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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 15. novembra 
2016 Ameli Duratović Konjević:  
E: aduratovic@onko-i.si; T: 01 
5879 625 ali se oglasite v pisarni 
v pritličju stavbe C. Veseli bomo 
vašega sodelovanja!

 3 Uvodnik 
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 4  ODDELEK POD LUPO: Enota za fizioterapijo
 8 NA KAVI S SODELAVCEM: Tanja Marinko, Sektor za radioterapijo
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imenovanju za generalno direktorico
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zdravje
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KPOLETJE OSTAJA!*

Vsako leto se ob tem času soočam z enakimi neprijetnimi občutki zaradi 
konca poletja. Ne, da ne maram jeseni ali zime, le nekako se vedno znova 
težko sprijaznim z mislijo, da bo treba začeti sebe (in otroke ) oblačiti v več 
kosov oblačil, da ne bo mogoče  vsak dan s kolesom v službo, da bodo sončne 
žarke bolj pogosto zakrili oblaki ... Zanimivo pa se mi te misli vedno porajajo 
še v (zadnjih) dnevih, ki so topli, poletni. Že ob prvih znakih jeseni pa moje 
misli nato takoj preklopijo na pozitivne vibracije in jesenskih utripov se prav 
veselim – za začetek recimo prvega skupnega družinskega nabiranja kosta-
nja .  Poletje, vsaj tisto v mislih, si lahko naredimo vsak dan v letu!

Tudi naš inštitut je že zakorakal v delovno jesen, pri čimer je bilo poletje 
kljub dopustniškemu času zelo aktivno, tudi za uredniški odbor ONKO-
SKOPA. Dogajanja, čeprav jih je bilo res za odtenek manj, nam niso ušla 
– spremljali smo jih in zbrali v tokratni številki časopisa. 

Med pomembnejšimi informacijami je zagotovo soglasje Vlade  RS k 
imenovanju Zlate Štiblar Kisić za generalno direktorico OI. Pogovor z njo 
ob tem in ob polletju dela OI objavljamo v rubriki Aktualno. Še naprej 
se v našem časopisu spoznavamo – tokrat smo pod lupo vzeli oddelek fi-
zioterapije, na kavo pa smo šli s sodelavko Tanjo Marinko. Med drugimi 
aktualnimi novicami velja izpostaviti novo opremo v sektorju radioterapije 
in dva projekta  OI: restavracijo za zaposlene in investicijsko namero OI za 
gradnjo novega objekta nad uvozom v garažo. V zavihku promocije zdravja 
pišemo o tem, da opustitev kajenja pomeni takojšnjo in dolgoročno nalož-
bo v zdravje. V info-točki pišemo o profesionalnem razvoju medicinskih 
sester in o tem, kaj je podana privolitev bolnika. Rubriko kakovost tokrat 
posvečamo obvladovanju dokumentacije v zdravstveni ustanovi, temi, ki se 
na tak ali drugačen način tiče vsakogar od nas in bo v prihodnje vedno bolj 
pomembna. Spremljali smo tudi vsa poletna strokovna srečanja in druge 
naše dosežke (nove knjižice, nazivi, mednarodna sodelovanja…). 

V zadnjem delu predstavljamo plavalno sekcijo naših Ambasadorjev 
teka, objavljamo recepte ‚starega gurmana‘ in vas vabimo na barvit jesenski 
izlet. Ohranite poletje  v sebi! 

Amela Duratović Konjević
glavna in odgovorna urednica ONKOskopa

* stavek iz pesmi Tinkare Kovač Ne odhaja poletje
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Enota za fizioterapijo
 Edita Rotner, Sanja Đukić

Ob napredku onkološke diagnostike in zdravljenja je preživetje bolnikov z rakom daljše, rak je postal 
kronična bolezen, ob tem pa narašča potreba po celostni obravnavi bolnikov z rakom. Fizioterapija je 
pomemben del te celostne obravnave, del rehabilitacije, ki izboljšuje bolnikove psihofizične sposobnosti 
in samostojnost, s tem pa tudi kakovost življenja. Fizioterapija je na našem inštitutu prisotna že od 60. 
let prejšnjega stoletja. Da bi bolje razumeli vlogo fizioterapije v multidisciplinarni obravnavi bolnika z 
rakom, smo se pogovarjali z dolgoletno vodjo enote za fizioterapijo na OI Edito Rotner, in Sanjo Đukić, ki 
njeno mesto prevzema konec leta.

Prosim, da nam na kratko predstavite vašo enoto – kaj je 
vaša osnovna dejavnost in kdo so zaposleni v vaši enoti?
Edita Rotner: Fizioterapija je del mulitdisciplinarne-

ga tima, organizacijsko sodimo med skupne zdravstve-
ne dejavnosti OI. Fizioterapija ohranja, vzpostavlja ali 
izboljšuje bolnikove psihofizične sposobnosti in zmo-
gljivosti. Naša osnovna naloga je obravnava hospitali-
ziranih bolnikov, pa tudi ambulantnih bolnikov, ki so 
se zdravili pri nas; to so predvsem bolnice po operaciji 
raka dojk, bolniki z melanomom po operaciji pazdu-
šnih bezgavk, torej z omejenim gibanjem rok, bolnice 
z limfedemom, po ginekoloških operacijah ipd. 

Trenutno nas je v enoti zaposlenih pet ljudi, vsi smo 
diplomirani fizioterapevti z opravljenim strokovnim iz-
pitom. 

Vaša enota je del dejavnosti inštituta že več desetletij, 
danes je del skupnih zdravstvenih dejavnosti. Kako je 
potekal razvoj dejavnosti fizioterapije na OI, kakšni so 
bili pričetki? 
ER: Že od samega začetka je bilo mesto fizioterapev-

ta pri kirurških bolnikih, pri bolnikih, ki so se zdravili z 
radioterapijo in kemoterapijo. V tem času se je obravna-
va bolnika spremenila v tem smislu, da je zdaj onkolo-
ški bolnik kronični bolnik, se večkrat vrača, ima različ-
ne klinične slike. Temu se je prilagodilo tudi naše delo, 
pri čimer vedno sprotno ocenjujemo bolnikovo stanje 
in prilagajamo program fizioterapije.

Na katerih oddelkih ste prisotni, kako je razdeljeno delo?
ER: Prisotni smo na kirurških oddelkih, na interni-

stičnem, radioterapevtskem, prehranskem in paliativ-
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nem oddelku. Pri vseh bolnikih skušamo poleg mobili-
zacije ohranjati ustrezno psihofizično kondicijo, dokler 
se da. S tem se izboljšuje kakovost življenja. 

Pri bolnikih po operaciji je naša naloga zgodnja mo-
bilizacija (posedanje, vstajanje ali hoja, če je mogoče) in 
respiratorna terapija, s katero želimo izboljšati pljučno 
funkcijo. Pri drugih bolnikih je poudarek predvsem na 
mobilizaciji. V osnovi pa je naše delo usmerjeno v iz-
boljšanje fizične zmogljivosti; bolnika skušamo z aktiv-
nimi vajami in posedanjem naučiti spet hoditi.

Kako potekajo vaši delovni dnevi? 
Sanja Đukić: Zjutraj se zberemo, se pogovorimo o po-

teku delovnega dne, zadamo si cilje. V dopoldanskem 
času, ko so na oddelkih vizite, zajtrk, nega bolnikov, 
smo mi v ambulanti. V tem času obravnavamo bolni-
ke z limfedemom. V ekipi imamo tri limfterapevte, ki 
delajo ročno limfno drenažo. Pri obravnavi bolnikov z 
limfedemom izvajamo t. i. kombinirano dekompresij-
sko terapijo, ki zajema ročno ali aparaturno limfno dre-
nažo, kompresijsko povijanje in učenje vaj. Nato gremo 
na oddelke; en fizioterapevt obišče dva oddelka, med 
seboj pa si vedno pomagamo. Med kosilom na oddelku 
smo zopet v ambulanti - obravnavamo bolnike, ki priha-
jajo na razgibavanje, učenje vaj ipd. 

Kakšen je postopek, da bolnik pride do vas? 
ER: Napoti ga zdravnik onkolog.
Ali imate podatek, koliko bolnikov gre čez ‚vaše roke‘ na 
leto? 
SĐ: Za delo v ambulanti imamo samo podatek o šte-

vilu storitev, ne pa števila bolnikov. Imamo pa število 
prvih obravnav, teh imamo približno 600 na leto. Ta 
številka narašča. Bolniki imajo običajno vsaj tri obiske 
pri nas.

Bolnikom stojite ob strani med zdravljenjem in po 
zaključenem zdravljenju. Kateri bolniki vas najbolj 
potrebujejo?
SĐ: Veliko bolnikov z rakom je tako oslabelih, da so 

slabše pokretni ali nepokretni, vse te bolnike obravna-
vamo po naročilu zdravnika. Veliko je tudi starejših, ki 
so težje pokretni zaradi drugih bolezni, živijo pa sami, 
pri njih imamo cilj, da jih čim hitreje pripravimo za 
samostojno življenje. Treba je povedati, da pri mnogih 
žal tega ne dosežemo.

Klinične slike oz. stanja bolnikov, ki jih obravnava-
mo, so različna – splošna oslabelost, vrtoglavica ali mo-

tnje ravnotežja, določeni nevrološki izpadi, paraplegija, 
hemiplegija. Težave so lahko akutne ali kronične. 

Obravnavate veliko bolnic po zdravljenju raka dojk?
ER: Ja, pri čimer je pri njih res velika razlika nekoč 

in danes. Pred 20, 30 leti so bile po zdravljenju hospi-
talizirane tri tedne. V tem času smo bili fizioterapevti 
tisti, ki smo razgibali roko bolnice. Danes je zdravljenje 
bolnic z rakom dojk praktično ambulantno, ki traja tudi 
do osem mesecev, v tem času bolnica ne gre v zdravili-
šče. Danes je naloga razgibavanja na sami bolnici, ona 
je sama svoj terapevt, naša naloga je danes predvsem 
v ozaveščanju, dajanju navodil, kako naj bolnica vadi, 
da bo pridobila ali ohranila gibljivost roke, kakršno je 
imela pred operacijo. Smo pa vedno tukaj, če bolnica 
karkoli potrebuje, ambulanta je vedno odprta.

Predstavljam si, da mora kakovostna fizioterapija slediti 
vsemu novemu znanju. Kako skrbite, da tudi vaša enota 
sledi vsem sodobnim smernicam fizioterapije? 
ER: OI je v primerjavi z drugimi ustanovami korek-

ten delodajalec, kot enota imamo določeno kvoto, ki 
jo izrabimo za izobraževanje vseh zaposlenih za nove 
metode in tehnike ali za obnavljanje določenih znanj; 
konkretno je OI omogočil vsem trem limfterapevtkam 
šolanje, ki traja štiri tedne. Danes je glede možnosti pri-
dobivanja novih znanj tudi naše razmišljanje drugač-
no; posameznik se izobražuje tudi mimo tega, kar mu 
omogoči delodajalec, dodatna znanja si samoiniciativ-
no pridobiva na svoje stroške v svojem zasebnem času, 
to velja tudi za naše zaposlene. 

Edita Rotner - Ditka, Sanja Đukić, Jasna Ćosibegovbić in Toni 
Petrušić (nadomešča Pavlino Koprivec, ki je na porodniškem 
dopustu). Manjka še Irena Primožič, ki je na zasluženem 
letnem dopustu.
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Kako ste zadovoljni z mestom fizioterapije v sistemu – 
priznavanje pomena fizioterapije, sodelovanje z drugimi 
oddelki in profili, kadrovska zasedenost, opremljenost, 
možnost slediti smernicam, izobraževanje… 
ER: Sodelovanje z zdravniki je dobro; fizioterapevti 

se lahko za kakršnokoli dodatno informacijo, ki jo po-
trebujemo za ustrezno obravnavo bolnika, kadarkoli 
obrnemo na lečečega zdravnika. Žal še vedno samo 
ustno, tukaj bomo morali narediti korak naprej, k infor-
matizaciji našega dela. Tako bomo tudi lažje ocenjevali 
naše delo, zdravnik pa bo lažje spremljal bolnikov na-
predek. Tudi sodelovanje z drugimi profili je korektno, 
mislim, da spoštujejo in cenijo naše delo, se obračajo 
na nas. Naloga vseh nas je pomagati bolniku. 

Si pa želimo, da bi v prihodnje dobili prostore, kjer 
bi imeli centralno fizioterapijo za obravnavo tako ho-
spitalnih kot ambulantnih bolnikov. To nam manjka. 
Sodobne tehnike fizioterapije so že zdavnaj presegle 
delo z bolnikom samo ob postelji.

Pravite, da je fizioterapija uspešnejša z aktivnim 
sodelovanjem bolnika. Onkološki bolniki so pogosto v 
težkih duševnih in čustvenih stiskah, kar lahko omejuje 
izvajanje fizioterapije. Kako jih uspešno vzpodbudite, 
motivirate za sodelovanje?
SĐ: Včasih lahko, včasih težko . Odvisno od vsake-

ga posameznika, večinoma pa sodelujejo. Cenijo to, da 
si vzamemo čas. Najprej za pogovor, tudi s svojci. Klju-
čen je pozitiven pristop, skupaj z bolnikom si zadamo 
kratkoročne cilje. Cilj in želja vsakega bolnika je, da je 

pokreten in samostojen, čim manj odvisen od drugih 
čim dlje, in ta motivacija je pomembna.

ER: Mogoče nam je lažje kot npr. sestram, ker si bolni-
ki pod fizioterapijo predstavljajo del svojega zdravljenja, 
ki jih bo postavil pokonci. Mi smo kot nekakšna asociaci-
ja na gibanje, na to, da se mu bo povrnilo prvotno stanje. 
Bolnik ima na tak način večji motiv za sodelovanje.

Ta vaš dodaten vložek, da angažirate, motivirate 
bolnika, se mi zdi zelo pomemben, hkrati pa mogoče 
malo neviden del vas kot fizioterapevtov? 
SĐ: Drži. Včasih bolnike samo poslušamo, včasih se 

zjočemo skupaj . Ampak gradimo skupaj naprej. Spo-
štujemo bolnikove želje, kak dan ga pustimo, če nima 
prave volje tisti dan. Iz dneva v dan pa spremljamo sta-
nje in prilagajamo delo.

Omenili ste, da del svojega časa namenite tudi svojcem, 
ki sodelujejo pri skrbi za bolnika? 
SĐ: Običajno smo v kontaktu s svojci. Če je treba, 

tudi njim pokažemo, damo navodila, npr. kako bolni-
ka presesti z vozička na posteljo, smo vedno dosegljivi 
tudi za njih. Sodelujemo tudi na družinskih sestankih, 
predvsem pri paliativnih bolnikih. Veliko bolnikov vsaj 
v začetku potrebuje pomoč svojcev pri skrbi doma, ko 
so odpuščeni iz bolnice.

Kaj je tisto, kar poplača vas vsakodnevni trud za 
dobrobit bolnikov? 
ER: Največ nam pomeni napredek in zadovoljstvo 

bolnika. Najbolj seveda, če bolnik odkoraka sam domov. 
Pogosto pa seveda ni tako. Ampak če dosežemo to, da 
je bolnik zadovoljen, potem smo nekaj naredili. To pa 
je odvisno od bolezni, prognoze, kliničnega stanja bol-
nika. Vse poraze pa seveda čutimo tudi mi. Zato v času 
dela samo s težkimi bolniki posameznik potrebuje re-
generacijo lastne psihe. Te usode ne gredo mimo nas. 
Zato sproti spremljamo stanje bolnika, spreminjamo 
cilje, zadovoljni smo z majhnimi dosežki. V ekipi skr-
bimo za pozitiven odnos, povemo si kakšno anekdoto, 
ki se je zgodila na oddelku, predvsem pa se veliko po-
govarjamo o bolnikih. Zato da izrazimo in skomunici-
ramo tiste težave, stiske, ki jih čutimo pri delu. Ne sme-
mo jih nositi domov, zunaj tudi ne moremo govoriti o 
tem zaradi varovanja podatkov, tukaj pa lahko. Pri tem 
imamo dve koristi; prvič, kot sem rekla, če se pogovar-
jamo, lahko te stiske olajšamo; drugič, vsi poznamo vse 
bolnike in je to lažje, ko se nadomeščamo med seboj ob 

Edita Rotner, dolgoletna vodja enote za fizioterapijo, gre konec 
letošnjega leta po več kot 30 letih dela na OI v zasluženo 
upokojitev. Poleg nje je Sanja Đukić, ki se pripravlja na prevzem 
vodenja enote.
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odsotnostih. Vsi delamo praktično vse, zato imaš vedno 
občutek, da bolnika poznaš.

SĐ: Se strinjam z Ditko. Veliko nam pomeni, ko nas 
bolnik čez pol leta sreča na hodniku in reče ‚Hvala, ste 
mi pomagali‘. Ali ‚Pozdravite tudi tisto drugo, se ne 
spomnim imena, ampak sem vam hvaležen‘. Vsi majh-
ni koraki so pomembni. Dobro se počutimo, ko se bol-
nik sam pohvali, ‚danes sem se pa uspel sam dvigniti‘. 
To so male zmage, ki odtehtajo. Pa vsi smo dobre volje, 
mogoče smo vsi fizioterapevti taki, ker imamo radi gi-
banje, smo bolj energični, nič nam ni težko.

ER: Jaz nisem še nikamor potihem prišla .
SĐ: Mogoče je lažje tudi zaradi tega, ker ko mi pride-

mo, vedo, da bo nekoliko drugače. Če bo le možno, bo 
sedel, stal in morda tudi hodil. Včasih lahko potelovadi 
v postelji.

Jeseni se vašemu oddelku obetajo velike kadrovske 
spremembe. Ditka, po dolgih letih vodenja odhajate v 
zasluženo upokojitev . Kako to sprejemate - vemo, da 
še danes marsikdo od zaposlenih enači fizioterapijo z 
vašim imenom. 
ER: Res je, ker sem pač toliko časa že tukaj, neka 

konstanta, so se ljudje navadili name. Lani sem že iz-

polnila pogoje za upokojitev in takrat je bila misel na to 
še čisto nemogoča. Potem pa je počasi dozorelo v meni 
in sem sprejela to, da grem. Vesela sem, da lahko pu-
stim in zaupam vodenje Sanji. Veliko ji prepuščam, ji 
delegiram, je kar obremenjena. Vedno sem onkologijo 
imela kot drugi dom. Zmeraj sem čutila pripadnost tej 
ustanovi. Zelo zaščitniška sem bila navzven; nikomur 
od zunanjih nisem dovolila, da je kaj grdo govoril čez 
to hišo . Tukaj je bila vedno dobra obravnava bolni-
ka, mnogi med njimi poudarjajo, ‚tam na onkologiji 
ste pa res dobri, prijazni itd‘. Več kot 30 let sem bila 
tukaj, tako da bo gotovo težko, ker zapuščam moj drugi 
dom. Se pa veselim tudi drugih obveznosti in tudi tega, 
da bom prišla sem na kavo . Nekaj let je bila naša 
ekipa starejša, leta 2008 pa sem dobila v kolektiv štiri 
mlade pripravnice. Na novo smo zastavili vse skupaj 
in teh osem let je bilo lahkotnih, vsa ta mladost mi je 
dala energijo, dobro sem se počutila. Zdi se mi, da smo 
vzpostavili dober in iskren odnos z mlajšimi kolegica-
mi, spoštljiv, da smo se eden od drugega učili in tudi 
veliko naučili. 

Sanja, vi torej prevzemate vodenje fizioterapije konec 
leta, kakšni so vaši občutki? Razen strahu .
SĐ: Razen strahu, ja . Na začetku nisem bila čisto 

prepričana, da sem primerna, pa so mi potem drugi so-
delavci dali podporo in rekli, ja, Sanja, ti boš prava. Jaz 
kot oven po horoskopu imam očitno nek značaj, da pre-
vzemam pobudo. Ditka je to očitno v meni prepoznala 
in dala predlog. Poskušala bom biti vsaj pol tako dobra.

(Smeh vseh)
SĐ: Imela sem dobrega učitelja.
ER: Sanja, morate biti boljša, ker bom potem pono-

sna. Vedno pravijo, da mora biti učenec boljši od uči-
telja .

SĐ: Se strinjam . Začetek bo gotovo težak, ampak 
telefonsko številko bo Ditka pustila . Občutki so se-
veda mešani, ampak bomo z ekipo, ki ostaja, skušali 
enako kakovostno, z dobrimi odnosi, z nekaj inovaci-
jami, predvsem informatizacije dela, nadaljevati nivo 
naše obravnave. 

ER: Tukaj gre meni kritika, tu se pozna, da kot starej-
ši vodja nisem imela toliko iniciative na tem področju. 
Mladi sodelavci imajo sedaj te nove izzive pred sabo, da 
naredijo ta del bolj sodoben v današnjem času. 

Amela Duratović Konjević

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (DOBS) je oktobra 2010 v 
zaključni donaciji iz sredstev dobrodelne akcije „Stopimo skupaj 
za bolnike z rakom“ predalo v uporabo enoti za fizioterapijo štiri 
vozičke za pomoč pri hoji in aparat za elektromišično stimulacijo. 
Na sliki v ospredju vodja oddelka za fizioterapijo Edita Rotner in 
članica DOBS Milena Mramor ob predaji (Avtor: Janez Platiše).
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Kaj vam zjutraj pričara nasmeh na obraz in dobro voljo?
Najprej kavica v moji barviti skodelici . Če je zunaj 

sonce, je super, če ne, potem pač poiščem kakšno drugo 
pozitivno stvar. 

Koliko časa ste že na OI?
Teče štirinajsto leto.
Kako zgleda vaš tipičen dan?
Vstanem malo pred šesto, čeprav  bi z veseljem še 

malo pospala . Nisem ravno jutranji  tip. Potem za laž-
ji začetek dneva najprej popijem kavo. Med tem razmi-
slim, ali je pred odhodom od doma treba opraviti še ka-
kšno gospodinjsko opravilo, to verjetno vsi poznamo . 
V službo se najraje odpravim s kolesom, ker je najhitreje, 
saj na moji poti do službe ni skoraj nobenega semaforja, 
pa tudi pot je tako lepša in bolj zanimiva, kot če bi se vo-

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

Sodelavko dr. Tanjo Marinko iz Sektorja radioterapije še nikoli nisem videla brez nasmeha. Tudi sama 
pravi, da je to njena nujna dnevna oprema ter začimba za uspešen delovni in družinski dan. In njen dan ni 
nikoli dolgočasen: zdravnica, ki jo cenijo bolniki in sodelavci, mama treh otrok, vsestranska glasbenica 
in športnica ter ljubiteljica barvnih kavnih šalčk, s katerimi začne dan. Zato smo jo z veseljem povabili 
na pogovor ob kavi.

zila z avtom. Sledi služba, popoldne pa družinsko življe-
nje s tremi otroki. Zato ni nikoli dolgočasno . Zdaj, ko 
so malo večji in odraščajo, z možem praviva, da sva po-
stala neke vrste hišna receptorja: otroci nama sporočajo, 
kam grejo, kdaj pridejo, kdaj in kaj bi jedli... Midva pa se 
trudiva ugoditi njihovim željam in potrebam . Super je, 
če se nam vsaj enkrat na dan uspe skupaj zbrati pri mizi.

Kaj vas pri delu na OI najbolj izpolnjuje? 
Zagotovo to, da so bolnice in bolniki, s katerimi de-

lam, zadovoljni. Če vidim na njihovih obrazih, da odha-
jajo domov pomirjeni in se počutijo varno, se tudi jaz 
dobro počutim.

Onkologija se mi zdi že od študija dalje zanimiva. 
Mislim, da te lahko izpolnjuje le tisto, kar te res zanima. 
To potem tudi delaš s srcem in ne zgolj za denar.

asist.  dr. Tanja  Marinko, dr. med., spec. 
onkologije z radioterapijo,  Sektor radioterapije
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Kaj cenite pri sodelavcih?
Poštenost, delavnost, predanost, pripravljenost za 

pomoč ter spoštljiv odnos do sodelavcev. Cenim stro-
kovnost, sprejemanje različnosti, pa tudi priznavanje 
napak, saj nihče ni popoln. Dobra volja, nasmeh in hu-
mor pa so ob tem odlične začimbe . 

Cenim tudi pozitiven pristop k reševanju proble-
mov, ker je tako pot do rešitve problema hitrejša in za 
vse bolj enostavna. 

Naj tole izkoristim in povem, da nas, zaposlene na 
OI, bolniki pogosto pohvalijo. Cenijo našo prijaznost, 
hvaležni so za pozornost, ki jim jo posvetimo. Pa ne 
samo zdravnike, pohvalijo prav vse zaposlene. Mnogi 
rečejo, da takega pozitivnega odnosa osebja do bolnikov 
niso občutili še v nobeni drugi zdravstveni ustanovi, 
kjer so se zdravili. 

Kaj naredite, ko rabite popoln odklop od vsega? 
Veliko stvari rada počnem za odklop; mislim, da mi 

ravno ta raznolikost daje energijo. Pozimi pogosto te-
čem na smučeh in smučam, poleti rada jadram, ima-
mo športno jadrnico olimpijskega razreda 470, ki ob 
dobrem vetru ponuja obilo pravega športnega užitka 
. Jadranje je lahko prav adrenalinsko, nimaš se časa 
ukvarjati z drugimi mislimi, sicer padeš v vodo . Rada 
grem v naravo, v hribe. Tudi dopust mora biti aktiven – 
večdnevno poležavanje mi v bistvu energijo jemlje, mi 
je ne daje. Ravno smo se vrnili z družinskega kolesarje-
nja po Franciji prek najvišjih alpskih prelazov. Prikole-
sarila sem na 2.770 m visoki Col de l‘Iseran! 

Bravo! Ali so se otroci kaj pritoževali? 
Ne . Zelo sem vesela, da smo dogodivščino dožive-

li skupaj, cela družina, bili kljub naporom vsi zadovolj-
ni ter na koncu rekli, da so bile počitnice super.

Recept za odklop, ko si brez energije, je to, da po-
staviš delo, ki ti ne gre, za nekaj časa na stran in greš 
delat čisto nekaj drugega. Nekaj, kar ti predstavlja nov 
izziv, te zanima, veseli. Karkoli, lahko je tudi nakupova-
nje drobnih stvari, ki ti še kako lahko polepšajo dan . 
Grem si kupit novo skodelico za kavo .

Ali imam pravo informacijo, da igrate flavto in da ste tudi 
sicer glasbena družina? 
Ja, res je. Mislim, da imamo doma vsaj 12 inštru-

mentov. Jaz sem igrala flavto devet let, obiskovala sem 
tudi Srednjo glasbeno šolo. Kolebala sem med študijem 
flavte in medicine. Prav na poletnem tečaju flavte sem 

izvedela, da sem sprejeta na medicinsko fakulteto. Tež-
ko sem se sprijaznila s tem, da bo treba glasbo postaviti 
malo na stran . Med študijem sem igrala v evropskem 
orkestru študentov medicine, večkrat sem kot solistka 
nastopala z zdravniškim orkestrom Camerata Medica.

Tudi otroci imajo radi glasbo. Najmlajši igra klavir, sre-
dnji je nekaj časa igral violončelo, zdaj pa igra kitaro. Hčer-
ka ima zaključenih devet razredov flavte, mož pa je tako ali 
tako profesionalni glasbenik v Slovenski filharmoniji.

Pravzaprav smo obdani z glasbo. Pela sem tudi v zbo-
ru Consortium Musicum. Rada hodim na koncerte, stal-
no je doma neka muzika.

Kaj vas vodi skozi življenje in kakšen je vaš moto? 
Osrečuje me misel na mojo družino in na ljudi, ki 

jih imam rada in ki mi to ljubezen tudi vračajo. Težko 
bi se opredelila za en sam življenjski moto, saj se življe-
nje preveč hitro spreminja in bi me to lahko omejevalo 
pri kreativnosti reševanja vsakodnevnih problemov. Ži-
vljenje je kot reka, gibljivo, premično, enkrat ti nekaj 
odnese, kasneje spet prinese. V žepu moraš vedno imeti 
več načinov, da se prebiješ čez slabe dneve in trenutke. 
Vsekakor vedno poskušam pristopiti k reševanju pro-
blemov s pozitivno naravnanostjo. Npr. če nimaš volje 
do dela, uporabi stari pregovor: Življenje ni praznik, je 
delovni dan . Ko si na začetku klanca, si rečeš:  Če ho-
čem narediti sto tisoč korakov, moram narediti prvega 
; ta je primeren tudi ko greš delat doktorat pri treh 
otrocih . Pa še en poletni mi pride zdaj na misel: Če ti 
življenje nastavi limono, si naredi limonado . 

ADK

„Bonneval-sur-Arc, Parc National de la Vanoise, Francija 
(osebni arhiv)“
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Kakšni so občutki ob danem soglasju?
Zadovoljna sem, da je postopek imenovanja dokonč-

no zaključen s soglasjem Vlade RS. Tako je tudi Vlada 
potrdila odločitev Sveta zavoda in s tem dala legitimite-
to njihovi, že pred časom dani odločitvi v zvezi z mojim 
imenovanjem.

Kaj ste si zastavili kot glavne cilje mandata?
Že ob prevzemu funkcije sem na prvo mesto po-

stavila skrb za bolnika kot središče pozornosti, zato je 
tudi moje nadaljnje delovanje usmerjeno v razvoj in iz-
boljšanje kakovosti in varnosti njegove obravnave. To 
je permanenten, nikoli dokončan proces. Aktivnosti za 
doseganje kakovosti in varnosti niso cilj, temveč pot, 
ki se ves čas spreminja in dopolnjuje, saj se spreminja 
doktrina zdravljenja in pristopi, tako kot se spreminjajo 
vsi procesi v življenju.

Pogovor z generalno direktorico OI 

Zlato Štiblar Kisić, univ. dipl. prav.,  
ob soglasju Vlade RS k imenovanju za generalno direktorico

Januarja letos je Svet OI imenoval za generalno direktorico Zlato Štiblar Kisić, po 
tem ko je OI vodila kot v. d. generalne direktorice od oktobra 2015. Julija letos 
je k imenovanju dala soglasje še Vlada RS. Ob tej priložnosti smo opravili kratek 
pogovor o ciljih in izzivih ter aktualnem poslovanju OI.

Ker se incidenca raka iz leta v leto povečuje, s tem 
pa tudi število obravnavanih bolnikov na OI, je eden od 
prioritetnih ciljev ustvariti pogoje za povečanje diagno-
stičnih in terapevtskih storitev, kar neizbežno terja tudi 
kadrovske krepitve. Ne moremo in ne smemo dopustiti 
čakalnih vrst in situacije, da katerega od bolnikov ne bi 
mogli v obravnavo sprejeti takoj oziroma v času, kot to 
določajo evropske smernice. Da bomo lahko sledili re-
alnim danostim in z njimi povezanimi večjimi zahteva-
mi, pa moramo zagotoviti učinkovito poslovno politiko 
z uravnoteženimi financami in določitvijo prioritetnih 
investicij. Zato morajo biti vsi koraki v tej smeri načrto-
vani, premišljeni, predvsem pa temelječi na objektivnih 
dejstvih in izdelanih analizah stanja in izdelani projek-
ciji razvoja za prihodnja leta. Pomembno je premišlje-
no načrtovanje kadra kot tudi premišljeno načrtovanje 
potrebnih investicij in nabav strojne in druge opreme. 
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Potrebovala bi več 
časa za sodelovanje, 

dogovarjanje in usklajevanje z 
ZZZS, Ministrstvom za zdravje 
in drugimi institucijami, veliko 

več bi moralo biti dogovarjanja o 
vzpostavitvi sodelovanja z drugimi 
javnimi zdravstvenimi ustanovami 

ter predstavljanjem OI v javnosti 
in navzven, tudi izven 

meja Slovenije.

Zato smo vsa ta pomembna vprašanja upoštevali in 
opredelili v Strategiji razvoja OI za nadaljnjih pet let.

Lahko kaj posebej izpostavite?
Nabor storitev in dejavnosti OI je izjemno širok, s 

tem pa tudi obseg potreb. Zato je še posebej zahtevno, 
a vendar izjemno pomembno uskladiti in uravnotežiti 
delovanje različnih služb in dejavnosti znotraj OI, da 
delujejo kot usklajen in sinhron organizem. Izjemnega 
pomena je zato, da celotno vodstvo deluje v smeri, ki 
terja zagotovitev pogojev za delovanje celotnega inštitu-
ta, kar je težji del naloge, ki zahteva modro krmarjenje 
med tem, kar želimo, in tem, koliko glede na zakonoda-
jo in vire financiranja zmoremo. Ob tem pa se nikakor 
ne smemo ujeti v past, da spregledamo malenkosti, ki 
se kasneje, dolgoročno, lahko izkažejo za izjemno po-
membne. In ne smemo favorizirati tistih, ki so najbolj 
glasni in goreči zagovorniki svojih razvojnih potreb, 
temveč je potrebno na celoten nadaljnji razvoj in delo-
vanje gledati z druge perspektive, tiste, ki kaže najbolj 
jasen pogled in daje objektiven pregled nad vsem. 

Trendi torej nedvomno kažejo povečanje dela za On-
kološki inštitut. Zaradi porasta obravnav bolnikov že 
sedanje stanje kaže, da se soočamo s prostorsko stisko, 
ki bo večja iz dneva v dan. Zato smo na Mestno občino 
Ljubljana podali pobudo za spremembo namembnosti 
občinskega prostorskega načrta. Gre za prostor 
poleg OI nad uvozom v garažo, kjer je 
preverjeno gradnja dopustna, in naš 
plan je, da na tem mestu zgradimo 
objekt s tremi etažami, oziroma 
višino obstoječega Onkološkega 
inštituta, v skupni izmeri vsaj 
1500 m2. Idejna zasnova objekta 
je izdelana, čakamo na soglasje.

Primerno povečanemu ob-
segu dela in vsako leto večjemu 
številu opravljenih storitev pa mo-
ramo hkrati skrbeti za zadostno šte-
vilo in razvoj kadrovskih kapacitet. Kot 
veste, nas je še do lanskega leta oviral ZUJF, 
sedaj ta sicer ne velja več, še vedno pa veljajo prepro-
sta ekonomska načela. Zaposliš lahko le toliko kadra, 
kolikor je to finančno vzdržno. Ob začetku leta nam je 
grozil velik primanjkljaj zaradi spremembe zakonoda-

je,  saj so bila sproščena nekaj let zadrževana izplačila 
iz naslova napredovanj, poleg tega pa so se povečali še  
stroški za izplačilo regresa, velik minus pa je grozil, ker 
nam  ZZZS ni hotel priznati stroškov za v povprečju 
več kot 400-odstotno povišanje cen nekaterih pomemb-
nih in pogostih zdravil, ki so del standardnih terapev-
tskih shem. Zato smo v leto 2016 zakoračili izjemno 
previdno in z velikim zadržkom. Danes lahko povem, 
da smo kljub omenjenim težavam in slabim progno-
zam uspeli doseči uravnotežen rezultat poslovanja in 
celo preseči prihodke nad odhodki. Rezultati kažejo, da 
bomo lahko izpeljali rebalans plana, ki nam bo omogo-
čil zaposliti kader na najbolj deficitarnih in obremenje-
nih področjih. To pa z drugimi besedami pomeni, da 
so zaposleni delali s skrajnimi napori, z veliko zavestjo 
in zavedanjem svoje vloge vseh in vsakega posamezni-
ka v odnosu do bolnika, zavedajoč se pomembnosti in 
nujnosti njihovega dela. Ja, lahko rečem, da so presegli 
sami sebe.

S kakšnimi izzivi se soočate na dnevni ravni vodenja 
inštituta?
V času, kolikor vodim OI, menim, da mi odločno 

preveč časa jemljejo konkretni vsakodnevni problemi 
in reševanje nastalih situacij, ki bi se morale reševati 
na drugih nivojih, upoštevajoč hierarhijo celotnega sis-

tema. Vendar bomo tudi to s skupnimi napori 
počasi preusmerili na pravi tir. Nedvomno 

bi potrebovala veliko več časa za ukvar-
janje z vprašanji planiranja in vode-

nja. Zagotovo bi potrebovala več 
časa za sodelovanje, dogovarjanje 
in usklajevanje z ZZZS, Ministr-
stvom za zdravje in drugimi in-
stitucijami, veliko več bi moralo 
biti dogovarjanja o vzpostavitvi 

sodelovanja z drugimi javnimi 
zdravstvenimi ustanovami ter pred-

stavljanjem OI v javnosti in navzven, 
tudi izven meja Slovenije. Skratka, delo-

vanje vodstva bi moralo biti bolj razbreme-
njeno vsakodnevnih, sicer pomembnih problemov in 
bolj usmerjeno v izpolnjevanje strateških ciljev in vizije 
OI in vseh vprašanj, vitalno pomembnih za nadaljnje 
delo in razvoj OI. 
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Zavedam pa se pomembnega dejstva: če ne bomo vla-
gali v zaposlene, v ljudi, ki vsak dan znova opravljajo težko 
in požrtvovalno delo, bo program in z njim vse priložnosti 
na samem začetku in v osnovi propadel. In tu šteje prav 
vsak zaposlen. Želim si, da bi zaposleni ozavestili sku-
pne cilje, da bi začutili sinergijo, moč, ki jo daje združeno 
znanje in zadovoljstvo, ko začutimo slogo. Za kaj takega 
pa moramo biti v sozvočju s sabo in svojo okolico, čutiti 
moramo pripadnost skupnemu zavedanju, zato je moja 
velika želja in tudi cilj, da povečamo občutek pripadnosti 
in lojalnosti Onkološkemu inštitutu. Ne vodstvu, ne politi-
ki, temveč poslanstvu, ki ga opravljamo. V tem kontekstu 
močno pogrešam večjo avtonomijo vodstva za organiza-
cijo ter nagrajevanje posameznikov. Upam, da bo nova 
zakonodaja, ki jo pripravlja ministrstvo, oblikovana v tej 
smeri. Pogrešam nagrajevanje uspešnosti zaposlenih, 
vseh, ki so zaslužni za odlične storitve, ki so jih deležni 
naši bolniki. Četudi sedaj te možnosti nimamo, pa je kljub 
temu med ljudmi še vedno dovolj entuziazma. Je pa res, 
da bo tega vedno manj, če ne bomo postavili meril za delo 
in definirali delovnih procesov. Če bi nam to uspelo, bi 
bilo marsikaj lažje, enostavneje, predvsem pa bolj jasno.

Na tem mestu bi izpostavila tudi skrb, ki je namenjena 
zaposlenim za njihovo boljše počutje in tesnejše sodelo-
vanje. V ta namen organiziramo izobraževanja iz veščin 
komunikacije, skrbimo za psihofizično kondicijo s špor-
tnim udejstvovanjem in druženjem. V kontekst skrbi za 
zdravje zaposlenih pa nedvomno sodi tudi prehranjevanje 
na delovnem mestu. Tudi v mojem programu sem to po-
glavje posebej izpostavila. Danes lahko z zadovoljstvom 
poročam o izvedenih aktivnostih v tej smeri. Smo v fazi 
priprave projektov za pripravo novih, preurejenih prosto-
rov v 4. nadstropju stavbe D, kjer bo dograjena restavracija 
za potrebe zaposlenih, kjer si bodo lahko privoščili svež 
in zdrav obrok. Če bo po planu in če ne bo kakšnih ne-
predvidenih zaprek, bo restavracija usposobljena že konec 
naslednjega leta ali v začetku leta 2018.

Kaj so kratkoročni prioritetni cilji OI?
Akreditacija. Na podlagi javnega razpisa smo se odloči-

li za sklenitev pogodbe o izvajanju storitev zunanje presoje 
sistema kakovosti in varnosti z AACI družbo za akreditaci-
jo. Predvideno je, da bo predpresoja že v novembru letos, 
v marcu 2017 pa končna presoja. Aktivnosti tečejo v polni 
meri, sodelovanje vseh zaposlenih je izjemno.

Vzpostavitev radioterapevtske dejavnosti na UKC 
MB. Podpisana je pogodba z UKC Maribor za pomoč 
pri vzpostavitvi njihove radioterapevtske dejavnosti. Po 
dolgih letih pogovorov in usklajevanj je končno uspelo 
obema inštitucijama najti obliko in način sodelovanja 
in s tem tudi vzpostavitve informacijske povezave. Sku-
pen cilj nam je, da se zaposleni na UKC MB v najkraj-
šem možnem času in v polni meri usposobijo za samo-
stojno izvajanje radioterapevtske dejavnosti, saj pomoč, 
ki jim bo s strani OI na voljo, zahteva velike dodatne 
napore, še posebej našega Sektorja za radioterapijo.

Nadaljevali bomo z izvajanjem aktivnosti za realiza-
cijo ciljev v programih DORA in ZORA ter oblikovali in 
realizirali državni program za obvladovanje raka DPOR. 
Še naprej bomo izpopolnjevali informacijski sistem ter 
si prizadevali za povečanje prepoznavnosti OI.

Omenjen je že projekt organiziranja prehrane zno-
traj OI za zaposlene. Uvesti želimo samoplačniško zdra-
vljenje tujih bolnikov, pravilnik je v pripravi. Prizadevali 
si bomo za izgradnjo novega objekta poleg obstoječega.

Naši permanentni cilji pa so, če jih kar naštejem:
– ponuditi vsem onkološkim bolnikom obravnavo ta-

koj in po najnovejših smernicah,
– imeti ves čas uravnotežene finance in ustvarjati po-

goje za nabavo najnovejše strojne opreme in zapo-
slitev potrebnega kadra,

– izboljšati zadovoljstvo zaposlenih in povečati obču-
tek pripadnosti in lojalnosti OI,

– povečati predklinično in klinično raziskovanje ter 
izobraževanje,

– uveljaviti večjo avtonomijo pri zaposlovanju in na-
grajevanju,

– povečati sodelovanje v mednarodnih programih in 
vključevanje v mednarodne organizacije,

– oblikovati prijazen dialog z mediji in popularizirati 
preventivne zdravstvene programe in dosežke v on-
kologiji in raziskovalni onkološki dejavnosti.

Kakšni so trenutni, polletni rezultati poslovanja inštituta?
Kljub preobremenjenosti in pomanjkanju kadra 

smo presegli načrtovani obseg dela in tudi obseg dela 
v primerjalnem obdobju lani, uspeli smo ustvariti višje 
prihodke od odhodkov, kar nam daje moč in potrditev, 
da zmoremo. 
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Direktorja OI sodelovala na 
uspešnem drugem srečanju 
ministrstev za zdravstvo iz Kitajske 
ter držav Srednje in Vzhodne Evrope 
(19.-21. junij 2016, Suzou in Šanghaj)

Generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) 
Zlata Štiblar Kisić in strokovni direktor Viljem Kovač sta se s 
predavanji udeležila pomembnega srečanja vlad Kitajske ter 
srednjeevropskih in vzhodnoevropskih držav. 

Na srečanju je slovenska predstavnica Ministrstva 
za zdravje, generalna direktorica Direktorata za javno 
zdravje ga. Mojca Gobec, podpisala Akcijski načrt so-
delovanja na področju zdravja in medicinskih ved za 
obdobje 2016-2018.

Slovenska udeležba je dan pred podpisom omenje-
nega Akcijskega načrta, ko smo predstavili dejavnosti in 
možnosti sodelovanja različnih inštitucij, doživela izje-
mno veliko odzivnost. Vprašanja so postavljali izključno 
slovenskim predavateljem. Še zlasti je predstavnike kitaj-
ske vlade zanimal celostni pristop obravnave bolnikov, ki 
je uveljavljen na Onkološkem inštitutu Ljubljana in na 
Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike 
Slovenije - Soča. 

Lahko se pridružimo oceni slovenskega Ministrstva 
za zdravje, da srečanje ni bilo samo informativno in da 
smo slovenski predstavniki v celoti »pomembno prispe-
vali k prepoznavnosti Slovenije, promociji slovenskega 
znanja in izkušenj na področju zdravstva in medicine ter 
nedvomno okrepili sodelovanje s Kitajsko in državami 
Srednje in Vzhodne Evrope.«

Generalna direktorica Onkološkega Inštituta g. Šti-
blar Kisić je s svojo neposrednostjo in svetlo predsta-
vitvijo Onkološkega inštituta Ljubljana doživela daljši 
aplavz. Tudi po predavanjih so predstavniki Kitajske in 
omenjenih evropskih držav želeli osebno govoriti z njo 
in hoteli dodatne informacije o inštitutu in možnostih 
sodelovanja. Tako so jo povabili v Svet za sodelovanje, ki 
bo zasedal v Budimpešti, ko bo ponovni sestanek med 
predstavniki Kitajske in državami Srednje in Vzhodne 
Evrope.  

Viljem Kovač

Odmeven govor generalne direktorice OI Zlate Štiblar Kisić 
na drugem srečanju ministrstev Kitajske ter držav Srednje in 
Vzhodne Evrope.

Del slovenske delegacije s kitajskim predstavnikom (liasson officier).

Predstavnika Onkološkega inštituta Ljubljana s sekretarko 
Državne komisije za zdravje Republike Kitajske. 

N O V I C E
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Sektor radioterapije z novima aparaturama
Sektor radioterapije na Onkološkem inštitutu Ljubljana je junija pridobil dve novi aparaturi – nov linearni 
pospeševalnik, ki je zamenjal 15 leta star aparat, ter magnetnoresonančni simulator. Predstojnica 
sektorja radioterapije OI doc. dr. Irena Oblak, dr. med.: “Nov linearni pospeševalnik bo omogočal tako 
enostavnejše kot kompleksnejše tehnike obsevanj, ki med drugim omogočajo bolj natančnejše 
obsevanje. Ponosni  pa smo tudi na popolnoma novo pridobitev, MRI-simulator, ki je za nadaljnji razvoj 
radioterapevtske dejavnosti izrednega pomena.”

Nov linearni pospeševalnik za sodobne tehnike 
obsevanja bolnikov
 

Novi linearni pospeševalnik Versa HD proizvajalca 
Elekta je zamenjal 15 let star aparat. Poleg enostavnej-
ših in kompleksnejših obsevalnih tehnik, kot so inten-
zitetno modulirano obsevanje (IMRT) oz. volumetrična 
ločna terapija (VMAT) ter slikovno vodena radioterapija 
(IGRT), bo omogočal še izvedbo stereotaktičnega  ob-
sevanja ter  uporabo tehnike aktivne kontrole dihanja. 
Omenjene kompleksne tehnike omogočajo vse natanč-
nejše obsevanje z uporabo višjih doz obsevanja, ki omo-
gočajo boljšo kontrolo bolezni ali boljšo zaščito sose-
dnjih zdravih tkiv, kar prav tako vodi k boljšemu izidu 
zdravljenja. 

Sektor radioterapije na OI stereotaktična obsevanja 
sicer že več let izvaja pri bolnikih z možganskimi tu-
morji in solitarnimi zasevki v možganih, v aprilu pa 
so bili z omenjeno metodo obsevani tudi prvi bolniki s 

področno omejenim rakom pljuč. V bodoče bodo stro-
kovnjaki sektorja radioterapije na OI to metodo razširili 
tudi na druge lokalizacije, kot so hrbtenica in jetra. 

Aparat je opremljen tudi z opremo, ki omogo-
ča aktivno kontrolo dihanja. Metoda se uporablja pri 
zahtevnih tehnikah obsevanja, kot so ekstrakranialna 
stereotaktična obsevanja, kjer je cilj čim bolj izničiti 
premikanje struktur oz. obsevalnih volumnov zaradi 
dihanja. Obsevanje torej lahko poteka le v določeni fazi 
dihalnega cikla, bolniki ob tem dihajo normalno (angl. 
respiratory gating), ali pa so obsevani z metodo globo-
kega vdiha do zaželenega nivoja, ki ga bolnik opazuje 
na monitorju. Zadnja metoda je pomembna predvsem 
za bolnice z rakom leve dojke. Omogoča odmik srca od 
prsne stene in s tem manjšo dozno obremenitev in po-
sledično manj kasnih zapletov zdravljenja. Sistem, ki 
je dodatna oprema obsevalnega aparata, vsebuje ustni 
del, preko katerega bolnik diha. Povezan je s spirome-
trom, ta pa z računalnikom, kar omogoča spremljanje 
bolnikovega dihanja na monitorju. Ko bolnik globoko 
vdihne in doseže želen nivo, se zaklopka v spirometru 
zapre. Bolnik dihanje neposredno spremlja na moni-
torju s pomočjo posebnih očal.  Obsevanje z omenjeno 
metodo je tehnično in časovno zahtevnejše ter zahteva 
aktivno sodelovanje bolnika, ki se mora tehnike pred 
obsevanjem priučiti. 

Magnetnoresonanči simulator (MRI-simulator) 
pomemben doprinos pri razvoju radioterapevtske 
dejavnosti v Sloveniji
 

MRI-simulator je za nadaljnji razvoj radioterapevtke 
dejavnosti izrednega pomena. Doc. dr. Irena Oblak, 
dr. med.: “Do sedaj smo uporabljali aparat MRI na 
oddelku za radiologijo OI, ki pa je prezaseden z dia-Novi linearni pospeševalnik je zamenjal 15 let star aparat.
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gnostičnimi preiskavami. Rutinsko že več let upora-
bljamo MRI-slikanja pri planiranju brahiterapevtskih 
posegov, zadnja leta pa ga uporabljamo tudi  za izbra-
ne bolnike, ki potrebujejo teleradioterapevtska obseva-
nja. Predvsem gre za bolnike z možganskimi tumorji, 
tumorji ORL področja in tumorji male medenice, kot 
so ginekološki tumorji, rak prostate in rak danke.”  
Indikacije za uporabo MRI v radioterapiji se vse bolj 
širijo tudi na druge lokalizacije. Pri bolniku, ki opra-
vi običajno pripravo na obsevanje na CT-simulatorju, 

posnamemo še MRI obsevanega področja  in slike CT 
in MRI zlijemo. S tem lahko natančneje opredelimo 
tumor in sosednje strukture in natančneje planiramo 
obsevanje.  Posledično lahko uporabimo višje doze za 
tumor, kar omogoča boljšo tumorsko kontrolo in/ali 
se bolje izognemo sosednjim zdravim tkivom, kar pa 
posledično pomeni manj poznih zapletov zdravljenja.  
Doc. dr. Irena Oblak, dr. med.,: S septembrom letos bo 
pravkar nameščeni MRI-simulator namenjen potre-
bam radioterapije, kar je pomemben doprinos pri ra-
zvoju radioterapevtske dejavnosti v Sloveniji, saj je bila 
dostopnost do tovrstne preiskave do sedaj precejšen 
problem.” 

Dne 14. 6. 2016 je strokovni direktor Onkološkega 
inštituta Ljubljana doc. dr. Viljem Kovač, dr. med., spre-
jel Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in nači-
nu dela Etične komisije Onkološkega inštituta Lju-
bljana ter imenoval člane Etične komisije OI, ki so:  
notranji člani:  
–  doc. dr. Boštjan Šeruga, dr. med.; 
– prof. dr. Vaneja Velenik, dr. med.; 
– asist. dr. Andraž Perhavec, dr. med.; 
– mag. Barbara Možina, spec. med. biokem.; 
– Tjaša Pečnik, prof. zdr. vzg.; 
– Klara Mihaldinec, univ. dipl. prav. 
zunanji člani:  
– Jože Faganel, prof. slov. in franc.; 

– prof. dr. Lenart Škof; 
– mag. Jožica Virk Rode, prof. soc.; 
– Mojca Vivod Zor, prof. slov.; 
– Roman Korenjak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Pravilnik o izvolitvi v znanstvene in 
strokovno-raziskovalne nazive na OI

Generalna direktorica OI Ljubljana Zlata Štiblar 
Kisić je dne 25. 8. 2016 sprejela Pravilnik o izvolitvi 
v znanstvene in strokovno-raziskovalne nazive na 
Onkološkem inštitutu Ljubljana. Pravilnik je dosto-
pen na intranetu OI. 

Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in 
načinu dela Etične komisije OI

Pred nakupom in namestitvijo lastnega MRI-aparata je sektor 
radioterapije  uporabljal aparat MRI na oddelku za radiologijo OI, ki 
pa je prezaseden z diagnostičnimi preiskavami.

Oba direktorja OI ob predstojnici sektorja radioterapije doc. dr. Ireni 
Oblak in zunanjih gostih na slavnostnem dogodku.
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 Nova restavracija Onkološkega inštituta je zasnova-
na kot transparenten volumen, ki se doda na teraso v 4. 
nadstropju. Umestitev novega dela je izvedena nevsi-
ljivo in se podreja arhitekurni zasnovi obstoječe zgrad-
be. Lahkotna jeklena konstrukcija ter raster zasteklitve 
sledita že obstoječim elementom stavbe. Predvidena je 
tudi izvedba polkrožnih zaključkov strehe, ki so prepo-
znavni arhitekturni element zasnove stvabe D. 

Da bi zagotovili normalno delovanje obstoječega 
laboratorija (osvetlitev, zračenje, hrup), se predlaga od-
mik jedilnice in kuhinje od krožnega dela fasade labo-
ratorija. V tako nastalem praznem prostoru, med novo 
jedilnico in obstoječim laboratorijem, se uredi atrij, 
neke vrste zimski vrt, ki je naravno prezračevan. 

Da bi bila nova kuhinja čim manj moteča za delo-
vanje objekta, bo servisni dostop do prostorov kuhinje 
(dostava hrane, odvoz odpadkov) organiziran preko no-
vega zunanjega dvigala.

Restavracija bo naenkrat lahko sprejela cca 140 gostov.
Trenutno je projekt v fazi izdelave projektne doku-

mentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, z izbra-
nim projektantom Arhitektura MJ d.o.o. Restavracija 
bo predvidoma zaživela v drugi polovici prihodnjega 
leta. 

Tehnično-vzdrževalna služba OI

OI gre v projekt restavracije za zaposlene
 Problematika prehrane na OI je močno izpostavljena že vrsto let. Zaposleni nimajo urejene tople prehrane, 
kar je z vidika zdravja zaposlenih nedvomno velika pomanjkljivost, saj zdrava prehrana pripomore k dobremu 
zdravju. Zato je OI pristopil k projektu ureditve restavracije za potrebe zaposlenih, in sicer na obstoječi terasi 
v 4. nadstropju stavbe D. Restavracija bo predvidoma zaživela v drugi polovici prihodnjega leta.
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Pobuda za spremembo Občinskega 
prostorskega načrta MOL za 
dodatne prostore OI

V Sloveniji smo soočeni s povečano incidenco raka-
vih obolenj, kar se odraža tudi v kontinuiranem porastu 
obravnav na Onkološkem inštitutu in posledično veliko 
prostorsko stisko. Investicijska namera Onkološkega 
inštituta je pridobiti dodatne prostore za svoje delo-
vanje, ki bi bili namenjeni širitvi  kapacitet dejavnosti 
inštituta. Za svoje delovanje potrebujemo objekt, vsaj 
s 1500 m2 neto površine. Ker je na primernem mestu 
poleg Onkološkega inštituta nad uvozom v garažo gra-
dnja že dopustna, je naša želja, da se z Občinskim pro-
storskim načrtom Mestne občine Ljubljana ID dopusti 
gradnjo objekta s tremi etažami, oziroma višino objek-
ta, kot je obstoječ Onkološki inštitut. V juniju 2016 smo 
zato vložili pobudo za spremembo Občinskega prostor-
skega načrta MOL ID, ki smo ji priložili idejno zasnovo 
želenega objekta. 

Tehnično-vzdrževalna služba OI

Podatki Registra raka RS za leto 
2013 dostopni na portalu SLORA

Na portalu SLORA so bili konec junija 2016 dosto-
pni podatki o zbolelih za rakom v Sloveniji do vključno 
leta 2013.

Leta 2013 je v Sloveniji za rakom zbolelo 13.757 ljudi 
(7.452 moških in 6.305 žensk), umrlo pa jih je 6.071 
(3.392 moških in 2.679 žensk). Med nami je konec leta 
2013 živelo 94.073 ljudi (41.567 moških in 52.561 žen-
sk), ki jim je bila v življenju postavljena diagnoza vsaj 
ene rakave bolezni.

Letno poročilo Registra raka RS (podatki za leto 2013 
v tiskani obliki) bo izšlo predvidoma jeseni 2016. 

Bolnišnični register OIL izdal letno 
poročilo 2014

V Bolnišničnem registru OIL so po zgledu držav-
nega registra raka pričeli z izdajanjem letnih poročil. 
Letno poročilo Bolnišničnega registra za leto 2014 je 
dostopno na spletni strani OI. 

EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA 
EPIDEMIOLOGY AND CANCER REGISTRY 

Poročilo 

Bolnišničnega 
registra 
Onkološkega inštituta Ljubljana 

za leto 2014 
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Strokovna knjižnica: odprti 
dostop in institutcionalni 
repozitorij DIRROS
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so zaradi vrtoglavega zvišanja naročnin na znanstveno periodiko 
mnogi uporabniki kljub eksponentni rasti informacij ostali brez dostopa do znanstvenih objav, saj so 
bile knjižnice in ostale javne raziskovalne ustanove zaradi omejenih sredstev primorane zmanjšati 
število naročenih mednarodnih revij. 

Na prelomu tisočletja se je kot 
alternativni poslovni model pojavil 
odprti dostop, ki predstavlja eno 
najpomembnejših sprememb v 
znanstveni komunikaciji po pojavu 

tiskanih znanstvenih revij v 17. stoletju in njihovih elek-
tronskih različic konec 20. stoletja. Nov način znanstve-
ne komunikacije omogoča tekoč pretok znanstvenih in-
formacij in vsem uporabnikom zagotavlja prosti dostop 
do celotnih besedil.

Na pobudo raziskovalcev so bili sprejeti trije ključni 
dokumenti za odprti dostop: Budimpeštan-

ska iniciativa, Izjava iz Bethesde in 
Berlinska deklaracija o odprtem 

dostopu. Ti dokumenti so podla-
ga za opredelitev pojma odprti 
dostop. 

Osnovni princip odprtega 
dostopa je takojšnja dostopnost 

rezultatov javno financiranih 
razis kav na svetovnem spletu 

brez naročniških ali avtorskoprav-
nih omejitev.

Avtor in nosilec materialne avtorske pravice vsem 
uporabnikom v svetovnem merilu dajeta prosto, nepre-
klicno in stalno pravico dostopa do publikacije ter dovo-
ljujeta razmnoževanje, uporabo, razširjanje, prenos in 
javni prikaz dela, izdelavo in distribucijo izpeljanih del 
v katerem koli digitalnem mediju za katerikoli odgovo-
ren namen. Dovoljeno uporabo označita npr. z licenca-
mi avtorskopravnega modela Creative Commons. 

Celotna publikacija in vsa dodatna gradiva, vključ-
no z dovoljenjem, so takoj po objavi odloženi v vsaj en 
spletni repozitorij, ki omogoča prost dostop, neomejeno 
distribucijo, interoperabilnost in trajno hranjenje. S tem 

POSREDOVAN ROKOPIS
submit to publisher

PREPRINT

SPREJET ROKOPIS
accepted by publisher

POSTPRINT

OBJAVA DELA
publication
FINAL PDF

LEKTORIRANJE IN OBLIKOVANJE
copy-editing and typesetting

RECENZIJA
edit

Odprti dostop 
predstavlja eno 

najpomembnejših 
sprememb v znanstveni 
komunikaciji po pojavu 
tiskanih znanstvenih

 revij.
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se poveča vidnost in odmevnost raziskovalnega dela, citi-
ranost, najdljivost, odprti dostop omogoča tudi lažje po-
sredovanje/deljenje informacij ter alternativni sodobni 
pristop merjenja raziskovalne uspešnosti, t.i. altmetriko. 
Repozitorij je marketinško orodje institucije.

Večina založnikov avtorjem dovoljuje shranjevanje 
recenzirane različice avtorjevega rokopisa (sprejeti roko-
pis) v repozitorij ali na spletne strani avtorja. Ta določila 
lahko preverimo v seznamu SHERPA/Romeo, ki vklju-
čuje preko 22.000 naslovov revij oz. preko 2.000 založb. 

Evropska komisija je l. 2004 začela z uvajanjem 
sprememb na področju znanstvenega komuniciranja in 
je v program Obzorje 2020 vključila obvezen dostop do 
vseh recenziranih objav znotraj držav Evropske unije, ki 
se sofinancirajo iz javnih sredstev.

Vlada Republike Slovenije je septembra 2015 v skla-
du s priporočili Evropske unije sprejela nacionalno stra-
tegijo odprtega dostopa do znanstvenih informacij. Od-
prto dostopne znanstvene informacije so razvidne na 
nacionalnem portalu odprte znanosti (openscience.si) 
in portalu OpenAIRE (openaire.eu).

Strokovna knjižnica OI je v l. 2016 podpisala sporazum 
o uporabi digitalnega repozitorija raziskovalnih organiza-
cij Slovenije DIRROS. Zaposleni lahko vanj s knjižničarje-
vo pomočjo odlagajo znanstvena in strokovna dela.

OPEN SCIENCE
SLOVENIA

Repozitorij Univerze v 
Ljubljani RUL

https://repozitorij.uni-lj.si

Arhiv družboslovnih 
podatkov ADP

Institucionalni 
repozitorij Pedagoške 

fakultete PeFprints

ostali repozitoriji

videolectures.net

SciVie

DKMORSdLib.si

Digitalni repozitorij 
Fakultete za gradbeništvo 

in geodezijo DRUGG

Repozitorij Univerze v 
Novi Gorici RUNG

http://repozitorij.ung.si/

Digitalna knjižnica 
Univerze v Mariboru DKUM

https://dk.um.si/Digitalni repozitorij 
raziskovalnih organizacij 

Slovenije DIRROS
http://dirros.openscience.si/

Repozitorij Univerze na 
Primorskem RUP

https://repozitorij.upr.si/

Repozitorij 
Fakultete za 

računalništvo 
in informatiko 

ePrints.FRI

V repozitorij lahko zaposleni na Onkološkem inšti-
tutu shranjujejo sledeče vrste gradiv:
–  članki in drugi sestavni deli (znanstveni, strokovni 

ali poljudni članki, poglavja v znanstveni ali stro-
kovni monografski publikaciji, objavljeni znanstve-
ni ali strokovni prispevki na konferencah ali povzet-
ki prispevka, recenzije itd.);

–  monografije in druga dela (strokovne in znanstvene 
monografije, zborniki, priročniki in vodiči, diplomska 
in magistrska dela, specialistično delo, doktorske di-
sertacije, končno poročilo o rezultatih raziskav itd.).
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Za zaposlene poteka oddaja dela v repozitorij v več 
korakih.
–  Zaposleni svoje delo izroči bibliotekarju za vpis v bi-

bliografijo svojega raziskovalnega dela. Zapis dobi 
svojo COBISS.si-ID številko.

–  Zaposleni zaprosi Strokovno knjižnico za dodelitev 
uporabniškega imena in gesla, ki ju uporablja tudi v 
bodoče.

–  Zaposleni se prijavi s svojim uporabniškim imenom 
v vmesniku repozitorija DIRROS.

–  Zaposleni vpiše COBISS.si-ID, s pomočjo katerega 
se avtomatsko prenese večina polj v metapodatkovni 
shemi. Dodatno lahko izpolni še ključne besede in 
napiše kratek povzetek.

–  Če je zahtevano, zaposleni izpolni polja v skladu z 
29. členom iz pogodbe o sofinanciranju (vrsta do-
stopa, pogoji uporabe, o projektu).

–  Zaposleni prenese datoteko s celotnim besedilom 
publikacije v formatu pdf. To besedilo je lahko avtor-
jeva končna recenzirana različica članka v primeru 
zelenega odprtega dostopa ali založnikova datoteka 
objavljenega članka v primeru zlatega odprtega do-
stopa ali objave v hibridni reviji proti plačilu APC.

–  Sledi potrditev oddaje.
–  Po potrditvi Strokovna knjižnica prejme avtomatsko 

generirano obvestilo. Bibliotekar oddajo pregleda 
(redakcija metapodatkov) in jo dokončno potrdi. 

–  Delo je javno objavljeno v repozitoriju takoj ali pod 
pogoji embarga.

–  Zaposleni prejeme avtomatsko generirano obvestilo 
o končanem postopku.

VPIS DELA ZA BIBLIOGRAFIJO RAZISKOVALCA

RAZISKOVALEC PREKO COBISS.SI-ID 
ŠTEVILKE UVOZI METAPODATKE DELA. 
DODATNO IZPOLNI POLJA V SKLADU S 

POGODBO O SOFINANCIRANJU (vrsta gradiva, 
pogoji uporabe, informacije o projektu) 

UVOZI DATOTEKO Z BESEDILOM V PDF

SKRBNIK (STROKOVNA KNJIŽNICA) 
NAREDI REDAKCIJO METAPODATKOV IN 

DELO DOKONČNO POTRDI

DELO JE JAVNO OBJAVLJENO V 
REPOZITORIJU TAKOJ ALI POD 

POBOJI EMBARGA

ZAPOSLENI ZAPROSI STROKOVNO 
KNJIŽNICO ZA DODELITEV 

UPORABNIŠKEGA IMENA IN 
GESLA

Vloga Strokovne knjižnice:
–  knjižnica kot informacijska točka za odprti dostop;
–  pomoč raziskovalcu pri izvajanju določil pogodbe o 

sofinanciranju (pri izbiri revije, da bo zadoščeno zah-
tevam financerja raziskave, ob sprejemu članka v ob-
javo: razčiščevanje avtorskopravnega vidika in izbira 
načina zagotovitve odprte dostopnosti publikacije - 
pogodba založnik-avtor ali portal SHERPA/RoMEO);

–  upravljanje repozitorija;
–  pomoč raziskovalcu pri shranitvi publikacije v repo-

zitorij.
Dodatne informacije o odprtem dostopu do objav in 

raziskovalnih podatkov so na voljo na informacijskem 
portalu za odprti dostop www.openaccess.si.

Institucionalni repozitorij DIRROS je dosegljiv na 
http://dirros.openscience.si. 

Marjeta Jerala in David Ožura
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Opustitev 
kajenja pomeni 

popolno 
abstinenco od 

vseh vrst tobaka. 
Prenehati pomeni 

prenehati. 

Kdo je kadilec?
Za diagnosticiranje odvisnosti od tobaka je treba 

najprej opredeliti, koga štejemo za kadilca. Reden ka-
dilec kadi vsak dan. Občasni kadilec ne kadi vsak dan. 
Nekdanji kadilec je kadil (je pokadil več kot 100 ciga-
ret), vendar ne kadi več. Nekadilec ni nikoli pokadil več 
kot 100 cigaret. Če je posameznik v preteklosti pokadil 
več kot 100 cigaret, je nekdanji kadilec/abstinent. Ti 
ljudje niso nekadilci.

Kaj je kajenje in kaj je opustitev kajenja?
Vodna pipa je kajenje. Nekaj dimov cigarete je ka-

jenje. Podarjena cigareta je kajenje. Cigara je kajenje. 
Kajenje marihuane je kajenje. Kajenje tankih cigaret je 
kajenje. Zeliščne cigarete so kajenje. Kakršnakoli oblika 
kajenja je kajenje.

Opustitev kajenja pomeni popolno abstinenco od 
vseh vrst tobaka. Prenehati pomeni prenehati. 

Razlogi za opustitev kajenja
Vsak kadilec ima svojo osebno motiva-

cijo za prenehanje kajenja. Najpogostej-
ši razlogi pa so običajno:

Zdravje: Opustitev kajenja je eden 
izmed najpomembnejših korakov, ki ga 
lahko naredi kadilec za izboljšanje dol-
žine in kakovosti svojega življenja. Takoj 
ko kadilec preneha s kajenjem, začne telo po-
pravljati škodo, ki je bila povzročena s kajenjem. 
Najboljše je prenehati s kajenjem čimprej v življenju. A 
tudi opustitev kajenje v starejšem obdobju življenja bo 
prinesla izboljšanje zdravja.

Opustitev kajenja je takojšnja in 
dolgoročna naložba v zdravje
Opustitev kajenja lahko prinese veliko spremembo pri zdravju in življenjskemu 
slogu. Nikoli ni prepozno za opustitev kajenja in pridobitev velikih koristi za zdravje. 
V prispevku niso izpostavljene številne škodljivosti kajenja, ampak je poudarek na 
koristih, ki jih prinese opustitev kajenja. 

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

Denar: Kajenje cigaret je drago. V Sloveniji zavojček 
najbolj prodajanih cigaret stane 3,50 evrov. Če kadilec 
pokadi na dan škatlico cigaret, to v enem letu znese 
1.277,50 evrov.

Udobje: Kaditi je težavno. Zakonodaja na tem po-
dročju je vedno bolj restriktivna, saj je cilj zagotoviti 
čimveč ljudem okolje, v katerem ne bodo izpostavljeni 
tobačnemu dimu. Kar je razumljivo, glede na škodljivo-
sti tobačnega dima. A za kadilce to pomeni, da morajo 
večkrat na dan ven, ko želijo pokaditi cigareto. Sčaso-
ma se začnejo spraševati, ali je stanje v dežju, mrazu in 
snegu res vredno, zato da pokadijo cigareto. Ali ne bi 
bilo lažje, če bi šli ven le takrat, ko to želijo, in ne takrat, 
ko potrebujejo cigareto?

Družina in prijatelji: Cigaretni dim škoduje vsakomur, 
ki ga vdihuje, ne le kadilcu. Ne glede na to, ali smo stari 
ali mladi, zdravi ali bolni, kajenje iz druge roke (pasivno 

kajenje) je škodljivo in zaradi njega lahko hudo zboli-
mo. Posebej ranljiva skupina so otroci. Oboji, 

tako ljudje v življenju kadilca kot kadilec, 
bodo dihali lažje, ko bo kadilec opustil ka-
jenje. Bivši kadilci ne nosijo okoli vonja 
po cigaretnem dimu na svojih oblačilih 
in v laseh in njihovi domovi ne smrdi-
jo po cigaretah. Boljše dihanje pomeni 

boljše spanje. Ker kajenje vpliva na okus, 
ima po prenehanju kajenja hrana boljši 

okus. Izboljša se čutilo za vonj. V situacijah, 
ko ni možno iti na cigareto (kino, gledališče, let 

z letalom itd.), ni hlepenja po cigareti. Kadilski kašelj 
izgine že po nekaj tednih po prenehanju kajenja. Bivši 
kadilec ima tudi več energije. 
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Koristi opustitve kajenja
Takoj po prenehanju kajenja začne telo popravljati 

škodo, ki je bila povzročena s kajenjem. Dobrobit za 
zdravje je takojšnja in dolgoročna za vse kadilce, ki opu-
stijo kajenja. Na spodnji sliki je predstavljena časovnica 
okrevanja.

ŽE 20 MINUT PO OPUSTITVI KAJENJA...
PRIDE V TELESU DO SPREMEMB, KI SE NADALJUJEJO VEČ LET.

15 LET
TVEGANJE ZA KORONARNO 
SRČNO BOLEZEN JE ENAKO 

KOT PRI NEKADILCU.
1–9 MESECEV

ZMANJŠATA SE KAŠELJ IN 
ZASOPLOST.

20 MINUT
SRČNI UTRIP PADE NA 

NORMALNO RAVEN.

2 TEDNA – 3 MESECE
ZMANJŠUJE SE TVEGANJE ZA SRČNI INFARKT. 
PLJUČNA FUNKCIJA SE ZAČNE IZBOLJŠEVATI.

12 UR
NIVO OGLJIKOVEGA 

MONOKSIDA V KRVI PADE 
NA NORMALNO RAVEN.

5 LET
TVEGANJE ZA MOŽGANSKO 

KAP SE ZMANJŠA 
NA RAVEN KOT PRI 

NEKADILCU 5 DO 15 LET 
PO OPUSTITVI  KAJENJA.

10 LET
TVEGANJE ZA SMRT ZARADI RAKA 
PLJUČ JE ZA POLOVICO MANJŠE 
KOT PRI KADILCU. ZMANJŠA SE 
TVEGANJE ZA NASTANEK RAKA 

GLAVE IN VRATU, MEHURJA, 
LEDVIC IN TREBUŠNE SLINAVKE.1 LETO

DODANO TVEGANJE ZA KORONARNO 
SRČNO BOLEZEN JE ZA POLOVICO 

MANJŠE KOT PRI KADILCU.
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Ljudje vseh starosti, ki že imajo s kajenjem poveza-
ne zdravstvene težave, imajo še vedno korist pri opusti-
tvi kajenja. Te so predstavljene v spodnji tabeli.

Čas opustitve 
kajenja 

Koristi v primerjavi s tistimi, ki 
nadaljujejo s kajenjem 

Okoli 30. leta Pridobitev skoraj 10 let pričakovane 
življenjske dobe. 

Okoli 40. leta Pridobitev 9 let pričakovane življenjske 
dobe.

Okoli 50. leta Pridobitev 6 let pričakovane življenjske 
dobe.

Okoli 60. leta Pridobitev 3 let pričakovane življenjske 
dobe.

Po začetku 
nastopa življenjsko 
ogrožajoče bolezni 

Takojšnja korist. Ljudje, ki so opustili 
kajenje po srčnem infarktu. zmanjšajo 
možnost za ponovni srčni infarkt za 50 %. 

Opustitev kajenja zmanjša dodatno tveganje številnih bolezni, 
povezanih s pasivnim kajenjem pri otrocih, kot so bolezni dihal 
(npr. astma) in vnetja ušes.

Opustitev kajenja zmanjša možnost nastanka impo-
tence, težave pri zanositvi, prezgodnjega rojstva, novo-
rojenčka z nizko porodno težo in spontanega splava.

Kakšna pomoč je v Sloveniji na voljo kadilcem, ki 
želijo opustiti kajenje?
Na voljo so brezplačna skupinska in individualna 

svetovanja za opuščanje kajenja v zdravstvenih domovih.
Svetovalni telefon je namenjen kadilcem, za katere 

organizirane oblike opuščanja kajenja, kot so skupin-
sko ali individualno svetovanje v preventivnih centrih 
v zdravstvenih domov, niso primerne, potrebujejo pa 
podporo ali informacije. Klic na svetovalni telefon za 
opuščanje kajenja prek brezplačne telefonske številke 
080 2777 je mogoč vsak delavnik med 17. in 20. uro.

Od zdravil so za pomoč pri opuščanju kajenja na vo-
ljo: nikotinska nadomestna terapija (NNT), bupropion 
in vareniklin. NNT zmanjša željo po kajenju in ublaži 
odtegnitvene simptome. V Sloveniji je registrirana obli-
ka NNT v obliki žvečilnih gumijev in transdermalnih 
obližev. Zdravilo je na voljo v lekarnah in specializira-
nih trgovinah z doplačilom. Bupropion je prvo neni-
kotinsko zdravilo za zdravljenje zasvojenosti z nikoti-
nom. Bupropion spada med antidepresive in zmanjša 
željo po kajenju in odtegnitvene simptome, povezane z 

opuščanjem kajenja. Vareniklin je zdravilo, ki pomaga 
ublažiti željo po kajenju in odtegnitvene simptome, ki 
spremljajo opustitev kajenja. Zdravili sta na voljo v le-
karni samo z zdravniškim receptom in doplačilom. 

Katarina Lokar, Epidemiologija in register raka
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Te štiri zahteve so sedaj tudi temelj sodobnega kon-
cepta o informirani privolitvi, ki se je pozneje uveljavila 
za privolitve v vse postopke zdravljenja, ne samo za pri-
volitev v raziskave, in tudi v privolitev obdelave osebnih 
podatkov.

Resneje se je privolitev začela uporabljati v ZDA, v 
drugi polovici 20. stoletja; tožbe pacientov, ki so teme-
ljile na ne-pristanku v zdravstvene posege, pa so se za-
čele vrstiti prej. Zdi se, da so številne zlorabe v kliničnih 
raziskavah in prisilno zdravljenje, ki se je dogajalo med 
II. svetovno vojne, imeli odločilen vpliv na razmišljanja 
o tem, da je ena izmed človekovih temeljnih pravic, da 
pristane ali da si zdravljenja ne želi.

Informirana privolitev ali zavestna privolitev je v 
medicini proces, v katerem se zdravnik in pacient po-

P R A V N I  K O T I Č E K

govorita o zdravljenju, posledicah tega, stranskih učin-
kih, tveganjih, prednostih in alternativnih zdravljenjih. 
Koncept informirane privolitve pacienta postavlja na 
prvo mesto nedotakljivost posameznikove telesne inte-
gritete in spoštovanje posameznikove avtonomije. In-
formiran pristanek na zdravljenje je osnovni princip v 
medicini, katerega del je tudi dokument, ki ga podpiše 
pacient, da poda soglasje k predlaganemu zdravljenju 
po opravljenem pogovoru. Pogovor mora teči v jeziku, 
ki ga pacient razume, jasno in preprosto. Informiranost 
pacienta je pomembna, saj na podlagi prejetih informa-
cij pacient sprejme odločitev o lastnem zdravstvenem 
stanju. Zdravnik mora jasno razložiti pacientu zdravlje-
nje za zagotovitev pacientove varnosti, zato da se pre-
preči nevarnost za pacientovo zdravje in zato ker paci-

Podana privolitev pacienta 
Prvič je bila zahteva po informirani privolitvi pacienta postavljena leta 1947 v Nürnberškem kodeksu. 
Zapisano je bilo, da mora pacient za sodelovanje v raziskavi biti v položaju, ko se lahko svobodno 
odloča; biti mora popolnoma poslovno sposoben; razumeti mora naravo nameravane raziskave, da 
lahko sprejme zavestno privolitev; imeti dovolj znanja ali dobiti dovolj informacij, da lahko razume 
naravo in posledice nameravane raziskave.
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ent potrebuje informacije, da lahko poda pristanek na 
zdravljenje. Informirano privolitev avtorji razlagajo kot 
tisto privolitev, ki jo pacient poda, potem ko je o medi-
cinskem posegu popolnoma informiran.

Privolitev mora izražati svobodno in pravo voljo. 
Dana mora biti z jasnim pritrdilnim dejanjem, ki po-
meni, da je posameznik prostovoljno, specifično, oza-
veščeno in nedvoumno izrazil soglasje. Najbolje je, da 
privolitev pisna, saj se lahko tako lažje dokaže. 

V zakonodaji EU je bil v Splošni uredbi o varstvu 
osebnih podatkov 2016/679 zapisan nov pojem, pojem 
‚ozaveščene privolitve‘ posameznika (v obdelavo oseb-
nih podatkov). Še vedno kot doslej se zahteva, da je pri-
volitev prostovoljna, specifična in ozaveščena, vendar pa 
mora biti sedaj še dana z jasnim pritrdilnim dejanjem, 
ki nedvoumno izraža soglasje.  

Klara Mihaldinec

Profesionalni razvoj 
medicinskih sester na področju 
onkološke zdravstvene nege

K A D R O V S K I  K O T I Č E K

V profesionalnem, pa tudi v osebnem življenju medicinskih sester se vse bolj pojavljajo nove zahteve, ki 
so bile v preteklosti nepredstavljive. Da se jim lahko približamo in jih začnemo obvladovati, so potrebne 
spremembe v našem delovanju in mišljenju. In ena poglavitnih sprememb je, da se začnemo trajno 
vključevati v procese vseživljenjskega učenja in s tem pridobivati nova znanja, spretnosti in veščine, ki 
so nujne tako za osebni razvoj kot za dvig kakovosti onkološke zdravstvene nege.

Specifična znanja in vseživljenjsko učenje
Da bi medicinske sestre lahko samostojno in ka-

kovostno izvajale onkološko zdravstveno nego, nujno 
potrebujejo poleg osnovnih znanj iz zdravstvene nege 
še dodatna specifična znanja iz onkološke zdravstve-
ne nege. V slovenskih šolah, ki izobražujejo medicin-
ske sestre na prvi stopnji, le redko najdemo onkološko 
zdravstveno nego kot samostojen predmet. Tako me-
dicinske sestre v sistemu izobraževanja ne pridobijo  
znanj, ki so nujna za delo z onkološkimi bolniki. Na 
drugi strani pa se v onkološki zdravstveni negi, zaradi 
njenih specifičnosti, kot so demografski trendi in po-
sledično večanje incidence raka, spremenjenih potreb 
bolnikov in njihovih pričakovanj, razvoja novih zdravil 
in novih metod zdravljenja ter hitrega razvoja informa-

cijske tehnologije, kažejo novi izzivi, s katerimi so se 
tudi že zaposlene medicinske sestre prisiljene soočiti. 
Če želijo slediti hitrim spremembam v onkološki zdra-
vstveni negi in se tudi karierno razvijati, se morajo vse-
življenjsko izobraževati.

Sistematično vodenje zaposlenih
Prav ta manko znanj na področju onkološke zdra-

vstvene nege novo zaposlenih medicinskih sester na 
Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) in potreba po 
profesionalnem razvoju zaposlenih  sta bila tudi glav-
na razloga, da se je v preteklosti pričelo sistematično 
delo najprej na Standardu osnovnih in specifičnih znanj 
iz zdravstvene nege in medicinsko tehničnih posegov in ka-
sneje tudi na petih različicah dnevnika uvajanja: Dnev-
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nik uvajanja v anestezijsko in analgezijsko zdravstveno 
nego, Dnevnik uvajanja v operacijsko zdravstveno nego, 
Dnevnik uvajanja v perioperativno zdravstveno nego na od-
delku za brahiradioterapijo, Dnevnik uvajanja v onkološko 
zdravstveno nego ter Dnevnik uvajanja na delovno mesto 
bolničarja. S pomočjo dnevnikov uvajanja se je vzposta-
vilo sistematično vodenje zaposlenih na podro-
čjih pridobivanja, ohranjanja in obnavljanja 
znanja in spretnosti za varno in kako-
vostno delo na področju onkološke 
zdravstvene nege. Dnevniki predsta-
vljajo pomembne pripomočke novo 
zaposlenim in njihovim mentorjem, 
zaposlenim ter vodjem pri dosega-
nju ciljev uvajanja novo zaposlenih v 
onkološko zdravstveno nego ter vseži-
vljenjskega izobraževanja medicinskih 
sester. 

Dnevnik uvajanja
V prvi vrsti dnevnik predstavlja nabor splošnih in 

specialnih znanj, ki jih novo zaposlena medicinska 
sestra mora pridobiti pod nadzorom mentorja, da lah-
ko kasneje varno in kakovostno samostojno dela na 
področju onkološke zdravstvene nege. Sledi plan uva-
janja po tednih, prostor za refleksijo uvajalnega obdo-
bja novo zaposlenega ter mentorja in udeležbe novo 
zaposlenega na izobraževanjih. Zadnji del dnevnika 
je namenjen preverjanju osvojenih znanj ter kriteri-
jem za končno oceno novo zaposlenega. Dnevniku so 
dodana tudi navodila za izpolnjevanje za mentorje in 
novo zaposlene. 

Zemljevid znanj
Poleg dnevnikov uvajanja pa v Dejavnosti zdravstve-

ne nege in oskrbe na OI intenzivno oblikujemo tudi Ze-
mljevid znanj, ki nam predstavlja temeljni dokument za 
načrtovanje razvoja zaposlenih. Zemljevid znanj pred-
stavlja popis obstoječih znanj pri zaposlenih v zdra-
vstveni negi na posameznih enotah. Popise znanj so 
izvedli vodje enot, ki so opravili tudi pogovore z vsakim 
posameznim sodelavcem, oz. so zaposleni sami ocenili 
znanja in veščine, ki jih imajo. Popis zajema znanja, 
ki so pomembna za obstoj in razvoj same enote, in pa 
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A tudi druga znanja, ki so pomembna za osebni razvoj 
posameznega zaposlenega (znanje različnih jezikov, 
programiranja, statistike ...). Naslednjo stopnjo zemlje-
vida znanj predstavlja analiza skupnih potreb in načrt 
razvoja kadrov na nivoju celotne Dejavnosti zdravstve-
ne nege in oskrbe na OI. Torej bomo z oblikovanjem 

zemljevida znanj definirali kompetence zaposle-
nih v zdravstveni negi, ki so ključne za dose-

ganje vizije in strateških ciljev OI, ugoto-
vili, katera znanja niso zastopana oz. so 
pomanjkljivo zastopana, ter poiskali 
posameznike, ki bi se usposabljali na 
teh področjih. Zemljevid znanj pa je 
tudi živ dokument in kot takšen nuj-

no izpostavljen procesu evalvacije in 
spreminjanja. Zahteva redne letne revi-

zije, upoštevati pa je treba tudi naslednje 
momente: v praksi se lahko pojavi problem, 

ki ga ugotovimo ob pogovoru z zaposlenim, izpo-
stavljen je na sestanku, opazimo ga sami ob neposre-
dnem delu, obveščeni smo lahko tudi s strani ostalih 
zdravstvenih delavcev, bolnikov in svojcev, prav tako 
lahko pričakujemo pomanjkanje znanja ob uvedbi no-
vosti, novih posegov, standardov, procedur. 

Na podlagi zemljevida znanj je treba izdelati ciljane 
izobraževalne programe glede na potrebe različnih de-
lovnih mest.

Izobraževalni programi za novozaposlene 
medicinske sestre na OI

V tem trenutku lahko zaposlenim v Dejavnosti zdra-
vstvene nege in oskrbe na OI zagotovimo:

− kroženje v različnih enotah znotraj OI,
− različne učne delavnice (npr. Standardni postopki 

medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim 
prekatom – venska valvula),

− različna strokovna izobraževanja (npr. Izbrane vse-
bine s področja zdravstvene nege onkološkega bol-
nika z bolečino),

− redna interna strokovna izobraževanja,
− mentorstvo za novo zaposlene,
− različna izobraževanja in šolanja zunaj OI (npr. 

Šola enterostomalne terapije), 
− udeležbo na kongresih v tujini (EONS kongres) ...

Če medicinske 
sestre želijo slediti 

hitrim spremembam v 
onkološki zdravstveni 
negi in se tudi karierno 

razvijati, se morajo 
vseživljenjsko 

izobraževati 
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Pogled naprej
Dolgoročno pa bi lahko delovanje v smeri razvo-

ja specializacije na področju onkološke zdravstvene 
nege rešilo marsikatero zagato, ki se nam kaže v tem 
trenutku. Že v Državnem programu obvladovanja raka 
(DPOR) je, sicer bolj na deklarativnem nivoju, zapisana 
potreba po formalizaciji pridobivanja potrebnih znanj 
na področju onkološke zdravstvene nege. Strategija ra-
zvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstve-
nega varstva v Republiki Sloveniji (RS) za obdobje od 
2011 do 2020 se na več točkah dotika izobraževanja 
medicinskih sester in nudi oceno stanja, vizije ter stra-
teške cilje na tem področju. Zdi se nam tudi pomemb-
no poudariti, da Strategija razvoja zdravstvene nege in 
oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v RS za obdobje 
od 2011 do 2020 kot prioriteto postavlja tudi razvoj kli-
nične specializacije iz onkološke zdravstvene nege. In 
ne nazadnje je OI pristopil k pridobivanju mednarodne 

Viri:
1. Kadivec, S., Bregar, B., Buček Hajdarević, I., Černivec, J., Horvat, M., 

Klemenc, D., et al., 2011. Strategija razvoja zdravstvene nege in oskr-
be v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje 
od 2011 do 2020. Available at: www.zbornica-zveza.si [10. 8. 2016].

2. Kotnik, M. & Matković, M., 2012. Dnevnik uvajanja v onkološko 
zdravstveno nego. Ljubljana: Onkološki inštitut (interno gradivo).

3. Matković, M. & Kotnik, M., 2015. Dnevnik uvajanja za novo zaposle-
ne medicinske sestre na Onkološkem inštitutu Ljubljana. In: Majcen 
Dvoršak, S., Štemberger Kolnik, T. & Klemenc, D. eds. 10. kongres 
zdravstvene in babiške nege Slovenije, Brdo pri Kranju, 11. in 12. maj 
2015. Z optimalnimi viri do učinkovite zdravstvene in babiške nege 
: zbornik predavanj z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in 
babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih se-
ster, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za 
strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 
pp. 234-241.

4. Ministrstvo za zdravje, Republika Slovenija, 2010. Državni program 
obvladovanja raka v Sloveniji 2010 - 2015. Available at: www.dpor.si 
[10. 8. 2016].

akreditacije, katere standardi zahtevajo kontinuiteto v 
izobraževanju vseh zaposlenih. 

Miladinka Matković
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Dokumentacija v zdravstveni ustanovi je izredno po-
membna, čeprav se nam včasih zdi, da temu ni tako in 
da je sama sebi namen. Sprašujemo se, čemu mora biti 
nek postopek, ki je relativno enostaven, sploh zapisan. 
Saj to pa ja vsi znamo, že desetletja ga izvajamo enako! 
In zakaj je treba zapisati navodila za postopke, ki so za-
konsko določeni? Saj vendar obstajajo zakoni in vsak 
jih lahko poišče ter prebere! Kdo pa ima sploh še čas 
prebirati vsa ta navodila, ko pa nas čaka pacient in toliko 
drugega dela?! 

Drži, pacient je naša prva prioriteta. V središču na-
šega dela je skrb za njegovo kakovostno in varno zdra-

Se vam zdi situacija s slike vsaj malo znana? Ste se že kdaj zalotili, da ste iskali neka navodila za 
delo, a jih niste našli? Ali pa ste jih, pa so bila že tako zastarela, da vam je kar vzelo sapo? Ste se že 
kdaj spraševali, kako se lotiti nekega dela, ki ga morda opravljate prvič ali zelo redko? Kje poiskati 
informacije? Na koga se obrniti? Rešitev iz takšnih in podobnih zagat ponujamo v pričujočem članku.

Oh, ti papirji!

Obvladovanje dokumen tacije  
v zdravstveni ustanovi

vstveno obravnavo. Čeprav se na prvi pogled zdi, da so ob 
vsem tem papirji le nepotrebna navlaka, v resnici ni tako. 

Vrste dokumentacije v zdravstveni ustanovi
Dokumentacije v bolnišnici je več vrst. Najverjetneje 

smo vsi enotnega mnenja, da je zdravstvena dokumen-
tacija pacienta zelo potrebna in koristna. Vendar v tem 
članku ne bomo govorili o dokumentaciji te vrste. Be-
seda bo tekla o dokumentaciji, ki nastane zaradi potreb 
delovnih procesov. 

Gre za dokumente, ki jih uporabljamo pri vsakda-
njem delu. Poznamo notranjo dokumentacijo bolnišni-
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Zdravstvena 
dokumentacija je pomembna, 
ker nam omogoča skladno in 

poenoteno delovanje delovnih 
procesov, to pomeni, da enake 
procese delamo vsi enako, tudi 
zaposleni na drugih oddelkih. 
Enaka obravnava pa pomeni 

večjo varnost za bolnika.

ce, kamor sodijo organizacijski predpisi, organizacijska 
navodila, klinične poti, protokoli, standardni operativni 
postopki, navodila za delo, navodila za aparate, obrazci, 
evidenčni listi… Med temi dokumenti lahko ločimo tiste, 
ki veljajo za celo organizacijo (organizacijski dokumenti), 
tiste, ki veljajo za več kot en oddelek, vendar ne za 
celo organizacijo (medoddelčni dokumenti), 
in tiste, ki veljajo le za posamičen odde-
lek (oddelčni dokumenti).

Poleg notranje poznamo tudi  
zunanjo dokumentacijo, kamor 
sodijo zakoni, pravilniki, navodi-
la… zunanjih institucij (Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, Ministrstva za zdravje ipd.).

Vsi vemo, da se delovni procesi 
spreminjajo. Zaradi novih strokovnih 
dognanj, sprememb zakonodaje ali prepro-
sto zaradi boljše organizacije dela. Delovni proce-
si so živ sistem in ravno zaradi tega je tudi vzdrževanje 
dokumentacije živ proces. 

Pomen dokumentacije v zdravstveni ustanovi
Zakaj pa je dokumentacija sploh pomembna? Ker 

nam omogoča skladno in poenoteno delovanje delov-
nih procesov, kar po domače pomeni, da enake procese 
delamo vsi enako, tudi zaposleni na drugih oddelkih. 
Saj veste – enaka obravnava za pacienta pomeni večjo 
varnost. Kadar sledimo zapisanim postopkom, zmanj-
šamo možnost napak pri delu. S tem zvečamo varnost 
izvedbe postopka in zavarujemo tako pacienta kot sebe. 
Zapisani procesi in postopki zelo olajšajo tudi ustrezno 
usposabljanje osebja. Novozaposlenega preprosto se-
znanimo z vso relevantno dokumentacijo, ki jo lahko 

v miru prebere, medtem pa se sami posvetimo drugim 
službenim obveznostim ali pa gremo na malico . Do-
kumentirani procesi in postopki omogočajo ponovlji-
vost, torej, da bomo isti postopek vedno izvedli na enak 
način. Na delovnem mestu se nam lahko zgodi tudi ne-

prijetnost, da bomo morali dokazovati pravilnost 
izvedbe nekega postopka – takrat nam bodo 

objektivni dokazi zapisanega v izredno 
pomoč in dokaz, da smo delo opravili 

korektno, kar se le da. Nenazadnje 
pa zapisani dokumenti lahko služi-
jo tudi kot osnova za vrednotenje 
našega dela. 

Digitalna podpora obvladovanju 
dokumentacije 

Na Onkološkem inštitutu Ljublja-
na se zaradi velikosti bolnišnice in ra-

znolikosti dela odvija veliko različnih pro-
cesov in postopkov. Če človek samo pomisli, da 

bi vse to zapisano moral skladiščiti v svojem delovnem 
prostoru, se mu pred očmi kaj hitro prikaže zgornja sli-
ka. Že res, da se verjetno nihče od nas ne bi pritoževal 
delati nekje med drevesi, vendar … ne na takšen način! 
Saj to je ne samo kaotično in duhamorno, ampak tudi 
popolnoma neekološko! 

Na srečo pa poleg fizične oblike dokumentacije po-
znamo tudi elektronsko. Ker na Onkološkem inštitutu 
Ljubljana poskušamo sistem vodenja dokumentacije 
čim bolj približati uporabnikom, to je zaposlenim, smo 
se odločili za vpeljavo slednje. V ta namen smo pridobi-
li informacijski sistem GovernmentConnect, ki podpira 
digitalno obvladovanje dokumentacije ISO. Dokumen-
tacija ISO je običajna dokumentacija neke organizaci-
je, pomembna za vzdrževanje sistema kakovosti, ki je 

Notranja dokumentacija bolnišnice: 
organizacijski predpisi in navodila, klinične 
poti, protokoli, standardni operativni postopki, 
navodila za delo, aparate, obrazci… Pri tem 
ločimo organizacijske dokumente ( veljajo za 
celo organizacijo), medoddelčne dokumente 
(veljajo za več kot en oddelek, vendar ne za celo 

organizacijo) in oddelčne dokumente (veljajo za 
posamičen oddelek). 
Zunanja dokumentacija: zakoni, pravilniki, 
navodila… zunanjih institucij (Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje 
ipd.).
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strukturirana po zahtevah standarda ISO 9001. ISO je 
kratica za International Standardisation Organization 
(Mednarodna organizacija za standardizacijo), oznaka 
9001 pa pomeni, da gre za standard, ki ureja sisteme 
vodenje kakovosti.

Digitalna podpora obvladovanja dokumentacije pri-
naša številne prednosti za bolnišnico, in sicer omogoča 
boljši nadzor in sledljivost nad dokumentacijo, lažjo 

dostopnost do dokumentov, nižje stroške upravljanja 
dokumentacije, učinkovitejše procese in hitrejšo odziv-
nost, večjo varnost in zanesljivost ter boljšo koordinaci-
jo in organizacijo.

Učinkovito obvladovanje dokumentacije je ekipni 
šport...
Ker pa učinkovito obvladovanje dokumentacije ISO ni 

Del aplikacije, ki je namenjen obvladovanju 
dokumentacije. Zgoraj metapodatki, ki se avtomatsko 
prenesejo v glavo in nogo prednastavljene predloge.  

Del aplikacije, 
namenjen 
zapisovanju 
ukrepov, 
ugotovljenih na 
podlagi različnih 
vrst nadzorov in 
presoj.

Osnovna stran 
aplikacije, 
preko katere 
imamo vpogled 
nad vsemi 
aktivnostmi in 
dokumenti, do 
katerih lahko 
dostopamo.   

Pri obvladovanju zdravstvene dokumentacije 
je pomembna digitalna podpora, ki prinaša 
številne prednosti za bolnišnico: boljši nadzor in 
sledljivost nad dokumentacijo, lažjo dostopnost 
do dokumentov, nižje stroške upravljanja 

dokumentacije, učinkovitejše procese in 
hitrejšo odzivnost, večjo varnost in zanesljivost 
ter boljšo koordinacijo in organizacijo. Na OI 
smo v ta namen pridobili informacijski sistem 
GovernmentConnect.
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GovernmentConnect pa omogoča tudi varno shra-
njevanje zapisov presoj in drugih notranjih nadzorov 
ter obvladovanje preventivnih in korektivnih ukrepov. 
To v praksi pomeni, da lahko za vsak preventivni ali ko-
rektivni ukrep določimo nosilca in rok za izvedbo aktiv-
nosti. Nosilec bo o novi nalogi obveščen preko sistema 

in rdeča oznaka bo v njegovem profilu grozeče 
prežala nanj, dokler aktivnosti ne bo izpol-

nil. Ta sistem opominjanja je izredno 
učinkovit za vse nas, pozabljivce, pa 

najsi bomo to zaradi preobilice dela 
ali pa ker smo pač takšni po nara-
vi.

…in sodelovanje z intranetom
Na koncu velja omeniti še eno 

aktivnost, za katero menimo, da bo 
pripomogla k boljši informiranosti 

vseh zaposlenih. Ker je število dosto-
pov do GovernmentConnect omejeno, 

bo to tehnološko čudo omogočilo tudi pretok 
organizacijskih dokumentov na našo intranetno stran. 
Tako bomo prav vsi, ki imamo dostop do računalnika, 
seznanjeni z dokumenti, ki veljajo za celoten inštitut. 
Želimo si in delali bomo na tem, da bi bilo to mogoče za 
prav vse dokumente, tudi tiste, ki veljajo za posamezne 
oddelke ali enote. 

Simona Hotujec

individualen izziv, temveč ekipni šport, bomo v kreiranje 
skupne platforme dokumentov vpleteni številni sodelav-
ci. Tako smo za uporabo informacijskega sistema dobili 
100 licenc, kar pomeni, da bo z njim lahko upravljalo do 
100 zaposlenih. Če bomo ugotovili potrebo po večjem šte-
vilu licenc, pa bomo poskušali njihovo število nadgraditi. 
S skupnimi močmi bomo poskušali zagotoviti, da 
bomo v čim krajšem času v informacijski sis-
tem uvozili vso dokumentacijo Onkolo-
škega inštituta Ljubljana. 

… pomaga pa nam 
GovernmentConnect …
GovernmentConnect omogo-

ča strukturiran sistem dokumen-
tov, ki so označeni in smiselno 
razporejeni tako, da ima vsak od-
delek ali enota dostop le do tistih, 
ki so zanj pomembni. Dokumenti so 
med seboj povezani, tako da lahko zlahka 
najdemo referenčne nadrejene in podrejene 
dokumente. Vse skupaj je zelo pregledno. 

Vsak dokument ima svojega skrbnika. Praviloma je 
to oseba, ki je dokument izdelala. Skrbnik dokumen-
ta zagotavlja, da je dokument označen, pregledan in 
odobren s strani druge osebe, da so določene osebe, 
ki morajo biti seznanjene z vsebino dokumenta, da je 
uporabnikom dostopna veljavna verzija dokumenta, da 
je dokument redno revidiran, da je dokument vnesen 
v GovernmentConnect ter da je dokument po potrebi 
dostopen v papirni obliki na za to določenem mestu 
(čemur se bomo zaradi ekoloških pomislekov poskušali 
čim bolj izogibati).

Dokumenti imajo tudi enovito podobo. Government-
Connect namreč ponuja predloge za posamezne doku-
mente, kamor enostavno vpišemo vsebino, ki je tudi 
standardizirana. Dokumenti sistema vodenja kakovosti 
vsebujejo logotip Onkološkega inštituta Ljubljana, na-
slov, identifikacijsko oznako, izdajo oz. verzijo in datum 
pričetka veljavnosti. Torej - nič več mučenja in razbijanja 
glave s tem, kako dokument vsebinsko in estetsko obliko-
vati. Namesto nas bo to naredil informacijski sistem, ki 
nam bo sam od sebe ponudil tudi identifikacijsko ozna-
ko ter označil zaporedno verzijo dokumenta. Opomnil 
nas bo celo, da je treba dokument revidirati.

Učinkovito 
obvladovanje dokumentacije je 

ekipni šport, zato smo za uporabo 
informacijskega sistema dobili 

100 licenc. Če bo potrebno, bomo 
to število nadgradili. Informacijski 

sistem bo omogočal tudi pretok 
organizacijskih dokumentov 

na našo intranetno 
stran.

GovernmentConnect 
omogoča strukturiran sistem 

dokumentov, ki so označeni in 
smiselno razporejeni tako, da ima 
vsak oddelek ali enota dostop le 
do tistih, ki so zanj pomembni. 

Dokumenti so med seboj 
povezani, tako da lahko zlahka 
najdemo referenčne nadrejene 
in podrejene dokumente. Vsak 

dokument ima svojega 
skrbnika. 
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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 junija, julija in avgusta 2016)

Sodobne rešitve v presejanju 
za raka materničnega vratu
(delavnice, 31. 8. in 1. 9.  2016, Onkološki inštitut Ljubljana)

Vzrok za to so nova spoznanja o vlogi okužb z onkoge-
nimi humanimi papilomavirusi (HPV) in razvoj tehnolo-
gij za njihovo odkrivanje. Poleg tega v presejalni program 
vstopajo cepljene generacije deklic, njihova obravnava v 
programu bo morala biti drugačna. Zato smo sodelavci 
programa ZORA z Onkološkega inštituta Ljubljana (OIL) 
v sodelovanju z vodilnimi slovenskimi strokovnjaki s po-
dročja ginekološke citologije in molekularne diagnostike 
okužb s HPV konec avgusta izvedli uvodno delavnico 
Sodobne rešitve v presejanju za raka materničnega vratu 
(RMV). Na delavnici smo stroki in odločevalcem predsta-
vili nove evropske usmeritve in izzive. 

Delavnice so se udeležili predstavniki Ministrstva 
za zdravje RS, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS, 
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Agencije za 
raziskovanje RS in člani strokovnih skupin DP ZORA 
ter drugi slovenski strokovnjaki s področja citologije, 
patologije, ginekologije in molekularne diagnostike. Še 
posebej smo bili veseli udeležbe kolegov z Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje, ki koordinira nacionalni 
program cepljenja proti HPV v Sloveniji. Cepljenje bo 
v sinergiji s presejanjem doprineslo k še boljšemu ob-
vladovanju bremena tako predrakavih kot rakavih spre-
memb materničnega vratu in prav je, da se na tem po-
dročju tudi strokovno povezujemo.

Prvi del delavnice je potekal v slovenščini. Maja 
Primic Žakelj je predstavila mejnike v obvladovanju 
bremena RMV v Sloveniji, med katerimi je zagotovo 
najpomembnejši prehod iz priložnostnega v organizi- Dr. Maja Primic Žakelj, vodja DP ZORA 

V naslednjih nekaj letih se bomo v programu ZORA odločali o pomembnih 
spremembah presejalne sheme, kar nam nalagajo dopolnitve Evropskih smernic 
iz leta 2015. To bo povezano s spremembami v organizaciji dela izvajalcev in s 
spremenjenimi stroški programa. 

rano presejanje v obdobju 1995–2003. Leta 2003 je bil 
vzpostavljeno organizirano populacijsko presejanje v 
okviru DP ZORA, ki je v prvih desetih letih delovanja 
uspelo prepoloviti incidenco tega raka. Urška Ivanuš je 
predstavila priporočila dopolnjenih Evropskih smernic 
iz leta 2015 in razloge, zaradi katerih mednarodna in 
slovenska strokovna javnost razmišlja o spremembah 
tako učinkovite presejalne politike. Največji izziv bo 
zamejiti priložnostno presejanje s testom HPV, ki ob 
nepremišljeni uporabi ženskam prinese pomembno 
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OI gostil ugledna strokovnjaka s področja diagnostike 
raka dojk dr. Amyja in dr. Dolfina

Oddelek za radiologijo OI in Presejalni program za 
raka dojk DORA sta v petek, 3. junija 2016, na OI gostila 
dva ugledna strokovnjaka s področja diagnostike raka dojk 
dr. Dominiqua Amyja in dr. Giancarla Dolfina. V predaval-
nici stavbe C sta imela predavanja o anatomiji in fiziologiji 
dojke in elastografiji (dr. Amy) ter o ultrazvočni  morfolo-
giji dojke in lobektomiji dojke (dr. Dolfin). V popoldanskih 
urah je v okviru srečanja potekala tudi ultrazvočna delav-
nica za radiologe (Oddelek za radiologijo, stavba H). 

več škode kot koristi. Mario Poljak 
je predstavil teste HPV in izposta-
vil, da je izjemno malo testov HPV 
klinično preverjenih do te mere, da 
dokazano zmanjšujejo breme bole-
zni. Veronika Kloboves Prevodnik je 
predstavila prednosti in slabosti te-
kočinske citologije in računalniško 
podprtega presejanja. Ženske s po-
zitivnim presejalnim testom HPV 
pred odločitvijo o nadaljnji obrav-
navi nujno potrebujejo triažni test, 
zato smo v nadaljevanju predstavili 
vse  sodobne triažne metode – triažo 
z brisom materničnega vratu za ci-
tološki pregled, genotipizacijo, imu-
nocitokemično barvanje p16/Ki-67 
in merjenje metilacije virusne in človeške DNK. Na de-
lavnici so bili predstavljeni tudi prvi rezultati projekta 
»Test HPV doma za neodzivnice programa ZORA«, in 
sicer odziv slovenskih neodzivnic na test HPV doma in 
prvi rezultati ocenjevanja p16/Ki-67 v Sloveniji. 

V kratki razpravi je vodja programa ZORA, Maja 
Primic Žakelj povzela, da smo se na sedežu progra-
ma ZORA v Državnem programu obvladovanja raka 
(DPOR) 2016–2020 obvezali, da bomo do leta 2020 
proučili vse novosti in v sodelovanju s slovensko stro-
kovno javnostjo izbrali za Slovenijo najbolj učinkovito 

in sprejemljivo presejalno politiko. 
Razpravo je zaključila Mojca Gobec, 
generalna direktorica Direktorata za 
javno zdravje Ministrstva za zdravje, 
ki je vodji in OIL čestitala za uspešno 
vodenje programa in odlične uspe-
he programa ZORA ter dodala, da 
bo Ministrstvo še naprej podpiralo 
program ter vpeljavo potrebnih spre-
memb.

Drugi del delavnice je potekal v 
angleškem jeziku. S sedeža progra-
ma ZORA smo na OIL povabili vsa 
podjetja, ki imajo na trgu klinično 
preverjene presejalne teste HPV, 
opremo za tekočinsko citologijo in 
triažne teste za ženske s pozitivnim 

presejalnim testom HPV. Odzvalo se je sedem podjetij 
od desetih, kar je izjemen uspeh. Strokovni sodelavci 
teh podjetij so udeležencem predstavili svoje zelo ra-
znolike rešitve.  Organizatorji smo bili veseli, da smo 
na tej delavnici vsi skupaj uspeli preseči lastne interese 
in da je v ospredje stopil interes po zagotavljanju boljše-
ga zdravja tistih, ki so jim te raznolike sodobne tehno-
logije namenjene.  Še posebej smo veseli, da je triažo s 
testom za imunocitokemično barvanje p16/Ki-67 pred-
stavil izumitelj tega testa, dr. Ruediger Ridder. 

Urška Ivanuš

Mag. Maksimiljan Kadivec in dr. Maja Mušič Marolt, organizatorja 
srečanja, v družbi tujih strokovnjakov dr. Amyja in dr. Dolfina ter 
strokovnega direktorja OI dr. Viljema Kovača.

Dr. Ruediger Ridder, izumitelj testa za 
imunocitokemično barvanje p16/Ki-67
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Naši sodelavci z novimi nazivi

– Oddelek akutne paliativne oskrbe OI, Oddelek za kli-
nično prehrano in dietoterapijo OI in Slovensko zdru-
ženje paliativne in hospic oskrbe SZD organizirajo 
strokovno srečanje z naslovom Aktualne teme iz pali-
ativne oskrbe: Prehranska podpora bolnika z neozdra-
vljivim rakom, ki bo potekalo v sredo, 14. septembra 
2016, v predavalnici stavbe C, s pričetkom ob 15. uri.

– Ambulanta za zdravljenje bolečine in Oddelek aku-
tne paliativne oskrbe Onkološkega inštituta Ljublja-
na 28. septembra 2016 organizirata ponovitev de-
lavnice z naslovom ‚Zdravljenje bolečine pri bolni-
ku z rakom‘. 

– Konec septembra 2016  se bodo za vodje OI pričela 
izobraževanja oziroma usposabljanja na področju 
internega komuniciranja, ki ga bo vodila priznana 
predavateljica in izvajalka usposabljanj na področju 
komuniciranja Tatjana Zidar Gale. Usposabljanje 
bo trajalo 42 pedagoških ur, razdeljenih na 7 sre-
čanj. Uvodno predavanje je sicer že potekalo dne 18. 
5. 2016, na katerem je predavateljica na kratko pred-
stavila vsebino, namen in cilje usposabljanja.

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

Napovednik dogodkov

Od junija do avgusta 2016  so nove nazive pridobili 
naslednji sodelavci OI: 
  v ponedeljek, 13. 6. 2016, je Snežna Paulin Košir, dr. med., 

uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom 
»Zdravljenje malignega melanoma z elektrokemoterapijo 
in antiangiogeno gensko terapijo proti endoglinu pri 
miših«;

  v sredo, 15. junija 2016, je Milena Kerin Povšič, dr. med., 
uspešno zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom 
»CD64 kot zgodnji napovedovalec sistemske okužbe po 
operacijah karcinoma debelega črevesa in danke«;

  v sredo 13. julija 2016, je mlada raziskovalka Andreja 
Brožič, univ. dipl. biol., zagovarjala doktorsko nalogo z 
naslovom Klonalnost in antigenske lastnosti reaktivnih 
in neoplastičnih limfocitnih proliferacij;

  dne 29. 6 .2016 je Gordana Gašljević, dr. med., uspešno 
zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Določanje 
Her2 statusa na karcinomih želodca in metastazah v 
regionalnih bezgavkah z uporabo tkivnih mrež«. Zagov or 
je potekal na Medicinski fakulteti  Univerze v Zagrebu;

  asist. Barbara Šegedin, dr. med., je dne 29. 8. 2016 
na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno 
zagovarjala doktorsko nalogo z naslovom »Objektivna 
ocena vpliva učenja na razlike pri vrisovanju tarčnih 
volumnov v radioterapiji«.

Vsem sodelavkam za nove nazive iskreno čestitamo!

N A Š I  D O S E Ž K I

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

Dr. Nada Rotovnik Kozjek soavtorica nove 
publikacije Nutrition recommendations 
for older adults - The PANGeA Study

Pod okriljem Znanstveno-raziskovalnega središča 
Univerze na Primorskem je izšla znanstvena monografi-
ja, ki je nastala na podlagi mednarodne raziskave Pangea 
in predstavlja najnovejše smernice za prehrano starejše 
populacije. Pri monografiji z naslovom Nutrition recom-
mendations for older adults - The PANGeA Study je kot 
eden izmed avtorjev sodelovala dr. Nada Rotovnik Koz-
jek, dr. med., vodja Enote za klinično prehrano OI. 

Tečaj klinične prehrane pri boleznih 
ledvic

Slovensko združenje za klinično prehrano je v sodelo-
vanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana 8. 6. 2016 or-
ganiziralo tečaj prehranske obravnave pri boleznih ledvic. 

Srečanje je potekalo v Austria Trend Hotelu v Lju-
bljani z naslednjimi moduli: 
– Prehranska podpora pri akutni odpovedi ledvic: 

N. Rotovnik Kozjek
– Prehranska podpora pri kronični ledvični bolezni: 

E. Topole
– Prehranska podpora bolnikov na hemodializi: 

G. Mlinšek
– Prehranska podpora bolnikov na peritonalni dializi: 

B. Knap. 
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DEDNI RAK DOJK 
IN/ALI JAJČNIKOV 
AMBULANTA ZA ONKOLOŠKO 
GENETSKO SVETOVANJE

V septembru 2016 bo na Onkološkem inštitutu Lju-
bljana izšla knjižica »Laboratorijski vodnik za pacien-
te«, ki smo jo pripravili na Oddelku za laboratorijske 
dejavnosti. Avtorji smo želeli 
za paciente OI na enem 
mestu zbrati vse po-
membne in koristne 
informacije o labora-
torijskih preiskavah, 
in sicer od odvzema 
biološkega materia-
la do izdaje labora-
torijskega izvida.

Knjižica je sesta-
vljena iz dveh glavnih 
delov. V prvem smo opisali 
različne vrste biološkega mate-
riala, v katerem izvajamo laboratorijske preiskave, in na 
kakšen način pridobimo ustrezne biološke vzorce. Opi-
sali in opozorili smo na vrsto bioloških predanalitičnih 
dejavnikov, ki lahko vplivajo na rezultate laboratorijskih 
preiskav. Paciente želimo seznaniti, kako se pravilno 
pripravijo na odvzem krvi, kako ta poteka in kakšne ne-
prijetnosti lahko pričakujejo pri tem. Opisali smo tudi 
različne vrste urinskih vzorcev, ki jih ločimo glede na čas 

in način odvzema, in podali navodila, kako 
glede na vrsto laboratorijskih preiskav zbere-
mo ustrezne urinske vzorce.

V drugem delu knjižice smo na kratko 
predstavili vse laboratorijske preiskave, ki jih 
izvajamo v našem laboratoriju, ter njihov po-
men, predvsem za onkološke paciente. Opisa-
li smo hematološke in biokemične preiskave, 
tumorske označevalce, laboratorijske preiska-
ve ščitnice, teste strjevanja krvi oz. koagulacije, 
preiskave v urinu in blatu ter kako izvajamo 
citološko oceno aspirata kostnega mozga.

V knjižici želimo paciente seznaniti tudi 
s tem, kaj se dogaja z njihovimi vzorci po od-
vzemu in kdaj bodo na voljo rezultati labo-

ratorijskih preiskav. V prilogah so zbrana tudi natančna 
navodila za odvzem tistih bioloških vzorcev, ki jih mora-
jo odvzeti sami (različni vzorci urina, blato). 

Mag. Barbara Možina, mag.farm., spec. med. biokem.

Asist. Božidar Casar postal častni 
član Združenja medicinskih fizikov 
Bosne in Hercegovine

Asist. Božidar Casar, univ. dipl. fiz., vodja Oddelka 
za radiofiziko, je bil 20. 6. 2016 imenovan za častnega 
člana Združenja medicinskih fizikov Bosne in Herce-
govine. Ustanovna skupščina Združenja medicinskih 
fizikov v BiH je sprejela seznam štirih častnih članov 
društva, ki so najbolj prispevali k razvoju medicinske 
fizike v BiH, med katerimi je tudi asist. Casar. Prizna-
nje je prejel za dolgoletno delo in pomoč pri razvoju 
medicinske fizike v BiH. 

Knjižica za bolnike: Dedni rak dojk 
in jajčnikov

V Ambulanti za onkološko genetsko svetovanje OI 
so v okviru multidisciplinarnega tima pripravili knjiži-
co z osnovnimi informacijami o dednem raku dojk in/
ali jajčnikov, genetskem svetovanju in testiranju. Vsebi-
na knjižice, ki je v tiskani izdaji luč sveta ugledala juni-
ja 2016, bo v pomoč pacientom in njihovim svojcem v 
času obravnave. 

Laboratorijski vodnik za paciente

1

LABORATORIJSKI 
VODNIK ZA PACIENTE

V letu 2015 smo 
na Oddelku za laboratorijske 
dejavnosti izvedli nekaj manj 
kot 1.900.000 laboratorijskih 
preiskav. Dnevno odvzamemo 
kri v povprečju 450 pacientom, 
vsaka zaposlena na odvzemu 
tako dnevno izvede odvzem 

več kot 100 pacientom.
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Mediji o našem strokovnem delu
V obdobju od junija do avgusta 2016 je bil Onkološki inštitut Ljubljana omenjen v 352 prispevkih 
slovenskih medijev. Ti so poročali o naslednjih temah našega strokovnega dela (zaradi velikega števila 
objav so v poročilo vključeni le večji mediji):

JUNIJ 2016:
• o pričetku delovanja državnega programa DORA v Splo-

šni bolnišnici Izola (povzemanje sporočila za javnost 
OI; TV Koper, Ra Koper, STA, Primorske novice, Tv 
Slovenija 1, Delo, Zdrave novice),

• o paliativni oskrbi in uporabi pripravkov iz medicinske 
konoplje (Maja Ebert Moltara, intervju v Vivi), 

• o kanabinoidih v paliativni medicini (Viva, prim. Jožica 
Červek),

• o kajenju kot dejavniku za nastanek raka (povzemanje 
sporočila za javnost OI ob svetovnem dnevu brez to-
baka, izjava dr. Viljem Kovač),

• o kožnem raku (ABC zdravje, dr. Barbara Perić),
• o cepivih proti raku in genetskem testiranju pri raku 

(Jana, intervju z dr. Srdjanom Novakovićem),
• o kanabinoidih v medicini (prim. Jožica Červek, inter-

vju v oddaji Ultrazvok),
• o digitalnih diagnostičnih tehnikah odkrivanja raka ma-

terničnega vratu (Medicina in ljudje, intervju z dr. 
Majo Primic Žakelj),

• o novih aparaturah v sektorju radioterapije (povzema-
nje sporočila za javnost OI, STA, Delo, Dnevnik, Ra-
dio Slovenija 1, Ljubljanske novice),

• o pričetku stereotaktičnega obsevanja bolnikov z ra-
kom pljuč (povzemanje novice OI, Zdrave novice, ter 
Delo, intervju z dr. Ireno Oblak, dr. Martino Vrankar 
in dr. Karmen Stanič), 

• o raku jajčnikov (povzemanje skupnega sporočila za 
javnost OI in Europe Donne ob svetovnem dnevu 
raka jajčnikov maja 2016, Dnevnik),

• o delovanju programa DORA v SB Izola (Primorske no-
vice),

• o klinični študiji zdravljenja raka z elektrokemoterapijo 
(dr. Ibrahim Edhemović za Planet TV),

• o pomenu telesne vadbe za bolnike s krvnimi raki (siol.
net, Dnevnik, dr. Nada Rotovnik Kozjek),

• o genetskem svetovanju za raka dojk in jajčnikov (pov-
zemanje skupnega sporočila za javnost OI in Euro-
pe Donne ob svetovnem dnevu raka jajčnikov maja 
2016, Dnevnik).

JUNIJ 2016:
• o kanabinoidih v medicini (Nedelo, prim. Jožica Červek),
• o sodelovanju strokovnjakov OI pri vzpostavitvi radio-

terapevtskega centra v UKC Maribor (izjava dr. Viljema 
Kovača za Radio Slovenija 1, Radio Maribor, TV Slo-
venija 1),

• o presejalnih programih za raka DORA, ZORA in SVIT 
(Oko),

• o predvidenem pričetku delovanja državnega programa 
DORA v Pomurju (Sobotainfo, Pomurec, vprašanje po-
slanca Marjana Horvata), 

• o sodelovanju strokovnjakov OI pri vzpostavitvi radiote-
rapevtskega centra v UKC Maribor (Dnevnik, Svet24).

AVGUST 2016:
• o državnem programu ZORA (Viva),
• o predvidenem pričetku delovanja državnega programa 

DORA v Pomurju (Vestnik Murska Sobota, Večer, vpra-
šanje poslanca Marjana Horvata), 

• o incidenci melanoma (STA, povzemanje podatkov s 
spletnega mesta OI), 

• o zdravljenju bolnikov z rakom ščitnice (Dnevnik, pov-
zemanje sporočila za javnost OI ob svetovnem dne-
vu ščitnice), 

• o državnem programu ZORA (Delo - Ona),
• o incidenci raka ščitnice in vprašanju prediagnosticira-

nja (Dnevnik, dr. Maja Primic Žakelj). 

Amela Duratović Konjević
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Spoštovano osebje 
C1 oddelka!

Iskreno se zahvaljujem za nego in 
oskrbo, za lajšanje bolečin mojega moža 
Kurent Edvarda, ki je večkrat obiskoval 

vaš oddelek.
Hvala vam za ves trud in požrtvovalnost, 

ter mnogo zdravja in moči v bodoče.

Kurent Olga 
s sinom in hčerko

Pohvalim sestro 
Rahino za zelo lepo sode-

lovanje med bolnikom in stran-
kami v spremstvu. Kot osebo jo vidim, 
da se zelo hitro odzove in nudi pomoč.

Zorica – sestra v spremstvu je zelo pozi-
tivna, hitro se ponudi za pomoč in tudi v 

stiski te zelo upošteva. Zato tukaj napišem 
pohvalo.

Iz srca jima hvala za tako vedenje.

Renata Mirt

Ne bom pisala 
po imenih, ker se bojim, 

da ne bom kakšnega izpustila.
ISKRENA SRČNA POHVALA kom-

pletnemu osebju, ki dela na oddelku C2.  
Pohvala velja od snažilke do … od A do Ž!!

Na oddelku C2 se počutiš skoraj tako kot doma!
Še enkrat vsem iz srca hvala!

Težave, bolečin so pri takem osebju 
kar malo lažje.

Danica Sever (po operaciji, pred ke-
moterapijo in po kemoterapiji)

… Napotena sem 
bila v ambulanto triaže, 

kjer so me sprejele zelo prijazne 
sestre in se jim zato zahvaljujem. 

Zahvaljujem se dr. Baškoviću, ki je posredo-
val in uredil, kar je bilo potrebno.

Dr. Bašković in sestre v triaži imajo pravi in zelo 
dober pristop do bolnikov, kar zelo pripomore k 

dobremu počutju bolnika. 
Menim, da je treba bolnika obravnavati s 

pravim pristopom in primernim odno-
som. …

Marija Peršin
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KAM? Na Slemenovo špico nad Vršičem
ZAKAJ? Zato, ker sem kolegicam obljubila, da jih 

popeljem na skoraj dvatisočaka, in sicer tako, da se ne 
bodo preveč namučile. 

Zato, ker je od tod najlepši pogled na Jalovec.
Zato, ker jo videvate v skoraj vsakem planinskem ko-

ledarju, ki prikazuje lepote Slovenije.
Zato, ker je Jakob Aljaž napisal: »Če greš po ravnem, 

imajo le noge dobiček, če greš pa v hribe, pa vsi udje!«
Zato, ker … je enostavno tako lepo!
KAKO NA POT? Na pot se odpravite z avtom do Erjav-

čeve koče pod Vršičem ali kar na vrh Vršiča (odvisno, 
kje dobite prostor za parkiranje). Najlepši čas je jeseni, 
ko številni macesni dobivajo svojo škrlatno barvo. 

VIŠINSKA RAZLIKA: 350 m.n.m.
URADNI ČAS HOJE: 1 ura 15 min.
OPIS POTI: Torej, kot sem že omenila, smo se sodelav-

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

SLEMENOVA ŠPICA (1911 m.n.m.)

ke Beti, Zdenka, Ljubica in jaz nekega lepega jesenske-
ga dne odpeljale proti Vršiču z namenom, da kolegice 
osvojijo skoraj dvatisočaka. Izhodišče nam je bil del 
parkirišča nad Erjavčevo kočo na Vršiču, lep sončen dan 
in polni nahrbtniki smeha (no, pa tudi nekaj hrane in 
pijače smo imele s seboj)!

Odpravile smo se v smeri Mojstrovke in se po ne-
kaj minutah hoje odcepile desno proti Slemenovi špici. 
Povzpele smo se prečno pod vznožjem Šitne glave do 
prevala Vratca, tu pa smo si seveda privoščile tudi prvi 
počitek. Sledilo je fotografiranje naše ljubiteljske foto-
grafinje Ljubice in poziranje ostalih treh ter občudova-
nje vsega lepega. Manjkal ni niti požirek »dobrega« iz 
nahrbtnika.

Po dobrem in predvsem okusnem okrepčilu smo na-
daljevale pot desno (levo vodi pot na Mojstrovko po plezal-
ni Hanzovi poti) in se skozi ruševje rahlo spustile do odce-

Pogled na Bohinjsko jezero s Komne Pod vrhom Slemenove špice (v ozadju znameniti Jalovec)
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pa poti za dolino Tamar (tu pelje zahtevna pot skozi Grlo). 
Po prijetno razgibani poti, ki se rahlo spušča in dvigu-

je in se samo na koncu dvigne nekoliko bolj strmo, smo 
dosegle travnato planjavo z nekaj jezerci. In tu se nam je 
odprl tudi najbrž najlepši razgled na čudoviti Jalovec. 

Od tu je le še nekaj minut do vrha, toda me smo se od-
ločile, da se najprej nekoliko oddahnemo, saj so bile moje 
planinke že rahlo utrujene. Sledilo je fotografiranje, po-
sedanje v mehki travi, malica iz nahrbtnika, pretegovanje 
udov, klepet in smeh. Ja, lep dan smo imele in lepo smo 
ga izkoristile. Nekatere celo za rahli dremež na prijetnem 
soncu. Toda mir nam je zmotilo nekaj nenavadnega, nekaj 
do takrat malo poznanega. To je bil trening tako imenovane 
leteče joge ali acroyoge dveh mladih deklet. Osupnile smo 
nad tem, kako sta se dekleti vrteli, obračali v zraku, se 
dopolnjevali, bili sta kot peresci. Težko si je predstavljati, 
kakšna koncentracija je potrebna za vse to, koliko zau-
panja, koliko dopolnjevanja, saj tu namreč ni varovanja.

In ko smo uspele odtegniti pogled od teh dveh de-

Prvi počitek med obarvanimi macesni

Leteča joga (acroyoga)

Zadovoljne planinke Zdenka, Cvetka, Beti in Ljubica (v ozadju 
Mojstrovka)

klet, si ponovno nadeti sezute čevlje, zapreti nahrbtni-
ke, smo se podale še proti pet minut oddaljenemu vrhu 
Slemenove špice. Tu se nam je odprl osupljiv pogled 
proti grebenu Ponc, pod katerim ležita Tamar in Plani-
ca s skakalnicami, Rateče s Pečjo in Dobračem v ozadju, 
Ciprnik, ki se navezuje na sosednji Vitranc, venec vrhov 
okrog Špika in Škrlatice ...in še in še!

In kot se vedno vse lepo tudi enkrat konča, se je tudi 
nam počasi začel iztekati dan. A ker si tega enostavno 
nismo hotele priznati, smo hitro sestopile do avta in se 
odpeljale še do jezera Jasna, ki leži ob poti v Kranjsko 
goro. Jezero sestavljata dvoje medsebojno povezanih 
umetnih jezer, in sicer sotočje Velike in Male Pišnice.

Jezero Jasna, v ospredju bronasti kozorog in ob vodi naša Zdenka

Obhodile smo ga okrog in okrog, naredile še zadnje 
posnetke, namočile roke v vodo, namenile še zadnji po-
gled čudoviti naravi in se odpeljale na Bled na kavico in 
znano blejsko kremšnito.

Še se bomo srečale, smo si rekle ob slovesu. In res, 
že naslednji dan smo se srečale v službi ! Tokrat polne 
energije in zadovoljnih obrazov. 

Cvetka Švajger
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Z D R A V A  I Z B I R A

Zakaj plavam 
Že leta se trudim, da bi čim bolje uskladila službe-

ne in družinske obveznosti in ob tem skrbela za svoje 
zdravje. Prav potruditi se moram, da imamo doma vsi 
reden (in vsaj približno zdrav) zajtrk, da si v službi vza-
mem čas za kosilo in da se vsaj vsak drugi dan aktivno 
gibam. Ko sem začela nositi števec korakov, sem z grozo 
ugotovila, da večino časa preživim stoje ali sede. Sedeč 
način življenja je v sodobni družbi vse bolj pogost in 
je dokazano škodljiv za zdravje. Tudi sama tako čutim. 
Telo vpije, da ni narejeno za sedenje, in če se ne gibam, 
mi nekaj manjka. Čedalje bolj ugotavljam, da je zado-
stna količina gibanja danes zame privilegij, za katerega 
se moram potruditi. 

In veliko lažje se je za nekaj potruditi, če imaš to rad. 
Jaz imam že od nekdaj rada različne športe. Med letom 
rada tečem, kolesarim in plavam. Ampak najraje pla-
vam, to vem že od nekdaj. Poleti najraje plavam v mor-
ju, rada sem dolgo v vodi. Rekord sem nehote dosegla 
na Dugem otoku, ko smo se s prijatelji iz radovednosti 
odpravili plavat do prelepega parnika s tremi svetlečimi 
dimniki, ki je bil že na daleč nekaj posebnega. Zasidran 
je bil na sosednjem otočku in ker nam starši niso dovo-
lili vzeti čolna, smo pač plavali! Izkazalo se je, da je bil 
parnik res nekaj posebnega – lastnik je bil Steven Spi-
elberg, ki je tisto leto raziskoval Jadransko morje. Celo 
pomahal nam je in mi smo bili prav po otroško veseli!

Rada plavam tudi v bazenu. Všeč mi je modra bazen-
ska barva in klor me prav nič več ne moti. Če sem v ba-
zenu, rada plavam kravl in se trudim, da je tehnika čim 
bolj pravilna in da naredim vsaj neko zadostno število 
dolžin. Kak dan več in kak dan manj. Še najraje plavam, 

Novice ambasadorji teka – 
plavalna sekcija
Ko me je Amela prosila, da napišem nekaj vrstic o plavanju za ONKOskop, sem oklevala. Naj pišem o 
zdravstvenih koristih rekreativnega plavanja in tehnikah? Ali o tem, zakaj plavam jaz, kaj mene žene v bazen 
in zakaj mi je postal všeč vonj po kloru? Zakaj sem se pridružila plavalni sekciji Ambasadorjev teka OIL? 

če sem v skupini in imam trenerja, ki malce pazi na 
mojo tehniko in me včasih požene čez mejo udobne-
ga. Ko pridem iz bazena, sem zadovoljna. Z užitkom 
se stuširam, vsaj za trenutek se mi ne mudi. Čas dobi 
neko novo dimenzijo, misli so čiste in dan se na novo 
začne. 

Prav posebna izkušnja pa je bilo moje prvo popol-
dansko plavanje po službi. Cel dan sem hitela in imela 
en kup skrbi in nalog. Če se ne bi prijavila na plava-
nje v okviru Ambasadorjev teka OIL, prav gotovo ne bi 
šla. Prav nič se mi ni dalo po vsem tem še v bazen. vse 
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dokler nisem zavohala klora in videla modrine bazena. 
Naredila sem si čop ter na glavo povlekla plavalno kapo 
in očala. Skočila sem v vodo in v trenutku sem vstopila v 
povsem drug svet. Vse je potihnilo. Tisti dan sem dolgo 
in veliko plavala in ko sem končala, sem bila prijetno 
utrujena, a mirna in zadovoljna. Svet se mi je spet zdel 
lep in moje težave obvladljive. Spoznala sem nove sode-
lavce, prijetne in zabavne ljudi, s katerimi imam poleg 
istega delodajalca še vsaj en skupen interes. In od takrat 
hodim plavat vsako sredo po službi. 

Vadbo začnemo na suhem, kjer se najprej ogrejemo 
po trenerjevih navodilih. Najhuje je iti v kopalke pred 
vsemi sodelavci, vendar s tem hitro opraviš. Ogrevanje 
se nadaljuje v vodi z nekaj dolžinami v različnih tehni-
kah. Nato sledi vadba tehnike plavanja – bodisi prsno, 
hrbtno ali kravl. Na začetniškem tečaju se učimo vseh 
tehnik, pa tudi dihanja pod vodo – marsikdo tega ne 

zna in še prav vsi so se naučili. Napredna skupina je 
precej kondicijsko naravnava in vključuje tudi šprinte, 
intervale, piramide in podobne zabavne vložke, ob ka-
terih ena ura še prehitro mine. 

In, ker so za nami ravno olimpijske igre in je Mi-
chael Phelps podrl več kot 2.000 let star rekord, naj do-
dam še tole: v enem od intervjujev je povedal, da nikoli 
ne bi mogel biti tako dober, če ne bi plavanja imel rad. 
Rada imam pregovore in še posebej so mi všeč njegove 
znane besede: »Našel sem nekaj, kar imam rad … in 
nikoli nisem odnehal.« Odličnost lahko dosežemo le, 
če nekaj delamo radi in smo dovolj vztrajni tudi takrat, 
ko je težko in se nam ne da. Tako v športu kot v službi. 
In ugotovila sem, da so srede lepše, odkar plavam.  In, 
če me kdo vpraša, kateri dan grem v službo z največjim 
veseljem, je to zagotovo sreda. 

Urška Ivanuš

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

Iz zgodovine inštituta

Jesenski recepti starega 
samskega gurmana
Odzivi bralcev na objavljene recepte prof. dr. Marjana Erjavca so zelo pozitivni, zato nadaljujemo 
z njihovim objavljanjem. Ker zunaj že malo diši po jeseni, a se obenem še malo upiramo misli po 
odhajajočem poletju, smo zbrali nekaj 'celoletnih' receptov z rižem. V uredništvu bomo veseli tudi (foto)
odzivov, kako so vam recepti uspeli! Pa dober tek.

Vsaka dežela kuha riž drugače.
Vsaka gospodinja kuha riž drugače.
Večina slabo, zato kratek almanah o rižu nasploh:

Okrogel italijanski riž popije največ soka in je 
zato najboljši za dušenje (risotti, oziroma osnovni 
pilaw). Ne peri ga, sicer se bo prijemal. Peder ga 

prebere in odrgne s cunjo na suho. Na maščobi (z 
ali brez že podušene čebule) ga zastekleniš, nato pa 
doliješ DVAKRATNO količino tople juhe ali vode s 
kocko. lahko obarvaš z namočenim žafranom. Nik-
dar pa ne kuhaj več kot 10, še raje pa le 8 minut. 
Nato riž pokrit stoji še 20 minut, da se osuši.

R I Ž  I N  R I S O T T I
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Italijani juho dolivajo sproti, kot jo rižki pijejo.

Dodatke, ki iz pilawa narede risotto (vongole, 
grah, jetra, gobe, šparglje), meči noter tako, da bo na 
kraju kuhano vse skupaj. Najbolj varno je, da narediš 
ragu posebej in ga v narejen pilaw le vmešaš.

Lenuhi, kot sem jaz, namesto sesekljane čebule 
damo v pilaw celo, vanjo pa zabodemo nekaj klinčkov.

Pri tem tipu kuhanja lahko mešaš risotto ad li-
bitom vse do kraja. Če si riž opral, smeš to storiti le 
prvič. Isto velja, če si ga prej malo pokuhal, kot to 
delajo TURKI (3 min), ki ga nato dobro odcede in 
prepražijo v morju (pol volumna) masti ter zalijejo 
z dvojno količino juhe. Ko zavre, gre naprej tako kot 
sicer, lahko pa tudi za 20 min v pečico. Na tak pilaw 
Turki zdaj zlagajo različne mesnine in grile, po kate-
rih reč potem dobi ime.

Tudi KUHAN RIŽ mora ostati nezlepljen. zato 
DOLGEGA kuhaj v mnogo slane vode, KRATKEGA 
prej dobro operi. Ko si dognal, da je proces zaključen 
al dente, ga odcedi in splakni z mnogo vroče vode.

KITAJCI so čudaki in kuhajo riž na bolj športne na-
čine. V razmerju 2 riža : 3 vode, prej dobro spranega, na 
primer. Na najmanjšem ognju se sme kuhati le 5 do 8 
minut, nato pa pokrit in nepremešan stoji še 20.

Tak, pa tudi sicer prav skuhan riž gre lahko v hla-
dilnik za več dni. Iz njega dobiš PEČEN riž, če ga 
prepražiš na vroči masti. Prenese razne zelene in 
mesene primesi, Kitajci to počno v silno praktičnem 
voku, z dodatki napol surovih na pol prepraženih ze-
lenjav, kuhanih mesnin in sojine omake. Na pr.: mla-
di luk, šunka, grah, korenje, zmešana ocvrta jajca.

V voku ga tudi soparijo 30 do 45 min. Jaz to de-
lam tako, da ga najprej 3 min kuham, odcedim in 
sperem, nato pa ga mučim le 10 min v vložku papi-
novega lonca nad lužo vode.

V PAKISTANU začno na čebuli, za njo riž, česen, 

ingver in sol. Ko zalijejo, dodajo še dva klinčka in 
malo cimetove skorje.

V INDIJI skuhajo riž v mnogo slane vode s cur-
ryjem in rozinami. Odcede.

RISOTTO DI VONGOLE začneš na olivnem olju 
z 2 dl riža, kar zaliješ z vodo iz 2 dl piksne vongol. Ta 
je, PAZI!, močno slana. Preostanek tekočine dopol-
niš z belim vinom. gotovemu risottu dodaš vongole, 
peteršilj, poper in seveda sir.

RISOTTO SCALA (tudi „milanese“) pričneš na 
mozgu iz goveje kosti in maslu s čebulo. Naprej je 
klasika, na kraju sveže maslo in parmezan.

PILAW KUZULU delajo Turki iz janjetine. V de-
beli kastroli popečejo koščke mesa na olju, dodajo 
čebulo in česen, nato na suho zbrisan riž in pista-
cije ali pinjole. Čez nekaj minut še juho, poper in 
žafran, nato kose suhih marelic. Enkrat premešano 
se to kuha na majčkenem ognju 40 minut. Pokrito s 
cunjo se lahko suši do kraja v pečici.

RIŽ Z OHROVTOM se je moja mama naučila 
od tete Bombe: v težko skledo naloži plasti faširane-
ga in na čebuli popraženega mesa, napol kuhanega 
ohrovta in surovega riža. Sproti česnaj in popraj. Vse 
skupaj zalij s pelati, paradajz sokom ali razredčeno 
mezgo in v sredi napravi luknjo, da sok doseže vse 
plasti. Skuhaj brez mešanja.

RIŽEVE SOLATE ne maram, recept pa najdete v 
Pečjakini bukli. 

PAELLA je un grand plat in je tam tudi popisana.

KUS-KUS je poezija, žal prekomplicirana. Pojdi 
jo žret v Alžir ali v Mavretanijo.

RISI E BISI je benečanska specialiteta: Riž pre-
pražiš na maslu, drobni čebuli in šunki ali slanini, 
dodaš grahke in z juho napraviš risotto. Na kraju še 
masla, peteršilja in parmezana. 
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S P O M I N J A M O  S E

Utrinek iz Zlate knjige 

Svečana predaja ultrazvočne 
diagnostične naprave leta 1987 
– darilo slovenskih rojakov iz 
Kanade
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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.


