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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. januarja 2018 
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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Ko pišem uvod
nik sedme številke ONKOskopa, 

mi v pisarno sije prijetno popoldansko 
septembrskosonce,kigažalletosvtemmesecu

ni bilo veliko.PodatkiARSOkažejo, da je bila večina
državeletošnjegaseptembradeležnanajmanjsončnihurvza

dnjih50letih.Ničkajpozitivneinformacije,česmovsajmaloseznanjenistem,
kajvsedobregasvetlobalahkonaredizanašeboljšepočutje.ŽeHipokratsejezavedal

povezanostimedsezonskimčasominzdravjem,pričimerjepredvideval,dajeključnoto,
kolikodnevneoziromasončnesvetlobenamjenavoljo.Večstoletijkasnejevemo,dajebila

njegovasmerrazmišljanjaprava.Številneštudijesopokazale,današetelo(natančneježlezaepi
fizavmožganih)spomočjodnevnesvetlobeproizvajahormonserotonin,t.i.hormonsreče,zaradi
kateregasmoboljerazpoloženi,povečajoseobčutkizadovoljstva,lagodja,mirnosti.Že20minutiz
postavljenostisoncujedovolj,dasetelopomiri,popustinapetostvmišicah,daseizboljšarazpoloženje.

Nekatereavstralskeštudijesopritempokazale,dazunanjatemperaturanatonimavpliva–zatorej,
najvasprihajajočenižjejesenskeinzimsketemperatureneustavijodomainvzaprtihprostorih.Izkori
stiteprostetrenutkezazunanjeaktivnosti,sprehodeposvežemzraku,uživajtevjesenskihbarvahindo
brotahnarave.Naberitesienergijezaprihajajočeslužbeneindomačeizzive,kinamjihprinašajozadnji
meseci v letu. 

NekajnasvetovzatodobitevtejsedmištevilkiONKOskopa–razmišljanjasodelavcaAndražaPer
havca,kismogapovabilinakavo,nasvetizaizleteindruženjaterreceptiizjesenskihdobrotvrubriki
Neuradno,knovimciljemvasmogočespodbudijoporočilanašihsodelavcevostrokovnihdosežkih
vrubrikiONKOznanje,reportažasprvegašportnegavikendazazaposleneOnkološkegainšti
tutavrubrikiAktualno,pohvalebolnikovalimogočegestaekipeRadia2,kijepoletiobiskala

našebolnišničneoddelkeskošarosadjainsporočila:Štejejodejanja,nefacebookstatusi!
Želimvamsončnoinsrčnojesen.Žesedajpavamzaželimtudiuspešnoinzdra
voleto2018;zaradiprihajajočihnovihmaterinskihizzivovsenamrečzmesta

urednicezaletodniposlavljam,inseberemospetkmalu.

Amela Duratović Konjević
glavna in odgovorna urednica ONKOskopa
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O D D E L E K  P O D  L U P O

Oddelek za laboratorijsko 
dejavnost

 mag. Barbara Možina, spec. med. biokem.

Oddelek za laboratorijsko dejavnost je ena tistih enot na našem inštitutu, s katero stopijo v stik 
najbrž prav vsi bolniki OI. Po ocenah je 60–70 % vseh zdravniških odločitev postavljenih na osnovi 
laboratorijskih rezultatov oziroma preiskav, zato to področje predstavlja pomemben člen v zdravstveni 
obravnavi bolnikov. O delu oddelka, njegovi zgodovini in 'življenjski poti' laboratorijskih vzorcev na OI 
smo se pogovarjali z vodjo mag. Barbaro Možino.

Prosim za kratko predstavitev oddelka – kaj je namen 
vašega oddelka in kdo so zaposleni?
Barbara Možina: Naš oddelek je medicinski labora

torij, reguliranpoPravilnikuopogojih,ki jihmorajo
izpolnjevatilaboratorijizaizvajanjepreiskavnapodro
čju laboratorijskemedicine. Že leta 2009 smo prvič
pridobili dovoljenje zadeloMinistrstva za zdravjena
podlagi izpolnjevanja zahtev tegapravilnika, bili smo
edenprvih laboratorijevvSloveniji.2014smogapri
dobili ponovno.

Laboratorijskomedicino lahko opredelimokot de
javnost,vokvirukatereizvajamopreiskavebiološkega

materiala,kiizhajaizčloveškegatelesa.Tosonaprimer
kri, serum,urin, likvor,blato,kostnimozeg,punktati
telesnihtekočinindrugi.

Znanoje,dajedo70odstotkovkliničnihodločitev
povezanihzrezultatilaboratorijskihpreiskav.Samopo
sebijerazumljivo,damorajobitirezultatipravilni,ker
lahko zdravnik le na osnovi zanesljivih, pravočasnih
in ustrezno interpretiranih diagnostičnih informacij
sprejmepravilneodločitvebodisigledediagnoze,zdra
vljenja ali prognoze bolezni. Drži torej, kar ste rekli
uvodoma,redkokateripacientnaOInepotrebujena
šihstoritev.
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Na našem oddelku je 25 zaposlenih, od tega smo
4 specialistimedicinske biokemije (dva dr. sc. in dva
mag.sc.)in1magistrafarmacijekotanalitik,ostaliso
diplomiraniinženirji laboratorijskebiomedicineinla
boratorijskitehniki.

Kakšna je zgodovina nastanka oddelka?
Oddelek je kot samostojna organizacijska in stro

kovnaenotavokvirudiagnostičnedejavnostijenastal
zzdružitvijoinreorganizacijotrehlaboratorijev:klinič
nega, biokemičnega in dela laboratorija za tumorsko
biologijo.Oddelekjeenovitodkoncaleta2006,kosmo
sepreselilivnoveprostore,kjersmoševedno(op.a.
4.nadstropjestavbeD).Naoddelkusmoporeorgani
zaciji, združitvi inkonsolidaciji izboljšaliučinkovitost
inkakovostlaboratorijskegaprocesaterskrajšaličasod
naročila do laboratorijskega izvida. To smo dosegli z
enotnim vodenjem oddelka, uvedbo enotnega laborato
rijskegainformacijskegasistema(Labis),enotnimspre
jemom,zmanjšanjemkoličineodvzetegamateriala,za
gotavljanjem laboratorijskihanaliz izprimarnih vzor
cev,skrajšanjemčasatransportazuvedbopnevmatske
cevnepošteinzenotnimstandardiziranimlaboratorij
skim izvidom.Zavtomatizacijo večine laboratorijskih
procesovinusposabljanjemlaboratorijskegaosebjaza
delonavsehdeloviščihvlaboratorijusmopomembno
prispevalikracionalizacijidela.Vsetopazelovplivana
kakovostno in varno obravnavo pacientov. 

Kako je razdeljeno delo na oddelku? 
Zazaposlenesejespremeniloto,dasejevečinala

boratorijskegaosebjapriučilanovihdelinsedajobvla
dajo različnadeloviščana različnihstrokovnihpodro
čjih.Zaposlenekrožijotedensko,vključnozodvzemom
krvi.Tojesicerenotežjihdelovnihmest,sajnašesode
lavkenaštirihdelovnihmestihodvzamejokrivpovpre
čju450-500pacientomnadan,obponedeljkihtudido
600.Vzačetkujebiloobtehorganizacijskihspremem
bahnezadovoljstvo,potempasosenavadileinmislim,
dasoznovimidelovnimiizzivisedajzadovoljne,vsaj
kolikor mi povedo . Sicer pa vsi delo opravljajo vestno 
inodgovorno, takodasemponosnainzadovoljna,da
semlahkodeltakeekipe.

Rekli ste, da so zaposleni na oddelku zadovoljni, zanima 
me tudi, kako poteka sodelovanje z drugimi enotami OI, 
s kom največ sodelujete?
Prizadevamosizadobrosodelovanjezvsemioddel

kiinzaposleniminaOI.Smoodprtizavsavprašanja,

imamo veliko klicev tako zdravnikov kot osebja zdra
vstvenenegeindrugihprofilov.Svetujemo,pomagamo
pri naročanju in interpretaciji laboratorijskih rezulta
tov.Pogostosmovkontaktu,kosporočamokritičnere
zultatepacientov.SodelujemovdvehkonzilijihnaOI,
hemato-onkološkeminščitničnem.

Sodelovanje je močno tudi pri izvajanju laboratorij
skihtestovobpacientu, t. i.POCT(op.a.Point-Of-Care
Testing),imamo20glukometrovnarazličnihoddelkihOI
in2plinskaanalizatorjanaintenzivnienoti.Tetesteizvaja
nelaboratorijskoosebjevneposrednibližinipacienta,pod
nadzoromnašegalaboratorija.Prizadevamosizadosega
njenajvišjemožneravnizadovoljstvanaročnikov.

Delate tudi za zunanje naročnike, kdo so, kaj največ 
opravljate za njih?
Resje,vendartehpreiskavniveliko,delamopred

vsem preiskave tumorskih označevalcev, nekatere iz

Septembra 2016 je laboratorij izdal knjižico Laboratorijski 
vodnik za paciente. Mag. Barbara Možina: ''Želja za izdajo 
takšnega pripomočka za bolnike je bila prisotna že več let. 
Pri nastajanju smo sodelovali vsi specialisti medicinske 
biokemije z oddelka. Odziv bolnikov nam ni poznan, 
razmišljamo o izvedbi ankete med bolniki, vemo pa, da 
so knjižico zelo dobro sprejeli naši zaposleni, marsikateri 
zdravnik nam je rekel, da najdejo v njej zelo uporabne 
informacije. Prav tako je zelo dober sprejem doživela pri 
kolegih, zaposlenih v laboratorijih po Sloveniji, saj smo 
bili prvi in do zdaj edini, ki smo pripravili nekaj takega. 
Kmalu načrtujemo tudi njeno posodobitev.'' 

1

LABORATORIJSKI 
VODNIK ZA PACIENTE
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vajamonamrečedinivSloveniji.Največsodelujemoz
UKCLjubljana,zlastizGinekološkokliniko,Pediatrič
no kliniko, pa tudi s splošnimi bolnišnicami in nekate
rimizdravstvenimidomovi.

Koliko preiskav opravite dnevno, letno?
Letno naredimo skoraj dva milijona preiskav, dnev

nojerazlično,tudido12.000.Povprečnoštevilopaci
entov,kijihobravnavamodnevno,je450,obponedelj
kih, tudido650.Vsako letobeležimopribližno2-do
3-odstotnorastizvedenihlaboratorijskihpreiskav.

Kakšna je struktura teh preiskav, česa imate več, česa 
manj? 
Sodobnaanalitskaopremanamomogočahitroinza

nesljivoizvedboširokegaspektrapreiskav.Imamonabor
preiskav,specifičenzanašepaciente.Izvajamorazlične
hematološkeinurinskepreiskave,testekoagulacije,pre
iskaveelektrolitov,substratov,encimov,elektroforezose
rumskihproteinov, tumorskihoznačevalcevterščitnič
nihhormonov inprotiteles.Praktično vsemnaredimo
osnovnihemogramzdiferencialnokrvnoslikoinosnov
nebiokemijskepreiskave.Tuditumorskioznačevalciso
precejpogostapreiskava.Smospecifičninaprotidrugim
bolnišnicam,saj sopraktičnovsivzorcipatološki in je
njihovaanalizaprecejzahtevna.

Nam lahko opišete pot enega vzorca skozi OI, npr. krvi 
ali urina? 
Za pravilno vrednotenje rezultatov laboratorijskih

preiskavjepomembnapravilnapripravainidentifika
cijapacientaterodvzembiološkihvzorcev. Prekočrtne
kodepacientasprejmemovLabis,vzorcidobijolabora
torijskoštevilkoinjoimajovesčasobravnave.Vzposta
vljenimamopopolnsistemsledljivosti.Takovvsakem

trenutkuvemo,kajsedogajasposameznimvzorcem,
kdoodzaposlenihjevključenvposamezenprocesdela.
Poanalizivzorcasledidvostopenjskipregledrezultatov
inpotrjevanje rezultatov.Topomeni, da vednopogle
damoobtempacientovozgodovinoinporazličnihkri
terijihpotrdimorezultatenaprvi indrugi stopnji.Po
končniavtorizacijiuporabnikževidiizvidvnašembol
nišničneminformacijskemsistemu.

Kaj to pomeni časovno?
Zaradimnožicevzorcevsmožepredpribližnošesti

miletinastrokovnemsvetusprejeliciljnečase,vkate
rihnajbi laboratorijzagotavljal izvide.Določismotri
prioritetnestopnjenaročanja:zelonujnivzorci,nujni
in redni.Ženaročnikpreiskave, torej zdravnikali se
stra,določitastopnjonujnosti.Zelonujnonaročilopo
meni,da je lahkoogroženopacientovoživljenje inda
je trebazagotoviti zelohitro izvide, v eniuri.Moram
povedati,dasenaročnikizelodržijotehstopenjinne
izkoriščajosistema,sajjetehvzorcevmanjkot10%in
takolahkoizvidreszagotovimovdogovorjenemčasu.
Stopnjanujnoveljazavsepaciente,kinemorejočakati
dolgonaizvide,intudizavsetiste,kiprihajajonazdra
vljenjenpr.skemoterapijo.Izvidetestopnjemoramo
zagotoviti v dveh urah. Teh nujnih imamo približno
250nadan.Stopnjo rednouporabljamoza tistepaci
ente,kinpr.prihajajonakontrolnepreglede,izvidete
stopnjezagotovimov4urahposprejemuvzorcevvla
boratorij.Doseganjedogovorjenihciljnihčasovjetudi
edenodkazalcevkakovosti.

Če nadaljujeva s kakovostjo, prosim, da nam opišete, 
kako skrbite za kakovost laboratorijskih rezultatov?
Sistem kakovosti pomeni obvladovanje in sistema

tičnonadzorovanje vsehprocesov ododvzema vzorca
do laboratorijskega izvidaspopolnosledljivostjovseh
postopkov. Laboratorijmora zagotoviti kakovostne re
zultate,topomenipravirezultat,spravimivrednostmi,
zapravegapacienta,obpravemčasu.Kakovostmoramo
zagotavljati od samega naročila preiskave (naročanje
ustreznihpreiskav,kijihbolnikpotrebuje),prektran
sporta (krimorabiti v laboratorijunajkasnejevštirih
urahododvzema,insiceržeoddeljena,centrifugirana
vustreznitemperaturiintoimamodobrourejenoscev
nopoštonaOI),doglavnelaboratorijskefaze-analitske
faze,kijezrazvojemnovetehnologijepostalazeloav
tomatizirana,topomeni,dajemožnostnapakezaradi
človeškegadejavnikazelomajhna.Tenapravemoramo

Dnevno odvzamejo kri 450-500 bolnikom,  
ob ponedeljkih tudi do 600.
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imetipravtakopodnadzorom,zatoizvajamonotranjo
kontrolo kakovosti dvakrat dnevno, vključeni pa smo
tudivzunanjeshemezaocenokakovosti.Štirikratna
leto sodelujemo v republiški kontroli kakovosti, nekaj
krat na leto še v angleški in nemški. Na podlagi ocene 
našihrezultatovpridobimocertifikate.Tisopomemb
ni inpotrebni tudiza sodelovanjeOIvmednarodnih
študijah.Omenitimoramtudikakovostpoanalitskega
dela,karvključujeinterpretacijorezultatovinustrezen
izvid.Kazalnikekakovostiimamovzpostavljenezavsa
kood teh faz in jih spremljamomesečno.Doseganje
ustreznekakovostizahtevatudivelikokomunikacijez
drugimizaposleniminaOI.

Vpeti ste tudi v raziskovalno in pedagoško delo?
NaOIpraktičnoni raziskave, kinebipotrebovala

tudi storitev našega laboratorija, prav tako sodelujemo 
pri izvedbidiplomskih,magistrskih indoktorskihna
log.PrinasserednoizobražujejodijakiSrednjezdra
vstvenešolezalaboratorijsketehnike,strokovnoprakso
opravljajo študentje dodiplomskega univerzitetnega
programaLaboratorijskebiomedicineFakultetezaFar
macijo, izvajamo programe pripravništev in speciali
zacije izmedicinskebiokemije.VokviruSlovenskega
združenjazakliničnokemijoinlaboratorijskomedici
no(SZKKLM)aktivnosodelujemovorganihzdruženja,
pri pripravi strokovnih priporočil za svoje delo in pri
strokovnem izpopolnjevanju laboratorijskih strokov

njakov.SZKKLMječlanMednarodneinEvropskezveze
kliničnekemijeinlaboratorijskemedicine.Samasem
bilapredsednicazdruženjavpreteklosti,sedajgavodi
sodelavecdr.BlažKrhin.Jazsemtrenutnopredsednica
Zbornice laboratorijskemedicine Slovenije in članica
RSK za laboratorijsko diagnostiko pri Ministrstvu za
zdravje.

Amela Duratović Konjević

Na Oddelku za laboratorijsko dejavnost OI je zaposlenih 25 ljudi: specialisti medicinske biokemije, magistri farmacije, diplomirani 
inženirji laboratorijske biomedicine in laboratorijski tehniki.

Laboratorij zagotavlja kakovostne rezultate, kar pomeni pravi 
rezultat, s pravimi vrednostmi, za pravega bolnika, ob pravem času.
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N A  K A V I  S  S O D E L A V C E M …

Doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med., specialist kirurg iz Sektorja operativnih 
dejavnosti OI, skrben zdravnik, oče in mož, najmlajši specialist kirurg na OI z 
nazivom visokošolskega učitelja, ljubitelj kolesarjenja in muharjenja, ki vstaja ob 
5.30 in ob vsem tem ostaja cel dan nasmejan. Zanimalo nas je, kaj je skrivnost 
njegove pozitivne energije vsak dan, zato smo ga povabili na kavo.

Andraž Perhavec

Kaj vam zjutraj pričara nasmeh na obraz in dobro voljo?
Kosezbudim,pogledamnauro,jeura5.00insespo

mnim, da je sobota .Tomirespolepšatistitrenutek.
Super! Vendar vas mi vidimo nasmejanega tudi med 
delovniki – torej mora biti še nekaj .
Na splošno jemljemživljenje s pozitivne strani, iz

vsakesituacijeskušamizluščitinekajpozitivnega.Vča
sihmitouspe,včasihtudine,sepatrudim.

Koliko časa ste že na OI?
Odnovembra2005,skoraj12lettorej.

Kako poteka vaš tipičen dan?
Vstajamob5.30,slediobveznakava,brezkaterene

moremfunkcionirati, nekaj malega pojem in se od
pravim v službo. Sledijo delovne obveznosti – ambu
lanta,operacijskadvoranaipd.Domasenatopopoldne
prelevimvtaksistainprevažamotrokepokrožkih.Zve
čer,česeleda,sivzamemočaszaskupnovečerjo.

Kaj vas pri delu na OI najbolj izpolnjuje? 
Najboljsemzadovoljen,česobolnikizadovoljni.To

meosrečuje.Šeposebej,čeimambolnika,kisenajprej
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nepusti zdraviti,potempa skozipogovore in razlage
sprejmepredlagannačinzdravljenja.

Kaj cenite pri sodelavcih?
Iskrenost, strokovnost, pa tudi sproščenost in hu

mor. 
V uredništvu smo uspeli ugotoviti, da za popoln odklop 
od vsega radi kolesarite in da ste si letos kupili novo 
kolo? Ga uspete uporabljati ob vseh obveznostih v 
službi in zahtevah mlade družinice? 
Veliko,kertomeressprosti.Čeleznese,grem

kolesaritrecimodvakrattedensko.Takratodklopimvse.
Boljkotjefizičnonaporno,boljjepsihičnosproščujo
če,tokorelacijosemopazilprisebi.Zatotudiizbiram
težjeture.

Kakšna zanimiva tura v zadnjem času?
LetosrecimoGoričko.
Pa ne do Pirana? 
Ne,samokrogpoGoričkem.TudipoGorenjskem

sem veliko kolesaril, okoliRateč je veliko kolesarskih
poti npr. 

Še nekaj smo uspeli zvedeti, in sicer, da ste si včasih 
vzeli čas tudi za ribištvo, muharjenje. Vam uspe še 
sedaj? Tegaparesžedolgonisempočel, enostavno ni 

časa,kerponavadirabišceldan.Mogočevprihodnje,
kobomuspelsinamotiviratizato.Včasihšenamor
ju,kakvečer,kajvečpane.

Sicerseodklopimtudizotroki–obnjihpozabim
navsakodnevnobremeinskrbi.Tudikakšnoknjigorad
vzamemvroke.

Skupaj sva že ugotovila, da niste več najmlajši 
specialist kirurg na oddelku, ste pa najmlajši specialist 
kirurg z nazivom visokošolskega učitelja? 
Toboverjetnodržalo, ja.Tosobilevčasihmoje

ambicije,sedajpamogočenisoveččistonaprvemme
stu.Nanašeminštitutujevelikorutinskegakliničnega
dela,zatozaakademskezadevezmanjkačasa,topade
potemvtvojprostičas.Inzletisivednomanjpripra
vljenžrtvovatitaprostičas,tovidimtudipridrugihko
legih,družinatudivelikospremeniodnosdotega.

Kaj je vaš življenjski moto? 
Čim bolje izkoristiti vsak dan posebej, ga zajeti s

čimvečjožlico.Čekakdanboljpoležavam, si zvečer
žeočitam,kajvsesemzamudil.Iščemtudiravnotežje
medkratkoročnimiindolgoročnimiužitki.

Amela Duratović Konjević ''Najbolj sem zadovoljen, če so zadovoljni bolniki,'', o svojem delu 
pravi dr. Perhavec.

Dr. Perhavec prosti čas izkoristi za kolesarjenje: ''Bolj kot je 
kolesarjenje fizično naporno, bolj se psihično sprostim''.
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Generalnadirektoricaga.ŠtiblarKisićjebilažeob
lanskemsrečanjuministrstevzazdravstvoinpredstav
nikov različnih zdravstvenih inštitucij imenovana za
članicoIzvršilnegaodboraKitajsko-srednjeinvzhodno
evropske zveze. Na prvem slavnostnem ustanovnem
sestanku24.4.2017vPekingujetakoaktivnosoobli
kovalaprvovodstvoZveze,kijesestavljenoizskupno
devetihčlanov,kjersobilapostavljenapraviladelovanja
inpostavljenicilji sodelovanja.Edenglavnihciljevpa
je med drugim tudi oblikovanje skupne spletne strani, 
kjer se bodo objavljali najnovejši izsledki vmedicini,

novemetode, raziskave,sodelovanja, izobraževanja in
pretokinformacijspodročjaznanostivzdravstvu.

Dne27.4.2017 jegeneralnadirektoricaOIvodila
pomembnosekcijo,kjer jebilo izbranih terpotrjenih
devetnovihčlanicZveze,mednjimitudiBolnišnicaSe
žana.

Pri opredelitvi in sprejemu različnih delovnih po
dročij(platform)Zvezejeobpodročjihzakardiologijo,
nevrologijo, pediatrijo ter področjih za tradicionalno

Učinkovita akademska izmenjava in 
prvo zborovanje Zveze Kitajske in držav 
Srednje in Vzhodne Evrope
(19.-28. april 2017, Peking, Jinan in Nanjing) 
Generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) Zlata Štiblar Kisić in strokovni direktor OI 
Viljem Kovač sta bila povabljena in se aktivno udeležila pomembnega prvega zborovanje Zveze Kitajske 
in držav Srednje in Vzhodne Evrope. 

Del slovenske delegacije v Nanjingu.
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kitajskomedicino,hepatobiliarnebolezniinbolnišnič
nimanagementsoustanovilašepodročjezaonkologi
jo. Podala je predlog, da sta postala vodji onkološkega 
programaZvezedoc.dr.ViljemKovač,strokovnidirek
torOnkološkegainštituta,inprof.JiaLiQun,direktor
KlinikezaonkologijovBolnišnicikitajsko-japonskega
prijateljstvaizPekinga.

Štiblar Kisićeva je podprla tudi pobudo, da se na
naslednjem srečanju v Budimpešti ustanovi delovno
področjezarehabilitacijoindagasooblikujetadirektor
Univerzitetnegarehabilitacijskega inštitutaRS–Soča
mag.RobertCugeljoz.strokovnjak,kigadelegira, in
direktor Kitajskega rehabilitacijskega raziskovalnega
centraLiJianJun.

Slovensko delegacijo so na obisku na Kitajsko ob 
obeh zastopnikih Onkološkega inštituta predstavljali
tudimag.SilvanaŠonc,direktoricaBolnišniceSežana,
prof.dr.VojkoFlis,novoizbranidirektorUKCMaribor,
ing.JanezLenclizUKCMaribor,direktormag.Robert

Cugelj in prof. dr. ZlatkoMatjačić izUniverzitetnega
rehabilitacijskega inštituta RS. Obiskali smo različne
univerzitetnebolnišnice vPekingu, Jinanu inNanjin
gu,kjersonampredstavilioblikeinmetodezdravljenja
po tradicionalni kitajski medicini, kot tudi metode t.i. 
zahodnemedicine,šeposebejso izpostavilikombina
cijoobeh,tersepogovarjaliomožnemsodelovanjuna
različnihpodročjih.PredstavnikaOIsvaponudilasode
lovanje pri izobraževanju na različnih onkoloških po
dročjihinprioblikovanjuskupnihraziskav.

Kitajskistrokovnjakisopokazalivelikinteres,dabi
obiskali Slovenijo in naše zdravstvene ustanove, kar
smo tudiuresničili že junija letos,kosoobiskali tudi
Ministrstvozazdravje.

Srečanjenibilosamoinformativno,slovenskipred
stavniki smo pomembno prispevali k prepoznavnosti
Slovenije,promocijislovenskegaznanjainizkušenjna
področjuzdravstva,povečali smo intereszaSlovenijo,
sooblikovalismoorganizacijskostrukturoterponovno
nakazalipodročja,kjerbiSlovenijakotenaodpredstav
nic srednjeevropskih držav lahko tvorno sodelovala s
Kitajsko. 

Viljem Kovač
Generalna direktorica OI Zlata Štiblar Kisić kot članica Izvršilnega 
odbora na prvem zborovanje Zveze Kitajske in držav Srednje in 
Vzhodne Evrope.

Generalna direktorica OI Zlata Štiblar Kisić vodi sekcijo za 
sprejem novih članic v Zvezo Kitajska-CEEC.
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Tretje srečanje ministrov za zdravje držav 
Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske 
(18-20. junij 2017, Budimpešta) 
Tretjega srečanja ministrov za zdravje držav Srednje in Vzhodne Evrope (CEEC) ter 
Kitajske se je udeležila tudi delegacija Republike Slovenije, ki jo je vodila Jožica 
Maučec Zakotnik, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje.

Dogodkasejeudeležilookoli500predstavnikovva
bljenihdržav,vključnoznajvišjimipredstavnikimini
strstevzazdravjeizdržavSrednjeinVzhodneEvrope
inKitajske,predstavnikilokalnihzdravstvenihinstitu
cij, industrijskazdruženja,zdravstveneustanove,aka
demske ustanove, farmacevtska podjetja in predstav
niki mednarodnih organizacij. To srečanje je odprlo
priložnosti za poglobljeno sodelovanje in izmenjavo
izkušenjnapodročjuzdravstvenepolitike,raziskav,far
macevtskeindustrijeinmedicinsketehnologije.

Osrednji namen 3. srečanja ministrov za zdravje
CEECinKitajskejebilokrepitevdialogaoizzivih,kijih
prinašajo rast prebivalstva, procesi staranja in obvlado
vanjerazličnihbolezni.Polegpolitičnegadialogainiz
zivovprizdravstvenioskrbijebilaglavnatemasrečanja
„Promocijazdravjazavse“.

Razpravajepotekalanaplenarnihzasedanjihzosre
dnjiminagovorinavečvzporednihsejah.Temesobile:

sodelovanjemedjavnimizdravstvenimizavodi,sodelo
vanjemedbolnišnicami,sodelovanjenapodročjurazi
skavzdravstvenepolitikeintradicionalnekitajskeme
dicine.Govorciso izraziliskupni interesposodelova
njunazdravstvenempodročjuinzdravstveniindustriji.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje RS
ga. JožicaMaučec Zakotnik je na plenarnem zaseda
nju v tematskem sklopu o sodelovanju med javnimi 
zdravstvenimizavodisopredsedovalaomizju.Predsta
vilajepodročjecepljenjavSlovenjiintrende,kisose
vzadnjihletihpojavili,insicerupadprecepljenosti,ter
ukrepezaizboljšanjele-tegavprihodnosti.Njenaizho
diščasoomogočilapoglobljenorazpravo.

Nasrečanjusoaktivnosodelovalitudirazličnipred
stavniki slovenskih zdravstvenih ustanov. Tako je ge
neralna direktoricaOI ga. Zlata Štiblar Kisić že pred
srečanjem -kotčlanica izvršnegaodborazvezeCEEC

Na okrogli mizi je sodeloval tudi strokovni direktor OI.

Generalna direktorica OI kot član izvršilnega odbora Centralno in 
Vzhodnoevropskega ter Kitajskega združenja.
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Obisk kitajske delegacije na OI 
V sredo, 21. junija 2017, je bila na obisku na Onkološkem inštitutu Ljubljana 
delegacija predstavnikov zdravstvenih zavodov iz Kitajske. Obisk je potekal v 
sklopu obiska kitajskih predstavnikov združenja »Povezava Kitajska – Srednje- 
in vzhodnoevropske države na področju delovanja bolnišnic« (ang. China- CEE 
Country Hospital Cooperation Alliance"(CC-HCA)) v Evropi. 

Madžarski parlament, kamor so povabili našo delegacijo.

in Kitajska  sooblikovala program nadaljnjega sodelo
vanja. Istidan je imelaodmevnopredavanje vokviru
srečanjaZavezništvabolnišničnegasodelovanjaomo
žnostihmednarodnegasodelovanjamedbolnišnicami.
KotčlanokroglemizejestrokovnidirektorOIdoc.dr.
ViljemKovačpredlagalpraktičnerešitve,kibiomogo
čileorganizacijskonezahtevnouresničitevsodelovanja.
Predlogestapodprlapredstavnikministrstvazazdravje
Češke Jan Ruzicka in predstavnik kitajske delegacije,
direktor kitajskega Nacionalnega inštituta za pljučne
bolezniprof.ChenWang.

Srečanje jeodprlovrata različnimpobudam izme
njave strokovnjakov. Nekatere ustanove iz CEEC in
UniverzitetnebolniceizKitajskesožepodpisalepisma
o nameri sodelovanja. 

Viljem Kovač

Kitajska delegacija je najprej obiskala Budimpešto, 
kjerjepotekalsestanekvsehdržavudeleženktegazdru
ženjanaministrskiravni.Sestankastaseudeležilatudi
generalnadirektoricaOI,kiječlanicaizvršnegaodbora
združenja.instrokovnidirektorOI.

PozaključenemsestankuvBudimpešti se jekitaj
ska delegacija odpravila v Slovenijo, kjer so polegOI
obiskaliseUniverzitetnirehabilitacijskiinštitutSočain
UniverzitetnikliničnicenterMaribor.ObiskEvropese
jezaključilnaPoljskem.

ObiskanaOI so seudeležili dr.XueXiaolin,pod
predsednikinglavnitajnikZdruženjaChineseHospi
talAssociation, dr.HanGuangshu, direktor bolnišni
ceNanjingDrumTowerHospital,ga.WangLingling,
namestnicaglavnegatajnikaZdruženja,ga.LongXiao,
namestnica generalnega direktorja bolnišnice Peking Ogled oddelka za radioterapijo je vodila dr. Barbara Žumer.
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UnionMedicalCollegeHospital,g.RongYingnan,taj
nikbolnišnicePekingUnionMedicalCollegeHospital,
ga.ZhengJiayin,vodjaprojektaprizdruženjuChinese
Hospital Association, Oddelek zamednarodno dejav
nost, ga.Wei Li, vodja projekta pri združenjuChine
seHospitalAssociation,Oddelek za izobraževanje, g.
SunDelong,direktorzaprodajopripodjetju,Simcere
Pharmaceutical10.Ltd,ing.LiGuang,direktorBeijing
PeaceInternationalTravelAgency.SstraniOnkološke
ga inštituta se je srečanjaudeležilo večje število vodij
strokovnihinupravnihslužboz.njihovinamestnikiter
vodstvo inštituta. 

Pouvodnihpozdravnihbesedahgeneralnedirekto
rice je strokovni direktor na kratko predstavil organi
ziranostindelovanjeOI.Obisksejenadaljevalzogle
domdvehoddelkov,DORE inOddelkaza teleradiote
rapijo, kjer so jim naši kolegi predstavili, kako poteka 
delovokviruDOREinnaobsevalnihaparatih.Poza
ključkuogledajevimenuceledelegacijespregovorildr.
XueXiaolin,podpredsednikinglavnitajnikZdruženja
ChineseHospitalAssociation.Dr.Xiaolinsejezahvalil
zagostoljubnostinpoudaril,dasobilinavdušeninad
organiziranostjo in opremljenostjo inštituta. Še pose
bejpajepoudaril,dajihjeimpresioniraloupravljanje
inštituta. 

Rezultatiuspešnegaobiskasetudižekažejo.Vju
lijujeprišlaprošnjaizKitajske,dabinaizobraževanje
na OIprišli mladi, talentirani kadri iz Peking Union
MedicalCollegeHospital, kibi seusposabljalinapo
dročjuupravljanjabolnišnice.

Maja Čemažar

Vodstvo je predstavnike kitajske delegacije najprej sprejelo v sejni sobi, kjer so jim predstavili organiziranost in delovanje OI.

Mag. Kristijana Hertl je gostom predstavila državni program 
zgodnjega odkrivanja raka dojk DORA



15

Dan medicinskih sester 2017

Vsako leto ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih 
sester, v Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe bolnika 
Onkološkega inštituta Ljubljana podeljujemo zaposlenim v 
zdravstveni negi priznanja za dosežke s področja razvoja stroke 
in izboljšanja kakovosti zdravstvene nege bolnikov z rakom. 

Letosjesvečanapodelitevpotekala17.maja2017v
predavalnici Onkološkega inštituta Ljubljana. Prizna
njasoprejele:ga.AndrejaAberšek,ga.PetraHrovatin,
ga.UrškaLipičinga.TatjanaPouh.

Prireditev sta dodatno obogatili tudi ga. Alenka 
Godecskulturnimprogramominga.SanelaBanović
spredavanjemPsihološkozdravje innjegovpomenv
vsakdanjemživljenju.

Mednarodnidanmedicinskihsesterjeletospotekal
podsloganom:»Medicinskesestre–vodilniglaszado
seganjeciljevtrajnostnegarazvoja«.

Prvi dan evropskih onkoloških 
medicinskih sester 

V četrtek, 18. maja 2017, smo evropske onkološke medicinske 
sestre prvič praznovale svoj dan. Za idejo, da si tudi me 
zaslužimo svoj dan, se gre zahvaliti Evropski zvezi onkoloških 
medicinskih sester – EONS (www.cancernurse.eu). 

Praznovanje Dneva evropskih onkoloških medi
cinskihsesterboodslejpotekalovsakoletonatadan,
vsakič pa se bomo osredotočili na drugo temo. Tema
letošnjega,prvegapraznovanjaDnevaevropskihonko
loškihmedicinskihsesterjebilazagovorništvo. 

Namen praznovanja Dneva evropskih onkoloških
medicinskihsesterjepoudaritipomenonkološkezdra
vstvenenege,kottudipomennadaljnjegaspecialistič
negaizobraževanjainusposabljanjaizonkološkezdra
vstvene nege. 

Praznovanjejepotekalonasvetovnemspletupreko
spletnihstraniindružbenihmedijev.Praznovanjusmo
selahkopridružilitako,dasmotudisamiobjavilikajv
podporo evropskim onkološkim medicinskim sestram.

Izjavo za javnost, ki jo je obDnevu evropskih on
kološkihmedicinskihsesterpodalpredsednikEONS-a,
jedostopnanaspletnistraniECND(EuropeanCancer
NursingDay)https://www.europeancancernursingday.
com/.Natejstranilahkodostopatedotudidonekaterih
brezplačnihizobraževalnihvsebin.

 Gordana Marinček Garić 
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v onkologiji 
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SLORA s podatki za leto 2014

Na spletišču SLORA so bili junija že dostopni podatki Registra 
raka Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za 
varovanje zdravja (umrljivost) o raku v Sloveniji leta 2014. 
Do junija 2017 je bilo za leto 2014 registriranih 13.739 novih 
primerov raka (7.456 pri moških in 6.283), na dan 22. junij 
2017 pa je bilo v bazi za leto 2013 13.860 novih primerov 
(7.509 pri moških in 6.351 pri ženskah).

RegisterrakaRS: ''Ker127manjnovihprimerovv
letu2014vprimerjavizletom2013niposledicamanj
šega zbolevanja, pač panerednega prijavljanja, bomo
z vsemi drugimi obdelavami podatkov za leto 2014

Pridobljeno gradbeno dovoljenje za 
jedilnico za zaposlene OI

Vmarculetosjebildokončanprojektzapridobitev
gradbenegadovoljenjazarestavracijonaOnkološkem
inštitutu, na podlagi katerega je bilo v aprilu letošnjega 
letapridobljenotudigradbenodovoljenje(glejprilogo).
Izdelavaprojektovzaizvedbo(PZI)jevzaključnifazi.

Spomnimo, razlog izvedbe investicije je skrb za
zdravje zaposlenih, k čimer nas spodbujajo Smernice
za promocijo zdravjana delovnemmestu (MZ,marec
2015),kisenanašajonaskrbdelodajalcevzaizboljšanje
delovnihpogojev.Programipromocijezdravjanadelov
nemmestusonamenjeniohranjanjuinkrepitvitelesne
gainduševnegazdravjaterdobregapočutjazaposlenih.

Zazagotavljanje topleprehranezazaposlenese je
OILodločil,dasena terasiv4.nadstropjuobjektaD
zgradi restavracija in razdelilna kuhinja ter dobavi in
montiradvigalozadostavohraneinodvozsmeti.

 Iša Pliberšek
Tehnično-vzdrževalna služba OI

Komisija za preverjanje ustrezne 
izrabe prostorov OI

Zaradi zagotovitve učinkovitega koriščenja prosto
rovnaOIjebilaavgusta2017imenovanaKomisijaza
preverjanjeustrezneizrabeprostorovOIvsestavi:Iša
Pliberšek - predsednica, Sebastjan Polak - član, Petar
Duralija–član.ZaposleniOIsevprimerupotrebepo
novemprostoruzazaposlenegaalivprimeruspremem
belokacijezaposleneganajprejobrnejonakomisijo,ki
obravnavalaprošnjo.Končnoodločitevnapredlogko
misije sprejme generalni direktor. 

Glavni cilj OI v letu 2017 kakovostna 
in varna obravnava bolnikov 

V sredo, 19. aprila 2017, je potekala 23. seja Sveta 
Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na kateri so člani med 
drugim obravnavali in potrdili Program dela in finančni načrt 
za leto 2017 in dolgoročni načrt investicij za prihodnjih osem 
let. Glavni cilj OI v letu 2017 je kakovostna in varna obravnava 
bolnikov ob uravnoteženem finančnem poslovanju. Letošnji 
finančni načrt inštituta predvideva prihodke in odhodke v 
višini 105.965.708 milijona evrov. 

Osnutekletnegaprogramadelaizhajaizciljev,kiso
biliopredeljenivsprejetiStrategijiOIzaobdobje2016-
2020.Vokvirustrateškihciljevsooblikovaninaslednji
letnicilji:izboljšatikakovostinvarnostbolnikov,izbolj
šanjemultidisciplinarnegadela,povečanjeprepoznav
nostOI,povečatikliničnoinpredkliničnoraziskovanje
in izobraževanje, sodelovanje v Državnem programu
obvladovanjaraka(DPOR)priprimarniinsekundarni
preventivi terprizmanjšanjuumrljivostizarakomin
podaljšanjupreživetja,učinkovitaposlovnainupravna
politika, implementacijaučinkovitegainformacijskega
sistemainizboljšanjezadovoljstvazaposlenih.

Generalna direktorica OI Zlata Štiblar Kisić je na
sejimeddrugimporočala o opravljeni presoji za pri
dobitevmednarodne akreditacijepo standarduAACI,
sčimerjeOIžedosegelenegaodciljevzaizboljšanje
kakovosti in varnosti obravnave bolnikov. 

počakalido jeseni (npr.ocena incidenceza leto2017,
osnovniepidemiološkipodatkio izbranihrakih),prav
takobomoletnoporočilovtiskanioblikiizdalivjeseni.
Očitnogreslaboprijavljanjepredvsemnaračunkožnih
rakov(incidencavsehrakovrazenkožnegajebilaleta
201311.168,leta2014paza146novihprimerovvečja,
11.314).Polegkožneganammanjkajošepredvsemuro
loški raki, pa tudi drugi. Kljub številnim prošnjam nam 
žalizmarsikaterebolnišnicepodatkov,zakateresoza
vezanizzakonom,nepošljejo.''
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Državna programa DORA in ZORA sta 
se predstavila v Ljubljani, Vipavi, 
Domžalah in na Vrhniki 
Spomladi so naši sodelavci in sodelavke uspešno predstavljali državna programa DORA in ZORA na več 
javnih dogodkih, povezanih z zdravjem. Ob njima je bil predstavljen tudi državni program SVIT, ki ga vodi 
NIJZ. V Domžalah je bil 12. maja Dan zdravja, v Ljubljani 17. junija Festival zdravja, dneve zdravja pa so 
obeležili še v Vipavi 15. junija in v Domžalah 21. junija. 

Na omenjenih dogodkih so na stojnicah državnih
presejalnih programov Dora, Svit in Zora strokovni
sodelavcizOnkološkega inštituta inNacionalnega in
štitutazajavnozdravjepromoviralipomembnostvklju
čevanjavprogrameterpojasnjevaliinodgovarjaliude
ležencemnavprašanja.

ZdravstvenidomVrhnika je letosorganiziral že3.
tradicionalni dogodek  »DAN ZDRAVJA«, ki je potekal 
v petek, 12. 5. 2017, od 9.00 do 18.00  na zelenici pred  
Zavodom Ivana Cankarja na Vrhniki (park Samostojno-
sti). ProgramSVITjeznapihljivo maketo predstavil, 
kakojevidetinašečrevoodznotraj,udeležencisoimeli
na ta dan na voljo tudi ogled mobilne postaje Dora, ki je 
bilavtistemobdobjulociranapredZDVrhnika.

Od13.do15.junija2017jevVipavi potekal Te-
den zdravja,kisogapripravilizdravstvenidelav
cizdravstvenegadomaAjdovščinaskupajzObči
noVipava.

V Ljubljanijevsoboto,17.6.2017,od9.do17.
urenaGospodarskemrazstaviščupotekal‚Festival 
zdravja‘vorganizacijiLekarnLjubljana.Dogodek
je bil dobro obiskan, saj je bil namenjen vsem ge

neracijam,kisezavedajopomenazdraveganačina
življenja,medkaterespadajotudirednipresejalni
pregledizaraka.

TudiDomžale so praznovale dan za zdravje in 
gibanje,insicer21.junijavČešminovemparku.

Dan zdravja na Vrhniki je pritegnil številne obiskovalce.

Sodelavke programov DORA in ZORA na Festivalu zdravja v Ljubljani.

Sodelavke programa DORA ob stojnici na domžalskem dnevu zdravja.
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NOV STATUT OI
VladaRS je na svoji redni seji 27. 7. 2017 podala

soglasjekStatutuOI,kigajeSvetOIsprejelna24.seji
14.6.2017.Statutjezačelveljatizobjavo31.7.2017.

Priprava novega Statuta OI je potekala v daljšem
časovnemobdobju,prinjejsoaktivnosodelovalipoleg
vodstvatudivodilnidelavci,sindikatiinsvetzavoda.

ZMinistrstvomzazdravjeusklajenebistvenespre
membenovegaStatutaOI,vprimerjaviprejšnjimSta
tutomOI, semed drugim nanašajo na posodobljeno
opredelitevdejavnostiOI,znamenom,daseuskladiz
razvojempotrebinvlogeOIvslovenskemprostoru.

PodanisotuditemeljizasodobnoorganiziranostOI,
primerljivozreferenčnimionkološkimicentrivEvropi,
ki bo omogočala fleksibilno prilagajanje potrebam in
razvojustrok,uvajanjesodobnihoblikvodenjainučin
kovitejševodenje.StarStatutOIjeopredeljevalorgani
zacijskeenotenavsehnivojihvodenjadooddelkov,kar
jezoziromnapostopeksprejemanjaspremembStatuta,
oteževalo fleksibilno prilagajanje potrebam in razvoju
posameznihdejavnosti.Obstoječoorganiziranostjeobe
leževalo tudi veliko število nepovezanih služb, rezultat
tega pa je bil, da sta se tako strokovni kot generalni direk
tormoralaukvarjatizzelorazdrobljenoproblematiko.

NovStatutOI opredeljuje organiziranost lenapr
vemnivoju vodenja (raven sektorjev) in prepušča po
drobnoorganiziranostnižjihnivojevPravilnikuono
tranjiorganizaciji.Stemjedanamožnostfleksibilnega
prilagajanjaorganizacijerazvojuposameznihstrok.

NatemnivojuorganiziranostiStatutOIuvajaspre
membevsmeripovezovanjastrokovnosorodnihslužb
vsektorje,znamenom,daseznotrajsektorjavzpostavi
sinergija med sorodnimi strokami, optimalna izraba
resursovterzagotovikoordinacijainreševanjeproble
matikenaravnisektorja.Sektorjebodovodilivodjeoz.
predstojniki sektorjev.

NOVI PRAVILNIKI OI 
Navodila za izdajo publikacij
Generalnadirektoricajedne6.4.2017sprejelaNa

vodila za izdajo publikacij na Onkološkem inštitutu

Nov Statut OI in novi pravilniki OI 
(vsi objavljeni na intranetu OI)

Ljubljana,kiurejajopostopekizdajepublikacij,katerih
izdajatelj ali soizdajatelj je, na pobudo zaposlenih na
OI,OnkološkiinštitutLjubljana.Navodilomsokotpri
logedodani:okvirnačasovnica,pojasnilanekaterihbi
bliotekarskihizrazov,dvaprimeraizdelavepublikacije
intabelainternihkod.

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Strokovne 
knjižnice za onkologijo za uporabnike, ki niso 
zaposleni na OI
Generalna direktorica je dne 20. 4. 2017 sprejela

PravilnikosplošnihpogojihposlovanjaStrokovneknji
žnicezaonkologijozauporabnike,kinisozaposlenina
OnkološkeminštitutuLjubljana,kiurejanačinposlova
njaStrokovneknjižnicezaonkologijonaOnkološkem
inštitutuLjubljanaterodnosemedknjižnicoinnjeni
miuporabniki,kinisozaposleninaOILjubljana.

Pravilnik o priznanjih zaposlenim v zdravstveni 
negi Onkološkega inštituta Ljubljana
Generalna direktorica je dne 20. 4. 2017 sprejela

Pravilnik o priznanjih zaposlenim v zdravstveni negi
Onkološkega inštituta Ljubljana, ki ureja priznanja
zaposlenim v zdravstveni negi (srednja medicinska
sestra,zdravstveni tehnik,višjamedicinskasestra,di
plomiranamedicinskasestra,medicinskasestrazuni
verzitetno izobrazbo in magistrica zdravstvene nege)
OnkološkegainštitutaLjubljana.Priznanjasepodelju
jejoposameznikomaliskupinizadosežkenapodročju
zdravstvene nege na svečani prireditvi ob 12.maju –
Mednarodnemudnevumedicinskihsester.

Poslovnik o delovanju komisije za zdravila na 
Onkološkem inštitutu Ljubljana
Komisijazazdravilaje23.6.2017sprejelaPoslov

nik o delovanju komisije za zdravila naOnkološkem
inštitutuLjubljana,skaterimjedoločilasestavoinna
čindelovanjakomisije.Komisijazazdravilajekrovna
komisijanapodročjuzdravilnaOI. 

Ana Ivkovič, univ. dipl. prav.
Pravna služba OI
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Januarja2017jebilsprejetskupekštirihdokumen
tov,kipredstavljaVarnostniprogramOI.Dokumentiso
objavljeninaintranetu.NaizpostavljenihmestihnaOI
sobiliizobešeniplakationičelnitolerancidokakršne
kolioblikenasiljanaOI.

NAČRT OBRAVNAVE NASILNIH DEJANJ S STRANI 
TRETJIH OSEB NA OI
Osnovninamenincilj tegadokumentajepovečati

ozaveščenost in razumevanje resnosti problemov na
silja vseh zaposlenih na OI, usposobiti zaposlene za
pravočasnoprepoznavanjerazličnihobliknasilja ters
stranivodstvazagotavljatipreprečevanje,obvladovanje
inodpravljanjeleteh.

Sestavni del dokumenta so tudi navodila, ki so na
menjenazaposlenim,kibiselahkopojavilivvlogižr
tvealivvlogioz.oblikipomočisvojimsodelavcempri
umirjanjudanesituacije.Vnavodilihsozapisanapri
poročila,kakopostopativprimerunapadasstranitre
tjihoseb,kadargrezaneogrožajočekottudiogrožajoče
nasilje,dassvojimpristopomnepovečujejonapetosti,
ampak poskušajo dano situacijo umiriti.

Ostaletridokumente-Načrtvarovanja,Programva
rovanja in Ocena stopnje tveganja  je pripravila naša 
pogodbenavarnostnaslužbainopredeljujejopostopke
prepoznavanja, ravnanja in ukrepanja, po katerih se
moraravnatipogodbenavarnostnaslužba.

EVIDENCA IN ANKETA
Vzpostavilasejeenotnabaza,kjerseprijavljenana

silnadejanjaustreznoevidentirajo.Zaprijavonasilnega
dejanjajeizdelanobrazecInternaprijavaincidenta–na
siljesstranitretjihoseb.Vlanskemletusobilizabeleže
nitrijedogodkinasiljasstranitretjihoseb,vletošnjem
letupajedokoncaavgustazabeleženih15dogodkov.

Preko anketnega vprašalnika, ki se je izvajalmaja
injunija2017,sebozadelovnamestaizvedlaanaliza
stanja,skaterosebolahkoocenilastopnjaogroženosti

Varnostni program OI
Zagotavljanje varnosti na OI je izredno pomembno, saj je želja, da bi se vsi 
zaposleni, bolniki in svojci na OI počutili varno. Tako je naloga OI aktivno izvajati 
ukrepe varovanja in izvajanja varnostnih načrtov.

tehdelovnihmestzanasiljesstranitretjihoseb.Napodlagi
pridobljeneocenebisezaizpostavljenadelovnamestaizve
dlidodatniukrepi.Žaljebilodzivzaposlenihzelomajhen.

SVETOVALCI IN DELOVNA SKUPINA
VprimerunasiljasozaposlenimnaOInavoljozaupne

osebeoz.svetovalcizapodporožrtvamnasiljanaOI.Sveto
valci so s strani vodstva imenovane osebe, ki so strokovno 
usposobljenezanudenjepodporeinsvetovanjavpostopkih
ukrepanja. Trenutno se aktivno išče tudi zunanjegauspo
sobljenegaterapevta,kibonavoljovpodporozaposlenim.

Z letom2017 jepričeladelovati delovna skupina, ki je
bilaustanovljenanapodlagi zgoraj omenjenega internega
akta.Glavnanalogadelovneskupineje,danapodlagievi
dentiranihdogodkovizvajaanalizostanjaternapodlagido
bljenihrezultatovpripravipredlogeukrepovzapreprečeva
nje,obvladovanjeinzmanjševanjetveganjzanasiljesstrani
tretjihoseb.

IZOBRAŽEVANJA
V več različnih terminih so bili za zaposlene izvedeni

tudi seminarji »Nasilje nad zaposlenimi v zdravstvu – kako 
prepoznamo nevarnost in se zaščitimo« natemoprepozna
vanjanasilnihdejanj,kakonamirenoz.umirjevalninačin
reševatikonfliktnesituacije,kakoobvladatijeznegapotenci
alneganapadalcaitd.,kernamjepomembno,dazaposleni
čimhitrejeprepoznajonasilnosituacijooz.dejanjeinpri
merno ukrepajo.

Dejstvo je, da je nadlegovanje in nasilje, tudi na delovnem 
mestu in na sploh v odnosih, tisto, kar današnjemu človeku pov-
zroča največje travme.1 V namene boljših odnosov med zdra-
vstvenim osebjem in bolniki ter njihovimi svojci (kot tudi med 
sodelavci) vzdržujte prijetno klimo, vzpostavite dobro komuni-
kacijo in zadosten pretok informacij.

Delovnaskupinavpostopkihnasilnihdejanjsstranitre
tjihoseb

1 BenjaminClementine,vir:Vikend,1.9.2017;oranahdanašnjegasveta.
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Lekarne Ljubljana Onkološkemu 
inštitutu donirale prenosni računalnik

Lekarne Ljubljana so Onkološkemu inštitutu 25.
maja 2017 izročile donacijo, in sicer prenosni raču
nalnik,kisoganamenilizapotrebedelamedicinskih
sesterinnegovalnegaosebjanabolnišničnemoddelku
Sektorja operativnih dejavnostiOI.Dr.Marjan Sedej,
direktorLekarneLjubljana:''LekarneLjubljanasikot
družbeno odgovoren zavod z različnimi aktivnostmi
prizadevazaizboljšanjekakovostiranljivih,ogroženih,
bolnihinsocialnošibkihskupinljudi.Zavedamose,da
delozonkološkimibolnikipolegstrokovnostizahteva
velikosrčnostiinpogumasstraninegovalnegaosebja
inmedicinskihsester,kisovvsakemtrenutkupripra
vljeniprisluhnitiželjaminpotrebambolnikovternji
hovihsvojcevinjimpomagati''.

OI julija tudi uradno prejel medna-
rodni certifikat akreditacije AACI

Dne 4. 7. 2017 smo na Onkološkem inštitutu tudi uradno 
prejeli mednarodni certifikat akreditacije AACI (American 
Accreditation Commission International), ki odraža skladnost 
inštituta z zahtevami standarda. Certifikat AACI je tako uradno 
potrdilo, da se zaposleni OI trudijo za najboljšo možno oskrbo 
bolnikov in da se ti lahko počutijo varne, njihova obravnava 
pa je na najvišjem nivoju.

»Mednarodnaakreditacijaodsevasinergističnodelo
vsehzaposlenihnaOIinprizadevanje,dabibilozavsa
kegabolnikanajboljposkrbljeno,«jeobpodelitviura
dnegacertifikatapovedalstrokovnidirektorOIdoc.dr.
ViljemKovač.

PresojazapridobitevakreditacijeAACIjesicerpote
kalaod21.do23.3.2017,opravilajojeAACIdružbaza
akreditacijo d.o.o. 

Presojevalci so izpostavili nekaj pozitivnih ugotovi
tev o Onkološkem inštitutu Ljubljana, kot so mednaro
dnopriznanivisokidosežkivmedicini (OI jeedenod
11evropskihkompetenčnihcentrov),zvisokimnivojem
osveščenostigledekakovostiinvarnosti,izjemnedosež

kenarazličnihpodročjihzdravstveneoskrbeinfarma
cevtske dejavnosti in takojšnja implementacija pomemb
nihzakonovinpredpisovvsvojihpravilnikih.

Tomaž Tušek, Enota za kakovost

Direktor Lekarn Ljubljana dr. Marjan Sedej ob predaji donacije na 
bolnišničnem oddelku Sektorja operativnih dejavnosti.
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Zaposleni OI se aktivirajo za 
prijetnejšo klimo na OI

Ževzačetku letasozidovenašega inštitutaprekrili
pozitivni plakati, ki spodbujajo k prijetnejšemu okolju
naOnkološkeminštitutu–kvarnemudelovnemuoko
ljubreznasiljainbreznepotrebnihmotenjzdravstvene

Izobraževanje za novozaposlene

Na Onkološkem inštitutu smo spomladi letos, na
tančneje6.aprila2017,ponovnoobudili izobraževanje
zanovozaposlene,skaterimsmopričeli leta2013.Na
men enodnevnega izobraževanje je novim sodelavcem
omogočiti seznanitev zosnovnimi informacijamio in
štitutu,zzahtevamiinpričakovanjidelovnegaokoljains
kulturonašeustanoveinjimnataknačinolajšativključi
tevvdeloinkolektivnaOI.

Program izobraževanja zanovozaposlenemeddru
gimvsebujepredstavitevdelovanja,poslanstvainvizije
Onkološkega inštituta, organiziranosti, temeljnih pra
vilnikovinkadrovskepolitike,predstavljenojepodročje
izobraževanjainraziskovanjanaOI,potikomuniciranja,
potbolnikanaOIterpodročjevarnostiinkakovostina

OI.Vključenesotudinekaterepraktičneinformacije,ki
lahkopomagajopriuvajanjuvnovodelovnookolje(po
membnetelefonskeštevilke,nakogaseobrnitivprime
rutehničnihtežav…).

Letossmoosvežilitudie-priročnikzanovozaposlene,
ki gaprejmejonovozaposlenina izobraževanju, dosto
penpajetudinaintranetu(zavihekZnanje/BazaZnanja
-Novozaposleni).

Izobraževanje je poleg novozaposlenimnamenjeno
tuditistimžezaposlenim,kiseuvajajonanovodelovno
mestoznotrajOI,nanjpasovabljenipaso tudidrugi
zaposleni,kibijihtevsebinezanimale,jihželijoosvežiti
alijihpotrebujejozaradistrokovnegaizpita.

Naslednje izobraževanje bomo izvedli predvidoma
jeseni. 

Amela Duratović Konjević

obravnavezaradielektronskihnaprav.Zanjihovnasta
nek so se angažirali naši sodelavci iz dejavnosti zdra
vstvenenegeinoskrbe:AnitaPlausteinerinAnastazija
Frelihstaaktivnosodelovaliprinastajanjuplakataousta
vitvinasiljanaOI,DraganTodorovićinZvonkaKastelic
izspecialističnihambulantpapriplakatuVstopajtezna
smeškom,nestelefonom.

Zazgledinpohvalo!                                             ADK
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Nabava slovenskih strokovnih 
revij in časopisov

S T R O K O V N A  K N J I Ž N I C A

NABAVA SLOVENSKIH STROKOVNIH REVIJ S 
PODROČJA MEDICINE
Strokovna knjižnica za potrebe kliničnega in razi

skovalnegadela(polegmednarodnihznanstvenihrevij)
naročatudistrokovnerevije,izdanevSloveniji.Revije
sona voljo za izposojo,hranimo jih v prostorihknji
žnice.

STROKOVNE REVIJE

IME REVIJE ISSN ODDELKI IZHAJANJE
ISIS 1318-0193 Strokovna knjižnica Mesečnik

Medicinski razgledi 0025-8121 Strokovna knjižnica Četrtletnik

Obzornik zdravstvene nege 1318-2951 Strokovna knjižnica Četrtletnik

Revija za zdravstvene vede 2350-3610 Strokovna knjižnica Dvakrat letno

Utrip 1318-5470 Strokovna knjižnica Devetkrat letno 

Zdravniški vestnik 1318-0347 Strokovna knjižnica Mesečnik

Zdravstveno varstvo 0351-0026 Strokovna knjižnica Četrtletnik

ZIB bilten (spletna izd.) 2385-9407 Strokovna knjižnica Dvakrat tedensko

Medicina danes 1855-5853 Strokovni direktor, Strokovna knjižnica Mesečnik

Medicina in ljudje 2232-5476 Strokovni direktor, Strokovna knjižnica Dvomesečnik
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NABAVA STROKOVNIH REVIJ IN ČASOPISOV ZA UPRAVO IN VODSTVO
Zastrokovnodelorazličnihoddelkovupravnihdejavnostiinvodstvanaročamospodajna

vedenenaslove.Revijehranimobodisivknjižnici,bodisijihpošiljamonaoddelke.

UPRAVNE REVIJE

IME REVIJE ISSN ODDELKI IZHAJANJE
Adma 2386-0308 tajništvo ZN, tajništvo GD, 

tajništvo ERID
Dvomesečnik

Arhiviranje, hramba in upravljanje dokumentov 1855-7406 Glavna pisarna Četrtletnik
Delavci in delodajalci 1580-6316 Pravna služba Četrtletnik
Delavska enotnost 1408-5569 Kadrovska služba Tednik
Delo 0350-7521 Generalni direktor, 

Strokovni direktor, 
Kadrovska služba, 
Računovodstvo, Analitska, 
Strokovna knjižnica

Dnevnik

Delo in varnost 0011-7943 Varstvo pri delu Dvomesečnik
Dnevnik 1318-0320 Generalni direktor, 

Strokovna knjižnica, 
Dnevnik

Finance 1580-4240 Generalni direktor, Služba 
javnih naročil

Dnevnik

Hospic 1408-5925 Strokovna knjižnica Polletnik
HR&M : strokovna revija za področje razvoja 
organizacij in vodenja ljudi pri delu

2463-9443 Kadrovska služba Dvomesečnik

IKS : revija za računovodstvo in finance 0351-9090 Finančna služba Mesečnik
Kemija v šoli in družbi s prilogo Gospodarjenje z 
okoljem (spletna izd.)

2385-989X, 
2385-9903

Enota za zdravje in varnost 
pri delu

Četrtletnik

Knjižničarske novice (spletna izd.) 0353-9237 Strokovna knjižnica Mesečnik
Mobinet 1580-3260 Služba za informatiko Dvomesečnik
Monitor s prilogo MonitorPro 1318-1017, 

1855-9476
Služba za informatiko Mesečnik

Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem 2385-829X Kadrovska služba Četrtletnik
Podjetje in delo 0353-6521 Pravna služba Osemkrat letno
Požar 1318-7651 Enota za zdravje in varnost 

pri delu
Četrtletnik

Pravna praksa 0352-0730 Pravna služba Štirinajstdnevnik
Pravnik 0032-6976 Pravna služba Mesečnik
Računalniške novice 1408-4872 Služba za informatiko Štirinajstdnevnik
Revija za javna naročila in finance (spletna izd.) 1855-7120 Javna naročila Mesečnik
Socialno delo 0352-7956 Zdravstveno socialno 

svetovanje
Četrtletnik

Uradni list 1318-0576 Računovodstvo, Pravna 
služba

Tednik

Zasebnost in varovanje osebnih podatkov 1854-7389 Služba za kakovost Četrtletnik

  David Ožura in Marjeta Jerala
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1. Konzorcij ScienceDirect
(založbaElsevier)- skupno14.121prenosovčlankov

ize-revij:
InternationalJournalofRadiationOncology*Biolo-

gy*Physics (1.975prenosov),Radiotherapy andOnco
logy (1.236), The Lancet Oncology (923), The Lancet
(819),European Journal ofCancer (574),Gynecologic
Oncology(557),ClinicalNutrition(280),EuropeanUro
logy(226),do100prenosov:PhysicaMedica,European
JournalofSurgicalOncology(EJSO),CancerTreatment
Reviews, Clinical Oncology, Seminars in Radiation
Oncology,LungCancer,CriticalReviewsinOncology/
Hematology,TheBreast,Anaesthesia&IntensiveCare
Medicine,Maturitas,OralOncology,MolecularOncolo
gy,ReportsofPracticalOncology&Radiotherapy.

2. Konzorcij SpringerLink (založbaSpringer) 

Najbolj brane e-revije in  
e-knjige v letu 2016
V letu 2016 ste zaposleni za svoje klinično-raziskovalno delo prenesli preko 
32.000 člankov in poglavij iz naročenih e-revij in e-knjig oz. pribl. 4.000 več kot 
leto prej. 

2.1. Springer Journals  skupno2.979prenosov
člankovize-revij:
AnnalsofSurgicalOncology(294prenosov),Breast

CancerResearchandTreatment(233),Strahlentherapie
undOnkologie (124), European Archives of Oto-Rhi
no-Laryngology (104),do50prenosov:TheJournalof
MembraneBiology,SupportiveCareinCancer,Cancer
Chemotherapy and Pharmacology, CellularOncology,
Virchows Archiv, European Journal of NuclearMedi
cineandMolecular Imaging,FamilialCancer,Cancer
Immunology, Immunotherapy, CurrentAnesthesiolo
gyReports,EuropeanRadiology.

2.2. Springer Books  skupno5.163prenosov
poglavijize-knjig:
Najboljbraneknjigesobile:Cancerneurologyincli

nical practice, Statistics applied to clinical studies, ap
pliedphysiologyinintensivecaremedicine1,Encyclo
pedic reference of immunotoxicology, AJCC cancer
staging atlas,Minimally invasive thoracic and cardiac
surgery, Perioperative medicine, Essentials of neuro
surgicalanesthesia&criticalcare.

3. Konzorcij Wiley Online Library (založbaWiley)  
skupno3.033prenosov:
Cancer(355prenosov),InternationalJournalofCan

cer (143), Head & Neck (123), CancerMedicine (98),
Cytopathology (77), Histopathology (76), Colorectal
Disease (71), JournalofSurgicalOncology (71),Anae
sthesia(70),CytometryPartB:ClinicalCytometry(66),
CA:ACancerJournalforClinicians(57),International
JournalofLaboratoryHematology(55),HumanMuta
tion(52).  

David Ožura in Marjeta Jerala
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Uvodvšportnivikendsejedejanskozgodilžemar
ca,kosmoimelinaOIpriložnostposlušatipredavanje
priznanega trenerja in strokovnjakadr.Branka
Škofa,kinamjepredstavilpomengibanjain
obrazložil,kakogibanjevplivananašetelo
induha.Napredavanjusmospoznalitudi
vse trenerje, ki so nas kasneje na majskem 
športnem vikendu spodbujali, da smo dali 
čimvečodsebe.

Nato smo imeli kratek premor, da smo o 
vsemslišanemdobropremisliliinseodločili,
alisiželimoleptopelvikendpreživetiaktivnovkro
gusodelavcevalipasigabomoorganiziraliposvoje.
Zaprvitakdogodeklahkorečemo,dasenasjezaprvo
možnostodločilokarlepoštevilozaposlenih.

Prvi dan športnega vikenda OI – akcija!
Prvidanjebilzaogrevanjenekolikokrajši.Popre

davanju naše priznane zdravnice dr. Nade Rotovnik
Kozjek,dr.med.,kinamjepredavalaoprehrani,smo
seodpravilivavloFakultetezašport,kjerjebilazbirna
točkainsonastrenerjiževeseločakali.Matej,reklismo
mu kar glavni trener, nas je napotil v skupine, kamor 
smosepredhodnoprijavili, inakcijase jezačela.Eni
so šlinaplavanje,druginanordijskohojo, spet tretji
na dvoranske aktivnosti.. skratka na voljo smo imeli kar 
osemrazličnihšportnihdelavnicpoenoalidveuriza
vse okuse. Po dvehurahnabiranja pozitivne energije
smosenaslednjegadnežezeloveselili.

Pomladna dežna osvežitev za drugi dan
Zjutraj smo, tako kot prejšnji dan, pred delavnicami 

poslušali predavanje trenerja Tadeja Verbošta, ki nas

Prvi športni vikend OI
In smo ga dočakali. Prvi športni vikend OI, ki ga je Onkološki inštitut organiziral v 
okviru promocije zdravja na delovnem mestu za vse zaposlene in je potekal od 12. 
do 14. maja 2017. Izobraževalni športni vikend je bil sestavljen iz predavanj na 
Onkološkem inštitutu ter delavnic različnih športnih panog na Fakulteti za šport. 
Dogodek je OI organiziral v sodelovanju z Akademskim športnim društvom Slovan. 

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

jepodučil,dapritelesniaktivnostilahkopridetudido
športnihpoškodbterkakovtakemprimeruravnati,še

boljepa,kakojihpreprečiti.Polninovegaznanja
smosezagnalivavlo,kjersmobiliponovno
razdeljeniposkupinahinskupajssvojimi
trenerji odšli po različnih lokacijah. Vre
menamjedobroslužilo,sajnasjesonce
toplospodbujalovesčas,za‚lagrandefi
nale‘ paob zaključkuaktivnostina zuna

njih lokacijah poslalo spomladanski naliv.
Hitro smopritekli v avlo, nekateri bolj neka

teripamalomanjzadihani.Natosejedelskupine
odpravil domov, drugi pa v dvorano na pilates, jogo ali 
vadbomoči.

Zaključek z nasmeškom
Zadnjidanšportnegavikendapredavanjnibilo,zato

smose takojpozboruv avli lotilinaših aktivnosti za
tistidan.Tisti,ki smoseodpravilinanordijskohojo,
tek ali tehniko teka, smo lahko opazili, da je vreme
nekolikoboljoblačnokotprejšnjadneva,vendarsmo
kljubtemuuspelivsezunanjeaktivnostiizpeljatibrez
dežnekaplje.Polegtegajebilomanjsoparno,zatosmo
še lažje inzvečjimzagonomopravljali vsenaloge,ki
sonamjihzadalitrenerji.Podvehurahtekaalihojeso
nasponovnočakaledvoranskevadbe,kisonampobrale
šezadnjeatomemoči.Poštirihurahvadbesmoizčr
pani,vendarznasmeškomnaobrazuinupanjem,da
sepodobenšportnivikendspetponovi,odšlidomov.V
mislihpanamješedolgozatemodzvanjalabeseda,ki
smojotistivikendslišalivelikokrat,tj.»Akcija!« 

Kristina Tabaček
Skupina za promocijo zdravja OI

Za prvi tak 
dogodek lahko  

rečemo, da se nas je  
za prvo možnost 

odločilo kar lepo število 
zaposlenih.
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Tehnika teka – Tadej Verbošt
Udeleženci so spoznali optimalno tehniko teka.

Pridobili so nasvete, kako svojo tehniko teka izbolj
šati in kako teči, da bonjihov tekaški korak prožen
inučinkovit.Delavnicajevključevalaanalizotehnike
tekaposameznikateručenjeinizpopolnjevanjetehni
ketekazrazličnimivajami.

Tekaška delavnica za začetnike –Matej Pogačar
Udeležencisodobilikoristne informacijeoopre

mi,načinihvadbe,kakozačetiinuživativteku.Pred
stavljene so bile oblike inmetode tekaške vadbe za
začetnikeinosnovneobliketermetodevadbezamoč
in gibljivost.

nihvadbe,kakozačeti.Predstavljenesobileoblike in
metodevadbenordijskehoje.

Program izobraževalnega 
športnega vikenda OI

Trener Matej je osnove teka opisoval zelo doživeto. 

Trenerka Barbara nam je pokazala nekaj zanimivih vaj s palicami 
za nordijsko hojo. »Desna roka, leva noga! In korak naprej, palico 
zadaj spustiš!« 

Na delavnici vadbe moči nam je trener Gregor na začetku razložil 
in pokazal, kako se izvajajo določene vaje, nato pa smo jih 
poskušali ponoviti še sami.

Na posameznih delavnicah smo udeleženci spoznali:

Tekaška delavnica za tekače – Ožbej Mulec
Udeleženci so dobili informacije gledemetod in

oblik vadbe, s katerimi lahko izboljšajo svoj tekaški
rezultat.

Nordijska hoja – Barbara Šinigoj
Udeleženci sodobili informacijeoopremi,nači

Vadba moči – Gregor Verbošt
Udeležencisolahkospoznali,kajvseomogočamoč

noinprožnotelo.Podučilisose,kaj jepravilnadrža,
preprečevanjepoškodb,kajjeosnovazaizvajanjedru
gihvadb.Naučilisoseosnovnihoblikinmetodvadbe
zamočingibljivost.
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Za zaključek pa še ena gasilska. 

Vse vaje smo opravljali z nasmeškom . 

Tudi vodstvo inštituta podpira in aktivno sodeluje pri promociji 
zdravja. 

Trener Dino nam je predstavil osnovne položaje joge ter nas naučil 
»Pozdrav soncu«. 

Na pilatesu smo s trenerko Ano dobro raztegnili vse mišice. 

Delavnica pilates – Ana Odlazek
Nadelavnicijebilavadečimpredstavljenazgodovi

napilatesa,osnovnipoložajitelesa,pravilnodihanjeob
izvedbiosnovnihvajinvajezavsemišičneskupine.

Delavnica Joga – Dino Turkič
Nadelavnicijebilavadečimpredstavljenazgodovi

najoge,osnovnipoložajitelesa,pravilnodihanjeobiz
vedbiosnovnihvajinvajezavsemišičneskupine.

Osnove plavanja – Jure Šavc
Udeležencisospoznaliosnoveplavalnihtehnik-pr

snega,kravlinhrbtnega.
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Varnostizboljšapredvsemstem,dasinamestovas
zapomni geslo in so tako gesla lahkokompleksnejša.
Čeuporabniknimakarticezaprijavo,seševednolahko
prijaviročno,vendarmuročnaprijavaneboomogočila
avtomatičneprijavevprograme.

Programi, ki trenutno podpirajo avtomatično prijavo:
• Birpis   • Webdoctor
• Cypro  • Think!clinical
• Impax  • UKCprehrana
• Ris   • webmail
Imprivata si zapomniprvo uspešno prijavo v pro

gram,zatonajuporabnikpazi,dapriodhoduodraču
nalnikasvojprofilzaklenestipko F4.

Sprememba gesla
Če želimo spremeniti geslo za prijavo v katerikoli

program,tonaredimov»Manage Passwords«.

2. Kliknemo na iko no in 
potemna»Manage 
Pass words«

Imprivata – strojna in 
programska varnostna oprema

K O T I Č E K  Z A  I N F O R M A T I K O

Imprivata je strojna in programska varnostna oprema, s pomočjo katere povečamo varnost in dostop do 
računalnikov. V računalnike se lahko prijavljamo ročno z gesli ali pa uporabimo kartico, ki jo približamo 
čitalcu. Čitalec zapiska in nas spusti v naš profil. Prijava s kartico uporabnikom omogoča tudi avtomatično 
prijavo v določene programe, brez vnašanja gesel.

3. Če želimo spremeniti geslo, najprej kliknemo na
željeniprogramnaleviinpotemna»EDIT«, čepa
želimoodstranitigeslo,pakliknemo»REMOVE«.

4. V»EDIT«podoknom»PASSWORD« inponovno
pod»CONFIRM PASSWORD« pobrišemo staro ge
sloinnapišemonovo.Priporočljivoje,daizberemo
daljšegeslo,kivsebujevelikeinmalečrke,številke
terznake,kotsopika,klicajinvprašaj.

1. Poiščemoikonood
Imprivatevmeniju:
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5. Čeželimorazkritigeslo,moramokliknitina»RE-
VEAL PASSWORD«

Registracija službene kartice za Imprivato
Če želite registrirati novo dobljeno kartico s svojim uporabniškim imenom in geslom za 
lažji vstop v računalnik in aplikacije, sledite naslednjim navodilom:

Tamvpišemodomensko geslo (geslo,skaterimse
prijavljamovračunalnik,elektronskopošto…)ingeslo
sepokaže.

Kliknemo»OK« inspremembesoshranjene.

To lahko storimo na računalnikih 
s takim čitalcem. 

Pri prijavnem 
oknu v Windowse 
k čitalcu 
približamo 
kartico, ki jo 
želimo registrirati.

Na naslednjem oknu izberemo, da želimo registrirati 
novo kartico (kliknemo na »Enroll this card now«).

V naslednjem zaslonu vpišemo svoje domensko 
uporabniško ime in geslo, ki ga uporabljamo za prijavo 
v računalnik in elektronsko pošto, ter kliknemo gumb 
»Next«.

S tem je kartica že registrirana na vaše uporabniško 
ime. Potrdimo s klikom na gumb »Done«. Računalnik 
vas bo avtomatsko prijavil v vaš profil na računalniku.

Klemen Krevl
Služba za informatiko

1.

2.

3.

4.

5.
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Osnova za zagotavljanje varne in kakovostne zdravstvene obravnave bolnikov 
je urejena in pravilno izpolnjena zdravstvena dokumentacija. Ko govorimo o 
zdravstveni dokumentaciji, s tem mislimo vse pisne dokumente obravnave 
bolnika (kot na primer terapevtski list, obsevalni karton, bilanca tekočin, evidenca 
merjenja vitalnih funkcij, kontrolni seznami ipd.), elektronske informacije 
(bolnišnični informacijski sistemi), radiološke filme in posnetke, laboratorijska 
poročila in patološke preparate, video in avdio posnetke, zapise telefonskih 
naročil ter druge oblike podatkov o stanju bolnika. Zdravstveni zapisi se morajo 
ohranjati za vsakega pregledanega ali zdravljenega posameznika v zdravstveni 
organizaciji, in sicer v fizični ali elektronski obliki.

Pomen pravilnega izpolnjevanja 
zdravstvene dokumentacije

Pomen urejene zdravstvene dokumentacije
Nesamo,dazdravstvenadokumentacijapredstavlja

zbir vseh informacij, ki so pomembne za zdravljenje
in oskrbo bolnika, zdravstvena dokumentacije je po
membna tudi z vidika komuniciranja med zdravstve-
nimi delavci.Popolnainpravočasnoizpolnjenadoku
mentacijanamrečomogoča,dasonujneinformacijeo
bolnikunavoljotakojinvsakemu,kijihvdoločenem

trenutkupotrebuje.Sipredstavljate,kakotežkoalicelo
nemogoče bi bilo zdravniku pravočasno in pravilno
ukrepativdežurstvu,čenebiimelinavoljopopisabo
leznialipabivzapisihmanjkaliključnipodatkiosta
njubolnikaalipredhodniobravnavi?Alipa,kakotežko
bibilomedicinskisestri,kobisimoralanapametza
pomniti vsazdravila,ki jihmoraprejeti 30bolnikov?
Nemogoče! Ravno tako je pomembna tudi izmenjava 
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Popolno in 
pravočasno izpolnjena 

zdravstvena dokumentacija je 
pomembna z vidika komuniciranja 

med zdravstvenimi delavci, za 
izmenjavo informacij o bolniku 

navzven in za zagotavljanje 
kontinuitete zdravstvene 

obravnave.

informacij o bolniku navzven, z njegovim napotnim
zdravnikom,oskrbovalnimislužbami,svojci...

Nadaljejezdravstvenadokumentacijanujnatudiza
radi zagotavljanja kontinuitete zdravstvene obravnave. 
Čenebibilozapisano,kdo(razenneposrednihizvajal
cev)bilahkozgotovostjovedel,alijebolnicažeopravila
MRIdojkeinkakšnisoizvidi,alijebilabolnicažeope
rirana,aliježeprejelapredpisanozdravljenjeinalijije
žekdoprevilrano.Zapisaneinformacijetakoizboljšajo
učinkovitostzdravstveneoskrbe,preprečujejopodvaja
njestoritev,olajšujejosledenjekliničnimugotovitvam,
zmanjšujejomožnostnapakinpreprečujejoneprimer
ne ukrepe.

Zapisaneinformacijeozdravstveniobravnavipaso
lahkov pomoč tudi na področju pravne odgovornosti 
zdravstvenih delavcev.Čenizapisano,vpravnemsvetu
neobstaja.Oziroma jedokazovanjenezapisanegane
primernotežje.

Nenazadnje k vodenju zdravstvene doku
mentacije obvezuje Zakon o zdravstveni 
dejavnosti, Zakon o zbirkah podatkov 
s področja zdravstvenega varstva pa 
določatudiminimalnisetpodatkov,
ki jih je treba evidentirati. Še več
podatkov,kijihjevzdravstvutreba
evidentirati, zahteva sama stroka,
dodatnopanaborpovečujejostan
dardi kakovosti, ki se zdravstvene
obravnavevčasihlotevajotudizmal
cebirokratskegavidika(kipasevedave
dnotemeljinanekihsicerrealnih,avčasih
mordatežkoverjetnihčrnihscenarijihvsmi
slu»kajpače…«).

Popolnazdravstvenadokumentacija je tudiosnova
za raziskovanje vmedicini in zdravstveni negi in ne
nazadnjezafinanciranje zdravstvenih storitev ter upra-
vljanje s sredstvi bolnišnice. 

Urejanje zdravstvene dokumentacije na 
Onkološkem inštitutu
Videti je, da imamo več kot dovolj razlogov, da se

zdravstveni dokumentaciji kar najbolj posvetimo. V
želji,dabizdravstvenodokumentacijoonkološkihbol
nikovvsebinskodvignilinakarsedazavidljivoraven,
smo v zadnjem času oblikovali nekaj dokumentov s
tegapodročja,kijihlahkonajdetenaintranetuOI,in

sicernapovezavi»Portaldokumentovkakovosti«:
• Navodilazaizpolnjevanjezdravstvenedokumentacije,
• Strukturazapisovambulantnihpregledov,hospita

lizacijinmultidisciplinarnihkonzilijev,
• Navodilazazapis terapije,preiskav inposegovna

terapevtski list,
•  ZapisdnevnihvizitSOAP,
•  Primeri SOAP,
•  Navodilazatelefonskonaročilozdravnikain
•  Postopekpridobivanjaozaveščeneprivolitvevzdra

vstveno obravnavo po pojasnilu (s prenovljenim
obrazcemzaenotnoozaveščenoprivolitevbolnika).

Ključne novosti
Ključnenovosti,kijihsprejetidokumentigledena

dosedanjopraksoprinašajo,izhajajovglavnemizzah
tevakreditacijskihstandardovkakovostizabolnišnice
AACI.

Takojeponovemtrebaanamnezo in časovni 
pregled bolnika, ki ga zdravnik opravi ob

sprejemu, pred operacijo ali drugim 
postopkom, ki zahteva anestezijo,
v zdravstveno dokumentacijo za-
beležiti v 24 urah od sprejema ali 
predpostopkom,zakateregamora
bolnik podpisati ozaveščeno pri
volitev.Bistvenopri temzapisu je
(seveda, poleg vsebine, ki je brez

dvoma najpomembnejša in jo tudi 
opredeljujejonovanavodila),da je ja

snorazvidno,kdaj je bil zabeležen v do-
kumentacijo in kdo ga je zabeležil. Zavečino

jenovosttudi,dajetrebavsakzapisvpopisubolezni
po tem, ko je diktiran in natipkan, še enkrat prebrati, 
gaoveritisparafoterčasovnoopredeliti(ura,datum).

Inže takoj sedotaknemoparafiranja, datiranja in 
časovne opredelitve vnosovvzdravstvenodokumenta
cijo.Mordajetošenajvečjiposegvobstoječinačindela.
Zaradizagotavljanjatransparentnosti in verodostojno-
stipodatkovvzdravstvenidokumentacijistandardika
kovostizahtevajosledljivost.Topomeni,dajemogoče
vvsakemtrenutkuugotoviti,kdojenekpodatekzapisal
inkdaj.Parafe,datumiinuremorajodokazovatitudi,
kdajjebilanaročenainopravljenadoločenapreiskava,
kdajjebilapredpisanainapliciranadoločenaterapija,
kdajjebilopravljennačrtzdravstvenenegeinkdajse
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jerealiziralitd.,terseveda,kdojevseteaktivnostipred
pisal/izvedel.Tonamjelahkopogostovpomoč,
če želimo razjasniti kakšne nejasnosti v
zvezi z zdravstveno obravnavo, npr.
ali je bolnik že prejel predpisano
terapijo,ali jo jeprejelpravoča
sno, ali je prejel vse predpisane 
odmerke itd. 

Natemmestuselahkona
vežemošenaenvidikpred-
pisovanja terapije, in sicer, da 
mora ta biti zapisana jasno,
čitljivo,zvelikimičrkami.Tre
bajenavestitudiimezdravila,
farmacevtsko obliko, odmerek,
pogostnostinnačinaplikacije.

Večjanovostjetudizapis dnev-
nih vizitpometodiSOAP.Vtanamen
seuporabljaposebenobrazec,kimorabiti
del zdravstvene dokumentacije bolnika »ob poste
lji«. Zapisane vsebine so lahko v neizmerno pomoč
predvsempriizmenjaviinformacijmedlečečimonko
logom,dežurnimzdravnikominobmorebitnihnotra
njihpremestitvah.

Ženekajčasapavelja tudi,da je trebabeležitivsa
telefonskanaročilazdravnikov,kiobičajnonastanejov
časudežurstev.

Največjanovostnapodročjupridobivanja ozavešče-
ne privolitve bolnika v zdravstveno oskrbo po pojasnilu 
je,da se sedaj zaprivolitevuporablja ensam,enoten
obrazec(prejstabiladva),večpajetudizahtevanihin
formacij na področju pojasnilne dolžnosti v primeru
kirurškega posega.

Čistonazadnjepanajomenimošenačin korekcij za-
pisov v zdravstveni dokumentaciji.Ženekajčasa je ja
sno,dajeuporabakorekturnihsredstev,kotjenpr.Edigs,
strogoprepovedana, saj toonemogoča transparentnost
inizničujeverodostojnostzapisanega.Česeprizapisu
zmotite(karječistosprejemljivoinpopolnomačloveško
inzaraditegazaresnerabiteimetislabevesti!),napačen
tekstpreprostoprečrtatezenočrto,zravenzapišetepravi
tekst,popravekpaparafirateterzabeležiteuroindatum.

Spremljanje upoštevanja notranjih navodil 
Zakonecmordašeinformacija,davokviruspremlja

njakakovostinaOIredno spremljamo upoštevanjevseh
v tem članku omenjenih notranjih navodil. Tako

vsebino popisov bolezni vsako tromesečje
pregleduje skupina zdravnikov, pre

verjamo tudi pravilno izpolnjevanje
terapevtskihlistov,uporaboparaf,
zapisovanje datumov in ur, pri
sotnost in pravilno izpolnje
vanje ozaveščenih privolitev
ter spremljamopopolnost za
beleženih telefonskih naročil
zdravnikov.Teganepočnemo
zato, da bi iskali napake in
krivce zanjih, temveč zato, da

odkrijemo naše »šibke točke«,
kijihnatoposkušamosskupnimi

močmiodpraviti.Gretorejzaproces
nenehnega izboljševanja, zato takšne

preglede, nadzore in notranje presoje vzemi-
te pozitivno.Verjamemo,dasolahkovpomočzdra

vstvenemuosebju,hkratipatudipomagajoizboljševati
kakovost enega vidika zdravstvene obravnave in s tem
večajozadovoljstvonašihbolnikov.

Simona Hotujec, Služba za kakovost

Med ključne 
novosti urejanja zdravstvene 

dokumentacije na OI sodi področje  
beleženje anamneze in časovnega pregleda 

bolnika ob sprejemu, pred operacijo ali 
drugim postopkom z anestezijo, način 

parafiranja, datiranja in časovne opredelitve 
vnosov v zdravstveno dokumentacijo, način 
predpisovanja terapije, zapis dnevnih vizit, 

področje pridobivanja ozaveščene 
privolitve bolnika v zdravstveno oskrbo po 

pojasnilu ter način popravkov 
zapisov v zdravstveni 

dokumentaciji.
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O D P R T A  S T R A N  -  B O L N I K I  O  N A S 

Prišla sem kot spremljevalka 
moje tete, ki je prišla na kontrolo glede 

bolezni današnjega časa. Rak namreč razjeda 
človeštvo z veliko naglico. Hvala vam, ker ste ji ogro-

mno že izboljšali njeno stanje. Srečna sem, ker se je razvoj 
medicine ogromno spremenil od takrat, ko sem jaz leta 1967 

začela z delom na kirurškem oddelku Splošne bolnice na Jesenicah. 
Všeč mi je osebje, vsi prostori so čudovito urejeni in se v tem okolju res 
čudovito počutiš. Vesela sem, ker se lahko v tem vročem poletju osvežiš 
z mrzlo vodo in si lahko postrežeš z različnimi toplimi napitki, čeprav 
je včasih treba počakati malo dalj, a se izplača, ker se pregled opravi res 
v redu in temeljito. Je pa res, da nismo še popolni, čeprav mi protestanti 
hrepenimo za tem. In vidim, da se potrudite kar je pač mogoče. V vaši 

ustanovi sem se res počutila odlično in občutila božji mir. 
Želim vam še naprej veliko uspehov pri vašem delu in naj se razvoj 

na boljše še nadaljuje.
Vsemu osebju in predstojniku lep pozdrav in srečno.

GOD BLESS YOU

Stanka Šorl, upok. višja medicinska 
sestra, 11. julij 2017

Pozdravljeni!
Glede na to, da se danes v zdravstvu 

veliko kritizira, bi jaz tokrat napisala po-
hvalo. 

Pohvalo bi namenila medicinski sestri Marjani Bernot, 
ki me je dne 24.5.2017 sprejela na paliativnem oddelku 

(moja mami je pacientka omenjenega oddelka). Sprejela me 
je zelo prijazno, si vzela čas, mi prisluhnila. Po pogovoru se je 
zelo potrudila, da je rešila mojo težavo. Ko si v stiski, dvomih, 
ti take stvari zelo veliko pomenijo. Bila sem res pozitivno pre-
senečena, zato sem se odločila, da napišem pohvalo. Prosim 

vas, da jo posredujete tudi njej kot tudi njeni vodji.
 Lepo je priti na oddelek, kjer so tako bolniki kot tudi 

svojci prijazno sprejeti.
Lepo vas pozdravljam, 

 Mojca Suhadolc (po e-pošti dne  
25. maja 2017)
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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

7. izobraževalni dan državnega  
programa ZORA

7. izobraževalni dan programa ZORA je potekal 17. in 18. maja 2017 pod 
okriljem Onkološkega inštituta Ljubljana, nosilca državnega programa ZORA, in 
Ministrstva za zdravje. Glavni temi sta bili prenova presejalne politike in prenova 
informacijskega sistema programa ZORA.

Prvi dan so potekala plenarna predavanja na Brdu 
priKranju,kise jih jeudeležilookoli360sodelavcev
programaZORArazličnihstrokizvseSlovenije–gine
kologi in medicinske sestre, presejalci in citopatologi, 
patologi, epidemiologi ter predstavnikiMinistrstva za
zdravjeRSinZavodazazdravstvenozavarovanjeSlo
venije.Vprvemsklopupredavanjsobilipredstavljeni
dosedanji rezultati programa, izhodišča za prenovo
presejalnepolitike ter izzivi, s katerimi sebomosoo
čalipriprenovi.Iztujinesmoletospovabili dr. Megan 
Smith, sodelavko avstralske strokovne skupine, ki je 
pripravilanačrt zaprenovopresejalnegaprogramaza
rakamaterničnegavratuvAvstraliji.Predstavilajede
lovanje prenovljenega programa in avstralsko strategijo 
zaseznanjanjejavnostisspremembamiinutemeljitva
mizanje.Vdrugemsklopusmospoznalirazličneteste
zaodkrivanjeokužbsčloveškimipapilomavirusi(angl.
humanpapillomaviruses,HPV),kiizpolnjujejomerila
zauporabovpresejalnihprogramih,terrazličnemeto

detriažeženskspozitivnimpresejalnimtestomHPV.
Predstavljenisobilitudirezultatislovenskerandomizi
raneraziskavemedneodzivnicamiDPZORA,kismo
jimponudilimožnost,daopravijo testHPVdoma.V
tretjem sklopu so bili predstavljeni sedanji presejalni 

Jutranji pozdrav: Zlata Štiblar Kisić (generalna direktorica OIL), 
Marjan Sušelj (generalni direktor ZZZS), Maja Primic Žakelj (vodja 
DP ZORA, OIL)

Vabljena tuja predavateljica za področje prenove presejalne 
politike DP ZORA: Megan Smith (Cancer Council NSW, Sydney, 
Avstralija)

Moderatorji sklopa o prenovi informacijskega sistema programa 
ZORA: Miklavž Muster (Marand d. o. o.), Urška Ivanuš (Državni 
program ZORA, OIL), Veronika Kloboves Prevodnik (Oddelek za 
citopatologijo, OIL)
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Poročilo s kongresa »International 
Conference on Cancer Nursing (ICCN) 2017«
V Anaheimu (Kalifornija, ZDA) je med 9. in 12. julijem 2017 potekal 21. kongres 
ICCN, ki ostaja ena od ključnih priložnosti za izmenjavo znanj in izkušenj med 
onkološkimi medicinskimi sestrami po vsem svetu.

OsrednjatemakongresaICCN2017jebila»Zdru
ževanjeraziskovanjainpraksepocelemsvetu.«Zodlič
nopripravljenimprogramomsoorganizatorjisrečanja
želeli prikazati, kako lahko onkološkemedicinske se
strenapredujejo,koenkratrazumejo,kakoprenestido
kazevprakso,kakorazvijati in izvajatinajsodobnejše
strategije,kibibileboljšeprioskrbibolnikov,njihovih
družin in skupnosti.Program je zajemal različnapo
dročja,kotsomanagementzdravstvenenege,obvlado
vanje simptomov, nefarmakološki pristopi, napredek
v kliničnih raziskavah, promocija zdravja, paliativna
oskrba itd.Slovenija je zOnkološkim inštitutomLju
bljanapolnopravnačlanicaICCN.Zglavnomedicinsko
sestroOIGordanoLokajnersvasekongresaudeležili
aktivno.Spredavanjem»Strategyofdevelopmenton
cologynursingatInstituteofOncologyLjubljana«sva
prikazali pristop, s katerim smo člani kolegija zdra
vstvenenegenaOnkološkeminštitutuLjubljanarazvili
strategijorazvojaonkološkezdravstvenenegezaobdo
bje2017–2022.SWOTanalizajeenanajpogostejšihin

najbolj popularnih analiz v sklopu poslovnih ved, pri
katerivzamemopoddrobnogledštiriaspekte,insicer
prednosti,slabosti,priložnostiternevarnosti.Zanalizo
silahkopomagamopristrateškihodločitvah,kamtoč

registerDPZORA,konceptintehničnerešitvepreno
vljenega informacijskegasistemaDPZORAznovimi
funkcionalnostmiterčasovnicaprenove.

Vokviru7.izobraževalnegadneprogramaZORAje
dan kasneje v predavalnici Onkološkega inštituta Lju
bljana potekala delavnica z dr. Megan Smith, na katero 
sobilipovabljeniizbranislovenskistrokovnjakispodro
čja ginekologije, cervikalne citopatologije in patologije,
molekularne diagnostike in epidemiologije. Na delavnici 
smopoglobljenorazpravljalitakoostrokovnihkotorga
nizacijskihvprašanjih,skaterimisosesrečevaliAvstralci
priprenovipresejalnepolitike,kottudioizzivih,skateri
misebomoobprenovisoočalivSloveniji

Urška Ivanuš

Majda Čaušević in Gordana Lokajner sta na kongresu aktivno 
sodelovali s predavanjem »Strategy of development oncology 
nursing at Institute of Oncology Ljubljana«

Pismo hvaležne ženske, naključno izbrane v randomizirano 
raziskavo Test HPV doma za neodzivnice programa ZORA
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2-dnevni tečaj komunikacije za 
delo v programu DORA
Tečaj komuniciranja v zdravstvu, usmerjen za delo v programu Dora, je obvezen del izobrazbe za 
delo v programu Dora, enako kot Multidisciplinarni tečaj, Tečaj pozicioniranja in Obnovitveni tečaj. V 
sodelovanju z Urško Lunder, dr. med., program DORA organizira delavnice, ki omogočajo zaposlenim 
boljše razumevanje stiske preiskovanke in veščin ukrepanja v okoliščinah, kadar komunikacija ob 
preiskavi ne gre v pravo smer. 

Vmajustabiliorganiziranidvedvodnevnidelavnici
vCeljskikoči,insicer4.-5.majain26.-27.maja,kista
sejihudeležilizaposlenivprogramuDORArazličnih
profilov(radiološkiinženirji,administratorke,zdravni
ki…)izceleSlovenije(zaposlenizOnkološkegainštitu
taLjubljana,presejalnihcentrovDORAvBGPKranj,
SBPtuj,ZDLjubljana,UKCMaribor…).

Delavnicajezastavljenamalcezunajobičajnihokvir
jev,kismojimpričanaklasičnihizobraževanjih,sajse
udeležencipolegteoretičnihznanjprekoizkustvenega

učenjazigranjemvlogsoočijospraktičnimirešitvami
ob težavnemsporazumevanjuzbolnimi innjihovimi
bližnjimi, sporočanjem slabe novice in ukrepanjem
ob zapletenih situacijah. Udeleženci z igranjem vlog
napodlagiscenarijainspomočjosnemanjazrcalijoin
analizirajosvojokomunikacijoinodzivespreiskovan
ko, ki je v stiski. 

Odpredavanjindelavnicesiželimovsvojdelovnik
inosebnoživljenjevnestivsepozitivneafirmacije,kijih
prejmemo,ališebolje,sijihustvarimosami.

Katarina Mate, Program DORA

“Watch your thoughts;  
they become words. Watch your 

words; they become actions.  
Watch your actions; they become 

habits. Watch your habits;  
they become your character.  

Watch your character; it becomes 
your destiny.” 

LaoTzu

nousmeritiposlovanje,kajopustitialiojačatiinpodob
no.SpomočjoSWOTanalizesmočlanikolegijazdra
vstvenenegeidentificiralisedempodročij:kakovostin
varnost,informatizacija,izobraževanjeinraziskovanje,
razvoj stroke, organizacija dela in organizacijska kul
tura.Zavsakopodročjesmoopredelilitriglavnecilje.
Za vsak cilj smo izdelali načrt in dejavnosti, določili

smo orodja za primerjalno analizo in določili pogoje
za implementacijo. Predstavitev dolgoročnega načrta
razvojaonkološkezdravstvenenegevSloveniji jebila
nakongresuICCNuspešna.Udeleženkikongresasva
zadovoljni,dasvaimelipriložnostpredstavitidelovanje
onkološkihmedicinskihsestervSloveniji.

Majda Čaušević
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PredsednikRepublikeSlovenijeBorutPahorje31.
avgusta 2017 na posebni slovesnosti v Predsedniški
palači vročil državna odlikovanja.Med odlikovanimi
jebila tudinašaupokojenasodelavkaprim. Josipina
AnaČervek,kijijeg.BorutPahorvročilodlikovanje
medaljozazasluge.Prim.Červekovasejepobranju
utemeljitvemeddrugimzahvalilazavsopodporopri
delu tudi vsem svojim sodelavcem v dolgoletni kari
eri.Obtemjeizrazilasvojoželjo,dabimladikolegi
ohranilistrokovnizanosinpogumpriuvajanjunovih
strokovnihpotizadobromožnostzdravljenjabolnikov
z rakom.Svoje občutke jena koncupovzela z bese
damiindijskegapesnika,filozofa,humanistainnobe
lovcaRabindranathaTagoreja:‚‘Spalaseminsanjala,
daježivljenjeradost.Zbudilasemseinvidela,daje
življenjedolžnost.Delalaseminglejte,dolžnostjebila
radost.‘‘Prim.JožiciČervekiskrenočestitamo!

Amela Duratović Konjević

UTEMELJITEV: 
JosipinaAnaČerveksijevvsejsvojikarieripriza

devala za napredek slovenskegamedicinskega zna
njanapodročjuonkologijeinstrokovnegadelavskr
bizabolnikeinnjihovočimkakovostnejšeživljenje. 
Njena poklicna pot jo je na Onkološkem inštitutu 
vodila od specialistke interne medicine do vodje in
ternističneslužbe,konzultantkeinvodjeenoteinter
nističneonkologije.Bilajevodjarazličnihmultidisci
plinarnihtimov,leta1988jedobilanazivprimarijka. 
Jepredanazdravnica,kijevednoiskalanovemožno
sti,kako tudislovenskimonkološkimbolnikomza
gotovitikarnajučinkovitejšezdravljenje.Bilajepio
nirkanaštevilnihpodročjih.Aktivnojesodelovalapri
vključevanju novih zdravil v sistemsko zdravljenje
raka in pri uvajanju kemoterapije v Sloveniji. Uve
dlajehormonskozdravljenjebolniczrakomdojk,po
njenizaslugisovbiokemičnemlaboratorijuOnkolo
škegainštitutazačeliuvajatimetodozadoločanjere
ceptorjevzahormonskozdravljenje.Vodilaještevil
neraziskave insodelovalavmednarodnihštudijah. 
Tudi po upokojitvi ostaja poklicno dejavna. Pred
vsem je bila začetnica paliativne oskrbe in ustano
viteljicaoddelkazaakutnopaliativnooskrboOnko
loškega inštituta, ki je pod njenim vodstvom prejel 
mednarodnoakreditacijozacenterodličnostiinpo
stalučnicenterza izobraževanjeosebjazanepretr
gano paliativno oskrbona območju celotne države.
Njen tim je izdelal tudi klinične poti in smernice,
ki zagotavljajo standardizirano strokovno kakovost. 
Poglobljeno se je ukvarjala tudi z uvajanjemnovih
znanjnapodročjuzdravljenjaskanabinoidi.Znjeno
pomočjoinponjenizaslugisobilivSlovenijinarejeni
velikipremikinatempodročju.Uporabakonopljein
njenihučinkovinvmedicinskenamenejepostalaza
konita,Onkološkiinštitutpasežepripravljanaupo
rabonaravnihpripravkovizkonoplje.Velikezasluge
imatudizaizvedboprvešolezazdravnikeoupora
bi kanabinoidov in medicinske konoplje v medicini.  
Pravposebno veljavonjenimdosežkomdajehvale
žnost bolnikov za tenkočutno skrb, s katero jim je
vednoznalapomagativstiskah.

Prim. Jožica Červek je iz rok predsednika republike g. Boruta Pahorja 
prejela medaljo za zasluge.

Prim. Jožica Červek, dr. med., 
prejela državno odlikovanje za 
izjemne dosežke pri uvajanju 
novih metod onkološkega 
zdravljenja 
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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 in klinična pot za 
zdravljenje s kanabinoidi

Strokovni svetOI je na 8. seji 20. 3. 2017 sprejel
smerniceinkliničnopotzazdravljenjeskanabinoidi.
Smernice je potrdil Razširjeni strokovni kolegij za
onkologijonaseji7.4.2017.

Strokovneinformacijeouporabikanabinoidovvon
kologijismoprvičobjavilileta2014naspletnemmestu
OI.Odtakratrazpolagamoznovimistrokovnimidogna
nji,vSlovenijisejespremenilatudizakonodajaterdo
stopnostoz.razpoložljivostzdravilnaosnovikanabino
idov. Namen predlaganih smernic in klinične poti je,
dabibilevpomočonkologomtervpomočpriklinični
uporabi zdravil z vsebnostjo kanabinoidov/medicinske
konoplje ter pri vsakodnevni komunikaciji  s svojci in 
bolniki.SmernicesodostopnenaspletnemmestuOI.

Knjižica »Kaj morate vedeti o HPV«
Program in register ZORA, Onkološki inštitut 

Ljubljana,jemajaizdalnovoinformativnoknjižicoza
ženskeznaslovom»Kaj morate vedeti o HPV«.Vsebino
knjižice so pripravili sodelavci programa ZORA s
področjaginekologije,citopatološke,histopatološkein
molekularne diagnostike in epidemiologije. 

Knjižica je namenjena
splošni populaciji, predvsem 
ženskam, ki potrebujejo
redne presejalne preglede 
ZORA, in tistim, ki želijo
več informacij o cepljenju
proti HPV. S knjižico želi
jo avtorji razširiti čim več
uporabnih in točnih infor
macijookužbahsHPV,o
boleznih,kijihpovzročajo,
in možnostih preprečeva
njaokužbinbolezni,pove
zanihsHPV.

NAŠI SODELAVCI Z NOVIMI NAZIVI
Od aprila do avgusta 2017 so nove nazive pridobili 
naslednji sodelavci OI:
   v ponedeljek, 29. 5. 2017, je s pohvalo opravil 

specialistični izpit iz onkologije z radioterapijo Marko 
Kokalj, dr. med.

  v torek, 16. 5. 2017, je v veliki predavalnici Onkološkega 
inštituta (stavba C/pritličje) potekalo javno preizkusno 
predavanje asist. dr. Mirjane Rajer, dr. med., ob njeni 
izvolitvi v naziv docentke za področje Onkologija na 
Medicinski fakulteti UL. Naslov njenega predavanja je 
bilo »Novosti v zdravljenju pljučnega raka«.

morate vedeti o

HPV? 
Kaj

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

Strokovni simpozij Dan ščitnice 
26.maja2017jev1.predavalniciUKCLjubljanapo

tekalstrokovnisimpozij»Dan ščitnice – hipertiroza«, 
kisogaorganiziraliOnkološki inštitutLjubljana,Kli
nikazanuklearnomedicinoUKCinKatedrazadružin
skomedicinoMF.
Bolezniščitnicesopogoste,zatopovsodposvetu
vsakoletovmajupotekaščitničnidan,dabiopozorili
strokovnoinlaičnojavnostnabolezniščitnice.Na
letošnjemsrečanjusoobravnavalipretiranodelovanje
ščitnice,kilahkopotekatudikotpraviviharinjev
vsakemprimeruvelikatežava.Predvsemzabolnike
shipertirozo,sajimajoštevilnetežave,kijihmotijo
inovirajovvsakdanjemživljenju.Srečanjejebilo
namenjenovsem,kiseukvarjajozdiagnostikoin
zdravljenjembolnikovzboleznimiščitnice,sodelovali
sotudidružinskiinsplošnizdravniki,medicinske
sestre,tirologi,endokrinologi,pediatri,kirurgiinprvič
tudi predstavniki bolnikov. 

Predstavitev posodobljenih smernic 
za raka debelega črevesa in danke

Vpetek,12.5.2017,jevpredavalnicistavbeCOIpo
tekalapredstavitevposodobljenihsmerniczarakadebe
legačrevesaindanke.PredstavitevstaorganiziralaOn
kološkiinštitutLjubljanainSekcijaradioterapijeSZD.
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Med udeleženci 30. Onkološkega vikenda v organizaciji 
Kancerološke sekcije SZD in soorganizatorjev so bili številni 
ginekologi iz cele Slovenije.

OI gostil prof. Walleya Templa 
Onkološkiinštitutjeaprilagostilprof.WalleyaTem

plaizCalgaryjavKanadi,kijevpetek,21.4.2017,vpre
davalnicistavbeCOIpredavalnatemo:»Hope«-pre
davanje o bolnikovom upanju in doživljanju bolezni,
komunikaciji z bolnikom in sporočanju slabih novic.
Prof.TempeljedolgoletnidirektorTomBakerCancer
CentervCalgaryju,pionironkološkekirurgijevKana
di in v svetu, nekdanji glavni urednik strokovne revije 
JournalofSurgicalOncology inpredsednikSvetovne
gazdruženjaonkološkihkirurgovinčastniprofesorna
MedicinskifakultetivLjubljani. 

Uspehi in možnosti za ženske na 
področju rekonstrukcije dojk

ko bolnico posebej skupno strategijo zdravljenja raka
dojkinrekonstrukcijedojke.Bolnicamponudijorazlič
nemožnostizdravljenja,pomembnopaje,dabolnice
sameizberejomožnostinoblikozdravljenja.Prof.dr.
UrošAhčan:‚‘Danesimamonapodročjurakadojkpo
globljenostrokovnoznanjepatologije,večjediagnostič
nihmožnosti,potdodiagnozejekratka,hitra,imamo
naprednekiruršketehnike,učinkovitoinmodernoteh
nologijo, ki nudi obsevanje, ter preventivne in presejal
neprograme,skaterimiodkrivamobolezenvzgodnji
fazi–tojetakrat,koimamoopravkaznetipnimispre
membami.Ssistemskimzdravljenjemlahkozačnemo
žepredkirurškimzdravljenjem.Zgenskimtestiranjem
paomogočamopreventivnekirurškeposegeinodstra
nitevpotencialnonevarnegatkivapredboleznijo.‘‘ 

30. Onkološki vikend: Izbrane 
teme iz ginekološke onkologije in 
Državni program obvladovanja raka: 
ginekološka onkologija

KancerološkozdruženjeSZDinZdruženjezagine
kološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patolo
gijo Slovenije SZD so skupaj zUKCLjubljana,UKC
MariborinOnkološkiminštitutomLjubljana2.in3.ju
nija2017organizirali30.Onkološkivikendznaslovom:
Izbrane teme iz ginekološke onkologije in Državni pro-
gram obvladovanja raka: ginekološka onkologija, ki je 
potekalovPortorožu(KongresnicenterBernardin).

Srečanjejebilonamenjenozdravnikomindrugim
zdravstvenimdelavcem in sodelavcem s področja on
kologijeinginekologijeterdružinskimzdravnikom. 

Na novinarski konferenci so sodelovali (z leve proti desni):  
izr. prof. dr. Janež Žgajnar, prof. dr. Uroš Ahčan, doc. dr. Mateja 
Krajc, ki so izpostavili tudi dobro sodelovanje UKC Ljubljana in OI 
Ljubljana pri obravnavi žensk z rakom dojk

22.maja jenaUKCLjubljanapotekalanovinarska
konferencaozdravljenju rakadojk,možnostihgenet
skega svetovanja in testiranja, genskega testiranja, 
preventivne odstranitve dojk in rekonstrukcije pri pa
cientkah z gensko mutacijo, na kateri so sodelovali
tudi strokovnjaki Onkološkega inštituta. Za medije so 
spregovoriliprof.dr.UrošAhčan,dr.med.,predstojnik
KOzaplastično,rekonstrukcijsko,estetskokirurgijoin
opeklineKirurškeklinikeUKCLjubljana,zOnkološke
gainštitutaLjubljanapadoc.dr.MatejaKrajc,dr.med.,
vodjaAmbulantezaonkološkogenetskosvetovanje,in
izr.prof.dr.JanezŽgajnar,dr.med.,spec.kir.,izSektor
jaoperativnihdejavnosti.

Strokovnjaki obeh inštitucij so izpostavili dobro
sodelovanje v multidisciplinarnem pristopu, ki poteka 
tedenskonaskupnihkonzilijih,kjerpripravijozavsa
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Zakaj:Zato,kersemžedolgočakalananjo!Aliona
name !Kdove?Mogočepazato,kerjenekoliko»od
rok«!

Kako: Kartako–peš!Znahrbtnikom,velikovode,
skozarcem»dolenjskega«mojegabratrancainnjegove
ženeinkotvednospolnodobrevolje.

Potek pohoda: Sparkirišča pri slapuSavica smo se
odpravili po stari vojaški mulatjeri proti Komni. Pot po
tekavesčasskozigozd.Kosmoprehodilivseh48ser
pentin,smosepodaliskozineizrazitodolinicomedDo
bračevoglavoinPlešoimenovanoPekel.Nekajminut
preddomomnaKomnismoprišlidorazpotja,kjersmo
seodcepilidesnovsmeriprotikočipodBogatinom.Tu
se nam je odprl lep pogled na Bogatin, Bogatinsko se
dlo,Mahavšček… in po 10minutahhoje smo se nad
Planino na Kraju, sredi katere stoji koča pod Bogati

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

LANŽEVICA

nom,usmerili desnoproti Lanževici. Lanževica je raj
zaturnesmučarje.PotpotekapoplanotilepeKomne,
kjerpanastokratničakalsneg,temvečpreprogebelih,
žametnihplanik.

Pogled proti Krnu

Pot proti Komni

Lanževica je 2003 m visok vrh, ki se nahaja med Bogatinskim sedlom in Oslovo 
škrbino. Z vrha, na katerem stojijo ostanki nekdanje Rapalske meje, se nam odpre 
lep razgled po večjem delu Julijskih Alp, Primorski in delu Jadranskega morja. 
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Pot smo nadaljevali po stari vojaški mulatjeri, ki 
paježeprecejzaraščena.Medpotjosmosrečalimla
dodružino,kivsakoletonekajdnipreživinaKomni,
odtodpadelajolepeizletevsenaokoli.Kosmopočasi
zapustilidolinico,nasjepotpripeljalananeizrazitgre
benček,kjersenampriključipotzBogatinskegasedla
(možnostpovratkaoz.lepekožnepoti).Nadaljevalismo
desnonavzgorinvslabepoluredoseglivrhLanževice.

Sevedajesledilaokusnamalicaiznahrbtnikainko
zarčekdolenjskega!Lenekolikozanamijevrhdo
seglatudimladadružina,kismojosrečalimedpotjo.
Sevedastasiotroka(približno5in7let)zaslužilamoje
čestitkeinčokolado,kijoimamponavadivnahrbtniku.

Po prijetnem klepetu in počitku smo se odpravili
protiBogatinskemsedlu(krožnapot).Potvodipoširo
kemgrebenuinzatojevesčasprimernatudizaotroke.

Po lahkotni hoji prispemo do Bogatinskega sedla
(vratca),naredimošekrajšipostanekinseodpravimo
nazajprotiKomni.Vmesnaredimošepostanekpripri
jaznemoskrbnikuKočepodBogatinom,nadomestimo
porabljenokoličinotekočineinsemimoDomanaKo
mnipovseh48serpentinahponovnospustimodosla
pa pri Savici, kjer smo pustili parkiran avto. 

Vpoletnemčasusiobpovratkulahkoprivoščiteše
plavanjevBohinjskemjezeru,vjesenskemčasupavas
na tej poti pričakajo zlatorumenimacesni.Mi nismo
doživelineenegainnedrugega,smopaimeličudovit
dan, ki je kar klical po tem, da ga ponovimo.

Čas hoje iz doline: cca 5 ur in 1400 m vzpona
Čas hoje od Komne: cca 2,5 ure in 500 m vzpona 

Cvetka Švajger

Pogled proti Bogatinu Vrh Lanževice

Koča pod BogatinomNačrtovanje poti
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R A D I  S E  D R U Ž I M O

Šmarna Gora, 26. 5. 2017

Na enem od internih sestankov smo s kolegicami iz administracije Dora sklenile, da je 
čas za izziv tudi izven delovnega mesta. 

Misleč, da je že vsakdoobiskalŠmarnogoro, smo
bilepresenečene,kosejeizkazalo,datemunitako,zato
smosivpetekobodhoduzOIobulesuperge insez
nasmehomnaobrazuodpeljaleizhodiščunaproti.Bolj
resne pohodnice so se opremile s pohodniškimi pali
cami,sajPartizanskapotmendanimačjikašelj,asmo
senatoodločileza lažjo,Romarskopot.Brezpotuna
hrbtuinobčasnihpostankovvseenonišlo,vendarjebil
trudpoplačanzrazgledom,zadovoljstvominseveda,s
slastnim štrudlom. 

Katarina Mate, program DORA

Pripravljene na skupne izzive tudi zunaj OI.Dobra volja je obvezna oprema.

Na vrhu je sijalo sonce in naši obrazi.
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Slovenske Konjice, 9. 6. 2017
Našisodelavciprihajajoizvsehvetrov.Kajčebispo

znali njihov kraj?V ta namen smo se, zopet v petek,
podalinaŠtajersko.SodelavkaDianaprihajaizSloven
skihKonjicintakosmospoznavaliznamenitostinjene
ga kraja. 

Katarina Mate, program DORA

Prihod na Zlati Grič.

Srednjeveški dvorec Trebnik, katerega 
zgodovina sega daleč nazaj v 13. stoletje.

Mestno jedro Slovenskih 
konjic s srednjeveškim 
Starim trgom

Degustacija vin. Tradicija pridelave vina na tem 
območju je stara že več kot osemsto let.

Ogledali smo si zasebno 
Muzejsko zbirko 
vojaških predmetov 
avstro-ogrskega obdobja 
Slovenske Konjice in 
poslušali legendo o 
konjičanki
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Ekipa Radia 2 obiskala 
Onkološki inštitut: 
Ker štejejo dejanja, ne 
Facebook statusi

Po Facebooku je poleti zaokrožila verižna igra, v
kateri uporabniki objavljajo fotografije sadja in s tem
izkazujejopodporobolnicamzrakomdojk.NaRadiu
2sobilimnenja,dasotovrstnistatusiboljkotnesami
sebinamen,zatosedomisliliboljkonkretneinčloveške
geste–obiskatibolnikenaOnkološkeminštitutuinjih
presenetiti s košaro sadja. 

20.junijaletosstatakojutranjavoditeljanaRadiu
2DenisMalačičinEvaGodinasFacebookapobralavse
sadje(vmesobiskalašeMercator)ingaodneslabol
nikom na Onkološki inštitut. Sprejeli smo ju na oddel
kudnevnebolnišniceinambulantnekemoterapije(C1
levo).Voditeljastasesprehodilamedbolniki,jimraz
delilasadje,malopoklepetalainjim-gledenapozitivne
odzive-zagotovopolepšaladan.

ADK

Denis Malačič in Eva Godina z Radia 2 ob naših sestrah na 
bolnišničnem oddelku C1-levo.

12. športne igre 
slovenskih bolnišnic
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je 9. septembra 
2017 na Otočcu organiziralo enodnevne 12. športne igre 
slovenskih bolnišnic. 

Naši sodelavci so tudi na tokratnih športnih igrah
slovenskihbolnišniczelouspešnozastopalibarveinšti
tuta. V disciplini golfa je v neto uvrstitvi zmagala Maja 
Marolt Mušič, drugo mesto neto je osvojila Kristijana 
Hertl, tretje pa Danilka Milatović.  Emir Kuduzović je 
v disciplini pikado osvojil 2. mesto, nogometna moška 
ekipa pa 3. mesto. Našim uspešnim športnikom in tudi 
vsemostalimsodelujočimiskrenečestitke!

Natokratnihšportnihigrahjenastopiloje19ekip.
Najboljša je bila ekipa Univerzitetnega rehabilitacij
skegainstitutaSočaLjubljana,drugomestojeosvojila
Splošna bolnišnica Novo mesto, tretje mesto pa Splošna 
bolnišnicaJesenice.

Udeleženci so sicer lahko tekmovali v naslednjih
športnihdisciplinah: tenis,namizni tenis, odbojkana
mivki, nogomet, golf, košarka, balinanje, badminton,
tek, plavanje, pikado. Ob športnih aktivnostih so se
lahko pomerili tudi v veščinah v pustolovskemparku
(zavodjeekipalidirektorjezavodov)alivsrednjeveških
igrah(netekmovalnadisciplina).

ADK

Zaposleni OI so na letošnjih športnih 
bolnišničnih igrah osvojili stopničke v 
disciplini golfa, pikadu in nogometu.
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S P O M I N J A M O  S E

Iz zgodovine inštituta

Župe, kot se šika, ter lonci in lončnice 
starega samskega gurmana
Iz knjižice receptov prof. dr. Marjana Erjavca smo za prihajajoče hladnejše jesenske dni 
tokrat izbrali recepte za jedi na žlico. Naj zadiši in vam tekne!

ZUPAPAVESEjeprima»comeprimo«,rabišpa
skodelo,kigrevpečico.Nanjenodnodašrezinoope
čenegabelegakruha,nanjoubiješjajceinnaliješvre
legovejejuhe,vsetako,dažepritemnespremenišv
godljo.Potresešsparmezanominmalozapečeš.

Korenčkova CREME ALLA PRINCIPESSA AU
CHAMPAGNE.DonnaRosannaLambertuccijosku
hatakole:naoljudušičebulo,lovor,natokrompisin
korenjedomehkega,ŠeleZDAJsoliinizvlečelovor.

Ž U P E ,  K O T  S E  Š I K A

$$$Doda za pol volumnakisle smetane in zmiksa,
prevre,dosoliinpopopraterdolijeDomPerignon,jaz
pa»Namiznobelo«.Pri$$$jazprekinem,zmiksam
inzmrznemzahudedni.

Červekova Zefa pravi, da za ŠTAJERSKOKISLO
JUHOvzamepolkilepustesvinjineinjovrževlonec
vode. Zraven dene malko drobovine, recimo srca, pa 
šerep,čegaima(jazimamleroge).Namečešekose
jušnezelenjave,palovor,česen,solinpoper.Kojeto

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

Vslužbizamalicoalikosilopogostoposežemopo
prigrizkihizavtomatov,trafikealisinaročimodostavo
hitrehrane,vnajboljšemprimerumalicokupimovnaj
bližjiprodajalni.

Izkazaloseje,dalahkonaročimotudidostavosadja
oz.»gajbico«.Tojepaketssezonskimsadjem,karvse
kakorpredstavljaboljšoizbiroodzgorajnaštetega.

Cenagajbicesegiblje19–24eur,odvisnoodvsebine
naročila.Ponudnikovjeveč,mismoizbraliGajbico,saj
ponujajosadjepretežnoslovenskegaizvora.Izkazalose
je, da smo dobri porabniki, saj je sadje kmalu pošlo. 
Priporočamo!

Katarina Mate, program DORA

Sadna malica
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mehkokuhanonaredi zatep: 1Žmoke,2Žkisa, 3
Ž kisle smetane in gladko zmešanega dene v juho.
Prevreindanamizozmnogokrompirjatersespet
posveti kemoterapiji raka.

PARADIŽNIKOVA–CARMENJUHA:karameli
zirajžličkosladkorjanamaščobiinnatemprepraži
čebuloinmalomoke.Dodajjuhoalikockoparadižni
ke(surove,pelate,mezgo).Skuhajvtemrižaliblek
ce.TorečpodaljšašvCARMENtako,dadodašvina,
muškata,rezinešunkein(surove,dušenealipečene)
paprike.Zašarfišpookususpopromalichilijem,po
volji še sladkaš, na kraju pa dodaš kislo smetano.

Za CALDO VERDE storiš najprej krompirjevo
kremno juho (recimo secundum Ivačič), vanjo pa
namečeškoleščkenamočenečesnoveklobase,olivno
olje,poperinrezancesolatealiblitve.Kuhaj10minut
inpovej,dasiseteganaučilodpartugalskihskavtov.

FRANCOSKA ČEBULNA JUHA se skuha za
zmačkaneprijatelje izmnogonalistanečebule,pre
praženenamaslu,malopomokaneinzalitezjuhoin
malo vina. Zamuškatiš jo in popopraš. Na kraju daš 
v jeno, položiš nanjo kruhove rezine in naribanega
takega sira, ki se vpečicinebo spremenil v gumo,
ampakraztopil.

SOPADECEBOLLAjebarcelonskasimplifikacija
zgorajomenjenega.Pričnenaolivnemolju,končapa
sezrumenjaki,pehtranovimkisominkrutoni.

Sicilijanska ZUPPA DI COZZE je narejena iz
školjkinjekomajdašežupa.Prejrihta.Začnešvglo
bokempiskruzolivnimoljeminčesnom.Narezani
paradajzi,timijan,origanoinjanež.Koizteganasta
nezos,doliješ vino invodo,dapostanevsaj za silo
juha.NOBENESOLI,pačpadobroopraneinokrta
čenedagnje.Kuhašnajveč15minut,rajemanj.Peter
šiljček inbel kruhza tunkanje (=zuppare conpane
bianco).

SOUPAMEAVGOLEMONOjepreprostgrškiza
jebek,kigastorišizkurjejuhealiceloizkocke.Vanjo
zakuhašriž,navsakkrožnikpadašzmedoizenega
rumenjakainsokapollimone.Zaliješzvreložupoin
zravenžreštoaste.

MINESTRONIsovsajzameblodnjak,tolikojeza
njereceptov.Dabiseizognilnavadnizelenjavnijuhi,

semskomparativnopedantnostjoizluščildveentiteti:
MINESTRONEMILANESE:Namaslualiolivnem

olju ogrej battuto (godlja iz špeha, čebule, česna in
mediteranskihgverc).Dolijvrelevodealijuheterdo
dajpovrstizelenjavo,kotterjačasnjenegakuhanja.
Mladi,luščenifižolčkisoprima,patudivseostalose
zonsko,skrompirjemvred.Pravočasnozakuhajrižke
alipaštico.Poparmezanajinpopeteršiljaj.

VGENOVIzačnominestronedušiti,medzelenja
vopadajotudišpinačoinpor.Mešajoinposujejoz
baziliko,soljoinsladkorjem,dodajojuhoinparadajz
pire.Med temnapravijopesto, kar je spetgodlja iz
česna, bazilike, parmezana in olja, ter jo (oni) dajo
nadnosuppentopfa,mikmetjepakarvžupo.Pasto
vkuhajpravočasno!

L O N C I  I N  L O N Č N I C E

VOBČEnaložiraznomeso(tudiprekajeno)inra
znozelenjavo,česen,čebulo,peteršilj.Zaoštriinzalij,
lahkotudizvinom.Kuhajtozelopočasi,namalem
ognju,najrajevpečiciinpokrito.

BOSANSKI:
•  Goveje,ovčje,svinjskomeso,
•  zelje, ohrovt, krompir, stročji fižol, paradajz, pa

prika,vsajušnazelenjava,tudiporinlistzelene,
•  obe mleti papriki, poper, sol, olje, belo vino.

LIČKI:
•  mesoprekuhanesvinjskekrače,suharebra,slanina,
•  kislozelje,lovor,zrnapopra,sol.

PODRAVSKI:
•  domačeprekajeneklobase,
•  ohrovt,krompir,paradižnik,paprika,česen,čebula,

poper, tucanica, 
•  olje, na kraju kisla smetana.

DALMATINSKI:
•  mleta govedina, 
•  stročjifižol,krompir,malancane,paradajz,bučke,

čebula,peteršilj,poper,sol,olje

MladenDelić kuha JANJETINO SAGRAŠKOM
tako,dajodinstasakapulomipancetom.Dodapara
dajzarazmučenoguvodiikilumladoggraška.Seve
datopotlejskuha.

ADK
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S P O M I N J A M O  S E

Onkološki inštitut jeod15.do 19. junija 1987vLjubljaniorganiziralmednarodni
seminarznaslovom:''TutorialOnMonoclonalAntibodiesinHaematopathology.

Nekajvtisovudeležencev:

''Prijatniljudi,lijepprijem,suvremenaproblematika''.Prof.H.Bašić

''Dođohdanaučimštotrebamraditi,naučihštonetrebam!''N.D.

Utrinek iz Zlate knjige 

Tutorial On Monoclonal Antibodies 
in Haematopathology
Ljubljana, Yugoslavia, June 15-19, 1987



48

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. 

Multidisciplinarnipristopkzdravljenjuin

timskodelo,uspehivstrokovneminznanstveno-

raziskovalnemdelu,dobrosodelovanjez

domačimizdravstvenimiustanovamiinaktivno

vključevanjevmrežoslovenskihzdravstvenih

službkottudisodelovanjespodobnimi

ustanovamivEvropiinposvetudajejoinštitutu

dobre temelje za nadaljnji razvoj.


