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Tudi jaz sem ONKO! 
Uredništvo vabi vse zaposlene k 
soustvarjanju našega internega 
časopisa ONKOskop. Prispevke 
in predloge za naslednjo številko 
posredujte do 10. avgusta 2017 
Ameli Duratović Konjević:   
E: aduratovic@onko-i.si;  
T: 01 5879 625 ali se oglasite v 
pisarni v pritličju stavbe C.!
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KVzemite si trenutek za srečo

Ameriški psiholog Phillip Zimbardo, avtor zname-
nitega standfordskega zaporniškega eksperimenta, je 
po večletnih raziskavah razvil teorijo, da vsak človek raz-
lično dojema čas. Svoje izkušnje umeščamo v pretekle, 
sedanje in prihodnje časovne okvire, čemur pravi časov-
na perspektiva. Naše časovno zaznavanje je nezavedno, 
subjektivno (ni vezano na objektiven čas, uro), izoblikuje 
se skozi naše izkušnje in je odvisno od kulture, družbe-
nega razreda, izobrazbe... Naš odnos do časa vpliva na 
naše misli, čustva, vedenje. Pri tem smo lahko usmerje-
ni v različne časovne perspektive: negativno preteklost, 
v pozitivno preteklost, v hedonistično sedanjost, v fata-
listično sedanjost, v prihodnost ali v transcendentalno 
prihodnost (kateri tip ste vi, lahko preverite s preprostim 
Zimbardovim testom). 

In kdo so po njegovem mnenju bolj zadovoljni ljudje? 
Zimbardo pravi, da je najboljša kombinacija veliko pozi-
tivne preteklosti, zmerno veliko pozitivne prihodnosti in 
zmerno uživanje v sedanjosti. Kar moramo narediti, pravi 
Zimbardo, je razvijati mentalno fleksibilnost, da znamo 
na preprost način prehajati med različnimi časovnimi per-
spektivami glede na zahteve trenutne situacije.

Precej logično, kajne? V praksi pa vemo, da ni tako 
(lahko). Čas nas kar naprej prehiteva. Nekateri od nas so 

Oh, give us pleasure in the flowers to-day;

       And give us not to think so far away

   As the uncertain harvest; keep us here

        All simply in the springing of the year.
(odlomek iz pesmi Roberta Frosta 'A prayer in Spring')

ujeti v razmišljanjih o preteklih napakah, nekateri za ci-
lje v  prihodnosti žrtvujejo čas, ki bi sicer bil namenjen 
družini ali za prosti čas, predvsem pa ne znamo več uži-
vati v trenutku. 

Zato vam za letošnjo pomlad želim, da se ustavite. Za 
trenutek, za uro, za dan. Vzemite si čas za lepe spomi-
ne preteklosti, ker, kot pravi Zimbardo, so to vaše trdne 
korenine, temelj identitete; vzemite si čas za pozitivno 
oblikovanje načrtov prihodnosti, ker vam to daje krila za 
nove izzive; vzemite si čas za uživanje danes, ker vam to 
daje energijo. Uživajte v regratu zadnjega zimskega dne 
(na tokratni naslovnici), uživajte ob pogledu na vašega 
otroka na toboganu, uživajte v mirni večerji s partner-
jem, prijateljico, mamo, za katero doslej niste našli časa. 
Vzemite si trenutek za srečo. 

Vabim vas, da si vzamete tudi čas za branje šeste šte-
vilke ONKOskopa, v kateri smo ponovno zbrali številne 
dogodke naše inštituta. Vabim vas, da jih doživite kot 
prijetno preteklost, pozitivno sedanjost in svetlo priho-
dnost.  

Amela Duratović Konjević
glavna in odgovorna urednica ONKOskopa
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Oddelek za akutno 
paliativno oskrbo

 Maja Ebert Moltara, Boštjan Zavratnik, Marjana Bernot

Paliativna oskrba na OI - ki jo na kratko definiramo kot aktivno celostno obravnavo bolnikov z neozdravljivo 
boleznijo ter podporo njihovim bližnjim - se izvaja na vseh bolnišničnih oddelkih inštituta, na Oddelku za 
akutno paliativno oskrbo pa so obravnavani bolniki, ki potrebujejo t.i. specialistično paliativno oskrbo. 
Oddelek letos obeležuje 10 let ustanovitve in delovanja, kar smo vzeli kot izhodišče za predstavitev 
te izrazito multidisciplinarne enote. Pogovarjali smo se z vodjo oddelka Majo Ebert Moltara, dr. med., 
Boštjanom Zavratnikom, dipl. zn., in koordinatorico paliativne oskrbe Marjano Bernot, dipl. m. s. 

Prosim za kratko predstavitev oddelka – kaj je namen 
vašega oddelka in kdo so zaposleni
Maja Ebert Moltara: Oddelek za akutno paliativno 

oskrbo je namenjen bolnikom z neozdravljivo, napre-
dujočo boleznijo z akutnimi simptomi. To pomeni, da 
to ni negovalni oddelek, ampak je oddelek za zdravlje-
nje akutnih, težkih, kompleksnih simptomov. 

Na oddelku so zaposleni zdravnik specialist, diplo-
mirane medicinske sestre in srednje medicinske sestre, 
koordinator paliativne oskrbe in drugi profili, potrebni 
za funkcioniranje oddelka. Vsi v timu imajo dodatna 
znanja iz paliativne oskrbe.

Letos obeležujete 10-letnico oddelka. Kakšna je zgodo-
vina nastanka oddelka?
MEM: Trenutna ekipa, ki deluje na oddelku, ni bila 

prisotna pri samem nastajanju, tako da bi več o tem 
lahko povedala prim. Jožica Červek, ki je bila tudi prva 
vodja oddelka. Oddelek je sicer pričel z delovanjem 
februarja 2007. Prvo leto so nekako poskusno vpelje-
vali idejo paliativne oskrbe na Onkološkem inštitutu, 
nato pa je oddelek začel zelo aktivno delovati. Odde-
lek ima šest postelj in že od drugega leta naprej na 
oddelku obravnavamo približno 200 bolnikov letno. 
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Kateri bolniki pridejo do vašega oddelka?
MEM: Na naš oddelek so sprejeti bolniki z najbolj 

kompleksnimi simptomi; na OI imamo namreč kar ve-
liko število bolnikov z neozdravljivo boleznijo, se pravi 
bolnikov, ki potrebujejo paliativno oskrbo, ampak vsi ne 
potrebujejo obravnave na našem oddelku, ker jih lahko 
dobro obravnavajo njihovi lečeči onkologi. K nam torej 
pridejo najtežji bolniki. Poleg šestih postelj naše delo 
poteka tudi v ambulanti za zgodnjo paliativno oskrbo, 
imamo pa tudi konziliarno službo, ki deluje kot pod-
pora paliativni oskrbi na drugih bolnišničnih oddelkih 
inštituta.

Kako potekajo vaši dnevi?
Boštjan Zavratnik: Celotno gledano se zdi, da so dnevi 

dokaj rutinski. Zjutraj prihod v službo, predaja službe, 
delo z bolniki in naročanje v lekarno do devetih, nato 
sestanek širšega paliativnega tima, vizita po sestanku, 
ponovno delo z bolniki, še kakšen družinski sestanek, 
popoldanska predaja službe in zaključek ob pol treh. 
Seveda je znotraj tega toliko podrobnosti in toliko dru-
gih aktivnosti, tako da je vsak dan edinstven. Pestrosti 
praktično nikoli ne zmanjka in navadno je tako, da se 
samo čudim kako čas beži.

Marjana Bernot: Na omenjenih jutranjih sestankih so 
prisotni še sodelavci iz protibolečinske ambulante in gle-
de na potrebe bolnikov tudi drugi strokovnjaki. Včasih 
se nam pridružijo tudi zdravniki drugih oddelkov, ki pri-
dejo predstavit kakšnega bolnika. Veliko je ‚krožečih‘, ki 
so na izobraževanju pri nas – dijaki zdravstvene nege, 
krožeči specializanti družinski zdravniki, internistične 
onkologije in radioterapevti. Veliko časa v dnevu name-
nimo načrtovanju in izvedbi družinskih sestankov, po-
govorom s svojci. Enkrat tedensko imamo tudi interna 
izobraževanja, v popoldanskem času sledijo ambulante, 
in sicer dvakrat tedensko (ob sredah in četrtkih).

MEM: Ta soba zna biti zelo polna .

Kakšno je sodelovanje z drugimi enotami OI, kako poteka?
BZ: Poudarek paliativne oskrbe je na multidiscipli-

narni obravnavi bolnikov in svojcev, zato je sodelovanje 
z drugimi enotami nepogrešljivo. Najpomembnejše je 
sodelovanje s protibolečinsko ambulanto, redno sode-
lujemo s fizioterapijo in oddelčno zdravstveno admini-
stratorko, ki je še posebej pomemben del našega tima. 
Ostale enote, kot so psihoonkologija, lekarna, radiologi-
ja, klinična prehrana in dietoterapija itd., vključimo po 
potrebi, glede na specifične potrebe posameznega bol-
nika in svojcev. Za vse pa velja, da sodelujemo odlično. 
Do sedaj so se še vedno vsi odzvali, ko smo jih prosili 
za pomoč.

MEM: Današnji dan se je začel tako, da me je ob pri-
hodu na oddelek pozdravila psihologinja, ki je prišla 
zaradi enega bolnika, in socialna delavka, po timskem 
sestanku so nas klicali iz oddelka internistične onkolo-
gije in prosili za konzultacijo in tako naprej. Dejansko 
nas kličejo po potrebi, sodelujemo z vsemi službami, 
saj paliativna oskrba pomeni celostno obravnavo in po-
trebujemo širok nabor naših strokovnjakov, da lahko 
ustrezno celostno obravnavamo bolnika in svojce. Zelo 
dobro sodelujemo tudi s prehranskim timom.

MB: Vključevanje bolnikov na oddelkih poteka raz-
lično, nekje imamo veliko že utečenega sodelovanja, na 
določenih oddelkih pa se ta koordinacija šele vzposta-
vlja. Nekateri timi še nimajo izkušenj z nami in niti ne 
vedo, kakšna je vloga koordinatorja oz. celotnega palia-
tivnega tima. Po prvi izkušnji nas spoznajo in sodelo-
vanje steče.

Kakšen je točno namen koordinatorja v paliativnem timu?
MB: Koordinator podpira odločitve zdravnika in 

bolnika in pomaga pri njihovi izvedbi. Koordinator-
stvo pomeni predvsem povezovanje med zdravnikom, 
bolnikom in svojci, ki pride do izraza že ob sprejemu 
bolnika v bolnišnico, še bolj pa ob odpustih. Takrat ob 

Paliativna oskrba je celostna pomoč bolnikom z 
neozdravljivo boleznijo in njihovim bližnjim. Zdravstveni 
delavci si s paliativno oskrbo prizadevajo za optimalno 
obvladovanje telesnih simptomov bolezni, izvajanje 
kakovostne nege ter lajšanje psihičnih, socialnih in 
duhovnih stisk bolnika.  Glavni cilj paliativne oskrbe je 
čim boljša kakovost življenja bolnika in njegovih bližnjih.

Oddelek je 10-letnico delovanja obeležil s strokovno 
prireditvijo v torek, 21. marca 2017, v predavalnici stavbe 
C, na kateri so predavali domači in tuji strokovnjaki, med 
njimi priznani nemški strokovnjak prof. dr. Raymond Voltz, 
dr. med., direktor paliativnega oddelka Univerzitetne 
bolnišnice v Kölnu, in prva vodja oddelka prim. Jožica 
Červek. O strokovnem posvetu podrobneje pišemo v 
rubriki ONKOznanje, na str. 35.
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premestitvi bolnika prihaja do določenih ovir in je po-
trebno več komunikacije s primarnim nivojem zdra-
vstva (osebni zdravnik, patronažna služba), da bi znali 
ustrezno oskrbeti bolnika v domačem okolju. 

Omenili ste, da letno obravnavate 200 bolnikov, kaj to 
pomeni na dnevni ravni?
MEM: Na dnevni ravni lahko pomeni nič sprejemov ali 

pa 3-4 sprejeme dnevno. So tiha obdobja, ko se tudi mi 
malo spočijemo, so pa tudi zelo ‚hudi‘ tedni za celo ekipo.

MB: Tu pride do izraza pomen kompleksnosti obrav-
nave. Imamo lahko samo en primer bolnika in svojcev, 
ki pa zahtevajo veliko dela. Sploh če je bolnik v domačem 
okolju, imamo zelo veliko telefonskih pogovorov z raz-
ličnimi deležniki v tem procesu, da je oskrba ustrezna. 

Poleg obravnave bolnika velik del vašega dela predsta-
vlja sodelovanje s svojci. Kako poteka to sodelovanje?
MEM: Sodelovanje s svojci je nuja, saj bolniki pride-

jo s kompleksnimi simptomi in pričakujemo, da bodo 
potrebovali podporo svojcev, že tukaj pri nas, predvsem 
pa doma. Delujemo v smeri, da bolnikom omogočimo 
biti doma – številne študije so pokazale, da si to želi 
večina bolnikov, niso pa vsi taki. Naša osrednji cilj je, 
da bolnika odpustimo v domače oskrbo oz. v ustrezno 
okolje, ki ga zagotavljajo svojci, najbližji, ki lahko po-
magajo. Zato je družinski sestanek osnovna aktivnost 
pri vsakem bolniku, ki ga izvedemo vsaj enkrat med 
hospitalizacijo, običajno že po par dnevih, zato da spo-
znamo družino, da vidimo, kam naj se nadaljnja oskrba 
usmerja. Če je to možno, sproti peljemo vse potrebne 
postopke za to dodatno pomoč. Če skrb v domačem 
okolju ni možna, začnemo iskati druge možnosti. 

MB: Svojci so zelo pomemben član v našem timu, 
pomembni so seveda najprej za bolnika, pa tudi za nas, 
ker lahko prek njih dobimo veliko podpore za samo 
oskrbo in sodelovanje. Po drugi strani nas lahko tudi 
zelo bremenijo. Kdaj se izkaže, da obstaja določena di-
namika v družini, ki je breme temu sodelovanju, pri 
čimer je breme takšno, da ga mi ne moremo reševa-
ti v vsej kompleksnosti. Vedno pa se zelo trudimo, da 
iz vsega, kar se je dogajalo v družini, potegnemo tisto, 
kar je na koncu najboljše za oskrbo tega bolnika. Svojci 
lahko zahtevajo veliko časa, pomembno pa je, da jih mi 
opolnomočimo, da imajo energijo in znanje za sodelo-
vanje z nami, ko bolnik tega ne zmore več sam.

MEM: Koliko delamo s svojci, je pomembno tudi za 

bolnika samega. Veliko bolnikov ima občutek, da so v 
breme svojcem, okrog tega se veliko pogovarjamo oz. 
sprožimo ta pogovor, ker se bolniki in svojci težko po-
govarjajo o situaciji, v kateri so se znašli. Veliko delamo 
na pogovorih, spodbujanju, tolažbi. Pri tem smo pogo-
sto uspešni, včasih pa tudi ne, saj je vsaka družina in 
vsak bolnik zgodba zase.

MB: Svojci gredo čez iste procese kot bolnik – spre-
jemanje bolezni, razumevanje, informiranje o zdravlje-
nju in oskrbi. Pri tem vidimo, da ščitijo drug drugega 
pred določeno informacijo, pred določenimi stanji. Tu 
lahko mi - s svojim znanjem in možnostjo predvideva-
nja dogodkov - delujemo kot povezovalci med njimi, po-
magamo jim pri odstranjevanju teh ovir, da znajo kljub 
velikim spremembam v njihovih življenjih in družini 
ponovno vzpostaviti ustrezne odnose med seboj. Opa-
žamo, da na drugih oddelkih zmanjka časa ravno za ta 
del oskrbe, in tu je dobrobit tega tima oz celotne palia-
tivne oskrbe.

MEM: Je pa ta obravnava res zahtevna, tudi časovno.
MB: Zahtevna tudi v smislu komunikacije in vpogle-

da v bolnikovo stanje…
MEM: …in timskega dela. Nekateri bolniki se odpre-

jo samo medicinski sestri, drugi samo zdravniku, spet 
tretji se zaupajo samo nočni sestri. Dejansko, če ekipa 
tukaj ne deluje kot celota, potem se lahko izgubijo mar-
sikatere zelo pomembne informacije.

BZ: Bolniki so zelo redko sami, navadno prinašajo s 
seboj še celotno socialno »prtljago«, če se lahko malo 
pošalim. Dejstvo je, da če bi obravnavali bolnika kot 
samotno celico, ne da bi vključili še njegovo socialno 
mrežo, obravnava ne bi bila celostna. Bolniki prihajajo 
k nam včasih z zelo zapletenimi socialnimi situacijami, 
s katerimi se lahko kot tim soočimo samo, če gledamo 
na bolnika in svojce kot celoto. Tukaj namerno ne želim 
izpostavljati toliko mojega osebnega sodelovanja s svoj-
ci, saj je to le delček oskrbe, ki jo nudi celoten tim. Vse-
kakor pa je tisto, kar svojci najbolj potrebujejo, občutek, 
da je bolnik v varnih rokah, dokler je pri nas, in da bo še 
naprej varnih rokah po odpustu. Pripeljati tako bolnike 
kot njihove svojce do tega, da se počutijo varno, je lahko 
eden največjih izzivov, sploh če so imeli v preteklosti 
kakšne negativne izkušnje z zdravstvenim sistemom. 
Veščine komunikacije in občutek za sočloveka sta tukaj 
izrednega pomena.
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Omenjali ste znanje, s katerim oskrbite tudi svojce, pa 
se bom navezala še na druge vaše dejavnosti. Vemo, da 
je oddelek učna baza, skrbi za znanje, izobraževanje 
tako zaposlenih OI kot zunanjih, izvajate klinične 
študije, pišete članke, oblikujete smernice ... 
MEM: Tak oddelek ima na terciarnem nivoju v Slo-

veniji samo Onkološki inštitut; poleg že omenjenih 
oblik dela z bolniki in svojci je zelo pomembna vloga 
nas kot terciarnega inštituta tudi v izobraževanju in 
raziskovanju. K nam na oddelek v okviru kroženja pri-
dejo specializanti internistične onkologije in radiotera-
pije, v zadnjih letih tudi družinski zdravniki, tega smo 
zelo veseli. K nam na oddelek pridejo za 3-4 dni, kjer se 
edino tukaj srečajo s paliativno oskrbo v praksi, če tako 
rečemo. Ves čas skušamo izvajati redna izobraževanja 
za naše zaposlene na inštitutu, vsaj 2- do 3-krat letno iz-
vedemo usmerjene delavnice, poleg tega pa smo vklju-
čeni v dejavnost Slovenskega združenja za paliativno in 
hospic oskrbo pri Slovenskem zdravniškem društvu, ki 
trenutno v Sloveniji nadomešča manjko v izobraževal-
nem programu. Namreč, ne zdravniki ne medicinske 
sestre, kaj šele drugi profili, ne dobimo niti osnovnih 
znanj iz paliativne oskrbe med našim izobraževanjem.

Inštitut oz. oddelek je leta 2009 prejel mednarodno 
akreditacijo ESMO kot center odličnosti na področju 

celovite paliativne oskrbe, ki jo je nato še dvakrat 
obnovil, in spomnim se, da je našemu sporočilu za 
javnost sledila zgolj ena objava v medijih. Že po tej plati 
se je lahko čutilo nepoznavanje področja v javnosti, 
nezanimanje. Nato smo skupaj s timom vsako leto 
vsaj ob svetovnem dnevu paliativne oskrbe in hospica 
osveščali javnost, prevajali besedila mednarodne 
zveze, pisali sporočila za medije, organizirali novinarske 
konference, in odziv v medijih in javnosti je vsako leto 
večji. Ali čutite ‚posledico‘ vašega dela na izobraževanju 
tudi pri strokovni javnosti?
MEB: Marsikaj se je spremenilo. Paliativna oskrba ni 

več nekaj čisto nepoznanega. Je pa še veliko dela, da bo 
paliativna oskrba ustrezno prepoznana tudi med stro-
kovno javnostjo. 

Če povzamem, skrbite za paliativne bolnike, za njihove 
svojce, za izobraževanje vseh drugih profilov v hiši 
in zunaj OI… zato me zanima, kdo pa skrbi za vas? V 
mislih imam seveda vaše osebne stiske ob težkem 
vsakodnevnem soočanju ne samo s smrtjo, pač pa 
tudi z zahtevno strokovno obravnavo zaradi zahtevnih 
socialnih, čustvenih in drugih momentov in situacij, ki 
so pričakovane v paliativni oskrbi?
BZ: Skrb zase je poglavitna veščina, ki jo mora osvoji-

ti vsak zase. Seveda obstajajo oblike skupinskih in indi-
vidualnih podpornih programov, ki pa pri nas niso zaži-

Boštjan Zavratnik: Poudarek PO je na multidisciplinarni obravnavi bolnikov in svojcev, zato je sodelovanje z drugimi enotami 
nepogrešljivo. Na sliki širši paliativni tim.



ON
KO

SK
OP

 0
6 

• 
SP

OZ
NA

JM
O 

SE
8

veli. Osebno bi lahko rekel, da sem osvojil nekaj veščin, 
ki mi pomagajo, da lažje »preživim«. Prva je, da sem se 
naučil, kako poznati samega sebe. Da vem, kje so moje 
meje in česa sem sposoben. Drugič, da znam na pod-
lagi tega postaviti jasne meje tudi navzven. Znati reči 
»NE!« in ne imeti slabe vesti je zame zelo pomembna 
veščina. In tretjič, da znam ob prihodu domov čim bolj 
odklopiti službo. Zaradi takšne ali drugačne pestrosti to 
seveda vedno ni mogoče v celoti. Nekih skritih receptov 
žal nimam, tako da je dejansko na vsakem posamezni-
ku, da sam pri sebi ugotovi, kaj mu pomaga in kaj rabi.

MEB: So pa zagotovo težke situacije na tem oddelku 
vsak dan. Vemo tudi, da se posebne skupine ljudi od-
ločajo za te poklice, to so običajno ljudje, ki imajo spo-
sobnost hitre regeneracije. Veliko delamo na tem, da se 
vsak zase in vsi skupaj zavedamo teh malih dogodkov 
v življenju, ki te spravijo do regeneracije. Nekoč smo 
na nekem predavanju slišali, da je klasičen primer re-
generacije, ko gre moški zvečer na košarko s prijatelji. 
Nam se zdi mogoče trapasto, prav tako vemo, da večje-
ga učinka za boljšo fizično pripravljenost posameznika 
to ne bo imelo , ampak gre za regeneracijo. Vsak od 
nas to rabi, vsak mora najti svoj način in o tem se po-
govarjamo tudi znotraj tima, moramo prisluhniti sami 
sebi, da se lahko soočamo s tako težkimi situacijami.

Kot je Boštjan omenil, v preteklosti smo imeli su-
pervizijo, ki pa se nam ob vsem obsegu dela enostavno 
ni obnesla. Zaposleni so jo občutili kot dodatno obre-
menitev, namesto kot dobrobit, saj si je sredi delovnega 
dne težko vzeti uro in pol časa za sproščen pogovor, če 
veš, da te v sosednji sobi čakajo bolniki, svojci … Mogo-
če tudi še ni dovolj izkušenj teh, ki izvajajo supervizije, 
za vodenje na področju paliativne oskrbe.

MB: Na naših internih izobraževanjih smo se pogo-
varjali, da bi bila za nas mogoče sprejemljiva intravizija. 

MEM: Poskusili bomo in videli, ali bo steklo. Cilj je, 
da med seboj delimo izkušnje, način odzivanja, kar si-
cer počnemo že sicer, na dnevni ravni, neformalno. 

In ob tem hodite še na košarko .
Smeh vseh
MB: In v pevski zbor .
MEB: Pomagajo tudi otroci – popoldansko delanje 

nalog, učenje angleščine .
Če bi strokovni in organizacijski razvoj oddelka potekal 
po vaših željah in potrebah bolnika in svojcev, kako bi 
bil videti oddelek čez 10 let?

MEM: OI načeloma ne potrebuje večjega oddelka za 
akutno paliativno oskrbo kot je šest postelj, govorim to-
rej o hospitalnem delu. Ker če usmerimo v to, kaj si bol-
niki želijo, in 60-80 % bolnikov v evropskih državah si 
želi zadnje obdobje preživeti večinoma doma, se mora-
mo osredotočiti na to, kako jim to omogočiti. Za situaci-
je, ko bolniki potrebujejo bolnišnico, je prav, da pridejo 
v bolnišnico. Neko preprosto pljučnico med paliativnim 
zdravljenjem pa lahko obravnava tudi vsak lečeči onko-
log na drugem oddelku ali drug zdravnik. Kar pa se tiče 
ambulantne dejavnosti, bi bilo idealno, da bi jo imeli 
vsak dan – zato da bi lahko za bolnika na isti dan uskla-
dili pregled pri lečečem onkologu, kjer npr. še prejema 
kemoterapijo, in nato še pri paliativnem zdravniku, da 
bolniku ni treba večkrat prihajati. To bi zahtevalo več 
zaposlenih, natančneje več ustrezno izobraženih zapo-
slenih. To bi bila lahko tista prava zgodnja paliativna 
oskrba, za katero danes vemo, da ne samo da zvišuje 
kakovost življenja, ampak tudi podaljšuje preživetje. 
Vključuje se sočasno z že specifičnim zdravljenjem; 
npr. ko bolnik s pljučnim rakom dobi kemoterapijo, je 
hkrati že spremljan v paliativni ambulanti in mu lahko 
tako bolje pomagamo pri obvladovanju simptomov, ga 
podpiramo pri vseh aktivnosti, da lažje prenaša zdra-
vljenje, do vključno takrat, ko je to specifično zdravlje-
nje zaključeno in se potem obravnava nadaljuje samo s 
paliativno oskrbo. 

Amela Duratović Konjević

Na sliki z leve proti desni: Marjana Bernot, Maja Ebert Moltara, 
Boštjan Zavratnk
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Kakšna je zgodovina nastanka oddelka za akutno 
paliativno oskrbo na OI?
OI je bil že ob svojem nastanku leta 1938 oblikovan 

kot center za celostno in multidiscplinarno obravnavo 
bolnikov z rakom. Kljub velikemu napredku v zgo-
dnjem odkrivanju in zdravljenju raka je to pri polovici 
bolnikov še vedno neozdravljiva bolezen, pri kateri je 
potrebna paliativna oskrba (PO). Že leta 2000 smo spo-
znali, da za bolnika z napredovalo boleznijo in svojce pri 
nas ni ustrezno poskrbljeno in da simptomatsko zdra-
vljenje, ki smo ga v praksi izvajali, ni enakovredno PO s 
timskim pristopom. Zato smo leta 2000 ustanovili več-
poklicni tim za PO in s tem dopolnili celostno oskrbo 
raka na OI in v naši državi. Tim je nato pričel pridobiva-
ti dodatna znanja ne samo iz paliativne medicine, am-
pak tudi paliativne zdravstvene nege, psihosocialne in 
duhovne podpore v tujini. PO bolnikov pa je izvajal kot 
svetovalni organ na vseh bolniških oddelkih in ambu-
lantah na OI. Obenem smo pripravljali strokovni in ka-
drovski program za paliativni oddelek. Februarja 2007 
je nato pričel delo Oddelek za akutno paliativno oskrbo, 
v tesni povezavi z ambulanto za obravnavo bolečine. Ob 
pričetku delovanja oddelka je že obstajal specialistični 
tim, izobražen za strokovno zahtevnejšo obravnavo: 
pripravljene klinične poti, ocenjevalniki za prepoznavo 
in oceno simptomov in pomagala. S koordinatorjem za 
paliativno oskrbo smo zagotovili nepretrgano PO tudi 
po odpustu bolnika. Člani tima smo s svojim znanjem 
in pripomočki sodelovali tudi pri oblikovanju državne-
ga programa PO.

Kako gledate na razvoj paliativne oskrbe na OI in v 
državi v zadnjih desetih letih?
Po desetletju trdega dela tima lahko rečemo, da se 

je oddelek uspešno vključil v celostno oskrbo obolelega 
z rakom. Izboljšali smo primarno PO na bolnišničnih 
oddelkih, vpeljali v uporabo objektivne pokazatelje za 
breme simptomov, prepoznavo zadnjega obdobja življe-

Za kratek pogovor o zgodovini 
oddelka in razvoju paliativne 
oskrbe smo ob njegovi 10-letnici 
prosili prvo vodjo – prim. Jožico 
Červek, dr. med.

nja, procesa umiranja in oskrbo umirajočega. Sestavni 
del PO je postala odprta komunikacija z bolnikom in 
s svojci - družinski sestanki. Vzpostavili smo ustrezne 
povezave znotraj OI - na bolnišničnih oddelkih in am-
bulantah, ter zunaj OI, s primarnim zdravstvenim var-
stvom (družinski zdravnik, patronažna služba) in dru-
gimi zdravstveno-socialnimi ustanovami ter Hospicem 
in s tem zagotovili nepretrgano PO. Z vsem tem se je 
pričel vedno bolj uveljavljati paliativni pristop pri zdra-
vstvenih delavcih, s čimer se približujemo pred leti za-
stavljeni viziji o vpeljavi programa paliativnega pristopa 
v slovenski zdravstveni prostor že v zgodnjem obdobju 
napredovale bolezni; če je bila pred leti PO umeščena 
v obravnavo šele po zaključenem specifičnem zdravlje-
nju, ki je usmerjeno v podaljševanje življenje, je danes 
PO umeščena v vse stadije razširjene, neozdravljive  bo-
lezni. Še vedno pa medicinski pristop pogosto zasledu-
je napačen cilj z zdravljenjem in intervencijami vse do 
trenutka smrti in je usmerjen v specifično zdravljenje, 
namesto v kakovost življenja. Za konec želim poudariti, 
da dostopnost PO vsem potrebnim take pomoči (ko oz-
dravitev ni več možna)  ni samo naloga zdravstva, am-
pak tudi civilne družbe in države. Kakovost, dostopnost 
in organizacija PO je odraz kulture zdravstvene ustano-
ve, predvsem pa odraz kulture naroda.             

   ADK

Na strokovnem posvetu ob 10-letnici OAPO so se sodelavci 
zahvalili prim. Jožici Červek za njen prispevek pri razvoju oddelka 
in področja paliativne oskrbe.
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N A  K A V I  S  S O D E L A V C E M …

Nina Suhadolc Milković je naša nasmejana sodelavka iz Enote za bolnišnično 
higieno, ki je zavrnila naše povabilo na kavo. Ker kave ne pije . Zato smo pogovor 
opravili ob delitvi čokoladice Kit-Kat.  In izvedeli smo marsikaj zanimivega o njej.

Nina Suhadolc Milković

Kaj vam zjutraj pričara nasmeh na obraz in dobro voljo?
Zagotovo družina. Pa sonce. Marsikaj pravzaprav .
Kava pa ne? 
Ne, kava ne . Čaj pa . Planinski čaj je recimo su-

per .
Koliko časa ste že na OI?
Skoraj tri leta.
Kako zgleda vaš tipičen dan?
Ali to sploh obstaja?  Doma se tipičen dan začne 

tako, da zjutraj v posteljo priteče moj štiriletnik, ki se 
kratek čas crklja, potem pa že kliče mami, v akcijo!  
Zaključi pa se tudi podobno, pravljice za lahko noč in 
pri tem jaz prej zaspim kot on .

Vmes je treba pa v službo?
Vmes je treba pa v službo . Ponavadi me ob pri-

hodu čakata že vsaj neodgovorjena klica in elektronska 
sporočila, zato si najprej vzamem čas, da naredim pri-

oritete tistega dne, ker je vsak dan drugače. Vsak dan 
so sestanki, nadzori, ni pa rutine, in to mi je všeč, da je 
vsak dan nekaj novega.

Kaj vas pri delu na OI najbolj izpolnjuje? 
Samo delo me izpolnjuje. Res zelo uživam v delu, 

ki ga opravljam. Težko je ljudi prepričati, da delujejo 
preventivno, jih motivirati in zato moraš biti sam dovolj 
motiviran in vztrajen, in jaz to sem. V zadovoljstvo mi 
je, ko vidim, da s to vztrajnostjo dosegaš spremembe, 
sicer z majhnimi koraki, pa vendarle.

Kaj cenite pri sodelavcih?
Iskrenost in zaupanje. Za tako pomemben inštitut, 

kot smo mi, je zelo pomembno, da si sodelavci zaupa-
mo, da se lahko zanesemo drug na drugega ob težavah. 
Pomembno je tudi, da ob težavah iščemo rešitve, ne 
krivce. In da so prijazni in nasmejani .

Kaj naredite, ko rabite popoln odklop od vsega? 
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Ali grem s prijateljico na dolgo dolgo pijačo ali gre-
mo z družino v naravo. Ni pomembno vreme, ni po-
memben kraj, hribi, morje, kamorkoli.

Imate kak skrit hobi, ki bi ga delili z nami?
Za 30. rojstni dan sem si zaželela šivalni stroj in ga 

tudi dobila . Imam zelo veliko veselje, da bi se nauči-
la šivati. Samostojna sem pa zaenkrat šele pri šivanju 
kostuma za maškare za sina . Kakšnih bolj zahtevnih 
izdelkov pa še ni .  Zelo me zanima tudi refleksna 
masaža stopal, žal za to zaenkrat ni dovolj časa. 

Kaj je vaš življenjski moto? 
Odvisno od življenjskega obdobja. Načeloma sledim 

ideji, da nikoli ne smeš pustiti, da te preteklost omejuje 
v sedanjosti, da živiš v tem trenutku in da se ne obreme-
njuješ preveč s prihodnostjo. Kot drugo se mi zdi po-
membno, da živiš prijazno. In kot tretje, da si zvest sa-
memu sebi.  Ohranjati svoje vrednote v današnji družbi 
ni lahko, zato se mi zdi to zelo pomembno. 

Amela Duratović Konjević 

Premiki
V obdobju od decembra 2016 do marca 2017 so se na 
OI zgodili naslednji kadrovski premiki:

• Nova vodja oddelka za brahiradioterapijo je 
namesto dr. Boruta Kraglja januarja 2017 postala 
asist. dr. Barbara Šegedin, dr. med.

• Dne 9. 3. 2017 je z mesta predstojnice Sektorja 
radioterapije OI odstopila doc. dr. Irena Oblak, dr. 
med. Generalna direktorica Zlata Štiblar Kisić je do 
imenovanja novega predstojnika sektorja na predlog 
strokovnega direktorja doc. dr. Viljema Kovača, dr. 
med., dne 10. 3. 2017 za vodenje, usklajevanje in 
organizacijo dela v sektorju radioterapije pooblastila 
asist. dr. Tanjo Marinko, dr. med.

• Dne 24. 3. 2017 je vodenje oddelka za tele radio-
terapijo namesto Franca Anderluha prevze la Barbara 
Žumer, dr. med.  

N O V I C E

Svet pacientov Onkološkega 
inštituta Ljubljana z novimi člani

V četrtek, 16. februarja 2017, je s konstitutivno sejo pričel 
delovati nov Svet pacientov Onkološkega inštituta Ljubljana 
(OI), ker je 10. februarja 2017 potekel 3-letni mandat 
dosedanji sestavi sveta. 

Za novo predsednico Sveta pacientov OI je bila ime-
novana Ivka Glas iz združenja Europacolon, za pod-
predsednico pa Kristina Modic iz Slovenskega združe-
nja bolnikov z limfomom in levkemijo. 

Predstavnice novega Sveta pacientov OI, ki sicer za-
stopa interese vseh društev bolnikov s področja onkolo-
gije, so Ivka Glas iz društva Europacolon, Kristina Mo-
dic iz Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in 
levkemijo, Brigita Avbelj iz Društva bolnikov s krvnimi 
boleznimi Slovenije, Irena Keršič iz Europe Donne in 
Tatjana Žargi iz Slovenskega društva Hospic. 

Nina s svojo psičko Taro med uživanjem zimskih radosti.
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N O V I C E

Predpresojo so izvedli certificirani presojevalci 
omenjene družbe, in sicer glavni presojevalec Daniel 
Grabar za splošno področje, Željko Ferenčič in Tomasz 
Stefaniak za klinično področje, ter Aljaž Vičič Merše za 
fizično okolje. Tokrat je bil na presoji v vlogi opazovalca 
prisoten tudi prof. Andrej Robida, v pomoč pri prema-
govanju jezikovnih ovir pa nam je bila na voljo prevajal-
ka Alenka Benedik.

Presoja se je začela s kratkim spoznavnim sestan-
kom, kjer so bili poleg presojevalcev, vodstva inštituta in 
zaposlenih v Službi za kakovost prisotni tudi vodje veči-
ne služb. Po zaključku spoznavnega sestanka smo so se 
posamezni presojevalci in za njihovo spremstvo določeni 
zaposleni razdelili v štiri skupine, ki so istočasno presojale 
posamezna, s planom presoje določena področja dela.

Namen presojevalcev je bil opraviti popis dejanske-
ga stanja in ugotoviti skladnost z zahtevami standarda.

Področja presoje
Glavni presojevalec dr. Daniel Grabar je presojal po-

dročje sistema vodenja kakovosti, zanimali so ga cilji 
organizacije glede kakovosti, nadzor in merjenje kazal-
nikov kakovosti, analiza podatkov in njihovo poročanje, 
korektivno in preventivno ukrepanje. Poleg tega so ga 
zanimala tudi klinična pooblastila in podatki o uspe-
šnosti za zdravnike, organizacijski plani in preverjanje 
realizacije le-teh. Presojal je tudi področje urejenosti 
farmacevtskih in prehranskih storitev. 

Dr. Stefaniak je prvi dan presojal področje kirur-
ških storitev, v naslednjih dneh pa je obiskal oddelek za 

V marcu smo opravili presojo 
za pridobitev mednarodne 
akreditacije po standardu AACI
Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je 21.–23. 3. 2017 potekala presoja za 
pridobitev akreditacije po mednarodnem akreditacijskem standardu za 
zdravstvene organizacije AACI (American Accreditation Commission International).

Uvodni sestanek vodij OI z glavnimi presojevalci v sejni sobi stavbe C.
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nuklearno medicino, oddelek centralne sterilizacije in 
specialistične ambulante. Presojal je tudi načrtovanje 
odpusta bolnika in storitve zdravstvene nege bolnika.

Dr. Željko Ferenčič si je najprej ogledal del diagno-
stične dejavnosti na OI, in sicer najprej Oddelek za ci-
topatologijo in Oddelek za patologijo, kjer so mu zapo-
sleni predstavili proces dela, arhive ter dokumentacijo 
oddelkov. Na Oddelku za radiologijo so ga zanimali vsi 
prostori, proces obravnave bolnikov in zapisani proto-
koli dela. Na poti na Oddelek za teleradioterapijo smo 
se ustavili še v specialističnih ambulantah, kjer si je dr. 
Ferenčič ogledal sobo za ležeče bolnike. Na Oddelku 
za teleradioterapijo so mu zaposleni najprej predstavili 
proces dela, nato pa si je ogledal simulator, planirnico 
in dva obsevalna aparata. Na koncu smo obiskali še dva 
oddelka Sektorja internistične onkologije, zaključili pa 
s pregledom medicinske dokumentacije bolnikov.

G. Vičič Merše je presojal področje varnosti fizične-
ga okolja in informacijske varnosti. Skupaj s spremlje-
valci si je ogledal več prostorov inštituta, kjer je med 
drugim opravil nadzor tudi nad dostopom do podatkov 
o pacientih in požarno varnostjo.

Na koncu so vsi presojavalci skupaj opravili še kratek 
razgovor z odgovornimi na temo bolnišničnih okužb. 

Skupni povzetek presoje 
Po treh dneh presoje je sledila še končna predstavi-

tev ugotovitev, na katero ste bili vabljeni vsi zaposleni. 
Presojevalci so bili z videnim zelo zadovoljni, pa vendar 
so izpostavili, da imamo še veliko možnosti za izbolj-
šave.

Izpostavili so, da bo potrebnega še veliko dela na 
področju obvladovanja dokumentacije, prav tako so iz-
postavili možnosti za izboljšave na področju informacij-
ske podpore na OI. 

Izboljšave so možne tudi v boljšem sodelovanju med 
zaposlenimi in v aktivnejšem vključevanju zdravnikov 
na področju sistemskega zagotavljanja kakovosti in var-
nosti za paciente.

Najboljše pa za konec. Vodilni presojevalec, dr. Gra-
bar, nas je obvestil o tem, da smo akreditacijsko presojo 
opravili uspešno. 

 Tomaž Tušek
Služba za kakovost OI

Organizacija AACI je v ponedeljek, dne 3. 4. 2017, sporočila, 
da je OI akreditacijsko presojo opravili uspešno. Prejeli smo 
tudi poročilo z ugotovitvami presoje, ki kljub zapisanem 
odsevajo zelo visok nivo obravnave bolnikov v naši 
ustanovi. 
Vodstvo se ob tem zahvaljuje vsem zaposlenim, ki so 
pomagali pri vzpostavitvi sistema kakovosti in varnosti. 
Tako se bolniki v naši ustanovi lahko še v večji meri počutijo 
varne, njihova obravnava pa je na najvišjem nivoju.

Dr. Stefaniek med obiskom specialističnih ambulant, obiskal pa je 
tudi sektor operativnih dejavnosti, oddelek za nuklearno medicino 
in enoto centralne sterilizacije.

Dr. Daniel Grabnar si je ob spremstvu mag. Monike Sonc 
ogledal Lekarno v okviru presoje urejenosti farmacevtskih 
storitev
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Državni program DORA decembra 
pričel s slikanjem žensk v 
Zdravstvenem domu Novo mesto

Državni program DORA za zgodnje odkrivanje raka dojk je 
14. decembra 2016 prvič pričel z delovanjem v dolenjski in 
posavski regiji. 

Zdravstveni dom Novo mesto je izpolnil vse strokov-
ne zahteve in kot peti center od začetka širitve progra-
ma DORA po novem načrtu pridobil status Presejalne-
ga centra v okviru državnega programa DORA. Z odpr-
tjem tega centra je v program DORA sedaj vključenih 
72 % vseh ustreznih slovenskih žensk.

Na presejalno mamografijo v ZD Novo mesto bodo 
v prihodnjih dveh letih povabljene vse ženske iz staro-
stne skupine 50–69 let, ki  imajo stalno prebivališče v 
občinah Novo mesto, Dolenjske Toplice, Kostanjevica 
na Krki, Krško, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, 
Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmar-
ješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. V teh občinah je 
17.020 ustreznih žensk. 

Onkološki inštitut Ljubljana leto 
2016 ponovno zaključil s pozitivnim 
rezultatom

Na 22. seji Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), ki je 
potekala v ponedeljek, 27. 2. 2017, so člani Sveta OI potrdili 
Letno poročilo OI za leto 2016. OI je lansko leto nadaljeval 
z uspešnim delom in poslovno leto zaključil z 2.870.243,00 
evrov presežka prihodkov nad odhodki. 

Generalna direktorica OI Zlata Štiblar Kisić: ''OI je 
v lanskem letu delal nad vsemi pričakovanji in opravil 
bistveno več storitev od načrtovanih, ob sorazmerno 
majhnem povečanju kadra. Inštitut je posloval skraj-
no racionalno, tako glede nabav zdravil kot investicij v 
opremo, ter racionalne porabe storitev in stroškov dela, 
kar vse rezultira v ugodnem poslovnem rezultatu. Za-
hvaljujem se vsem zaposlenim za prizadevnost in trud 
pri doseganju nadpovprečnih delovnih rezultatov na 
vseh ravneh, še posebej pa za prizadevanja zaposlenih 
za kvalitetno obravnavo bolnikov.'' 

Na seji so člani sveta OI sprejeli nov Statut OI, ki 
uvaja določene vsebinske in organizacijske spremembe 
in posodobitve. Na seji je generalna direktorica poro-
čala tudi o sodelovanju pri uvajanju radioterapevtske 
dejavnosti v UKC Maribor, predstavljeno je bilo tudi po-
ročilo o izvajanju varnostnega načrta. 

Na fotografiji mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega 
programa DORA, z mag. Alenko Simonič, dr. med., direktorico ZD 
Novo mesto ob predaji certifikata.

Bolnišnični register OIL izdal letno 
poročilo 2015

V Bolnišničnem regi-
stru, ki na OIL deluje v 
okviru službe Epidemi-
ologija in register raka, 
so izdali letno poročilo 
s podatki o bolnikih, 
prvič sprejetih na OIL 
v letu 2015. Podatkom 
za leto 2015 so dodali 
grafični prikaz časovnih 
sprememb osnovnih 
kazalnikov v zadnjih 
petih letih, za obdobje 

2011–2015. V časovnih trendih poleg združenih inšti-
tutskih podatkov predstavljajo tudi podatke, razdeljene 
po enajstih multidisciplinarnih strokovnih timih, ki na 
OIL obravnavajo bolnike glede na diagnozo.  
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Izjava podpore predlogu zakona o 
omejevanju uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov

Onkološki inštitut Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno 
zdravje in Klinika Golnik so pripravili skupno izjavo podpore o 
uvedbi celovitega programa ukrepov nadzora nad tobakom, 
saj takšni programi pomembno zmanjšujejo razširjenost 
kajenja, še posebej med otroki, najstniki in mladimi.

Iz izjave: ‚‘Predlog Zakona o omejevanju uporabe 
tobačnih in povezanih izdelkov predstavlja tak celovit 
program ukrepov nadzora nad tobakom. Prepričani 
smo, da bo celovit program ukrepov nadzora nad to-
bakom v Sloveniji pomembno zmanjšal razširjenost 
in posledice kajenja ter tako pomembno prispeval k 
izboljšanju zdravja prebivalcev naše države. Med naj-
pomembnejšimi ukrepi v predlogu novega zakona so 
enotna embalaža, popolna prepoved oglaševanja, pro-
mocije in razstavljanja tobačnih izdelkov, dovoljenja 

za prodajo tobačnih izdelkov, velika slikovno-besedil-
na zdravstvena opozorila, prepoved značilnih arom, 
strožje kaznovanje kršitev in izenačitev elektronskih 
cigaret s tobačnimi izdelki pri oglaševanju, uporabi v 
prostorih, kjer je prepovedano kajenje in pri prepove-
di prodaje mladoletnim. Še posebej želimo poudariti 
pomembnost uvedbe enotne embalaže in regulacije 
elektronskih cigaret.‘‘ 

Krovna politika varovanja informacij
Dne 6. 1. 2017 je generalna direktorica sprejela pra-

vilnik Krovna politika varovanja informacij, ki opisu-
je pravila varovanja informacij OI (osebnih podatkov, 
občutljivih osebnih podatkov ter poslovne skrivnosti): 
dostop do omrežja, uporaba interneta in elektronske 
pošte…  Zaposleni so dolžni redno prebirati službeno 
elektronsko pošto elektronskega naslova delavca, ki ga 
zagotavlja OI in uporabo nalaga OI. OI večini delavcev 
v službene namene, zagotovi elektronski naslov. Tem 
delavcem je uporaba le tega elektronskega naslova na-
ložena.

Varnostni program
Generalna direktorica je dne 6. 1. 2017 sprejela 

skupek štirih dokumentov, ki predstavljajo Varnostni 

program. Prvi dokument je interni, Načrt obravnave 
nasilnih dejanj s strani tretjih oseb, ki ureja postopke 
ravnanja zaposlenih na OI v primeru nasilja tretjih 
oseb ter kakšne so naloge vodstva, za vzpostavitev čim 
varnejšega delovnega okolja. Ostali trije dokumenti 
Načrt varovanja, Program varovanja in Ocena stopnje 
tveganja opredeljujejo postopke prepoznavanja, ravna-
nja in ukrepanja, po katerih se mora ravnati pogodbena 
varnostna služba. 

Pravilnik o predstavitvah farmacevtskih 
proizvodov in medicinskih pripomočkov na OI
Generalna direktorica je dne 10. 1. 2017 sprejela 

Pravilnik o predstavitvah farmacevtskih proizvodov in 
medicinskih pripomočkov na OI. Namen pravilnika je 
urediti obiske tako, da bodo potekali transparentno, v 

Novi pravilniki OI
(vsi pravilniki so objavljeni na intranetu OI)
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Rezultati ankete o izkušnjah 
pacientov na Onkološkem 
inštitutu Ljubljana (2016) 

skladu z zakonodajo RS, da bo zagotovljen učinkovit 
pretok znanja in informacij ter, da se prepreči more-
bitno korupcijsko tveganje, ki ga ti obiski, v skladu z 
Načrtom integritete OI, lahko predstavljajo. 

Zaradi transparentnosti se vodi tudi enotna elek-
tronska evidenca o obiskih pri strokovnem direktorju. 
Pristojna oseba, ki odobri obisk, je dolžna po opra-
vljenem obisku, obisk zabeležiti preko elektronskega 

obrazca na intranetni strani OI - »Prijava predstavitev 
farmacevtskih proizvodov/medicinskih pripomočkov«. 

Pravilnik o internih nadzorih na OI
Generalna direktorica je dne 16. 3. 2017 sprejela Pra-

vilnik o internih nadzorih na OI, ki ureja redni interni 
nadzor, izredni interni nadzor in notranje presoje kako-
vosti in varnosti pacientov na OI. 

Klara Mihaldinec, Pravna služba

Anketiranje pacientov smo izvajali od 1. 10. 2016 do 
31. 1. 2017 na naslednjih oddelkih: H1, D1, C2-hospital 
– internistični sektor, C1-RAD, H2 – radioterapevtski 
sektor ter E2 in E4 – kirurški sektor. Na internističnem 

sektorju smo anketirali 150 pacientov (75 moških in 75 
žensk), na radioterapevtskem 120 (60 moških in 60 
žensk) ter na kirurškem 80 (40 moških in 40 žensk), 
skupaj torej 350 pacientov. 
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Vprašanja smo razdelili v naslednje sklope:
• Sklop A: Sprejem v bolnišnico
• Sklopa B in C: Obravnava zdravnika in medicinske 

sestre
• Sklop D: Vaše zdravljenje
• Sklop E: Bolnišnično okolje 
• Sklop F: Odpust iz bolnišnice

Vsa vprašanja smo vrednotili na lestvici od 1 do 5, 
na kateri je eno točko dobil odgovor, ki je izražal naj-
manjše, pet točk pa odgovor, ki je izraža največje zado-
voljstvo pacienta. Splošno zadovoljstvo hospitaliziranih 
bolnikov je znašalo 4,56 točke. 

Zadovoljstvo pacientov je tako na zelo visokem ni-
voju, kar kaže na sijajno delo tako zdravnikov kot tudi 
negovalnega osebja.

Bolniki s povprečno oceno več kot 4,5 ocenjujejo vse 
zgoraj omenjene sklope, edini sklop, ki je ocenjen ma-
lenkost slabše, je sprejem v bolnišnico.

Bolniki so bili zelo zadovoljni z razlago zdravnikov o 
posegih, preiskavah in možnih zapletih. Za obravnavo 
zdravnikov in medicinskih sester menijo, da sta vlju-

dna in spoštljiva. Zelo zadovoljni so bili tudi z delom 
negovalnega osebja, tako so kot zelo dobro ocenili tr-
ditev, da so medicinske sestre na vprašanja, ki so jim 
jih zastavili, dobili odgovore na njim razumljiv način. 
Prav tako so bili zelo zadovoljni z zagotavljanjem za-
sebnosti pri pogovoru, viziti in opravljanju posegov, z 
odzivnostjo medicinskih sester na prošnje za kakršno 
koli pomoč.

Zelo visoko zadovoljstvo so izkazali tudi s trudom 
zdravstvenega osebja pri lajšanju bolečin.

Priložnosti za izboljšave pa lahko vidimo predvsem 
v sklopu vprašanj, ki govorijo o sprejemu v bolnišnico. 
Tako so manj dobro ocenili vprašanje o trajanju postop-
ka od bolnikovega prihoda v bolnišnico pa do trenutka, 
ko so prišli do svoje postelje ali sobe na oddelku.

Lahko zaključimo, da so bili bolniki zelo zadovolj-
ni z oskrbo v naši bolnišnici, mi, zaposleni, pa lahko 
upamo, da bo njihovo zadovoljstvo v naslednjem letu 
še večje. 

Tomaž Tušek
Služba za kakovost

Obeležili smo
 Svetovni dan proti raku 

Mednarodna zveza proti raku (UICC) 4. februarja 
obeležuje svetovni dan proti raku. Letos je UICC na-
daljeval lani pričeto 3-letno kampanjo s temo »Mi zmo-
remo. Jaz zmorem. (We can. I can.)«, ki išče odgovore 
na vprašanje, kaj lahko mi kot družba in jaz  kot posa-
meznik naredimo za to, da zmanjšamo globalno breme 
raka. Po napovedih bo v svetu leta 2030 za rakom na 
novo zbolelo 21,7 milijona ljudi, 13 milijonov pa jih bo 
zaradi raka umrlo. UICC sporoča, da so nenalezljive bo-
lezni, kamor sodi tudi rak, glavni vzrok smrti in invali-
dnosti po celem svetu. 
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 11. Evropski teden preprečevanja 
raka materničnega vratu 
11. Evropski teden preprečevanja raka materničnega 

vratu je potekal od 22. do 28. januarja 2017 pod okri-
ljem Evropske zveze proti raku materničnega vratu (Eu-
ropean Cervical Cancer Association, ECCA). Sodelavci 

Teden boja proti raku se je tradicionalno pričel z novinarsko 
konferenco na OI. Na sliki l leve proti desni: prof. dr. Branko 
Zakotnik, generalna direktorica OI Zlata Štiblar Kisić, predsednica 
Zveze slovenskih društev za boj proti raku dr. Maja Primic Žakelj, 
dr. Marta Grgič Vitek, dr. med., z Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje in doc. dr. Viljem Kovač, strokovni direktor OI.

PRESEJALNI PREGLED 
ZORA
ginekološki pregled in 
odvzem BMV

KONTROLNI PREGLED ZORA
ginekološki pregled in eden ali 
več posegov, skladno s
Smernicami za celostno 
obravnavo žensk s
predrakavimi spremembami:
• odvzem BMV
•triažni test HPV
•kolposkopija
•histološka diagnostika

ZDRAVLJENJE
PREDRAKAVIH

SPREMEMB

ZDRAVLJENJE RAKA
MATERNIČNEGA

VRATU

BOLNIŠNIČNA 
OBRAVNAVA

AMBULANTNA 
OBRAVNAVA

na
3 leta

(sama ali
z vabilom)

Pot ženske skozi DP ZORA.

 Teden boja proti raku 2017:  
»Z roko v roki proti raku«
V ponedeljek, 6. 3. 2017, so se ob 12. uri z novinarsko 

konferenco na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) za-
čele prireditve Tedna boja proti raku, ki ga prireja Zveza 
slovenskih društev za boj proti raku, tudi letos v sodelo-
vanju z OI in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje 
(NIJZ). Letošnji teden je poteka pod geslom »Z roko v 
roki proti raku«, s čimer so organizatorji tokrat izposta-
vili pomen sodelovanja med državnimi in civilnodružbe-
nimi organizacijami za uspeh prizadevanj za obvladova-
nje raka na vseh ravneh, od preventive do rehabilitacije 
in paliativnega zdravljenja. Na področju preventive so v 
ospredje postavili 11. nasvet Evropskega kodeksa proti 
raku, ki vabi k cepljenju proti okužbi s humanimi papi-
lomavirusi (HPV) in virusu hepatitisa B. 

Državnega programa ZORA so ob tem tednu pripravili 
izjavo za javnost in med drugim pozvali:
•  ženske, še posebej v starosti 50–64 let, da se redno 

udeležujejo presejalnih pregledov tudi po koncu ro-
dne dobe, saj jih še vedno ogroža rak materničnega 
vratu;

•  starše, da cepijo svoje otroke proti HPV in s tem 
zmanjšajo tveganje, da bodo njihovi otroci zboleli 
s predrakavimi spremembami in raki, povezani z 
okužbami s HPV – med drugim so cepljena dekle-
ta pomembno manj ogrožena za predrakave spre-
membe in raka materničnega vratu. 
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Nabava serijskih publikacij  
s področja onkologije
Strokovna knjižnica za potrebe kliničnega in raziskovalnega dela vsako leto 
obnavlja naročnine za serijske publikacije. 

S T R O K O V N A  K N J I Ž N I C A

Danes so revije večinoma v elektronski obliki (E), le 
nekaj naslov je še v papirni obliki (P) ali kombinaciji 
obojega (P+E). Naročamo jih bodisi samostojno preko 
distributerja, ki smo ga izbrali na javnem razpisu, bo-
disi konzorcijsko, v sodelovanju z drugimi knjižnicami. 
Onkološki inštitut je za samostojno in konzorcijsko na-
bavo znanstvene literature sofinanciran s strani ARRS.

V zadnjih letih za potrebe različnih oddelkov samo-
stojno naročamo 80 naslovov revij (glej tabelo spodaj), 
z delovanjem v konzorcijih pa se nabor revij poveča na 
5.000+ naslovov. Članki so dostopni vsem zaposlenim 
znotraj omrežja OI ali preko storitve oddaljenega dosto-
pa (24/7).

Primer uporabe e-revij založnika Elsevier (www.sci-
encedirect.com): 

V l. 2016 je bilo prebranih (prenesenih) 14.121 član-
kov, od tega približno polovico uporabe predstavljajo 
naslovi, ki jih naročamo samostojno (18 naslovov), dru-
go polovico uporabe pa predstavljajo prenosi člankov 
revij, ki jih naročamo konzorcijsko (2.800 naslovov). 
Tri najbolj brane revije založnika Elsevier v preteklem 

letu so bile: The Lancet Oncology (923 prenosov), The 
Lancet (819 prenosov)  in European Journal of Cancer 
(574 prenosov).

Naslov revije Založnik Format
Acta Oncologica Taylor & Francis E
Advances in Anatomic Pathology Wolters Kluwer E

American Journal of Clinical Oncology Wolters Kluwer E
American Journal of Clinical Pathology American Society for Clinical Pathology P+E

American Journal of Roentgenology American Roentgen Ray Society E
American Journal of Surgical Pathology Wolters Kluwer P
Annals of Oncology Oxford University Press E
Anti-Cancer Drugs Wolters Kluwer E
Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology Wolters Kluwer E
Brachytherapy Elsevier E
British Journal of Cancer Nature Publishing Group E
Cancer Wiley P
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Cancer Cytopathology Wiley P
Cancer Gene Therapy Nature Publishing Group E 
Cancer Journal Wolters Kluwer E
Cancer Nursing Wolters Kluwer E
Cancer Treatment Reviews Elsevier E
Clinical Infectious Diseases Oxford University Press E
Clinical Oncology Elsevier E
Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care Wolters Kluwer E
Current Opinion in Oncology Wolters Kluwer E
Cytopathology Wiley P
Dermatologic Surgery Wolters Kluwer E 
Diagnostic Cytopathology Wiley P+E
Diseases of the Colon and Rectum Wolters Kluwer E 
European Journal of Cancer Elsevier E
European Journal of Oncology Nursing Elsevier E
Gynecologic Oncology Elsevier E
Health Care Management Review Wolters Kluwer E
Hematology and Oncology Clinicsof of North America Elsevier P
Histopathology Wiley P+E
Human Pathology Elsevier E 
Hygiene & Medizin Mhp-Verlag P
IARC Monographs The International Agency for Research on Cancer P
IARC Scientific Publications The International Agency for Research on Cancer P
International Journal of Oncology Spandidos E
International Journal of Palliative Nursing Mark Allen Group E
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics Elsevier P+E

International Journal of Surgical Pathology Sage P+E
JAMA Oncology American Medical Association E
Journal of Clinical Oncology ASCO E
Journal of Clinical Pathology BMJ Publishing Group E
Journal of Nuclear Medicine Oxford University Press E
Journal of Pain and Symptom Management Elsevier E
Journal of Palliative Care Institut Univ. de Geriatrie de Montreal E

Journal of Palliative Medicine Mary Ann Liebert E
Journal of Psychosocial Oncology Taylor & Francis E
Journal of the ICRU Oxford University Press P + E
Journal of the National Cancer Institute & Monographs Oxford University Press E
Journal of the National Comprehensive Cancer Network National Comprehensive Cancer Network E
Journal of Wound Care MA Healthcare E
Lancet + Lancet Index Elsevier E
Lancet Oncology Elsevier E
Medical Dosimetry Elsevier E
Melanoma Research Wolters Kluwer E
Modern Pathology Nature Publishing Group E
Nature Reviews Clinical Oncology Nature Publishing Group E
Neoplasma AEPress E
New England Journal of Medicine Massachusetts Medical Society E
Nutrition and Cancer Taylor & Francis E
Oncologist AlphaMed Press E
Oncology Nursing Forum Oncology Nursing Society E
Oral Oncology Elsevier E
Palliative Medicine Sage P+E
Pathology Case Reviews Wolters Kluwer E
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Pediatric Hematology and Oncology Taylor & Francis E
PET Clinics Elsevier P
Psycho Oncology Wiley E
Radiologic Clinics of North America Elsevier P
Seminars in Cancer Biology Elsevier E
Seminars in Diagnostic Pathology Elsevier P
Seminars in Oncology Elsevier P+E
Seminars in Oncology Nursing Elsevier E
Seminars in Radiation Oncology Elsevier E
Surgical Oncology Elsevier E
Surgical Oncology Clinics of NA Elsevier P
Tumori Wichtig Editore E
Zentralsterilisation - Central Service Mhp-Verlag P

 
Marjeta Jerala in David Ožura

Alergijska obolenja prizadenejo različne organe 
in se kažejo kot alergijski rinitis in astma, prizadene-
jo oči, kožo, prebavni trakt, alergija se pojavi ob piku 
žuželk, ob zaužitju zdravil in hrane. V porastu je tudi 
alergija na cvetni prah, kar pripisujemo povečevanju 
obremenitve zraka s cvetnim prahom zaradi vremen-
skih sprememb, vplivu onesnaževal zraka na zunanjo 
strukturo zrn, zgradbo alergenov v zrnu, njihovo adju-
vantno delovanje. V zrnih se lahko kopičijo alergeni, ki 
nastajajo zaradi stresnih rastnih pogojev. Spreminja se 
tudi razširjenost nekaterih rastlin, kot je to v primeru 
ambrozije.

Alergija je neustrezna reakcija imunskega sistema 
na snovi v okolju, ki za večino ljudi niso škodljive. Ob 
kontaktu z alergenom pri posameznikih pride do tvor-
be protiteles razreda IgE. Šele pri poznejših kontaktih z 
istim alergenom se razvije alergijsko vnetje in pojavijo 
se simptomi alergijske bolezni.

Cvetni prah in alergije
V Evropi je senzibiliziranih na različne snovi že nad 30 % prebivalcev. Pogostnost 
alergijskih bolezni v zadnjih desetletjih narašča. 

P R O M O C I J A  Z D R A VJ A

Alergijski rinitis je pogosta kronična bolezen dihal, 
vpliva na kakovost življenja, na kakovost dela in učenja, 
na produktivnost in je ekonomsko breme. Sezonski 
alergijski rinitis ali seneni nahod je povezan z izposta-
vljenostjo cvetnemu prahu. Simptomi, ki prizadenejo 
oči, nos in žrelo, redkeje bronhije in kožo, nastopijo 
sezonsko, ob istem času v letu. Pogosto se težavam z 
dihali pridruži tudi vnetje očesne veznice. Kaže se s sr-
benjem nosa, izcedkom, kihanjem ter zamašenim no-
som. Oči se solzijo, lahko srbijo ali imamo občutek, da 
je v očeh pesek. Veznice so pordele ter zatekle. 

Viri cvetnega prahu
Slovenska flora je raznovrstna in bogata, v naši drža-

vi raste 3.226 vrst domorodnih višjih rastlin. Le peščica 
rodov cvetnic sprošča v zrak alergeni cvetni prah, ki se v 
zraku pojavlja v štirih časovnih valovih: prvi nastopi že 
pozimi, v toplem januarju, običajno pa v februarju, ko 
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Nacionalni 
inštitut za javno zdravje na 

svojem spletnem mestu objavlja 
tedenske napovedi obremenjenosti zraka s 

cvetnim prahom. Na njihovih straneh najdete tudi 
spletni Dnevnik cvetnega prahu – aplikacijo, ki 
vam pomaga beležiti simptome in vam prikaže, 

katere vrste cvetnega prahu so prisotne v 
zraku na območjih, kjer ste se v določenem 
času nahajali. Informacije ne nadomestijo 

alergološkega testiranja, ki ga opravi 
zdravnik, so vam pa v oporo pri 

samoopazovanju in preventivnem 
obnašanju.

se v zraku pojavi cvetni prah leske in jelše. Drugi val z 
začetkom konec marca in v aprilu prinese cvetni prah 
breze in drugih brezi sorodnih dreves in jesena. Tretji 
val v maju zaznamujejo trave. Zaključi se sredi avgusta. 
Zadnji, četrti val pred jesensko umiritvijo narave vse-
buje cvetni prah pelina in ambrozije in traja od avgusta 
do oktobra.

V Primorju in tudi v toplejših delih Vipavske doline 
in Goriške se v t.i. časovni porazdelitvi dodatno po-
javlja od januarja do maja še cvetni prah 
cipresovk, v maju in juniju oljke. Sezo-
na trav je nekoliko daljša, traja od 
aprila preko poletja do sredine 
septembra z močnim zmanj-
šanjem obremenitve zraka 
v juliju in avgustu. Breza je 
v teh predelih redko drevo, 
večino cvetnega prahu pri-
nesejo vetrovi, ko cveti ce-
lina.

Geografska porazdelitev 
alergenih rastlin se odraža 
v preobčutljivostnem profilu 
bolnikov. Pri drevesih je v Sre-
dozemlju glavni alergogeni cvetni 
prah cipres in oljke, medtem ko je 
breza v severni in srednji Evropi pa tudi 
pri nas v Sloveniji. Študija »GA2LEN skin test 
study III« za prevalenco senzibilizacije za brezo v Evro-
pi navaja naslednje podatke: od 41,4 % na Finskem do 
89,9 % na Danskem, za trave od 27,7 % v Avstriji do 
80,2 % v Švici in za ambrozijo 52,5 % v Avstriji do 97,6 
% na Portugalskem. 

Zrna cvetnega prahu so živa, njihova notranjost vse-
buje beljakovine, ki opravljajo različne življenjske funk-
cije. Zrna so velika (večina od 10-100 mikronov) in se 
večinoma ustavijo v nosu. Alergeni cvetnega prahu so 
lahko pritrjeni tudi na manjše trdne delce, ki lebdijo v 
zraku. Velikost delca vpliva na to, na katerem delu di-
halne poti se tak delec ustavi, v nosu ali v bronhijih, kjer 
lahko povzroči pelodno astmo. Pri astmatiku, ki boleha 
tudi za senenim nahodom, se s poslabšanjem senenega 
nahoda lahko močno poslabša zdravstveno stanje.

Eno zrno cvetnega prahu vsebuje več različnih aler-
genov. Tako imenovane glavne alergene prepoznajo 
protitelesa več kot 50 % alergikov, preobčutljivih na 
obravnavani vir, pri drevesnem cvetnem prahu je to obi-
čajno ena vrsta beljakovin, pri travah jih je lahko več. So 
navadno tudi klinično pomembnejši, vendar ne vedno. 
Ostali alergeni so minorni, nekateri zelo pomembni pri 
navzkrižnih reakcijah nesorodnih vrst rastlin oziroma 

navzkrižnostih z zaužito hrano. 
Dva alergena reagirata navzkrižno, če 
obstajajo protitelesa, ki prepoznajo 

oba alergena. Ponavadi protite-
lo ima večjo preferenco za en 

alergen kot za drugega. 
Poznavanje taksonom-

ske sorodnosti drevesnih 
vrst omogoča napoved 
navzkrižne reaktivnosti 
med bližnjimi sorodnimi 
vrstami in rodovi, ki imajo 
homologne alergene in jih 

ne najdemo pri nesorodnih 
vrstah. Drevesa, ki najpogo-

steje povzročajo alergije v osre-
dnji Evropi, spadajo v red bukov-

cev (jelša, leska, breza, hrast bukev), 
ustnatičevci (jesen liguster, oljka, špan-

ski bezeg) in nekateri iglavci (ciprese, japonska 
kriptoomerija, brin) in red Proteales (platane).

Mnogi bolniki, alergični na cvetni prah breze, kaže-
jo alergijske reakcije s homolognimi alergeni v hrani. 
Navzkrižne reakcije z družino rožnic (jabolka, hruške, 
koščičasto sadje), z družino kobulnic (zelena, korenje) 
in z metuljnicami (soja, arašidi), simptomi so največ-
krat mili, v nekaterih primerih tudi težje oblike.

Nekateri alergeni imajo širok spekter navzkrižnih 
reakcij, in so razširjeni po vsem kraljestvu rastlin. Ime-
nujemo jih panalergeni. Proteini iz skupine polkalci-
linov so povezani z multiplo senzibilizacijo za cvetni 
prah trav, plevelov in dreves. Preobčutljivost na profili-
ne pa kaže širok spekter senzibilizacije za različne pre-
hranske alergene. 
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Vpliv vremenskih razmer na količino cvetnega 
prahu v zraku
Vremenske razmere močno vplivajo na količino 

cvetnega prahu v zraku. Med sezono cvetenja različnih 
alergenih vrst je obremenjenost zraka s cvetnim pra-
hom največja v sončnem, toplem vremenu, z rahlim 
vetrom. Močan veter in padavine zmanjšajo obreme-
njenost zraka. Cvetni prah se začne sproščati v zrak 
v jutranjih urah, najvišje obremenitve so navadno v 
dopoldanskem času in popoldne. V mestih se lokalno 
poveča obremenitev zraka zaradi sajenja večjega števi-
la iste vrste dreves na manjših površinah oziroma za 
sajenje so izbrana moška drevesa, ki povečajo količino 
cvetnega prahu v zraku. Preudaren izbor dreves za vrto-
ve ob hišah lahko zmanjša lokalno obremenitev zraka, 
drevesa naj ne bodo vetrocvetna in alergogena z visoko 
produktivnostjo cvetnega prahu, ker bo cvetni prah v 
večji količini vstopal v prostore ob zračenju skozi odprta 
okna, cvetni prah se bo na vrtu nalagal v zatišnih legah 
in ga bo veter lahko ponovno dvignil v zrak. 

Kako si lahko pomagamo?
Pomagamo si lahko z montažo dovolj gostih mrež 

na okna, ki preprečijo vstop zrnom cvetnega prahu v 
bivalne prostore, zračimo zgodaj zjutraj in v večernih 
urah, uporabljamo prezračevalne sisteme s filtriranjem 
zraka. Omejimo aerobno vadbo zunaj v času največjih 
obremenitev zraka, ne sušimo perila zunaj, ob povratku 
domov se preoblečemo in ne odložimo obleke v spalni-

OKVIRČEK: 

ci. Sami ne kosimo trave. Skrbno načrtujemo dopust, 
skrbimo za redno pitje vode in vlaženje sluznice, iz 
nosa si lahko alergene izpiramo s fiziološko raztopino 
in oči zaščitimo z obrazu prilegajočimi očali. 

Andreja Kofol Seliger
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
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Pogosto se konflikt pojavi zaradi osebnostnih lastno-
sti posameznikov, nezdružljivih ciljev, čustev in mnenj. 
Včasih pa pride do konfliktne situacije zaradi slabe, ne-
jasne in nerazumljive komunikacije. 

Vsakdo se lahko ujezi – to res ni težko. Toda težko 
se je ujeziti na pravo osebo, ravno prav, v pravem 
trenutku, iz pravega razloga in na pravi način. 

(Aristotel)

Večina ljudi ima prepričanje, da so konflikti nekaj 
negativnega. Večinoma konflikti pomenijo zgolj neko 
nestrinjanje ali neko neharmonijo. Ravno ta neskla-

dnost nas sili, da nekaj naredimo. Torej, spravi nas v 
akcijo. Že vzgajani smo bili na način, da je to nekaj, kar 
ni prijetno. Vsi imamo kdaj drugačne želje in interese 
kot naš sogovornik. Zelo pomembno je, da konfliktom 
ne pripisujemo tragičnih razsežnosti, ampak jih sprej-
memo mirno in se učimo njihovega učinkovitejšega 
reševanja. Velikokrat velja tudi prepričanje, da se jim 
je celo boljše izogniti. Konflikti pokažejo, da nekaj ni v 
redu, da moramo nekaj spremeniti. 

Konflikti naj bodo!
Za družino ali za odnose vsekakor ni ideal, da kon-

fliktov ni. Ker potem nas ne bi bilo kot posameznikov. 

Konflikt, vsakdanji pojav
K O T I Č E K  Z A  K O M U N I K A C I J O

Konflikt je vsakdanji pojav, ki zelo stresno vpliva na naše življenje, tako v zasebnem 
življenju kot na delovnem mestu. Skoraj nemogoče se mu je izogniti, lahko pa razvijemo 
svoje sposobnosti obvladovanja konfliktov, kot tudi prepričanje, da je razreševanje 
mogoče. Potrebno je torej zavedanje in miselnost, da je vsak konflikt mogoče rešiti, ne 
glede na to, kje je nastal, med kom poteka ter kako intenziven je postal. 
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Bistvo pravice vsakega človeka je, da je edinstven, sa-
mosvoj, da ima človekovo pravico, da v življenju skrbi 
zase, da ima človeško dostojanstvo. Življenje nas sili v 
nek konflikt.

Odnosi običajno ne potekajo brez zapletov, saj po-
polne enotnosti med ljudmi ni. Med nami so razlike, 
nasprotovanja, nesoglasja in spori. Tudi če se navzven 
zdi, da so odnosi popolnoma skladni, obstaja zelo veli-
ka verjetnost, da gre za izogibanje ali zanikanje proble-
mov, povezanih s slabimi odnosi. Skupina, v kateri ni 
nasprotij, postane statična, pasivna in neprilagodljiva 
na spremembe. 

Konflikt v širšem pomenu besede pomeni vsako sre-
čanje neusklajenih dejavnikov, soočenje neusklajenosti 
ali neharmonije. Je stanje, ko sistem zaradi te neuskla-
jenosti na tak ali drugačen način ne deluje optimalno. 
Hkrati je tudi stanje, ki sili v odzivanje in terja spre-
membe. Konflikt lahko predstavlja nevarnost, hkrati pa 
je priložnost za razvoj posameznikov, odnosov z drugi-
mi in skupnosti. Od udeležencev konflikta pa je odvi-
sno, ali ga uporabijo za ustvarjanje ali uničevanje.

Vrste konfliktov
Marsikdo ne ve, da je med konfliktom in prepirom 

velika razlika. Prepir je ena izmed sredstev razrešitev 
konflikta, ki pa je najmanj produktiven, ker pripelje do 
poglobitve konflikta.

Obstajajo različni pristopi in kriteriji, ki jih upora-
bljamo pri razvrščanju konfliktov. Tako konflikte deli-
mo glede na čas trajanja, glede na področje nastanka, 
pojavno obliko, obseg, na način izražanja itd. Ločimo 
predvsem tri vrste osnovnih konfliktov:
− konflikt ciljev, kjer gre za nasprotje, ki izvira iz raz-

ličnosti ciljev posameznikov in skupin;
− konflikt spoznanj, kjer gre za nasprotje, ki nastane 

zaradi nestrinjanja z mislimi, idejami drugih;
− konflikt čustev, kjer gre za nasprotje, ki izvira iz ču-

stev in občutkov, ki so zaznani kot nezdružljivi.

Komunikacija je dvosmeren proces, v katerem po-
teka izmenjava sporočila med dvema osebama. Ko si 
prejemnik sporočilo pošiljatelja razlaga na drugačen 
način, kot je pošiljatelj želel, nastanejo v komunikaciji 
šumi. Konflikt v komunikaciji nastane, ko se želje dveh 
sogovornikov razlikujejo. 

Pozitivne posledice (razreševanja) konfliktov
Razreševanje konfliktov prinaša celo vrsto pozitivnih 

posledic, saj pripomore, da ozavestimo težave in najde-
mo ustreznejše rešitve, spodbuja spremembe, razbija 
monotonijo in mobilizira energijo. Hkrati omogoča, da 
bolj spoznamo sebe in druge, ter poglobimo in oboga-
timo odnos. Poleg tega razrešeni konflikti prispevajo k 
širjenju znanja in poglabljanju razumevanja odnosov, 
omogočajo bolj intenzivno sodelovanje in prinašajo viš-
jo raven kulture v organizaciji.

Reševanje konfliktov je posebna vrsta reševanja te-
žav, ki zahteva maksimalno skrb zase in za soudeležen-
ce v konfliktu. Konflikt poskušamo rešiti z odpravlja-
njem nasprotij, ne pa za vsako ceno zmagati v njem. 
Gre za odnos med svobodnimi ljudmi, ki hočejo živeti 
in delati skupaj v prijetnih in neprijetnih situacijah. Ta-
kšen odnos med ljudmi je najlažje ustvariti z vzgojo in 
izobraževanjem, katerega cilj naj bi bil tudi pripraviti 
ljudi, kako na kulturen in učinkovit način reševati kon-
flikte.

Tehnike in načini reševanja konfliktov
Obstajajo različne tehnike in načini reševanja kon-

fliktov. Včasih popusti en sogovornik, včasih drugi, spet 
drugič oba, ali pa se odločita, da trmasto vztrajamo pri 
svojih željah. 

•  Spoštljiv odnos do sogovornika
Sogovornika ne prekinjamo in mu ne skačemo v 

besedo. Če ga ne razumemo, ga prosimo za pojasnila. 

KONFLIKT

medsebojna 
odvisnost

razlike v ciljih

razlike v potehtekmovanje
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Počakajmo, da se glave ohladijo in misli zbistrijo. V jezi 
lahko izrečemo besede, ki jih kasneje obžalujemo. V 
navalu jeze vzemimo premor in se s sogovornikom na 
spoštljiv način pogovorimo, ko smo pomirjeni in smo 
razmislili o zadevi. 

•  Pogajanje
S pogajanjem želimo doseči obojestranski zadovo-

ljiv izid. Cilj pogajanja je najti rešitev, ki je dobra za oba 
udeleženca, kar pomeni, da opustimo idejo, da mora 
biti na vsak način po naše ali da bitka potrebuje zmago-
valce in poražence. 

Ko govorimo o svoji težavi, o tem, kaj nam ni prav, 
govorimo o sebi in smo tiho takrat, ko govorijo drugi. 
Tudi sogovornik mora imeti možnost, da spregovori o 
svoji težavi. Nato mi povemo, kaj želimo, da je druga-
če, nato spet poslušamo, ko drugi prav tako pove, kaj 
želi, da bi bilo drugače. Nato povemo, kaj bomo za to 
storili, in povabimo drugega, da tudi on pove, kaj bo za 
to naredil. Na koncu poskušamo najti skupno rešitev z 
dogovorom. 

Moramo imeti pa tudi sposobnost za pogajanje. Za-
vedati se moramo tega, da vsak nekaj da in vsak nekaj 
dobi. Prav tako se moramo zavedati, koliko lahko mi 
prispevamo oziroma koliko lahko mi spremenimo. Po-
gajanja nimajo smisla, če vemo, da nihče ne more zma-
gati. In tudi nima smisla, če je to zmaga samo enega.

•  Poslušanje
Naslednja sposobnost reševanja konfliktov je poslu-

šanje. Poslušati pa ne pomeni slišati. Ne govorimo o tem, 
ali se poslušamo, temveč ali se ljudje slišijo, kaj drug dru-
gemu sporočajo. Učinkovita komunikacija med ljudmi 
je takrat, kadar nasprotna stran razume naše sporočilo 
na tak način, kot smo ga želeli posredovati. Pomembno 
je, da nas je nasprotna stran slišala, kaj želimo poveda-
ti. V naših odnosih se velikokrat dogaja, da rečemo, da 
vemo, kaj drugi mislijo. Vendar je osnova razreševanja 
konflikta to, da se ljudje naučijo slišati drug drugega.

•  Humor
Humor nam je lahko v veliko pomoč. To pomeni, 

da sogovornikovih besed ne vzamemo dobesedno in re-
sno, temveč se pošalimo na račun naših napak ali raz-
ličnih mnenj. Seveda pa moramo oceniti, kdaj si lahko 
dopustimo takšen način reševanja konflikta. 

 •  Čustva
Največji sovražnik za razreševanje konfliktov so naša 

čustva. Tu bi bilo najbolj smotrno ali pa celo čarobno, če 
ne bi jemali vsega izrečenega zelo osebno. Ker vse, kar 
drugi reče ali naredi, sporoča o sebi, ne o nas. Npr. če 
nas žali, to pomeni, da ima on frustracijo, ki je ne zna 
izraziti na bolj primeren način. Izbere namreč to, kar je 
najbolj varno zanj v tistem trenutku. 

Pomembno pa je tudi zavedanje, da včasih vedenje 
ljudi ni enako njihovi osebnosti. 

Vsaka rešitev, za katero se dogovorimo pri reševa-
nju konfliktov, zmeraj in nujno pripelje do sprememb. 
Spremembe pa v ljudeh povzročajo različne reakcije. 
Nekateri se spremembam, če je le mogoče, izogibajo 
in se zato skušajo izogibati konfliktom. Vendar nihče 
ne more rešiti konflikta, če ni pripravljen sprejeti spre-
memb. Najbolj sprejemljiva rešitev je tista, ki vsem 
udeleženim prinese enako velike spremembe.
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POMEMBNOST REZULTATA - CILJA

PRILAGAJANJE
Jaz izgubim, 

ti dobiš

IZOGIBANJE
Jaz izgubim, 

ti izgubiš

KOMPROMIS
Oba dobiva ali 
oba izgubiva

TEKMOVANJE
Jaz dobim, 
ti izgubiš

SODELOVANJE
Jaz dobim, 

ti dobiš

5

4

3

2

1

0
0 1 2 3 4 5

•    Metode pomirjanja, ki naj bi nastalo situacijo omilile. 
To so razni nasveti, posredovanja, pozivi, kompro-
misi in včasih blage grožnje in opomini ter obljube.

•    Metode sodelovanja, ki jih je največ in se najpogo-
steje uporabljajo. Sem sodijo pogovori, izmenjava 
mnenj, pogajanja, 
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KONFLIKT

•    Metode preoblikovanja, ki delno ali v celoti spremeni-
jo obstoječe stanje.

 
Priložnosti konfliktov 
Sama beseda konflikt ima v podzavesti ljudi negati-

ven prizvok, zato je treba odpraviti neustrezna prepri-
čanja o konfliktih. Konflikt je pravzaprav dobrodošla in 
pozitivna situacija, ki izziva ljudi k razmišljanju in ak-
tivnemu prilagajanju. Vodi k ustvarjalnosti, spremem-
bam, boljšim rešitvam. Po Lipičniku (1998, str. 264) 
ima konflikt sedem pozitivnih posledic, zaradi katerih 
bi si konfliktov lahko v določeni meri celo želeli in ki 
bi jih kazalo izkoristiti kot priložnosti pri ustvarjanju 
prihodnosti. 

kaže na 
probleme

je izhodišče 
za 

spremembe

izhaja iz 
različnih 
interesov

utrjuje 
skupino

vodi do 
novih 

spoznanj

odpravlja 
stagnacijo

zahteva 
rešitve

Konflikti kažejo na težave, na navzočnost človekovih 
hotenj, ki želijo spremeniti obstoječe stanje. 

Konflikti zahtevajo rešitev. Lahko jih potlačimo in se 
jim delno izogibamo, vendar se vedno znova pojavijo v 
takšni ali drugačni obliki. Ko konflikt nastane, smo pri-
siljeni razmišljati, kako ga bomo rešili, ne pa, kako se 
mu bomo izognili. Na ta način se potem porajajo vedno 
nove in nove rešitve.

Konflikt izhaja iz različnih interesov. Ljudje smo si 
različni, imamo različne želje, hotenja in načine raz-
mišljanja. Različni interesi nas spodbudijo, da skrbno 
pretehtamo različne odločitve, poiščemo dodatne in-
formacije in da izberemo za cilj najboljši interes in ga 
skušamo doseči.

Konflikt vodi do novih spoznanj. Kadar se konflikti 
pojavijo med več osebami ali med skupinami, moramo 
poiskati skupne cilje na podlagi novih spoznanj in s 
tem omogočamo nenehen razvoj. 

Konflikt vodi do utrjevanja skupine. Predvsem način 
reševanja težav pripelje do utrjevanja skupine, ki mora 
upoštevati mnenja vseh udeležencev konflikta. 

Konflikti odpravljajo stagnacijo in nas varujejo 
pred prepričanjem, da imamo vse težave že rešene. 
Odpravljajo mrtvilo in razbijajo monotonost, dajejo 
nov izziv in spodbujajo vedno nove interese in vnašajo 
dinamiko v naše odnose.

Konflikt je izhodišče za spremembe. Sili nas iz sta-
nja uspavanja, iz objema starih navad, ki se jih včasih 
niti ne zavedamo. Konflikt nas prisili k iskanju novih 
idej. 

Helena Požar
Specialistične ambulante, članica Skupine za promocijo 

zdravja OI

Konflikti so tudi priložnost za osebno rast. Ne pri-
našajo le neprijetnost, temveč so temeljni pogoj za 
spreminjanje. Ponujajo nam možnost, da razmislimo 
o svojem vedenju in ga spremenimo. Spodbuja nas, da 
prepoznamo težavo in iščemo kreativne rešitve ter tako 
bolj spoznavamo sebe, bližnjega ter svet okoli nas.

VIRI:
Anderson, K.(2007). Učinkovito reševanje konfliktov. Ljubljana: 

Tuma.
Berlogar, J. (1999). Organizacijsko komuniciranje: Od konflik-

tov do skupnega pomena. Maribor: Obzorja.
Brajša P.(1994).Managerska komunikologija: komuniciranje, 

problemi in konflikti v podjetju. Ljubljana: Gospodarski 
vestnik. Fink, I., Goltnik Urnaut, A., Števančec, D.(2009).
Poslovno komuniciranje. Ljubljana: Zavod IRC.

http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/posedel36.pdf 
https://www.bb.si/doc/diplome/Lah_Lea.pdf 
http://www.vodja.net/index.php?blog=1&p=324&more=1&c=1&

tb=1&pb=1 
http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/zamujamo-priloznost/ 
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Bonton e-komuniciranja: 
nastavitev samodejnih odgovorov 
na sporočila v elektronski pošti

Outlook 2010: Koraki nastavitev samodejnega 
odgovora
Za nastavitev v poštnem odjemalcu Outlook 2010 je 

postopek podoben kot v spletni različici Webmail, le vi-
dez in koraki so malenkost drugačni.

Odpremo Outlook in izberemo zavihek ‚‘File‘‘:

Odpre se nam okno ‚‘Automatic replies‘‘, kjer obra-
zec izpolnimo, kot prikazano na sliki.

Najbrž se vsi strinjamo, da je lahko pravočasna pridobitev informacij ključnega pomena za opravljanje 
delovnih nalog. Zato je prav, da na to pomislimo, ko se tudi mi odpravljamo na zaslužen dopust ali ob 
drugih vrstah odsotnosti. V spodnjem članku oz vodniku je opisana in prikazana nastavitev samodejnega 
odgovora med našo službeno odsotnostjo. Nastavitev je možna tako v poštnem odjemalcu Outlook kot 
tudi v spletni različici Webmail.

Odpre se nam sledeče okno, kjer izberemo ‚‘Auto-
matic Replies (Out Of Office)‘‘ 

Enako nastavimo tudi za zavihek ‚‘Outside My Or-
ganization‘‘.

S potrditvijo na gumb ‚‘OK‘‘ sporočilo shranimo in 
avtomatično sporočilo je v veljavi za nastavljeno obdo-
bje. V primeru ročnega izklopa samo izberemo ‚‘Do not 
send automatic replies‘‘ in potrdimo s klikom na gumb 
‚‘OK‘‘.

K O T I Č E K  Z A  K O M U N I K A C I J O
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Webmail: Nastavitev dostopa in samodejnega 
odgovora
Kot najbrž že veste, lahko vsak zaposleni na Onkolo-

škem inštitutu dostopa do svoje elektronske pošte tudi 
zunaj OI.

Za dostop do slednjega v internetni brskalnik vnese-
mo sledeč naslov: https://webmail.onko-i.si

Odpre se nam okno za prijavo, kamor vnesemo upo-
rabniško ime in geslo:

Ob prvi prijavi nam prikaže še okno, kjer izberemo 
željeni jezik in časovni pas:

Ko izbor shranimo, se nam zgornje okno ob nasle-
dnjih prijavah ne prikaže več.

Na desni strani odprte aplikacije zraven svojega upo-
rabniškega imena izberemo gumb ‚‘zobnik‘‘, kot prika-
zano na sliki, ter z izbirnega menija izberemo ‚‘Nastavi 
samodejne odgovore‘‘: 

Odpre se nam spodnje okno, kjer vnesemo potrebne 
podatke, kot prikazano na sliki, ter obrazec shranimo. 

Po pretečenem obdobju se samodejni odgovor na 
elektronska sporočila samodejno izklopi, lahko pa ga 
izklopimo tudi ročno, s klikom na izbirni gumb ‚‘Ne 
pošlji samodejnih odgovorov‘‘.

Na predal s sporočili se vrnemo z klikom na izbirni 
gumb

 
, ki se nahaja v levem zgornjem kotu okna. 

Peter Mivšek, Služba za informatiko
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Na Onkološkem inštitutu Ljubljana se zavedamo, da izvajamo določene dejavnosti, 
ki bi brez ustreznega nadzora lahko pomenile nevarnost za bolnike, zaposlene, 
obiskovalce in okolico. Naša dolžnost je, da si nenehno prizadevamo izvajati vse 
potrebne ukrepe za odpravo ali zmanjšanje tveganja na sprejemljivo raven.

Obvladovanje tveganj

Kaj so tveganja?
Tveganje so dogodki ali okoliščine, ki lahko nastopi-

jo v prihodnosti z določeno stopnjo verjetnosti in imajo 
posledice na doseganje ciljev. Tveganja imajo prostor-
sko (kje?) in časovno (kdaj?) dimenzijo ter dimenzijo 
posledic (kakšne?). Tveganje lahko opredelimo tudi kot 
negotovost.

Tveganja delimo na notranja in zunanja tveganja.

Namen upravljanja s tveganji
Namen upravljanja s tveganji je zagotoviti iden-

tifikacijo tveganj in upravljanje z njimi, kar omogoča 

aktivno spremljanje, prioritetno razvrščanje in razvoj 
učinkovitega pristopa za obvladovanje tveganj. 

Uporaba sistematičnega in metodološkega orodja 
za prepoznavanje tveganj, povezanih z moralnimi, fi-
zičnimi ali finančnimi posledicami, bo v največji mo-
žni meri omogočala odpravo tveganj, kjer je to možno, 
oziroma uvedbo ustreznih nadzornih mehanizmov in 
postopkov za zmanjšanje in preprečevanje tveganj. 

Upravljanje s tveganji omogoča zanesljivejše dose-
ganje ciljev, posvečanje pozornosti pomembnim zade-
vam, optimalno razporejanje omejenih virov, hitrejše 
odzivanje na spremembe ter boljšo izrabo priložnosti. 
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Upravljanje s tveganji se uporablja v vseh dejavnostih 
bolnišnice za obvladovanje notranjih in zunanjih tve-
ganj.

Upravljanje s tveganji pomeni delovati na področju 
negotovosti. 

Pri odkrivanju tveganj poskušamo prepoznati ne-
varnosti, ki bi lahko pripeljale do škode. Odkrivanje tve-
ganj otežuje več dejavnikov, kot na primer izogibanje 
konfliktnim situacijam z vodstvom in sodelavci, prikri-
vanje lastnih pomanjkljivosti, izogibanje odgovornosti 
… Veliko nevarnost za opredeljevanje tveganj lahko 
predstavlja tudi pretirano teoretičen pristop, ki prezre 
dejanske razmere v praksi. Pri odkrivanju tveganj je po-
treben timski pristop, s čimer se zmanjša vpliv subjek-
tivnega odločanja.

Vseh tveganj v celoti ne moremo odpraviti, zato se 
moramo pri oceni tveganj soočiti s sprejemljivo ravnijo 
tveganja.

1 do 3 Nizko tveganje Izvajajo se rutinski postopki za odpravo in nadzor tveganja, tveganje ostaja 
zapisano v Registru tveganj.

4 do 6 Zmerno tveganje Na nivoju procesa se določi načrt ukrepov za odpravo ali zmanjšanje tveganja. 

8 do 12 Visoko tveganje Na nivoju procesa se preveri načrt za izvajanje ukrepov in uspešnost izvedbe. 
Tveganja spremljamo vseskozi, ocenjujemo četrtletno.

15 do 25 Ekstremno tveganje Najvišje možno tveganje. Takojšnje ukrepanje in preverjanje uspešnosti ukrepov. 
Spremljamo tedensko oziroma dnevno. 

Matrika za oceno tveganj

TVEGANJE

ODKRIVANJE 
TVEGANJ

UKREPANJE

SPREMLJANJE
 IN

 POSODOBITVE

OCENA IN
PREDNOSTNO 
RAZVRŠČANJE

ODLOČITEV
O PREVENTIVNEM 

UKREPANJU

                                                                               VERJETNOST

POSLEDICE
1 2 3 4 5
ZELO MAJHNA MAJHNA SREDNJA VISOKA ZELO VISOKA

5 KATASTROFALNE 5 10 15 20 25

4 VELIKE 4 8 12 16 20

3 ZMERNE 3 6 9 12 15

2 MAJHNE 2 4 6 8 10

1 ZANEMARLJIVE 1 2 3 4 5
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Akcijski načrt za preventivno ukrepanje
Pri pripravi akcijskega načrta se vprašamo ali lahko 

tveganje odpravimo v celoti. Če tveganja ne moremo 
odpraviti v celoti, določimo nadzorne mehanizme za 
zmanjšanje ali odpravo nevarnosti pojava tveganja. Iz-
vajati moramo dodatne učinkovite preventivne ukrepe 

ter določiti stopnjo tveganja potem, ko bodo izvedeni 
vsi preventivi ukrepi. Določiti je treba odgovorno osebo, 
ki bo spremljala izvajanje akcijskega načrta.

Vsa prepoznana tveganja morajo biti navedena v do-
kumentu »Seznam tveganj«. 

VIR 
TVEGANJA

OPIS 
TVEGANJA

POSLEDICE VERJET-
NOST

RESNOST 
POSLEDIC

OCENA 
TVEGANJA

KATEGORIJA 
TVEGANJA

AKCIJSKI 
NAČRT

Odgovorna 
oseba

Rok 
izvedbe

1 OBRAVNAVA BOLNIKA

1.1 Bolnik
Zamenjava 
identitete

Škodljive 
posledice 
za zdravje 

bolnika

2 5 10
VISOKO 

TVEGANJE

Sledljivost in 
preverjanje 
podatkov, 

dvojna 
kontrola 

identitete 
na kritičnih 

točkah

ZAPOSLENI* SPROTNO

Primer iz dokumenta »Seznam tveganj«:

Spremembe spremljamo in posodabljamo meseč-
no. Spremljamo uspešnost izvajanja ukrepov za varo-
vanje pred tveganji. Ti so uspešni le, Če smo z njihovo 
izvedbo odpravili ali zmanjšali izpostavljenost tveganju 
na sprejemljivo raven. Spremljanje in merjenje uspe-
šnosti varovanja pred tveganji je pomemben korak pro-
cesa upravljanja s tveganji. 

Strategija upravljanja s tveganji je ena od strategij 
za doseganje ciljev bolnišnice. Tveganja, opredeljena v 
seznamu tveganj, redno spremljamo in po potrebi po-
sodabljamo, predvsem pa skrbimo za izvajanje ukrepov 
za obvladovanje tveganj. Bolnišnica na podlagi samo-
ocenitve letno pregleduje in dopolnjuje strukturo tve-
ganj. 

Helena Handukić, Enota za kakovost

Delavnice za pripravo registra 
tveganj za upravne dejavnosti OI

Ker se zavedamo pomena tveganj tudi za uprav-
ne dejavnosti, ki obsegajo ključne poslovne funkci-
je in organizacijske enote OI, smo na Onkološkem 
inštitut izvedli delavnice z zunanjo strokovnjakinjo 
go. Simono Krese za pripravo registra tveganj, ki so 
potekale v začetku marca letos. Delavnic so se ude-
ležili vsi vodje upravnih služb in predstavniki enote 
za kakovost.  Na delavnicah smo med drugim opre-
delili poslovne cilje, morebitna tveganja za posame-
zna področja, določili stopnjo posameznih tveganja, 
opredelili aktivnosti za tveganja, pri katerih stopnja 

Delavnice  za pripravo registra tveganj za upravne dejavnosti 
je vodila ga. Simona Krese, preizkušena državna notranja 
revizorka.

obvladovanja ni ocenjena kot sprejemljiva, ter regi-
ster tveganj tudi vzpostavili. 
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P O R O Č I L A  S  S T R O K O V N I H  S R E Č A N J

Prva šola o raku trebušne 
slinavke - PANCREAS ACADEMY(CECOG) 
11. in 12. novembra 2016 je na Dunaju potekala Prva šola o raku trebušne slinavke, 
ki jo je organiziralo združenje CECOG (Central European Cooperative Oncology 
Group). CECOG je združenje, s sedežem na Dunaju, ki sodeluje s 150 onkološkimi 
centri v 23 državah. Med njimi so Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, 
Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Grčija, Izrael, Latvija, Libanon, Litva, Črna Gora, 
Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška,  Slovenija, Turčija.

Namen združenja je na dokazih podprto zdravlje-
nje, zdravstvena nega, uvajanje standardov, izmenjava 
mnenj, idej, znanj in izkušenj, med različnimi onkolo-
škimi centri osrednje, jugovzhodne in zahodne Evrope 
preko združenja CECOG. Želijo si mednarodno multi-
disciplinarno sodelovanje.

Na povabilo združenja CECOG sva Prve šole o raku 
trebušne slinavke udeležili dve predstavnici sektorja 
zdravstvene nege in oskrbe bolnika na Onkološkem in-
štitut Ljubljana Lejla Hedžić in Sabina Prvinšek. Sreča-
nja se je udeležilo več kot 200 udeležencev iz 22 evrop-
skih držav. Med udeleženci smo bile medicinske sestre, 
zdravniki in predstavniki bolnikov, svojci oziroma tisti, 

ki so se srečali z rakom trebušne slinavke, se zdravijo 
ali pa so se zdravili za rakom trebušne slinavke. 

Predavanja so potekala dva dni v treh skupinah, za 
zdravnike, medicinske sestre in predstavnike bolnikov. 
Bila so razdeljena po sklopih. Lahko smo se udeležili 
kateregakoli predavanja. Midve sva se udeležili preda-
vanj, ki so bila namenjena skupini medicinskih sester. 

Rak trebušne slinavke je sedma najpogostejša oblika 
raka v Evropi ter predstavlja 2,8 % vseh rakavih obolenj 
pri moških in 3,4 % pri ženskah. Po podatkih European 
Cancer Observatory trenutno v Evropi živi 103.773 ljudi, 
ki so oboleli za rakom trebušne slinavke.

Na kongresu so nam predstavili prve pogoste, a vse-
eno težko diagnosticirane simptome, ki so prisotni pri 
raku trebušne slinavke, ter vrste zdravljenja raka trebu-
šne slinavke - kirurško, radioterapevtsko in sistemsko 
zdravljenje. Predstavili so evropske smernice zdravlje-
nja, neželene učinke in zaplete, do katerih lahko pride 
ob zdravljenju in po zdravljenju. Poudarek je bil na zgo-
dnjem odkrivanju raka trebušne slinavke, na zgodnji 
paliativni oskrbi, dobrem podpornem zdravljenju in 
celostnem pristopu pri zdravljenju in zdravstveni negi 
bolnika z rakom trebušne slinavke. 

Obstajajo tudi nove oblike zdravljenja, ki bi lahko iz-
boljšale preživetje. Rak trebušne slinavke je edini, ki ni 
dosegel večjega napredka glede stopnje preživetja bol-
nikov, tako moških kot žensk. Potekajo različne študije 
o imunoterapiji in študije cepiv, ki bi jih lahko uporabili 
pri zdravljenju raka trebušne slinavke v prihodnosti. 

Prve šole o raku trebušne slinavke združenja CECOG se je udeležilo več 
kot 200 udeležencev, med njimi dve predstavnici Onkološkega inštituta, 
Lejla Hedžić in Sabina Prvinšek
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Rak trebušne slinavke je v Evropi sedmi najpogostejši 
rak pri ženskah in deseti pri moških.

Sodelavci iz Anglije so nam predstavili njihov center 
odličnosti za paliativno oskrbo »MacMillan cancer su-
port«. Njihov predstavnik centra je poudaril pomen ko-
munikacije z bolnikom, svojci, spremljevalci in ravno 
tako komunikacijo med zaposlenimi. Na kongresu šole 
trebušne slinavke sva spoznali medicinske sestre, s ka-
terimi smo si delile izkušnje, nasvete, ideje in spodbu-
de za nadaljnje delo. Predvsem pa je pomembno med-
sebojno sodelovanje, povezovanje z različnimi društvi, 
širjenje informacij, izkušenj, znanj za boljšo oskrbo in 
zdravstveno nego naših bolnikov.

17. november je svetovni dan osveščanja o raku tre-
bušne slinavke. Na srečanju smo se dogovorili, da bomo 
širili informacije o raku trebušne slinavke z namenom 
hitrega, zgodnjega odkrivanja, zdravljenja in paliativne 
ter podporne terapije. Bodite del naše vijolične skupine 
in delite informacije naprej: http://www.pancreaticcan-
cereurope.eu/country-information/ 

Lejla Hedžić in Sabina Prvinšek

Prvo srečanje vseh 
stacionarnih presejalnih 
centrov programa DORA
V sredo, 15. februarja 2017, je v predavalnici na Onkološkem inštitutu Ljubljana 
potekalo prvo srečanje vseh stacionarnih presejalnih centrov programa DORA. 

Srečanje je bilo med drugim namenjeno pregledu 
strokovnih poročil o delu presejalnih centrov v letu 
2016 in programa DORA. Na dogodku so bili prisotni 
predstavniki vseh presejalnih centrov DORA, ki so sre-
čanje izkoristili tudi za izmenjavo izkušenj in razpravo 
s predlogi za izboljšave sodelovanja  in delovanja pro-
grama DORA.

DORA v letu 2016 dosegla vse zastavljene cilje
Sodelujoči so se seznanili z izvajanjem Načrta širi-

tve programa DORA 2015-2020 in z rezultati programa 
DORA v letu 2016 ter s strokovnim poročilom o delu 
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Strokovno srečanje ob 
desetletnici Oddelka za akutno 
paliativno oskrbo OI
Oddelek za akutno paliativno oskrbo (OAPO) Onkološkega inštituta Ljubljana 
(OI) letos praznuje deset let ustanovitve in delovanja, kar je obeležil s strokovno 
prireditvijo v torek, 21. marca 2017. 

posameznih presejalnih centrov v letu 2016. Program 
DORA je v letu 2016 dosegel vse zastavljene cilje po 
novem načrtu širitve. V letu 2016 je bilo v okviru pro-
grama DORA izvedenih 57.012 presejalnih mamografij 
(v letu 2015 39.475). Ob zaključku leta 2016 je bilo z 
izvajanjem slikanja na 14 digitalnih mamografih v pro-
gram vključenih 72 % ustreznih žensk (ob koncu leta 

Pomembni koraki širitve programa DORA v 
2016 po celi Sloveniji
V program DORA sta bili v letu 2016 dodatno vključeni 
celotni območni enoti ZZZS Koper in Nova Gorica ter deloma 
območne enote ZZZS Kranj ter ZZZS Novo mesto in Krško. 
Med izvajalce programa DORA so bili sprejeti Bolnišnica 
za ginekologijo in porodništvo Kranj, Splošna bolnišnica 
Izola, Splošna bolnišnica Nova Gorica in Zdravstveni dom 
Novo mesto. Mobilna enota OIL je začela februarja lani na 
novo s slikanjem v presejalnem programu v Postojni.

2015 je bila pokritost 46-odstotna), povprečna udelež-
ba vabljenih žensk med 50. in 69. letom v programu 
DORA pa je bila 76-odstotna. V letu 2016 je bilo v pro-
gramu DORA odkritih 372 rakov dojk, pri tem pa pro-
gram ohranja visoko kakovost po evropskih smernicah 
na vseh ravneh delovanja. 

Srečanje je potekalo v predavalnici stavbe C OI, na 
njem pa so predavali domači in tuji strokovnjaki, med 
njimi priznani nemški strokovnjak prof. dr. Raymond 
Voltz, dr. med., predstojnik paliativnega oddelka Uni-
verzitetne bolnišnice v Kölnu. 

Udeležence prireditve je sprva nagovoril strokov-
ni direktor OI doc. dr. Viljem Kovač, dr. med. Sledil je 
glasbeni nastop prostovoljke OI Jolande Grom, ki je 
udeležence pozdravila s krajšo glasbeno točko s kitaro. 
V nadaljevanju je prva vodja oddelka prim. Jožica Čer-
vek, dr. med., predstavila svoja razmišljanja o razvoju 
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Pomembnejši dosežki Oddelka za akutno 
paliativno oskrbo:

paliativne oskrbe v preteklosti. Zdravnica z OAPO Jana 
Pahole Goličnik, dr. med., je predstavila analizo opra-
vljenega dela  OAPO v desetih letih delovanja. Sledilo 
je predavanje prof. dr. Raymonda Voltza, predstojnika 
paliativnega oddelka Univerzitetne bolnišnice v Kölnu, 
ki je predstavil razvoj njihovega oddelka. Milena Remic 
iz Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in lev-
kemijo in Mojca Senčar iz Europe Donne sta predstavili 
vidik bolnikov in svojcev - svoje izkušnje na OI in videnje 
pomena paliativne oskrbe. Srečanje je s pogledom v pri-
hodnost oddelka zaključila Maja Ebert Moltara, dr. med. 

Analiza opravljenega dela v desetih letih
Na področju kliničnega dela je OAPO v desetih letih 

na obravnavo sprejel več kot 2.000 bolnikov, pri čimer 

  Leta 2008 izdaja prvih strokovnih priročnikov v 
slovenskem jeziku za področje paliativne oskrbe — 
Pogosta vprašanja v paliativni oskrbi in Zdravila za 
uporabo v paliativni medicini.

  OI je leta 2009 prejel mednarodno akreditacijo ESMO kot 
center odličnosti za paliativno oskrbo in jo obnovil leta 
2012 ter 2016.

  2009-2010 sodelovanje v pilotnem projektu Ministrstva 
za zdravje 'Izvajanje celostne paliativne oskrbe v 
ljubljanski, gorenjski in pomurski regiji'.

  Na 12. kongresu Evropske zveze za paliativno oskrbo 
leta 2011 v Lizboni je paliativni tim prejel nagrado 
za predstavljeni poster z naslovom Pogled otrok na 
paliativno oskrbo (Children's view on Palliative care), ki 
so ga zaposleni pripravili v sodelovanju s prostovoljci OI 
in šolarji OŠ Kresnice. Poster je bil izbran med 8 najboljših 
od skupaj 1100 predstavljenih. 

  Leta 2012 izvedba vseslovenskega projekta Metulj, 
katerega namen je bolnikom z neozdravljivo boleznijo 
in njihovim svojcem ponuditi več informacij in praktičnih 
znanj, ki bi olajšale skrb za bolnika z neozdravljivo 
boleznijo v domačem okolju (pripravljenih 20 vsebin s 
področja paliativne oskrbe bolnika, ki so na voljo v tiskani 
obliki (informativne zloženke) ter dostopne tudi na 
spletnem mestu www.paliativnaoskrba.si)

  Leta 2015 soorganizacija dvodnevnega Slovenskega 
kongresa paliativne oskrbe z naslovom V luči 
dostojanstva življenja pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

se je število sprejemov v tem času na letni ravni podvo-
jilo. Na letni ravni zaposleni na OAPO opravijo še pri-
bližno 150 konziliarnih pregledov na drugih oddelkih 
OI in 220 pregledov v ambulanti za zgodnjo paliativno 
oskrbo. V letu 2016 so zaposleni OAPO sodelovali pri 
159 družinskih sestankih, koordinatorji za paliativno 
oskrbo pa so bili v obravnavo bolnikov OI vključeni več 
kot 350-krat. Oddelek je ob kliničnem delu vseskozi 
opravljal tudi številne druge aktivnosti na področju izo-
braževalne in raziskovalne dejavnosti. 

Vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo Maja Ebert Moltara, dr. med., 
je srečanje zaključila s predavanjem o prihodnosti oddelka.

Udeleženci srečanja so z zanimanjem prisluhnili tujemu gostu, 
priznanemu strokovnjaku prof. dr. Raymond Voltzu, dr. med., 
predstojniku oddelka za paliativno oskrbo v Univerzitetni 
bolnišnici v Kolnu.
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N A Š I  S T R O K O V N I  D O S E Ž K I

Sprejete smernice diagnostike in 
zdravljenja diferenciranega raka 
ščitnice

Primer dobre prakse izvajanja 
kliničnih raziskav na IBCSG 

Knjižica Zdravljenje raka prostate –  
kdaj obsevati po operaciji 
(odstranitvi prostate)

Sodelavci OI prejeli priznanja Zveze 
slovenskih društev za boj proti raku

Strokovni svet OI je na 2. seji 23. 1. 2017 sprejel 
Smernice diagnostike in zdravljenja diferenciranega 
raka ščitnice. Smernice je potrdil Razširjeni strokovni 
kolegij za onkologijo na seji 3. 2. 2017.

Sloveniji  zdravimo vsako leto približno 160 novih 
bolnikov z rakom ščitnice. Velika večina bolnikov z ra-
kom ščitnice je povsem ozdravljena. Zaradi dobre pro-
gnoze bolnikov z rakom ščitnice je v zadnjem desetletju 
prišlo do bistvenih sprememb v obravnavi bolnikov z 
rakom ščitnice. Strokovnjaki z Onkološkega inštituta 
Ljubljana, Klinike za nuklearno medicino UKC Ljublja-
na in Inštituta za patologijo Medicinske fakultete v Lju-
bljani so pripravili Smernice diagnostike in zdravljenja 
raka ščitnice, v katerih so opisani sodobni postopki di-
agnosticiranja in zdravljenja raka ščitnice. Smernice so 
namenjene strokovni in laični javnosti.

Smernice so objavljene na spletnem mestu OI. 

Od 17. 3. do 19. 3. 2017 je na Dunaju potekal 40. de-
lovni sestanek raziskovalne skupine International Bre-
ast Cancer Study Group (IBCSG). Sestanka sta se ude-
ležila glavna raziskovalca dr. Simona Borštnar, dr. med., 
in izr. prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., ter strokovni 
sodelavki iz Enote za klinične raziskave, ga. Petra Bla-
tnik in ga. Tjaša Pečnik. Njihovo delo je bilo na srečanju 
ovrednoteno kot eden najboljših primerov dobre prakse 
izvajanja kliničnih raziskav med mnogimi priznanimi 
in večjimi centri, ki sodelujejo v skupini IBCSG, zato so 
prejeli povabilo k predstavitvi delovanja Onkološkega 
inštituta Ljubljana na področju kliničnega raziskovanja 
prihodnje leto. 

OI je izdal novo publikacijo z naslovom Zdravljenje 
raka prostate – kdaj obsevati po operaciji (odstranitvi 
prostate), avtorja dr. Boruta Kraglja. Bolnike seznani s 
pooperativnim obsevanjem, dejavniki, ki so ključni za 
odločitev za pooperativno obsevanje ter z uspešnostjo 
in posledicami pooperativnega obsevanja. Knjižica je 
dostopna na spletnem mestu OI. 

V okviru letošnjega Tedna boja proti raku so na slav-
nostni seji Zveze in društev za boj proti raku dne 8. 3. 
2017, ki je potekala na Ministrstvu za zdravje, podelili 
priznanja ter bronasto, srebrno in zlato plaketo zaslu-
žnim sodelavcem. 

Letos so priznanje prejeli radiološki inženirji Oddel-
ka za teleradioterapijo OIL z naslednjo utemeljitvijo: 
Posebna zahvala radiološkim inženirjem Oddelka za te-
leradioterapijo Onkološkega inštituta Ljubljana, ki nam 
že vrsto let s svojim strokovnim znanjem, pomagajo 
sooblikovati vsakoletni »Dan odprtih vrat Onkološkega 
inštituta«! 

Zlato plaketo je prejel prof. dr. Branko Zakotnik, dr. 
med., z naslednjo utemeljitvijo: Zlato plaketo Zveze z 
veliko hvaležnostjo podeljujemo našemu sodelavcu in 
priljubljenemu zdravniku OIL, prof. dr. Branku Zako-
tniku, dr. med., za njegovo pripravo in vodenje Držav-
nega programa obvladovanja raka, ki celostno vključuje 
tudi primarno in sekundarno preventivo raka. 
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29. Onkološki vikend

Kancerološka sekcija SZD in Onkološki inštitut Lju-
bljana sta 9. in 10. decembra 2016 v Portorožu organizi-
rala 29. Onkološki vikend z naslovom: Razvojni trendi v 
onkologiji – onkologija čez desetletje: izbrana poglavja in 
Državni program obvladovanja raka.

Breme raka v svetu narašča, rak kot vzrok smrti pa 
marsikje že prevzema prvo mesto. Zato je razumljivo, 
da je onkologija eno najhitreje razvijajočih se področij 
medicine. Namen 29. Onkološkega vikenda je bil udele-
žencem predstaviti trende razvoja na izbranih področjih 
in poizkušati napovedati prihodnost onkološke stroke. V 
prezasedenosti z vsakdanjim rutinskim kliničnim delom 

Oddelek za akutno paliativno oskrbo OI je 22. febru-
arja 2017 v seminarju na H1 organiziral ponovitev delav-
nice Zadnji dnevi življenja. Cilj delavnice je bil dodatno 
poglobljeno izpopolnjevanje s področja paliativne oskrbe 
za vse zdravstvene delavce 

8. 3. 2017 je med 15. in 19. uro v glavni predavalni-
ci Onkološkega inštituta Ljubljana potekalo strokovno 
srečanje Aktualne teme iz paliativne oskrbe: Različni 
obrazi bolečine v paliativni oskrbi. Dogodek so organi-
zirali Center za interdisciplinarno zdravljenje bolečine 
in paliativno oskrbo SB Jesenice, Ambulanta za zdra-
vljenje bolečine OI, Oddelek akutne paliativne oskrbe 
OI in Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe 
SZD. 

Sekcija internistične onkologije pri SZD, Onkološki 
inštitut Ljubljana in Katedra za onkologijo so v petek, 
10. 3. 2017, organizirali 13. šolo o melanomu. Strokovno 
srečanje je potekalo v predavalnici stavbe C OI. 

Ponovitev delavnice Zadnji dnevi 
življenja

 Aktualne teme iz paliativne oskrbe: 
Različni obrazi bolečine v paliativni 
oskrbi

13. šola o melanomu

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 je zelo težko slediti razvoju že na enem področju in še 
težje ohranjati uvid v prihajajoče spremembe. Udeležen-
ci so tako na krajšem strokovnem srečanju lahko prido-
bili informacije o smereh razvoja zelo različnih področij 
onkologije in si tako ustvarili predstavo, kako bo njihovo 
delo izgedalo čez desetletje. 

Skoraj 200 udeležencev 29. Onkološkega vikenda je poslušalo 
predavanja o trendih razvoja na izbranih področjih onkologije.

Druženje so udeleženci vikenda tradicionalno nadaljevali tudi po 
predavanjih.
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Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je 
na Onkološki inštitut naslovila zahvalo za pod-
poro pri sprejetju Zakona o omejevanju uporabe 
tobačnih in povezanih izdelkov, ki je bil sprejet v 
Državnem zboru RS februarja letos.. 

Zahvala ministrice za zdravje 
za podporo OI pri sprejemanje 
protitobačne zakonodaje

NAŠI SODELAVCI Z NOVIMI NAZIVI
Od decembra 2016 do marca 2017 so nove nazive pridobili 
naslednji sodelavci OI:
   2. 12. 2016  je Samo Rožman, mag. farm. spec., na 

Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani  uspešno 
zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Farmako-
kinetične lastnosti in klinična učinkovitost rituksimaba 
pri bolnikih z difuznim velikoceličnim limfomom B" 

  5. 12. 2016 je Erika Matos, dr. med., je na Medicinski 
fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala 
doktorsko disertacijo z naslovom »Ugotavljanje okvare 
srčne mišice pri bolnicah z rakom dojke na dopolnilnem 
zdravljenju s kemoterapijo in transtuzumabom. «

  magistrsko delo Andreja Breznika, mag. inž. radiološke 
tehnologije, z naslovom »Evalvacija inter- in intra-
frakcijskih premikov pri obsevanju karcinoma prostate« 
je bilo nagrajeno s študentsko Prešernovo nagrado

  20. 12. 2016 je bila izr. prof. dr. Barbara Jezeršek 
Novaković, dr. med., izvoljena v naziv redne profesorice 
in hkrati znanstvene svetnice za področje onkologije 
na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Nastopno 
predavanje z naslovom 'Limfomi in še kaj' je imela 20. 
2. 2017 na Medicinski fakulteti UL.

  19. 1. 2016 je Mina Kovačevič, mag. farm., uspešno 
zagovarjala specialistično nalogo z naslovom Optimi-
zacija zdravljenja z zdravili s pomočjo farmako terapijs-
kega pregleda pri uroloških bolnikih na Onkološkem 
inštitutu Ljubljana.

  6. 2. 2017 je bila doc. dr. Veronika Kloboves Prevodnik, 
dr. med., izvoljena v naziv izredne profesorice za 
področje patologije na Medicinski fakulteti Univerze v 
Ljubljani 

  2. 3. 2017 je dr. Vida Stegel, univ. dipl. biol., uspešno 
opravila specialistični izpit iz medicinske biokemije; 

  9. 3. 2017 je Jasna But Hadžić uspešno zagovarjala 
temo svoje doktorske dizertacije z naslovom 
»Predoperativna radiokemoterapija z IMRT - simultanim 
integriranim dodatkom doze pri lokalno napredovalem 
raku danke« 

  28. 3.  2017 je Špela Kos, mag. farm., zagovarjala doktor-
sko disertacijo z naslovom »Optimizacija genskega 
elektroprenosa v kožo za nadzorovan vnos plazmidne 
DNA« 

   28. 3.  2017 je Monika Savarin, mag. mol. biol., zagovarjala 
doktorsko disertacijo z naslovom »Antiangiogeni in 
radiosenzibilizirajoči učinek  elektrogenske terapije proti 
endoglinu na eksperimentalnih tumorskih modelih« 

  3. 4. 2017 je Primož Petrič, dr. med., uspešno zagovarjal 
svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Frekvenčna 
porazdelitev visokorizičnih tarčnih volumnov pri raku 
materničnega vratu: razvoj novih brahiterapevtskih 
aplikatorjev«;

  4. 4. 2017 je Rok Petrič, dr. med., uspešno zagovarjal 
svojo doktorsko disertacijo Napovedni dejavniki pri 
folikularni neoplazmi ščitnice in prognostični dejavniki 
pri raku Hüertlejevih celic ščitnice. 
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ZAKAJ: Zato, ker moj dom leži pod temi vrhovi in 
moj pogled izza hiše sega od Stola do Golice. Zato, ker 
mi je bil to izziv. Zato, ker je bila to moja dolgoletna 
želja. Za vas pa to pišem zato, ker je ta pohod v maju 
najlepši, ker je takrat tam polno cvetočih narcis, ali ju-
nija, ker v tem času tam cveti 101 zdravilna rožica. In 
zato, ker sva si enostavno rekla: »Dovolj odlašanja, jutri 
greva!«

KAKO: Z vstajanjem ob 4. zjutraj, en avto sva zapelja-
la do Planine pod Golico, z drugim pa sva se zapeljala 
nazaj do Valvasorjevega doma, od koder sva tudi začela 
najin pohod. 

POTEK POHODA: Od Valvasorjevega doma sva štartala 
ob 6. 05 uri! Torej, najprej sva se podala skozi gozd do 
odcepa za Žirovniško ali Zabreško planino.  Odločila 
sva se, da jo mahneva gor kar po Zabreški strani. Na 
planini je bilo še vse mirno, sonce pa je pravkar obsveti-
lo Triglav in vrh Hribaric - kako edinstven pogled. A tre-

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

Pohod od STOLA do GOLICE
ba je bilo iti novim zmagam naproti. Po dokaj strmem 
hribu sva se začela vzpenjati skozi gozd do pašnika, kjer 
stoji »Betonska bajta«, in naprej do pašnika, ko se gozd 
konča in se začenjajo odpirati prelepi razgledi proti  Ju-
lijcem, Bledu, proti celi Gorenjski. 

Kmalu sva uzrla tudi Prešernovo kočo na Stolu, a do 
nje je bilo potrebne še kar dobre pol ure strme hoje! Ko 
sva prisopihala do koče, jo je že  obsijal sonček iznad 
Vrtače. Privoščila sva si malico iz nahrbtnika, se zalo-
žila z vodo, spila »tako ta pravo« kavo, izmenjala nekaj 
beseda z ostalimi planinci, se poslovila in se podala na-
prej proti najinemu cilju - Golici. 

Najprej sva se nekoliko spustila, srečala veliko poho-
dnikov, ki so se dvigali proti koči, in kmalu zavila desno 
proti najvišjemu vrhu grebena Belščice, to je Vajnež s 
svojimi 2.014 metri nad morjem. Na njega se nisva po-
dala, saj je bila pred nama še dolga pot. Ta pot je manj 

Pogled od Golice proti Stolu
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prehodna in sva hodila večino časa sama. Občasno se 
nama je odpiral pogled Jesenicam, Savi …

Prečila sva greben Belščice, se spustila po melišču do 
planine Seča (1.698 m. n.. v.), kjer je tudi razpotje v doli-
no. Pot se tu spusti proti Javorniškemu Rovtu ali dvigne 
proti Belski planini. Ko sva se ponovno dvignila, se je pod 
nama začela vzpenjati gosta megla, ki nama je začela ob-
časno zapirati pogled proti dolini. Tako sva v gosti megli 
prispela do dokaj nove koče na Belski planini oz. Svečici 
(1.682 m. n. v.). Megla je bila tako gosta, da bi jo skoraj 
zgrešila, slišala sva le kravje zvonce in človeške glasove 
v daljavi. Tu sva si privoščila nekoliko daljši postanek, 
medtem pa se je že tudi megla razkadila in spet je posi-
jalo nežno sonce. Kar se tiče vremena, sva bila vesela, da 
nama sonce ni sijalo celo pot, saj je pot zelo izpostavljena 
in bi bilo po vročem soncu težje hoditi.

Naslednji vmesni cilj je bil sedlo Kočna (1.469 m. n. 
v.). Ta del poti mi je bil najlepši, tako raznolik in obenem 

tako miren. Na sedlu sva srečala le nekaj nabiralcev ze-
lišč. Tu pa tam sva v daljavi že zaslišala takte Ansambla 
Saša Avsenika, ki je prav ta dan igral na Golici. Glasba 
naju je kar malo povzdignila. Še malo, sva si rekla, in se 
podala po blatni poti skozi gozd do sedla Suha. Tu pa se 
je kar vsulo veliko število pohodnikov iz Koče na Golici, 
Avsenik je končal z igranjem, midva pa sva si privoščila 
kratek oddih na bližnji klopci. Tokrat sva bila pa res že 
blizu Golici, le še nekoliko se povzpneva in skozi gozd 
prideva do koče. A ker sva zgrešila oznako, sva se po 
mejnem robu povzpela še za kakšnih 300 višinskih me-
trov do vrha Krvavka in  se na sedlu obrnila proti Koči 
na Golici. Slišati je bilo še nekaj harmonike, a tudi ta je 
do najinega prihoda utihnila. A najino zadovoljstvo je 
bilo veliko,  z glasbo ali brez. Najprej sva se za nekaj mi-
nut usedla, si sezula pohodne  čevlje, pretegnila noge 
in prste na nogah, pojedla dobro enolončnico in spila 
zasluženo pivo. Ko sva si nekoliko oddahnila, sva ob do-

Zabreška planina Valvasorjev dom - izhodišče

Pogled od Stola proti GoliciPogled proti Blejskemu jezeru, Julijcem
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bri kavi in sirovih štrukljih z največjim zadovoljstvom 
pogledovala proti najinemu startu, to je Stolu!

Čakal naju je le še spust proti Planini pod Golico 
do avta. Tokrat je bil ta del poti verjetno tudi najtežji in 
najdaljši, čeprav sva imela želodčke polne, žeje nobene 
več, zadovoljstvo pa veliko. In tako sva ob 17.40 uri, po 
skoraj 10 urah hoje, prispela na cilj, utrujena, vendar 
neskončno zadovoljna! 

Hodila sva 11 ur in 35  minut, od tega 9 ur in 45 min 
ur čiste hoje. 

Nekaj statističnih podatkov:
Lokacija Višinski metri Prihod Odhod
ŠTART: Valvasor 1181 m 06:05
Stol 2177 m 08:50 09:30
Potoški stol 2014 m
Planina Seča 1689 m
Belska planina 1682 m 12:50 13:10
Sedlo Kočna 1469 m
Sedlo Suha/Krvavka 1784 m
Dom na Golici 1582 m 15:30 16:20
CILJ: Planina pod Golico   980 m 17:40

Skupaj prehojenih cca 23 km:
Lokacija Število prehojenih kilometrov
Valvasor – Stol 5
Stol – Golica 15
Golica – Planina pod Golico 3

Cvetka Švajger

Razpotje

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

Bodi sam sebi tekmec
Po dveh čudovitih letih s Tek.si se z nasmehom spominjam bolečih mišic in težkih nog 
v prvih mesecih. Takrat ni bilo tako smešno, je pa bilo zadovoljstvo.

V življenju doživljamo vzpone in padce. Neprestano 
nas preizkuša. Ko odidemo iz družinskega gnezda pri 
starših in si postavljamo življenje, ima vsak svojo pred-
stavo, kakšna naj bi bila njegova prihodnost. Kaj si želi. 
Kam usmerjati svojo energijo. V vsem tem življenjskem 
ritmu, ki je čedalje hitrejši. V razpetosti med družino, 
kariero, prijatelji in ostalimi obveznostmi, največkrat 
pozabimo sami nase. Leta minevajo. Med vsemi vzponi, 
takrat se nam svet zdi lepši, se zgodi tudi ogromno pad-
cev, ki nas pretresejo. Pretresejo telo, dušo, srce. Tudi 
moje ...

Vsi ti padci v življenju so mi pomagali dozoreti in 
zrasti. Sebe postaviti na prvo mesto ni sebično. Je nuj-
no, da lahko poskrbiš tudi za druge. Ugotovila sem, da 
bo potrebno več gibanja, predvsem pa najti nekaj, kjer 
se bom sprostila in napolnila baterije za nove življenj-
ske preizkušnje. To obdobje so vsi začeli tekat naokrog. 
Naj se tudi sama lotim tega? Najhitreje, najceneje, am-
pak meni je bil tek v šolskem obdobju najhujša nočna 
mora! Moraš! Vsak večer sem obula superge in se po-
dala na svoj sloviti krog 4,5 km. Vsak dan je šlo lažje 
in vsak dan je bilo manj hoje. Bolj mi je bilo všeč kot v 
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šolskem obdobju in tudi boleče telo na začetku me ni 
odvrnilo od nadaljevanja, predvsem ker sem uživala v 
svojem miru, s pozitivnimi mislimi in vetrom v laseh. 
Tako sem tekla, počasi podaljševala razdaljo in se še is-
tega leta udeležila rekreativnega teka na 10 km na Lju-
bljanskem maratonu. Seveda brez izkušenj in nasve-
tov, sem sama stala na startu. Kakšen občutek ... Toliko 
ljudi, ti pa sam s sabo, s svojimi mislimi in na tekmi 
s seboj. Že takoj po startu napaka, ker me je množica 
potegnila in sem šla prehitro. Sredi poti sem se spra-
ševala, kaj mi je bilo tega treba, mar bi tekla doma moj 
sloviti krog, dva ...

Spet težke življenjske spremembe so mi onemogo-
čile nadaljevanje. Naslednje leto sem res zelo malo te-
kla, sploh ni omembe vredno.

Punca, pojdi in naredi nekaj zase!
Nato so se zgodili ambasadorji teka na Onkološkem 

inštitutu. To je bila priložnost! Punca, pojdi in naredi 
nekaj zase. Moraš! Zdaj spet lahko!

Po dveh čudovitih letih s Tek.si se z nasmehom 
spominjam bolečih mišic in težkih nog v prvih mese-
cih. Takrat ni bilo tako smešno, je pa bilo zadovoljstvo. 
Zadovoljstvo, da si del nečesa tako lepega. Novi ljudje, 
polno smeha in doživetij, kljub naporom. Da si del sku-
pine, ki ima trenerja, ki ti svetuje, pomaga in te usmer-
ja. Poleg treningov s skupino je vsak še sam v prostem 
času tekel, kolikor je želel. In spet smo nekateri preti-
ravali in si nakopali poškodbe. Na prvem polmaratonu 
na Ljubljanskem maratonu sem nespametno startala z 
dvema poškodbama. Res nisem mogla, da ne bi. Tablet, 
dva, pa ‚gas‘. Neumnost mi je še pol leta onemogoča-
la kakšen daljši tek. Po vseh fizioterapijah in masažah, 

predvsem pa moji nadaljnji osebni rasti, sem razdaljo 
11,5 km na Istrskem maratonu premagala brez bolečin. 
To je bila zmaga! Moja osebna, ko si po pol leta bolečin 
in skrbi, da bo treba tekaško obutev zamenjati za kaj 
drugega, končno oddahneš. In veš, kako naprej! 

Nikoli ni lažje, le hitrejši si!
Čudovito naslednje leto do danes, ko spoznaš ogro-

mno pozitivnih ljudi, novih prijateljev, doživiš toliko 
lepega, ko tečeš in se boriš sam s sabo, svojimi mislimi 
in prijetnimi bolečinami. Nikoli ni lažje, le hitrejši si! Z 
nasmehom na obrazu, predvsem na dobrodelnih tekih, 
kjer so doživetja neprecenljiva, se zaveš, kako si lahko 
srečen, da lahko tečeš. To ni dano vsakemu! In ko je tež-
ko in noge ne morejo več, pač tečeš s srcem, za nekoga, 
ki ne more. In gre!

Živim preprosto in sprejemam nove priložnosti in 
odločitve, kar prinese nov dan.  Seveda so cilji v mojem 
življenju, vendar niso zabetonirani in uokvirjeni. Ko pri-
de čas, bo, vse. Tudi 42 km, enkrat, morda že letos, dru-
go leto ... Vse pride ob svojem času, kar ne pride, nam ni 
namenjeno, z razlogom. Kar potrebujemo v življenju, je 
pozitivna energija, pozitivne misli in pozitivni ljudje. In 
to zdaj imam. Znam uživat tudi sama s sabo!

In za konec še misel neznanega avtorja:  Ne sprašuj 
me, zakaj tečem, vprašaj sebe, zakaj ne tečeš ... 

Polona Škulj, Register raka
Ambasadorka teka OI

Ne sprašuj me, zakaj tečem, vprašaj 
sebe, zakaj ne tečeš …

(neznani avtor).
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Z D R A V A  I Z B I R A

Izobraževanje zaposlenih OI na 
področju športne rekreacije

Onkološki inštitut v okviru promocije zdravja na delovnem mestu za vse zaposlene organizira izobraževanje na 
področju športne rekreacije, v sodelovanju z Akademskim športnim društvom Slovan. V sklopu izobraževanja 
je konec marca najprej potekalo uvodno motivacijsko predavanje, v maju pa bo organiziran izobraževalni 
vikend, na katerem bodo motivacijska in teoretična predavanja povezana s praktičnimi delavnicami. 

V četrtek, 30. marca 2017, je v predavalnici stavbe 
C potekalo uvodno motivacijsko predavanja prof. dr. 
Branka Škofa s Fakultete za šport UL z naslovom ‚Po-
men gibanja in rekreacije za srečo človeka‘. Še pred nje-
govim nastopom sta vse zbrane pozdravila generalna 
direktorica OI Zlata Štiblar Kisić in Matej Pogačar iz 
z Akademskega športnega društva Slovan, ki je pred-
stavil namen in program športnega izobraževalnega vi-
kenda. Ta bo potekal od 12. do 15. maja 2017, kjer bodo 
poleg predavanj organizirane tudi delavnice različnih 
športnih panog (tek, nordijska hoja, pilates, joga, vadba 
moči, plavanje). Predavanja bodo potekala na Onkolo-
škem inštitutu, delavnice pa na Fakulteti za šport. Iz-
obraževalni vikend je namenjen vsem zaposlenim na 
Onkološkem inštitutu, ki v razvoju kondicije (in s tem 
zdravja ter dobrega počutja) s tekom in drugimi vzdr-
žljivostnimi vsebinami (hoja, kolesarjenje) prepoznajo 

pomembno osebno vrednoto. Na vikendu želimo lju-
dem približati športno rekreacijo posamezniku v teoriji 
in praksi. 

Skupina za promocijo zdravja OI

Na uvodnem motivacijskem predavanju je Matej Pogačar predstavil namen in program izobraževalnega 
športnega vikenda, ki bo potekal 12.–14. maja 2017

PROGRAM IZOBRAŽEVALNEGA VIKENDA
Četrtek, 30. 3. 2017
14:00 –14:30 Predstavitevprograma
14:30–16:00 Predavanje Dr. Branko Škof »Pomen 

gibanja in rekreacijezasrečočloveka«

Petek, 12. 5. 2017
15:00 –16:30 Predavanje Dr. Branko Škof »Pomen 

gibanja in rekreacijezasrečočloveka«
17:00 –19:00 Delavnice (max število oseb /trajanje):
 Tehnika teka (15 / 2uri)
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S P O M I N J A M O  S E

Iz zgodovine inštituta

Mornarica starega samskega 
gurmana
Z vmesnim premorom (zaradi nujnih sladkih novoletnih receptov v prejšnjem ONKOskopu) tokrat spet 
nadaljujemo z recepti prof. dr. Marjana Erjavca, starega samskega gurmana. Ker že pogledujemo po poletju in 
morju, smo se tokrat odločili za objavo poglavja Mornarica. Uživajte v receptih, uživajte v duhovitosti receptov! 

VOBČE ribo posoli in polij z limono, da ostane 
trda, malo jo pofrigaj, tudi če jo kasneje dušiš.

Ob frigani ribi namesto ubiquitarne blitvice in 
slanega krompirja poskusi ČESNOV PIRE iz ene grške 
taverne: V precej redek krompirjev pire z ol-oljem in 
maslom je vmešano MNOOOGO povsem zmečkane-
ga česna (možnar!). Izredno dobro!!

M O R N A R I C A

VEGETINA REČNA: 15 minut duši čebulo, zeleno pa-
priko, nato dodaj rdečo mleto, paradajz in vegeto. 
Duši naprej in dolivaj belega vina.

S to omako prelij sfrigano ribo in zapeci v pečici.

MARINADA sto imamo, najboljšo eno samo: Kose či-
stega mesa iz dveh kil kuhane škarpine nameči v ohla-
jeno naslednjo reč:

 Delavnica Pilates (20 / 1ura)
 Delavnica Joga (20 / 1ura)
 Osnove plavanja (8 / 1ura)

Nedelja, 14. 5. 2017
8:00–9:30 Predavanje Tadej Verbošt 

»Športnepoškodbe«
10:00 –14:00 Delavnice (max število oseb /trajanje):
 Tehnika teka (15 / 2uri)
 Tekaška delavnica za začetnike (15 / 2uri)
 Tekaška delavnica za tekače (15 / 2uri)
 Nordijska hoja (15 / 2uri)
 Vadba moči (20 / 1ura)
 Delavnica Pilates (20 / 1ura)
 Delavnica Joga (20 / 1ura)
 Osnove plavanja (8 / 1ura)

 Tekaška delavnica za začetnike (15 / 2uri)
 Tekaška delavnica za tekače (15 / 2uri)
 Nordijska hoja (15 / 2uri)
 Pilates (20 / 1ura)
 Joga (20 / 1ura)
 Vadba moči (20 / 1ura)

Sobota, 13. 5. 2017
8:00–9:30 Predavanje Dr. Nada Rotovnik »Prehrana 

športnika«
10:00 –14:00 Delavnice (max število oseb /trajanje):
 Tehnika teka (15 / 2uri)
 Tekaška delavnica za začetnike (15 / 2uri)
 Tekaška delavnica za tekače (15 / 2uri)
 Nordijska hoja (15 / 2uri)
 Vadba moči (20 / 1ura)
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Pol toliko čebule zdušiš na ol-olju in dodaš lovor, 
žličko rožmarina, žlico in pol paradajza iz piksne, dva 
deci črnega vina, veliko jesha, poper in tri nalistane 
limone. Basta.

BRUDET SA PALENTOM BARBA MIKE: Raskomadaj 
ribu, pospi sa brašnom i sasma malo pofrigaj pa iz-
vadi. U ulje stavi kapule i malo octa, pa grij i dinstaj 
jeno pet minuta, da kapula postakleni. Dodaj vode, 
octa, malo brašna, pomadora iz konzerve, lovora, soli 
i malo popra. Vrati ribu i kuvaj jeno pet minuta. Daj 
uz palentu.

Filetirane surove INČUNE Olgica namoči za 3 ure v 
kis in zložene na krožnik polije z olivnim oljem.

DAGNJE lahko tudi spečeš: V sopari odprtim eno 
lupino odtrgaš, v drugo pa daš malo tegale mixa: 3ž 
masla, 2ž peteršilja, 3ž sesekljanih mandeljnov, pol 
limone, 2 stroka česna (količine so to pot važne!). Za 
pet minut na 250 stopinj.

En mulc na mopedu se je važil, da je bil ladijski 
kuhar. Hotel sem ga zajebniti, kako da pripravi MRKA-
ČA,  pa je on mene: Eno uro ga kuha v malo vode, nato 
ga odcedi in muči na olju (pol navadnega, pol olivne-
ga), doda malo vegete, poper, sol in kocke krompirja. 
Nato kuha naprej, uro ali dve, dokler pač ni mehak.

Recepta nisem preizkusil, ker so mi moped ukradli.

RISOTTO DI VONGOLE je popisan pri rižih.

Restavraciji Drake v New Yorku je njen alžirski 
chef priboril četrto zvezdico s SOSKOM ZA RAKCE, belo 
ribo ali fino perutnino: Korenčkovemu soku (zmiksa-
nemu korenju) je dodal po malo cimeta, muškata, 
soli, cayenna in masla. To je le pogrel. Jaz dodam še 
malo limone. Ne gre s polento ali s pašto, tudi s krom-
pirjem ne.  

TUNA je dobra riba, folk pa jo dela le na žaru ali kot 
zrezek z ol-oljem, česno in peteršiljem. »Balkansko« 
tuno napravijo kot dunajski zrezek. Enostavna in fan-
tastična pa je PO SICILIJANSKO v jeni in pečici 30-35 
min na 180 stopinjah:

 ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol
 drobtinice drobtinice drobtinice drob
 sol poper sol poper sol poper sol poper
 paradajzi v kosih paradajzi v kosih par
 adajzi v kosih paradajzi v kosih parad
 bazilika peteršilj kapre olive bazilika p
 olupljena tuna olupljena tuna olupljena
 tuna olupljena tuna olupljena tuna olup
 ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol        
ZABOGA NE MEŠAJ

EGEJSKE LIGNJE najprej nakoleščkaš in prepražiš 
na zelo vročem olivnem olju, nato dodaš česen, para-
dajz, belo vino in dokuhaš, sol poper, peteršilj. Pri nas 
s polento, na Egejskem pa s kruhom.

POLENOVKE ne namakaj eno noč, ampak vsaj 4 
dni, dvakrat na dan pa menjaj vodo. Očisti kosti in jo 
stolci, jaz jo kar z macolo. Nato procesiraj naprej po 
enem od receptov.

BACCALA AL BIANCO zagonim kar v mikser in ga 
miksam ob dolivanju ogretega olivnega olja. Česen, 
peteršilj, poper, sol in SLADKA smetana.

BACCALA AL ROSSO S KROMPIRJEM začneš na oliv-
nem olju s polenovke, dodaš česen, peteršilj, kose 
krompirja in potreseš z malo moke. Zaliješ z vodo od 
polenovke in dodaš paradajz iz piksne, soliš, popraš 
in počasi kuhaš dve uri.

PORTUGALSKI BACHALAU popariš in spucaš kosti ter 
namočiš v toplem mleku. V kak pekač ali jeno naložiš 
plasti zdušene čebule, narezanega kuhanega krom-
pirja, sol, poper, polenovko in spet. Povrhu preliješ 
omenjeno omako in maslo ter pečeš 20 minut. Polep-
šaš s kuhanimi jajci, sesekljanimi zelenimi olivami in 
peteršiljem.

Za BOULETTES DE POISSON stolčejo Senegalke v mo-
žnarju čisto orado (jaz v mikserju osličeve filete), sve-
žo papriko, česen, čebulo, peteršilj in sol v kašo. Do-
dajo svežega paradižnika in ožetega kruha (drobtinic) 
ter napravijo čvrste kroglice. Opečejo jih na olju in do 
kraja skuhajo v zelenjavni omaki, ki se začne s čebu-
lo, nato pa nadaljuje s paradajzom, korenjem, zeljem, 
krompirjem itd. Lovor. To se požre na belem rižu. 
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Onkološki inštitut je od 19. do 21. junija 1997 v Ljubljani gostil med-
narodni simpozij z naslovom: ''Organ Sparing Treatment in Oncology''. 
Srečanje je organiziral skupaj Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani  
in Katedro za onkologijo in radioterapijo MF UL. 

Na slikah med drugim udeleženci strokovnega srečanja pred medicin-
sko fakulteto v Ljubljani in program z uvodnimi besedami takratnega di-
rektorja Onkološkega inštituta prof. dr. Zvonimirja Rudolfa, dr. med.

Utrinek iz Zlate knjige 

International Symposium on Organ 
Sparing Treatment in Oncology
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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.


