta način postal 
še bolj prepoznaven, saj bodo lahko našega znanja in 
storitev deležni tudi od zunaj.

Omeniti moram še program DORA, ki je terjal ogro-
mno energije in dela in se širi po celotni Sloveniji, projekt 
je bil dobro zastavljen in ga ekipa DORA pelje naprej.

Kako poteka obnova vodovoda?
Sanacija vodovoda bo predvidoma zaključena marca 

2016, kot je bilo dogovorjeno po zadnjih usklajevanjih. 
Trenutno teče sanacija brez večjih zapletov naprej. Za-
gotovo bi bila lahko zaključena precej pred rokom, če ne 
bi bila medtem ugotovljena nezadostna in pomanjkljiva 
požarna zaščita. To se zdaj izvaja hkrati s sanacijo vodo-
voda. Požarna varnost bo sicer še dodatno izboljšana v 
naslednji fazi, po posebnem projektu, ki ga pelje MZ, 
in je v fazi priprave projekta. Skratka, trudimo se, da bi 
hiša delovala v dobro bolnikov in da kljub sanaciji teče 
brez zastojev. 

Trudimo se tudi za izboljšanje delovne in medoseb-
ne klime, zato bi morda v tem okviru omenila korake 

Zlata Štiblar Kisić, univ. dipl. prav.
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za preverjanje možnosti, ali imamo prostorske in druge 
pogoje, da bi na OI organizirali prehrano za zaposlene.

Bi med kratkoročnimi cilji kaj izpostavili?
Komunikacija. Delo na komunikaciji, delo na med-

sebojnem sodelovanju, povezovanje, tako na vertikalni 
kot horizontalni ravni. 

Kaj konkretno imate s tem v mislih?
Več povezovanja in obveščanja med upravnim in 

zdravstvenim delom, več sodelovanja med sektorji in 
oddelki, več obveščanja, objavljanja informacij, ki za-
devajo poslovanje in zanimajo vse zaposlene. Pohvaliti 
moram tudi Vas, da bo kmalu izšel interni časopis OI, 
kar je hvalevredno in z vidika internega komuniciranja 
in medsebojnega obveščanja zelo pomembno. Sicer pa 
smo tudi že konkretno pričeli s postopki za izboljšanje 
komunikacije, proces se bo nadaljeval tudi z organizira-
njem različnih oblik izobraževanja na to temo.

Ko sem govorila z zaposlenimi na posameznih od-
delkih, je bila med drugim izražena velika potreba po 
pomoči vsem zdravstvenim delavcem, ki delajo z bolni-
ki, da bi jim pomagali v smislu razbremenitve psihičnih 
stisk zaradi dela s težkimi bolniki. Potrudili se bomo, 
da bi v začetku 2016 angažirali strokovnjake, psihologe, 
ki bi izvajali različne oblike pomoči najbolj psihično in 
čustveno izpostavljenim zaposlenim.

Zdaj sva se že dotaknili promocije zdravja zaposlenih.
Absolutno je treba delati na tem, da bodo zaposleni 

zdravi in da se bodo dobro počutili na delovnem mestu. 
Pa da bodo radi hodili na delo.

Še kako je pomembna tudi skrb za fizični del – da 
bi za zaposlene organizirali različne oblike vadbe, po-
leg teka, ki je bil organiziran za zaposlene v preteklem 
letu in se uspešno razvija naprej. Odziv in sodelovanje 
je bilo neverjetno in kondicijske vadbe s tekom so posta-
le že stalnica velikemu številu zaposlenih. Na ta način 
se spoznavamo med seboj, se družimo, pogovarjamo, 
klima je izjemno pozitivna. Ko govorimo o promociji 
zdravja, bi želela, da se res preobrazi v dejanja. Povsod 
tam, kjer se zavedajo pomembnosti zdravega psihofi-
zičnega stanja delavcev, imajo boljše rezultate. Ljudje 
radi hodijo v službo, bolniških odsotnosti je manj, ču-
tijo pripadnost, ker vidijo, da niso le številke in izvrše-

valci navodil. Vsak človek je pomemben in šteje. Zato 
čas, namenjen razgibavanju, komunikaciji, druženju in 
ostalim oblikam sodelovanja, ni izgubljen, čeravno se 
na prvi pogled lahko tako zdi. 

V svojih odgovorih se dotikate tudi dolgoročnih ciljev OI, 
zato me zanima, kar najbrž tudi druge zaposlene, ker 
se bliža razpis za generalnega direktorja Onkološkega 
inštituta (15. december, op. a.), če nam zaupate, ali se 
boste prijavili in nadaljevali delo na tej funkciji?
(Smeh.) Tega vprašanja sem se bala, ker še sama ne 

poznam odgovora na to. Zaenkrat ne razmišljam o tem, 
saj so vse moje moči usmerjene v čisto konkretne na-
loge, ki zahtevajo veliko mojega časa in energije. Zelo 
kategorično sem že ob nastopu te začasne funkcije za-
vrnila vsako možnost, da bi se prijavila. Sicer pa se s 
tem sploh ne obremenjujem. Če mi bo uspelo izpolniti 
večino ciljev, ki sem si jih zadala, in če bom videla, da so 
rezultati pozitivni, odzivi pa iskreni, pa imam še dovolj 
časa, da si vzamem čas za razmislek.

Zdaj bo kmalu dve leti, odkar ste prišli na inštitut (1. 
december 2013). Ali lahko naredite oceno, primerjavo, 
če hišo primerjate takrat in sedaj s temi očmi v novi 
vlogi, s temi novimi izkušnjami.
Zelo težko primerjam, ker sem šele po enem letu 

sploh prišla do nekega globljega poznavanja ustroja in 
delovanja tega inštituta. Pravzaprav prej nisem podrob-
no vedela, kako vse to deluje v praksi. Skoraj eno leto 
sem rabila, da sem to spoznala in težko rečem, kako se 
mi zdi takrat in kako danes. Na začetku je bilo vse lepo 
in prav, saj prej vsekakor nisem bila seznanjena z glo-
bljim poznavanjem stvari. Danes ni več tako. Z realno 
oceno lahko rečem, ja, stvari delujejo, še vedno pa je 
veliko stvari, ki jih je treba izboljšati, nekatere pa kore-
nito spremeniti. 

Imam še eno vprašanje, ki ga nisem mislila postaviti, pa 
sem ga že prej nenapovedano strokovnemu direktorju, 
in bi ga tudi vam, ker sva se dotaknili tudi širšega okolja, 
v katerega je vpet OI. V zadnji številki revije Medicina 
danes je na naslovnici izjava dveh uglednih profesorjev 
psihoonkologov iz Kanade in Italije, "da je mogoče skrb za 
bolnika še najlažji del dela v zdravstvu. Politika je tista, zara-
di katere smo pod stresom". Kako komentirate to izjavo?
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Mislim, da je zelo realna. Vsega teoretičnega zna-
nja se naučimo v šoli, praktičnega pa z delovnimi izku-
šnjami. Strokovno delo mora biti opravljeno, ker sicer 
sistem ne bi mogel delovati. Drugo pa je stvar osebne-
ga odnosa do dela, ki ga opravljamo, in naše vpetosti v 
širši krog zaposlenih in širše življenjsko okolje, ki ga 
kreira politika. Vedno, ko razpravljamo o politiki, zač-
nemo vsi povprek bentiti in kriviti politiko za vse ne-
pravilnosti in slabosti. Jaz mislim, da politika, sistem, 
morda niti ni tako slab. Slabi so ljudje, ki jo predstavlja-
jo, ki jo kreirajo in/ali neuravnoteženo spreminjajo. Če 
spremeniš en segment, moraš že vnaprej vedeti, kako 
je ali bo to implementirano v celoten sistem. Zato par-
cialno reševanje in ad hoc parcialne rešitve ne peljejo 
nikamor. Gasijo le majhne ogenjčke, požar pa plamti 
naprej. Vsaka politična odločitev bi morala biti preteh-
tana, predvsem pa usklajena s celotnim sistemom. Pa 
razbremenjena bi morala biti vseh osebnih interesov. 
Utopija? Ne, le prave ljudi bi morali kadrovati, takšne 
ki preverjeno znajo in imajo vrednote in imajo moralo. 
Poudarjam moralo, ki ima zame enak vrednostni nivo 
kot zakon.

Kaj pa zunanje omejitve, politika, finančne omejitve?
Nismo ne precenjeni, težko bom rekla, da smo tudi 

podcenjeni. Odvisno kdo. Smo v sistemu, kakršen pač 
je. Kot sem že omenila, sistem ni v celoti slab. Ni dober, 
ampak če bi bil drugačen, če bi zadostili le parcialnim 
zahtevam po spremembi razmerij, bi bilo to mogoče 
bolj slabo kot dobro, ker bi se razmerje, kakršnokoli že 
je, porušilo. Seveda so potrebne spremembe, ampak ta-
kšne, ki bodo zajele celoten sistem. Vsi smo povezani, 
tega se premalo zavedamo. Prav tako pa večina prece-
njuje svoje delo, mislimo, da prav mi največ in najbolje 
delamo, da smo najboljši. Največkrat v svojih ocenah 
nismo realni. 

Za konec mogoče še kakšno sporočilo zaposlenim, misel 
pred novoletnimi prazniki (ko naj bi časopis izšel, op. a.)
Moje glavno vodilo je, da mora biti človek zvest sa-

memu sebi, takrat lahko premagaš vse težave, pa tudi 
mirno spiš. Drugo, kar mi je pomembno, je volja ljudi, 
da kaj naredijo. Še kako velja, da kdor hoče, najde pot, 
kdor pa noče, najde izgovor. Jaz si zelo želim okrog sebe 
čim več ljudi, ki iščejo poti, ne izgovorov.               ADK

V teh dneh zaključujete svoj drugi mandat strokovnega 
direktorja Onkološkega inštituta. Za začetek bolj 
neuradno vprašanje - s kakšnimi mislimi zaključujete 
osem let dela na tej funkciji?
Imam še nekaj dni do predaje poslov novemu stro-

kovnemu direktorju, zato mi dnevi minevajo precej 
podobno kot doslej. Seveda se zavedam, da bo kma-
lu prišla sprememba, je pa še ne čutim. Vsekakor bo 
sprememba velika, vračam se v polni meri v delo, ki 
sem ga doslej opravljal le del časa, po drugi strani 
pa tudi velika razbremenitev. Čutim tudi hvaležnost 

do vseh sodelavcev, ki so s predanostjo in zavzeto-
stjo prispevali k napredku OI v »mojem« obdobju. 

Kako gledate na razvoj OI v zadnjih osmih letih?
Na obdobje zadnjih osmih let lahko pogledam na več 

načinom. Predvsem se moramo zavedati, da je OI živ 
organizem, ki se nenehno spreminja in nikoli ne more 
doseči neke dokončne točke, ko bi rekli – no, zdaj smo 
pa vse uredili.

Če pogledam relativno, se je sorazmerno malo spre-
menilo – OI tako danes tako kot takrat odlično opravlja 

Pogovor s prof. dr. Janezom Žgajnarjem, 
dr. med., specialistom kirurgom, ob zaključku drugega 
mandata v funkciji strokovnega direktorja Onkološkega 
inštituta Ljubljana
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svoje poslanstvo v Sloveniji. Seveda to po drugi strani 
pomeni, da se je OI  moral (gledano absolutno) moč-
no spremeniti, da je lahko sledil povečanemu številu 
bolnikov in razvoju onkologije v teh letih. Kot vemo, 
se je delo povečalo v povprečju za več deset odstotkov, 
marsikje še mnogo več. Število zaposlenih se je pove-
čalo z 840 konec leta 2007 na predvidenih 1025 konec 
letošnjega leta – in to v težkih razmerah zadnjih let. 
Še posebej velik met nam je uspel z letošnjim finanč-
nim načrtom, v katerem je kar 44 novih zaposlitev. 
Če grem kar po strokah. Sektor operativnih strok je 
povsem na novo zaživel po selitvi iz stavbe A, uvedene 
so bile številne nove metode, kot so izolirana perfuzija 
okončin, Hipec, kirurgija jeter, rast rekonstrukcij dojk 
in še bi lahko našteval. Izobrazili smo celo generacijo 
mladih zagnanih specialistov, vsi z doktorati in evrop-
skimi izpiti. Število operacij se je močno povečalo. Velik 
razvoj je doživela tudi intenziva, ki ima danes povsem 
drugo vlogo za cel OI. Sektor radioterapije je imel takrat 
šest velikih naprav, med njimi še kobaltovo, danes jim 
imamo osem, uvedene so bile povsem nove, zahtevnej-
še tehnike obsevanja. Ob vseh težavah smo se trudili za 
posodabljanje opreme, pridobil je naziv kompetenčne-
ga centra za radioterapijo IAEA, pa tudi kadrovsko se je 
močno okrepil. Po moji oceni so bile pred osmimi leti 
najbolj kritične razmere zaradi pomanjkljive kadrovske 
zasedbe v sektorju internistične onkologije, še posebej 
ob veliki rasti dela, ki je sledila novim zdravilom in 
indikacijam v naslednjih letih. Sedaj sta največji pro-
blem priprava zdravil in prostori za aplikacijo zdravil 
in ne več število specialistov. Vsej rasti kliničnega dela 
je sledil razvoj diagnostičnih metod, uvedba novih na-
prav, pa tudi nadaljnji razvoj nekaterih starih in novih 
dejavnosti: genetskega svetovanja, prehranske podpore, 
paliativne oskrbe, registra raka, širitev DORE itd. Vseh 
ne morem omeniti, zato marsikomu delam krivico... 
Stopili smo tudi na zahtevno pot akreditacije po zahtev-
nih standardih za bolnišnice JCI. Z eno besedo: OI je 
v tem trenutku sposoben opravljati svoje poslanstvo in 
ima dobre temelje za razvoj.

Kaj ocenjujete kot največji dosežek v zadnjih osmih letih?
Najpomembnejše je seveda, da OI ni klecnil pred 

pove čanim obsegom dela v zadnjih letih. Pogosto 
imam občutek, kot da se niti javnost niti odgovorni ne 

zavedajo povsem tega dosežka – kar za samoumevnega 
se ga jemlje. 

Drugo, da se ni izgubil duh za raziskovalno in izo-
braževalno dejavnost, ki sta prav tako temeljni dejav-
nosti našega poslanstva. Kot enega ključnih dosežkov 
pa vidim utrditev OI kot vodilne ustanove v Državnem 
programu obvladovanja raka (DPOR), na katerem je 
ogromno delo naredil že moj predhodnik, doc. dr. Le-
šničar, in na čemer smo gradili. Ta program se sicer ne-
koliko opoteka, a lahko trdim, da brez energije OI sploh 
ne bi imel bodočnosti. Največja ovira za hitrejši potek 
programa pa tudi večje vloge OI za razvoj onkologije v 
državi predstavlja pomanjkanje neposrednih pooblastil 
Onkološkemu inštitutu pri urejanju razmer v Sloveniji 
– ta pravni status OI bo nujno treba urediti. In ne sme-
mo pozabiti, da bi šibak OI marsikomu ustrezal.

prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med.
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Kje vidite ključne strokovne izzive OI v tem trenutku?
Med prej naštetimi. Delitev dela znotraj DPOR je 

zelo pomembna tudi za načrtovanje razvoja OI. Sedaj 
že skoraj leto dni čakamo na začetek dela na novem ak-
cijskem načrtu tega programa, kljub našim številnim 
pobudam. Na OI je prva strokovna prioriteta dokonča-
nje centralne priprave za sistemsko zdravljenje in pre-
selitev priprave VSEH zdravil v lekarno, ter prostorska 
ureditev aplikacije sistemskih zdravil na enem mestu. 
Kot najboljša možnost se kaže manjša novogradnja, t.i. 
stolpič, kjer bi se našel prostor še za druge nujne potre-
be. Nato dokončna rešitev radioterapije v UKC Maribor, 
ki je predvsem v interesu bolnikov, pa tudi OI. Čaka nas 
tudi nujna prenova informacijskega sistema. Nenaza-

dnje pridobitev akreditacije po JCI, s katero bi uredili 
varen sistem dela na OI. Sicer pa spodbujanje akadem-
skega duha v hiši in želim si, da bi več mladih odšlo 
po znanje in izkušnje v uveljavljene centre v tujini. 

Začela sva z malo manj uradnimi vprašanji, pa naj bo 
tudi konec tak. Česa ne marate v življenju?
Hudobnih ljudi . Na taka vprašanja rad citiram 

Churchilla:«Do your worst, we will do our best«!
 
Kaj boste počeli s prostim časom, ki ga bo zdaj najbrž več? 
Če ga bo res več, potem predvsem več »vodnih« ho-

bijev: ribolov (morski in muharjenje), jadranje, pota-
pljanje.                                                                       ADK

Danes ste drugi dan na tem delovnem mestu, v funkciji 
strokovnega direktorja Onkološkega inštituta. Kakšni 
so občutki po prvem dnevu?
Občutki so zelo dobri, ker povsod naletim na pripra-

vljenost sodelovati, željo, da gradimo naprej, izboljšuje-
mo proces obravnave bolnikov, predvsem pa, da skupaj 
vidimo naloge, ki nas čakajo.

Na zadnji seji sveta OI ste predstavili vaš program 
dela in razvoja OI, člani so bili zadovoljni, na podlagi 
česar so vas nenazadnje tudi imenovali na to funkcijo. 
Predstavitev smo seveda slišali tudi ostali prisotni. 
Prosim vas, da tudi za ostale zaposlene na kratko 
povzamete vaš program. 
Težko je program, ki sem ga zapisal na 13 straneh, 

povzeti na kratko. Osnovno vodilo je, da je naš program 
onkološki bolnik. V tem smislu imamo vsi skupaj sku-
pni cilj, kako temu bolniku pomagati, kako najhitreje 
in čim bolj natančno narediti diagnozo, če je še nima, 
in predvsem, kako ga čim bolj uspešno zdraviti. Imamo 
lahko različna izhodišča, kako obravnavati bolnika, bol-

Pogovor z doc. dr. Viljemom Kovačem, 
dr. med., novim strokovnim direktorjem Onkološkega 
inštituta Ljubljana

nik pa ima samo eno željo, da bi ozdravel ali pa čim dlje 
živel in to čim bolj kakovostno.

Omenili ste osrednji steber delovanja OI, to je zdrav-
ljenje. Mogoče še v stavku, dveh povzetek iz vašega 
programa tudi o drugih dveh dejavnostih, ki pritičeta 
našemu terciarnemu centru.
Lepo ste rekli, mi smo dejansko vrhunska ustano-

va, terciarni center. Primerljivi smo z drugimi centri 
v Evropi, imamo izjemno tradicijo, že 77 let obstaja ta 
inštitut. Že v svojih začetkih je bil postavljen kot mul-
tidisciplinaren celosten center. Različne raziskave kaže-
jo, da je uspeh obravnave bolnikov največji oziroma se 
najbolj približa optimalnim rezultatom ravno v multi-
disciplinarnih celostnih centrih. V tem smislu je vsaka 
dejavnost na OI izjemnega pomena.

Čim bolj se bomo zavedali, da smo v istem čolnu, da 
vsi veslamo v isto smer, v smer, kako čim bolj varno in bol-
niku prijazno ravnati, tem bolj bo naše delo sinergistično. 
Ko gledam to pozitivno energijo okoli sebe, entuziazem, ki 
ga v teh dneh še v večji meri srečujem, sem res optimist.
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Koliko časa ste zaposleni na inštitutu?
Že kar nekaj časa (smeh), že skoraj 30 let delam na 

OI. Lahko rečem, da je v tem času OI naredil izjemen 
razvoj. To je nekaj, kar je lastno sami medicinski vedi 
- neverjetno hitro napreduje, in na OI imamo to zavest 
osvajanja novih znanj, tehnologij, novega načina zdra-
vljenja, zavest, da nismo nikoli dovolj dobri, čeprav nas 
iz tujine velikokrat pohvalijo. Ta zavest je tudi tista, ki 
nas spodbuja, da ne stagniramo, ampak gradimo na ti-
stem, kar je dobro. 

Ali lahko naredite primerjavo med inštitutom, kakršen 
je bil, ko ste prišli, in inštitutom sedaj. Kaj so bistvene 
razlike? In še podvprašanje, v kakšnem stanju prevze-
mate strokovno vodenje OI?
Izjemno spoštujem, kar so naredili strokovnjaki - 

zdravniki in tudi drugi - v času, ko mene še ni bilo na 
inštitutu. Zdravniki smo vedno ponosni in s spoštova-
njem gledamo na dosedanje dosežke. Seveda so časi 
Pasteurja mimo. Zdravnik si sam ne brizga več vakci-
ne, da bi ugotovil, ali je učinkovita ali ne. Zaradi var-
nosti osebja in bolnikov imamo precej pravil, kakšne 
naj bodo klinične raziskave, objektivizirala se je etič-
na odgovornost zdravnikov in vseh, ki smo zaposleni 
v zdravstvu. Bolj regulirano je marsikaj, česar prej ni 
bilo. Tukaj je zdaj nevarnost, da bi šli v hiperregulacijo, 
ki bi dušila naše delo, v kateri bi pozabljali, da smo v 
službi bolnikov. Če se zavedamo te nevarnosti, smo že 
več kot polovico dela opravili, ker vemo, na kaj moramo 
biti pozorni.

Kakšni so kratkoročni cilji, izzivi, ki vas čakajo v 
kratkem?
Gotovo je na prvem mestu cilj, da pridobimo akredi-

tacijo, ki je za tako ustanovo zelo zahteven proces. Zla-
sti če želimo stvari urediti tako, da bodo trajno delovale.

Drugi kratkoročni cilj je, da pogledamo, katere stan-
darde, ki jih že uporabljamo, je treba v nekoliko večji 
meri dopolniti.

To mislite v smeri strokovnih smernic zdravljenja?
Ja, gre za strokovne smernice zdravljenja, protokole, 

klinične poti. Seveda moramo paziti, da te smernice, na-
vodila, kako ravnati, ne bodo sama sebi namen, ampak 
dejansko v funkciji bolnika, kako pomagati bolniku.

Če za iztočnico naslednjega vprašanja uporabim kar 
vaše besede, bolnika, me zanima, ali boste na tem 
delovnem mestu še obdržali stik s kliničnim delom?
Imate prav, tudi dosedanja praksa je bila takšna, da 

je strokovni direktor vendarle zdravnik in če želi ohra-
niti stik s stroko, mora biti vsaj 20 % njegovega dela 
klinično delo. Nenazadnje smo, kot sva že rekla, terci-
arna ustanova, tako da je prav, da strokovni direktor še 
naprej dela tudi klinično in raziskovalno. Tudi praksa v 
svetu je podobna.

Ali v letu 2016 pričakujete kakšne posebne izzive na 
strokovnem področju OI, se že kaže, s čim boste imeli 
največ dela?
Pri vodenju velja, da je potrebno delovni proces 

kontinuirano izboljševati. To bo naš stalni izziv. Moje 
načelo bo, da ob perečih vprašanjih čim prej poiščemo 

doc. dr. Viljem Kovač, dr. med.
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čim bolj ustrezne odgovore, odlaganje probleme samo 
kopiči.

Še eno vprašanje, ki ga sicer nisem imela načrtovanega, 
pa mi je zdaj prišlo na misel med najinim pogovorom. 
V zadnji številki revije Medicina danes je na naslovnici 
izjava dveh uglednih profesorjev psihoonkologov iz 
Kanade in Italije, “da je mogoče skrb za bolnika še 
najlažji del dela v zdravstvu. Politika je tista, zaradi 
katere smo pod stresom”. Kako komentirate to izjavo?
Gre za dva principa. Eden je ta, da je politika ume-

tnost možnega. Drugi, da imamo vizijo in da skušamo 
tej viziji čim bolj slediti. Verjetno je treba oba principa 
usklajevati. Sta pa omenjena zdravnika nehote spomni-
la, da je v zahodnem svetu in tudi pri nas nevarnost t.i. 
defenzivne medicine, ko marsikaj naredimo za zaščito 
osebja, ki obravnava bolnika, ne pa zaradi bolnika sa-
mega. Ta nevarnost dejansko obstaja in je prav, da se 
je zavedamo. Onkološki bolniki so sami na sebi tako 
velik izziv, da jih moramo čim bolj resno in kakovostno 
in varno obravnavati. Sam na OI do sedaj nisem videl 
očitnih elementov defenzivne medicine, ki pa lahko ob 
trendih v svetu postanejo resen problem.

Še eno malo manj strokovno vprašanje. Imate kakšno 
sporočilo, misel za zaposlene pred božično-novoletnimi 
prazniki, v času katerih bo predvidoma izšla prva 
številka internega časopisa?
Ponosen sem, da delam na OI. Zaradi ljudi tukaj in 

visokega nivoja obravnave bolnikov.                                             ADK

Zahvala glavni medicinski sestri 
Katarini Lokar ob zaključku 
mandata
Gospa Katarina Lokar, prof. zdr. vzg., je konec novembra 
2015 uspešno zaključila svoje delo na delovnem 
mestu Pomočnice strokovnega direktorja za področje 
zdravstvene nege – glavne medicinske sestre.

Kolektiv zdravstvene nege se ji zahvaljuje za njeno 
prizadevnost ter prispevek k razvoju stroke onkološke 
zdravstvene nege v času njenega vodenja kot tudi za 
njen prispevek k dvigu kakovosti vodenja in organizacije 
dela na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Njeno delovanje 
je bilo vedno usmerjeno v rezultate dela, ki so v ospredje 
postavljali bolnika. Katarina Lokar je vedno poudarjala 
moč kolektiva in pozitivnost raznolikosti. Zaradi svoje 
natančnosti in doslednosti je sicer znala prebuditi 
tudi odpor med tistimi posamezniki, ki so nasprotovali 
potrebnim spremembam na tem področju. Pod odkrijem 
njene močne strokovne podkovanosti, profesionalnega 
vizionarstva in izredne strateške usmerjenosti smo 
posamezniki prerasli v strokovnjake, prepoznane ne le v 
slovenskem prostoru, ampak tudi v evropskem. 

Od leta 2008, ko je zasedla delovno mesto glavne 
medicinske sestre, do danes je pustila svoj pečat, ki bo 
v zgodovini onkološke zdravstvene nege in Onkološkega 
inštituta Ljubljana vedno prepoznaven. 

Na novem delovnem mestu ji želimo veliko uspeha!
Kolegij zdravstvene nege OI

Nova pomočnika strokovnega 
direktorja

Pomočnika dosedanjega strokovnega direktorja OI prof. 
dr. Janeza Žgajnarja — znan. svet. dr. Srdjan Novaković, 
pomočnik za raziskovanje in izobraževanje, in Katarina 
Lokar, prof. zdr. vzg., pomočnica za področje zdravstvene 
nege – glavna medicinska sestra — sta ob zaključku 
njegovega mandata predčasno odstopila s teh mest. Novi 
strokovni direktor doc. dr. Viljem Kovač je za pomočnico 
za raziskovanje in izobraževanje s 16. novembrom 
2015 pooblastil prof. dr. Majo Čemažar, ki hkrati vodi 
tudi Enoto za raziskovalno in izobraževalno dejavnost. 
Na novembrskem razpisu za pomočnico za zdravstveno 
nego pa je bila izbrana Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. 
dipl. org., ki to mesto nastopi 1. decembra 2015.
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N O V I C E

DORA s posodobljenim strateškim 
načrtom v širitev na območje 
celotne Slovenije

Onkološki inštitut Ljubljana (OI) je kot nosilec državnega 
presejalnega programa za raka dojk DORA v sodelovanju z 
Ministrstvom za zdravje (MZ) in Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravil posodobljen strateški 
načrt, ki na novo opredeljuje načrt širitve programa DORA na 
območju Slovenije za obdobje 2015-2020.

Revizijo prvotnega koncepta širjenja programa za 
vse slovenske ženske v starosti 50-69 let so narekovale 
predvsem zaostrene finančne razmere v državi, ki niso 
omogočale potrebnih tehničnih in kadrovskih investicij 
v prvotno potrjen program DORA iz leta 2007. Ključni 
novosti novega načrta širitve sta uporaba obstoječih di-
gitalnih mamografov v zdravstvenih ustanovah po Slo-
veniji, ki trenutno niso polno izkoriščeni, in širitev zna-
nja za delo v programu DORA na sodelujoče izvajalce. 

Glavni cilj novega načrta širitve programa DORA 
je izvajanje organiziranega presejalnega programa za 
raka dojk na območju celotne Slovenije do konca leta 
2017. Predvidoma takrat bo vsaka prebivalka Slovenije 
med 50. in 69. letom (približno 268.000 žensk) vsako 
drugo leto prejela osebno vabilo na presejalno mamo-
grafijo v njej najbližjo presejalno enoto DORE. 

Novost: širitev programa prek stacionarnih 
presejalnih centrov in mobilnih enot
Prvotni program DORA, potrjen leta 2007 na Zdra-

vstvenem svetu MZ, je predvideval širitev programa po 
Sloveniji s 6 mobilnimi enotami ob dveh presejalno-
-diagnostičnih centrih v Ljubljani in Mariboru. Skladno 
z novim načrtom se bodo zdravstvene storitve izvajale 
v teh dveh centrih in v nekaj t.i. presejalnih centrih po 
Sloveniji. V presejalno-diagnostičnih centrih se bosta 
izvajali presejalna mamografija za vabljene ženske ter 
diagnostična obravnava in nadaljnje zdravljenje žensk. 
OI bo ob pričakovani kadrovski okrepitvi usposobljen 

za izvedbo širitve programa prek dveh organizacijskih 
oblik presejalnih centrov:
a)  stacionarni presejalni centri, kjer bodo mamografijo 

izvajali javni zdravstveni zavodi z lastnimi, usmer-
jeno izobraženimi in stalno nadzorovanimi radiolo-
škimi inženirji;

b)  mobilne presejalne enote, v katerih bodo mamogra-
fijo na različnih lokacijah izvajali radiološki inženir-
ji, ki bodo usmerjeno izobraženi in stalno nadzoro-
vani.

Kriteriji za vključitev izvajalcev v program DORA
Ključni kriteriji, da se posamezen izvajalec lahko 

vključi v program DORA in pridobil status Presejalne-
ga centra, so naslednji: 1) izvajalec je javni zdravstveni 
zavod, ki ima dovolj zaledja v ciljni populaciji žensk v 
starosti 50-69 let, in sicer najmanj 13.000 žensk s stal-
nim prebivališčem v OE ZZZS, ki so vključene v pro-
gram na vsaki dve leti, 2) izvajalec mora imeti tehnične 
možnosti za izvajanje progama DORA – digitalni ma-
mografski aparat, ustrezne prostore, ustrezne kadre in 
opremo.

Prvi koraki širitve po novem konceptu
Pri vsakem predlaganem izvajalcu OI pred zagonom 

izvajanja programa DORA preverja obsežen seznam 
strogih strokovnih zahtev s področja kadrov, opreme, 
prostorov in drugih kapacitet. Šele potem, ko bodo 
predlagani presejalni centri izpolnili vse strokovne 
zahteve, bo lahko program DORA stekel v izbrani 
območni enoti ZZZS. Trenutno se tako preverjanje 
skladnosti odvija v Splošni bolnišnici Ptuj in v območ-
nih enotah ZZZS Nova Gorica ter Koper.

Tudi v prihodnje strog nadzor strokovnih 
standardov
Strokovne standarde programa DORA opredeljujejo 

stroge evropske smernice kakovosti, kar bodo morali 
dosegati tudi vsi novi izvajalci. Vsi vključeni centri  v 
program DORA bodo dolžni na enoten način izvajati 
program z upoštevanjem vseh strokovnih zahtev, zapi-
sanih v protokolu za izvajalce programa DORA, ki ga je 
kot upravljavec pripravil OI.   
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Dogovor o ukrepih na področju plač 
v letu 2016

V petek, 6. 11. 2015, sta vladna stran in sindikati javnega 
sektorja parafirali dogovor o ukrepih na področju plač v letu 
2016. 

Delno so se spremenili sledeči ukrepi iz Dogovora 
o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge 
stroške dela v javnem sektorju za leto 2015:
• znižana plačna lestvica se sprosti 31. 8. 2016, kar po-

meni, da se s 1. 9. 2016 uveljavijo vrednosti plačnih 
razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012;

• poviša se znesek regresa za letni dopust za leto 
2016, ki pa še vedno pripada zaposlenemu glede na 
plačni razred zaposlenega, in sicer (zneski so bru-
to):

• do vključno 30. plačnega razreda 790,73 €;
• od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 €;
• od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 €;
• od 51. plačnega razreda in višje 350 €.

Podaljšajo se sledeči ukrepi iz Dogovora o ukrepih za 
zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v 
javnem sektorju za leto 2015:
• do konca leta se vrednost plačnih razredov in višine 

drugih prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi 
z delom, razen v primerih, določenih z dogovorom, 
in uskladitve regresa s prehrano, ne uskladi;

• redna delovna uspešnost za leto 2016 se ne izplačuje;
• delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega 

dela ostaja enako omejena kot do slej.

Prav tako ostajajo še sledeči ukrepi:
• višina nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi 

bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, ostaja 
80 %osnove,

• zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le, če je za 
posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju,

• prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi po-
gojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, 
tako za ženske kot moške,

• omejitev števila letnega dopusta na največ 35 dni 
oziroma dodatnih 15 dni za posebne pogoje dela,

• omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb.

Pri tem poudarjamo, da je vse točke dogovora treba 
urediti še v zakonih oziroma kolektivnih pogodbah. Če 
ustrezne spremembe zakona oziroma kolektivnih po-
godb, ki bodo uzakonile rešitve iz dogovora, ne bodo 
uveljavljene s 1. 1. 2016, dogovor preneha veljati. 

Kadrovska služba

Potek obnove vodovodnega 
sistema na OI 

Poročilo o opravljenem delu na dan 20. 11. 2015 

V marcu leta 2014 se je na Onkološkem inštitutu 
pričela obnova vodovodnega sistema.

Dela so se pričela izvajati v drugi kleti objekta H in 
se nadaljevala v drugi kleti objektov D in E. V tem delu 
stavbe so se vgrajevali glavni dovodni cevovodi za objek-
te D, E, H in TRT, vgradila se je naprava za ultrafiltraci-
jo vode, toplotne postaje in razvod do dvižnih vodov, ki 
dovajajo vodo porabnikom. V juniju 2015 so omenjene 
naprave v kleti pričele z obratovanjem, s čimer je bil 
zadoščen pogoj za nadaljevanje del v višjih nadstropjih.

Od vsega začetka priprave projekta smo kot uporab-
nik zahtevali, da se načrt in izvedba izvedeta tako, da bo 
voda iz pip pitna in kemijsko neobdelana, da torej ne bo 
dodatno klorirana. Kakovost vode med obnovo vodovo-
da tedensko preverja pooblaščeni laboratorij in je v tej 
fazi projekta neoporečna. 

V juliju 2015 se je obnova nadaljevala na veznem ho-
dniku v prvi kleti objekta D in centralnih garderobah, 
ki ležijo poleg. V tem času je bila večina zaposlenih na 
OI prvič v večji meri izpostavljena vplivom obnovitve-
nih del in s tem prilagajanju nastali situaciji. Dela so 
se iz prve kleti objekta D v juliju nadaljevala v prvi kleti 
objekta E in potem naprej po posameznih oddelkih. 

V tem trenutku oz. fazi obnove so zaključeni oddel-
ki: E4 - bolnišnični oddelek, E3 - intenziva, E2 - bolni-
šnični oddelek, E99 - brahiradioterapija in nuklearna 
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Pred zaključkom del bo treba tudi popraviti pripravo 
sanitarne vode v drugi kleti objekta H, ki pa za zaposle-
ne predstavlja manjšo motnjo.  

Pri obnovi vodovoda so bile ugotovile tudi pomanj-
kljivosti pri sistemih in izvedbi protipožarne varnosti. 
Vzporedno z obnovo vodovoda poteka tudi popravilo 
teh sistemov, vendar v omejenem obsegu. Prioriteto pri 
obnovi protipožarnih sistemov imajo bolnišnični od-
delki in tisti oddelki, kjer so tovrstna dela izvedljiva v 
okviru same obnove vodovoda.  

Kljub začetnim težavam, predvsem v delu postelj-
ne postaje, je nadaljevanje del obnove vodovoda do te 
faze izvedbe obnove relativno uspešno in tudi kakšen 
dan pred predvidenim rokom. Taka izvedba je mogoča 
tudi ali predvsem zaradi sodelovanja zaposlenih na OI, 
ki ste bili do sedaj toliko prilagodljivi, da dela potekajo 
tekoče in brez prekinitev. Tudi v bodoče vse zaposlene 
prosimo za takšno mero sodelovanja kot do sedaj, da 
obnovo vodovodnega sistema zaključimo do predvide-
nega roka, ki je konec marca 2016.   

Andrej Šarc
Tehnično-vzdrževalna služba

medicina, D3 - operacijski blok, D99 - enota central-
ne sterilizacije, centralne garderobe, H2 - bolnišnični 
oddelek, H1 - bolnišniči oddelek, pritličje stavbe H, ki 
zajema enoto psihoonkologije, DORE, diagnostike. 
Dela so zaključena tudi v prvi kleti objekta H, ki zajema 
lekarno, COE, pralnice in pisarne oddelkov nuklearne 
medicine in brahiradioterapije. 

Trenutno dela potekajo na bolnišničnem oddelku 
D1, kjer se bo z deli zaključilo v kratkem, in se nadalju-
jejo na oddelku D2 v delu oddelka citopatologije in na 
oddelku D4 v laboratoriju. 

Do konca leta je predvideno, da se zaključijo še dela 
na bolnišničnem oddelku D1, oddelku citopatologije in 
patologije na D2 in laboratoriju na D4. 

Po novem letu bomo predvidoma z deli nadaljevali 
v pritličju objekta D v predelu ambulant in diagnostike 
(CT, MR) in zaključili na oddelku malih operacijskih 
sob E1. Za tem se bodo na novo vodovodno omrežje pri-
klopili tudi hidranti. S tem bodo večji posegi na posa-
meznih oddelkih zaključeni.

Obnova 
vodovodnega sistema na 
Onkološkem inštitutu se 

je pričela marca 2014, 
zaključena bo predvidoma 
konec marca 2016. Da dela 

potekajo tekoče in brez 
prekinitev, je zasluga tudi 

sodelovanja in prilagajanja 
zaposlenih OI.

Od vsega začetka 
priprave projekta smo kot

uporabnik zahtevali, da se načrt 
in izvedba izvedeta tako, da bo 

voda iz pip pitna in kemijsko 
neobdelana, da torej ne bo 

dodatno klorirana. Kakovost vode 
med obnovo vodovoda tedensko 

preverja pooblaščeni laboratorij in 
je v tej fazi projekta 

neoporečna. 
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Tudi OI pričenja program promocije 
zdravja na delovnem mestu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora delo-
dajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem 
mestu. To so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki 
jih mora delodajalec izvajati zaradi ohranjanja in krepitve 
telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Temelj promocije zdravja na delovnem mestu je z 
vidika varnosti in zdravja pri delu ustrezno urejeno, 
varno in zdravo delovno mesto. Promocija zdravja na 
delovnem mestu pa poleg tega vključuje tudi ukrepe 
za izboljšanje organizacije dela, izboljšanje delovnega 
okolja, spodbujanje delavcev k zdravim aktivnostim in 
spodbujanje osebnostnega razvoja delavcev. 

Promocija zdravja na delovnem mestu je opredelje-
na kot skupen trud delodajalcev, delavcev, zdravstvenih 
služb in družbe za izboljšanje zdravja, psihofizičnega 
dobrega počutja in kakovosti življenja v delovnih oko-
ljih. Je sodobna strategija, usmerjena ne le v zmanjše-
vanje nezgod, poškodb, poklicnih bolezni, bolezni, po-

vezanih z delom in stresa, ampak v izboljšanje determi-
nant zdravja in s tem v večanje potencialov, ki promovi-
rajo zdravje in blaginjo delavcev. Promocija zdravja tako 
prinaša koristi za posameznika in njegovo zdravje, kot 
tudi za delodajalca in hkrati tudi za družbo.

Na OI smo letos v poletnem času oblikovali skupino 
z različnih področij, ki pripravlja program in aktivnosti 
promocije zdravja na delovnem mestu. In da bo izva-
janje promocije zdravja sploh učinkovito in smiselno, 
smo se odločili ter izdelali anketo in na podlagi prejetih 
rezultatov bomo izdelali program in začeli z izvajanjem 
aktivnosti.

Z objavo programa promocije zdravja na delovnem 
mestu in vseh aktivnosti na intranetu bomo tako sezna-
nili tudi vse zaposlene.

Če bi še kdo od zaposlenih želel sodelovati pri or-
ganizaciji in izvajanju programa promocije zdravja na 
delovnem mestu, je dobrodošel in se lahko za dodatne 
informacije obrne na vodjo skupine Kristino Tabaček 
iz Kadrovske službe ali na Heleno Zaletel iz Enote za 
zdravje in varnost pri delu. 

Helena Zaletel, Enota za zdravje in varnost pri delu
Kristina Tabaček, Kadrovska služba

Promocija 
zdravja na delovnem mestu 
je skupen trud delodajalcev, 
delavcev, zdravstvenih služb 

in družbe za izboljšanje 
zdravja, psihofizičnega 

dobrega počutja in kakovosti 
življenja v delovnih 

okoljih.

Na OI smo letos 
poleti oblikovali skupino, ki 

pripravlja program in aktivnosti 
promocije zdravja na delovnem 
mestu. Če želite sodelovati ali 
dobiti dodatne informacije, se 

obrnite na vodjo skupine Kristino 
Tabaček iz Kadrovske službe ali 

na Heleno Zaletel iz Enoto za 
zdravje in varnost 

pri delu.
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Novice iz strokovne knjižnice OI
UpToDate Anywhere
Zaposleni na OI imamo možnost dostopa do UpTo-

Date (z dokazi podprte klinične e-zbirke), bodisi preko 
računalnika v službi bodisi od koderkoli drugje preko 
osebnega računalnika ali mobilne naprave.

Kratka navodila:
1.  Preko računalnika na OI se registrirajte – Register 

(New User)
 https://www.uptodate.com/login-register

2.  Sedaj lahko dostopate preko katerekoli naprave z in-
ternetno povezavo preko Log in (Returning User), 
kamor vpišete svoje uporabniško ime (username) in 
geslo (password). 

 Če bi radi dostopali preko tablice ali pametnega 
telefona, je treba predhodno na napravo namestiti 
aplikacijo UpToDate iz Google play, App Store ali 
Windows Store.

3.  Svoje uporabniško ime nujno sporočite tudi v stro-
kovno knjižnico na knjiznica@onko-i.si, da ga vpi-
šemo v tabelo. Prosimo, da svojega uporabniškega 
imena ne posojate drugim, saj je sistem s strani pro-
izvajalca nadzorovan.

4.  Pogoj za ohranitev dostopa do UpTODate Anywhe-
re preko katerekoli naprave izven OI je, da se vsakič 
znova najkasneje v roku treh mesecev ponovno pre-
ko Log in prijavite na službenem računalniku OI. 
Torej se je v enem letu treba ponovno preko računal-
nika na OI prijaviti najmanj 4-krat.

 Več informacij na www.uptodate.com/home/help-
-demo.

Testni dostop do revij založnika Taylor & Francis
Dobili smo brezplačni testni dostop do polnega 

besedila treh zbirk založnika Taylor & Francis: Expert 
Opinions, Expert Reviews, Medical Collection. Testni 
dostop traja do 26. 12. 2015 in je mogoč z računalnikov 
v mreži Onkološkega inštituta na naslovu http://www.
tandfonline.com/search/advanced. 

Spletna anketa strokovne knjižnice
Če komu izmed vas, ki na kakršenkoli način upo-

rabljate naše publikacije (tudi e-revije in e-zbirke) oz. 
obiskujete našo knjižnico, še ni uspelo izpolniti kratke 
spletne ankete, ki je bila objavljena na intranetu OI, vas 
vljudno naprošamo, da si za izpolnjevanje vzamete pri-
bližno šest minut svojega časa. Anketa je dosegljiva na: 
https://www.1ka.si/a/76229.

Vaši odgovori in mnenja nam bodo pomagali pri 
izboljšavi kakovosti naših storitev in pri oblikovanju 
knjižnične zbirke, v pomoč nam bodo tudi pri vpeljavi 
določenih oblik informacijskega opismenjevanja.  

David Ožura
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Nogometna ekipa Onkološkega inštituta je v soboto, 
12. 9. 2015, v okviru 10. športnih iger slovenskih bolni-
šnic, ki jih je na Otočcu organiziralo Združenje zdra-
vstvenih zavodov Slovenije, osvojila 1. mesto. V discipli-
ni golf je prav tako 1. mesto osvojila izr. prof. dr. Vaneja 
Velenik. V disciplini namizni tenis pa je 2. mesto osvo-
jila Melita Kunej Mesec.

Iskrene čestitke! 

OI oktobra obiskal generalni 
direktor Mednarodne agencije za 
jedrsko energijo Yukiya Amano

V torek, 19. 10. 2015, je Onkološki inštitut obiskal generalni 
direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) g. 
Yukiya Amano, v okviru svojega dvodnevnega obiska Slovenije.

Zaposleni OI uspešno zastopali barve inštituta na 
10. športnih igrah slovenskih bolnišnic

g. Amano z mag. Kadivcem v prostorih programa DORA

Uvodni sestanek g. Amana z vodstvom OI.

Delegacijo je ob 16.15 uri sprejelo vodstvo inštituta 
in g. Amanu na kratkem sestanku v sejni sobi predsta-
vilo poslanstvo, cilje in zgodovino inštituta. Nato si je 
g. Amano skupaj z vodji ogledal še sektor radioterapije, 
oddelek za radiologijo ter prostore državnega presejal-

nega programa za raka dojk DORA in mobilno enoto 
tega programa.

Obisk je organizirala Uprava RS Slovenije za varstvo 
pred sevanji. Kot so sporočili, so zaposleni OI s pred-
stavitvijo najnovejše tehnologije in izkazano visoko 
strokovnostjo in znanjem naredili na generalnega di-
rektorja IAEA močan vtis. Po obisku je namreč posebej 
izpostavil zanimiv izbor predstavljenih dejavnosti ter 
poudaril prepoznano predanost in strokovnost zaposle-
nih OI. 
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Pri nas je v teoriji in sodni praksi uveljavljeno nače-
lo subjektivne oz. krivdne odgovornosti zdravnika ozi-
roma zdravstvene ustanove za škodo, ki izvira iz zdra-
vstvene dejavnosti. 

Subjektivna odgovornost zdravnika je v skladu z do-
ločili prvega odstavka 131. člena in 135. člena Obligacij-
skega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001 in naslednji 
– v nadaljevanju OZ) podana, če je zdravnik storil t. i. 
strokovno zdravstveno napako ali če je kršil svojo po-
jasnilno dolžnost.

Strokovna zdravstvena napaka pome-
ni odstopanje od profesionalnih stan-
dardov strokovnega ukrepanja, skrb-
nosti in pazljivosti, ki ima za posle-
dico poslabšanje zdravja.

V skladu s 45. členom Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 9/1992 in naslednji), je 
zdravnik dolžan opravljati zdravstve-
no dejavnost v skladu s sprejeto zdra-
vstveno doktrino in s kodeksom medicin-
ske deontologije oziroma z drugimi strokovni-
mi in etičnimi kodeksi.

Tako določbo vsebuje tudi 3. člen Zakona o zdravni-
ški službi (Uradni list RS, št. 98/1999 in naslednji), v 
katerem je določeno, da se mora zdravnik pri svojem 
delu ravnati po spoznanjih znanosti in strokovno pre-
verjenih metodah. 

Če zdravnik ravna s potrebno strokovno skrbnostjo, 
ki se od njega pričakuje in zahteva (lege artis), ne on, ne 
zdravstvena ustanova, v kateri je zaposlen, ne odgovar-

P R A V N I  K O T I Č E K

jata za morebitno škodo zaradi poslabšanja zdravja. Se-
veda ob predpostavki, da je podano pacientovo soglasje 
za poseg po ustreznih pojasnilih zdravnika glede dia-
gnoze, terapije in možnih tveganjih (oz. če so podani 
pogoji, ko pacientovo soglasje ni potrebno, to je v pri-
meru t. i. nujne medicinske pomoči).

Zdravnik ne odgovarja za škodo, če je ta posledica t. 
i. komplikacije - zapleta, ki se zgodi med zdravljenjem, 

ki je potekalo strokovno neoporečno in z vso skrb-
nostjo. Pojavlja se naključno in je kljub pred-

vidljivosti ni mogoče preprečiti.
Odškodninska odgovornost zdrav-

nika pa je možna, če je zdravljenje 
potekalo strokovno povsem neopo-
rečno (lege artis), zdravnik pa ne 
opravi ustrezne pojasnilne dolžno-
sti, kar ima za posledico nedopu-
sten poseg v voljo pacienta. 

V skladu z 20. členom Zakona o 
pacientovih pravicah (Uradni list RS, 

št. 15/2008) ima pacient pravico, da je 
zaradi uresničevanja pravice do samostojnega 

odločanja o zdravljenju in pravice do sodelovanja v pro-
cesu zdravljenja s strani zdravnika obveščen o:
• svojem zdravstvenem stanju in verjetnem razvoju 

ter posledicah bolezni ali poškodbe,
• cilju, vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha ter 

pričakovanih koristih in izidu predlaganega medi-
cinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja,

• možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih 
posledicah in drugih neprijetnostih predlaganega 

Pacienti, ki se 
zdravijo na OI (ne glede na 

to ali so zavarovanci ZZZS ali 
samoplačniki), so ob strokovnih 

napakah pri zdravljenju in 
kršitvah pojasnilne dolžnosti 

upravičeni do odškodnine 
po splošnih pravilih 

civilnega prava.

Odškodninska odgovornost 
za zdravniške napake
Splošno načelo odškodninske odgovornosti, to je načelo prepovedi povzročanje škode 
(neminem laedere), določa, da je nedopustno povzročati vsakršno škodo, razen v 
določenih izjemah (npr. silobran, stiska). 
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Vaša vprašanja – naši odgovori

V: Ali lahko zdravstveni delavci pošiljamo zdravstveno do-
kumentacijo bolnika po faksu? Ali je s stališča varstva oseb-
nih podatkov dopustno, da nam bolnik po faksu pošlje na-
potnico, na podlagi katere ga uvrstimo na čakalni seznam 
(kasneje pa po pošti pošlje še originalno napotnico)? Ali 
situacijo kaj spremeni, če gre za pošiljanje skeniranih doku-
mentov po elektronski poti?

O: Najprej moramo opozoriti, da glede varstva obču-
tljivih osebnih podatkov (ki jih vsebujeta zdravstvena 
dokumentacija in napotnica) razlikovanje med pošilja-
njem prek faksa ali prek elektronske pošte ni pomemb-
no. V obeh primerih gre namreč za prenos občutljivih 
osebnih podatkov preko telekomunikacijskih omrežij, 
za kar Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zah-
teva posebno zaščito (to je uporabo kriptografskih me-
tod in elektronskega podpisa).

Odgovori na vaša vprašanja pa so sledeči:
• določbe ZVOP-1 niso kršene, če je bolnik po svo-

ji volji poslal napotnico prek elektronske pošte ali 
prek faksa (OI je tu le prejemnik podatkov),

• od trenutka prejema elektronske pošte ali faksa na 
OI smo dolžni varovati vsebino v skladu z ZVOP-1 
(onemogočiti nepooblaščenim osebam dostop...),

• nikakor pa ne sme priti do situacije, da bi OI kot 
upravljavec občutljivih osebnih podatkov pošiljal 
dokumente z občutljivimi osebnimi podatki (zdra-
vstveno dokumentacijo) preko telekomunikacijskih 
omrežij na nezavarovan način. V takem primeru bi 
kršili določbe ZVOP-1 glede varstva osebnih podat-
kov.   

Špela Sitar, univ. dipl. prav. 

medicinskega posega oziroma predlaganega zdra-
vljenja, vključno s posledicami njegove opustitve,

• morebitnih drugih možnostih zdravljenja,
• postopkih in načinih zdravljenja, ki v Republiki Slo-

veniji niso dosegljivi ali niso pravice iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.
Pacienti, ki se zdravijo na OI (ne glede na to ali so 

zavarovanci ZZZS ali samoplačniki), so ob strokovnih 
napakah pri zdravljenju in kršitvah pojasnilne dolžno-
sti upravičeni do odškodnine po splošnih pravilih civil-
nega prava.

V skladu s 147. členom OZ lahko odškodnino zahte-
vajo od OI kot delodajalca oz. od zavarovalnice, pri kate-
ri ima OI zavarovano svojo splošno civilno odgovornost. 
Odgovornost delodajalca za delavce je določena zaradi 
varstva šibkejše stranke (v našem primeru oškodovane-
ga pacienta, saj mu odgovarja zavod kot gospodarsko 
močnejši subjekt), pa tudi zaradi varstva neposrednega 
povzročitelja škode (tj. zdravnika, saj bi ga stalna gro-
žnja odškodninske odgovornosti preveč obremenjevala 
pri samoiniciativnosti in delovni vnemi).

Neposredno od zdravnika lahko pacienti zahtevajo 
odškodnino le, če dokažejo, da je bila zdravniška napa-
ka oz. kršitev pojasnilne dolžnosti storjena namenoma. 

Če zdravnik škodo povzroči namenoma ali iz hude 
malomarnosti, ima OI pravico zahtevati od zdravnika 
povrnitev plačanega zneska oškodovancu (regresni zah-
tevek).

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je odškodninska 
odgovornost zdravnika lahko tako posledica strokovne 
napake pri zdravljenju kot tudi kršitve pojasnilne dol-
žnosti. 

Ana Kodrič, univ. dipl. prav.

Če imate s pravnega področja kakšna vprašanja 

ali vas zanimajo posebne teme in bi želeli, da o 

njih pišemo v časopisu, nam pišite na e-naslov: 

pravnaslužba@onko-i.si ali na uredništvo časopisa.
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Fizična zaščita in fizični dostop
Dostop do prostorov zdravstvene dejavnosti: ambu-

lant, bolnišničnih sob, prostorov za zdravstveno osebje, 
laboratorijev in drugih prostorov, kamor lahko dosto-
pajo zaposleni oziroma pogodbeni sodelavci, se varuje 
s kontrolo dostopa (ključ, brezkontaktna kartica). Ne-
pooblaščeno vstopanje obiskovalcev in pogodbenih so-
delavcev v te prostore ni mogoče. Dostop pogodbenih 
sodelavcev je dovoljen izključno ob nadzoru zaposlenih 
in ob najavi prihoda pogodbenega sodelavca.

Informacijska varnost na 
Onkološkem inštitutu Ljubljana
Za uspešno in kakovostno izvajanje zdravstvene dejavnosti so varne in zanesljive 
informacije ključnega pomena. Za upoštevanje varovanja informacij in izvajanje 
posameznih varnostnih ukrepov in postopkov so zadolženi vsi zaposleni in 
pogodbeni izvajalci, ki imajo dostop do informacij in informacijskega sistema 
Onkološkega inštituta Ljubljana (OI). V nadaljevanju so povzeta glavna določila 
varnostne politike OI.

Varovanje prostorov v območju izvajanja upravne 
dejavnosti se zagotavlja s prisotnostjo zaposlenih ozi-
roma se pisarne zaklepajo, ko zaposleni niso prisotni. 
Dostop pogodbenih sodelavcev je možen izključno ob 
nadzoru zaposlenih in ob najavi prihoda pogodbenega 
sodelavca.

Pravilo čiste mize in praznega zaslona
Zaposleni morajo zagotavljati, da nepooblaščenim 

osebam ni omogočen vpogled na računalniške zaslone. 
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Ob odhodu s svojega delovnega mesta morajo zaposle-
ni zakleniti računalniško opremo (zaklepanja zaslona).

Zaposleni ne smejo brez nadzora puščati dokumen-
tacije (papirni dokumenti, CD, DVD, USB ključi), na 
kateri so osebni podatki ali občutljivi osebni podatki 
ter poslovna skrivnost, na pisarniških mizah ali 
drugih mestih, kamor lahko dostopajo nepo-
oblaščene osebe. Dokumentacijo morajo 
zaposleni varno shraniti po končanem 
delovnem času oziroma ko dlje časa 
niso fizično prisotni v prostoru.

Odstranjevanje dokumentacije
Zaposleni dokumentacije z oseb-

nimi podatki ali občutljivimi osebnimi 
podatki ter poslovno skrivnostjo ne sme-
jo odmetavati v koše za smeti ali predati 
nepooblaščenim osebam. Vsa takšna doku-
mentacija se mora po prenehanju uporabe oziroma 
preteku dobe arhiviranja uničiti ali presneti na način, ki 
onemo goči branje podatkov (rezalniki papirja, namen-
ska programska oprema za presnemavanje nosilcev po-
datkov, komisijski zapisnik o uničenju dokumentacije, 
uporaba pooblaščenih družb za uničenje papirne doku-
mentacije in elektronskih nosilcev podatkov).

Pravila pri oddaljenem dostopu do omrežja
Zaposleni so dolžni pri oddaljenem dostopu zagoto-

viti ustrezno varnost informacij in informacijskih siste-
mov OI oziroma preprečiti možnost nepooblaščenega 
dostopa do omrežja OI, zato morajo uporabljati varno-
stne mehanizme:
• VPN povezave ne smejo puščati vklopljene nenad-

zorovane;
• po končanem delu se morajo odjaviti iz omrežja in za-

gotoviti, da osebni podatki in občutljivi osebni podatki 
ter poslovna skrivnost ostanejo shranjeni izključno v 
omrežju oziroma informacijskem sistemu OI in ne na 
računalniških napravah zunaj prostorov OI;

• zaposleni ne smejo nepooblaščeno omogočiti odda-
ljenega dostopa do svojega računalnika brez dovo-
ljenja Službe za informatiko OI.

Preprečevanje zlorabe opreme računalniškega 
informacijskega sistema
Računalniška oprema se uporablja samo za službe-

ne namene. Za premeščanje računalniške opreme so 
zadolženi zaposleni Službe za informatiko, ki vodijo 
evidenco o opremi računalniškega informacijskega 
sistema in beležijo spremembe v računalniškem in-
formacijskem sistemu. Nameščati je dovoljeno le pro-

gramsko in strojno opremo, ki jo potrdi Služ-
ba za informatiko OI. Vsa programska in 

strojna oprema mora biti nameščena s 
strani Službe za informatiko ali po-
godbenih sodelavcev in usklajena s 
postopki varovanja informacij.

Klasifikacija informacij
Na OI se nahajajo informacije, ki 

jih klasificiramo kot:
• Osebni podatki

•  Občutljivi osebni podatki (opis zdra-
vstvenega stanja posameznika)

• Poslovna skrivnost
• Javno

Občutljive osebne podatke varujemo v varovanih 
območjih (predalniki, omare, blagajne) prostorov zdra-
vstvene dejavnosti, upravne dejavnosti in računalniškega 
informacijskega sistema ter komunikacijskega sistema.

Pravila uporabe storitev interneta
Zaposlenim pri dostopanju do svetovnega spleta ni 

dovoljeno:
• širjenje ali dostopanje do žaljivih 

in nezakonitih vsebin na sve-
tovnem spletu

• nalaganje datotek iz neza-
nesljivih oziroma sumlji-
vih spletnih strani

• prenašanje programske 
opreme v nasprotju z li-
cenčnimi pogoji

• nezakonito kopiranje in iz-
raba avtorskih izdelkov.

Dostopanje do določenih naslovov ali določenih vsebin 
je omejeno. Vodstvo, služba za informatiko ali skrbnik 
sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI) določa 
naslove ali vsebine, do katerih se tehnično omeji dostop.

Zaposleni smejo kot službeno elektronsko pošto 
uporabljati le naslove elektronske pošte OI. Elektron-

Za upoštevanje 
varovanja informacij in
 izvajanje posameznih 

varnostnih ukrepov in postopkov 
so zadolženi vsi zaposleni in 
pogodbeni izvajalci, ki imajo 

dostop do informacij
 in informacijskega 

sistema OI.

Zaposleni 
ne smejo nepooblaščeno 

omogočiti oddaljenega 
dostopa do svojega 

računalnika brez 
dovoljenja Službe za 

informatiko OI.
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sko pošto in priponke, ki vsebujejo občutljive osebne 
podatke, je treba pri pošiljanju v zunanje omrežje (pre-
jemnikom zunaj OI) šifrirati. Zaposleni ne smejo upo-
rabljati sistema elektronske pošte za:
• sodelovanje v verižni pošti
• širjenje zlonamerne programske opreme
• širjenje žaljivih in nezakonitih vsebin, avtorsko za-

ščitenih informacij in računalniških programov v 
nasprotju z licenčnimi pogoji 

• pošiljanje velike količine elektronske pošte (spam) 
ali priponk z vsebino, ki ni povezana z opravljanjem 
delovnih nalog

• preusmeritev elektronske pošte na drug poštni predal.
Informacijski sistem OI beleži podatke o vsem pro-

metu z interneta ter podatke o dogodkih, povezanih z 
uporabo in upravljanjem sistema elektronske pošte. 

Varovanje gesel
Po prejemu uporabniškega imena in gesla s strani 

Službe za informatiko je zaposleni ali pogodbeni sode-
lavec dolžan spremeniti in nato varovati svoje geslo in ga 
ne sme razkrivati oziroma posojati drugim osebam. Re-
dno menjavo gesla nadzira SUVI oziroma je avtomatsko 
zahtevana s strani informacijskega sistema. Pri izbiri in 
menjavi gesel so zaposleni dolžni upoštevati naslednja 
pravila iz politike upravljanja in varovanja gesel:
• izbirati je treba gesla z najmanj 6 znaki 
• geslo je sestavljeno iz najmanj 3 različnih znakov, 

uporabljati se mora črke in številke 
• vsaj 5 zaporednih gesel je neponovljivih.

Prijavljanje informacijskih varnostnih incidentov
Vsi zaposleni in pogodbeni sodelavci so dolžni pri-

javljati zaznane informacijske varnostne incidente 
skrbniku SUVI ali vodstvu OI. Prijava informacijskih 
incidentov lahko poteka ustno, telefonsko ali preko ele-
ktronske pošte.
Informacijski incidenti so:
• izguba, uničenje ali zloraba osebnih podatkov, obču-

tljivih osebnih podatkov in poslovne skrivnosti 
• poškodovanje ali zloraba informacijskega sistema 
• kraja programske ali strojne opreme
• izpad delovanja informacijskega sistema 
• kršenje zakonodaje
• neupoštevanje postopkov varovanja informacij 

Služba za informatiko

K A D R O V S K I  K O T I Č E K

VODILNI DELAVCI 5

ZDRAVNIKI SKUPAJ: 155
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO 
OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU 3
ZDRAVNIK SPECIALIZANT 19
ZDRAVNIK SPECIALIST 133

FARMACEVTI SKUPAJ: 20

MEDICINSKE SESTRE SKUPAJ: 339
BOLNIČAR 11
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 167
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA 158
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI 1
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V 
ZDRAVSTVENI NEGI 2

ZDRAVSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI SKUPAJ: 263
LABORATORIJSKI TEHNIK 32
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI 23
FIZIOTERAPEVT 6
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 11
MEDICINSKI FIZIK 14
INŽENIR TEHNIČNIH STROK 6
PREHRANSKI SVETOVALEC 4
RADIOLOŠKI INŽENIR 149
SANITARNI INŽENIR 2
SOCIALNI DELAVEC 2
KLINIČNI PSIHOLOG 1
MEDICINSKI BIOKEMIK 3
MLADI RAZISKOVALEC 8
ZNANSTVENI SVETNIK 2

STREŽNICE SKUPAJ: 58

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATORJI SKUPAJ: 60

ZAPOSLENI V UPRAVI SKUPAJ: 99

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI: 999

Število zaposlenih po profilu na OI 
Ljubljana na dan 31. 10. 2015
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I. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 
1.0. Diagnostična dejavnost
1.1.  Oddelek za radiologijo (Maja Mušič)
1.2.  Oddelek za nuklearno medicino (Ivana Žagar)
1.3.  Oddelek za citopatologijo (Veronika Kloboves Prevodnik)
1.4.  Oddelek za patologijo (Barbara Gazić)
1.5.  Oddelek za laboratorijske dejavnosti (Barbara Možina)
1.6.  Diagnostični center za bolezni dojk (Maksimiljan Kadivec)
1.7.  Oddelek za molekularno diagnostiko (Srdjan Novaković)

2.0. Sektor operativnih dejavnosti (Nikola Bešič)
2.1.  Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok 

(Ana Pekle Golež) 
2.2.  Oddelek za kirurško onkologijo (Ibrahim Edhemović)
2.3.  Oddelek za ginekološko onkologijo (Aleš Vakselj)

3.0. Sektor radioterapije (Irena Oblak)
3.1.  Oddelek za teleradioterapijo (Franc Andreluh) 
3.2.  Oddelek za brahiradioterapijo (Borut Kragelj) 
3.3.  Klinični oddelki (Lorna Zadravec Zaletel) 
3.3.  Oddelek radiofizike (Božidar Casar)

4.0. Sektor internistične onkologije (Janja Ocvirk) 
4.1.  Oddelek za sistemsko zdravljenje solidnih tumorjev 
4.1.  Oddelek za zdravljenje malignih limfomov (Barbara Jezeršek 

Novaković)

5.0. Skupne zdravstvene dejavnosti
5.1  Paliativna oskrba (Maja Ebert Moltara)
5.2.  Klinična prehrana in dietoterapija (Nada Rotovnik Kozjek)
5.3.  Genetsko svetovanje (Mateja Krajc)
5.4.  Psihoonkologija (Zvezdana Snoj)
5.6.  Nevrologija (Tanja Roš Opaškar )
5.7.  Fizioterapija (Edita Rotner)
5.8.  Zdravstvena administracija (Karmen Porenta)
5.9.  Obračun in fakturiranje (Zorica Božič)

6.0. Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika 
(Gordana Lokajner)

6.1.  Oddelek hospitalne zdravstvene nege in oskrbe (Marjana 
Bernot)

 6.1.1. Hospitali: 
 - Hospital H1, D1(Metka Zajc) 
 - Hospital H2, C1, C2, BRT (Ana Marija Šalehar)
 - Hospital POP, INT (Dejan Doberšek)

 6.1.2. Enota anestezijske in analgezijske ZN in oskrbe 
       (Milka Mlakar Petrič) 
 6.1.3. Enota operacijske ZN in oskrbe (Milka Mlakar Petrič)
6.2.  Oddelek ambulantne zdravstvene nege in oskrbe (Zvonka 

Kastelic)
 6.2.1. Enota ZN v specialistično ambulantni in diagnostični 
              dejavnosti (Mateja Pangerc)
 6.2.2. Enota ambulantna aplikacija sistemske terapije 
             (Snežana Umičević)
 6.2.3.  - Posvetovalnica 
       - Medico sociala  
6.3. Oddelek dejavnosti skupnega pomena (Andreja Žagar 

nadomešča Mojco Zadel)
 6.3.1. Enota centralne sterilizacije (Andreja Žagar)
 6.3.2. Enota za klinične raziskave (Minka Macanović)
 6.3.3. Enota za bolnišnično higieno 
 6.3.4. Enota za oskrbovalne dejavnosti (Zdenka Erjavšek
              nadomešča Mojco Zadel)

7. 0. Lekarna (Monika Sonc)

8.0. Raziskovalna dejavnost
8.1.  Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost (Maja 

Čemažar)
   8.1.1. Strokovna knjižnica za onkologijo (David Ožura)
8.2.  Oddelek za eksperimentalno onkologijo (Gregor Serša) 

9.0. Epidemiologija in register raka (Maja Primic Žakelj)

10.0. UPRAVNE DEJAVNOSTI
10.1. Pravna služba (Špela Sitar)
10.2. Kadrovska služba (Kaja Kališnik)
10.3. Plansko analitska služba (Petar Duralija)
10.4. Finančna služba (Silva Kristančič)
10.5. Tehnično vzdrževalna služba (Damjan Tomc)
10.6. Služba javnih naročil (Marinka Zadel Vidmar)
10.7. Služba za informatiko (Gorazd Noč)
10.8. Služba za stike z javnostjo (Amela Duratović Konjević)

Organizacija OI Ljubljana
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Dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe je osnovna člo-
vekova pravica, ki jo priznavajo in spoštujejo Evropska 
unija, vse njene institucije in državljani Evrope. V skla-
du s tem dejstvom imajo bolniki pravico pričakovati, 
da bo ves trud vložen v zagotovitev njihove varnosti kot 
uporabnika vseh zdravstvenih storitev. Tako je zapisa-
no v Luksemburški deklaraciji o varnosti bolnika, ki so 
jo 5. aprila 2005 sprejele članice Evropske unije, 
med drugim tudi Slovenija. Zahteve po 
zagotavljanju in nenehnem izboljševa-
nju kakovosti in varnosti zdravstvene 
oskrbe so od takrat v Evropski uniji 
obravnavane kot prednostne. 

V literaturi lahko najdemo 
več definicij kakovosti zdravstve-
ne oskrbe. Svetovna zdravstvena 
organizacija definira učinkovito 
zdravstveno oskrbo kot verjetnost, 
da bodo različni klinični, ekonom-
ski, politični in drugi dejavniki pri-
spevali k izboljšanju zdravja posame-
znika. Kakovost zdravstvene oskrbe v zdra-
vstveni ustanovi je torej delež potencialnih izboljšav 
zdravja, ki ga posameznik dejansko prejme. Kakovost 
zdravja merimo z razliko med dejanskimi in pričakova-
nimi izboljšavami na področju zdravja. Nizka kakovost 
zdravstvenih storitev je posledica neustrezne zdravstve-
ne oskrbe, dostopnosti do zdravstvenih storitev, stro-
kovnosti zdravstvenega osebja, varnosti, pravočasnosti, 
učinkovitosti in enakosti (World Health Organization). 

»Kakovostna zdravstvena storitev izrablja vire na 
najbolj učinkovit način tako, da zadovolji potrebe tistih, 
ki potrebujejo varno in ekonomično zdravstveno in 
preventivno oskrbo v okviru standardov na višji ravni« 

Kakovost v zdravstvu je zagotavljanje primerne zdravstvene oskrbe in težnja 
k nenehnemu izboljševanju le-te. Je proces, ki je vpleten v vsakdanje delo v 
zdravstvu.

Kakovost in varnost 
v zdravstvu

(World Health Organization). Ta definicija odkriva po-
trebo po varni zdravstveni oskrbi in potrebo po visokih 
standardih na področju zakonodaje ter človekovih pra-
vic. Zajema tri poglede na kakovost: 
1. kakovost z vidika bolnikov (kar bolniki želijo in 

njihove izkušnje); 
2. profesionalna kakovost (kaj bolniki potrebujejo in 

uporaba najboljših praks); 
3. kakovost upravljanja (učinkovitost in iz-

polnjevanje predpisov).
Težnja po zagotavljanju kakovosti 

in stopnjevanju le-te do odličnosti 
se pojavlja v sleherni organizaci-
ji. Učinkovito zagotavljanje – ali 
ustrezneje – celovito obvlado-
vanje kakovosti mora izhajati iz 
sodobnega pojmovanja, da mora-

mo kakovost načrtovati ter da so 
zanjo odgovorni vsi ključni subjekti 

v organizaciji. Celovito obvladovanje 
kakovosti je predvsem uveljavljanje nove 

miselnosti, ki ima kakovost v vseh dejavnostih, 
procesih in postopkih za izjemno pomembno vrednoto. 

Kakovost v zdravstvenem varstvu ni sama sebi namen, 
predvsem ni tisto, kar je priznano s certifikati ali ureje-
no s standardi in protokoli, ampak je predvsem to, kar 
kot dobro občutijo na eni strani uporabniki storitev, na 
drugi strani pa zdravstveni delavci.

Ocena za Slovenijo po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije je, da zdravstvena oskrba v akutnih 
bolnišnicah letno povzroči škodo za zdravje okoli 35.000 
bolnikom in okoli 350–700 jih zaradi tega tudi umre. 

Kakovost v 
zdravstvenem varstvu 

ni sama sebi namen, predvsem 
ni tisto, kar je priznano s 

certifikati ali urejeno s standardi 
in protokoli, ampak je predvsem 

to, kar kot dobro občutijo na 
eni strani uporabniki storitev, 
na drugi strani pa zdravstveni 

delavci.
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Spremljanje kazalnikov kakovosti in akreditacija so 
ključna orodja za spodbujanje vodenja kakovosti z vidi-
ka posamezne zdravstvene storitve in z vidika kakovosti 
celotnega sistema zdravstvenega varstva. Kazal-
niki kakovosti so merilno orodje, ki se upo-
rabljajo za spremljanje, ocenjevanje in iz-
boljšanje kakovosti obravnave bolnikov, 
kliničnih storitev, podpornih dejavnosti 
in delovanja bolnišnic, in kažejo, koliko 
in kako dobro se opravljajo storitve. Lah-
ko jih merimo le, če so vezani na proces, ki 
ga lahko spremenimo. Z merjenjem kazal-
nikov kakovosti bolnišnice pridobijo učin-
kovito primerjavo delovanja na področju zdra-
vstvene oskrbe bolnikov, saj se le tako lahko vzdržuje 
kontinuiran proces nenehnega izboljševanja kakovosti.

Pri oblikovanju tovrstnih dejavnosti je potrebno 
usklajevanje vseh partnerjev v sistemu in dogovarjanje 
skupnih usmeritev, ki bodo omogočile sinergijo dejav-

nosti deležnikov. Preplet odgovornosti posa-
meznih akterjev je izjemno kompleksen. 

Obenem je jasno, da je končni uporabnik 
sistema bolnik, ki mora biti postavljen v 
središču dejavnosti in tako predstavljati 
stičišče vseh interesov vpletenih akterjev.

Varnost bolnikov je relativno nova 
disciplina v sistemu zdravstvene oskr-

be in je del kakovosti zdravstvene oskr-
be. Varnost bolnikov uporablja metode s 

področja varnostnih znanosti. Cilj teh metod 
je razviti zanesljiv in zaupanja vreden sistem zdravstve-
ne oskrbe. Varnost bolnika je lastnost kakovostnega 
sistema zdravstvenega varstva, ki nenehno zmanjšuje 
pogostost varnostnih incidentov in njihov vpliv na var-
nost bolnikov. Varnost z bolnikovega vidika predstavlja 
odsotnost nenamerno povzročene škode, z vidika izva-
janja zdravstvenih storitev pa varnost pomeni skladnost 
prakse z aktualnim znanjem medicine in s primeri do-
brih praks. Cilj varnosti je doseči bolj varno zdravstveno 
oskrbo bolnika in zmanjšati škodo za bolnika na najniž-
jo možno raven. 

Brigita Rebernik

Raziskave iz tujine na področju pojava varnostnih 
incidentov v zdravstvu kažejo, da se varnostni incident 
zgodi pri približno 9,2 % vseh sprejetih bolnikov v 
bolnišnicah, kar 7 % od teh primerov pa se konča s 
smrtjo bolnika. Iste raziskave so pokazale, da je približno 
polovico nastalih varnostnih incidentov možno preprečiti 
s proaktivnim pristopom. 

Kmalu brošura o akreditaciji JCI za 
zaposlene

Onkološki inštitut se je odločil za pridobitev akreditacije po 
standardih za akreditacijo bolnišnic Joint Commission Internti-
onal (JCI), ki je največja akreditacijska organizacija za bolnišnice 
v ZDA.

Z namenom seznanjanja zaposlenih glede pridobitve medna-
rodne akreditacije JCI so sodelavci enote za kakovost pripravili 
brošuro za zaposlene. V njej je predstavljen pomen akreditacije 
JCI za OI ter vsebine standardov JCI, Namen brošure je krepitev 
zavedanja zaposlenih glede kakovosti in varnosti, kar bo doprine-
slo h krepiti sodelovanja vseh nas pri implementaciji standardov 
JCI. Brošuro bo dobil vsak zaposleni, predvidoma bo luč sveta 
ugledala decembra.

Cilj varnosti je
doseči bolj varno 

zdravstveno oskrbo 
bolnika in zmanjšati 
škodo za bolnika na 

najnižjo možno
raven. 
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Evropsko združenje za internistično onkologijo 
(ESMO) je Onkološkemu inštitutu Ljubljana letos že 
drugič obnovilo akreditacijo Center odličnosti na po-
dročju paliativne oskrbe, in sicer za obdobje 2016-2018. 
Priznanja onkološkim centrom za doseženo odličnost na 
področju izvajanja paliativne oskrbe kot del obravnave 
onkoloških bolnikov so podelili v soboto, 26. septembra 
2015, na letošnjem evropskem onkološkem kongresu 
(European Cancer Congress 2015, ECC 2015), ki je pote-
kal od 25. do 29. septembra 2015 na Dunaju. OI je bil kot 
center odličnosti prvič akreditiran leta 2009. Priznanje 
je na podelitvi v Berlinu v imenu inštituta prevzela prim. 
Jožica Červek, takratna vodja paliativnega tima na OI.

Ugledni program Evropskega združenja za interni-
stično onkologijo (ESMO Designated Centers of Inte-
grated Oncology and Palliative Care), ki poteka od leta 
2003, potrjuje onkološkim centrom mednarodno pre-
poznavnost na področju zagotavljanja celostne podpor-
ne in paliativne oskrbe. Namen priznanja je spodbuja-
nje razvoja in vključevanja paliativne oskrbe v obstoječo 
onkološko obravnavo ter podpiranje izobraževanja in 
šolanja onkologov in drugih zdravstvenih strokovnja-
kov na  področju paliativne oskrbe.

N A Š I  S T R O K O V N I  D O S E Ž K I

OI ponovno akreditiran kot 
onkološki center odličnosti na 
področju paliativne oskrbe

Prim. Jožica Červek, takratna vodja paliativnega tima na OI, na 
podelitvi priznanj v Berlinu leta 2009, ko je bil OI prvič akreditiran 
kot center odličnosti za področje paliativne oskrbe.

Strokovno srečanje Datum

Šola pljučnega raka 10.09.2015

 Izbrane vsebine s področja zdravstvene 
nege onkološkega bolnika z bolečino 17. 9. 2015

Strokovni simpozij: »Novosti v zdravljenju 
napredovalega diferenciranega raka 
ščitnice«

07.10.2015

XXIII. seminar »In memoriam dr. Dušana 
Reje« z naslovom Kaj sporoča prenovljeni 
Evropski kodeks proti raku.

22.10.2015

6. izobraževalni dan programa ZORA 06.10.2015

Slovenski kongres paliativne oskrbe: V luči 
dostojanstva življenja 9.-10.10.2015

Šola o ginekološkem raku-Rak jajčnikov 13.11.2015

11. dnevi internistične onkologije 20. - 21.11.2015
Electroporation based Technologies 
and Treatments, International Scientific 
Workshop and Postgraduate Course

15. - 21.11.2015

Diagnostika akutne limfoblastne levkemije 
in minimalne rezidualne bolezni z več 
barvnim pretočnim citometrom

30.11.2015

Diagnostika in zdravljenje akutne 
limfoblastne levkemije/limfoma pri otrocih; 
ali je enaka obravnava uspešna tudi pri 
odraslih

01.12.2015

4. šola tumorjev prebavil 02.12.2015

46. Memorialni sestanek profesorja Janeza 
Plečnika z mednarodnim simpozijem 
»Novosti na področju ustnih bolezni«

03. - 04.12.2015

28. Onkološki vikend: Preprečevanje raka: 
dejstva, ki jih mora vedeti zdravstveni 
delavec

04.12.2015

*našteta so le strokovna srečanja, ki so evidentirana v Enoti za 
raziskovalno in izobraževalno dejavnost do 24.11.2015 ali so bila 
objavljena na spletnih straneh OI

D O G A J A L O  S E  J E

Strokovna srečanja, so/organizirana 
s strani OI Ljubljana od septembra 
do decembra 2015

Od septembra do decembra 2015 je Onkološki inšti-
tut Ljubljana kot organizator ali soorganizator sodeloval 
pri izvedbi naslednjih strokovnih srečanj:
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Naši sodelavci z novimi nazivi

September je bil v znamenju novih nazivov naših 
sodelavcev: 10. septembra 2015 je uspešno opravila na-
stopno predavanje asist. dr. Mirjana Rajer, dr. med., in 
postala docentka; Ksenija Strojnik, dr. med., je v petek, 
11. 9. 2015, s pohvalo opravila specialistični izpit iz inter-
nistične onkologije; v ponedeljek, 28. 9. 2015 pa je imela 
ob izvolitvi v naziv docentke dr. Nada Rotovnik Kozjek, 
dr. med., v veliki predavalnici stavbe C javno preizkusno 
predavanje z naslovom »Nova priporočila za prehrano 
starostnikov in njihov pomen za onkologijo.« 

Sodelavkam iskreno čestitamo!

Slovenski kongres paliativne 
oskrbe: V luči dostojanstva življenja

Ob svetovnem dnevu paliativne oskrbe in hospica je 9. in 
10. oktobra 2015 v Ljubljani potekal dvodnevni Slovenski 
kongres paliativne oskrbe z naslovom V luči dostojanstva 
življenja, pod častnim pokroviteljstvom predsednika Repub-
like Slovenije Boruta Pahorja. 

Kongres, ki se ga je udeležilo več kot 200 udele-
žencev, uvodni nagovor pa je imela tudi ministrica za 
zdravje Milojka Kolar Celarc, je organiziralo Slovensko 
združenje paliativne medicine SZD skupaj z Onkolo-
škim inštitutom Ljubljana, Državno koordinacijo razvo-
ja paliativne oskrbe in Inštitutom za paliativno medici-
no in oskrbo Medicinske fakultete UM. 

Ključno sporočilo organizatorjev srečanja je bilo, da 
je glavni cilj paliativne oskrbe doseganje čim večje ka-
kovosti življenja bolnika; ovire pri hitrejšem napredku 
paliativne oskrbe v državi pa so še vedno pogosto posle-
dica osnovnega nerazumevanja, kaj paliativna oskrba 
je, ter predvsem njenega napačnega enačenja z oskrbo 
v zadnjem obdobju življenja bolnika. 

Maja Ebert Moltara, dr. med., predsednica kongre-
sa, predsednica Slovenskega združenja paliativne me-
dicine SZD, vodja Oddelka za akutno paliativno oskr-
bo na OI: ''Čeprav paliativna oskrba ni nekaj novega, 

strokovnjaki s tega področja v praksi čutimo, da je tako 
med laično kot tudi strokovno javnostjo še vedno veliko 
napačnega razumevanja, kaj paliativna oskrba je. Zato 
želimo ob tem kongresu ponovno izpostaviti sporočilo, 
da četudi bolezni ni možno pozdraviti, lahko paliativna 
oskrba lajša telesne in psihosocialne simptome bolezni 
in izboljša kakovost življenja bolnika. Paliativna oskrba 
je namenjena tudi svojcem, ki jim pomaga med bole-
znijo, umiranjem in žalovanjem. Zato si želimo, da bi 
bila paliativna oskrba bolj prepoznana in da bi bila bolj 
dostopna večjemu številu bolnikov.''

Asist. mag. Mateja Lopuh, dr. med., državna koor-
dinatorica paliativne oskrbe: ''Paliativni bolniki niso 
umirajoči bolniki, pač pa zelo živi bolniki. Zato je naša 
vizija razvoja paliativne oskrbe, da bi bolniki ob dia-
gnozi neozdravljive bolezni dobili dovolj informacij o 
pomenu in prednostih paliativne oskrbe in da bi bili de-
ležni  paliativne oskrbe skozi celo spremljanje bolezni 
do smrti.'' 

Obe strokovnjakinji sta na kongresu opozorili, da 
posamezni elementi javne mreže paliativne oskrbe v 
Sloveniji obstajajo in delujejo, vendar pa bo treba v pri-
hodnje doseči povezavo teh struktur, da bodo bolniki z 
neozdravljivo boleznijo in njihovi svojci deležni nepre-
kinjene in celostne paliativne oskrbe. 

Udeležence Slovenskega kongresa paliativne oskrbe je nagovorila 
tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.

U T R I N K I  S  S T R O K O V N I H  S R E Č A N J
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Vtisi dveh specializantk internistične 
onkologije:

»Tako predavanja kot diskusija so vse udeležence 
dodatno prepričala, da si lahko zdravnik in bolnik z novim 
načinom zdravljenja v prihodnje veliko obetata.« 

(Nežka Hribernik, dr. med.)

»Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, polna preda-
val nica pa je ponovno pokazala, da razvoj tako specifične 
znanosti, kot je imunoterapija raka, pritegne tudi širšo 
publiko. Stkala so se nova poznanstva, kresala so se 
mnenja in nove ideje, za konec srečanja pa nas je vse 
na poti domov pozdravil tudi prvi letošnji sneg. Se vidimo 
naslednje leto?«               (Lučka Boltežar, dr. med.)

11. dnevi internistične onkologije

20. in 21. novembra 2015 so na Onkološkem inštitutu pote-
kali 11. dnevi internistične onkologije. Gre za osrednji in najpo-
mem b nejši dogodek Sekcije za internistično onkologijo SZD. 

Srečanje, ki je bilo izvorno namenjeno specializan-
tom internistične onkologije, je že pred leti preseglo 
prvotno začrtane okvire. In tako je bilo tudi letos. Polna 
predavalnica je bila več kot dober dokaz, da smo izbrali 
zanimivo temo: »Imunoterapija v onkologiji«. K sode-
lovanju smo povabili priznane domače strokovnjake, 
našemu vabilu pa sta se odzvala tudi dva predavatelja iz 
tujine. Predavatelji so odlično povezali bazično znanje 
s klinično uporabo. Prepričali so nas, da je z imunote-
rapijo možno bolnikov lastni imunski sistem pripraviti 
do tega, da prepozna rakasto celico kot tujo in se začne 
proti njej boriti.

Petkov »teoretični del« se je nadaljeval v sobotnem 
dopoldnevu s predstavitvijo zanimivih primerov iz naše 
vsakodnevne klinične prakse. Predstavljenih je bilo 
tudi več novih, obetajočih zdravil, ki so trenutno še na 
stopnji kliničnega preskušanja in ki tako za zdravnike, 
ostalo medicinsko osebje in posebej za bolnike prinaša-
jo novo upanje. 

Erika Matos

6. izobraževalni dan programa ZORA

6. izobraževalni dan programa ZORA je potekal 6. novembra 
2015 v kongresnem centru Brdo pri Kranju. Gre za enega 
največjih multidiciplinarnih strokovnih dogodkov v zdravstvu 
v Sloveniji, ki ga organizira Program in register ZORA z oddelka 
Epidemiologija in register raka in ki na Brdo vsako leto privabi 
okoli 450 sodelavcev programa ZORA različnih strok.  

Slovenija je ena izmed evropskih držav, ki je po 
uvedbi organiziranega presejanja uspela najbolj zmanj-
šati incidenco raka materničnega vratu v primerjavi z 
zgodovinsko največjo zabeleženo incidenco v državi.  K 
temu je zagotovo pripomoglo kakovostno in koordinira-
no delo vseh izvajalcev programa po vsej Sloveniji. Na 
Zorinem dnevu sodelavce programa vsako leto sezna-
nimo z rezultati njihovega dela v preteklem letu ter z 
najnovejšimi strokovnimi in znanstvenimi dognanji s 
področja cervikalne ginekologije, citopatologije, histo-
patologije, zdravstvene nege, okužb s človeškimi papi-
lomavirusi (HPV) in drugimi novostmi organiziranega 
presejanja za zgodnje odkrivanje predrakavih spre-
memb materničnega vratu. 

Vsako leto k sodelovanju povabimo tudi mednaro-
dno priznanega strokovnjaka iz tujine. Letos smo go-
stili dr. Lawrenca von Karso iz Mednarodne agencije za 
raziskovanje raka (angl. International Agency for Rese-
arch on Cancer, IARC), soavtorja in urednika Evropskih 
smernic za zagotavljanje kakovosti v presejanju za raka 
materničnega vratu. 

Urška Ivanuš

6. Zorin dan; na fotografiji prof. dr. Maja Primic Žakelj in dr. Larry 
von Karsa (foto: Tine Jerman in Andrej Zore)
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Svojo moč so pri pripravi kongresa zdru žile številne 
partnerske organizacije, kot so ECCO, ESMO, ESTRO, 
ESSO, EACR, SIOPE in EONS. Ta bienalni kongres 
združuje prizadevanja najpomembnejših evropskih 
strokovnjakov s področja onkologije z namenom izbolj-
šanja preventive, diagnostike, zdravljenja in zdravstve-
ne nege onkoloških bolnikov. Pod okriljem Sekcije me-
dicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 
sva se ga udeležili dve članici.

Kongresa se je udeležilo skoraj 20.000 obiskoval-
cev, svoje izdelke in izsledke na področju diagnostike, 
zdravljenja in zdravstvene oskrbe je predstavljalo skoraj 
150 razstavljalcev, sodelovali so številni predavatelji iz 
različnih evropskih držav, tudi iz Slovenije, na ogled pa 
je bilo izobešenih 1300 različnih posterjev. 

26. septembra se je med kongresom odvila tudi skup-
ščina EONS-a (Evropsko onkološko združenje medicin-
skih sester), na kateri smo člani posameznih evropskih 
onkoloških združenj z glasovanjem potrdili na novo iz-
voljene člane izvršnega odbora EONS-a. Na volitvah je 
kot članica EONS-a sodelovala tudi Sekcija medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji.

Prvi večer kongresa je potekala otvoritvena slovesnost 
s pozdravnim govorom vodje organizacijskega odbora 
kongresa, avstrijskega ministra za zdravje, predsednice 
ECCA in predsednika ESMA. Udeležence je presenetila 
in navdušila obsežnost kongresa, strokovnost in izjemno 
dobra organizacija. Naslednje štiri dni so od jutra do ve-
čera vzporedno potekale različne seje, predavanja, delav-
nice, debatne skupine, satelitski simpoziji, predstavitve 
posterjev, okrogle mize, študije primerov… Manjkalo pa 
ni niti različnih družabnih dogodkov, na katerih smo lah-
ko v sproščenem vzdušju spoznavali nove ljudi, izmenja-
li svoje izkušnje, mnenja in doživetja. 

Izpostavljena je bila potreba po nenehnem izobra-
ževanju medicinskih sester. Poslušali smo o pomenu v 
bolnika usmerjene nege, o prenosu dokazov v prakso, o 
personalizirani medicini in negi, o zagovorništvu bolni-
ka, o rehabilitaciji bolnika, o politiki v zdravstvu...  

Evropski onkološki kongres 2015        
                                                                  

Od 25. do 29. septembra je na Dunaju potekal največji 
evropski onko loški kongres (European cancer congres – 
ECC) pod sloganom »Kre pitev multidisciplinarnosti«. 

Med kongresom se je v soboto, 26. septembra, od-
vijala tudi kampanja javnega izobraževanja, ki so jo 
poimenovali »Go the extra mile«. Namen kampanje je 
bila promocija kongresa ter ozaveščanje meščanov o 
zdravem načinu življenja. Meščane so pozvali naj gredo 
dodatno miljo in sodelujejo pri dobrodelnem teku ali 
pa le darujejo denar namenjen za razvoj in napredek v 
onkologiji. Na kampanjo in kongres so opozarjali veliki 
napihljivi tekaški čevlji, ki so bili strateško nameščeni 
po Dunaju. 

Gordana Marinček Garić, Zvonka Kastelic

1. Šola o ginekološkem raku - Rak 
jajčnikov

Dne 13. 11. 2015 se je na Onkološkem inštitutu odvijala 1. 
Šola o ginekološkem raku - Rak jajčnikov. 

Organizatorji in strokovni odbor šole smo še posebej 
ponosni na dejstvo, da nam je v relativno kratkem času 
poleg zbornika z naslovom Rak jajčnikov uspelo izdati še 
Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevo-
dov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom. Tako 
zbornik kot smernice sta prosto dostopna na spletni stra-
ni Onkološkega inštituta. Odziv na šolo je bil velik, zato 
razmišljamo o ponovitvi šole v prihodnjem letu. Pozitivni 
odziv na 1. šolo pa nam je dal dodatno spodbudo za orga-
nizacijo naslednje šole na temo Rak endometrija. 

Helena Barbara Zobec Logar

Organizatorji in člani strokovnega odbora 1. Šole o ginekološkem 
raku - Rak jajčnikov
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Mediji o našem strokovnem delu

September 2015:
• o elektrokemoterapiji, v okviru  poročanja o Svetov-

nem kongresu o elektroporaciji v Portorožu (STA, 
Zdrave novice, Radio Koper, TV Slovenija 1, izjava 
prof. dr. Gregor Serša za Dnevnik in Mladino, skupaj 
z dr. Ibrahimom Edhemovićem tudi za TV Koper),

• o državnem programu ZORA, v okviru predstavitve dela 
dispanzerja za ženske v ZD Nova Gorica (Primorske 
novice – priloga),

• o širitvi državnega programa DORA v SB Ptuj (Večer, 
Štajerski tednik),

• o delovanju ambulante OI za sledenje kasnih posledic 
zdravljenja raka v okviru poročanja o svetovnem dnevu 
limfoma (doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel v Delu)

• o novem imunoterapevtskem zdravilu za bolnike s ko-
žnim rakom (izr. prof. dr. Janja Ocvirk za Revijo za 
moje zdravje, Slovenske novice, Zurnal.si).

Oktober 2015:
• o raku dojk ob rožnatem oktobru - svetovnem mesecu 

osveščanja o tej bolezni (povzemanje našega sporočila 
za javnost; doc. dr. Mateja Krajc in dr. Simona Borštnar 
za STA, revijo Zdravje, Zdrave novice in Dnevnik, doc. 
dr. M. Krajc in dr. S. Borštnar ter Domen Ribnikar, dr. 
med., za Slovenske novice, dr. Janez Žgajnar v oddaji 
Dobro jutro na TV Slovenija 1),

• o novem strateškem načrtu državnega programa DORA 
(intervju mag. Maksimiljan Kadivec in izr. prof. dr. 
Žgajnar za STA ter izjave v drugih medijih: Radio 
Ognjišče, Radio Slovenija 1, Svet24, Murski val, Ra-
dio Aktual, Radio Koper, Radio Slovenija 1, Kmečki 
glas),

• o pomenu belega sladkorja v naši prehrani (Kaja Kogo-
všek, dr. med., v reviji ABC zdravja)

• o paliativni oskrbi ob 1. Slovenskem kongresu paliativ-
ne oskrbe (povzemanje našega sporočila za javnost 
ter izjave dr. Maje Ebert za: STA, TV Slovenija 1, 

Slovenski mediji so od septembra do decembra 2015 objavili številne prispevke, v katerih je nastopal 
Onkološki inštitut Ljubljana. Poročali so o naslednjih temah našega strokovnega dela (zaradi velikega 
števila objav so v poročilo vključeni le večji mediji):

Nedelo, Radio Hit, Radio Aktual, Druzina.si, Zdrave 
novice, Dnevnik)

• o karcinogenih učinkih uživanja predelanih mesnih iz-
delkov in rdečega mesa ob izdanem opozorilu Mednaro-
dne agencije za raziskave raka (prof. dr. Maja Primic 
Žakelj za Kanal A, POP TV, 24ur.com, Dnevnik, Pla-
net TV, TV Slovenija 1, Radio Slovenija 1; dr. Nada 
Rotovnik Kozjek za POP TV)

• o psihološki podpori bolnikom z rakom (Andreja Cirila 
Škufca Smrdel, revija Zdravje).

November  2015:
• o genetskem svetovanju pri dednih oblikah raka (doc. dr. 

Mateja Krajc za Seniroji.info, Radio Slovenija 1),
• o raku prostate ob movembru, svetovnem mesecu osve-

ščanja o tej bolezni (povzemanje po našem sporočilu 
za javnost in izjave prof. dr. Maje Primic Žakelj v 
mediju Eko dežela; pogovor z dr. Bredo Škrbinc za 
Radio Slovenija 1 in za Seniroji.info; doc. dr. Mirjana 
Rajer za siol.net),

• o psihološki podpori bolnikom z rakom ob izdani brošu-
ri Ozdravljenje raka samo ni dovolj pod okriljem OI in 
Zdravniške zbornice (prof. dr. Berta Jereb v Delu)

• o telesni aktivnosti in raku (doc. dr. Nada Rotovnik 
Kozjek v Delu – Polet) 

• o raku trebušne slinavke ob svetovnem dnevu oza-
veščanja o raku trebušne slinavke (izr. prof. dr. Janja 
Ocvirk za STA, Zdravje)

• o uporabi zlata v onkologiji (prof. dr. Maja Čemažar v 
oddaji Ugriznimo znanost na TV Slovenija 1)

• o državnih presejalnih programih DORA in ZORA (TV Ko-
per v okviru pogovora  z Markom Vudragom, pred-
stojnikom, novogoriške enote NIJZ)

• o uporabi medicinske konoplje v medicini (prim. Jožica 
Červek za TV Slovenija 1). 

Amela Duratović Konjević
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O D P R T A  S T R A N  -  B O L N I K I  O  N A S 

V vašo ustanovo ho-
dim že od junija 2015, ko sem 

bila operirana zaradi raka na levi dojki. 
Po zapletih zaradi seruma se mi je obdobje do 

začetka zdravljenja podaljšalo. Po travmatičnih dveh 
mesecih ob obiskih na kirurškem oddelku sedaj doživljam 

spodbude na oddelku TRT, kjer bom obsevana. Prijazen pri-
stop sester na tem oddelku mi vliva pravo upanje na poti do 
mojega zdravja. Prijazna sestra v prostoru zdravstvene nege 

mi je dala obilico dobrih nasvetov, vendar je prostor v katerem 
dela depresiven in utesnjen tako za paciente kot za sestre oz. 

terapevte.
Julijana Cundrič

Ljubljana,  23. september 2015

Vsakič ko 
vstopim v stavbo 

OI Ljubljana mi je tesno pri 
srcu, ker ne vem kaj me čaka. Če 
ne bi bilo toliko prijaznih sester in 

zdravnikov bi bilo še težje. Posebej bi 
izpostavila dr. Roka Petriča in nadvse 
prijazno, dobro, ustrežljivo sestro Leo 

Atheno Tabaković.
Še enkrat iskrena hvala.

S spoštovanjem,
Silva Golob

Že kar nekaj časa 
hodiva z možem v vašo 

ustanovo. Danes pa moram napi-
sati pohvalo za go. Mojco…….., je tako 

prijazna v sprejemni pisarni. Opazovala 
sem jo, ko sem čakala v vrsti. Vsakemu je 

pomagala in že njen nasmeh ti vlije moč in 
veselje. Pohvaliti moram tudi prostovoljke, ki 

so tukaj. Zelo sem vesela.
 Marija Roglič

Ljubljana, 14. september 2015

Spoštovani,
sem upokojena profesorica. V 

pokoju sem sanjala, da bom živela delav-
no, kot sem delala do upokojitve – sedaj pa se bom 

posvetila mojim hobijem – vsem, ki nekoč nisem mogla. 
Na žalost zgodba – DORA – karcinom na dojki – operacija 

– zdravljenje. Sedaj pa še dodatne komplikacije. Skratka, moje 
življenje je vezano za to »stekleno stavbo«. Vesela sem, da sem 

premagala vse predsodke in moram reči, da se tukaj počutim var-
no. Ljubeznivost od samega vhoda v stavbo – vsi, prav vsi!!
Hodim redno na kontrole – sedaj malo več zaradi komplikacij – 
toda vem da sem v dobrih (strokovnih) rokah. Ko imam priliko tudi 
v medijih (radio SLO) povem svoje mnenje. »Sladkor na koncu« 
dr. Pavlinova (Snežna) vsebuje vse tiste kvalitete (pa še več), ka-
kršne bi mi pacienti z »neprijetnimi« boleznimi pričakovali. Ne 

glede na izhod mojega zdravljenja – živim polno življenje. Dr. 
Pavlinova zna prisluhniti, svetovati in iz nje »žarči« človeška 

ljubezen. 
Hvala »stekleni stavbi« in dr. Pavlinovi
prof. Dušica Vivoda Staničič

Ljubljana, 23. septembra 2015
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Zakaj? Zato, ker želimo videti vso to barvno paleto 
jesensko obarvanih macesnov. Jesen sicer ni ravno moj 
letni čas, vendar sem tako lepe dneve, kot nam jih je 
naklonil letošnji november, izkoristila do popolnosti. In 
kam so me tokrat nesle noge?

KAM? Na Malo Tičarico, ki s svojimi zahodnimi ste-
nami kraljuje nad Kočo pri Sedmerih jezerih, ta pa leži 
med Dvojnim triglavskim jezerom in umetnim jeze-
rom Močivec. 

KDAJ? Najvarnejši čas za pohajkovanje po Julijcih je 
od zgodnjega poletja do sredine jeseni. Če hribe pobeli 
sneg, večina poti ni prehodnih (na svoj račun takrat pri-
dejo turni smučarji).

KAKO NA POT? Potrebujete pohodniško opremo, in 
sicer visoke čevlje za v hribe, čelado, priporočljive pa 
so tudi palice in cepin. Pa seveda kakšen sendvič in ve-

N A S V E T  Z A  I Z L E T

Mala Tičarica, 2071 m. n. m.

liko vode za po poti. V poletnem času lahko med potjo 
za počitek in okrepitev izkoristimo dobro oskrbovano 
kočo na Planini pri Jezeru, ki nam po potrebi nudi tudi 
prenočišče.

VIŠINSKA RAZLIKA vzpona: 924 m. n. m.
ČAS HOJE: 3 ure 30 min (Blato - Dedno polje 1:30, 

Dedno polje - Mala Tičarica 2:00)
OPIS POTI: Z avtom se odpeljemo do Stare Fužine pri 

Bohinju, od tod dalje pa ostro levo v smeri Planine Blato 
(smer Voje, Vogar). Lepa, precej na novo asfaltirana goz-
dna pot je v poletnem času plačljiva (10 Eur). Cesta nas 
pripelje visoko do začetka naše pohodniške poti. Ker je 
poleti parkirišče hitro zasedeno, nam ostane parkiranje 
le še ob cesti. Zato je priporočljivo biti tam že kmalu po 
6. uri zjutraj (lahko tudi kasneje, a v tem primeru boste 
svoj avto pustili precej pred izhodiščem poti).

Jesen v Julijcih - to je nekaj najlepšega. Trume poletnih pohodnikov že ostajajo v dolini, pohajkujemo 
samo še najbolj zagrizeni. 

Pogled z vrha Male Tičarice, foto Cvetka Švajger
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Že kar takoj se povzpnemo po strmem kolovozu v 
smeri planine pri Jezeru. Pot se občasno nekoliko po-
loži, vendar nam sape ne zmanjka vse do planine, ki jo 
dosežemo v približno eni uri. Tu si lahko že privoščimo 
nekaj krepkega iz nahrbtnika ali za ta najbolj lačne kaj 
dobrega iz planinske koče (ta je odprta od začetka junija 
do konca septembra). Predvsem se nam tu pogled usta-
vi na temnem, skrivnostnem in z visokimi smrekami 
obdanem jezeru. Čeprav se človeku od vse te lepote lah-
ko kar malo zvrti, se odpravimo naprej. Veliko lepega 
nas še čaka. In res je tudi, da se nam že od tu odpre 
veliko tur oz. pohodnih poti, ki pa jih bomo mogoče 
obiskali prihodnjič. Najzanimivejše so:
• Planina Viševnik (1615 m) - 1 h.
• Planina Dedno polje (1560 m) - 30 min.
• Planina v Lazu (1560 m) - 1 h 15.
• Planina Krstenica (1670 m) - 2 h.

Ko končno spet stopimo v smeri našega cilja, gremo 
na desno pot proti Dednemu polju. In spet se pripravi-
mo na 20 min strmine. Komunikacija zaradi zadiha-
nosti tu ni možna, zato bo na svoj račun prišla moška 
polovica pohodnikov. Toda že po nadaljnjih slabih 10 
minutah stopimo na drugo lepo planino, imenovano 
Dedno polje. Planina je poleti zelo živa, paše je veliko, 
posledično pa tudi sira, skute, kislega mleka in žgancev. 
Toda vse to nas bo počakalo, ko se bomo vračali.

Usmerimo se naravnost v smeri Koče pri Triglavskih 
jezerih po poti, ki je meni med ljubšimi. Kmalu nam 
zastane prvi dih, saj se nam odpre prelep pogled na 
spodnje Bohinjske gore. Pot se spusti in nas pripelje 
na tretjo, opuščeno planino, to je Planina Ovčarija. Tu 
moramo biti pozorni, da ne nadaljujemo naravnost čez 
Prode, ampak se usmerimo desno, v smeri čez Štapce. 
Pot se bolj ali manj zmerno vzpenja skozi redek ma-
cesnov gozd, ki je, mimogrede, najlepši jeseni, odet 
v jesenske barve. In ko prečimo še pas rušja, nas pot 
pripelje do razglednih Štapc. Če bi tu nadaljevali na-
ravnost navzdol (pazi: ta pot ni za zelo vrtoglave, saj se 
strmo spušča, ob pomoči jeklenic), proti Koči pri Trigla-
vskih jezerih. Toda nas smerokaz usmeri desno proti 
Mali Tičarici. Najprej zložna pot preči pobočja Male in 
nato še Velike Tičarice, nato pa se pot strmo vzpne pro-
ti grebenu (v mokrem vremenu nevarno za zdrs). Od 
grebena do vrha pa v slabih 10 minutah dosežemo vrh 
Male Tičarice.

V tem lepem novembrskem dnevu je bilo na pro-
storsko malem vrhu veliko pohodnikov, mladih in 
starih, vsi pa smo si bili pa enotni, da smo res dobro 
izkoristili ta prelep dan. Pogledi na sosednje zelene in 
skalnate vrhove so bili izostreni, Dvojno jezero v dolini 
pa se je lesketalo v prečudovitih barvah. Nekateri poho-
dniki so se počasi začeli vračati, zame pa se pot še ni 
končala, vabila sta me sonce in 2 uri in pol oddaljen vrh 
Zelnarice. Toda to je že zgodba za drugič.

Vrnete se lahko po isti poti, nekoliko bolj korajžni pa 
se lahko odločite za spust čez Štapce, po nekaj jekleni-
cah, do Koče pri Triglavskih jezerih in povratek opravite 
čez Prode.

Kako že pravijo: »Gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor, 
vendar ko pride gor, vidi, da se splača biti nor«. Zato 
vam svetujem, bodite včasih malo nori in se odpravite 
v hribe. Ni važno kako visoke, niti kako dolge, važno je, 
da se boste v njih dobro počutili. In verjemite mi, hitro 
jih boste vzljubili! PA SREČNO! 

Cvetka Švajger

Smerokaz na Dednem polju, foto Cvetka Švajger



ON
KO

SK
OP

 0
1 

• 
NE

UR
AD

NO
42

Tek in šport in Onkološki inštitut
Uvodne besede sem pred leti uporabila v »pregle-

dnem članku«, ki sem ga napisala za Polet. Danes pa 
srečujem sodelavke v tekaški opremi tudi na Onkolo-
škem inštitutu. Pa ne gre za novo modo, ki bi poeno-
stavila jutranjo dilemo »kaj obleči za službo«. Tekačice 
(videvam samo ženske) tečejo ob poti, po kateri kole-
sarim iz službe, tečejo na »pripravah« okoli rta Kame-
njak in tečejo tudi na sedaj že kultni slovenski športni 
(in družbeni) prireditvi, Ljubljanskem maratonu. Pa ne 
samo to, zavzemajo tudi bazen(e), za tiste, ki ne veste, v 
okviru organizirane pobude na inštitutu lahko plavate v 
začetni (učni) ali nadaljevalni (vadbeni) skupini.

Res je, da številne kolegice in kolegi vadijo sami ali 
v različnih športnih skupinah, med nami so zelo odlič-
ni atleti po »športnih« kriterijih in mnogi, ki se gibajo 
zmerno zaradi zdravja že leta in o tem pač ne razpra-
vljajo v službi. Kar je tudi prav. In jih razumem. 

Osebni in profesionalni pogled
Kolege individualiste razumem še posebej, ker me 

je mama celo mladost učila, da službe in osebnega 
življenja ne smemo mešati. Tudi zato sem upošteva-
la »dobronameren« nasvet v uvodno opisanih rekrea-
tivnih časih, da naj nikomur ne govorim o tem, da se 
udejstvujem triatlonov ironman in podobnega, ker bi 

Uvodne misli k rubriki Zdrava izbira 

Gibanje in prehrana 
za zdravje, tudi na 
Onkološkem inštitutu

bila potem videti še bolj »čudna«... Verjamem, povpre-
čju res nisem bila podobna. Izrek »delo osvobaja« sem 
si pač za tisti čas tolmačila preveč po svoje. Kolegičin 
nasvet sem zaradi maminega vpliva (in njenega podob-
nega mnenja, kot ga je imela kolegica) seveda upošte-
vala. Vsa ta leta sem se trudila, da okolica ne bi opazila 
mojih muskelfibrov in podobnega. Tako kot bolečine v 
mišici sem službeni okolici prikrivala tudi tiste drobne 
radosti, ki jih šport prinaša. Včasih je kdo kaj prebral v 
kakšnem časopisu, me povprašal o rezultatih, a to ni to, 
kar mi je šport dal. Dal mi je veliko, še posebej so mi 
športna druženja podarila prijatelje in z njimi človeške 
odnose, ki so mi pomagali preživeti kar nekaj osebnih 
preizkušenj in, še bolj, težko delo na Onkološkem in-
štitutu. 

In kar je prav tako pomembno, ob športu nisem 
rastla samo človeško, znanja, ki sem si jih nabirala na 
področju telesne aktivnosti in presnove, so mi 
omogočila tudi profesionalno rast in so me 
oblikovale tudi kot zdravnika. 

Aktiven življenjski stil je vsepovsod okoli nas. Če leta 2000 na cestnem kolesu ni 
bilo videti skoraj nobene kolesarke, danes obstaja celo »ženska« runda. Tekače 
srečam v najbolj zakotnih delih Slovenije, tudi na poteh, kjer nikoli ni bilo nikogar. 
Bile so le srne in redko kakšen sprehajalec. 

Z D R A V A  I Z B I R A



Če imate kakšno vprašanje ali predlog teme za to rubriko, 
lahko pišete na naslov nkozjek@onko-i.si ali uredništvu 
časopisa, in potrudili se bomo, da odgovor pripravimo in 
objavimo v naslednji številki.
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Zato nam vsem pobude, kot je organizirana športna 
vadba na Onkološkem inštitutu, ponujajo priložnost za 
nova znanja in predvsem nove, bolj prijazne odnose. 
Med nami, posredno in neposredno do bolnikov ter 
predvsem do samega sebe! 

Gibanje, hrana, znanost in Onkološki inštitut
Danes tudi znanost v veliki meri potrjuje zdravo 

»kmečko« pamet, ki že od nekdaj trdi, da je telesna ak-
tivnost in ustrezna presnovna podpora s prehrano nuja.

Na tem življenjskem terenu se znajdemo tudi sami, 
ko se lotimo telesne vadbe. Kakršnekoli. Na njem sem 
se znašla tudi sama, ko sem zaradi lastnih zdravstvenih 
okoliščin začela nadgrajevati moje osnovno medicinsko 
znanje. Seznanila sem se s fascinantnim razvojem zna-
nosti na področju presnove in klinične prehrane 
ter zelo hitro ugotovila, da se močno pre-
pleta z znanji športne klinične prehrane. 
Malo počasneje sem ugotovila, da iste 
farmacevtske tovarne prodajajo špor-
tne dodatke in umetno prehrano, ki 
jo uporabljamo za bolnike. Znanja, 
ki sem jih pridobila na podiplom-
skem študiju športne prehrane, tako 
že veliko let s pridom uporabljam pri 
prehranski terapiji bolnikov tako v inten-
zivni enoti kot tudi terapiji bolnikov z rakom 
ter ob tem spremljam prelivanje znanstvenih spo-
znanj z enega ožjega strokovnega področja na drugo. 
Ali kakor rečemo v medicini, iz ene specialistične niše 
v drugo... Zadnja leta, od kar so se znanja katabolnih 
presnovnih sprememb ob kroničnih nenalezljivih bo-
lezni (tudi rakaste bolezni spadajo mednje) združila 
pod imenom kaheksija, je postala prava moda testira-
nje športno-prehranskih strategij, ki jih poznamo iz 
vrhunskega športa, na bolnikih. Predvsem rakastih. In 
ker je telesna aktivnost izjemno pomembna za terapi-
jo kahektičnih presnovnih potreb, bodo morali bolniki 
bolj kot vsak rekreativni športnik upoštevati vsa pravi-
la športne prehrane. Celo v ekstremih, kjer so telesne 
rezerve bolnikov zmanjšane, lahko za presnovno kom-
plicirane bolnike celo rečemo, da so bolniki pravzaprav 

podobni vrhunskim športnikom. Torej potrebujejo in-
dividualno obravnavo. Tako kot mi, kadar se ob službi 
(in po možnostih še dežurstvih), lotimo resne priprave 

na maraton ali triatlon. Pri obojih so sproženi me-
hanizmi stresne presnove in neupoštevanje 

prehranskih športnih navodil vsem škodi. 
Zdravstveno.

Predvsem pa našim bolnikom in 
nam vsem škodi, če nam manjkajo 
osnove in še prej prebijemo meje pre-
snovnih kapacitet našega telesa. Bodi-
si v zdravju, bodisi v bolezni. Zato je 

dobro, da smo primerno telesno aktivni 
in imamo urejeno osnovno prehrano. Vse 

ostalo je nadgradnja. V primernem odmerku, 
ob pravem času, z merico s strokovnimi spoznanji 

podprte pameti. Za nas in tudi za naše delo na Onkolo-
škem inštitutu.

Zato vam bomo v tej rubriki prinašali osnovna in 
nova znanja in izkušnje s področja presnove v povezavi 
s telesno aktivnostjo in prehrano. 

Nada Rotovnik Kozjek

Danes tudi 
znanost v veliki meri 

potrjuje zdravo »kmečko« 
pamet, ki že od nekdaj trdi, 

da je telesna aktivnost 
in ustrezna presnovna 

podpora s prehrano 
nuja.
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Kakšno vloga ima voda v našem telesu?
Vsaka celica človeškega organizma vsebuje vodo, ki 

predstavlja približno 60 % telesne teže. Voda ima v te-
lesu številne vloge:
• V njej se raztapljajo hranilne snovi, ki jih raztoplje-

ne nato prenaša po telesu.
• Nadzira telesno temperaturo.
• Nadzira volumen krvi.
• Iz telesa odnaša odpadne snovi.
• Vlaži kožo in sluznice.
• Deluje kot izolator pred mrazom.
• Redči zdravila v telesu.

Kaj se zgodi, če čez dan zaužijemo premalo vode?
Kadar je pitje tekočine nezadostno, se kri zgosti, 

usta postanejo suha in pojavi se občutek žeje. Ob po-
javu žeje v telesu primanjkuje že kar precej vode, tako 
stanje strokovno imenujemo dehidracija. Zato se pri 
zdravem pitju, pri katerem se bo pomanjkanje vode v 
telesu redko pojavilo, ni zanesljivo zanašati na žejo. Za-
radi žeje pričnemo iskati tekočino za pitje, če pa ta znak 
prezremo, se izsušitev še poglobi. Hujše oblike izsuši-
tve lahko nastanejo pri bolnikih, ki bruhajo in imajo 
drisko, pa tudi pri športnikih, ki trenirajo ali tekmujejo 
pri visokih temperaturah ozračja ter se pri tem zelo po-
tijo in izgubljajo veliko soli. Huda dehidracija je zelo 
resno stanje in pogosto zahteva bolnišnično zdravljenje 
ter nadomeščanje vode in elektrolitov. 

Pri pomanjkanju telesne vode pride do izgube teles-
ne teže, glede na delež (v odstotkih) njene izgube se 

Z D R A V A  I Z B I R A

Voda – hranilo 
vašega življenja!
Voda spada med bistveno hranilo, ki je za življenje bolj pomembno kot katero 
drugo, saj se v telesu ne skladišči za čas, ko je boste potrebovali več. Brez vode 
lahko preživimo le nekaj dni, medtem ko se zdravju škodljive posledice zaradi 
pomanjkanja katerega drugega hranila razvijejo v nekaj tednih, mesecih ali celo 
letih.

razvijejo različni znaki dehidracije, ki so predstavljeni 
v spodnji tabeli.

Tabela 1: Znaki dehidracije glede na delež izgube telesne 
teže.

Izguba telesne teže 
v odstotkih (%)

Simptomi

1-2 Žeja, utrujenost, šibkost, nejasno 
nelagodje, izguba apetita.

3-4 Oslabljena telesna zmogljivost, suha 
usta, zmanjšano izločanje urina, 
suha koža, neješčnost, apatija.

5-6 Težave s koncentracijo, glavobol, 
razdražljivost, zaspanost, oslabljeno 
uravnavanje telesne temperature, 
povečana frekvenca dihanja.

7-10 Omotica, mišični krči, izguba 
ravnotežja, delirij, izčrpanost, 
kolaps.

Ali lahko zaužijemo preveč vode?
Zastrupitev z vodo je zelo redka, lahko pa se razvi-

je, kadar je pitje tekočine prekomerno in pri ledvičnih 
obolenjih, pri katerih se proizvodnja urina zmanjša. 
Simptomi, ki se pri tem pojavijo, so zmedenost, po-
manjkanje natrija v telesu in pojav krčev pa celem te-
lesu, v skrajnem primeru tudi smrt. Tako prekomerno 
pitje predstavlja 10-20 litrov vode, zaužitih v nekaj urah 
(kar se lahko včasih zgodi pri vzdržljivostnih športih). 
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Koliko vode je treba zaužiti čez dan?
Zavedati se morate, da vodo izgubljate ne samo z 

urinom, ampak tudi z dihanjem, potenjem in blatom. 
Dnevno predstavlja taka izguba vode v povprečju sku-
pno 2,5 litra. Splošne potrebe po vodi, ki bi veljale za 
vsakogar, je težko je določiti, saj se potrebe po vodi v 
vsakodnevnem življenju razlikujejo glede na vrsto pre-
hrane, ki jo uživate, na telesno aktivnost, ki jo izvajate, 
na vaše zdravstveno stanje in zdravljenje, temperaturo 
in vlažnost okolja idr. Potrebe po vodi se povečajo pri 
visoki porabi energije, vročini, suhem hladnem zraku, 
obilnem uživanju kuhinjske soli, velikemu vnosu belja-
kovin in bolezenskih stanjih, kot so vročica, bruhanje, 
driska, ipd. Za splošna priporočila, ki se opirajo na koli-
čino kalorij, ki jih posameznik zaužije, čez dan velja, da 
na 1 kilokalorijo (kcal) zaužite hrane zaužijete od 1 do 
1,5 mililiter (ml) vode. Na primer, če vaša dnevna pre-
hrana zagotavlja 2000 kcal, je priporočljivo, da zaužije-
te dva do tri litre vode na dan.

Kaj piti in ali tudi druga živila vsebujejo vodo?
»Voda je najboljši vir tekočine za vaše telo«, vendar 

skoraj vsaka tekočina vsebuje vodo, kot na primer: mle-
ko, pomarančni sok, tekoči jogurt. Tudi ostala hrana vse-
buje vodo, predvsem sadje in zelenjava, za primer vzemi-
mo paradižnik, ki vsebuje kar 94 % vode, podobno velja 
tudi za jabolko, hruško in pomarančo idr. Kadar nastopi 
izsušitev, ki je posledica bruhanja, driske ali pretiranega 
potenja, pa priporočamo pitje izotoničnih napitkov, ki 
vsebujejo tudi soli (na primer športne pijače).

Tabela 2: Odstotek vode v nekaterih živilih.

100 % Voda
90 – 100 % Posneto mleko, jagode, lubenica, solata, 

zelje, špinača, zelena, brokoli.
80 – 89 % Sadni sok, jogurt, jabolka, grozdje, 

pomaranče, korenje.
70 – 79 % Kozice, banane, koruza, krompir, 

avokado, skuta, 
60 – 69 % Testenine, stročnice, losos, sladoled, 

piščančje prsi.
50 – 59 % Mleta govedina, feta sir.
30 – 39 % Čedar sir, kruh.
20 – 29 % Piškoti, torta.
10 – 19 % Maslo, margarina, rozine.
1 – 9 % Krekerji, kosmiči, preste, lešniki.
0 % Olje, sladkor.

Ali ima pitje vode še druge pozitivne učinke na 
zdravje?
Da, poleg tega da s pitjem vode zagotavljate dnevne 

potrebe vašega organizma po tekočini, pitje zadostne 
količine vode ščiti pred razvojem ledvičnih kamnov in 
pred zaprtjem, izboljša sposobnosti koncentracije in 
spomina. Trda voda je pomemben vir mineralov, kot sta 
kalcij in magnezij, medtem ko je mehka voda predvsem 
vir natrija in kalija. V praksi opazimo, da je voda trda, če 
ostanejo sledi kapljic ali obroč vodnega kamna na kadi 
ali okrog vodne pipe. Taka voda se manj peni pri doda-
nem milu. Mehka voda pa se pri dodani že majhni ko-
ličini mila zelo speni in ne pušča sledi vodnega kamna.

Za zaključek ....
»Sedaj, ko ste vodo spoznali kot hranilo vašega ži-

vljenja, vam želim zdravo pitje in na zdravje!« 
Denis Mlakar-Mastnak
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Po udeležbi na 19. Ljubljanskem maratonu se je 
razvila zelo iskriva in zanimiva debata med Gordano 
Lokajner in doc. dr. Nado Rotovnik Kozjek o dobrobitih 
samega teka in o morebitni ustanovitvi tekaške ekipe iz 
vrst zaposlenih na OI na naslednjem, jubilejnem, 20 
.Ljubljanskem maratonu v letu 2015. Predvsem je bil za 
pobudnici in kasneje tudi organizatorici to zelo zaba-
ven in zanimiv izziv. 

4. novembra 2014 so vsi zaposleni OI prejeli vljudno 
povabilo preko interne e-pošte, v kateri smo poizvedo-
vali, ali bi zaposlene OI zanimala morebitna organi-
zirana vadba za sodelovanje na tekaških prireditvah v 
prihajajočem letu (predvsem na 20. Ljubljanskem ma-
ratonu in teku DM) ter seveda ali bi jih zanimala takšna 
aktivnost znotraj samega OI. 

Z D R A V A  I Z B I R A

Ambasadorji teka na 
Onkološkem inštitutu 
Ljubljana
Projekt organizirane tekaške vadbe na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) je 
nastal spontano in brez večjega finančnega vložka. 

Tek je sicer zelo razširjena oblika športa med Sloven-
ci, a si pobudnici nista predstavljali, koliko zaposlenih 
bo to pobudo sprejelo z navdušenjem. 180 zaposlenih 
OI se je prijavilo na začetno testiranje sestave telesa, ki 
so ga pridno in z veliko veselja opravile članice ožjega 
prehranskega tima. 

Doc. sr. Nada Rotovnik Kozjek je hitro in zelo uspešno 
vzpostavila stik s trenersko skupino Fakultete za šport pod 
strokovnim vodstvom prof. dr. Branka Škofa. V decembru 
smo organizirali konferenco, kjer so strokovnjaki s podro-
čja športa in prehrane imeli izjemno zanimiva predavanja 
za prijavljene zaposlene OI o teku, tehniki teka, morebi-
tnih poškodbah in kako jih lahko preprečimo, o pomemb-
nosti ustrezne prehrane in hidriranosti med treningi in 
kako se pripravimo na večje tekaške izzive. 

Prve predpriprave na tekaški trening in bodoče zagrete tekačice Prvi tekaški trening so bili tudi v snegu
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V začetku januarja je krasna ekipa trenerjev Aka-
demskega atletskega društva Slovan – tek.si skupaj z 
organizatorji na OI oblikovala tri skupine tekačev, ki 
so se organizirali glede na željene tekaške cilje (10 km, 
21 in 42 km). Vadba je potekala dvakrat tedensko vsak 
ponedeljek in sredo ob 15.30 na stadionu ŠD Slovan in 
kasneje v dvoranah Fakultete za šport.

K visoko profesionalni organizirani vadbi in ustre-
znemu strokovnemu nadzoru se je pridružila skupina 
biokemičnega laboratorija OI pod vodstvom mag. Bar-
bare Možina, ki je izjemno hitro, strokovno in z veli-
ko dobre volje organizirala in izvedla odvzeme krvi za 
osnovne laboratorijske preiskave ter s pridobljeno do-
nacijo laboratorijskih reagentov opravila ta izjemen pri-
spevek k še boljšem nadzoru naših tekačev. 

Za popestritev tekaških vadb so naši trenerji ekipe 
Tek.si v februarju organizirali tudi tečaj teka na smučeh 
v Radečah. Bila je zabavna, zanimiva, za nekatere pa 
tudi malce boleča izkušnja, a “tekaške rane” so se hitro 
zacelile in smo bili pripravljeni za nove zmage.

Doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, Laura Petrica, Nizra 
Palamar in krasna skupina dietičark (Denis, Urška, Bri-
gita in Eva) pa so vsako meritev in laboratorijske izvide 
zelo natančno pregledale ter individualno predlagale ter 
svetovale tekačem o prehrani med samo tekaško vadbo.

V marcu smo se tekači zbrali na našem prvem te-
kaškem taboru v Puli, kjer je bilo poleg teka, treningov, 
jutranje joge in krasnih predavanj tudi veliko časa za 
izjemno prijetno druženje in zabavo. 

Ves ta čas je naša Urška Grošelj pridno zbirala de-
narne prispevke, obveščala tekače o pomembnih zade-
vah, dopolnjevala oz. krajšala seznam prijavljenih. 

Bližal se je čas za prvo preizkušnjo, in sicer 10. tek 
DM in napetost je med tekačicami rasla, štartnine je 
bilo treba poravnati, pripraviti svojo tekaško opremo in 
nujno je bilo imeti svoje tekaške mikice, ki so nas še 
bolj združile v AMBASADORJE TEKA OI. V ta projekt 
sta se podali Tanja Plestenjak in Aleša Belak Sagadin. 
Skupno smo se odločili za zelo prepoznavno in pred-
vsem vidno bravo, Aleša in Tanja pa sta pridno zbrali 
številke, kroje in seveda prispevke za skupine.

Naše ekipe tekačev so pridno trenirale ter se spomla-
di veselile teka v naravi, predvsem zabavnega treninga 
po vzpetinah bližnjega Golovca. 

Zabavna izkušnja konec maja na 10. DM-ovem teku 
je bila neprecenljiva, ko se je izlila in stekla nepregle-
dna množica roza mikic tekačic, med katerimi je bilo 
tudi veliko število tekačic - ambasadork teka OI.

Pred poletjem se je manjša skupina tekačev udele-
žila tudi Nočne 10-tke na Bledu, in vsak kilometer je 
bil vreden truda, saj nas je poleg vilčke - to je bila naša 
medalja, pričakala še ena velika blejska kremšnita. Bila 
je to zelo zabavna in zanimiva poletna nočna tekaška 
izkušnja. 

Celo poletje je potekal trening naših tekačev redno 
in brez prekinitev. AMBASADORJI TEKA OI so opra-
vili še zadnje priprave ter dobili zelo pomembne infor-
macije na drugem tekaškem taboru v začetku oktobra v 
Puli, kjer je so se pogumni in vroči tekači tudi namočili 
v morje. 

Prvi tekaški tabor v Puli – Rt Kamenjak

20. Ljubljanski maraton – AMBASODORJI TEKA OI
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Vtisi tekačev

3. novembra 2014 je bil povsem povprečen delov-

ni dan, ko smo od naše Gordane prejeli elektronsko 

sporočilo z vabilom k aktivni udeležbi - k teku. Ome-

nila je, da se je udeležila 19. Ljubljanskega maratona 

in uspešno premagala 10-km progo. S svojimi spod-

budnimi besedami, da tek na takšni prireditvi posta-

vlja na preizkušnjo ne le lastnih fizičnih sposobnosti, 

pač pa kaže na posameznikovo notranjo stabilnost, 

vztrajnost in odločnost, ter s svojim dobrim in zani-

mivim vzgledom je sprožila val vprašanj in prebli-

skov v posameznikih, tako pozitivnih kot negativnih. 

Ali bi bil tek tudi zame, ki nisem nikoli tekla? Kako 

bi se na tek odzvalo moje telo, ki ima poleg prevelike 

telesne teže popolnoma neaktivne mišice? In moji 

gležnji? Ali naj se res pridružim kopici poškodova-

nih rekreativcev? Ali se splača vložiti toliko truda, na 

koncu pa krči, bolečine, žulji... pa še veliko denarja 

za opremo in vadbo? 

Na vsa ta vprašanja smo hitro dobili odgovore 

na uvodnem sestanku v sejni sobi Onkološkega in-

štituta in na strokovnih predavanjih strokovnjakov 

z različnih področij. Res zanimivo je bilo poslušati, 

kako enostavno je začeti z vadbo. In kako nikoli ni 

prepozno za začetek in uresničitev ciljev. In kako se 

s pravilno vadbo okrepijo naše mišice, s čimer se izo-

gnemo poškodbam. Ob izvajanju meritev smo mora-

li razmisliti in zapisati tudi svoje osebne cilje – veči-

na začetnikov nas je želela izboljšati počutje, izgubiti 

nekaj odvečnih kilogramov, preteči 5 km na 10. teku 

DM in 10 km na 20. Ljubljanskem maratonu. 

Januarja smo začeli s treningi. Prav vsi trenerji 

so krasni in z nami delijo strokovne in osebne iz-

kušnje. Z navdušenjem spremljajo tako napredek 

celotne skupine kot napredek vsakega posamezni-

ka. Čeprav smo vzpostavili prijateljske odnose, še 

posebno na spomladanskem tekaškem taboru v Puli, 

nam pri treningih niti malo ne popuščajo, ob more-

bitnih poškodbah pa nam s svojimi nasveti in doda-

tnimi vajami pomagajo preprečiti hujše poškodbe in 

iz nas iztisniti rezerve, ki se jih sploh ne zavedamo. 

Kljub skupinski vadbi nas obravnavajo individualno 

in upoštevajo zmožnosti vsakega posameznika. V za-

dnjih mesecih so se med tekači razvili pristni stiki, 

ki se poglabljajo tako na strokovnem kot na osebnem 

področju. Izkušeni maratonci začetnikom pomagajo 

s spodbudnimi besedami in lastnimi izkušnjami, kar 

bogati vse udeležence. 

Nekoč se je treba odločiti in spoznati, da moraš 

nekaj storiti zase in da brez truda ni napredka. Ure 

vadbe, znoja, bolečih mišic in telo, ki se na začetku 

upira, ti na koncu nudijo neprecenljiv občutek zma-

govalca, predvsem nad svojimi lastnimi predsodki in 

navideznimi omejitvami. Večina tekačev nas je do-

segla kar nekaj ciljev, Istrski in Kraški maraton, tek 

DM, Ljubljanski maraton, boljše počutje, znižano te-

lesno težo in holesterol, nova prijateljstva... Morda se 

je razvila celo kakšna simpatija? 

Mojca Florjančič

In smo šli... prijavili smo se na jubilejni 20. Lju-
bljanski maraton in ga odtekli na 10, 21 in 42 kilome-
trov. Res posebna izkušnja, ko veš, da si v množici pri-
bližno 20.000 tekačev, si zeeeelo ponosen, da si del te 
tekaške množice, ne glede na dosežen rezultat.

In kaj za konec povedati? Ambasadorji teka OI te-
čemo naprej! S 1. decembrom se ponovno pričnejo 

tekaške vadbe, sočasno so organizirani tečaji plavanja, 
dogovarjamo se pa še za nekaj drugih aktivnosti. Kljub 
mrazu in prihajajočem snegu se ne damo. Migamo na-
prej. Pridružite se nam, ne samo na delovnih mestih, 
temveč tudi na zabavnih športnih aktivnostih. V naših 
skupinah je vedno polno smeha, trenerji pa skrbijo, da 
se tudi zelo prepotimo in seveda sprostimo. 

Gordana Lokajner
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Lahko bi pisali, da je bil prekrasen jesenski dan, ali 
poletni ali zimski, a tudi tega ne, kateri letni čas je bil. 
Torej tega lepega čudežnega dne, je zdravnik urološke-
ga tima delal ambulanto. Bilo bi nič nenavadno in ves 
njegov trud bi šel verjetno v pozabo, če se ne bi zgodil 
čudež. Natančneje, čudežna ozdravitev tumorja 
testisa. Vemo, da so tumorji testisov kar do-
bro ozdravljivi, a kljub temu se ta ozdravi-
tev šteje med čudeže. Morda bi ta čudež 
lahko pripisali višjim silam, morda bi iz 
Onkološkega inštituta lahko naredili celo 
romarski kraj in bi lahko prodajali podobi-
ce zdravnika, bolnika, medicinske sestre ali 
celo tumorja… a nismo. Dostojevski ali Tolstoj 
bi pred opisom samega čudeža napisala še vsaj 30 
strani opisa pokrajine, čustev vpletenih, družbeno-poli-
tične situacije, a ker nisem ne en ne drugi, bom prešla 
kar na opisovanje čudeža. 

Torej, na vrata ambulante potrka starejši gospod z 
napotnico v roki. Ali je bila ta roka tresoča in gospod 
prestrašen, ni znano, prav posebnega strahu v njego-
vih očeh pa ni moglo biti, glede na to, da se je ta po-
datek v ustnem izročilu izgubil. Na napotnici je pisalo: 
»Tumor testisa« in zraven najpogosteje se pojavljajoči 
črki i.o. (lat. in observatione), kar pomeni, da je samo 
postavljen sum na neko diagnozo. Onkologi, vajeni in 
zelo alergični na ti dve črki, si pogosto mislimo, da bi 
bilo bolje, če bi pisalo i.a., kajti velikokrat se počutimo 
precej oslovsko, ko preberemo i.o., še posebej tam, kjer 
bi se domnevni tumor lahko otipalo, in testisi, če smo 
natančni, spadajo med otipljive dele telesa. 

Iz zgodovine inštituta

Čudežna ozdravitev 
tumorja testisa
Nekega lepega ambulantnega dne, pa ne vemo več točno kdaj in 
v kateri ambulanti, tudi ime zdravnika-čudodelca se je izgubilo v 
pozabo, se je na Onkološkem inštitutu dogodil čudež.

Torej, starejši gospod z napotno diagnozo »tumor 
testisa i.o.« stopi v ambulanto in zdravnik ga prijatelj-
sko vpraša: »Kaj bo ata, je nekaj zraslo?« In ata pravi: 
»Ja, ja, nekaj je zraslo.« »Pokažite«, pravi zdravnik. Ata 
sleče svoj spodnji del oprave. Zdravnik pogleda in hitro 

ugotovi, da je tumor testisa take sorte, pri katerem 
je po manjšem semi-kirurškem posegu ozdra-

vljivost 100-odstotna in to brez akutnih in 
poznih posledic. Celo estetika področja bo 
ostala nedotaknjena. Skratka zdravnik ugo-
tovi, da se bo v naslednjih petih sekundah 
zgodil čudež! Da, pravi pravcati čudež. Tu-

mor testisa je bil namreč velik, lep, klop, fajn 
sit in poln krvi. Zdravnik prime pinceto, zagrabi 

klopa, ga izvleče in bolnik je bil rešen! Po nekaj mi-
nutah je ozdravljen odkorakal iz ambulante in čeprav 
ustno izročilo tega ne pravi, predvidevamo, da je bil 
tudi srečen in zadovoljen. 

Da pa zdravljenje tumorja testisa ni pustilo čisto no-
benih posledic, ne moremo reči. Vsaj ena prestrašena 
oseba nastopa v tej zgodbi. To je bila uboga medicinska 
sestra, ki je zbežala iz ambulante. Zdravnik je namreč 
klopa položil na pult in ta mlad, močan, krepak, velik 
in sit, je začel po pultu skakati. To je ubogo žensko tako 
prestrašilo, da je pobegnila, kolikor hitro je mogla. 

Nauk zgodbe: Tudi največji skeptiki, ki v čudeže v 
onkologiji ne verjamejo, so v zmoti. Opisana zgodba je 
primer popolne in trenutne ozdravitve tumorja. No, ali 
je bila ta ozdravitev čudežna, res lahko malo podvomi-

mo… 
Mirjana Rajer

Tudi največji 
skeptiki, ki v 

čudeže v onkologiji 
ne verjamejo, so v 

zmoti.
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Kadarkoli med sodelavci omenim Zlato knjigo Onkološkega inštituta Ljubljana, ugota-
vljam, da mnogi ne vedo, da jo imamo. Pa jo imamo – že od prvega ''delovnega'' dne inštituta 
1. avgusta 1938, ki se je takrat imenoval Banovinski inštitut za raziskovanje in zdravljenje 
novotvorb. Tega dne so bili v prenovljene prostore šempetrske kasarne (stavba A) sprejeti prvi 
bolniki. Inštitut je bil sicer ustanovljen že leta 1937 z odlokom uprave Dravske banovine. V 
prvem letu obstoja je imel 28 bolniških postelj, na zdravljenje pa je sprejel 718 bolnikov. 

Od takrat v Zlati knjigi ohranjamo spomin na ključne dogodke in pomembne dosežke in-
štituta, s podpisi in posvetili mnogih uglednih osebnosti. 

Le s spoštljivim pogledom nazaj lahko razvijamo inštitut tudi danes in naprej. V vsaki šte-

vilki Onkoskopa bomo zato objavili kak utrinek iz te knjige. 
Amela Duratović Konjević

Utrinek iz Zlate knjige 

O Zlati knjigi Onkološkega 
inštituta Ljubljana

(Zlato knjigo je meni v hrambo zaupala 
ga. Alenka Benedik Senčar, univ. dipl. prav., 
naša upokojena sodelavka, ki je bila na OI 
vrsto let zaposlena kot pomočnica generalne-
ga direktorja za pravno področje).
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Onkološki inštitut Ljubljana je javni zdravstveni 

zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na 

sekundarni in terciarni ravni ter opravlja 

pedagoško in raziskovalno dejavnost na področju 

onkologije za celotno Slovenijo. 

Multidisciplinarni pristop k zdravljenju in 

timsko delo, uspehi v strokovnem in znanstveno-

raziskovalnem delu, dobro sodelovanje z 

domačimi zdravstvenimi ustanovami in aktivno 

vključevanje v mrežo slovenskih zdravstvenih 

služb kot tudi sodelovanje s podobnimi 

ustanovami v Evropi in po svetu dajejo inštitutu 

dobre temelje za nadaljnji razvoj.


