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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 5. septembra 2016 
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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KSUMMER (FOOD) IS GREAT!* 

Poletje je super. Ker je toplo, ker je čas daljših dopustov in morja in ker 
je naše razpoloženje že zaradi razmišljanja o vsem tem za odtenek malo 
bolj sproščeno. To poletje bodo malo manj sproščeni najbrž le navdušenci 
nogometa zaradi spremljanja napetih tekem 15. evropskega nogometnega 
prvenstva .

V zgolj dveh mesecih smo zaposleni OI z delom, novimi dosežki, orga-
nizacijo številnih strokovnih dogodkov in drugimi aktivnostmi nabrali za 
polno številko ONKOskopa. Tokrat smo pod lupo vzeli oddelek za moleku-
larno diagnostiko, glavne cilje OI v letu 2016 ter rezultate anket o organi-
zacijski klimi in izkušnjah pacientov v naši bolnišnici. V rubriki promocije 
zdravja pišemo o stresu na delovnem mestu, poglavje Kakovost in varnost 
pa posvečamo internim strokovnim nadzorom – kaj so in kaj nam prinaša 
njihova izvedba. V Info-točki si preberite, kaj potrebujete za delo zunaj OI 
in kaj pomeni poškodba pri delu. V sklopu ONKOznanje pišemo o novih 
tehnikah obsevanja, s katerimi smo spomladi prvič uspešno zdravili naše 
bolnike, in o novih nazivih in priznanjih naših sodelavcev. Pomlad je bila 
pestra tudi s strokovnimi dogodki – vabljeni k branju utrinkov in poročil s 
strokovnih srečanj.

Zadnji sklop je popolnoma v znamenju poletja; ob poletnih receptih ter 
nasvetih za poletni izlet in ustrezno hidracijo med poletno 
aktivnostjo objavljamo še posebno rubriko Poletno 
branje - nabor knjig za senco pod borovci, po 
na sve tu nekaj naših sodelavcev, znanih lju-
biteljev knjig.

Uživajte v branju izbranih knjig, 
uži vajte poletje. Se beremo spet 
jeseni!. 

Amela Duratović Konjević,
glavna in odgovorna urednica 

ONKOskopa

* Summer food is great (ali 
po slovensko Poletna hrana 
je super) je naslov sklopa 
poletnih receptov iz knjižice 
dr. Erjavca, objavljamo jih na 
zadnjih straneh te številke 
ONKOskopa.
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O D D E L E K  P O D  L U P O

Oddelek za molekularno 
diagnostiko

 znan. svet. dr. Srdjan Novaković

Razvoj molekularne biologije je zaznamoval konec 20. in začetek 21. stoletja. Nova odkritja s tega 
področja so omogočila boljše razumevanje delovanja celic. S tem so vplivala tudi na nadaljnji razvoj 
diagnostike, zdravljenja in preventive raka, za katerega danes vemo, da je genska bolezen, ki nastane 
iz ene spremenjene celice. Nova znanja so prinesla natančnejše klasificiranje nekaterih vrst raka na 
podlagi molekularnobioloških značilnosti, razvoj t. i. personalizirane medicine in novih bioloških zdravil 
z znanimi tarčami na molekularni ravni. Na OI vsem tem trendom vseskozi sledimo prek oddelka za 
molekularno diagnostiko. Pogovarjali smo se z vodjo oddelka, znan. svet. dr. Srdjanom Novakovićem.

Prosim, da nam na kratko predstavite vaš oddelek – kaj 
delate in kdo so zaposleni na oddelku?
SN: Naš oddelek je relativno majhen, vsega skupaj 

nas je deset zaposlenih, z dokaj visoko povprečno iz-
obrazbeno strukturo – imamo zaposlena dva tehnika, 
dva s fakultetno izobrazbo, enega z magisterijem in pet 
doktorjev znanosti. Poudaril bi rad, da moja usmeritev 
pri zaposlovanju in tudi pri nadaljnjem izobraževanju 
zaposlenih izhaja iz tega, da je molekularna diagnosti-
ka zahtevno področje, kjer do pred kratkim v Sloveniji 
ni bilo niti specializacije. Zato z doktorati naših zapo-
slenih pokrivamo in dopolnjujemo znanja, ki so nujna 
za opravljanje tega zahtevnega dela. 

Sam oddelek je zasnovan kot raziskovalno-diagno-
stični oddelek. Diagnostično dejavnost oddelka delimo 
na dve področji: eno je izvajanje molekularne diagnosti-
ke na področju dednih rakov, na drugi strani je določanje 
sprememb pri sporadičnih oblikah rakov. Te izvajamo iz 
tumorskega tkiva, za razliko od dednih oblik, kjer izvaja-
mo določanje sprememb iz krvi, ker so pri dednih obli-
kah spremembe prisotne v vseh celicah. Pri sporadičnih 
oblikah raka opravljamo testiranja, ki so predvsem pod-
laga za natančnejšo diagnostiko posamezne vrste raka in 
izbiro ustreznega zdravljenja, ki je prilagojeno bolniku.

Omeniti moram še področje za limfomsko diagno-
stiko v okviru sporadičnih oblik raka, kjer gre za dopol-
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Dr. Srdjan Novaković: Molekularna diagnostika in genetski 
označevalci so vse bolj nepogrešljivi pri natančnejši opredelitvi 
tumorjev ter pri izbiri najustreznejših zdravil in načinov 
zdravljenja, ki so prilagojeni posameznemu bolniku– t. i. 
personalizirano zdravljenje. 

nilno diagnostično dejavnost, s katero pomagamo pri 
določanju oblike limfoma in pri sledenju minimalne-
ga ostanka bolezni, prav tako spremljamo odgovor na 
samo zdravljenje.

Naše raziskovalno delo pa poteka v sklopu različnih 
raziskovalnih projektov.

Rak je genska bolezen, ki po danes veljavnih teorijah 
nastane iz ene spremenjene celice. Razlikujemo spora-
dične oblike raka, ki nastanejo zaradi genskih spre-
memb v somatskih celicah, to so različne celice tkiv in 
organov, ter dedne oblike raka, ki so posledica genskih 
sprememb v spolnih celicah. Glede na navedene razlike 
med sporadičnimi in dednimi oblikami raka je delo na 
oddelku za molekularno diagnostiko organizirano tako, 
da upošteva specifične lastnosti ene in druge vrste.

Vaš oddelek je relativno mlad, od leta 2005 ste samo-
stojni oddelek v okviru diagnostične dejavnosti na OI. 
Kako je oddelek nastal? 
SN: Nastali smo l. 2005 kot oddelek za molekularno 

diagnostiko. Sicer smo leta pred tem delovali najprej v 
okviru imunološkega laboratorija, ki ga je ustanovil in 
vodil prof. dr. Stojan Plesničar in ki smo ga kasneje pre-
imenovali v oddelek za tumorsko biologijo. Leta 2005 
pa sta iz tega nastala dva oddelka, in sicer Oddelek za 
eksperimentalno onkologijo, ki ga vodi prof. dr. Gre-
gor Serša, in Oddelek za molekularno diagnostiko, ki 
ga vodim jaz. Naš oddelek je bil zasnovan kot razisko-
valno-diagnostični oddelek, to pomeni, da je bil namen 
nastanka in samega dela, da vso raziskovalno delo in 
raziskovalne tehnike prenesemo neposredno v diagno-
stično dejavnost v korist bolnikov. 

Vaše delo je bolj usmerjeno na področje dednih rakov? 
SN: Večina našega dela je še vedno usmerjena v de-

dne oblike raka, zato, ker je farmakogenomika, ki se 
ukvarja z spremljanjem oziroma določanjem tarč pri 
sporadičnih oblikah raka, pozneje dobila svojo uporab-
no vrednost. Pokrivamo dedne rake dojk in jajčnikov, 
malignega melanoma, debelega črevesa in danke ter 
druge oblike, ki so povezane z znanimi geni, ki vplivajo 
na nastanek določenih vrst rakov. 

Vse to pokrivamo v okviru določenih sindromov, ki 
so opisani na naši spletni strani - ob tem izkoriščam 

priložnost in vabim vse bralce tega pogovora, da obišče-
jo našo prenovljeno stran v okviru spletnega mesta OI, 
kjer je veliko informacij tako za strokovno javnost kot 
tudi za laično javnost o delu našega oddelka.

Seznam preiskav, ki jih opravljajo na oddelku za moleku-
larno diagnostiko 
Ime preiskave
Določanje znanih mutacij v družinah in potrditve znanih mutacij
Presejanje genov BRCA1 in BRCA2
Presejanje genov MLH1 in MSH2
Presejanje gena MSH6
Presejanje gena APC
Presejanje gena MUTYH
Sekvenciranje gena p53
Presejanje gena STK11
Presejanje gena VHL
Presejanje gena PTEN
Presejanje genov CDKN2A, CDK4, MC1R
Presejanje gena CDH1
Določanje genotipa KRAS
Določanje genotipa NRAS
Določanje genotipa BRAF
Določanje genotipa c-KIT 
Določanje genotipa PDGFRA 
Določanje genotipa PIK3CA
Določanje klonalnosti pri limfoidnih proliferacijah
Določanje translokacij pri limfoidnih proliferacijah
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št. vzorcev

Molekularna diagnostika 
% rasti vzorcev glede na predhodno leto

Koliko preiskav naredite letno?
SN: Obravnavamo približno 1500 bolnikov na leto in 

naredimo okrog 2000 preiskav. Moramo se zavedati, 
da so te preiskave dolgotrajne in zelo zahtevne tako s 
stališča tehnične izvedbe, še posebej pa s stališča anali-
ze in interpretacije rezultatov. Za testiranje enega vzor-
ca smo še do pred kratkim rabili do končnega izvida z 
ustrezno interpretacijo tudi šest mesecev. Danes je to 
hitreje tudi zaradi boljše tehnologije (okrog tri mesece). 
Želim poudariti, da glede na zahtevnost področja nare-
dimo veliko število preiskav, ker delamo tako sekveni-
ranja celotnih genov pri različnih vrstah dednih rakov 
kot tudi večino farmakogenomskih preiskav pri spora-
dičnih oblikah raka. S tega vidika smo velik laboratorij. 

Sicer pa na kratko lahko rečem, da je bilo v osmih 
letih 566-odstotno povečanje števila testiranih vzorcev 
na leto glede na začetek.

Graf odstotek rasti vzorcev 2007-2015

Kako potekajo vaši delovni dnevi? 
SN: Dan se vedno začne s kratkim sestankom, na ka-

terem se za vsakega zaposlenega dogovorimo, kaj bo 
ta dan počel. Sledi obdelava vzorcev in izvedba reakcij 
PCR, ki so osnova za večino nadaljnjega dela. Potem 
obdelamo vzorce glede na zahtevane preiskave bodisi 
z izvedbo sekvenčnih reakcij ali za izvedbo reakcij PCR 
za namen farmakogenomike na različnih aparatih, ki 
delujejo dan in noč, enkrat ko se proces začne. Ker je 
področje našega dela zelo široko in ker nismo imeli 
zadodstnega števila zaposlenih, da bi se nadomeščali, 
smo delo na oddelku organizirali tako, da smo naredi-
li delovišča, po katerih krožijo vsi zaposleni ne glede 
na izobrazbo – danes je posameznik na vpisu vzorcev, 
na izolaciji, jutri na pripravi reakcij PCR, tretji dan na 

aparatu itd. V bistvu morajo vsi pokrivati vse, s čimer 
zagotavljamo, da delo poteka nemoteno, tudi če je kdo 
odsoten. Seveda določena področja nekdo bolj obvlada, 
ampak tehnično morajo skoraj vsi vedeti skoraj vse. 

Čez to organizacijo dela sva se dotaknila tudi nasle-
dnjega vprašanja, in sicer področja vaše kakovost. V 
kratkem času od ustanovitve oddelka ste postali visoko 
tehnološko napreden oddelek, ki izvaja različne zelo 
zahtevne preiskave iz molekularne diagnostike in že leta 
2009 prejeli certifikat za kontrolo kakovosti laboratorija 
v Munchnu, in sicer za določanje mutacije KRAS pri 
bolnikih z rakom debelega črevesja. Pred nekaj dnevi 
ste tudi ponovno uspešno opravili kontrolni pregled 
Ministrstva za zdravje (MZ). Kakovost je torej zelo močno 
vpeta v vaš vsakdanjik, kako zagotavljate kakovost dela?
SN: Res je, že leta 2009 smo se vključili v takrat prvo 

organizirano shemo za testiranja mutacije KRAS in bili 
zelo uspešni, prejeli smo certifikat kot laboratorij, ki je 
usposobljen za to delo. Istega leta smo se prijavili na 
MZ za pregled laboratorija, ne glede na to, da področje 
medicinske molekularne genetike takrat ni bilo opre-
deljeno. Prijavili smo se kot biokemični laboratorij in 
dobili dovoljenje za delo. Letos je to poteklo in ravno 
pred nekaj dnevi smo imeli ponovni pregled, sedaj na 
področju molekularne medicinske genetike, ki smo ga 
opravili uspešno, brez pripomb. Ravno danes (op. a. 12. 
5. 2016) sem prejel zapisnik, da presojevalci niso za-
beležil nobenih pomanjkljivosti, kar zadeva strokovno 
delo in organizacijo na oddelku. 

Čestitke! 
SN: Hvala.  Moram pa dodati, da niso bili zadovolj-

ni z našim laboratorijskim informacijskim sistemom; 
jasno so nam povedali, da dovoljenja za delo naslednjič 
ne bomo dobili, če ga ne bomo spremenili. 

Poudarek zagotavljanja kakovosti pa je na zunanji 
kontroli kakovosti?
SN: Ker je molekularna diagnostika novo področje, 

je bilo od začetka težko primerjati naš laboratorij s kom 
v Sloveniji, ker jih je relativno malo. Zato smo se ori-
entirali na zunanjo kontrolo kakovosti, poleg naše no-
tranje kontrole kakovosti v laboratoriju, ki je dnevna in 
večplastna. Za nas je bilo pomembno, da smo vključeni 
v zunanjo kontrolo kakovosti in da se primerjamo s po-
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Ker je molekularna diagnostika novo področje, so se orientirali na 
zunanjo kontrolo kakovosti, poleg notranje kontrole kakovosti v 
laboratoriju. 

Na oddelku je 10 zaposlenih z dokaj visoko povprečno izobrazbo - 
med njimi je 5 doktorjev znanosti. 

dobnimi laboratoriji v tujini, ker nam je to dajalo neko 
varnost, potrditev, da delamo prav. Od leta 2009 sode-
lujemo v zunanjih kontrolah kakovosti za vsa področja 
našega dela: v organizaciji EMQN - European Molecular 
Genetics Quality Network (dedni raki), ESP Colon EQA 
-European Society of Pathology Colon External Quality 
Assessment (določanje sporadičnih sprememb), RCPA 
– QAP – Royal College of Pathologists of Australasia- 
Quality Assurance Programs (področje hematologije).

Kakšni so vaši rezultati?
SN: Naši rezultati so zelo dobri, gibljejo se med 95- in 

100-odstotno točnostjo. Na spletnih straneh omenjenih 
organizacij smo navedeni kot vzorčni laboratorij. Pri teh 
kontrolah dejansko spremljajo ne samo rezultat kot tak, 
ampak tudi interpretacijo rezultatov. Za nas je pomemben 
ta drugi del, ker je zaradi relativno nove dejavnosti bilo 
treba vzpostaviti prave oblike podajanja rezultatov. Ni za-
dosti, da sporočimo, da je npr. mutacija prisotna, ampak 
je bilo treba na nek način usmeriti tako zdravnika kot tudi 
bolnika, da ve, kaj tista sprememba pomeni. In ker s to 
pogosto občutljive informacije, je večino naših rezultatov 
treba tudi podati na tak način, da so podatki zaščiteni. 

V zadnjih letih je sodobna tehnologija močno izboljšala 
pridobivanje genskih informacij. Tudi na OI smo v okviru 
vašega oddelka že pred dvema letoma pridobili NGS (angl. 
Next generation sequencing). Ali nam lahko na kratko 
predstavite to področje in kaj to pomeni za naše bolnike?
SN: NGS je metoda, ki omogoča hitrejše procesiranje 

večjega števila vzorcev hkrati in tudi pridobivanje več in-
formacij za različne gene hkrati. To po eni strani pome-

ni, da skrajšaš čas, da prideš do določenega rezultata na 
aparatu, in zmanjšaš stroške, da prideš do določene koli-
čine informacij, rezultatov. Po drugi strani pa to pomeni 
zelo velik pritisk na naše zaposlene, ki morajo te rezul-
tate interpretirati. Sama interpretacija teh rezultatov je 
bistveno bolj zahtevna kot interpretacija rezultatov, ki jih 
dobimo s testiranjem po starejših metodah. 

Aparat zagotovo pomeni preboj naprej, ker nam omo-
goča, da se na naše rezultate ne čaka več tako dolgo, si-
cer pa je ta nova generacija sekveniranja uporabna tako 
za presejanje kot za dodatno diagnostiko, za izbor zdra-
vljenja in za spremljanje bolezni. V našem laboratoriju je 
prilagojena predvsem za rutinske zadeve, poudarjam pa, 
da s tem odpiramo možnosti tudi za raziskovanje in spre-
mljanje različnih sprememb, ki jih prej nismo mogli, ker 
je zahtevalo bistveno več dodatnega dela. Hkrati zdaj lah-
ko testiramo npr. 96 genov ali cel eksom naenkrat, torej 
dele DNK, ki aktivno kodirajo za določene proteine. 

Kot ste omenili na začetku, je bil vaš oddelek zasnovan 
kot raziskovalno-diagnostični oddelek, kako aktivni 
ste na področju raziskovanja?
SN: Na žalost je vedno več rutinskega dela, zaradi če-

sar ostaja manj časa za raziskovalni del, kot je bilo zasta-
vljeno od začetka. Vendar poudarjam, da smo se večine 
naših molekularnodiagnostičnih metod, ki jih danes 
izvajamo, naučili skozi uvajanje in izvajanje raziskoval-
nega dela. Še vedno smo odprti in izvajamo raziskovalno 
delo z različnimi oddelki in zaposlenimi na OI, pa tudi 
z zunanjimi. Glede na naše kapacitete pa moramo delo 
najprej podrediti dnevnim potrebam diagnostike, nato 
vsem ostalim raziskovalnim željam in izzivom. 

Amela Duratović Konjević
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Kaj vam zjutraj pričara nasmeh na obraz in dobro voljo?
V zadnjem času me navsezgodaj razveseljuje pogled 

na dvoletnika, ki vsako jutro najde nov način, da me 
nasmeje . V dobro voljo pa me spravi tudi lep sončen 
dan in malenkosti, ki jih uzrem na poti v službo.

Koliko časa ste že na OI? 
Skoraj pol svojega življenja  - 14 let.

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

Uroš Gačnik, mag. inž. rad. teh., 
Oddelek za radiofiziko, Sektor za radioterapijo

Naš sodelavec Uroš Gačnik z oddelka za radiofiziko je še eden v vrsti tistih ljudi, ki ti lahko že z eno 
besedo ali nasmehom ob srečanju na hodniku OI polepšajo dan. Radiološki inženir, prostovoljni gasilec, 
podpredsednik društva radioloških inženirjev, član moškega pevskega zbora in še veliko več. Ob tem 
zagotavlja, da mu tudi za družinico ostane dovolj časa . Na kavi z njim smo preverjali izvor njegove 
življenjske energije.

Kako zgleda vaš tipičen dan?
Moram reči, da moji dnevi niso tipični. So zelo 

razgibani, prepleteni z delom, sestanki, družino, pro-
stovoljnim delom in drugimi aktivnostmi. Zato so mi 
pomembne vse sobote in nedelje, ko se trudim, da jih 
preživim z družino.

Kaj vas pri delu na OI najbolj izpolnjuje? 
Zavest, da lahko pomagam, da kot majhen člen v ve-
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likem procesu pripomorem, da so naši bolniki dobro 
oskrbljeni. V samem procesu zdravljenja z radiotera-
pijo je enota radiofizike nekoliko oddaljena od samega 
bolnika, ker je narava našega dela, da se ukvarjamo s 
tehničnimi procesi. Menim, da vsi potrebujemo potr-
ditev o kakovosti opravljenega dela, saj nas potem to 
spodbudi za nadaljnje dobro delo. Vedno sem vesel, ko 
preko zdravnikov izvem kako dobro novico o ozdravi-
tvah in izboljšanju stanja bolnikov, za katere pripravlja-
mo obsevalne načrte.

Kaj cenite pri sodelavcih?
Pri sodelavcih cenim: odkritost, poštenost, sposob-

nost konstruktivne razprave in sprejemanje »pamet-
nih« predlogov .

Kaj naredite, ko rabite popoln odklop od vsega? 
Filtrov za razbremenitev imam več. Največkrat upo-

rabim pobeg v naravo, kjer ob urejanju okolice doma 
in gozda pozabim na skrbi. Rad pa se tudi zleknem na 
kavč, preberem v miru dnevne novice, pogledam dober 
film, čeprav zadnje čase za vse to enostavno zmanjkuje 
časa.

Sodelavci vas poznamo tudi po vašem prostovoljnem 
gasilskem delu. Ste poveljnik GZ Dobrepolje. Koliko 
časa ste že aktivni v tem in koliko časa temu posvetite? 
V gasilsko-prostovoljno delo sem res močno vpet. 

Lahko bi celo rekel, da delo prostovoljnega gasilca za-
vzema dobršen del mojega prostega časa. V gasilsko 
društvo sem se vključil že kot otrok pri 7 letih, tako da 
v letošnjem letu moje delovanje presega 30 let. Samo 
delo pri gasilcih temelji na dveh močnih in pomemb-
nih področij. Prvo je druženje, drugo pa operativno 
delo. Obe dejavnosti morata biti zelo povezani, da se 
na koncu pokažejo uspehi. Vse delo je seveda brezplač-
no, prostovoljno, velikokrat sami člani poskrbimo in 
darujemo finančna ali materialna sredstva za nakup 
opreme. Pri vsem tem delu pa je največje plačilo hvale-
žnost in topel stisk roke oseb, ki jim pomagamo. Aktiv-
no sem tudi član moškega pevskega zbora, kulturnega 
društva, športnega društva, občinskega štaba CZ, opra-
vljam delo svetnika v ZD Grosuplje ter sem rezervist 
slovenske vojske že več kot 10 let. 

Že tole naštevanje vseh vaših aktivnosti bo zasedlo 
polovico intervjuja  Ob vsem tem ste tudi pod-
predsednik društva radioloških inženirjev Slove nije?
 Res je. Funkcijo podpredsednika DRI opravljam 

že drugi mandat, pred tem pa sem bil tudi dva mandata 
predsednik DRI. Glavni namen društva je, da kolege iz 
celotne Slovenije povezujemo, hkrati pa skrbimo tudi 
za izobraževanja, ki jih skozi celotno leto ni malo. Rav-
no sedaj (12. 5. 2016, op. a.) aktivno pripravljamo dvo-
dnevni kongres, ki bo naslednji teden v Kranjski Gori.

Kaj vas vodi skozi življenje in kakšen je vaš moto? 
Skozi življenje me kot zlata nit vodi ljubezen do 

življenja nasploh. Moj življenjski moto pa se je spre-
minjal skozi obdobja življenja. Trenutno si prizadevam 
slediti načelu »Carpe diem« - užij trenutek. Vsekakor 
mi to vedno ne uspe, se pa trudim, da izkoristim dan 
za lepe stvari in da vsak dan postorim kaj dobrega. 

Amela Duratović Konjević
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Organizacijska klima na OI: analiza 
in interpretacija poročila o merjenju 
organizacijske klime za leto 2015 

Anketa obsega 15 kategorij.  Splošni pregled po ka-
tegorijah pokaže, da je dojemanje vseh kategorij v letu 
2015 boljše kot v letu 2014. Povprečje vseh kategorij je 
malenkost nad povprečjem slovenskega zdravstva. 

Še vedno nadpovprečno vrednotimo odnos do 
kakovosti, inovativnost in iniciativnost, motivacijo in 
zavzetost za delo, strokovno usposobljenost in učenje, 
prav tako pripadnost organizaciji. Povprečno pozitivno 
vrednotimo notranje odnose, organiziranost, poznavanje 
poslanstva in vizije ter ciljev in vodenje. Med vsemi ka-
tegorijami najnižje vrednotimo razvoj kariere, notranje 
komuniciranje in informiranje ter nagrajevanje. Splošno 
zadovoljstvo še vedno vrednotimo kot zelo dobro. 

V primerjavi z letom 2014 se je zadovoljstvo pove-
čalo pri vseh kategorijah. Najbolj je poraslo zadovolj-

Konec lanskega leta (december 2015) smo zaposleni na OIL izpolnili vprašalnik o zadovoljstvu pri delu. 
Anketo je vrnilo 97 zaposlenih. Celotno poročilo je skupaj z interpretacijo objavljeno na intranetu OI, v 
tokratnem ONKOskopu pa objavljamo kratek povzetek analize. 

Zaposleni na OI najbolje vrednotimo odnos do kakovosti; naše ocene so višje tudi v primerjavi s povprečno oceno 
v ostalih zdravstvenih ustanovah in višje kot povprečna ocena vseh sodelujočih v raziskavi SIOK.

Odnos do kakovosti Zdravstvo 2014 - 
OI Ljubljana

Zdravstvo 2015 - 
OI Ljubljana Zdravstvo 2015 SiOK 2014

Zaposleni se čutimo odgovorne za 
kakovost našega dela 3,93 4,16 4,10 4,15

Zaposleni po svoji moči prispevamo 
k doseganju standardov kakovosti 3,97 4,09 4,10 4,10

Naši oddelki imajo jasno zastavljene 
standarde in cilje kakovosti 3,13 3,51 3,37 3,59

Druge sodelavce in oddelke 
obravnavamo kot svoje cenjene 
stranke 

2,97 3,35 3,32 3,47

Kakovost dela in količina sta pri nas 
enako pomembni 2,84 3,20 3,14 3,34

Max N 89 97 3173 /

stvo z možnostjo strokovnega usposabljanja in učenja, 
zadovoljstvo z nagrajevanjem in razvojem kariere. Po-
večalo se je tudi splošno zadovoljstvo in zadovoljstvo z 
organiziranostjo. V nekoliko manjši meri se je izbolj-
šalo zadovoljstvo z inovativnostjo in iniciativnostjo in z 
notranjim komuniciranjem in informiranjem.

KLJUČNI POVZETKI
Prednosti
Iz ankete za leto 2015 je razvidno, da je naša najve-

čja prednost zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve, svojim 
delom in delovnim časom, da zaposleni menimo, da po 
svoji moči prispevamo k doseganju standardov kakovo-
sti dela, da smo odgovorni za kakovost našega dela in 
pripravljeni za dodaten napor, kadar delo to zahteva. To 
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je ključnega pomena in dobra popotnica za nadaljnje 
delo in vključenost vseh zaposlenih v procesu pridobi-
vanja mednarodne akreditacije. 

Prav tako je za uspešno in kakovostno opravljeno 
delo pomembno, da se zaposleni učimo drug od dru-
gega in smo zadovoljni s svojimi sodelavci, da smo za 
svoje delo zavzeti in imamo jasno predstavo o tem, kaj 
se od nas pričakuje pri delu. Prav tako je pomembno 
dejstvo, da smo zaposleni na OI samostojni pri opra-
vljanju svojega dela, zadovoljni z delovnimi pogoji in se 
zavedamo nujnosti sprememb. 

Izzivi za prihodnost
Kot kritična področja zaposleni še vedno dojemamo 

zadovoljstvo s plačo, ki po našem mnenju ni enakovre-
dna ravni plač na tržišču, in možnost napredovanja. Pri 
tem velja pojasniti, da je bilo že do sedaj nagrajevanje 
in stimulacija v javnem sektorju možno le v okvirjih, ki 
jih je dopuščala zakonodaja, v zadnjih letih pa so te mo-
žnosti še dodatno skrčene zaradi ukrepov na področju 
plač v javnem sektorju. 

Prav tako nismo zadovoljni s pretokom informacij 
iz drugih enot, z načinom reševanja konfliktov in po-
razdelitvijo obremenitev na vse zaposlene. Rezerva je 
tudi v vodenju, kjer menimo, da naši vodilni ne vzgaja-
jo svojih naslednikov, da se odočitve ne sprejamajo pra-
vočasno, ukazovalno vodenje se odpravlja prepočasi, 
naše utemeljene pripombe na svoje delo pa nadrejeni 
ne sprejemajo dovolj dobro. 

Prav tako menimo, da naše poslovodstvo ni dovolj 
učinkovito, da se dober delovni rezultat v naši organi-
zaciji ne opazi in ni pohvaljen, prav tako politika in cilji 
organizacije niso jasni vsem zaposlenim. 

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE 
Na podlagi analize rezultatov se bomo pri ukrepih 

v letu 2016 osredotočili predvsem na izboljšanje nasle-
dnjih področij:
• kakovosti in varnosti,
• poslovodenja,
• notranje komunikacije. 

Tomaž Tušek, Amela Duratović Konjević

Vsa vprašanja so bila vrednotena na lestvici od 1 do 
5, na kateri 1 točko dobi odgovor, ki izraža najmanjše za-
dovoljstvo pacienta, 5 točk pa odgovor, ki izraža največje 
zadovoljstvo pacienta. Vprašanja, pri katerih vsi bolniki 
niso mogli podati ocene, so vsebovala tudi ustrezne do-
datne možnosti, ki smo jih posledično izločili iz točk-
ovanja.

Vprašanja so bila razdeljena v 6 sklopov, kratek pov-
zetek rezultatov po sklopih sledi v nadaljevanju.

Analiza ankete NAIP
(Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v akutni bolnišnici)

Anketo smo v obdobju od oktobra do decembra 2015 izvajali na naslednjih odd: 
H1, D1, C2-HOSP – internistični sektor, C1-RAD, H2 – radioterapevtski sektor ter 
E2 in E4 – kirurški sektor. Na internističnem in radioterapevtskem sektorju smo 
anketirali po 140 pacientov, na kirurškem sektorju pa 70 pacientov, skupaj torej 
350 pacientov. Polovica anketiranih pacientov je bila ženskega spola. 

REZULTATI ZA CELOTNO BOLNIŠNICO
Splošno zadovoljstvo hospitaliziranih bolnikov se je 

v primerjavi z lanskim letom zvišalo za 0,03 točke in 
znaša 4,62 točke. 

Zadovoljstvo pacientov z obravnavo na OI se je v vseh 
obravnavanih sklopih zvišalo ali ostalo identično lanske-
mu, bistvene dinamike rezultatov pa ne ugotavljamo.
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REZULTATI PO SKLOPIH NA NIVOJU CELOTNE 
BOLNIŠNICE:
Sklop A: Sprejem v bolnišnico
Zadovoljstvo pacientov se je izboljšalo pri vseh vpra-

šanjih iz sklopa sprejema v bolnišnico in znaša 4,62. 
Najbolj se je izboljšalo zadovoljstvo s časom sprejema 
bolnika v bolnišnico: od pacientovega prihoda v bolni-
šnico do trenutka, ko je pacient prišel do svoje postelje, 
in sicer za 0,3 točke.  

Sklop B: Obravnava zdravnika
Zadovoljstvo z obravnavo zdravnikov se v povprečju ni 

spremenilo in znaša 4,6 točke. Pacienti so menili, da je bil 
v primerjavi z lanskim letom boljši odziv zdravnikov pri 
pogovoru o stvareh, ki so pacientom povzročale skrbi in 
pri zagotavljanju zasebnosti pri pogovoru in viziti.

Malenkost slabše kot lani so ocenili vljudnost in 
spošt ljivost zdravnikov, razumljivost podanih odgovo-
rov in pa vprašanje, ali so zdravniki pred pacientom go-
vorili, kot da jih ni. Na vprašanje, ali so jim zdravniki na 
razumljiv način razložili potek posegov in preiskav so 
odgovarjali z enakim zadovoljstvom kot lani.   

Sklopa C: Obravnava medicinske sestre
Zadovoljstvo z oskrbo medicinskih sester se je v 

primerjavi z lanskim letom izboljšalo za 0,02 točke in 
znaša 4,75. Zadovoljstvo se je izboljšalo pri pogovorih 
o stvareh, ki so pacientom povzročale skrbi, zagotavlja-
nju zasebnosti, pri odzivnem času negovalnega osebja 
na prošnjo za pomoč in pri vprašanju, ali so medicin-
ske sestre pred njimi govorile kot da jih ni.

Nekoliko manj zadovoljni so bili z negovalnim ose-
bjem pri vprašanjih o vljudnosti in spoštljivosti in od-
govorih na vprašanja na pacientu razumljiv način.

Sklop D: Vaše zdravljenje
Za 0,03 točke bolje kot lani in sicer z 4,71 točke je bil 

ocenjen sklop Vaše zdravljenje. 
Največ, za 0,18 točke, se je izboljšal občutek pacien-

tov, da zdravniki in medicinske sestre njihove pritožbe 
jemljejo resno. Prav tako se je povečala enotnost odgo-
vorov zdravniškega in negovalnega osebja, zadovoljstvo 
z dostopnostjo zdravnikov za pogovor s svojci, zadovolj-
stvo s pojasnjevanjem razlogov za jemanje zdravil in 
njihovih stranskih učinkov.

Zmanjšalo se je zadovoljstvo z medicinskim ose-
bjem pri spremstvu do stranišča in pri vprašanju, ali je 
osebje storilo vse za zmanjšanje bolečin.

Sklop E: Bolnišnično okolje 
Sklop Bolnišnično okolje se je izboljšal za 0,05 točke 

in znaša 4,54 točke. 
Pacienti so se manjkrat zbujali zaradi hrupa, ki ga je 

povzročalo zdravstveno osebje, bolj zadovoljni pa so bili 
s seznanitvijo s pacientovimi pravicami in dolžnostmi.

Malenkost manj kot prejšnje leto so bili pacienti za-
dovoljni s čistočo sobe, stranišča in kopalnice.

Sklop F: Odpust iz bolnišnice
Zadovoljstvo z vprašanji iz zadnjega sklopa se je v 

povprečju izboljšalo za 0,08 točke in znaša 4,6 točke. 
V primerjavi z lani se je najbolj povečalo zadovoljstvo z 
informacijami o opozorilnih znakih, na katere morajo 
biti pozorni v zvezi s svojo boleznijo, in sicer za 0,17 
točke.

Pri odpustu iz bolnišnice so bili pacienti najbolj za-
dovoljni z informacijami o zdravilih, ki jih morajo je-
mati doma, najmanj zadovoljni pa so bili z informacija-
mi o stranskih učinkih zdravil. 

Služba za kakovost

Zgornji romb pri posameznem vprašanju predstavlja leto 2014, 
spodnji pa leto 2015.

Sprejem v 
bolnišnico

Kako so vas 
obravnavali 
zdravniki?

Kako so vas 
obravnavale 
medicinske sestre?

Vaše zdravljenje

Bolnišnično okolje

Odpust iz 
bolnišnice

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Rezultati po sklopih
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N O V I C E

V aprilu sprejeti trije novi pravilniki 

V.d. generalne direktorice OI Zlata Štiblar Kisić je v aprilu 
2016 sprejela tri nove pravilnike: Pravilnik o posredovanju 
informacij javnosti, Kodeks ravnanja delavcev OI in 
posodobljen Pravilnik o varstvu osebnih in drugih podatkov 
na OI.

Pravilnik o posredovanju informacij javnosti zdru-
žuje dva obstoječa pravilnika – Pravilnik o dostopu do 
informacij javnega značaja in Navodila o stikih z jav-
nostjo na OI, ki sta bila sprejeta 6. 7. 2007, in dejan-
sko pokrivata isto področje, zato smo ocenili, da bi bilo 
smotrno, da se ju združi ter delno prenovi oz. dopolni. 
S spremembami smo poudarili zavezo OI, da bo pri 
posredovanju informacij usmerjen k posredovanju pra-
vočasnih, resničnih in natančnih informacij; da bodo 
zaposleni pri posredovanju informacij javnosti sledili 
načelu profesionalne etike in varstvu osebnih podat-
kov; da je pri posredovanju informacij javnosti potreb-
no spoštovati ugled in dobro ime OI, pravice bolnikov 
in sodelavcev. Črtali smo določbo, da mora imeti novi-
nar pisno dovolilnico generalnega direktorja, saj se je 
navedena določba v praksi pokazala kot neživljenjska 
in se ni izvajala.  

Namen Kodeksa ravnanj delavcev OI je zapisati pra-
vila vedenja in moralne norme, za katera želimo, da bi 
jim sledili vsi delavci OI tako v odnosih s sodelavci kot 
tudi v odnosu do naših pacientov in drugih partnerjev. 
Verjamemo, da bo tudi to prispevalo k zmanjšanju in-
ternih sporov in posledično pripeljalo do pozitivnega 
delovnega okolja, v katerem bomo lahko vsi uspešno 
opravljali svoje delo. Namen kodeksa ne bo dosežen, 
če bo ostal le mrtva črka na papirju, zato želimo, da 
bi zaposleni na OI zapisane cilje in načela sprejeli ter 
ravnali v skladu z njimi. 

Pravilnik o varstvu osebnih in drugih podatkov na 
OI je posodobljena, prečiščena in dopolnjena verzija 
Pravilnika o varstvu osebnih podatkov na OI, ki je bil 
sprejet 18. 7. 2006. Natančneje smo zapisali že uvelja-
vljen postopek seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 
po pacientovi smrti (26. člen – na podlagi že sprejetih 

Navodil za postopanje pri obdelavi podatkov po pacien-
tovi smrti, z dne 30. 7. 2014); določbe videonadzora so 
nekoliko popravljene (33. in 34. člen); v skladu s stan-
dardi je dodan nadzor nad pravilnikom in zakonom (35. 
člen). Dopolnjene so priloge pravilnika: potrdilo o izdaji 
zdravstvene dokumentacije pacienta (tretji odstavek 3. 
člena), obrazec za  študente (16. člen, ki je že v uporabi) 
in katalogi zbirk (dopolnitev). 

Vsi trije pravilniki so dostopni na intranetni strani 
OI. 

Na 20. seji člani Sveta OI Ljubljana 
sprejeli nov Statut OI

V torek, 31. 5. 2016, je potekala 20. seja Sveta OI. Člani 
Sveta OI so med drugim obravnavali predlog novega Statuta 
Onkološkega inštituta Ljubljana in ga tudi potrdili. 

Predsednica Sveta OI ga. Darinka Miklavčič (povze-
to po STA, 31. 5. 2016): „Najbolj pomembno je, da smo 
z novim statutom podali temelje za sodobno organi-
ziranost OI, primerljivo z referenčnimi onkološkimi 
centri v Evropi,“ Nov statut po besedah ge. Miklavčič 
prinaša spremembe, s katerimi bo inštitut stopil v ko-
rak s časom. Izpostavila je prenos pooblastil za izbiro 
predstojnikov oddelkov s sveta na vodstvo inštituta in 
uvajanje sodobnih oblik vodenja. „Prej je bilo vodenje 
zelo deljeno, in sicer na strokovni in poslovni del, ki 
pa se nista srečala. Zdaj je to zelo posodobljeno, kar bo 
inštitutu dalo večjo učinkovitost“. Velik poudarek sta-
tut po njenih besedah namenja še uvajanju kakovosti, 
področju informatike in sistemu notranjega nadzora. 
Svet zavoda je na vodstvo inštituta med drugim pre-
nesel pooblastila za izbiro predstojnikov bolnišničnih 
oddelkov. OI se bo lahko z novim statutom tudi bolj 
odprl mednarodni stroki. Ga. Miklavčič: „Predvideli 
smo, da bi imel v razširjenem strokovnem svetu me-
sto tudi strokovnjak iz tujine Mi želimo, da se inštitut 
kot tak bolj povezuje z drugimi onkološkimi centri, ne 
samo glede medicinske stroke, ampak tudi na drugih 
področjih“. 
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V.d. generalne direktorice OI Zlata Štiblar Kisić, 
univ. dipl. prav., in strokovni direktor OI doc. dr. Viljem 
Kovač, dr. med.,: ‚‘Med glavnimi cilji v letu 2016 je iz-
boljševanje kakovosti in varnosti obravnave bolnikov, 
zato bomo pospešili postopek pridobitve akreditacije. 
Glede na lanski načrt bomo povečali obseg strokovnega 
dela – diagnostične storitve bomo povečali za 5 odstot-
kov glede na lanski plan, v enakem obsegu načrtujemo 
povečanje obsega terapevtskih storitev. Med večjimi 

Glavni cilj OI v letu 2016 kakovostna in 
varna obravnava bolnikov

V petek, 22. aprila 2016, je potekala 19. seja Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na kateri so 
člani med drugim obravnavali in potrdili Program dela in finančni načrt za leto 2016. Glavni cilj OI v letu 
2016 je kakovostna in varna obravnava bolnikov ob uravnoteženem finančnem poslovanju. Letošnji 
finančni načrt inštituta predvideva prihodke in odhodke v višini 103.331.339 milijona evrov.

investicijami izpostavljamo nabavo dodatne magnetno-
resonančne naprave ter pričetek delovanja novega line-
arnega pospeševalnika za obsevanje bolnikov. Naši stro-
kovnjaki bodo uvedli nekatere nove tehnike obsevanj in 
zdravljenje z novimi zdravili, predvsem imunoterapev-
tiki. Kot zelo pomemben cilj izpostavljamo tudi nadalj-
njo širitev programa DORA za zgodnje odkrivanje raka 
dojk po slovenskih regijah.‘‘ 

Splošna bolnišnica Izola je izpolnila vse strokovne 
zahteve in pridobila status Presejalnega centra v okviru 
državnega programa DORA. Z odprtjem tega centra je 
v program DORA vključenih 60 % vseh ustreznih slo-
venskih žensk.

Na presejalno mamografijo v SB Izola bodo vabljene 
ženske iz starostne skupine 50–69 let, ki imajo stalno 
prebivališče v občinah Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozi-
na, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana. V teh obči-
nah je ustreznih žensk 16.383.  

Z zagonom programa DORA v SB Izola so z junijem 
v program DORA vključene vse ustrezne ženske iz celo-
tne OE ZZZS Koper. Načrt širitve državnega programa 
DORA po celi Sloveniji predvideva, da v območni enoti 
ZZZS Koper delujeta dve presejalni enoti; mobilna pre-
sejalna enota programa DORA v Postojni in stacionarni 
presejalni center v SB Izola. V mobilno enoto v Postojni 
že od letošnjega februarja vabimo ženske med 50. in 

69. letom iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in 
Cerknica.  

Državni program DORA junija pričel s slikanjem žensk v 
Splošni bolnišnici Izola

Potem ko je državni program DORA februarja pričel z delovanjem v Primorski regiji z mobilno enoto v 
Postojni, se je 1. junija 2016 presejalno slikanje žensk prvič začelo v obalno-kraški regiji. 

Prenovljeni prostori za 
program DORA

Na sliki z leve proti desni: direktor 
SB Izola Radivoj Nardin, Mojca 
Gobec z MZ in vodja programa DORA 
Maksimiljan Kadivec.
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CILJ UKREPI MERLJIVI POKAZATELJI

1 Izboljšanje kakovosti in 
varnosti

– do konca leta 2016 zadnja presoja pred 
podelitvijo akreditacije

– izboljšati vrednosti kazalnike kakovosti
– implementacija mednarodnih standardov 

in direktiv
– smernice klinične obravnave bolnikov
– klinične poti
– povečanje prijav neželenih dogodkov

– zadnja presoja pred podelitvijo akreditacije
– izboljšanje kazalnikov kakovosti, v povprečju za 5 %
– sprejetje 2 novih smernic
– sprejetje 2 novih kliničnih poti
– 30 % povečati prijave neželenih dogodkov in 

posledično ustvarjanje sistemskih rešitev

2 Izboljšati 
multidisciplinarno 
strokovno klinično delo

– povečanje programa hitre in učinkovite 
diagnostike ter terapije

– stalno dodatno izobraževanje
– dodatna in posodobljena oprema
– povezava in delitev dela z drugimi zavodi
– uvajanje novih diagnostičnih in 

terapevtskih metod 

– diagnostične storitve povečati za 5 %
– terapevtske storitve povečati za 5%
– 8 dodatnih postdiplomskih izobraževanj
– MR, uvajanje novega informacijski sistema
    nov linearni pospeševalnik
– pomoč UKC Maribor, da vzpostavi nov 

radioterapevtski center
– ekstraranialna RT, nova zdravila (imunoterapija)

3 Povečati predklinično in 
klinično raziskovanje

– povečevanje in spodbujanje 
sodelovanja med različnimi strokami 
(interdisciplinarnost)

– spodbujanje raziskav na različnih 
področjih (št. raziskav)

– spodbujanje odličnosti (objave v revijah 
z IF)

– povezovanje z drugimi onkološkimi centri 

– 5 % povečanih obravnav na multidisciplinarnih 
konzilijih

– 2% povečanje predkliničnih in kliničnih raziskav

– 5% povečanje števila objav v revijah z IF

– 2 % povečanje multicentričnih raziskav

4 Učinkovita poslovna 
politika

– uravnotežene finance
– določiti prioritete posameznih investicij
– transparentnost postopkov nabav in
    javnih naročil
– dopolnjevanje uporabe dokumentnega
    sistema za preverbo pogodb in 
    izvrševanje pogodb

– poslovanje zaključiti s pozitivno 0
– izvedba samo načrtovanih investicij

– javna naročila voditi tako, da ne bo pritožb ali pa 
    bodo ovržene
– uvedba dokumentnega sistema v centralno pisarno

5. Izpopolnjevanje 
informacijskega 
sistema

– implementacija sistema Think!Clinical
– uvedba sistema Speech Magic 
    za diktiranje zapisov še vsaj v 2 
    organizacijskih enotah
– uvajanje pametne kartice za prijavo 
    v informacijski sistem 

– implementacijo sistema Think!Clinical pričeti v 
    juniju 2016
– vsaj 20 % nadomeščanja zapisovanja popisov s 
    sistemom Speech Magic
– 20 % zamenjave dosedanjega prijavljanja s 
    pametno kartico

6. Izboljšanje zadovoljstvo 
zaposlenih

– z informiranostjo povečati kulturo 
    zavedanja in pripadnosti OI (Intranet, 
    Onkoskop)
– spodbujanje strokovnega izobraževanja
– z izobraževanjem o komunikaciji povečati 
    kulturo dialoga
– najbolj obremenjena delovna mesta in 
    nove dejavnosti kadrovsko okrepiti
– promocija zdravega stila življenja med 
    zaposlenimi 

Zadovoljstvo zaposlenih izboljšati za 5% (izvesti 
primerljivo anketo)

7. Realizacija ciljev v 
programu DORA

– Širitev programa DORA po slovenskih 
    regijah

Program DORA povečati za 40%

8. Obnova vodovoda – Sanacija po programu Vodovod popolnoma sanirati do konca aprila 2016

Opisni kazalniki poslovanja za leto 2016
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Okrogla miza ob svetovnem dnevu 
raka jajčnikov

V letošnjem letu sta se svetovnemu gibanju v podporo 
zgodnjemu odkrivanju raka jajčnikov pridružila tudi 
Onkološki inštitut Ljubljana (OI) in Europa Donna – Slovensko 
združenje za boj proti raku dojk (ED). 

Novi vodji Operacijske in 
anestezijske zdravstvene nege in 
Enote za klinične raziskave

V aprilu 2016 smo v sektorju zdravstvene nege in 
oskrbe bolnika dobili dve novi vodji; vodenje Operacij-
ske in anestezijske zdravstvene nege je prevzela Majda 
Ćaušević, vodenje Enote za klinične raziskave pa Tjaša 
Pečnik. 

Nastop Šolske impro lige na OI ob 
Slovenskem dnevu knjige

Društvo slovenskih pisateljev je letošnje 21. Slo-
venske dneve knjige, vseslovenski praznik knjige in 
literature, obeležilo v Ljubljani od 18. do 22. aprila. Za 
rdečo nit so si izbrali tisto, kar je sicer v ozadju, kar 
je nesliš(a)no, kar predstavlja alternativo v odnosu do 
uveljavljenega. V sklopu projekta so se posvečali raz-
ličnim ranljivim skupinam - brezdomcem, starejšim, 
priseljencem in bolnikom. 

Ob programu na glavnem prizorišču na Mestnem trgu 
so dogodke izvedli tudi na Pediatrični kliniki, v Domu 
Malči Belič, Azilnem domu in na Onkološkem inštitutu 
- za popestritev dneva našim bolnikom. OI je tako 21. 4. 
2016 obiskala skupina ŠILA, srednješolska improvizacij-
ska skupina, ki je nastopila ob 16. uri v avli OI. 

Ob svetovnem dnevu raka jajčnikov, ki ga obele-
žujemo 8. maja, sta OI in ED v četrtek, 5. maja 2016, 
organizirala okroglo mizo, na kateri so predstavniki 
obeh organizacij javnost opozorili na pomen osvešča-
nja in zgodnjega odkrivanja raka jajčnikov. Spregovori-
li so o mutaciji gena BRCA, ki predstavlja pomemben 
dejavnik tveganja za razvoj raka jajčnikov in raka dojk, 
in o pomenu onkološkega genetskega svetovanja ter 
predstavili novo spletno mesto o mutaciji gena BRCA 
(http://www.mutacija-brca.si), ki je nastala pod okri-
ljem Europe Donne s pomočjo strokovnjakov Onkolo-
škega inštituta.

Na okrogli mizi so spregovorili strokovnjaki OI: doc. 
dr. Mateja Krajc, vodja ambulante za onkološko genet-
sko svetovanje, Aleš Vakselj, dr. med., vodja oddelka za 
ginekološko onkologijo, asist. dr. Erik Škof, sektor za 
internistično onkologijo, in znan. svet. dr. Srdjan No-
vaković, vodja oddelka za molekularno diagnostiko, ter 
predstavnici Europe Donne: Mojca Senčar in Darja Mo-
lan, mlada bolnica z rakom dojk. Slednja je spregovorila 
o svoji osebni izkušnji z rakom in o genskem testiranju, 

s katerim so ji odkrili mutacijo gena BRCA, in na pod-
lagi katere so pri njeni mami odkrili raka jajčnikov v 
zgodnjem stadiju.

Rak jajčnikov vsako leto po svetu vzame 140.000 
življenj; ima najnižjo stopnjo preživetja od vseh gine-
koloških rakavih obolenj, njegovi simptomi pa so med 
najmanj prepoznavnimi prav zaradi premajhne osve-
ščenosti in zato diagnosticirani šele v (pre)poznem sta-
diju bolezni. 

Polona Marinček, Europa Donna
Amela Duratović Konjević, Onkološki inštitut
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OI podprl aktivnosti ob svetovnem 
dnevu brez tobaka

Zadnji dan v maju povsod po svetu obeležujemo svetovni 
dan brez tobaka, ki je letos potekal pod geslom »Prihaja 
enotna embalaža«. Z njim Svetovna zdravstvena organizacija 
poziva države k uvedbi enotne embalaže tobačnih izdelkov. 
Onkološki inštitut Ljubljana podpira vse aktivnosti in ukrepe 
za zmanjševanje uporabe tobaka in tobačnih izdelkov, saj 
je po ocenah kar tretjina vseh smrti za rakom povezana s 
kajenjem – v Sloveniji to pomeni vsako leto več kot 1500 
smrti.

Večino pljučnih rakov je mogoče pripisati kajenju 
cigaret. Več kot tri četrtine rakov v požiralniku, grlu 
in v ustni votlini je povezanih z učinki tobaka, bodisi 
samega ali skupaj z alkoholom. Kajenje prispeva tudi 
k nastanku raka sečnega mehurja, ledvic in trebušne 
slinavke, pa tudi želodčnega raka, levkemij, raka dojk, 
raka na materničnem vratu in na debelem črevesu ter 
danki. 

Strokovni direktor OI doc. dr. Viljem Kovač, dr. 
med.,: ‚‘Velika škodljivost kajenja in breme, ki ga posle-
dice kajenja pomenijo za zdravstveni sistem, so nedvo-
umne. Zato na OI podpiramo vse aktivnosti in ukrepe 
za ustvarjanje okolja, ki spodbuja nekajenje. Pozdra-
vljamo predlog protitobačnega zakona, ki so ga pripra-
vili na ministrstvu za zdravje, saj bo lahko zmanjšal 
pojavnost kajenja.‘‘ 

8 let programa DORA: opravljenih 
174.634 mamografij, odkritih več 
kot 1000 rakov dojk

Državni program za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA 
je pričel s slikanjem pred osmimi leti 21. aprila 2008 
na Onkološkem inštitutu Ljubljana. V obdobju Od 21. 4. 
2008 do 1. 4. 2016 je bilo v programu DORA opravljenih 
174.634 mamografij, odkritih pa okoli 1.030 rakov dojk. 
Program se pospešeno širi po Sloveniji od lanskega leta po 
novem strateškem načrtu; vanj je trenutno vključenih 60 % 
ustreznih žensk.

Vodja programa DORA mag. Maksimiljan Kadivec, 
dr. med.,: ''Od 21. 4. 2008, ko smo pričeli s progra-
mom DORA v omejenem obsegu v Ljubljanski regiji, 
smo do 1. 4. 2016 na slikanje povabili 131.989 žensk, 
nekatere večkrat (v 2., 3. in 4. krog). Za ženske, ki smo 
jih prvič povabili leta 2008 in še niso starejše od 69 
let, bo letos potekal že 5. krog slikanja. V tem času smo 
odkrili 1.030 rakov dojk. Zadovoljni smo tudi z udelež-
bo, saj je povprečna udeležba 80-odstotna, kar je dovolj 
za uspešnost programa. Od 21. 4. 2008 do 15. 4. 2016 
smo naredili 174.634 mamografij.'' 

V program DORA vključenih 60 % vseh ustreznih 
slovenskih žensk.

Program DORA uspešno nadaljuje tudi s širitvijo 
po novem strateškem načrtu, ki predvideva širitev pro-
grama na območje celotne Slovenije do leta 2018. Splo-
šna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je decembra 2015 
kot prva med predlaganimi izvajalci izpolnila vse stro-
kovne zahteve in pridobila status izvajalca ter postala 
stacionarni presejalni center v okviru državnega pro-
grama DORA. Februarja letos sta se v program DORA 
vključila OE ZZZS Koper z mobilno enoto DORA v Po-
stojni ter OE ZZZS Kranj s stacionarnim presejalnim 
centrom v BGP Kranj. Junija je s slikanjem pričela tudi 
SB Izola kot stacionarni presejalni center. V program 
DORA je tako sedaj vključenih 60 % vseh ustreznih 
slovenskih žensk. 
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Ob tem dnevu na OI že vrsto let poteka svečana 
prireditev. Letos je dogodek s kulturnim programom 
in podelitvijo priznanj potekal 18. maja 2016. Ob tem 
dnevu smo zaposlenim v Dejavnosti zdravstvene nege 
in oskrbe podelili priznanja za doprinos in prizadeva-
nja na področju onkološke zdravstvene nege. Na takšen 
način želimo izpostaviti prispevek izvajalcev zdravstve-
ne nege, poudariti njihovo kakovostno izvajanje zdra-
vstvene nege, human odnos do pacientov in svojcev, 
prispevanje k uspešnemu strokovnemu razvoju onko-
loške zdravstvene nege, kakovostno in uspešno organi-
zacijsko delo ter raziskovalno in publicistično delo na 
področju zdravstvene nege. 

Glede na opisane kriterije so priznanja na področju 
zdravstvene nege v letu 2016 prejele ga. Marija Horvat, 
ga. Cvetka Jovanovič, ga. Andreja Klinc, ga. Milka Mla-
kar Petrič in ga. Rozalija Varga.

Prireditev, ki jo je povezovala ga. Katja Kolenc Mo-
kotar, so s svojo prisotnostjo in besedo obogatili pomoč-
nica strokovnega direktorja za področje zdravstvene 

12. maj – mednarodni dan 
medicinskih sester
12. maja, na dan rojstva ustanoviteljice moderne zdravstvene nege Florence Nightingale, medicinske 
sestre po vsem svetu praznujemo svoj mednarodni praznik, ki smo ga letos obeležili pod geslom:  
Medicinske sestre – moč za spremembe: vpliv na izboljšanje (prožnosti) zdravstvenega sistema. 

nege in oskrbe ga. Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. 
dipl. org., strokovni direktor OI doc. dr. Viljem Kovač, v. 
d. generalne direktorice OI ga. Zlata Štiblar Kisić, univ. 
dipl. prav., ter posebna gostja, ga. Đurđa Sima, predse-
dnica DMSBZT Ljubljana. Za prijetno vzdušje in kul-
turni program je poskrbela glasbenica Jana Šušteršič.  

Prireditev smo zaokrožili s strokovnim izobraževa-
njem gospe Alenke Rebula z naslovom »Zakaj je treba 
izražati čustva in zakaj je to strokovno in biološko ute-
meljena potreba?«. Glavni poudarki predavanja gospe 
Rebula so strnjeni v naslednjih stavkih:  »Ne škodi nam, 
kar se težkega pretaka ali zgodi med nami, ampak to, 
da o tem ne govorimo na odprt način in povezovalno. 
Predvsem pa škodi, da tega ne jemljemo kot temelj 
uspešnega poklicnega življenja. Za vse se izobražujemo 
– razen za odnose med nami, pa smo ure in ure, leta in 
leta skupaj.«

Iskrene čestitke nagrajenkam in vsem medicinskim 
sestram ter zdravstvenim tehnikom, ki so v mesecu 
maju praznovali! 

Miladinka Matković 

Letošnje prejemnice priznanj za doprinos na področju onkološke 
zdravstvene nege

Svečana prireditev s kulturnim programom na OI ob mednarodnem 
dnevu medicinskih sester
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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 

Marec 2016, H1 oddelek
Spoštovano super osebje H1,
z vsem srcem se zahvaljujem 

za skrb, pomoč, oporo in navdih ob 
bolezni našega dragega Arona.

Do zadnjega ste bili z njim in z nami 
čudoviti!
Hvala!

Družina Gomezelj

Drage sestre!
Vse, prav vse na tem od-

delku ste čudovite. Vaš nasmeh 
in vaša pomoč v vsakem trenutku 

nas držijo pokonci. Nikoli niste slabe 
volje, nikoli ne odrečete pomoči. 

Res hvala za vse.
Želim vam vse lepo in veliko sreče!

Marta Hauptman

9. 4. 2016.
Spoštovano osebje oddel-

ka E4!
Zahvaljujem se vam za vso prijaznost, 

razumevanje in podporo v težkih trenutkih, 
ko nas življenje preizkuša! Zahvaljujem se tudi dr. 

Bešiću za prijaznost, motivacijo in strokovnost.
Brez vas vseh bi težko pomislila, da bom še kdaj šla v 

službo, ki jo z veseljem opravljam.
Želim vam vse dobro, želim vam zdravja, želim in za-

hvaljujem se vam, da ste LJUDJE!
Ne spomnim se imena vseh sester, vendar ste vse en-

kratne in izjemne osebe. Z vami mi je bilo lažje!
Iskreno hvala in Bog naj vas blagoslovi!           

 Andreja Živic

Spoštovane 
medicinske sestre in 
bratje oddelka H1!

Zahvaljujem se vsem za vašo 
skrb, da ste pripomogli, da sem 

še živ.
Prisrčne pozdrave,

Jožef Jarh

Hvala vsem 
sestram, posebej pa 

Kristini in Urški, ki sta 
mi en teden pomagali pri 

5-dnevni kemoterapiji.
Hvala.

Janez Aljaž
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Strokovna knjižnica: storitev 
oddaljenega dostopa (24/7)
S pomočjo avtentikacijsko-avtorizacijskega sistema, ki ga ponuja IZUM in ki združuje segment 
programske opreme COBISS3 / Izposoja, protokol LDAP, aplikacijo Shibboleth in Federacijo COBISS AAI, 
lahko člani Strokovne knjižnice dostopate do informacijskih virov ne glede na lokacijo ali čas preko 
osebnega gesla.

Do informacijskih virov lahko s poljubnih naprav 
(osebni ali tablični računalnik, pametni telefon) dosto-
pate preko internetne podstrani Strokovne knjižnice: 
www.onko-i.si > dejavnosti > raziskovalna in izobraže-
valna dejavnost > strokovna knjižnica za onkologijo > 
oddaljeni dostop

  

Ponudniki oz. založniki, s katerimi ima Strokovna knji-
žnica sklenjene dogovore, so: ScienceDirect in Scopus 
(Elsevier), Web of science (Thomson Reuters), EBSCO-
Host (z Medline in Cinahl), Sage Journals, Emerlad In-
sight, ProQuest.

V naslednjih mesecih bomo skušali zagotoviti odda-
ljeni dostop tudi do e-zbirk ponudnikov Wiley, Sprin-
gerLink, Wolters Kluwer/Ovid/LWW, Oxford Journals, 
Taylor & Francis, itd.  Preko IP Onkološkega inštituta je 
dostop (lahko) moten.

Za uporabo storitve oddaljenega dostopa morate biti 

včlanjeni v našo Strokovno knjižnico, saj potrebujete 
uporabniško ime in geslo:

uporabniško ime:
oilj.nnn@libroam.si, pri čemer je nnn številka 

članske izkaznice v Strokovni knjižnici OI
geslo: 
vnesite izbrano geslo v Strokovni knjižnici OI, ki je 

hkrati tudi geslo za uporabo storitev Moja knjižnica.

Če gesla in/ali uporabniškega imena še nimate oz. 
ste ga pozabili, pišite na izposoja@onko-i.si ali pa se 
oglasite v knjižnici.

Nato potrdimo »Da, nadaljuj«
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Informacijski viri, do katerih že-
limo dostopati, so dosegljivi tudi na 
IZUMovi spletni strani:

home.izum.si> izum > ft baze > 
oddaljen dostop.asp 

Napisala Marjeta Jerala in David Ožura

Stres na delovnem mestu
Vsaka organizacija si želi zdrave zaposlene, saj so bolj učinkoviti, produktivni, 
uspešni, zadovoljni in predani delu ter organizaciji. Vendar pa mora za dosego tega 
cilja organizacija tudi nekaj storiti. 

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

»Vsi ljudje hitijo, v panje, kjer živijo…« Današnji 
družbi se resnično vedno nekam mudi. Ritem življenja 
je tako hiter, da tisto, kar je bilo še včeraj novo, je danes 
že zastarelo. Spremembe, ki jih informacijska tehnolo-
gija, globalizacija in razvoj različnih ved in znanosti pri-
našajo, od nas zahtevajo vse bolj kompleksnejše znanje 
in izkušnje, kar velikokrat povzroča stresne situacije. 
Znano je, da postaja stres na delovnem mestu 
čedalje večji problem, saj vodi v zdravstve-
ne težave, povzroča motnje v storilnosti, 
kreativnosti in konkurenčnosti. Je vzrok 
številnih nesreč, bolezni, prezgodnjih 
smrti, samomorov, nezadovoljstva in 
napetosti. Mnoge države članice Evrop-
ske unije se soočajo z naraščanjem od-
sotnosti z dela in številom zahtevkov za 
dolgotrajno nezmožnost za delo zaradi stre-
sa, povezanega z delom, in težav z duševnim 
zdravjem. Evropska mreža za ekonomiko duševnega 
zdravja (Mental Health Economics European Network) 
ocenjuje, da se vsako leto vsak četrti Evropejec sooča s 
težavami v duševnem zdravju. 

Anketa OI: zaposlene na delovnem mestu najbolj 
izčrpajo stres in psihične obremenitve
V Sloveniji so duševne in vedenjske motnje na če-

trtem mestu po odstotku izgubljenih koledarskih dni, 
med vzroki za skrajšan delovnik pa na drugem (Ilc, 
2010). Tudi naša anketa o promociji zdravja na delov-
nem mestu, ki smo jo izvedli decembra 2015, je po-

kazala, da nas zaposlene na delovnem mestu 
najbolj izčrpajo oz. utrudijo stres in psihič-

ne obremenitve. Zato bomo v okviru pro-
mocije zdravja za zaposlene omogočili 
delavnice, na katerih se bomo spoznali s 
stresom v teoriji, v praksi pa z načini ob-
vladovanja in premagovanja negativnega 
stresa. Na intranetu boste lahko dostopa-

li do priročnikov na omenjeno temo, ki jih 
je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje v 

okviru projekta Znanje za zdravje delavcev. 

Faze stresa
Ker je stres neizogiben del našega življenja in pose-

ga v mnoge življenjske dogodke, je obvladovanje stresa 

V Sloveniji 
so duševne in vedenjske 

motnje na četrtem 
mestu po odstotku 

izgubljenih koledarskih 
dni, med vzroki za 

skrajšan delovnik pa na 
drugem 
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velikega pomena. Prvi in poglavitni korak je priznanje 
stresnega stanja in zavedanje o vzrokih stresa, ki niso za 
vse ljudi enaki in enako težko/lahko rešljivi. Kako posa-
meznik doživlja stres, je odvisno predvsem od njegove 
starosti, sposobnosti spoprijemanja s problemi, čustvene 
stabilnosti, preteklih izkušenj. Vplivajo pa tudi trenutno 
razpoloženje in energija, socialna opora, materialna in 
druga sredstva itd. Reakcijo organizma na stresor ime-
nujemo stresni ali prilagoditveni sindrom, ki poteka v 
treh fazah (Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015). 
Prvo obdobje je obdobje vzburjenja (alarm), ko prevladu-
je nenadni hormonski odziv oz. izločanje stresnih hor-
monov adrenalina in noradrenalina, ki naše telo spravita 
v beg ali v boj. Če telo v obdobju alarma ni bilo učinkovi-
to (stresor deluje še naprej), se prestavi v obdobje odpora 
organizma proti stresorju, v katerem telo pozove posa-
mezni organ ali sistem, da se odzove na stres. Če telo ni 
premagalo stresorja oz. ta še vedno ni prenehal delovati, 
nastopi tretje obdobje, to je obdobje izčrpanosti telesa v 
boju s stresorjem. Kot že samo ime pove, je naše telo po-
polnoma izčrpano, pojavi se močan padec imunoloških 
moči, pojavljajo se različne motnje v telesnih funkcijah, 
v najhujšem primeru pa tudi okvare (Rakovec 1991). 

Posledice stalnega stresa
Če je oseba v stalnem stresu, posledično ogroža svoje 

zdravje, saj je to dejavnik za nastanek mnogih motenj in 
bolezni:
• Prebavne motnje: čir, driska, zaprtost, izguba teka, 

pretirana ješčnost (preveč hrane, poseganje po ne-
zdravi hrani), zgaga, slabost, bruhanje; sindrom raz-
dražljivega črevesja;

• Motnje srca in ožilja: visok krvni tlak, motnje srčnega 
utripa; zoženje arterij, infarkt; 

• Motnje imunskega sistema: revmatoidni artritis, slad-
korna bolezen, nekatera rakava obolenja, alergije; 
oslabljen imunski sistem (poveča dovzetnost za 
obolevanje, pogoste infekcije);

• Motnje mišičnega sistema: mišični krči, bolečine v 
vratu in hrbtu, poslabšanje obstoječih mišičnih bo-
lečin (ki so nastale zaradi drugih vzrokov);

• Motnje dihal: pogosti prehladi, astma;
• Druge telesne motnje: glavoboli (predvsem tenzijski 

glavobol, zaradi prenapetosti mišic vratu in zatilja), 
motnje spanja (nespečnost, nočne more);

• Različni čustveni/vedenjski odzivi: zaskrbljenost, 

črnogledost, togost mišljenja, neodločnost, nepre-
mišljenost, razdražljivost, apatija, vzkipljivost, po-
manjkanje samozavesti, impulzivnost;

• Duševne motnje: zloraba psihoaktivnih snovi in po-
sledična odvisnost, prilagoditvene motnje, anksiozne 
motnje in depresija.« (Bajt, Jeriček Klanšček in Brito-
všek, 2015).

Koristni napotki za obvladovanje stresa na 
delovnem mestu
Da bi zmanjšali tveganje za nastanek zgoraj nave-

denih motenj in bolezni, moramo poskrbeti za svoje 
zdravje in poskušati obvladovati stres. Po rezultatih an-
kete med zaposlenimi na OI nam pri obvladovanju stre-
sa najbolj pomagajo pogovor z bližnjimi, šport in razne 
sprostitvene vaje. Tukaj pa je še nekaj koristnih napotkov 
za obvladovanje stresa predvsem na delovnem mestu:
• Za vsako nalogo si vzemite dovolj časa, zadev ne pripra-

vljajte v zadnjem hipu, izogibajte se nerealnih rokov.
• Vsak dan si načrtujte urnik, pripravite seznam opra-

vil in nalog, ki jih morate storiti in jih sproti ozna-
čujte, ko bodo opravljene. Dobro je tudi, če si jih 
razvrstite po pomembnosti.

• Probleme sprejmite kot izzive in ne kot grožnje.
• Preden se lotite naloge, si priskrbite vse potrebne 

informacije.
• Med delom si vzemite odmor za sprostitev ali po-

govor s sodelavci, saj boste tako lažje nadaljevali z 
delom in se izognili morebitnim napakam zaradi 
dekoncentracije.

• Zavestno upočasnite svoj tempo.
• Če imate občutek, da ste deležni mobinga na delov-

nem mestu, se o tem pogovorite s sodelavcem ali 
svetovalcem za podporo žrtvam nadlegovanja in tr-
pinčenja (seznam svetovalcev s kontakti je naveden 
na vstopni strani intraneta).

• Poskušajte sprejeti zdrave navade (gibanje, zdrava 
prehrana...).

• Vzemite si čas zase vsaj nekaj minut na dan in poč-
nite stvari, ki vas veselijo. V tem času ne razmišljajte 
o težavah, ta čas je namenjen pozitivnim mislim.

• Naučite se sprostitvenih tehnik (relaksacija, medita-
cija, dihalne vaje...) (Ilc, 2010).
Stres je lahko tudi koristen in pozitiven. Tak stres 

lahko predstavlja izziv ali spodbudo k nekemu dejanju 
in vpliva na posameznikov razvoj. Nastaja, kadar naše 
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sposobnosti presegajo zahteve in takrat občutimo vzne-
mirljiv in prijeten občutek pred doživetjem. Cilje zlah-
ka dosegamo in izpolnjujemo vse zadane naloge, kar 
pripomore k zaupanju vase, večji motivaciji, ustvarjal-
nosti in uspešnosti. 

Kristina Tabaček, Kadrovska služba  

PREVERITE, ALI STE POD STRESOM
Vas zanima, ali ste pod stresom? Izpolnite vprašalnik, 
ki je objavljen v NIJZ-ovem priročniku Duševno zdravje 
na delovnem mestu avtoric Maje Bajt, Helene Jeriček 
Klanšček in Karmen Britovšek.

VPRAŠALNIK: KOLIKO STE POD STRESOM?
Koliko od naslednjih trditev velja za vas ali vašo življenjsko situacijo?

Če ste označili manj kot 10 trditev, potem najverjetneje stres 
trenutno ne obvladuje vašega življenja. Kljub temu je pomembno, 
da gradite svojo odpornost proti stresu in se pripravite za čas, ko 
boste pod stresom.
Če ste označili med 11 in 15 trditev, se najverjetneje trenutno 
v življenju zelo ženete in bi potrebovali nekatere strategije za 
spoprijemanje s stresom, zato da zaščitite svoje zdravje in 
izboljšate kakovost svojega življenja. 
Če ste označili več kot 15 trditev in še posebno, če ste označili 
trditve 3,8,9,10,18,19 ali 20, bi nujno potrebovali strategije za 

spoprijemanje s stresnimi situacijami v vašem življenju. Vaš 
življenjski slog najverjetneje negativno vpliva na vaše zdravje, 
zato bi morali narediti nekatere dolgotrajne in zdrave spremembe 
v svojem življenju. Nekateri ljudje imajo zelo visok prag za 
bolečino, kar pomeni, da jih skoraj nič ne boli. Podobno je pri 
nekaterih ljudeh s stresom – kot da ga ne bi čutili. Začutijo morda 
le, da jim srce bije malo hitreje. Takim ljudem se rado zgodi, da 
spregledajo simptome stresa in se jih začnejo zavedati šele, ko 
nastopijo posledice dolgotrajnega bremenilnega stresa.

1. V mojem življenju je veliko ljudi, ki zahtevajo moj čas in energijo.
2. Vedno se mi kam mudi, pogosto zamujam.
3. Hitro zazanam glasne zvoke in ti me močno vznemirjajo.
4. Različni dogodki ali zahteve me hitro spravijo iz tira.
5. Pogosto se mi zdi, da nimam nobenega nadzora nad tem, kar se mi v življenju dogaja.
6. Svoja čustva in občutke ponavadi držim zase; bolj pomembno je, da opravim svoje obveznosti.
7. Ko nekdo drug govori, poskušam pospešiti pogovor in pogosto končujem stavke drugih.
8. Ko vidim, da stvari delajo počasneje, kot mislim, da bi se lahko, postanem zelo nestrpen/-na.
9. Če moram čakati, postanem zelo razdražen/-a. Sovražim čakalne vrste in počasne voznike.

10. Pogosto delam samo eno (ali vse) od navedenega: igram se z lasmi, praskam se, dotikam se nosu, potresam z 
nogami, udarjam z nogami ob tla, čečkam po papirju.

11. Rad/-a sem zaposlen/-a. Vedno kaj delam. Če za zvečer ali konec tedna ničesar ne načrtujem, si odnesem domov 
delo iz službe.

12. Po naravi sem tekmovalen/-na.
13. Lahko ostanem zbran/-a in tlačim utrujenost še dolgo potem, ko drugi omagajo.
14. Časovni roki mi zelo ustrezajo. Rad/-a delam z maksimalno hitrostjo in bi naredil/-a vse, da stvari opravim pravočasno.
15. Bolj mi je všeč, da me prijatelji in sodelavci občudujejo, kot pa da so mi vdani.
16. Redko imam čas zase.
17. Vem, da bi se moral/-a več gibati in bolj zdravo prehranjevati, vendar za to nimam časa.
18. Ko sem pod stresom, imam pogosto glavobole ali krče. Lahko se mi vrti, mi je slabo, dobim izpuščaje ali se počutim, 

kot da bom omedlel/-a.
19. Težko zaspim. Po napornem dnevu se težko umirim pred spancem.
20. Jem hitro, pogosto hkrati tudi berem. Med tednom jem v pisarni ali pa kar  preskočim malico. Včasih imam težave s 

prebavo.



ON
KO

SK
OP

 0
3 

• 
IN

FO
 - 

TO
ČK

A
24

V: Večkrat sem doma v »pripravljenosti« in ko me pokličejo, 
prihitim na delo. Če se na tej poti zgodi nezgoda, ali se to 
šteje kot poškodba pri delu ali ne?

O: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/12 in naslednji), ki je 
stopil v veljavo 1. 1. 2013, je spremenil ureditev »po-
škodbe pri delu«. V 66. členu je sedaj določeno:

»Za poškodbo pri delu po tem zakonu šteje:
–  poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotraj-

nega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učin-
ka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe 
položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali dru-
gih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je 
takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela 
ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec za-
varovan;

–  poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, 
ki jo utrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja 

P R A V N I  K O T I Č E K

do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira 
delodajalec, ter poškodba, povzročena na način iz 
prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na službeni 
poti;

–  obolenje, ki je neposredna in izključna posledica 
nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem 
dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli 
zavarovan.«

Iz citiranega izhaja, da se od 1. 1. 2013 kot poškodba 
pri delu, ki se zgodi na poti, šteje le poškodba, do katere 
pride na redni poti na delo oziroma z dela, če prevoz 
organizira delodajalec, ali na službeni poti.

53. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 9/1992 in naslednji) nadalje določa, da stal-
na pripravljenost pomeni dosegljivost izven delovne-
ga mesta po telefonu ali s pomočjo drugih sredstev, z 
namenom, da je zagotovljena možnost svetovanja in 
v primeru potrebe prihod na delovno mesto. Najdaljši 

Poškodba pri delu: 

V Sloveniji je bilo v letu 2015 po podatkih Inšpektorata RS za delo 9367 nezgod pri 
delu. Delodajalci so ob tem prijavili tudi 116 nezgod na poti na delo in z dela (www.
id.gov.si, 2016).

poškodbe na poti na delo in z dela ter na službeni poti
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Vaša vprašanja – naši odgovori

V: Ali drži, da lahko v Webdoctorju vpogledujem v zdra-
vstveno dokumentacijo kogarkoli želim?

O: Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci ter dru-
ge osebe, ki so jim zaradi narave njihovega dela dose-
gljivi podatki o zdravstvenem stanju pacienta, so dolžni 
kot poklicno skrivnost varovati vse, kar pri opravljanju 
svojega poklica ali dela zvedo o pacientu. Navedeno iz-
haja iz določb Zakona o pacientovih pravicah, Zakona 
o zdravstveni dejavnosti in Zakona o zdravniški službi. 
Posredovanje oz. razkrivanje podatkov o zdravstvenem 
stanju pacienta je dopustno le, ko to dopušča zakon ali 
je pacient v to izrecno privolil. V nasprotnem gre za ne-
dopustno obdelavo in posredovanje občutljivih osebnih 
podatkov posameznika. 

Poudariti želimo, da se zdravstveni delavci in zdra-
vstveni sodelavci lahko seznanijo le z zdravstveni po-
datki tistih pacientov, pri katerih sodelujejo pri zdravlje-
nju, zdravstveni oskrbi ali obravnavi. Vpogledovanje v 
podatke o zdravstvenem stanju pacientov, ki ni pove-
zano z delom zdravstvenega delavca ali zdravstvenega 
sodelavca, ni dopustno. 

Občutljivi osebni podatki so vsi podatki o zdravstve-
nem stanju pacienta. Tudi podatek o tem, da je posame-
znik hospitaliziran ali vabljen na pregled na OI, nedvo-
mno kaže na njegovo zdravstveno stanje in ga je zato 
nedovoljeno razkrivati. 

V: Svojci pacienta, ki ga zdravim, na Facebooku komenti-
rajo moje delo, pri čemer so do mene žaljivi in me na tak 
način diskreditirajo pred sodelavci in drugimi pacienti. Kaj 
lahko storim?

sprejemljivi čas prihoda na delovno mesto določi delo-
dajalec. Ure pripravljenosti se ne štejejo v delovni čas.

Glede na to, da se prihod na delo za tiste, ki so v pri-
pravljenosti, ne šteje kot službena pot (ne izda se potni 
nalog) in tega prevoza ne organizira delodajalec, bi ob 
morebitni poškodbi na tej poti šlo za navadno poškodbo 
in ne za poškodbo pri delu v smislu 66. člena ZPIZ-2. 

V: Po prihodu v službo sem se skupaj s sodelavci napotil na 

Če imate s pravnega področja kakšna vprašanja 

ali vas zanimajo posebne teme in bi želeli, da o 

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

pravnaslužba@onko-i.si ali na uredništvo časopisa.

O: Če je profil na Facebooku odprt, torej javen, gre za 
neke vrste javno objavo. Pri presoji, ali je javna obja-
va oz. komentar dopusten, je treba vedno tehtati med 
pravico komentatorja do svobode izražanja in pravico 
posameznika, na katerega se komentar nanaša, do do-
stojanstva ter časti in dobrega imena. Kadar so komen-
tarji do vas žaljivi in posegajo v vaše osebnostne pravice 
(pravico do zasebnosti, dostojanstva, časti in dobrega 
imena), lahko zahtevate od komentatorja, da objavo 
umakne. Umik objave lahko zahtevate tudi od upravite-
lja spletne strani, kar je smiselno zlasti takrat, ko je ko-
mentator anonimen oziroma objavlja s psevdonimom 
in ga zato ni mogoče enostavno identificirati.

Če ste z zahtevkom za umik objave neuspešni, lah-
ko na podlagi 134. člena Obligacijskega zakonika pred 
civilnim sodiščem zahtevate, da avtorju komentarja 
naloži umik objave, lahko pa tudi zahtevate primerno 
odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki ste jo utrpe-
li zaradi nedopustnih posegov v vaše osebnostne pra-
vice. Včasih, odvisno od teže in narave žalitve, lahko 
tovrstna objava pomeni tudi kaznivo dejanje razžalitve, 
ki se preganja na zasebno tožbo pred kazenskim sodi-
ščem.  

Špela Sitar, univ. dipl. prav. 

izobraževanje, ki je bilo v Ljubljani. Peljal sem se s kolesom, 
pri čemer se je na poti dvignil potopni stebriček in me je 
»vrglo« po tleh. Pri tem sem si zlomil roko. Ali gre v tem 
primeru za poškodbo pri delu?
O: Če vas je na izobraževanje napotil delodajalec, gre za 
službeno pot in posledično poškodbo pri delu v smislu 
66. člena ZPIZ-2.  

Ana Kodrič, univ. dipl. prav.
Pravna služba OI
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V skladu s 53.a členom ZZDej pomenijo zdravstve-
ne storitve, ki jih zdravstveni delavec, zaposlen v jav-
nem zdravstvenem zavodu oziroma pri drugi pravni ali 
fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost v okviru 
javne zdravstvene službe (v nadaljevanju: zaposleni v 
javnem sektorju), na podlagi podjemne pogodbe ali 
druge pogodbe civilnega prava (v nadaljnjem 
besedilu: podjemna pogodba) opravlja pri 
drugem javnem zdravstvenem zavodu 
oziroma pri drugi pravni ali fizični ose-
bi, ki opravlja zdravstveno dejavnost 
v okviru javne zdravstvene službe (v 
nadaljevanju: JZZ), konkurenčno de-
javnost, ki jo zdravstveni delavec lahko 
opravlja zgolj pod pogoji, ki jih določa 
ZZDej. Navedeno pomeni, da zdravstve-
ni delavci, zaposleni v javnem sektorju, lahko 
opravljajo zdravstvene storitve pri drugem JZZ zgolj 
in samo pod pogoji, ki jih določa ZZDej. Pogoj, ki ga 
ZZDej določa, pa je pisno soglasje, ki ga za javne zdra-
vstvene zavode, katerih ustanovitelj je država, izda svet 
javnega zdravstvenega zavoda s predhodnim soglasjem 
ministra.

Če zdravstveni delavec opravlja zdravstveno dejav-
nost brez soglasja, ZZDej določa, da je to razlog za iz-
redno odpoved delovnega razmerja zdravstvenega de-
lavca s strani javnega zdravstvenega zavoda. V skladu 
z ZZDej v takem primeru javni zdravstveni zavod od 
zdravstvenega delavca zahteva povrnitev škode, ki je na-
stala z opravljanjem konkurenčne dejavnosti. 

Iz navedenega izhaja, da zdravstveni delavci, zapo-
sleni na OI, lahko opravljajo zdravstvene dejavnosti pri 

Soglasje za delo drugje

drugem JZZ zgolj, če imajo za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti pri tem JZZ pisno soglasje Sveta OI. 

Svet OI, v skladu s predhodnim soglasjem ministr-
stva za zdravje, soglasje izda za največ 12 mesecev, ra-
zen specialistom radiologije in patologije, za katere se 
soglasje izda za največ 6 mesecev. Poleg tega morajo 

biti za izdajo soglasja podane še sledeče okoli-
ščine oziroma izpolnjeni sledeči pogoji:

–  s tem ne bo povzročena škoda javnemu 
zdravstvenemu zavodu oziroma motnja 
pri opravljanju dejavnosti javnega zdra-
vstvenega zavoda,
–  javni zdravstveni zavod sam nima po-

trebe po dodatnem, dopolnilnem delu 
oziroma delu, ki presega obveznost iz pol-

nega delovnega časa zdravstvenega delavca iz 
prejšnjega odstavka,

–  zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje delovne 
obveznosti glede količine in vrste opravljenih zdra-
vstvenih storitev, določenih s pogodbo o zaposlitvi,

–  zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega dela, 
pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela pri 
delodajalcu in

–  zdravstvenemu delavcu zaradi dela pri drugem javnem 
zdravstvenem zavodu oziroma pri drugi pravni ali fizič-
ni osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, ni onemogo-
čen dnevni in tedenski počitek ter letni dopust. 
Pri tem je treba opozoriti še na določbo zakona, po 

kateri se izdano soglasje prekliče, če pride do spremem-
be okoliščin, navedenih v prvi ali drugi alineji, oziroma 
če zdravstveni delavec ne izpolnjuje pogojev iz tretje, 
četrte ali pete alineje.

Zdravstveni 
delavci OI potrebujejo za 
opravljanje zdravstvene 

dejavnosti pri drugem 
javnem zdravstvenem 

zavodu soglasje 
Sveta OI.
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Od uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF) v 
letu 2012 je za zdravstvene delavce omejeno opravljanje zdravstvenih storitev pri 
drugih izvajalcih zdravstvenih storitev. ZUJF je sicer v tem delu prenehal veljati 1. 
1. 2016, vendar pa je določbe o omejevanju sklepanja podjemnih pogodb obdržal 
Zakon o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZDej).



Regres za letni dopust je zakonska pravica, ki se ji 
delavec ne more odpovedati, delodajalec pa ga je dol-
žan izplačati. Regres v osnovi ureja Zakon o delovnih 
razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1), pri čemer višino re-
gresa za letni dopust za javni sektor urejajo specialnejši 
predpisi, ki višino urejajo drugače kot ZDR-1. Do leta 
2011 je višino regresa določala Kolektivna pogodba za 
javni sektor, v letu 2011 Dogovor o ukrepih na področju 
plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 
in 2012. Z letom 2012 je začel veljati Zakon za urav-
noteženje javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF), ki je 
urejal višino regresa do leta 2013. Višina regresa za leto 
2014 je bila urejena v Zakonu o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, za leto 
2015 Zakon o ukrepih na področju plač in 
drugih stroškov dela v javnem sektorju za 
leto 2015. Višino regresa za letu 2016 pa 
ureja Zakon o ukrepih na področju plač 
in drugih stroškov dela za leto 2016 in 
drugih ukrepih v javnem sektorju (v 
nadaljevanju: ZUUPJS16), ki v 7. členu 
določa, da se javnim uslužbencem ne gle-
de na določbe zakona, ki ureja delovna raz-
merja, Kolektivne pogodbe za javni sektor in 
kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2016, 
izplača regres za letni dopust, upoštevaje uvrstitev v 
plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2016.

Regres za letni dopust
Višina regresa za letni dopust javnega uslužbenca v letu 2016 je podobno kot 
zadnja leta odvisna od uvrstitve v plačni razred. Upošteva se uvrstitev na zadnji 
dan aprila 2016. Regres bo izplačan pri majski plači.

V skladu z drugim odstavkom 7. člena ZUPPJS se javnim 
uslužbencem, ki so na zadnji dan aprila 2016 uvrščeni:
 do vključno 30. plačnega razreda, izplača regres v 

znesku 790,73 EUR;
 od 31. do vključno 40. plačnega razreda, izplača regres 

v znesku 696 EUR;
 od 41. do vključno 50. plačnega razreda, izplača regres 

v znesku 450 EUR;
 od 51. plačnega razreda, izplača regres v znesku 350 

EUR.

Če javni uslužbenec na dan 30.  4.  2016 še ne bo 
pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razre-

dom, v katerega je uvrščen (zamik pravice do 
plače iz naslova napredovanj v višji plačni 

razred oziroma naziv v letu 2016 (7. člen 
ZUPPJS15), je osnova za določitev viši-
ne regresa za letni dopust plačni razred, 
v skladu s katerim je javni uslužbenec 
oziroma funkcionar prejel plačo na za-

dnji dan aprila 2016.
Skladno z ZUPPJS bo regres za letni 

dopust zaposlenim na OI izplačan pri plači za 
mesec maj 2016, to je 10. 6. 2016.

Kaja Kališnik, univ. dipl. prav.
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Iz navedenega tako izhaja, da morajo imeti soglasje 
za opravljanje zdravstvene dejavnosti pri drugem 
JZZ vsi zdravstveni delavci OI, saj gre v nasprotnem 
za nezakonito opravljanje konkurenčne dejavnosti, 
kršitev katere pa je razlog za izredno odpoved pogodbe 
o zaposlitvi. Pri tem velja izpostaviti, da so bili že 
opravljeni nadzori inšpektorjev, ki so preverjali, ali 
imajo zdravstveni delavci OI pridobljeno ustrezno 

Skladno z ZUPPJS 
bo regres za letni dopust 

zaposlenim na OI 
izplačan pri plači za 

mesec maj 2016, to je 
10. 6. 2016.

soglasje, in zahtevali tudi poročilo o izvedenih ukrepih v 
primeru ugotovljenih kršitev. Glede na to, da so nadzori 
kar pogosti, ne malokrat izvedeni tudi na podlagi 
prijav, je zelo pomembno, da zdravstveni delavci 
pridobite ustrezno soglasje pred pričetkom opravljanja 
zdravstvenih storitev pri drugem JZZ oziroma poskrbite, 
da ob poteku soglasja pravočasno pridobite novega. 

Kaja Kališnik, univ. dipl. prav., vodja Kadrovske službe OI   
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DEFINICIJA STROKOVNIH NADZOROV
Orodja in mehanizmi za zmanjševanje in obvladova-

nje tveganj so se sprva pričela razvijati v tistih gospodar-
skih panogah, kjer so zaradi sistemskih pomanjkljivosti 
in napak lahko ogrožena človeška življenja, predvsem v 
letalski industriji. Razvoj tega področja je kmalu sledil 
tudi v zdravstvu. Med omenjenimi orodji in mehaniz-
mi je zelo pomemben interni strokovni nadzor, ki je 
ključno orodje ugotavljanja in izboljšave kakovosti raz-
ličnih procesov in je posebej pomembna aktivnost pri 
proučevanju kakovosti in varnosti zdravstvene obravna-
ve v bolnišnicah.

Pri zagotavljanju večje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave so številne raziskave dokazale 
pomembnejšo vlogo sistemskih pomanjkljivosti od aktivnosti posameznika v teh procesih. V 
bolnišnicah, kjer se izvajajo strokovni nadzori, je mogoče v skladu z modernimi usmeritvami prepoznati 
težnjo k večji osredotočenosti na dejavnosti in procese kot pa na posameznika. 

Interni strokovni nadzori

Kaj je interni nadzor?
Interni nadzor je ključno orodje ugotavljanja in izboljšave 
kakovosti različnih procesov in je posebej pomembna 
aktivnost pri proučevanju kakovosti in varnosti zdravst-
vene obravnave v bolnišnicah. S strokovnim nadzorom 
se zagotavlja kakovostno delovanje izvajalcev in 
nenehen razvoj kakovosti zdravstvene oskrbe po načelih 
uspešnosti, varnosti, osredotočenosti na pacienta, učin-
kovitosti, pravočasnosti in enakosti. Nadzor je učinkovit, 
če so cilji jasno opredeljeni in če ugotovitve spremlja 
analiza rezultatov, razmislek in uvedba ukrepov na 
različnih nivojih ter ponovno merjenje njihovega učinka.
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Poznamo dve osnovni vrsti pristopov izvajanja stro-
kovnih nadzorov. Prvi je pristop, kjer so strokovni nad-
zori opravljeni na posameznih oddelkih na način, da so 
pregledani številni vidiki izvajanja zdravstvene oskrbe 
v okviru predmetnih oddelkov, pri drugem pristopu so 
nadzori usmerjeni v določeno problematiko in se izva-
jajo na različnih oddelkih. Izvajamo lahko tudi obe vrsti 
nadzorov, tako da se loči redne strokovne nadzore in 
tematske notranje strokovne nadzore.

Interni nadzor je stalen proces, ki obsega:
• postavitev sistema za zagotavljanje nenehnega iz-

boljševanja kakovosti in varnosti,
• ugotavljanje skladnosti dela vseh zaposlenih s stro-

kovnimi smernicami, predpisanimi standardi ter 
dobro prakso, 

• ugotavljanje skladnosti izvajanja zdravstvene oskrbe 
z zakonom in drugimi predpisi, 

• ugotavljanje organiziranosti dela, opremljenost in 
higienski režim, 

• ugotavljanje poteka postopkov zdravstvene oskrbe 
pacientov, 

• ugotavljanje izvajanja kodeksa medicinske deonto-
logije, 

• določitev, izvedbo in kontrolo izvedbe korektivnih/
preventivnih ukrepov za korekcijo odstopanj.

VRSTE INTERNIH NADZOROV NA OI
Interni nadzor lahko izvajamo kot stalni – redni 

nadzor, na podlagi letnega plana, ali kot izredni stro-
kovni nadzor.

Redni nadzori
Redni interni nadzori se izvajajo na večih nivojih:

• interni nadzori, katerih izvajalci so vodstvo bolni-
šnice (generalni direktor, strokovni direktor, pomoč-
nik strokovnega direktorja za področje zdravstvene 
nege) in predstojniki sektorjev,

• interni nadzori posameznih oddelkov/enot/služb, 
katerih izvajalci so po planu opredeljeni izvajalci 
nadzora,

• tematski nadzori nad posameznimi področji, npr. 
nadzor nad temperaturnimi listi, zdravili, 

• notranje presoje ....

Izredni nadzori
Izredni nadzori se izvajajo za posamezne primere 

oz. dogodke. Izredni nadzor izvede posebej imenovana 
komisija. Generalni direktor imenuje predsednika in 
člane komisije ter določi naloge komisije. Člani komi-
sije morajo biti strokovnjaki za področje, na katerem se 
strokovni nadzor izvaja.

Pobudo za izredni strokovni nadzor lahko podajo 
generalni direktor, strokovni direktor, strokovni svet in 
druga strokovna telesa, bolniki in njihovi svojci, zapo-
sleni v zavodu. Pobudo obravnava iz strani generalne-
ga direktorja imenova komisija, ki odloči, ali je nadzor 
potreben.

Drugi načini ugotavljanja skladnosti dela s 
smernicami, standardi in dobro prakso
Načini ugotavljanja skladnosti dela s strokovnimi 

smernicami, predpisanimi standardi ter dobro prakso 
so poleg internih nadzorov tudi: 
• redni in tematski strokovni sestanki, 
• spremljanje rezultatov lastnega dela v zbirni obliki (po-

govori o varnosti, poročila o rednih internih nadzorih 
na oddelku ali enoti in korektivnih ukrepov, morbitite-
tnih konferenc, prijav neželjenih dogodkov, ...), 

• preverjanje skladnosti prakse s standardi na posa-
meznih naključno izbranih primerih,

• nadzorni pregledi strokovnjakov iz drugih ustanov in 
• analiza odzivov bolnikov (ankete, analiza pritožb).

PLAN INTERNIH NADZOROV
Ko se odločimo za tak način izboljšave procesov 

dela, moramo določiti:
• vsebino, način in postopek izvajanja internih stro-

kovnih nadzorov ter notranje presoje kakovosti in 
varnosti pacientov,

• odgovorne osebe za izvedbo posameznih internih 
nadzorov,

• izvajalce internih nadzorov,
• ukrepe, ki jih je na podlagi ocene o internem nadzo-

ru mogoče izvesti,
• pogostnost poročanja o ugotovitvah internih nadzo-

rov in izvedbi korektivnih/preventivnih ukrepov, 
• pristojne za analiziranje in spremljanje izvedbe 

ukrepov internega nadzora.
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PLAN REDNIH INTERNIH NADZOROV ZA LETO _______________

Koordinator kakovosti

OBR 5100-023: Verzija 1/ 10.04.2016                                                                                                                                               1 / 3

Služba oz. področje: ________________________________                    Odgovorni nosilec: ________________________________________

Vsebina nadzora Opis metodologije (v primerih, ko le ta ni 
opisana v dokumentu Redni interni nadzori)

Pogostnost Izvajalec/ci Datum izvedbe in številka 
zapisnika

ZAPISNIK O REDNEM INTERNEM NADZORU 

Odgovorni nosilec

OBR 5100-024: Verzija 1/ 15.04.2016                                                                                                                                             1 / 3

Št.: __________________                Datum: __________________________

Služba oz. področje: ________________________________ Vsebina nadzora: ________________________________________

Ugotovljene neskladnosti, 
nepravilnosti, odstopanja

Korektivni / preventivni ukrepi Odgovorna oseba za 
izvedbo

Rok izvedbe Izvedbo preveril/a

Seznanjenost udeležencev (podpis):

Plan notranjih presoj in izvajalce le teh pripravi Služ-
ba za kakovost za vnaprej določeno obdobje. Plan nad-
zorov nad posameznimi področji (tematski nadzor) 
določi vodja oddelka/enote, zadolžena za področje na 
katerega se nadzor nanaša za naslednje leto.

GLAVNE VRSTE NADZORA: KDO IZVAJA IN KAKO 
POGOSTO?
Izvajanje rednih internih nadzorov je opredeljeno v 

standardnih operativnih postopkih posameznega sek-
torja/službe/enote/področja. Dokument mora vsebova-
ti naslednje postavke:
• namen, 
• območje izvajanja nadzora, 
• odgovornosti in 
• opis postopka izvajanja nadzora.

Letni plan internega nadzora 
Redni interni nadzori se določijo z letnim planom. 
Plan rednih internih nadzorov za posamezen oddelek/
enoto/službo pripravi odgovorni nosilec enkrat letno za 
naslednje leto na predpisanem obrazcu, kjer se opredeli 
vsebine, metodologijo, pogostnost izvajanja in izvajalce 
nadzora. Odgovorni nosilec je vodja sektorja/enote/
službe, če ni določeno drugače.

Plan internih nadzorov, katerih izvajalci so vodstvo 
bolnišnice in predstojniki sektorjev pripravi Služba za 
kakovost v sodelovanju z vodstvom bolnišnice in pred-
stojniki sektorjev enkrat letno za naslednje leto. Ti nad-
zori obsegajo:
• varnostne vizite vodstva
• glavne vizite strokovnega direktorja, glavne medi-

cinske sestre in vodij oddelkov.
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Varnostne vizite vodstva izvaja vodstvo bolnišnice in 
predstojniki sektorjev po planu, najmanj enkrat letno 
na vseh bolniški oddelkih.

Glavna medicinska sestra zavoda opravlja glavne vi-
zite, v smislu nadzora, skupaj s strokovnim direktorjem 
po planu najmanj enkrat letno po vseh bolnišničnih od-
delkih ter interne strokovne nadzore po sprejetem le-
tnem načrtu za celotno področje zdravstvene nege in 
oskrbe (najmanj 3-krat letno).

Redne interne strokovne nadzore in notranjo 
presojo kakovosti in varnosti izvajajo:

• predstojniki sektorjev sproti, najmanj enkrat meseč-
no v obliki mesečnih vizit,

• vodje posameznih medicinskih oddelkov sproti, naj-
manj pa z vizitami enkrat tedensko na oddelku,

• vodilne medicinske sestre oddelkov, služb, enot in 
skupnih služb znotraj svojih resorjev, samostojno 
ali skupaj s predstojniki,

• timske medicinske sestre oddelkov, služb in enot in 
skupnih služb najmanj enkrat ( 1-krat ) tedensko na 
področju zdravstvene nege.

Izredni interni nadzor se opravi na način:
• da se seznani z odgovori na postavljena vprašanja,
• da se vpogleda v medicinsko dokumentacijo,
• da se opravi razgovore in preveri strokovnost dela 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
• da se po potrebi opravi razgovor tudi s prizadetim 

bolnikom ali s svojci.

POROČANJE
O vsakem izvedenem nadzoru se naredi zapisnik na 

predpisanem obrazcu. Na podlagi zbranih rezultatov 
predlagamo korektivne in preventivne ukrepe. Rezul-
tati in ukrepi so predstavljeni širšemu krogu zaposle-
nih, saj z informiranjem zaposlenih in predstavljenimi 
ukrepi lahko preprečimo ponovna odstopanja. Po upo-
števanju postavljenih preventivnih in korektivnih ukre-
pov, se pri ponovnem ocenjevanju oceni tudi uspešnost 
izvedenih ukrepov. 

Služba za kakovost

Področje kakovosti in varnosti 
med prioritetnimi cilji OI v letu 
2016

Med letnimi cilji OI v letu 2016, zapisanimi v Programu 
dela in finančnem načrtu za leto 2016, je na prvem 
mestu navedeno področje kakovosti in varnosti:

Cilji vodstva so usmerjeni v izboljšanje kako-
vosti in varnosti zdravstvene oskrbe, izboljšanje 
zadovoljstva pacientov, širitev programa v smeri 
hitre in učinkovite diagnostike, brez čakalnih vrst 
in zagotovitev enake dostopnosti do zdravstvene 
oskrbe vsem pacientom. Princip razvoja in kon-
trole kakovosti je, da so cilji merljivi in časovno 
določeni. Opredeliti moramo tudi načine, kako 
bomo kakovost nadgrajevali. Eden najbolj učin-
kovitih načinov je pridobitev mednarodne akre-
ditacije, ki so jo uvedli v več drugih javnih zdra-
vstvenih zavodih. Vodstvo inštituta zelo aktivno 
sodeluje pri vseh dejavnostih za pridobitev akre-
ditacije. Tako smo v delovno skupino vključili 
tudi zunanjo strokovno pomoč z že pridobljeni-
mi izkušnjami in dobrim poznavanjem vseh po-
stopkov in procesov, ki bodo standarde iz akredi-
tacije implementirali v bolnišnično že obstoječe 
delovanje. Pri zaposlenih smo ugotovili zelo po-
zitivne odzive in pripravljenost, da pomagajo, da 
tudi na ta način izboljšujemo kakovost in varnost 
obravnave bolnikov.
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N A Š I  S T R O K O V N I  D O S E Ž K I

To je tehnika zunanjega obsevanja, s katero z veliko 
natančnostjo obsevamo tumor v pljučih. Pri takem ob-
sevanju uporabljamo skupno 1 do 8 obsevanj in visoko 
dozo na posamezno frakcijo obsevanja. Do sedaj smo 
na Onkološkem inštitutu Ljubljana že nekaj let izvajali 
stereotaktično obsevanje tumorjev v glavi, za obsevanje 
tumorjev drugje v telesu pa so potrebni drugačni teh-
nični pristopi. V tujini je ta tehnika uveljavljena že več 

let, zahteva pa primerno tehnično opremo in sodelo-
vanje zdravnika radioterapevta, medicinskega fizika in 
radiološkega inženirja. Le vsi skupaj s svojim znanjem 
lahko zagotovimo uspešno in varno zdravljenje bolnika. 

Metoda je primerna za obsevanje bolnikov s pljuč-
nim rakom v zgodnjem stadiju bolezni, ko še niso pri-
zadete regionalne bezgavke, bolniki pa niso kandidati 
za operativno zdravljenje ali ga ne želijo. Najpogosteje 
so kandidati za stereotaktično obsevanje starejši bolniki 
z drugimi spremljajočimi boleznimi, ki prinašajo veli-
ko tveganje za zaplete operativnega zdravljenja. 

Priprave na stereotaktično obsevanje so zahtevne in 
zamudne, saj gre za natančno obsevanje, pri katerem 
sta doza posameznega obsevanja in skupna doza zelo 
visoki. Velika natančnost priprave in samega obsevanja 
je nujna, saj so posledice neustreznega obsevanja lahko 
nevarne. Če tumor zgrešimo, je zdravljenje neuspešno, 
po drugi strani pa lahko z visoko dozo obsevamo zdra-
ve strukture, ki ne prenesejo visoke doze obsevanja, in 
povzročimo zaplete zdravljenja. Za obsevanje je potreb-
na imobilizacija bolnika s posebnimi pripomočki, ki 
omogočajo čim bolj udobno namestitev in s tem čim 
manj premikov med pripravami in samim obsevanjem. 
Ker se pljuča in z njimi tumor med dihanjem premika-
jo, za pripravo na obsevanje posnamemo tako imeno-
van 4-D CT prsnega koša, ki zajame vse faze dihanja. 
Na te posnetke zdravnik natančno oriše tumor ter zdra-
va tkiva in organe. Obsevalni načrt pripravi medicinski 
fizik, za potrditev vsakega obsevalnega načrta pa se od-

Pričetek zdravljenja s 
stereotaktičnim obsevanjem pri 
bolnikih s pljučnim rakom na OI
V Sektorju za radioterapijo OI smo v aprilu 2016 pričeli z novo tehniko obsevanja 
- s stereotaktičnim obsevanjem (SBRT) bolnikov s pljučnim tumorjem. 

Priprava bolnika na obsevanje. Ob vsakem obsevanju je potrebno 
bolnika namestiti v isti položaj kot ob pripravi in lego natančno 
preveriti tudi z dodatnim slikanjem.
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loči radioterapevt, ki bolnika pozna in upošteva njegove 
morebitne druge bolezni ali lastnosti, ki bi lahko vodile 
v zaplete zdravljenja. Za pravilen potek in samo izvedbo 
obsevanja pod nadzorom zdravnika in fizika poskrbi-
jo radiološki inženirji. Ob vsakem posameznem obse-
vanju s posebno tehniko slikanja preverimo ujemanje 
lege tumorja in načrtovanega obsevalnega polja. Vse to 
nam omogoča izvedbo varnega in uspešnega zdravlje-
nja, zapleti pa so ob upoštevanju priporočil redki.

Danes je stereotaktično obsevanje v svetu dobro 
uveljavljena metoda izbora za zdravljenje zgodnjih 
oblik pljučnega raka, pa tudi zasevkov drugih vrst raka 
v pljučih, saj so rezultati zdravljenja s SBRT primerljivi 
z operacijo. Ker je število obsevanj manjše in je skupen 
čas zdravljenja skrajšan na teden do dva, je zdravljenje 
za bolnika bolj prijazno in manj obremenjujoče kot pri 
standardnem zdravljenju s 30 obsevanji. 

dr. Martina Vrankar, dr. med., dr. Karmen Stanič, dr. med., 
dr. Ana Lina Vodušek, dr. med.

Podlaga za SBRT z vakuumsko blazino, s katero zmanjšamo 
premike med obsevanjem na najmanjšo možno mero.

V Dubrovniku na Hrvaškem je med  19. in 21. ma-
jem 2016 potekal Evropski kongres onkološke farma-
cije, ki ga vsaki dve leti organizira Evropsko združenje 
onkoloških farmacevtov (ESOP; European society of 
oncology pharmacy). Na zaključni prireditvi letošnje-
ga srečanja je posebna čast doletela magistro Moniko 
Sonc, saj ji je predsednik ESOP g. Klaus Meier podelil 
priznanje za življenjsko delo. Prislužila si ga je z dol-
goletnim uspešnim delovanjem na področju onkološke 
farmacije, za uspešno vzpostavljanje in negovanje od-
nosov med kolegi, za akademske prispevke ter za stal-
no podporo, vztrajnost in neutrudna prizadevanja pri 
ESOP-u.

Naši sodelavki iskreno čestitamo za podeljeno pri-
znanje! 

Asist. Monika Sonc, mag. farm. spec., na evropskem 
kongresu onkološke farmacije prejela priznanje za 
življenjsko delo

Monika Sonc s priznanjem ESOP za življenjsko delo
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Naši sodelavci z novimi nazivi
V aprilu in maju so trije naši sodelavci pridobili doktorski 
naziv:
  dne 14. 4. 2016 je Uroš Smrdel, dr. med., uspešno zago-

va rjal svojo doktorsko dizertacijo z naslovom "Imuno-
histokemični in genetski označevalci pri gliobl astomu",

  4. 5. 2016 je Ksenija Strojnik, dr. med., uspešno zago-
varjala doktorsko nalogo z naslovom "Vpliv zdravil z 
antipiretičnim učinkom na izhod okužb pri onkoloških 
bolnikih s hudo nevtropenijo",

  6. 5. 2016 je Ulrika  Klopčič, dr. med., specialist citopatolog, 
uspešno zagovarjala doktorsko nalogo: ''Opredelitev 
nodalnih drobnoceličnih limfomov B v citopatologiji''. 

Vsem trem sodelavcem iskreno čestitamo!

Pričetek zdravljenja bolnic z 
rakom dojk s tehniko obsevanja v 
globokem zadržanem vdihu

V sektorju za radioterapijo smo uvedli novo tehniko 
obsevanja bolnic z rakom dojk - obsevanje v globokem 
zadržanem vdihu. Prva bolnica je zdravljenje uspešno 
zaključila v maju.

Prednost obsevanja v globokem zadržanem vdihu je 
v boljši zaščiti srca pred sevanjem. V globokem vdihu se 
srce odmakne od tarčnega tkiva, ki ga obsevamo (dojka/
prsna stena), in tako prejme kar najnižji odmerek seva-
nja. Omenjena tehnika je še posebno pomembna prido-
bitev za bolnice, ki se obsevajo zaradi raka leve dojke. 

Tanja Marinko

Obsevanje globok vdih

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

(strokovna srečanja OI, organizirana aprila in maja 2016)

4. kongres klinične prehrane in 
presnovne podpore

Slovensko združenje za klinično prehrano in Slo-
vensko združenje za nefrologijo sta v povezavi s pred-
stavniki Geriatrične sekcije SZD in Onkološkim in-
štitutom Ljubljana v soboto, 2. 4. 2016, organizirala 
strokovni posvet o prehranskih problemih ledvičnih 
bolnikov in starostnikov. Multidisciplinarno srečanje je 
bilo primerno za vse zdravstvene profile. Na kongresu 
je bila posebej izpostavljena skupina bolnikov z ledvič-
nimi boleznimi in starostniki, ki so prehransko močno 
ogrožena populacijska skupina. 

Simpozij: Management of BRCA 
positive ovarian and breast cancer

Onkološki inštitut in Združenje za senologijo pri 
SZD  sta 7. 4. 2016 organizirala simpozij z naslovom: 
Management of BRCA positive ovarian and breast can-
cer. Prireditev je potekala v Grand Hotel Union. Orga-
nizatorji so gostili dva ugledna tuja strokovnjaka, in si-
cer sta s predavanji nastopila prof. dr. Gareth Evans, dr. 
med., genetski epidemiolog in klinični genetik (Man-
chester Academic Health Science Centre) in prof. dr. 
Stan Kaye, dr. med., internist onkolog (Royal Marsden 
NHS Foundation Trust). 

 Grand Hotel Union Ljubljana, Slovenia
 - Thursday, 7th of April 2016 -

MANAGEMENT OF BRCA POSITIVE 
OVARIAN AND BREAST CANCER

Prof. Gareth EVANS, MD, PhD;
Professor of Medical Genetics and Cancer Epidemiology, Genomic Medi-
cine; Manchester Academic Health Science Centre, The University of Man-
chester, Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust, 
Saint Mary’s Hospital, UK
Professor Evans has established a national and international reputation 
in clinical and research aspects of cancer genetics, particularly in neuro-
fibromatosis and breast cancer. He has developed a clinical service for 
cancer genetics in the North West Region of England. He is an important 
opinion leader nationally through membership of committees and was 
chairman of the NICE Familial Breast Cancer Guideline Development 
Group (2002-2010) and is now clinical lead (2011-). He lectures through-
out the UK and internationally on hereditary breast cancer and cancer 
syndromes. He has developed a national training program for clinicians, 
nurses and genetic counsellors in breast cancer genetics and established 

15.30 - 16.00

16.00 - 16.05

16.05 - 16.55

16.55 - 17.45

17.45 - 18.00

18.00 - 19.30

19.30

Participants gathering Silver room

Opening and welcome speech, M. Krajc

PARP inhibitors in ovarian cancer –  
a look back and a look forward, S. Kaye

BRCA1/2 associated breast cancer, G. Evans

Coffee Break

Moderated discussion and case presentations:

 ∙ BRCA genes and genes beyond BRCA –  
genetic testing from germline to somatic 
mutations - laboratory experiences, S. Novaković

 ∙ Cancer genetic counselling and testing  -  
from preventive medicine to treatment, M. Krajc

 ∙ First Slovenian experiences with olaparib  
in treatment of ovarian cancer, E. Škof

 ∙ Surgical treatment of BRCA positive breast cancer  
patients - 15 years of Slovenian experiences, J. Žgajnar

Dinner Blue room

PROGRAM

a system for risk assessment and counselling for breast cancer in Calman 
breast units implemented through a training course (1998-2011).
He has published 603 peer reviewed research publications; 225 as first 
or senior author. He has published over 90 reviews and chapters and has 
had a book published by Oxford University Press on familial cancer.

Prof. Stan KAYE, MD, PhD;
Professor of Medical Oncology, Royal Marsden NHS Foundation Trust; UK
Professor Stan Kaye is a consultant (and former Head) in the Drug Devel-
opment Unit (DDU) at the ICR and The Royal Marsden NHS Foundation 
Trust. The DDU is one of the world’s largest Phase I Units, taking part in 
approximately 30 current new drug trials. These include the first studies 
conducted with the PARP inhibitor, olaparib. 
Professor Kaye joined the ICR in September 2000 after 20 years in Glasgow, 
15 of which were spent as Head of Medical Oncology at Glasgow University.

He qualified in medicine in 1972 in London and completed training in 
medicine and oncology in London and Australia. His major specialties in-
clude drug development, drug resistance and ovarian cancer.
Prof. Kaye is the author of more than 350 peer reviewed papers; he sits on 
the Editorial Board of 12 cancer journals and on the Advisory Boards of 5 
cancer institutes. Until recently, he had a busy clinical practice at The Roy-
al Marsden, with responsibility for the core of patients with gynaecological 
cancers as well as those in the Drug Development Unit. He says his field 
of cancer research is “rewarding and exciting”, but is hoping he will now 
have more time to see the world.

Organisers: Slovenian Senologic Society and Institute of Oncology Ljubljana; Scientific 
and Organizing Committee: Ana Blatnik, Simona Borštnar, Mateja Krajc, Srdjan No-
vaković, Erik Škof, Janez Žgajnar; Invited International Speakers: Gareth Evans, Stan 
Kaye; Sponsored by: AstraZeneca UK Limited, Branch Office in Slovenia; Roche d.o.o.
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Ponovitev delavnice ‚Obravnava 
bolnika v zadnjih dnevih življenja‘

V četrtek, 7. aprila 2016, je v seminarju na H1 pote-
kala ponovitev 4-urne delavnice z naslovom ‚Obravnava 
bolnika v zadnjih dnevih življenja‘, v organizaciji Od-
delka akutne paliativne oskrbe OI. Cilj delavnice je bilo 
dodatno poglobljeno izpopolnjevanje s področja pali-
ativne oskrbe. Namenjena je bila vsem zdravstvenim 
delavcem, ki obravnavajo bolnike v času umiranja, in 
zlasti koristna za vse zdravnike, ki opravljajo dežurno 
službo.  

Strokovno srečanje ‚Predstavitev 
smernic obravnave bolnikov z 
rakom požiralnika in GE prehoda‘

Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD in 
Onkološki inštitut Ljubljana sta 15. 4. 2016 organizira-
la strokovno srečanje »Predstavitev smernic obravnave 
bolnikov z rakom požiralnika in GE prehoda. Srečanje 
je potekalo v predavalnici v stavbi C OI. Predavanjem je 
sledila predstavitev kliničnih primerov ter okrogla miza 
z zaključki.

Pri nastanku smernic za zdravljenje raka požiralnika 
in EGS so sodelovali strokovnjaki Onkološkega inštitu-
ta Ljubljana, UKC Ljubljana in UKC Maribor. Smernice 
so objavljene in dostopne na spletnem mestu OI. 

Podporno zdravljenje bolnikov 
z rakom - 2. šola

Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD, Sek-
cija za internistično onkologijo SZD in Onkološki in-
štitut Ljubljana so 6. maja 2016 organizirali strokovno 
srečanje Podporno zdravljenje bolnikov z rakom - 2. 
šola, ki je potekalo v predavalnici stavbe C. Ključne tri 
teme srečanja so bile: podpora onkoloških bolnikov na 
hormonski terapiji, podporno zdravljenje poznih posle-
dic onkološkega zdravljenja – plodnost, v tretjem sklo-
pu pa so bile predstavljene trenutno najbolj aktualne 
teme s tega področja. 

Šola raka dojk
Onkološki inštitut in Združenje za senologijo pri 

SZD sta organizirala Šolo raka dojk, ki je potekala v 
petek, 13. 5. 2016, s pričetkom ob 9. uri  v predavalni-
ci Onkološkega inštituta. Srečanje je bilo namenjeno 
predvsem družinskim zdravnikom, ginekologom, spe-
cializantom onkoloških strok, udeležili pa so se ga tudi 
zaposleni OI, predstavniki nevladnih organizacij s po-
dročja onkologije in drugi. 

Uspešne delavnice za izvajalce 
programa ZORA iz citopatoloških in 
patoloških oddelkov 

Dne 20. in 21. maja 2016 so v okviru programa 
ZORA na Inštitutu za patologijo Medicinske fakulte-
te Univerze v Ljubljani potekale intenzivne interaktiv-
ne Delavnice diagnostične citologije in patologije ma-
terničnega vratu / Diagnostic cytology and pathology of 
uterine cervix workshops, ki se jih je udeležilo okoli 80 
citopatologov, patologov in presejalcev iz vseh sloven-
skih odelekov za citologijo in patologijo, ki sodelujejo v 
programu ZORA. Vodili so jih priznani strokovnjaki iz 
Agencije za rak Britanske Kolumbije (British Columbia 
Cancer Agency, BCCA), iz Vancouvra v Kanadi: dr. Mal-
colm Hayes, dr. Jasenka Matisic in ga. Brenda Smith. 

Udeleženci so se na tečaj pripravljali s pomočjo e-te-
čaja diagnostične citologije in patologije materničnega 
vratu (http://zora.onko-i.si/za-stroko/), ki je bil dobro 

Šola raka dojk
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Prof. dr. Nikola Bešić, dr. med., predstojnik Sektorja 
operativnih dejavnosti na OI Ljubljana, in doc. dr. Katja 
Zaletel, dr. med., predstojnica Klinike za nuklearno 
medicino na UKC Ljubljana: ‚‘Letno v Sloveniji operiramo 
več kot 500 bolnikov zaradi bolezni ščitnice, na Kliniki 
za nuklearno medicino UKC LJ opravi vsako leto pregled 
več kot 16.000 bolnikov s težavami zaradi ščitnice, 
na Onkološkem inštitutu hodi na kontrolne preglede 
približno 3.000 bolnikov z rakom ščitnice.

Ščitnični dan

V času svetovnega tedna ščitnice je bil 25. 5. 2016 v 
predavalnici Onkološkega inštituta celodnevni strokovni 
simpozij Dan ščitnice v organizaciji Onkološkega inštituta, 
Klinike za nuklearno medicino UKC Ljubljana in Slovenske 
sekcije za onkološko kirurgijo. 

Srečanja so se udeležili tirologi, splošni zdravniki, 
kirurgi, citologi, patologi, otorinolaringologi, pediatri, 
ginekologi in študenti medicine. 

Štirje zanimivi klinični primeri in 21 predavanj so 
osvetlili sodoben pristop zdravljenja bolnikov z nepra-
vilnim delovanjem ščitnice. Udeleženci so veliko izve-
deli o novostih glede diagnostike in zdravljenja različ-
nih bolezni ščitnice v strokovnih priporočilih. 

Nikola Bešič

Predavatelji in predstavniki znanstvenega ter organizacijskega 
odbora: Margareta Strojan Fležar (Medicinska fakulteta), Ana 
Pogačnik (OIL), Maja Primic Žakelj (OIL), Malcolm Hayes (BCCA), 
Urška Ivanuš (OIL), Jasenka Matisic (BCCA)in Brenda Smith 
(BCCA), Ljubljana, 20. Maj 2016

Petkova delavnica citologije materničnega vratu. 

sprejet. S tem smo v program ZORA uvedli nov pristop 
k izobraževanju sodelavcev programa, ki ga bomo ver-
jetno uporabljali tudi v prihodnje.

 Delavnice so potekale v okviru programa ZORA 
(Onkološki inštitut Ljubljana), v soorganizaciji s Sek-
cijo za citopatologijo − SZD, Združenjem za patologijo 
in sodno medicino − SZD in Inštitutom za patologijo 
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.  

Urška Ivanuš

Strokovni simpozij: Dan ščitnice
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P O R O Č I L A  S  S T R O K O V N I H  D O G O D K O V

Prvi dan so bili štirje sklopi predavanj. Prvi sklop z 
naslovom Slovenija in rak je bil namenjen predstavitvi 
Registra raka RS, katerega delovanje nam je predstavila 
Frančiščka Škrlec, univ. dipl. org., viš. m. s., in držav-
nega programa za obvladovanje raka v RS s predstavi-
tvijo izr. prof. dr. Branka Zakotnika, dr. med. V prvem 
sklopu predavanj so nam predstavili tudi delovanje dr-
žavnih programov DORA, ZORA in SVIT in nas hkrati 
vse udeležence seminarja pozvali k promociji državnih 
programov, ozaveščanju ljudi o njihovi smotrnosti in k 
motiviranju ljudi na odzivnost za preventivne preglede. 
Živeti z rakom je bil drugi sklop, kjer smo bili deležni 
informacij o uspešnosti rehabilitacijske ZN onkoloških 
bolnikov na Soči in kakšna je vloga patronažne medi-
cinske sestre pri obravnavi onkološkega bolnika. Eva 
Kovačič, dipl. m. s., patronažna medicinska sestra, nam 
je nazorno predstavila pozitivne in negativne vidike 
njenega poklica, predvsem je poudarila samostojnost 

in prilagajanje procesa dela danim zmožnostim in situ-
aciji na terenu. Uvod v sklop Redki raki je bil namenjen 
predstavitvi redkih kožnih rakov. Sklop se je nadaljeval s 
predstavitvijo redkih rakov, kjer smo spoznali, da je bila 
groba incidenca vseh redkih rakov v 27 državah Evrop-
ske zveze v letih 1995-2002 108/100.000/leto, kar 
predstavlja 22 % incidence vseh rakov (Grašič, 2016). 
Ugotovimo torej, da redki raki sploh niso tako redki in 
da predstavljajo petino vseh bolnikov z rakom. Vidik 
dela zdravstvene nege pri redkih rakih sta nam predsta-
vili medicinski sestri iz Onkološkega inštituta Ljubljana 
in iz Očesne klinike. Prihodnost naše družbe so naši 
otroci in mladostniki. Zadnji, četrti sklop smo posvetili 
prav njim. Zdravstvena nega otroka z malignim obole-
njem je visoko specializirano delo, saj od medicinske 
sestre zahteva veliko znanja in čustvene zrelosti (Košir, 
Rožič, 2016). Poleg sistemskega zdravljenja se otroci 
in mladostniki zdravijo tudi z obsevanjem. Obsevalno 

Aktualno! Onkološke 
teme in dileme
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji je 8. in 9. aprila 
2016 v Hotelu Šport Otočec pripravila strokovno srečanje, ki se ga je udeležilo 
86 udeležencev. Namen seminarja je bil, da udeležencem predstavimo, kaj je 
aktualnega na onkološkem področju. Med predstavljenimi temami so se izpostavile 
tudi dileme, ki so vodile v diskusijo, po kateri so bili sprejeti določeni zaključki.

Analiza ankete po zaključku srečanja je pokazala uspešnost 
seminarja in zadovoljstvo udeležencev.

Na 43. strokovnem seminarju so bile predstavljene ključne 
novosti in dileme na onkološkem področju.
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zdravljenje je pomemben člen multimodalnega zdra-
vljenja otrok z rakom (Zadravec Zaletel, 2016). Zaveda-
ti se moramo vseh možnih neželenih učinkov zdravlje-
nja in zato bolnike tudi v odrasli dobi spremljamo na 
Onkološkem inštitutu Ljubljana. Irena Golob, viš. m. 
s. je s svojo predstavitvijo nazorno razložila pomen so-
delovanja bolnikov, z željo slediti vsem, ki so v otroštvu 
preboleli rakavo obolenje, in jim tako omogočili boljšo 
kakovost življenja. Srečanje se je nadaljevalo v soboto z 
aktualnimi podpornimi pristopi pri obvladovanju raka. 
Medicinska sestra in zdravnica iz Onkološkega inšti-
tuta Ljubljana sta nam predstavili komplementarne in 
alternativne pristope za lajšanje bolečine in medicin-
sko uporabo kanabinoidov. Strokovna predavanja smo 
popestrili z izpovedjo bolnice z rakom in s predstavitvi-

jo bioresonance in življenjskih vzorcev. Srečanje smo 
zaključili s predavanji o paliativni obravnavi onkoloških 
bolnikov in projektom Metulj.

Po končanem seminarju so udeleženci lahko svoje 
mnenje izrazili preko vprašalnika. Analiza vprašalnika 
je pokazala uspešnost seminarja in zadovoljstvo udele-
žencev. 

Člani sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v onkologiji se zahvaljujemo vsem udeležen-
cem 43. strokovnega seminarja. Hvala tudi vsem preda-
vateljem za izjemno strokovne in kakovostne preds-
tavitve.  

Zvonka Kastelic, Snežana Umičević
(Prispevek je bil že objavljen v informativnem biltenu Zbor-

nice – Zveze Utrip)

Kongresa se je udeležilo 600 farmacevtov, zdravni-
kov in drugih zdravstvenih delavcev iz 49 držav. Rdeča 
nit  kongresa  je  bila spodbujanje najvišjih standardov 
farmacevtske skrbi pri oskrbi in podpori bolnikov z ra-
kom. Kongres je potekal pod častnim pokroviteljstvom 
Vytenisa Andriukaitisa, komisarja za zdravje in varnost 
hrane pri Evropski komisiji. 

Program kongresa je obsegal osrednja predavanja, 
znanstvena predavanja in razprave o posterjih, ločeno 
za klinični in praktični oziroma tehnološki del onkolo-
ške farmacije. Veliko pozornosti je bilo posvečene mul-
tiprofesionalnemu sodelovanju zdravstvenih delavcev, 
kar je že na otvoritvenem predavanju dokazal g. Yuichi-
ro Ohe, ki je predstavil primere dobre prakse ekipnega 
pristopa k zdravljenju na Japonskem. Teme kongresa so 
med drugim pokrivale tudi področja farmakoekonomi-
ke, ponarejanja in varnosti zdravil, komplementarne in 
alternativne medicine/farmacije, nenamenske uporabe 
zdravil, upravljanja s tveganji in napak pri zdravljenju 

z zdravil, pristopov k onkološkemu bolniku v zunanjih 
lekarnah, nanotehnologij, zdravljenju z onkolitičnimi 
virusi – cepivi, zdravljenju s peroralnimi protitumorni-
mi zdravili, ipd. 

Pred kongresom je v Dubrovniku potekalo tudi 
zasedanje upravnega odbora in skupščina delegatov 
ESOP, ki se je je udeležilo kar 70 delegatov in celega 
sveta. Na zasedanju so bili predstavljeni pretekli dosež-
ki in projekti, ki potekajo pod okriljem združenja. Pred-
sednik je poudaril, da je pomembno »misliti globalno 
in delati lokalno«. Letošnje srečanje je bilo volilno. V 
upravni odbor ESOP sta bili ponovno izvoljeni Monika 
Sonc, kot komisarka za stike z WHO in vodja projekta 
farmakovigilanca, ter Andreja Eberl, kot vodja projekta 
EPIC (Empowering Pharmacists to improve health care for 
oral chemotherapy patients: Establishment of a European 
best-practice model), ki poteka v okviru Tretjega zdravst-
venega programa Evropske komisije.  

Monika Sonc in Andreja Eberl

Poročilo z evropskega kongresa 
onkološke farmacije
V Dubrovniku je med  19. in 21. majem 2016 potekal Evropski kongres onkološke farmacije, ki ga vsaki 
dve leti organizira Evropsko združenje onkoloških farmacevtov (ESOP; European society of oncology 
pharmacy). Pri organizaciji kongresa sta sodelovali tudi Monika Sonc, kot članica organizacijskega 
odbora in Andreja Eberl, kot članica programskega odbora.
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Letošnji simpozij zdravstvene in babiške nege Slo-
venije je bil posvečen predvsem kakovostni, odgovorni 
in varni oskrbi pacientov. V prvem sklopu predavanj 
simpozija je bila izpostavljena pomembnost akredita-
cije slovenskih bolnišnic za neprestano izboljševanje 

kakovosti in varnosti sistema zdravstvenega varstva. 
Poudarjeno je bilo, da sta pomembna pogoja pri tem 
izobraževanje in motivacija. Predavatelji so opozori-
li tudi na pomen spoštovanja svobode odločanja o la-
stnem zdravju ter zavedanja odgovornosti. Zdravstveni 
delavci smo namreč pogosto postavljeni pred  dilemo, 
kjer si nasproti stojita poklicna dolžnost ter pravica 
pacienta do zasebnosti in do svobodnega odločanja o 
lastnem zdravju, ki vključuje tudi pravico do zavrnitve 
zdravstvenega posega. Hkrati pa smo tudi odgovorni 
za mnoge odklone od varne prakse zdravstvene oskrbe 
in etično dvomljive odločitve. V drugem sklopu so bile 
predstavljene konkretne oblike za izboljševanje varne 
in kakovostne zdravstvene oskrbe. Tako so predavatelji 
spregovorili o referenčnih ambulantah, o pomenu ko-
ordinatorja zdravstvene oskrbe, o nujnosti zagotavljanja 
neprekinjenega patronažnega varstva in o medpoklic-
nem sodelovanju.

Praznovanje mednarodnega dneva medicinskih se-
ster se je zaključilo v večernih urah s slavnostno akade-
mijo in podelitvijo najvišjih priznanj Zbornice – Zveze. 
Dobitnice priznanj in druge medicinske sestre je nago-
vorila tudi ministrica za zdravje ga. Milojka Kolar Ce-
larc. Najvišja priznanja Zbornice – Zveze je letos prejelo 
deset medicinskih sester. Priznanje Angele Boškin za 
življenjsko delo je prejela ga. Maruša Šolar, ki je svojo 
poklicno pot začela leta 1947, svoje poklicno življenje pa 
je v največji meri posvetila zdravstveni negi pacientov 
na področju duševnega zdravja in je pomembno prispe-
vala k detabuizaciji psihiatrične diagnoze v družbi. 

Tjaša Pečnik

15. simpozij zdravstvene in babiške 
nege Slovenije: Prožnost zdravstvene in 
babiške nege skozi odgovornost, varnost 
in kakovost 
Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester je 12. maja 2016, pod motom Mednarodnega sveta 
medicinskih sester: “Medicinske sestre – moč za spremembe: vpliv na izboljšanje zdravstvenega 
sistema”, na Bledu potekal strokovni simpozij in slavnostna akademija s podelitvijo zlatih znakov, 
najvišjih priznanj Zbornice – Zveze, ter priznanjem Angele Boškin za življenjsko delo. 

MEDICINSKE SESTRE: moč za spremembe

VPLIV NA IZBOLJŠANJE
(PROŽNOSTI)

ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

12. MAJ 2016
MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER
#IND2016

Mednarodni svet medicinskih sester

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -

Zveza strokovnih društev medicinskih sester,

babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije



ON
KO

SK
OP

 0
3 

• 
ON

KO
ZN

AN
JE

40

Preko celotnega leta se za člane in ostale kolege pri-
pravljajo izobraževanja, delavnice, seminarji. Vsaki dve 
leti pa se organizira večji kongres, na katerem je običaj-
no prisotnih do 250 članov iz celotne Slovenije. Več o 
društvu lahko izveste na internetni strani http://www.
radioloski-inzenirji.si/  in profilu  Facebook https://
www.facebook.com/Drustvoradioloskihinzenirjev/, na 
katerem obveščamo o prihajajočih dogodkih. 

Na zadnjem kongresu, ki se je odvijal  20. in 21. 
maja v Kranjski Gori, je »barve« Onkološkega inštitu-
ta zastopalo več zaposlenih. Naj omenim samo aktivne 
udeležence kongresa, ki prihajajo z OI:
• Organizacijski odbor, ki je skrbel za priprava kon-

gresa: Vesna Briški, Uroš Gačnik, Gašper Podobnik 
– hkrati tudi vodja strokovne komisije kongresa in 
urednik zbornika povzetkov, ki je izšel kot supli-
ment Biltena.

• Moderatorji na predavanjih, recezenti: Brigita Ha-
clar, Saša Petković, Valerija Žager Marciuš.

• Predavanja:
− Evalvacija intrafrakcijskih premikov pri obsevanju 

karcinoma prostate, Andrej Breznik, Borut Kra-
gelj, Primož Peterlin, Valerija Žager Marciuš, Ire-
na Oblak.

− Vpliv spola na premik položaja izocentra pri obse-
vanju pljučnega raka, Valerija Žager Marciuš, Du-
nja Hace, Andraž Zagrušovcem, Timotej Ščančar.

− Zmanjšanje prejete doze na področje glave na-
dlahtnice pri obsevanju leve in desne dojke, Uroš 
Gačnik, Primož Peterlin, Daša Grabec.

− Nadzor kakovosti dela radioloških inženirjev v 
programu Dora, Veronika Kutnar.

• Plakat: Primerjava IMRT in 3DCRT tehnike obse-
vanja tumorjev glave in vratu, Petra Babič, Nevenka 
Čuk.

Na kongresu, ki je trajal dva dni, so bili poleg sloven-
skih kolegov prisotni tudi kolegi iz Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine, Srbije, Madžarske. Organizacijo izobra-
ževanja in druženja je večina kolegov ocenila kot odlič-
no izvedeno, kar je največja nagrada vsem, ki se aktivno 
vključujemo v delo društva. Skupaj smo preživeli lepe 
trenutke in se ob tem naučili marsikaj novega. 

Zahvalil bi se v prvi vrsti vsem, ki ste se odzvali in 
pripravili prispevke in s tem obogatili kongres, kot tudi 
ostalim, ki ste se kongresa udeležili kot poslušalci. 

Vse dobro - tudi v bodoče želim.  
Uroš Gačnik, podpredsednik DRI

3. kongres Društva radioloških 
inženirjev Slovenije (DRI)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (DRI) deluje in povezuje svoje člane 
že preko 62 let. Namen društva je v prvi vrsti združevanje strokovnega kadra, 
druženje, izobraževanje. 

Zaposleni OI so aktivno sodelovali tako pri organizacijskem kot 
strokovnem delu kongresa.

Udeleženci so organizacijo kongresa in druženje ocenili kot 
odlično izvedeno.
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Mediji o našem strokovnem delu
Aprila in maja 2016 je bil Onkološki inštitut Ljubljana omenjen v 380 prispevkih slovenskih medijev. 
Ti so poročali o naslednjih temah našega strokovnega dela (zaradi velikega števila objav so v poročilo 
vključeni le večji mediji):

APRIL 2016:
•  o raku prostate ob izdaji posodobljenega priročnika 

Rak prostate (Delo.si; Nedeljski dnevnik, Mojaleta.
si, Seniorji.info.si, Revija za moje zdravje, dr. Simo-
na Borštnar),

•  o delovanju državnega programa DORA v mobilni enoti v Idriji 
(povzemanje sporočila za javnost OI, Idrijske novice),

•  o izkušnjah pri zdravljenju melanoma (dr. Janja Ocvirk v 
Reviji za moje zdravje),

•  o delovanju državnega programa DORA v mobilni enoti v 
Postojni (povzemanje odgovora za medije OI, Pri-
morske novice),

•   o državnem programu ZORA in zgodnjem odkrivanju in pre-
prečevanju raka materničnega vratu (Vizita.si; povze-
manje vsebin s spletnega mesta programa ZORA),

•  o sodelovanju OI pri vzpostavljanju onkološkega oddelka 
v UKC Maribor (dr. Viljem Kovač za RA Maribor, TV 
Maribor, RA Slovenija, Tv Slovenija),

•  o psihoonkološki podpori bolnikom z rakom (dr. Zvezda-
na Snoj v oddaji Dobro jutro, TV Slovenija 1),

•  o obeležitvi osmih let delovanja državnega programa DORA 
(povzemanje sporočila za javnost OI, STA, Ljubljan-
ske novice, Radio Center, Radio Ptuj, Radio City),

•  o protikadilski zakonodaji (dr. Viljem Kovač v oddaji 
Posebna ponudba na TV Slovenija 1),

•  o raku jajčnikov in dejavnosti genetskega svetovanja in 
testiranja na OI (ob svetovnem dnevu raka jajčnikov, 
dr. Olga Cerar v oddaji Dobro jutro, TV Slovenija 1). 

MAJ 2016:
•  o protikadilski zakonodaji (dr. Viljem Kovač v oddaji 

Posebna ponudba na TV Slovenija 1),
•  o raku prostate ob izdaji posodobljenega priročnika Rak 

prostate (Primorske novice, dr. Simona Borštnar),
•  o izkušnjah z umiranjem (dr. Viljem Kovač na okrogli 

mizi v Cankarjevem domu na temo soočanja z mine-
vanjem),

•  o raku jajčnikov (povzemanje skupnega sporočila za 
javnost OI in Europe Donne ob svetovnem dnevu 
raka jajčnikov, STA, Svet24.si; Viva,si, Primorske 

novice, Radio.ognjišče.si, Med.over.net, Ljubljanske 
novice, Zdrave novice ), 

•  o povezavi med sevanjem in nastankom raka (oddaja Da-
nes, Planet TV, dr. Vesna Zadnik). 

•  o presejalnih programih za raka DORA, ZORA in SVIT (ob 
prireditvi Vrhniški dan zdravja, predstavitev progra-
mov DORA in ZORA),

•  o tumorskih cepivih (dr. Srdjan Novaković v oddaji Ul-
trazvok, Radio Slovenija 1, povezmanje na Seniorji.info),

•  o vzrokih za nastanek melanoma in zdravljenju (Med.over.
net, povzemanje knjižice OI - Melanom, informacije o 
bolezni in zdravljenju, avtorji dr. Janja Ocvirk, dr. Mar-
ko Hočevar, dr. Primož Strojan, asist. Borut Žgavec),

•  o incidenci raka v Sloveniji in presejalnih programih za 
raka DORA, ZORA in SVIT (Delo, ob projektu pilotnih 
centrov za krepitev zdravja),

•  o pridobivanju mednarodne akreditacije (Delo, STA),
•  o pojavnosti raka trebušne slinavke (Primorske novice),
•  o presejalnih programih za raka DORA, ZORA in SVIT (Ra-

dio Ptuj, ob dnevu odprtih vrat Zdravstvenega doma 
Ormož, predstavitev programov DORA in ZORA),

•  o vzrokih za nastanek melanoma in njegovi pojavnosti 
(TV Slovenija 1, Dnevnik, dr. Janja Ocvirk ob svetov-
nem dnevu melanoma),

•  o sodelovanju strokovnjakov OI pri vzpostavitvi radiotera-
pevtskega centra v UKC Maribor (izjava vodstva OI za 
Dnevnik),

•  o raku ščitnice (povzemanje skupnega sporočila za 
javnost OI in UKC Ljubljana ob svetovnem dnevu 
ščitnice, dr. Nikola Bešič in dr. Katja Zaletel, STA, 
Zdus-zveza.si, 24ur.com, Vizita.si, Nova 24 TV),

•  o širitvi programa DORA v SB Franca Derganca, Šempter 
(Primorski dnevnik),

•  o pričetku delovanja programa DORA v SB Izola (povze-
manje odgovor OI za Primorske novice, dr. Maksi-
miljan Kadivec),

•  o kajenju kot dejavniku za nastanek raka (povzemanje 
sporočila za javnost OI ob svetovnem dnevu brez 
tobaka, dr. Viljem Kovač, STA, Radio Center). 

Amela Duratović Konjević
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Nasvet: 
Nekaj koristnih nasvetov, če se boste podali na to pot:

• najprej počakajte, da v hribih skopni sneg;
• do Vogla si privoščite vzpon z gondolo, in sicer s 

prvo jutranjo vožnjo ob 7. uri;
• na pot se ne podajte v največji vročini, saj je pot zelo 

izpostavljena soncu;

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

Pohajkovanje od Vogla (1540 m.n.m.) 
do Komne (1520 m.n.m.) 

• s seboj vzemite čim več tekočine, saj med potjo ni 
nobene koče niti vode;

• vzemite si čas, naj se vam ne mudi, saj je pot res lepa.

Opis poti:
Torej, vožnja z gondolo je lahko nadvse lepa, sploh 

če je v dolini megla in v višini sonce. Pogled na Triglav 

Ja, prav ste prebrali, tokrat se višinski metri merijo v minus in ne v plus. Vmes pa morate vseeno 
narediti približno 700 m višinske razlike. Toda tudi to ni nič kaj napornega na peturni poti, kolikor je 
potrebno od Vogla do Komne, potem pa še slabi dve uri do doline, to je Slapa Savice. Za to krožno turo 
potrebujete dva avtomobila - enega pustite pri slapu, z drugim pa se vi in vaša družba pohodnikov 
skupaj zapeljete do gondole za Vogel. Lahko pa se peljete tudi z avtobusom »Hop-on/Hop-off« Bled-
Bohinj-Pokljuka-Triglavski narodni park, ali pa kar z avtoštopom, če imate kaj prakse na tem področju.

Pogled na Bohinjsko jezero s Komne  Pogled na Bohinjsko jezero
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me je tudi tokrat res očaral, tako kot vsakič znova. Ko 
se pripeljete na vrh Vogla, se pri Ski Hotelu usmerite 
desno, mimo planinske koče Merjasec in spustite do 
planine Zadnji Vogel. Planina oz. sirarna na planini 
še vedno obratuje in ta krajša pot je lahko tudi prijeten 
izlet z mlajšimi otroci. 

Krave so se že navdušeno pasle po sveže zeleni travi, 
čeprav so bili v juliju ponekod še ostanki snega. Oznake 
»Planina Zadnji Vogel, Komna« nas najprej usmerijo v 
gozd in po prijetni, široki poti pripeljejo do planine Za-
dnji Vogel. Držimo se leve smeri in prečimo smučarsko 
progo, saj nas desna stran usmeri proti hotelu Zlatorog. 
Pot se prične vzpenjati, tu pa že tudi kmalu pridemo iz 
gozda in odpre se nam čudovit pogled na okoliške vrho-
ve, kot so Šija, Vogel, Konjski vrh, Bohinjski Migovec …

Odprta pot, ki vodi po travnatem terenu, obdanim z 
redkim ruševjem, se nadaljuje proti Konjskemu sedlu. 

Kljub temu, da je narava v gorah za skoraj dva meseca 
v zaostanku v primerjavi z dolino, so se ob poti bohotile 
materina dušica, ranjak, šmarnice, smrekovi in borovi 
vršički in celo manjši gad se je nastavljal že skoraj po-
letni vročini. Med potjo sva srečala tudi pastirja s celo 
čredo krav, ki so si utirale pot po snegu, in moram pri-
znati, da je bil ta prizor dokaj nenavaden. Pastir jih je 
gnal na pašo do Planine za Migovcem in planino Gov-
njač. Povedal je, da je bilo pred tremi tedni še skoraj dva 
metra snega. 

Z vzponom do vrha sedla ste naredili že dobršen del 
višinskih metrov, zato je to kraj, kjer si človek brez sla-
be vesti privošči »ta kratkega« in malico iz nahrbtnika. 
Narediti morate tudi nekoliko daljši postanek za ogled 
vseh lepot, ki vas tu obkrožajo. 

Po zasluženem počitku sva se po utrjeni, pa vendar 
mehki poti spustila pod pobočje Bohinjskega Migovca 
(1901 m) in vse tako do Planine za Migovcem (1600 m), 
kjer lahko opazimo ostanke stare karavle, odpre pa se 
nam tudi čudovit pogled na Bohinjsko jezero, z nekoli-
ko višjih delov planine pa tudi proti Pršivcu in Triglavu. 

Pot se naprej vije med nizkim ruševjem, dviga in 
spušča in se nadaljuje levo proti planini Govnjač oz. 
desno v hrib proti Domu na Komni. Zaradi napoveda-
nih popoldanskih ploh in pooblačitve se odločiva, da se 
povzpneva kar direktno proti Domu na Komnu (dobrih 
30 min), kamor prispeva po šestih urah hoje in seveda 
vmesnega počitka. Zaradi bogate kulinarike, po kateri 
je znan Dom na Komni, je dobra enolončnica še kako 
dobrodošla, steklenica vode pa še bolj. 

Cvetka Švajger

Snežišče sredi poletja

Dom na KomniPogled proti Konjskemu sedlu
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Med športom se naše telo segreva, znojenje pa je 
»hladilni sistem«, ki s povečanim izhlapevanjem vode 
skozi kožo iz našega telesa izloča odvečno toploto. Pri 
večjem naporu, višji temperaturi in vlagi ozračja se 
naše telo izraziteje pregreva, zato postane pravilno in 
zadostno pitje še posebej pomembno. Da bi po športu 
nadomestili izgubljeno tekočino, jo morate zato zauži-
ti več, kot ste jo izgubili z znojenjem med vadbo, prav 
tako pa je pomembno nadomestiti izgubo soli, pred-
vsem natrija.

KOLIKO PITI?
Na splošno velja, da dnevno potrebujemo 2-3 litre 

tekočine – približno polovico jo zaužijemo s hrano in 
preostali del s tekočino. Športna vadba pa te potrebe po-
veča, več kot se potite, več morate piti. Pomembno je, 
da se ne zanašate na žejo kot signal za pitje. Piti morate 
načrtno na podlagi ocene izgube telesne tekočine z zno-
jenjem med vadbo. 

Kako pa lahko ocenite količino znoja, ki ga izločite 
med vadbo? 
• Najbolje je, da se stehtate pred vadbo in vsaj v eni uri 

po njej. 
• Med tehtanjem bodite minimalno oblečeni ali se 

stehtajte brez oblačil. 
• Upoštevajte količino tekočine, ki ste jo zaužili med 

vadbo.
• Upoštevajte količino urina, ki ste ga izločili med 

vadbo in pred tehtanjem.
Vsak kilogram izgube telesne teže ustreza enemu 

litru izgube tekočine. Vendar, po vadbi boste še nadalje 
izgubljali tekočino z urinom in potenjem, zato morate 

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

Kako se rehidrirati med športom 
v vročih poletnih dneh?
Vsi že vemo, da je pitje zadostne tekočine v vročih poletnih dneh in pri športu 
zelo pomembno. Vendar, ali vemo natančno, koliko tekočine potrebujemo, da bi 
nadomestili izgubo tekočine, ki jo z znojenjem izgubljamo med športom in po njem? 

nadomestiti 1,2- do 1,5-krat toliko tekočine, kolikor te-
lesne teže (znoja) ste izgubili med vadbo. V tabeli 1 je 
predstavljen primer, kako izračunati izgubo tekočine z 
znojenjem med vadbo. 

Primer izračuna - vadba traja eno uro

Telesna 
teža 
pred 
vadbo

Telesna 
teža po 
vadbi

Razlika 
v 
telesni 
teži

Zaužita 
tekočina 
med 
vadbo

Celotna 
izguba 
tekoči-
ne

Celotna 
potreba 
po 
tekočini

70 kg 69 kg 1 kg 
izgube 
(1000 
ml 
izgube)

500 ml 1000 + 
500 = 
1500 
ml

1800 ml 
do 2250 
ml

Kadar se med vadbo ali tekmo ne zmorete v celoti 
rehidrirati, je pomembno, da ne presežete 2 % izgu-
be telesne teže. Za posameznika s telesno težo 50 kg 
predstavlja to 1 kg telesne teže. Ob visoki temperaturi 
in vlagi ozračja pa je še posebno pomembno, da je iz-
guba vaše telesne teže nižja od 2 %. Če med vadbo ne 
nadomeščate izgube tekočine, lahko postanete zelo de-
hidrirani (izsušeni), kar lahko vodi do povišane telesne 
temperature, glavobola, slabosti in utrujenosti. Prav 
tako pa je pomembno, da s pitjem tekočine ne pretira-
vate celo tako, da po vadbi tehtate več kot pred njo. Tako 
stanje lahko privede do pomanjkanja natrija v telesu, 
ki se kaže kot glavobol, zmedenost, težave z dihanjem, 
nenavadna utrujenost in lahko ogrozi vaše življenje.
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KAKO PITI?
Da bi se izognili dehidraciji, je pomembno, da pijete 

načrtno in da vam redno pitje postane navada. Da boste 
dobro hidrirani, je treba pričeti piti že pred vadbo, to 
nadaljevati med vadbo in še po njej. Za boljšo hidracijo 
sledi nekaj krajših napotkov.

Pred vadbo:
• Vedno pričnite vadbo dobro hidrirani.
• Dve uri pred vadbo zaužijte 400-600 ml vode ali 

športne pijače.
• 10-15 minut pred naporno, dalj časa trajajočo vzdr-

žljivostno vadbo zaužijte 300-500 ml športne pijače.
Med vadbo:

• Z zadostnim pitjem poskusite pokriti izgubo tekoči-
ne, ki jo izgubljate z znojenjem.

• Med vadbo ne izgubite več kot 2 % telesne teže.
• Opravite »test izgube tekočine z znojenjem« v po-

dobnih okoliščinah (vrsta vadbe, temperatura ozra-
čja), da boste lažje načrtovali pitje med vadbo v po-
dobnih okoliščinah.

• Med vadbo, ki traja več kot eno uro, je priporočljivo, 
da vsakih 15 minut zaužijete 150-250 ml tekočine 
(najbolje športne pijače).

• S pogostim uživanjem manjših količin tekočine se 
lahko izognete težavam z želodcem.

• Pomembno je, da s pitjem ne pretiravate in ne zaužije-
te več, kolikor v resnici potrebujete - v takem primeru 
bo vaša telesna teža ob koncu vadbe višja kot pred njo.
Po vadbi:

• Zaužijte 1,2-1,5 litra tekočine za vsak izgubljen kilo-
gram telesne teže med vadbo.

KAJ PITI?
Katero vrsto pijače boste izbrali, je odvisno od vrste 

vadbe, od časa trajanja vadbe, od temperature in vlage 
v ozračju, koliko se pri vadbi spotite, od vašega okusa 
itd. Če vadba ni zelo intenzivna in traja manj kot eno 
uro in se pri njej niste zelo zadihali ter spotili, vam bo 
lahko zadoščala že voda ali drugi napitek. Pri intenziv-
nejši vadbi, ki traja dlje kot eno uro in se pri njej močno 
zadihate ter spotite (lahko tudi zaradi visoke tempera-
ture v ozračju), pa na vsako uro vadbe zaužijete športno 
pijačo, obogateno z ogljikovimi hidrati in natrijem (za 
nadomeščanje izgube energije in soli).

Voda

Primerna, kadar je izguba znoja majhna, izgubo soli lahko 
nadomestite z uživanjem slane hrane.

Hipotoniči športni napitki

Vsebnost sladkorjev je manjša od 4 g na 100 ml pijače.
So manj kalorični od izotoničnih in hipertoničnih pijač.
Nekateri športniki jih lažje uživajo, ker jim povzročajo 
manj težav z želodcem.

Izotonični športni napitki

Večino športnih pijač lahko uvrstimo v to kategorijo.
Običajno vsebujejo od 4-8 g sladkorjev na 100 ml pijače.
So koristen vir tekočine, sladkorjev in natrija.
So koristna pijača med dolgim napornim športom in po njem.

Hipertonični športni in drugi napitki

Vsebujejo več kot 8 g sladkorjev na 100 ml pijače
V primerjavi s hipotoničnimi in izotoničnimi napitki se iz 
črevesja počasneje vsrkajo v kri.
Koristni so, kadar so potrebe po sladkorjih večje in potrebe 
po tekočini manjše in kot rehidracija po športu.
V to kategorijo spadajo poleg športnih pijač tudi 
pomarančni sok in brezalkoholne gazirane pijače, vendar 
te ne vsebujejo natrija in so zato za učinkovito rehidracijo 
pri daljšemu športu manj učinkovite.

   Denis Mlakar-Mastnak, dipl.m.s., spec. klinične dietetike
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Gabrijela Kupljen, tajništvo v. d. generalne 
direktorice
Naslov knjige: Pot k sreči, Martin Kojc
Žanr: Osebnostna rast / Duhovnost 
Opis: Knjigo sem kupila pred približno desetimi leti 

in jo z muko prebrala do polovice. 
Pred kratkim pa me je na sloven-
skega psihologa Martina Kojca 
spomnila reklama za oddajo Zvez-
dana, zato sem knjigo še enkrat 
vzela v roke in jo skoraj na dušek 
prebrala. Predvsem me je prese-
netil njegov način razmišljanja, ki 
stvari postavlja na glavo ter nas uči 
biti srečne in življenjsko modre, 
saj pravi, da je sreča stanje duha. 

»Čimbolj se poglabljamo v skrivnosti naše resnične 
biti, tem bolj raste v nas spoznanje, da je vse snovno le 
odblesk naših misli.« (Martin Kojc) 

Uroš Smrdel, Sektor za radioterapijo
Naslov knjige: Bill Bryson, A walk in the woods
Opis: Bill Bryson je ameriški avtor, ki je dolga leta 

živel v Veliki Britaniji in je avtor več knjig, ki se dotikajo 
tako znanosti kakor tudi literature in pa predvsem po-
potovanj. Ko se je leta 1995 vrnil v ZDA, se je naselil v 
Novi Angliji, ob severnem delu Apalaške poti, ki se jo je 
odločil prehoditi.

V knjigi »A walk in the woods« opisuje svoje popoto-
vanje po poti, na katero se je podal z mladostnim prija-

Kaj bomo zaposleni OI brali med 
letošnjim poletnim oddihom? 

teljem. Humorni opisi potovanja dveh moških srednjih 
let, ki sta povrh vsega brez kondicije, se izmenjujejo z 
dejstvi iz zgodovine nastanka in varovanja poti.

Knjiga, po kateri je leta 2015 nastal tudi film, ki je bil 
predstavljen na filmskem festivalu Sundance, je napisa-
na v najboljši maniri treh mož Jerome Klapka Jeroma, 
zna biti v senci na plaži kar prijetno počitniško branje.

Helena Bevc, Specialistične ambulante
Naslov knjige: Judith Krantz: Dokler se ne snideva 

spet; Stephen King: Cujo; Kat-
hleen E. Woodiniss: Zimska vr-
tnica, Plamen in cvet, Izmika-
joči se plamen; Barbara Taylor 
Bradford: Ženske njegovega 
življenja; Heike Doutine: Hit; 
Dan Brown: Angeli in demoni, 
Da Vinčijeva šifra, Izgubljeni 
simboli; Jane Austen: Emma, 
Prevzetnost in pristranost.

Opis: Ker imam rada različ-
ne žanre (zgodovinske, drame, ljubezenske in grozljiv-
ke, kriminalke), sem navedla moje najljubše pisateljice 
in pisatelje in več knjig. Trenutno berem Valerio Massi-
mo Manfredi - Talosov ščit, naslednja izbira pa je knjiga 
pisateljice Doris Lessing Trava poje.

Krunoslav Sabo, Oddelek za nuklearno medicino
Naslov knjige: Jose Saramago: Esej o slepoti; George 

Orwell: 1984, Živalska farma; Edgar Hisenrath: Noč; 

Bliža se poletje in z njim čas dopustov, ko si marsikdo med nami lažje vzame čas za dobro knjigo. Nekaj 
sodelavcev smo zato prosili, da delijo z nami svoje dobre bralne izkušnje in priporočijo kakšno knjigo 
za to poletje. Imeli smo srečno roko pri izboru sodelavcev, ljubiteljev knjig - nastal je velik nabor in 
verjamemo, da boste v njem našli kaj tudi zase! 

P O L E T N O  B R A N J E
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Ken Folleth: trilogija Stoletje; Yuval Noah Harari: Sapi-
ens: kratka zgodovina človeštva. 

Žanr: Saramagov roman je eksistencialistični, Orwel-
lova sta antiutopična oz. družbenokritična, Hisenrath 
obravnava tematiko judovskih getov, Follethova trilogi-
ja spremlja junake petih različnih evropskih družin na 
njihovi poti skozi 20 stoletje.

Opis: Najraje berem zgodovinske romane na temati-
ko 1. in 2. svetovne vojne, všeč so mi tudi družbenokri-
tični romani, pri srcu mi je ruska književnost. V branje 
poleg vseh zgoraj naštetih priporočam nobelovca Iva 
Andrića in Aleksandra Solženicina, slednji obravnava 
tematiko ruskih gulagov oz. kritiko stalinizma. Od laž-
jega branja pa na temo vojne priporočam Archibalda 
Cronina, Hansa Helmuta Kirsta in Ericha Mario Re-
marcka. Od prebranih ženskih avtoric zgodovinskega 
romana se trenutno spomnim Jean M. Auel in njene 
sage o prazgodovinski ženski, začenši s prvo Rod jam-
skega medveda, ki je zelo prevzela mojo ženo Stanko.

Astrid Djurišič, Sektor operativnih dejavnosti, 
Oddelek za ginekologijo
Naslov knjige: Karkoli, pod kar so se podpisali Chri-

stopher Brookmyre, Andrea Camilleri, Neil Gaiman, 
Carl Hiassen, Charlie Stross, Val McDermid ali P.D. Ja-
mes.

Opis: Prilagam za pokušnjo odlomek iz Country of 
the Blind, druge knjige Christopherja Brookmyrea, mo-
jega najljubšega avtorja tartan noir.

 “Are you kidding?” he said with a quiet whisper of 
laugh. “Just because it’s a total farce and they’ve left 

smoking guns lying everywhere, you think it wasn’t the 
government? Come on, they’ve made a complete arse of 
absolutely everything else they’ve turned their hands to. 
The health service, education, transport - what makes 
you think assasination would be any different? In fact, 
I’m feeling a bit stupid myself that, with all the mess, 
fuck-ups and general incompetence, I didn’t recognize 
it as their modus operandi earlier.” 

(„Se hecaš?“, je zašepetal med tihim smehom. „Zato, 
ker je vse skupaj videti kot popolna farsa in se kar spo-
tikamo ob jasne dokaze na vsakem koraku, misliš, da 
ne gre za vladno operacijo? Daj no, iz vsega ostalega, 
česar so se lotili, so naredili sekret do neba. Zdravstveni 
sistem, izobraževanje, javni promet - kaj te navdaja z 
mislijo, da bi jim šel umor kaj bolje od rok? Pravzaprav 
se še sam počutim kot tepec, ker v vsej zmedi, zajebkih 
in splošni nesposobnosti nisem že prej prepoznal nji-
hovega modus operandi.“)

Barbara Jezeršek Novaković, Sektor internistične 
onkologije
Naslov knjige: Jo Nesbø - serija knjig o detektivu Har-

ry Hole-ju – Taščica, Brezskrbno, Pentagram, Odreše-
nik, Sne žak, Leopard, Fantom, v angleškem prevodu pa 
še The Bat, Cockroaches, Police

Žanr: kriminalne zgodbe 
Opis: Zelo sproščujoče bra -

nje o pravem antijunaku, ki ga 
»odlikujejo« nemogoč karak-
ter, alkoholizem, nespoštova-
nje vsakršne avtoritete, hkrati 
pa izjemne detektivske spo-
sobnosti, tenkočuten smisel 
za pravico in visoki moralni 
standardi. Priporočam tudi 
branje angleških prevodov in 

drugih knjig istega avtorja – npr. Headhunters, The Son.

Stanka Sabo, Register DORA
Naslov knjige: Zbirka knjig Bogdana Novaka Lipa ze-

lenela je (12 knjig)
Žanr: Roman - kronika dveh družin
Opis: Knjige opisujejo zgodovino dveh družin na 

Slovenskem, primorske in prekmurske, zgodba se zač-
ne že pred prvo svetovno vojno, spremljamo pa jo še 

Stanka in Krunoslav Sabo: Poletni nasvet: Podajte se v drugi svet, 
življenje zajemajte z veliko žlico in imejte se radi!
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Komaj smo čakali april... Obetal se je prijeten, son-
čen vikend... Mi pa s polno paro na tekaški tabor v Ro-
vinj, željni novih znanj, druženja in teka.

Glavna tema predavanj in delavnic je bila regene-
racija in psihološka priprava. V prijetnem vzdušju in 
v družbi vrhunskih strokovnjakov in trenerjev smo se 
naučili uporabljati masažne valje, spoznali pomen gi-
bljivosti in se naučili tehnik sproščanja. 

Z jutranjo telovadbo na plaži smo se pretegnili in do-
končno prebudili. Razdeljeni v skupine smo ob morju 
pretekli različne razdalje, krepili telo z vajami za moč, 
izpopolnjevali tehniko teka in tako pokurili kar precej 
kalorij. Seveda smo te uspešno nadoknadili popoldan 
na toplem sončku ob dobrotah. Zvečer smo se spreho-
dili do mesta in se pozno v noč zabavali ob humoristič-
nem programu, ki so ga pripravili naši super trenerji, 
očitno rojeni tudi kot igralci, ne samo športniki. Potem 
pa se je še plesalo...

Hvala Tek.si za čudovito sprostitev, znanje, pripravo, 
vadbo, druženje. Skratka, vikend brez enega minusa! 

Vrhunsko vsakotedensko vadbo smo potrdili že čez 
teden dni z odličnimi rezultati na Istrskem maratonu, 
kasneje na Teku trojk, posamezniki tudi na drugih pri-
reditvah. 

Polona Škulj

Tekaški tabor v Rovinju
V prejšnji številki Onkoskopa smo na kratko poročali, da so se naši ambasadorji teka in njihovi spremljevalci 
udeležili spomladanskega tekaškega tabora, ki je potekal od 1. do 3. aprila v Rovinju, in obljubili podrobnosti 
v naslednji številki. Vtise športnega druženja je strnila ena od aktivnih udeleženk tabora.

Večerni sprehod po mestu (foto: Monika Skitek)

Jutranje prebujanje na plaži (foto: Polona Škulj)

v socialistični Jugoslaviji. Knjiga se bere zelo tekoče, 
zgodba te povleče vase in ob tem spoznavaš zgodovino 
slovenskega prostora, v zgodbi se lahko vsakdo najde. 

Najraje berem zgodbe malega človeka s prepleta-
njem zgodovine. Trenutno berem zgodbo, ki nazorno 
prikazuje demenco in soočanje svojcev s to boleznijo. 
Avtor je Arno Geiger, naslov je Stari kralj v izgnanstvu. 
V branje priporočam tudi Khaleda Hosseinija in njego-

vi deli Tisoč veličastnih sonc ter Tek za zmajem. Vsak, 
ki želi razumeti današnje begunce in vse, ki bežijo v 
Evropo tudi prek naše države, bo te ljudi veliko bolje 
razumel, če bo v roke vzel knjigo avtorice Sibe Shakib z 
naslovom Afganistan, kamor se Bog pride le zjokat. Za 
dobro voljo pa priporočam knjigo Očarljivi skupinski 
samomor, avtor je Finec Arto Paasilinna. 

 

Z D R A V A  I Z B I R A
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S P O M I N J A M O  S E

Iz zgodovine inštituta

Recepti starega samskega 
gurmana za poletje
Kot smo napovedali v prejšnji številki, objavljamo nove recepte iz knjižice našega 
pokojnega sodelavca prof. dr. Marjana Erjavca Zapiski starega samskega gurmana. 
Ker smo že zakorakali v poletje, smo izbrali temu primerno poglavje. Dober tek!  

BUČKE A SCAPECE: rezine bučk ocvri, odcedi, ohla-
di, posuj z origanom, meto, česnom in soljo. Polij s 
kisom in temeljito ohladi.

K ROŠTILJU lahko serviraš dolge, tanke PAPRIKE, ki 
si jih že prejšnji dan napolnil z mešanico na toploti 
zmehčanega masla in mehkega sira. V hladilniku se 
je to strdilo in treba je le narezati tanke kolobarčke. 
PAZI, ker se na toplem to spet zmehča in je treba 
hitro požreti, ali pa hladiti naprej.

Pri Albertovih dajo k roštilju KUMARINO SOLATO s 
skuto, česnom, kislo smetano in poprom.

TURKI pa na kumare dajo sol, poper, česen, meto, 
til, pehtran, seskljane orehe, kis, limono, olje in jogurt.

GRKI, kot kaže, poznajo eno samo salato, ki pa je 
OK: paradajz, mlad ovčji sir (feta), čebula, olive, ku-
mare in ol-ol s soljo in poprom seveda. Nameso fete 
gre za silo tudi mlad slan srbski sir, kadar ni pod 
embargom.

Breda me je naučila delati PINDJUR, ki je senza-
cionalen in srbski: sesekljaš olupljene paradajze in 

pečeno papriko. Začiniš z oljem, kisom, poprom, 
soljo in MNOGO česna. Neka se na hladnom sve to 
dobro oženi!!

Če zmiksaš kumare, česen, orehe, sol, poper (op-
tion še čebula in koperc) ter dodaš malo kisa, jogurt, 
smetano in hladilnik, dobiš slavni bolgarski TARATOR.

Olgica POLNI PARADAJZE s tuno, čebulo, trdoku-
hanimi jajci, kaprami in majonezo.

Iz Italije je Magda prinesla tele MALANCANE: olu-
pljene razpoloviš in narediš v sredico zareze, vanje 
pa natlačiš godljo iz česna, drobtinic, peteršilja, soli 
in popra. Zdušiš v malo vode in ol-olja in požreš to-
plo ali hladno.

Provencalci PARADAJZE razpolovijo, nanje pa 
naložijo na olivnem olju prepraženo godljo česna, 
peteršilja, majarona, bazilike in drobtinic. Nato jih 
v mastni, pokriti posodi spečejo. Ker s paradajzi rav-
najo preudarno, jih solijo šele na kraju. Ali pa jih 
napravijo v solati: ol-olje, česen, peteršilj in bazilika. 
Seveda tudi sol-poper.

S U M M E R  F O O D  I S  G R E A T
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SALADE NICOISE (Niška solata) vsebuje od kuha-
nega le jajca. »Le must« so: razčetverjeni paradajzi 
in paprike, olive ter sardelni fileti. Ostale sezonske 
zelenjave ad libitum. Pissala (dressing) se napravi 
iz pomečkanih filetov, česna, popra, soli, sladkorja, 
kisa, olivnega olja. Posuj s pehtranom, krebuljico, 
peteršiljem, šnitlohom ali podobnim.

ENSALADA VALENZIANA bi morala spadati med »za-
jebke«. Vroče toaste naribaš s česnom in jih nalo-
mljene daš na dno. Plast nacefranih salatnih srčkov, 
tanke rezine pomaranče, nato feferonov. Dressing: 
masa iz kuhanih rumenjakov, olja, kisa, limone, soli, 
popra in sladkorja, ki jo pomešaš z nasekljanimi be-
ljaki in razprostreš po svoji ensaladi.

Bele dele PORA Provencalci pregrejejo na olju in 
zlože v posodo. Čez dajo kose paradajza, očiščenih 
oliv, sok in naribano lupino citrone, sol. Peteršilj, 
timijan, lovor navrh. Počasi duše 20 min, gverce z 
vrha pa na kraju posnamejo stran. Toplo ali mrzlo.

Za MALIDZANO SALATO Grki pečejo velike cele ma-
lancane do zgrbančenosti in skoraj zažganosti. Pod 
mrzlo vodo jih olupijo in razpečkajo. razkosane po-
kapajo z mnogo limone, s česnom, čebulo, poprom 
in sladkorjem ter stepajo kot za majonezo. Vmes do-
livajo olivnega olja. Hladilnik, bel kruh za tunkanje.

V Siriji iz malancan delajo BABA GANOJ. Olupljene 
kose zdušijo na (sezamovem) olivnem olju in ohlaje-
nim dodajo godljo iz česna, zelene paprike, limone, 
mete, tila, janeža in še več olja. Na kraju lonček jo-
gurta, hladilnik in bel kruh.

Turki imajo nekaj podobnega, čemur pravijo 
CHUNKIAR BEYENDI. Razpolovljene malancane dušijo 
v pečici s čebulo do mehkega na olivnem olju, čisto 
meso pa še naprej izparevajo do marmelade, dodaja-
joč olja, soli, popra, limone in medu. Hladilnik, nato 
pa na pečenega janca.

BROCCOLE povprečneži jedo kot karfiolo, z jes-
ham pa z olam. V ZDA kuhane prelijejo z vročim 
maslom-limono. Na SICILIJI delajo iz njih musako. 
Na dno pride ol-olje in sardelni fileti, nato broccoli, 
nato nalistan cacciacavallo ali holandec z muškatom. 
Večkrat. Na kraju olje in rdeče vino. To se pokrito 
cmari tričetrt ure, nato pa odkrito osuši.

FINOCCHI v Napoliju prav tako služijo za musako. 
Stare prej prevrejo, mlade pa kar pomokajo in rezine 
popečejo na ol-olju. Zložijo jih v plasteh, izmenoma 
s cacciacavallo ali mastnim ementalerjem ter posipa-
jo s parmezanom. Na kraju prelijejo z debelim para-
dajz zosom in maslom ter 20 minut pečejo na mali 
vročini.

V Nici se FINOCCHI jedo naribani kot kumare in 
malo soljeni. Pissala je storjena iz filetov, česna, po-
pra, sladkorja, jesha in ola. Sesekljane vršičke potre-
sejo na vrh.

Srbski DJUVEČ je delikatesa, ki jo kupuje v kon-
zervi edino ga. Zajčeva, znana po tem, da nikoli ne 
sleče modrca. Njegov bližnji sorodnik je francoski 
RATATUILLE in v obeh morajo veliki kosi zelenjave 
na kraju ostati celi. Razčofajo se le primitivcem.

»Frogs« prično svoje na ol-olju v težki posodi z 
nakolesano čebulo in strtim česnom. V dušenje vsa-
kih 5 minut po vrsti dodajajo kose malancan, papri-
ke, paradajzev, bučk. To pogvercajo na timijan, origa-
no, baziliko, pehtran, rožmarin, mleto papriko, sol, 
poper. Na majhnem ognju grejejo to tričetrt ure, če 
treba zalijejo z vinom in ponudijo z baguette in čr-
nim vinom.

»Hajduci« umažejo dve posodi. V prvi opečejo 
kose mesa (svinja, janček) in isto zelenjavo kot »fro-
gs«, pa še precej opečen krompir. To po vrsti zlagajo 
v (prsteno) jeno in sproti gvercajo s solpoprom, mle-
to papriko, peteršiljem in majaronom ali timijanom. 
Dobro pokrito zmerno grejejo v pečici dve uri. Meso 
lahko opuste, namesto tveganega krompirja pa vrže-
jo notri nekaj pesti riža. Tudi korenje gre zraven. 
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S P O M I N J A M O  S E

Utrinek iz Zlate knjige 

50 let Onkološkega 
inštituta Ljubljana

Onkološki inštitut je 50-letnico delovanja obeležil z 
več strokovnimi dogodki:
• 20. maja 1988 je potekal 12. Strokovni sestanek 

(skupina JOUT za proučevanje kostnih tumorjev);
• 3. junija 1988  je potekalo Posvetovanje o raku dojk 

(Kancerološka sekcija SZD, Zveza društev za boj 
proti raku Slovenije, Onkološki inštitut, Onkološka 
sekcija medicinskih sester (ZDMSS), Društvo onko-
loških bolnikov);

• 19.-20. septembra 1988  je potekalo strokovno sre-
čanje 'Slide seminar on Cytomorphology of Non-
-Hodgkin Lymphoma' (Onkološki inštitut, Sekcija 
za citologijo in citološko diagnostiko SZD).     ADK
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Onkološki inštitut Ljubljana je javni zdravstveni 

zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na 

sekundarni in terciarni ravni ter opravlja 

pedagoško in raziskovalno dejavnost na področju 

onkologije za celotno Slovenijo. 

Multidisciplinarni pristop k zdravljenju in 

timsko delo, uspehi v strokovnem in znanstveno-

raziskovalnem delu, dobro sodelovanje z 

domačimi zdravstvenimi ustanovami in aktivno 

vključevanje v mrežo slovenskih zdravstvenih 

služb kot tudi sodelovanje s podobnimi 

ustanovami v Evropi in po svetu dajejo inštitutu 

dobre temelje za nadaljnji razvoj.


