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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. februarja 2017 
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!
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Leto je naokoli in ONKOskop je upihnil prvo svečko! Uredniški odbor 
se zahvaljuje vsem zaposlenim za sodelovanje pri začetnih korakih našega 
internega glasila; glede na odzive zaposlenih in tudi 'zunanjih' bralcev verja-
memo, da ONKOskop postaja pomemben del komunikacij na našem inšti-
tutu. Zato se bomo še naprej trudili pripravljati dober časopis, z namenom 
čim bolj ažurnega in kakovostnega obveščanja o življenju našega inštituta. 

Komunikaciji posvečamo nekoliko več prostora v peti številki časopisa. 
V novem kotičku za komunikacijo si lahko preberete, kakšen pomen ima 
dialog med zaposlenimi in kako lahko sami prispevamo k boljšemu komu-
niciranju. Poročamo o tečaju komuniciranja, ki je jeseni potekal na našem 
inštitutu in h kateremu bo v naslednjem letu povabljen še širši krog zaposle-
nih; poročamo tudi o utrinkih z mednarodnega kongresa komuniciranja v 
zdravstvu in na kratko predstavljamo stanje tega področja v tujini.

V tokratni številki spoznavamo Enoto za klinično prehrano in sodelavca 
Sebastjana Polaka iz Finančne službe. Med aktualnimi novicami izpostavlja-
mo sprejetje prve strategije OI in rebalansa letnega načrta OI 2016 ter poro-
čamo o tem, da je na OI oktobra potekala predpresoja za pridobitev akredita-
cije po mednarodnem standardu za zdravstvene organizacije AACI.

Jeseni so se zvrstila številna strokovna srečanja. Med drugim smo orga-
nizirali prvo šolo o uporabi kanabinoidov in medicinske konoplje v medicini 
za zdravnike in ob tej priložnosti opravili pogovor s prim. Jožico Červek, ki je 
bila gonilna sila za strokovno in organizacijsko izvedbo šole. 

Kakovosti in varnosti je posvečena tema poročanja neželenih učinkov 
zdravljenja. Pred prihajajočimi prazniki svetujemo še o previdni uporabi pi-
rotehničnih sredstev in objavljamo sladke recepte naših sodelavk za novole-
tne pogostitve . 

Za konec še želje:
ONKOskopu ob prvem rojstnem dnevu želim, da bi se še naprej razvijal 

kot prostor, kjer se bomo zaposleni OI brali in spoznavali – spoznavali delo 
posameznih oddelkov in sodelavcev, prizadevanja, dosežke in težave drug 
drugega. Tako se bomo lažje razumeli, pogovarjali in dogovarjali o skupnih 
ciljih, ki nas povezujejo ob delu na OI. 

Vsem bralcem ONKOskopa želim mirne božično-novoletne praznike v 
družbi najbližjih ter srečno in zdravo leto 2017.  

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

Enota za klinično prehrano 
in dietoterapijo

 Nada Rotovnik Kozjek, Denis Mlakar Mastnak, Laura Petrica

Enota za klinično prehrano in dietoterapijo je eden mlajših oddelkov našega inštituta, z delom je 
pričela leta 2008. Uvedba te dejavnosti je pomenila nov korak k še bolj učinkovitemu zdravljenju 
bolnikov z rakom, ki zagotavlja njihovim presnovnim potrebam prilagojene načine prehranske podpore 
in presnovne ukrepe. Ker je klinična prehrana multidisciplinarna in interdisciplinarna stroka, smo na 
pogovor za predstavitev enote povabili tri sogovornice: dr. Nado Rotovnik Kozjek, dr. med., vodjo enote, 
Denis Mlakar Mastnak, dipl. m. s., vodjo kliničnih dietetikov, in Lauro Petrico, dipl. m. s.

Prosim, da nam na kratko predstavite vaš oddelek – kaj 
je namen vaše enote in kdo so zaposleni na oddelku.
Nada Rotovnik Kozjek: Namen našega oddelka je iz-

vajanje prehranske podpore, ki poteka kot vzporedna 
terapija pri zdravljenju bolnikov z rakom. Danes vemo, 
da je dobro prehransko in presnovno stanje eden od 
ključnih dejavnikov uspešnega zdravljenja in kakovosti 
življenja bolnikov z rakom. 

Klinična prehrana je izrazito multidisciplinarna 
stroka.  V obravnavo se vklapljajo lečeči onkolog, zdrav-
nik s poglobljenim znanjem klinične prehrane, to sva 

trenutno dve redno zaposleni (Nada Rotovnik Kozjek 
in Katja Kogovšek), klinični dietetik s specializiranimi 
znanji iz klinične prehrane ter medicinska sestra.

Izpostaviti moram, da smo dejansko sami vzgojili 
klinične dietetike iz kadrov, ki smo jih imeli na OI. Prva 
je bila Denis Mlakar Mastnak, diplomirana medicinska 
sestra, ki je imela opravljeno specializacijo iz klinične 
prehrane, dodatno smo usposobili diplomante bioteh-
nične fakultete, smeri prehrana, to so Brigita Brumen 
Avramovič, Eva Peklaj in Urška Jelenko. Zaposleno 
(preko programa) imamo tudi Evo Justin, ki je diplo-
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mantka magistrskega študija dietetike iz Izole. To so 
bodoči profili, ki bodo zapolnili vrzel klinične dietetike. 
Prva zaposlena medicinska sestra je bila Laura Petrica, 
sedaj še Nizra Palamar, pri čimer obe izhajata iz viso-
kokvalificiranih znanj, ki sta si jih pridobili na oddelku 
intenzivne nege in terapije na OI.

Vsi smo znanja s področja klinične prehrane prido-
bili v okviru evropskega združenja za klinično prehrano 
(ESPEN), imamo pridobljene tudi ustrezne kvalifikacije 
znanj v okviru tega strokovnega združenja. 

Vaša enota je med novejšimi na inštitutu, od leta 2008 
ste samostojni oddelek v okviru skupnih dejavnosti na OI. 
Kako je enota nastala, kaj je botrovalo nastanku te enote?
NRK: Ja, res, oktobra 2008 smo pričeli z delom. Od-

delek je zrastel izključno zaradi potreb bolnikov z rakom 
med zdravljenjem, ki smo jih zaznali med našim obi-
čajnim kliničnim delom. Ugotavljali smo, da bolnike z 
rakom bistveno manj uspešno zdravimo, če so podhra-
njeni, da je več zapletov zdravljenja in da se pri določeni 
skupini bolnikov razvije tudi odpoved prebavil, zaradi 
česar potrebujejo nadomestno zdravljenje z izvajanjem 
dopolnilne ali popolne parenteralne prehrane, ki jo lah-
ko dobivajo tudi na domu. Razvili pa smo se prezgodaj 
glede na nivo strokovnega znanja v slovenski medicini 
na tem področju, zato trenutno obravnavamo tudi šte-
vilne bolnike z odpovedjo prebavil, ki so benigne narave 
(bolniki s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi, 
kot je npr. Chronova bolezen, ali po obsežnih kirurških 
posegih, tudi bolnike z drugimi boleznimi, npr. odpo-
ved prebavil v sklopu vezivnih bolezni (sklerodermija)). 

Ob pričetku delovanje ste bili prvi tovrstni oddelek v 
Sloveniji nasploh. 
NRK: Še vedno smo edini tak oddelek v Sloveniji.
Kakšen je postopek, da bolnik pride do vas? 
NRK: Bolnik potrebuje napotnico lečečega onkologa 

ali osebnega zdravnika. Indikacija za napotitev k nam 
je prehranska obravnava ob diagnosticirani rakavi bole-
zni ali odpoved prebavil. K nam prihajajo bolniki s temi 
diagnozami iz cele Slovenije, ne samo z OI. Ker smo 
edini tovrstni oddelek v državi, ki postavlja in razvija 
ta znanja, seveda obravnavamo tudi bolnike, ki nimajo 
rakave bolezni, so pa življenjsko ogroženi zaradi pod-
hranjenosti.

Področje klinične prehrane je v javnosti precej razpo-
znavno. Ali vas bolniki tudi sami pokličejo?

NRK: Ja, nas kontaktirajo tudi direktno bolniki sami. 
Vendar pa to vedno skušamo urediti tako, da se pove-
žemo z bolnikovim zdravnikom. Zdravstvene težave 
je treba reševati v sodelovanju z bolnikovim lečečim 
zdravnikom. Težave nastajajo, če zaradi strokovnega 
neznanja zdravnik ne zazna prehranskega problema. 

Pogosto se srečujemo tudi z mejnimi prehranskimi 
področji, za katerimi stojijo filozofska ali verska prepri-
čanja posameznika, ki se obrne na nas. Takrat se posve-
tujemo s kolegi psihiatri ali kolegi z dodatnimi etičnimi 
znanji. Vedno pa skušamo urediti stvari v bolnikovo do-
bro, za dobrobit njegovega zdravstvenega stanja.

Je ukvarjanje s prehrano na tak način, ki ste ga omenili, 
odraz bolnikovih stisk?
NRK: Ja, vsak, ki zboli, je v stiski, in prehranski pro-

blemi so kompleksni problemi. Ljudje namreč veliko-
krat skušamo reševati naše zdravstvene probleme s pre-
hranskimi pristopi. Včasih je težko najti sredino med 
tem, kar si bolnik želi, pa ni strokovno upravičeno, in 
med tem, kar mi vemo, da bi bolnik glede na prehran-
sko obravnavo potreboval. Velikokrat smo v koliziji z 
raznimi prehranskimi dopolnili, tukaj moramo obvla-
dati to psihologijo bolnika, ki skuša s prehrano reševati 
psihične stiske. 

Kako je razdeljeno vaše delo?
NRK: Imamo dve ambulanti, eno v pritličju, ki je 

Enota za klinično prehrano je pričela z delom leta 2008, 
zaradi potreb bolnikov z rakom med zdravljenjem, in so še 
danes edini tovrstni oddelek v Sloveniji. 
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namenjena multidisciplinarni obravnavi ambulantnih 
bolnikov, ki prihajajo na prehransko obravnavo k nam. 
Te bolnike vedno najprej pogleda klinični dietetik in 
kadar je potrebno tudi zdravnik. Sem so napoteni tudi 
bolniki preko različnih konziliarnih napotnic in ta am-
bulanta je tudi izhodišče za izvajanje konziliarne službe 
po OI. Druga ambulanta je v prvem nadstropju stavbe 
E, kjer obravnavamo bolnike z odpovedjo prebavil tipa 
3, ki imajo parenteralno prehrano na domu. Vsakega 
bolnika tu najprej pregleda medicinska sestra, ki je za-
dolžena za vodenje sistema parenteralne prehrane na 
domu. Bolnike tu kontroliramo, spremljamo. Bolniki si 
namreč sami aplicirajo parenteralno terapijo na domu, 
ponoči, saj je namen, da imajo čim bolj kakovostno ži-
vljenje. Ker pa dva bolnika nista enaka, moramo vsako 
terapijo individualno prilagoditi, kot je danes tudi kon-
cept medicine na splošno. 

Imamo tudi oddelek za klinično prehrano s štirimi 
posteljami na C2 levo. Tam uvajamo sistem parente-
ralne prehrane na domu – učimo bolnike in svojce. To 
izvaja medicinska sestra. Obstaja poseben program, ki 
ga morajo bolniki in svojci obvladati, preden jih varno 
odpustimo domov. Sem sprejemamo tudi bolnike, ki 
potrebujejo daljši čas prehransko obravnavo in imajo 
odpoved prebavil tipa 1, 2, in pri katerih predvidevamo, 

da bodo zaradi prehodne prizadetosti prebavil kmalu 
začeli spet normalno jesti. 

Redno sodelujemo na sestankih kirurškega oddelka 
E2 in delamo redne prehranske vizite na oddelku za ra-
dioterapijo.

Naše delo je tudi izobraževanje zdravstvenih delav-
cev, skladno s poslanstvom OI kot terciarne inštitucije, 
znanje prenašamo naprej  – predavamo za različne ni-
voje v sistemu, pripravljamo program za Medicinsko fa-
kulteto, imamo vaje za študente medicine, sodelujemo 
v izobraževanju dietetikov, živilskih tehnologov. Naš 
zdravstveni sistem je lačen znanj o klinični prehrani. 
Predvsem pri mlajših sodelavcih je velik interes po teh 
znanjih. 

Kako potekajo vaši delovni dnevi? 
Denis Mlakar Mastnak: Bolniki se morajo za obravna-

vo pri nas naročiti. Naročanje poteka po telefonu vsak 
dan od 8. do 9. ure in od 14. do 15. ure prek telefona 
01 5879 234, bolnik potrebuje napotnico. Čakalne dobe 
niso dolge, vedno se skušamo tudi prilagoditi bolnikom 
– npr. bolnika naročimo k nam isti dan, ko ima pregled 
pri onkologu. 

Bolnika pri pregledu stehtamo, izmerimo sestavo 
telesa in pogledamo njegov prehranski dnevnik. Že 
prej si pogledamo medicinsko dokumentacijo. Začne-
mo s pogovorom, ocenimo njegovo prehransko stanje, 
ugotavljamo, če je shujšal, kakšne so prehranske teža-
ve, pogledamo laboratorijske izvide, s pomočjo dnev-
nika ocenimo, koliko je zaužil energije in hranil, to 
primerjamo z njegovimi potrebami in ugotovimo, kje 
so prehranske težave. Nato se pogovorimo o ukrepih z 
osnovno prehrano, če je treba, dodamo dodatke. Zadnji 
del obravnave je namenjen temu, da ga poučimo glede 
ukrepov in se dogovorimo za naslednji kontrolni pre-
gled, npr. čez 2-3 tedne. Kadar pa ocenimo, da je pre-
hransko stanje slabo, da črevo slabo dela, bolnik bruha, 
mu je slabo, ima drisko, da so parametri telesne sestave 
slabi, potem obvestimo zdravnika in se pogovorimo o 
najboljšem prehranskem načrtu za tega bolnika. Včasih 
bolnika tudi sprejmemo, ali na naš oddelek, ali pa se 
povežemo z onkologom in je sprejet na oddelek, kje se 
sicer bolnik zdravi trenutno.

Pri bolnikih s parenteralno prehrano na domu je 
sodelovanje nekoliko drugačno? 
Laura Petrica: Ko je bolnik prepoznan kot kandidat 

Dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., vodja enote za klinično 
prehrano: ''Upam, da bo klinična prehrana čez deset let v 
zdravstvenih in oskrbovalnih ustanovah uveljavljena kot del 
zdravstvene obravnave.''
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za parenteralno prehrano na domu, imamo družinski 
sestanek, na katerem je prisoten lečeči zdravnik, bol-
nik, svojci in MS iz naše enote. Bolniku predstavimo, 
kaj je namen parenteralne prehrane na domu, to je 
ključno za nadaljnje sodelovanje. Če je bolnik zmožen, 
učimo njega, sicer pa svojce, predvsem pri paliativnih 
bolnikih bolj vključujemo svojce, ker pričakujemo, da 
bo bolnik slej ko prej potreboval njihovo pomoč. Do-
govorimo se, kako bo izobraževanje potekalo. Izvajamo 
ga v okviru našega delovnika, če se da, se tudi prilago-
dimo, npr. v zgodnjih popoldanskih urah, saj so svojci 
navadno v službah. Povemo, koliko časa bo predvidoma 
trajalo učenje. To je odvisno, koliko so bolniki in svojci 
ročno spretni, koliko dobro vidijo, odvisno je tudi od 
psihičnega stanja bolnika in seveda od stanja bolezni. 
Navadno program traja 2-4 tedne, včasih tudi dlje. 

Po uvodnem sestanku začnemo z učenjem. Najprej 
predstavimo pripravo infuzije in vse potrebne pripo-
močke. Bolniki že takoj prvi dan poskusijo sami s pri-
pravo raztopin. Ko obvladajo ta prvi sklop, se učimo 
postopkov priklopa in odklopa parenteralne prehrane. 
Ko obvladajo vse veščine, gredo lahko bolniki varno do-
mov. Po odpustu sledijo kontrole. Najprej vsak teden. 
Ob kontrolah bolnika stehtamo, izmerimo sestavo tele-
sa, sprašujemo po splošnem počutju, koliko in kako od-
vajajo, kako je z vnosom hrane in tekočin per os, koliko 
so bili aktivni. Ko presodimo, da so bolniki presnovno 
stabilni, čas med kontrolami podaljšujemo. Naj tukaj 

omenim še naše tesno in zgledno sodelovanje z lekarno 
OI, ki izdaja vse potrebne materiale za izvajanje paren-
teralne prehrane na domu za vse bolnike v Sloveniji.

Koliko so bolniki motivirani za učenje?
LP: Ko bolnik razume, kakšen vpliv bo imela terapija 

na njegovo kakovost življenja, so tako on kot svojci veli-
ko bolj motivirani. 

Koliko bolnikov obravnavate dnevno, letno?
DMM: V letu 2015 smo imeli 415 prvih obravnav v am-

bulantnem delu Enote za klinično prehrano ter 1.606 
kontrolnih pregledov. Na oddelku pa smo imeli 532 pr-
vih obravnav ter 1.544 kontrolnih pregledov.

LP: Na parenteralni prehrani na domu imamo trenu-
tno 54 bolnikov. Vseh skupaj smo obravnavali že več kot 
200 bolnikov.

NRK: Tu moramo povedati, da je Laura orala ledino 
na tem delu. Patronažne medicinske sestre tega sicer 
ne izvajajo, tudi v marsikateri zdravstveni ustanovi tega 
še ne obvladajo. Zato se tu srečujemo s številnimi te-
žavami, predvsem komunikacijskimi, ko so ti bolniki 
sprejeti v druge ustanove, kjer ne obvladajo niti teh 
osnovnih stvari, kot je nastavljanje te infuzije, ki jih 
naši bolniki znajo. 

LP: Imamo paradoksne situacije, npr. v domu starej-
ših občanov, ko bolniki znajo sami pripraviti parente-
ralno prehrano, a tam tega ne smejo, osebje pa ne zna 
ali ne sme, čeprav bolnik to potrebuje. Te situacije so 
izjemno težavne. 

NRK: Včasih res globoko dihamo, ko moramo razla-
gati smiselnost terapevtskih ukrepov. Prehrana je speci-
fična tudi zato, ker je ne moremo dajati po smernicah 
enako za vse bolnike, ampak pri vsakem posameznem 
bolniku preko procesa prehranske obravnave najprej 
postavimo prehransko in presnovno diagnozo. Šele nato 
izhajamo iz smernic. Nato spremljamo, kako ta terapija 
pri bolniku deluje – za vsak prehranski ukrep moramo 
spremljati, kako se kaže to na njegovem zdravju. To 
zahteva spremljanje bolnika in prilagoditve, podobno 
recimo kot pri obravnavi bolnika z visokim pritiskom. 
Če tega ne počnemo, smo takoj na meji šarlatanstva. 

Kako ste sicer zadovoljni z razvojem področja oz 
mestom prehrane v sistemu – tako na OI kot v Sloveniji 
NRK: Pri našem razvoju je treba izpostaviti vlogo OI. 

Začeli smo skromno, z najtežjimi bolniki, zato tudi ni-
smo bili zelo uspešni. Smo pa vseeno ob tem uspeli, 

Na sliki prehranska obravnava ambulantnega bolnika pri 
kliničnem dietetiku. Ambulanta se nahaja v pritličju stavbe H. 
V drugi ambulanti, ki se nahaja na E1, obravnavajo bolnike s 
parenteralno prehrano na domu.
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tudi s precej dinamičnimi interakcijami z vodstvi OI 
, razviti to službo do te mere, da imamo danes dve 
ambulanti za klinično prehrano, od katerih je ena na-
menjena predvsem bolnikom z odpovedjo prebavil in 
v kateri vodimo bolnike s parenteralno prehrano na 
domu, druga pa je bolj namenjena prehranskemu sve-
tovanju zunanjih bolnikov, ki prihajajo k nam, in kon-
zilirani službi po OI. OI je pri tem odigral pravo vlogo, 
in profesionalno sem vesela, da smo prišli do tega, da 
nas inštitut danes jemlje kot svoje.

Zelo pa se trudimo, da bi razširili prehransko obrav-
navo na primarno raven, ker večina prehranskih težav 
se dogaja doma. Osebni zdravnik se mora tega zavedati 
in bi moral biti usposobljen za reševanje vsaj osnovnih 
prehranskih problemov. Tu nas čaka še dolga pot, da se 
bomo mi lahko osredotočili na obravnavo najbolj pro-
blematičnih bolnikov, mi smo temu namenjeni. 

Če bi šli po idealni poti razvoja od danes naprej, kje 
vidite klinično prehrano čez deset let?
NRK: Upam, da bo klinična prehrana čez deset let 

– kar bi bil bliskovit razvoj stroke  v slovenskih po-
gojih – v vseh bolnišnicah in domovih za ostarele ter 
drugih oskrbovalnih zavodih uveljavljena kot del medi-
cinske oz zdravstvene obravnave. To bodo izvajali kva-
lificirani ljudje, ki bodo vključeni v multidisciplinarne 
time. Danes je postala medicina tako zahtevna, da mo-

ramo združevati veliko znanj. Zdravnik to ladjo vodi, 
ob sebi pa ima strokovnjake za reševanje prehranskih 
zdravstvenih problemov. Ob tem ne smemo pozabiti na 
telesno aktivnost bolnikov, seveda njim primerno, ker 
je potem presnovna pot hranil takšna, da omogoča ob-
novo organizma in njegovo optimalno delovanje. 

Upamo, da bomo obstoječo klinično pot, ki smo jo 
prav tako oblikovali prvi tukaj na Onkološkem inšti-
tutu, lahko kot nek kontinuum navezali na primarno 
zdravstveno varstvo, da bomo vsi uporabljali enako že 
obstoječo strokovno terminologijo in da bomo imeli 
tudi na tem področju podobno kot pri drugih kroničnih 
boleznih enake terapevtske algoritme kot za obravnavo 
drugih bolezenskih stanj. 

DMM: Jaz bi mogoče izpostavila pomanjkljivost pri 
eni od oblik enteralne prehrane, in sicer enteralne 
prehrane na domu. To so bolniki, ki imajo vstavljene 
hranilne stome (nazogastrične, gastrostome, jejunosto-
me), ki enteralne prehrane nimajo v celoti povrnjene 
s strani zdravstvenega zavarovanja, morajo doplačevati. 
Prav tako ni urejen sistem pri bolnikih z jejunostomo. 
Želim si, da bi za te bolnike bilo drugače poskrbljeno. 
Želim si tudi, da bi imele vse bolnišnice enoto za pre-
hrano, zdravnike in klinične dietetike, posebej usposo-
bljene za to, prav tako, da bi posvetovalnice za prehrano 
zaživele tudi na primarnem nivoju. 

LP: Manjka nam boljšega povezovanja z drugimi 
zdravstvenimi ustanovami, to so naši skupni bolniki, 
ne smemo si jih podajati, treba je urediti sistem, kot je 
to pri parenteralni prehrani.

NRK: Znotraj OI pa bi si želeli boljše dostopnosti 
do farmacevta, ker izvajanje parenteralne prehrane na 
domu in tudi druge umetne prehrane zahteva veliko 
farmacevtskih znanj. Zelo bi rabili tudi psihologa, ki bi 
se poglobljeno ukvarjal z motnjami prehranjenosti, ker 
to velikokrat pride v motnje prehranjevanja. Za bolnike 
so to psihično izjemno stresna stanja, saj od hrane v hu-
dih stiskah pričakujemo rešitve, tolažbo. Bolniki težko 
sprejmejo, da bo njegovo stanje slabše, če bo jedel, kot 
je so sedaj. Prehrana je ena od osnovnih vrednot ljudi, 
zato je to tako težko. Bolniki potrebujejo pogovor na to 
temo, prav tako bi tudi mi rabili velikokrat pomoč ob 
teh situacijah. 

Amela Duratović Konjević

Klinična prehrana je izrazito multidisciplinarna stroka, v 
obravnavo bolnika se ob zdravniku vključujeta še klinični dietetik 
in medicinska sestra. Na sliki (z leve proti desni) Denis Mlakar 
Mastnak, Laura Petrica in Nada Rotovnik Kozjek.
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N A  K A V I  S  S O D E L A V C E M …

Sodelavec Sebastjan Polak iz Finančne službe odgovor 
na katerokoli vprašanje sogovornika začne z nasmehom. 
Iskrenim in toplim. Za katerim stoji obilica dobre volje in 
pripravljenosti pomagati. Med sodelavci je znan ravno 
po tem, da vedno priskoči na pomoč, tudi če področje ni v 
'uradnem' opisu njegovih delovnih nalog. To je bil tudi razlog, 
da smo ga povabili na kavo. 

Sebastjan Polak

Kaj vam zjutraj pričara nasmeh na obraz in dobro voljo?
Dobri sodelavci .
To je pa lepo slišati .
V službi imam vsak dan prijeten ritual, dan začnem 

s kavo. In potem se dan lepo nadaljuje.
Koliko časa ste že na OI?
Septembra 2008 sem prišel na OI. Mi je pa zelo hi-

tro minilo to obdobje, nimam občutka, da sem tu že 
toliko časa.

Kako je videti vaš tipičen dan?
Zjutraj se zelo težko zbudim, težko vstajam, s tem 

imam težave, to je javno znano . Začetek dneva je od-
visen od nabave nove opreme. Več kot nabavlja OI, več 
dela imam. Nato sledi delo na ‚terenu‘ – odpisi sredstev, 
ki jih zaposleni ne potrebujejo več, ali me pokličejo, če 
kaj potrebujejo, in skušam urediti, če imamo seveda na 
razpolago. 

Velikokrat delam tudi tiste stvari, ki sicer niso v opi-
su mojih delovnih nalog, ampak me veselijo, ni mi tež-
ko, nekdo jih pač mora narediti. Ljudje se nečemu izo-
gibajo, češ, to ni moje delo. Nekatera področja pa težko 
umestimo v točno določena delovna mesta, so nikogar-
šnja, ampak to še ne pomeni, da jih ni treba narediti. 
Pozabljamo, da je to naša hiša, vse je naše, in da bi se 
vsi morali obnašati kot dobri gospodarji.

Kaj vas pri delu na OI najbolj izpolnjuje? 
Delo z ljudmi. To, da sem veliko v kontaktih z lju-

dmi. Poznam veliko zaposlenih na inštitutu, ker opra-
vljam delo in se gibljem po vseh lokacijah inštituta. 
Komunikacija z ljudmi mi je zelo pomembna. Imam 
možnost spoznati veliko ljudi, vidim raznolikost in se 
ob tem veliko učim. 

Kaj cenite pri sodelavcih?
Sodelovanje. In prijaznost do človeka. Če hočem jaz 

dobro opraviti svoje delo, potrebujem na drugi strani 
nekoga, ki je konstruktiven, ki mi bo pomagal. Oddelku 
ne morem biti v pomoč, če nimam podpore zaposlenih 
s tega oddelka, nekoga, ki je moj kontakt.  To je tako, 
kot da pridem na tuje ozemlje in če želim, da me ljudje 
sprejmejo, mora biti vzpostavljena dobra komunikacija 
za dobro sodelovanje. Tako da moram biti tudi jaz ve-
dno prijazen .

Ampak vaša prijaznost je iskrena.
Hvala .
Kaj naredite, ko rabite popoln odklop od vsega? 
Druženje s prijatelji mi pomaga. 
Vaši sodelavci so mi zaupali, da zelo radi igrate ping 
pong 
To je res . Sem skoraj profesionalec, res sem dober.
Bravo! .
Včasih še sam sebe presenetim. Živim s prijatelji in 

smo imeli v hiši dolgo časa mizo za ping pong in smo 
na igranje vabili tudi druge prijatelje, tako da smo veli-
ko časa preživeli s tem športom. Ping pong sem treniral 
že v osnovni šoli in hodil tudi na tekmovanja.

Kaj je vaš življenjski moto? 
Treba je uživati vsak dan . Želim pa si tudi ustvari-

ti topel družinski dom. 
ADK
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N O V I C E

Strategija OI 2016-2020
Generalna direktorica Zlata Štiblar Kisić in strokovni 

direktor Viljem Kovač: ‚‘Dokument je plod dolgotrajnega 
snovanja in usklajevanja. Namen strategije je vzpostavitev 
takšnih prioritetnih razvojnih strateških ciljev, ki v najve-
čji možni meri uresničujejo vizijo OI. Ta pa je ostati vo-
dilni zavod na področju onkologije v Sloveniji in se tudi v 
prihodnje uvrščati med vodilne onkološke centre v Evropi. 
Strategija ob tem temelji na uravnoteženi učinkovitosti – 
tako procesni in finančni kot razvojni in konkurenčni ali 
prepoznavni‘‘.

Strateške cilje in usmeritve bo OI operacionaliziral 
na letni ravni v programu dela in finančnem načrtu za 
posamično leto. Strategija opredeljuje naslednje strate-
ške cilje OI: 
• odličnost obravnave bolnikov – izboljšanje kako-

vosti in varnosti, izboljšanje multidisciplinarnega 
dela; 

• postati referenčni evropski onkološki center – prepo-
znavnost OI, povečanja raziskovanja in izobraževanja; 

• zmanjšanje bremena raka na nacionalni ravni – 
nadaljnja implementacija programov ZORA in 
DORA, oblikovanje in realiziranje državnega pro-
grama obvladovanja raka; 

• učinkovita organizacija in upravljanje – učinkovita 
poslovna in upravna politika, implementacija učin-
kovitega informacijskega sistema; 

• ter izboljšanje zadovoljstva zaposlenih.

Analiza stanja je pokazala naslednje ugotovitve, ki 
so bile osnova za snovanje strategije: 
• prednost OI je, da je to edina tovrstna visoko speci-

alizirana ustanova v državi, ki zagotavlja multidisci-
plinarno, celostno in varno obravnavo bolnikov; 

• največja slabost je pomanjkanje osebja in preobre-
menjenost, 

• kot priložnost je definiran nadzor in koordinacija 
onkološke dejavnosti v državi, 

• možnost, da OI postane eden od referenčnih cen-
trov v Evropi, 

• kot nevarnost pa se kaže hiperregulacija procesov, ki 
vodi k birokratizaciji, neučinkoviti, dragi in defen-
zivni medicini.

Rebalans programa dela in finančnega načrta OI 
2016
Člani Sveta OI so na seji potrdili tudi rebalans leto-

šnjega programa dela in finančnega načrta OI. Čeprav 
večina javnih zavodov ugotavlja primanjkljaj, pa je OI 
s predanostjo zaposlenih naredil več od načrtovanega 
in se tem povečal prihodke. Izhodišče za pripravo re-
balansa je tako bilo presežek prihodkov nad odhodki v 
prvi polovici 2016. Med stroške v rebalansu programa 
dela in finančnega načrta 2016 so vključene tudi nove 
zaposlitve v letošnjem letu, saj delo konstantno nara-
šča. Dodatne zaposlitve na področjih, kjer so največje 
obremenitve, bodo omogočile še bolj uspešno delo. 

Svet OI potrdil prvo Strategijo 
razvoja OI za obdobje 2016-2020
Na 21. seji Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana, ki je potekala v sredo, 12. 10. 
2016, so člani Sveta OI potrdili predlog Strategije razvoja OI za obdobje 2016-
2020. To je prva uradno sprejeta strategija v 78 letih obstoja inštituta. Predstavlja 
osnovo za delovanje OI v obdobju vsaj pet let. Med ključnimi strateškimi cilji 
strategije so odličnost obravnave bolnikov, postati referenčni evropski onkološki 
center, zmanjšanje bremena raka na državni ravni, učinkovita organizacija in 
upravljanje ter izboljšanje zadovoljstva zaposlenih.
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Opravili smo predpresojo za pridobitev 
mednarodne akreditacije po standardu AACI
Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je 4. in 5. oktobra 2016 potekala predpresoja za pridobitev 
akreditacije po mednarodnem akreditacijskem standardu za zdravstvene organizacije AACI. 
Predpresojo so izvedli certificirani presojevalci družbe za akreditacijo AACI, in sicer glavna presojevalka 
Susan Harris za splošno področje, dr. Miroslav Harjaček za klinično področje in g. Primož Štraus za 
fizično okolje. V pomoč pri premagovanju jezikovnih ovir je bila na voljo prevajalka Alenka Benedik.

Presoja se je začela s kratkim spoznavnim sestan-
kom, kjer so bili poleg presojevalcev, vodstva inšti-
tuta in zaposlenih v Službi za kakovost prisotni tudi 
vodje večine služb. Po tem kratkem sestanku smo se 
razdelili v tri skupine in začeli s presojo po posame-
znih področjih. 

Presojevalci so opravili popis dejanskega stanja in 
ugotavljali  skladnost z zahtevami standarda
Svoje delo so si razdelili na zgoraj opisana področja. 
Tako je go. Harris zanimalo predvsem področje 

sistema vodenja kakovosti, kakšni so cilji organizaci-
je glede kakovosti, kako potekata nadzor in merjenje 
kazalnikov kakovosti (analiza podatkov in poročanje), 
korektivno in preventivno ukrepanje. Poleg tega so jo 
zanimala tudi klinična pooblastila in podatki o uspe-
šnosti za zdravnike, organizacijski plani in preverjanje 
njihove realizacije. Izpostavila je tudi pomembnost ob-
vladovanja tveganj, ki ga v naši organizaciji še nimamo 

urejenega in ga bo treba do glavne presoje urediti v obli-
ki registra tveganj.

Dr. Harjaček je presojal področje zdravstvenih za-
pisov in privolitev v zdravstveno oskrbo po pojasnilu, 
kjer je kot velik problem izpostavil neizpolnjevanje teh 
privolitev. Poudaril je, da moramo pri bolniku odpust 
načrtovati že ob sprejemu, poleg tega je presojal tudi 
izvajanje dela standarda, ki govori o farmacevtskih sto-
ritvah, in pa ključne procese obravnave bolnika.

G. Štrausa pa je zanimalo predvsem področje var-
nosti fizičnega okolja in informacijske varnosti. Tako 
kot dr. Harjačka ga je zanimalo tudi področje reanima-
cijskih vozičkov in upravljanja z zdravili. Izpostavil je 
problem hrambe nekaterih nevarnih odpadkov in me-
dicinskih plinov. Prav tako moramo na Onkološkem in-
štitutu nadaljevati z dopolnjevanjem seznamov merilne 
opreme, ki mora biti označena in kalibrirana.

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

Predpresoja je potekala dva dni, začela se je z uvodnim 
sestankom z vodstvom OI, zaposlenimi v službi za kakovost in 
vodji večine služb.

Dr. Miroslav Harjaček med predpresojo na oddelku H2, kjer ga je 
med drugim zanimalo področje upravljanja z zdravili.
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Skupni povzetek predpresoje za pridobitev 
mednarodne akreditacije AACI
Po dveh dneh presoje je sledila le še končna predsta-

vitev ugotovitev, na katero ste bili vabljeni vsi zaposleni. 
Presojevalci so ugotovili, da smo zaposleni zelo mo-

tivirani in zavezani k izboljševanju kakovosti in varno-
sti oskrbe bolnikov.

Imamo vzpostavljen dober sistem zagotavljanja bol-
nikovih pravic, vključno s pritožbenim postopkom. Pre-
sojevalci so posebej poudarili, da je kultura zaposlenih 
glede varnosti bolnikov visoka, saj zaposleni dosledno 

prijavljajo varnostne incidente ter redno izvajajo pogo-
vore o varnosti.

Pomembnejša ugotovitev presojevalcev je bila tudi, 
da je vodstvo inštituta zelo naklonjeno aktivnostim za  
izboljševanje kakovosti obravnave bolnikov, saj v okviru 
varnostnih vizit redno izvajajo pogovore z osebjem, ki 
neposredno dela z bolniki. 

Glavna presoja skladnosti s standardom AACI je 
predvidena v marcu 2017. 

Helena Handukić
Enota za kakovost

Iz povzetka: 
• Od rojenih leta 2013 bosta do svojega 75. leta predvi-

doma za rakom zbolela eden od dveh moških in ena 
od treh žensk. 

• V zadnjih letih zboli za rakom več kot 13.000 Slo-
vencev, več kot 7.000 moških in več kot 6.000 žen-
sk, umre pa okrog 6.000, približno 3.400 moških 
in 2.600 žensk; med nami živi že skoraj 95.000 
ljudi, ki so kadarkoli zboleli zaradi ene od rakavih 
bolezni (prevalenca). 

• Najpogostejši raki pri nas (kože, prostate, debelega 
črevesa in danke, pljuč, pa tudi dojke) so leta 2013 
predstavljali 59 % vseh ugotovljenih rakov. Poveza-
ni so z nezdravim življenjskim slogom, čezmernim 
sončenjem, nepravilno prehrano, kajenjem in čez-
mernim pitjem alkoholnih pijač; ogroženost z njimi 
je treba zmanjšati z ukrepi primarne preventive. 

• Petletno relativno preživetje odraslih slovenskih bol-
nikov s katero koli vrsto raka (brez nemelanomskega 
kožnega), ki so zboleli v obdobju 2009–2013, je bilo 
55-%, bolnic pa 59-%. 

Registra raka izdal letno poročilo za leto 2013
Register raka Republike Slovenije je izdal letno poročilo za leto 2013. V elektronski 
obliki je dostopno na spletni strani Registra raka. 

Glavno presojevalko Susan Harris je zanimalo predvsem področje 
sistema vodenja kakovosti. Njeno pozornost je pritegnil naš 
ONKOskop, ki ga je pohvalila, tako vizualno kot vsebinsko.

Primož Štraus je presojal področje fizičnega okolja in informacijske 
varnosti. Na sliki med ogledom oddelka E4.
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Udeležili smo se usposabljanja na 
področju internega komuniciranja

Na podlagi zahteve Sveta Onkološkega inštituta in skladno 
s sprejetimi ukrepi za izboljšanje razmer na OI ter sprejetim 
programom dela za leto 2016 je bil v letošnjem letu namenjen 
poseben poudarek na izboljšanju komunikacije med zaposlenimi.

 Pomembno je, tako za zaposlene, kot naše bolnike, 
da zaposleni med seboj znamo komunicirati in kon-
struktivno reševati morebitne nesporazume. Komuni-
kacija med zaposlenimi je namreč pomemben del de-
lovnega procesa, zato je še posebej važno, da veščine 
dobrega komuniciranja obvladajo predvsem vodje. Da 
bi bili pri tem uspešni, potrebujemo komunikacijske 
spretnosti, s katerimi lahko gradimo medosebne odno-
se, rešujemo konfliktne situacije, vodimo sestanke in 
zagotavljamo ustrezno delovno okolje za zaposlene.

Zadnji teden septembra se je tako za vodje oddelkov 
in enot OI pričelo usposabljanje na področju interne 
komunikacije z naslovom »Dialog - gibalo sprememb 
med zaposlenimi«. Glavni cilj usposabljanja je  bil iz-
boljšanja medsebojne komunikacije, vodila pa ga je  
priznana predavateljica in izvajalka usposabljanj na po-
dročju komuniciranja Tatjane Zidar Gale.

Usposabljanje je trajalo 42 pedagoških ur (7 sre-
čanj). Udeleženci smo bili razporejeni v dve skupini, 
pri čimer so predavanja za eno skupino potekala ob tor-
kih, za drugo pa ob četrtkih, v sejni sobi stavbe C.

Za opravljeno izobraževanje »Dialog - gibalo spre-
memb med zaposlenimi« zdravnikom specialistom je 
Zdravniška zbornica Slovenije priznala 31,50 kreditnih 
točk za podaljšanje licence. 

Premiki
V obdobju september-november 2016 so se na OI 
zgodili naslednji kadrovski premiki:

• S 1. septembrom 2016 je prim. mag. Ksenija 
Mahkovic Hergouth postala vodja Enote za intenziv-
no terapijo OI. 

• Dr. Gašper Pilko, dr. med., je 12. oktobra 2016 postal 
vodja enote Operacijski blok.  

• V začetku oktobra je vodenje Tehnično-vzdrževalne 
službe namesto Damjana Tomca, univ. dipl. ing. str., 
prevzela Iša Pliberšek, univ. dipl. inž. grad. 

• Asist. dr. Božidar Casar, univ. dipl. fiz., je 15. oktobra 
2016 prevzel vodenje novoustanovljene Službe 
za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov, 
vodenje Oddelka za radiofiziko je namesto asist. dr. 
Casarja prevzel mag. Vlado Robar, univ. dipl. fiz.

• V dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe bolnika so 18. 
oktobra 2016 imenovali novi vodji na dveh oddelkih, in 
sicer je vodenje ZN na oddelkih internistične onkologije 
D1, H1 prevzel Dejan Doberšek, dipl. zn., vodenje od-
delkov kirurgije E2, E3, E4 pa je prevzela Simona Kav-
čič, dipl. m. s. 

Delo zdravnikov OI med 
splošno stavko zdravnikov in 
zobozdravnikov

8. novembra 2016 se je začela splošna stavka zdrav-
nikov in zobozdravnikov Slovenije. Že v oktobru je 
sindikalni predstavnik Fidesa na OI na seji Strokovnega 
sveta OI dne 17. 10. 2016 predstavil stavkovne zahteve 
zdravnikov. Obenem je pojasnil, da člani Fidesa na OI 
sicer podpirajo stavkovne zahteve, vendar zaradi spe-
cifičnosti zdravljenja onkoloških bolnikov oz same na-
rave onkološke bolezni dela ne bodo prekinjali, saj bi 
lahko prišlo do škode pri bolnikih. Delo na OI je med 
stavko tako potekalo nemoteno. 

Udeleženci tečaja, ki je potekal v sejni sobi stavbe C, so bili 
razdeljeni v dve skupini - na sliki 'četrtkova' skupina.
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Obeležili smo
 Evropski teden mobilnosti in 

športa
Med 16. in 23. septembrom sta potekala dva evrop-

ska tedna, povezana z zdravim življenjskim slogom: 
Evropski teden mobilnosti s sloganom „Pametna mo-
bilnost za gospodarsko uspešnost“ in Evropski teden 
športa z znanim sloganom „BeActive“. Ministrstvo za 
zdravje je ob tem spodbudilo k aktivnejšemu življenju, 
saj je redna telesna dejavnost ključnega pomena za 
ohranjanje in krepitev zdravja. 

 Svetovni dan paliativne oskrbe in 
hospica
Ob svetovnem dnevu paliativne oskrbe in hospica, 

ki ga obeležujemo drugo soboto v oktobru in ki je letos 
potekal pod geslom ‚‘Ni treba živeti in umirati v boleči-
ni‘‘, so Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe 
SZD, Onkološki inštitut Ljubljana in Klinični oddelek 
za žilne bolezni UKC Ljubljana organizirali strokovno 
srečanje ‚‘Na stičišču paliativne oskrbe in kardiologije‘‘, 
ki je potekalo 14. oktobra. Namen srečanja je bilo opo-
zoriti na potrebo po  vključevanju paliativne oskrbe tudi 
v druge temeljne vede medicine, ob onkologiji. 

Maja Ebert Moltara, dr. med., vodja Oddelka za aku-
tno paliativno oskrbo na OI in predsednica Slovenskega 

združenja paliativne oskrbe in hospica SZD: ‚‘ Potreba 
po ustrezno sistemsko urejeni in dostopni paliativni 
oskrbi je velika - to izražajo tako bolniki in svojci kot 
zdravstveno osebje. Podobno kot v tujini tudi pri nas 
razumevanje in sprejemanje ter uvajanje paliativne 
oskrbe v zdravstveni sistem poteka postopno, po ko-
rakih. Naši trenutni cilji so usmerjeni v izobraževanje 
zdravstvenega osebja tam, kjer je potreba po znanjih s 
področja paliativne oskrbe največja.  V tem trenutku je 
to primarni zdravstveni nivo; v preteklem tednu smo v 
sodelovanju z ZD Ljubljana zaključili izobraževanje 45 
družinskih zdravnikov‘‘. 

Living and Dying in Pain:
It doesn’t have to happen

World Hospice and Palliative Care Day Toolkit 2016

 Tradicionalni slovenski zajtrk
Ministrstvo za zdravje je povabilo vse slovenske bol-

nišnice, da smo se pridružili projektu Tradicionalni slo-
venski zajtrk, ki je po celotni Sloveniji potekal v petek, 
18. novembra. Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje 
dogajanje obeleževanja Dneva slovenske hrane. Sode-
lujoča ministrstva pri tem projektu so želela tudi tokrat 
poudariti pomen rednega zajtrkovanja, zagotavljanja 
zdrave in kakovostne hrane iz lokalnega okolja, ohra-
njanje obdelane kmetijske krajine, varovanje okolja, če-
bel ter ohranjanje delovnih mest. Za lažjo izbiro zdra-
ve hrane so na voljo tudi vsebine novega nacionalnega 
portala Prehrana.si. 
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Predlogi za zajtrk:
(vir: http://tradicionalni-zajtrk.si/obvestila_in_navodila/gradiva_
in_povezave/predlogi_za_zajtrk/)

Prosena mlečna kaša s suhimi slivami in medom, hruška, 
nesladkan čaj

Recept za proseno mlečno kašo s suhimi slivami in medom
Sestavine: mleko, sol, proso, suhe slive, med 
Mleko zavremo in malo osolimo. Dodamo oprano proso ter 
kuhamo, da se zmehča. Dodamo suhe slive, ki smo jih prej 
narezali in namočili v vodo. Malo še kuhamo ob mešanju. Na 
koncu pokapamo z medom in postrežemo še toplo.
Namig: mlečno proseno kašo lahko postrežemo tudi hladno z 
žličko medu ali domače marmelade. Takšna je lahko odličen 
nadomestek sladice.

Sprememba Pravilnika o poslovanju s 
prepovedanimi drogami na OI
Dne 16. 9. 2016 je bil sprejet Pravilnik o spremem-

bah in dopolnitvah Pravilnika o poslovanju s prepove-
danimi drogami na OI. Sprememba ureja ravnanje z 
narkotiki, ki jih na OI prinese bolnik ali njegovi svojci. 

Pravilnik o žigih Onkološkega inštituta Ljubljana
26. 9. 2016 je bil sprejet Pravilnik o žigih Onkolo-

škega inštituta Ljubljana, ki celovito ureja področje, ki 
do sedaj ni bilo urejeno s pravilnikom (oblika, vsebina, 
nabava, uporaba, evidenca, hramba in uničenje žigov). 
Pravilnik predvideva tudi oštevilčenje žigov z enako 
vsebino (razen žigov z imeni in priimki zdravnikov). 
Na ta način se želimo izogniti morebitnim zlorabam.  

Sprememba sistemizacije in Pravilnik o 
spremembi Pravilnika o notranji organizaciji
Svet OI je na 21. seji sprejel spremembo sistemizaci-

je in Pravilnik o spremembi Pravilnika o notranji orga-
nizaciji. Oba dokumenta sta bila 13. 10. 2016 objavljena 
na intranetu in začela veljati z dnem objave.  

Pravilnik o pritožbenih poteh in postopku prve 
obravnave kršitve pacientovih pravic na OI
Jeseni smo posodobili Pravilnik o pritožbenih poteh 

in postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic 
na OI. Med osebe, ki so pristojne za sprejemanje pri-
tožb, smo za sprejemanje pritožb s področja nege do-
dali glavno medicinsko sestro. Pritožbe bomo sedaj be-
ležili natančneje, pregledneje ter bolj enotno. Na koncu 
pravilnika je med prilogami dodan tudi obrazec, ki ga 
lahko ponudimo pacientu / svojcu pacienta, ko želi po-
dati pritožbo. Prav tako je v prilogi pravilnika izdelan 
Diagram poteka reševanja pritožb.

Pravilnik o izobraževanju
Konec novembra je bil sprejet nov Pravilnik o izo-

braževanju, ki zajema bistvene spremembe na nasle-
dnjih področjih: sprejetje letnega načrta izobraževanj, 
izobraževanja v Sloveniji in v tujini, daljša izobraževa-
nja, interna izobraževanja, donatorska sredstva in izo-
braževanja za pridobitev višje stopnje izobrazbe. 

Spremenjen je tudi postopek prijave na strokovno ude-
ležbo ter postopek izdaje in zaključka potnega naloga. 

Mlečni zdrob z rozinami, hruška, nesladkan čaj
Recept za mlečni zdrob z rozinami
Sestavine: mlečni zdrob, mleko, rozine 
Mleko zavremo in vanj zakuhamo mlečni zdrob. Kuhamo, 
da se zmehča. Proti koncu dodamo še rozine, ki smo jih prej 
namočili v vodi. Serviramo toplo. 

Novi pravilniki OI
(vsi pravilniki so objavljeni na intranetu OI)

Dober tek!
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Sodelavci OI spet z uspehi na 
bolnišničnih športnih igrah 

Naši sodelavci so se tudi s tokratnih športnih iger 
slovenskih bolnišnic vrnili z uspehi.  Nogometna ekipa 

Zbrane so nagovorili vodja programa Dora mag. Ma-
ksimiljan Kadivec, dr. med., strokovni direktor OI doc. 
dr. Viljem Kovač, dr. med., in Janez Zalaznik, akad. sli-
kar, mentor gospe Dolenc. Dogodek so glasbeno pope-
strili člani Vevškega kvarteta klarinetov.  

Ga. Dika Dolenc (Majce) je bila radiološka inženirka 
na Onkološkem inštitutu, na Oddelku za radioterapijo. 
Žal se je soočila z rakom dojk in letos aprila izgubila 
boj. Za njo so ostala dela, ki govorijo njeno zgodbo in 
nekaj od njih si lahko ogledate v čakalnici na Dori.  

Bralce Onkoskopa vabimo na ogled razstave. 

Otvoritev slikarske razstave 
Dike Dolenc (Majce) v čakalnici 
programa DORA
V čakalnici Dorinih prostorov smo osvežili slikarsko razstavo, 
tokrat z abstraktnimi deli Dike Dolenc (Majce). Ob tej 
priložnosti smo v avli OIL v torek, 15. 11. 2016, organizirali 
otvoritev razstave. 

Iz recenzije akad. slikarja Janeza Zalaznika ob 
prvi samostojni razstavi Dike Majce:
Razstavljena dela Dike Majce so večinoma nastala na 

urah druženja in ustvarjanja pri Likovnem društvu Seno-
žeti Radomlje in pomenijo vir zamisli tudi za tista dela, 
ki so nastajala vzporedno v njenem domačem ateljeju  .. 
dela so kulminirala v prepoznaven in včasih presenetljivo 
pogumen likovni izraz … Dika se v svojih likovnih iskanjih 
ni ustavljala na pragu modernizma, pri impresionistih, … 
ampak je segla na časovni prelomnici globlje v XX. stoletje 
... Iskanje, preizkušanje novega in neznanega, poskusi seči 
pod povrhnjico modernističnih del, veselje do raziskovanja 
in spoznavanja  so odlike ustvarjalke, ki jim lahko sledimo 
skozi razstavljena dela. 

Katarina Mate, Program DORA

Zbrane sta nagovorila strokovni direktor OI ViIjem Kovač in vodja 
programa DORA Maksimiljan Kadivec (na sliki) ter Janez Zalanik, 
mentor Dike Dolenc Majce.

Na otvoritvi razstave so nastopili člani Vevškega kvarteta klarinetov.

Otvoritve razstave se je udeležilo veliko ljudi. K ogledu razstave 
vabimo tudi vse bralce ONKOskopa.

Nogometna ekipa OI je osvojila 1. mesto.



17

 Osnovni cilj programov je zmanjšati umrljivost za 
temi boleznimi, z odkrivanjem predrakavih sprememb 
pa tudi zbolevnost. Obiskovalci so bili deležni informa-
cij o poteku presejalnih programov in nasvetov za zdrav 
življenjski slog.  

Državna programa ZORA in DORA 
predstavljena na sejmu Narava-
zdravje

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je od 24. do 27. 
novembra 2016 potekal sejem Narava-zdravje, na katerem 
so se s podporo Ministrstva za zdravje RS predstavili državni 
presejalni programi za raka: presejalni program za raka 
dojk (Program DORA), presejalni program za raka debelega 
črevesa in danke (Program Svit) in presejalni program za 
raka materničnega vratu (Program ZORA).

Program ZORA:
Strokovnjaki programa ZORA so z veseljem odgovo-

rili na vsa vprašanja obiskovalcev o metodah za prepre-
čevanje in zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu. 
Rak materničnega vratu je med raki namreč izjema, saj 
o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak 
nov primer tega raka. Ženske, ki redno hodijo na prese-
jalne preglede, imajo kar 70–80 % manjšo verjetnost, 
da bodo kadarkoli zbolele za rakom materničnega vra-
tu. Prav tako ženske, ki so bile cepljene proti HPV še 
pred prvo okužbo. Če je ženska cepljena proti HPV in 
se redno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, 
da bo zbolela za rakom materničnega vratu, izjemno 
majhna.

Program DORA:
Veliko zanimanje za program DORA in pozitivni 

odzivi obiskovalcev so presegli pričakovanja radioloških 
inženirk programa DORA, ki so na sejmu predstavljale 
program. Obisk na stojnici presejalnih programov je bil 
velik, poleg informativnih zloženk in priponk DORA so 
inženirke z veseljem postregle z odgovori na vsa vpraša-
nja žensk. Veliko žensk je potrdilo, da program DORA 
poznajo in da so z obravnavo v programu DORA zelo 
zadovoljne, nekatere so tudi napisale pohvalo. Veliko 
med njimi je bilo takih, ki so se prišle zahvalit, da pro-
gram DORA obstaja. Nekatere ženske so odkrito spre-
govorile o tem, da jim je bil v programu DORA odkrit 
rak, o svojem doživljanju po odkritju bolezni in da so 
hvaležne, da jim je DORA rešila življenje.

Onkološkega inštituta je osvojila 1. mesto. V disciplini 
golfa je v absolutni (bruto) uvrstitvi zmagala Vaneja Ve-
lenik, v neto uvrstitvi pa je bila druga Maja Marolt Mu-
šič, tretja Danilka Milatović in četrta Kristijana Hertl.  

Enodnevne 11. športne igre slovenskih bolnišnic, ki 
jih je organiziralo Združenje zdravstvenih zavodov Slo-
venije v sodelovanju s Splošno bolnišnico Novo mesto, 
so letos potekale 10. septembra 2016 na Otočcu. 

Nagrajencem in vsem ostalim sodelujočim iskrene 
čestitke! 

11. športnih iger slovenskih bolnišnic v organizaciji Združenja 
zdravstvenih zavodov Slovenije se je udeležilo 35 zaposlenih OI.

Utrinek s sejma Narava-zdravje; predstavili so se vsi trije državni 
programi za raka: ZORA, SVIT in DORA.
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Tematske poizvedbe po 
informacijskih virih
Na željo zaposlenega nudimo v Strokovni knjižnici pomoč pri poglobljenih 
tematskih poizvedbah in analizah po različnih informacijskih virih. Naša metoda je 
v nekoliko spremenjeni obliki nastala na podlagi priporočil in izkušenj medicinskih 
knjižničarjev iz Rotterdama. 

S T R O K O V N A  K N J I Ž N I C A

Informacijska storitev poteka v več korakih:

1. referenčni pogovor
Uporabnikova informacijska potreba in referenčni 

pogovor, v katerem skušamo čim bolj natančno obliko-
vati klinično vprašanje in določiti njegove sestavne dele.

2. identifikacija ustreznih izrazov
Pri iskanju ustreznih iskalnih izrazov nam je s po-

dročja biomedicine v veliko pomoč prosto dostopni 
MeSH tezaver (angl. medical subject headings), ki ga v 
zbirki Medline gradi Nacionalna knjižnica za medicino 
v ZDA. Tezaver danes vsebuje  že preko 25.000 kontro-
liranih deskriptorjev (angl. subject headings) z navedbo 
semantičnih in hierarhičnih odnosov. Zelo pomembno 
vlogo v tezavru imajo sinonimi in drugi pomensko bli-
žnji izrazi (angl. entry terms), ki jih v iskalni izraz tudi 
vključujemo.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

MESH: nedrobnocelični pljučni rak

MeSH Heading Carcinoma, Non-Small-Cell Lung

Tree Number C04.588.894.797.520.109.220.249

Tree Number C08.381.540.140.500

Tree Number C08.785.520.100.220.500

Annotation coordinate IM with LUNG NEOPLASMS (IM); 
CARCINOMA, LARGE CELL and SMALL CELL LUNG 
CARCINOMA are also available; DF: NSCLC

Scope Note A heterogeneous aggregate of at least three 
distinct histological types of lung cancer, including 
SQUAMOUS CELL CARCINOMA; ADENOCARCINOMA; 
and LARGE CELL CARCINOMA. They are dealt with 
collectively because of their shared treatment 
strategy.

Entry Term Carcinoma, Non-Small Cell Lung

Entry Term Non-Small Cell Lung Cancer

Entry Term Non-Small-Cell Lung Carcinoma

Entry Term Nonsmall Cell Lung Cancer

See Also Adenocarcinoma

See Also Carcinoma, Large Cell

See Also Carcinoma, Small Cell

See Also Carcinoma, Squamous Cell

Allowable 
Qualifiers

BL BS CF CH CI CL CN CO DH DI DT EC EH EM EN EP ET 
GE HI IM ME MI MO NU PA PC PP PS PX RA RH RI RT SC 
SE SU TH UL UR US VE VI

Entry Version NSCLC

Previous 
Indexing

Lung Neoplasms (1966-1986)

Online Note use CARCINOMA, NON-SMALL-CELL LUNG to search 
CARCINOMA, NON-SMALL CELL LUNG 1987-93

History Note 94; was CARCINOMA, NON-SMALL CELL LUNG 1987-
93

Date of Entry 19860623

Unique ID D002289
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Iskalni izraz: Carcinoma, Non Small Cell Lung OR 
Carcinomas, Non-Small-Cell Lung OR Lung Carcinoma, 
Non-Small-Cell OR Lung Carcinomas, Non-Small-Cell OR 
Non-Small-Cell Lung Carcinomas OR Nonsmall Cell Lung 
Cancer OR Non-Small-Cell Lung Carcinoma OR Non 
Small Cell Lung Carcinoma OR Carcinoma, Non-Small 
Cell Lung OR Non-Small Cell Lung Cancer

V iskalni izraz poleg MESH terminov dodajamo še 
njihove poljudne oblike (angl. free text words), na kate-
re naletimo pri hitrem pregledu naslovov in izvlečkov.

colorectal neoplasms: 
colonic cancer, rectum tumor, anal neoplasms, itd.

3. iskalni obrazec in iskalna metoda
Iskalni obrazec oblikujemo v urejevalniku besedil 

(MS Word dokument). Obrazec sestavljajo iskalni izra-
zi (MESH termini in proste besede) in iskalna sintaksa 
(Boolovi operaterji). Uporabljamo operaterja AND in 
OR, zaradi raznolikosti baz in prevajanja med njimi se 
izogibamo operaterja NOT. 

(PICC placement* OR PICC line placement* OR pe-
ripheral inserted central catheter* OR central venous catheter* 
OR peripheral catheter* OR venous catheterization*) AND 
(heparin* OR heparin sodium* OR  heparinic acid OR hepa-
rinoid acid OR liquaemin OR alpha-heparin OR alpha hepa-
rin) AND (sodium chloride* OR saline*) AND (neoplasm* 
OR tumor* OR tumour* OR cancer* OR carcinoma*)

4. optimizacija iskalnega obrazca
Na podlagi dobljenih rezultatov v PubMed skušamo 

iskalno strategijo čim bolj optimizirati. Tako izraze krajša-
mo z *, vključimo bolj splošne ali pa nasprotno ožje izraze 
iz tezavra, izpuščamo manj pomembne elemente itd.

Iskalni obrazec ponovno pregledamo zaradi možno-
sti napak, ki se večinoma niti ne opazijo, npr. pravo-

pisne napake, ujemanje števila oklepajev in zaklepajev, 
pravilnega mesta iskalnih operaterjev.

5. bibliografske baze in prevod iskalnega obrazca
Obrazec ročno in polavtomatsko (s pomočjo ma-

krov) prevedemo v sedem različic za različne biblio-
grafske baze. Vrstni red baz: PubMed (NLM), CINAHL 
(EBSCO), Cochrane (Wiley), Web of Science (Thomson 
Reuters), Scopus (Elsevier), Google Schoolar, UpToDa-
te (Wolters Kluwer).

REFERENČNI POGOVOR, 
OBLIKOVANJE KLINIČNEGA 

VPRAŠANJA

IDENTIFIKACIJA ISKALNIH IZRAZOV 
(MESH TEZAVER, POLJUDNI 

IZRAZI) IN ISKALNIH OPERATERJEV

ISKALNI OBRAZEC - MS WORD + 
MAKRI, OPTIMIZACIJA

MEDLINE

PUBMED WEB OF 
SCIENCE

SCOPUS COCHRANE GOOGLE 
SCHOLAR

CINAHL UpToDate

UREJEVALNIK ZA UPRAVLJANJE Z 
BIBLIOGRAFSKIMI REFERENCAMI

DEDUPLIKACIJA

PREČIŠČENI REZULTATI

ZAKLJUČENA POIZVEDBA

PONOVNA, 
POGLOBLJENA 

POIZVEDBA
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Veliko zdravstvenim delavcem se zato ne ljubi izva-
jati še redne telesne aktivnosti. Pomanjkanje aktivnosti 
pa slabi imunski sistem in vodi do številnih bolezni (po-
višan krvni tlak, diabetes, osteoporoza, rak..). Telesna 
neaktivnost hkrati daje občutek pomanjkanja energije 
(želimo si telovaditi, vendar psihično ne zmoremo), kar 
stresno vpliva na naše telo.

Tudi ljudje, ki na delovnem mestu preživijo veliko 
časa za računalnikom, sede ali niso telesno aktivni, bi 
morali izvajati aktivne in raztezne vaje, kajti dolgotraj-
na drža v istem položaju bo povzročila mišično nape-
tost, utrujenost in bolečine, kar posledično vpliva na 
kakovost dela. 

Telesna aktivnost
Zdravstveni delavci preživimo ure in ure na nogah, se sklanjamo, dvigujemo in 
nosimo težka bremena zato, da poskrbimo za dobrobit drugih ljudi – kaj pa naše 
zdravstveno in fizično stanje?

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

Aktivne vaje izboljšajo mobilnost naših sklepov, iz-
boljšajo krvni obtok in nam pomagajo, da smo bolje 
pripravljeni na fizične aktivnosti. Lahko nam pomagajo 
tudi pri odpravljanju stresa, če med vadbo vzdržujemo 
pravilen dihalni vzorec. 

Raztezne vaje pa nam pomagajo pri sproščanju mi-
šic, povečevanju gibljivosti sklepov, sproščajo um in 
zmanjšujejo tveganje bolečin v mišicah. 

Že par minut telesne aktivnosti, ki je sestavljena iz 
omenjenih vaj, bo pripomogla k boljšemu fizičnemu in 
psihičnemu stanju. Zato prilagamo nekaj vaj in nasve-
tov, s katerimi lahko poskrbite za boljše zdravje in poču-
tje že na delovnem mestu.

6. omejitve iskanja
V posamičnih bazah po potrebi nastavimo omejitve 

iskanja (filtrov), npr. publikacije, ki so bile izdane v za-
dnjih petih letih.

7. prečiščevanje rezultatov
Rezultate poizvedbe iz vsake baze prenesemo v ureje-

valnik za upravljanje z bibliografskimi referencami1, kjer 
jih najhitreje in najbolj učinkovito pregledamo, izločimo 
dvojnike in iz njih izberemo članke s primerno vsebino.

8. zaključek poizvedbe
Uporabniku pošljemo po elektronski pošti  v pre-

gled in odobritev seznam rezultatov in obrazec s podat-
ki o opravljeni poizvedbi. S poizvedbo zaključimo, če 
je uporabnik pridobil relevantne informacije, ki jih bo 
vključil v svoje raziskovalno delo. Na podlagi zbranih 
rezultatov poizvedbe si uporabnik včasih želi ponovne, 
še bolj poglobljene ali nekoliko spremenjene poizved-
be. V knjižnici zato postopek s prilagojenim iskalnim 
obrazcem ponovimo. Čez nekaj časa lahko uporabnik 
sam ali preko knjižnice ponovi enako poizvedbo, t.i. se-
lektivna diseminacija informacij (SDI). 

David Ožura in Marjeta Jerala

1 Urejevalnikov je na tržišču veliko, bodisi so prosto dostopni bodisi 
plačljivi. Najbolj znani med njimi so EndNote, Mendeley in Zotero. 
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Literatura:
– http://exerciseright.com.au/best-exercise-tips-for-healthcare-wor-

kers/
– http://www.potdozdravja.net/pomanjkanje-aktivnosti
– http://greatist.com/fitness/deskercise-33-ways-exercise-work
– http://www.sb-je.si/wp-content/uploads/2012/06/SOP-NA-FTH-9-

-Vaje-za-vratno-hrbtenico_V2.pdf

VAJE ZA NOGE

VAJE ZA RAMENSKI OBROČ

Krepitev vratnih mišic: Glavo poskušajte sklo-
niti naprej/nazaj/vstran, medtem z roko zadržujte 
gib.  Zadržite 10 sekund, vsako vajo ponovite 5-krat.

Povečanje gibljivosti: Glavo nagibajte v različne 
smeri, dokler ne začutite natega na nasprotni stra-
ni. Zadržite 10 sekund, vsako vajo ponovite 5-krat.

VAJE ZA VEČJO GIBLJIVOST VRATNE HRBTENICE IN 
KREPITEV VRATNIH MIŠIC

Dvignite ramena proti ušesom, gib zadržite, 
nato jih sprostite (slika 1) . Nato zakrožite z rameni 
v obe smeri (slika 1). Ramena potisnite naprej, roke 
iztegnite naprej in navzdol, brado potisnite proti 
prsim (slika 3). Vsako vajo ponovite 5-krat.

Naredite 10 počepov (slika 1). 
Dvigujte se na prste 10-krat (slika 2).
Stopalo potegnite proti sebi in nato stran od 

sebe (naredite špičke) 10-krat (slika 3).
S stopalom zaokrožite najprej v eno stran in 

nato še v drugo (v vsako stran 10-krat) (slika 4).
Namesto dvigala uporabljajte stopnice (slika 5). 

Sanja Đukić in Jasna Čosibegović
Enota za fizioterapijo

1

1

3

2

4

5

2 3
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K A D R O V S K I  K O T I Č E K

Nadurno delo

Splošne določbe
Skladno s 144. členom ZDR-1 je delavec na zahtevo 

delodajalca dolžan opravljati delo preko polnega delov-
nega časa – nadurno delo:
− v primerih izjemoma povečanega obsega dela,
− če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvod-

nega procesa, da bi se preprečila materialna škoda 
ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,

− če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih 
sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,

− če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premo-
ženja ter varnost prometa,

− v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih prime-
rih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo 
dejavnosti.
Delodajalec mora delavcu nadurno delo 

odrediti v pisni obliki praviloma pred 
začetkom dela. Če zaradi narave dela 
ali nujnosti opravljanja nadurnega 
dela ni možno odrediti nadurnega 
dela delavcu pisno pred začetkom 
dela, se lahko nadurno delo odre-
di tudi ustno. V tem primeru se 
pisna odreditev vroči delavcu na-
knadno, vendar najkasneje do kon-
ca delovnega tedna po opravljenem 
nadurnem delu. 

Pri odrejanju nadurnega dela je treba biti 
pozoren na omejitve, ki veljajo v zvezi z odrejanjem 
nadurnega dela. Zakon o delovnih razmerjih določa, da 
nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 
20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko 
traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časov-
na omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v 

obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in 
ne sme biti daljše od šestih mesecev. Nadurno delo lahko 
s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omeji-
tve iz prejšnjega odstavka, vendar skupaj največ 230 ur na 
leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki 
presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno 
soglasje delavca.

Zdravstveni delavci in sodelavci
Ob tem pa Zakon o zdravstveni dejavnosti, kot spe-

cialnejši zakon, nadurno delo za zdravstvene delavce 
in sodelavce ureja drugače. V 52. b členu, določa, da 
preko polnega delovnega časa ne sme presegati v pov-
prečju osem ur tedensko. Časovna omejitev tedenskega 

delovnega časa preko polnega delovnega časa 
se upošteva kot povprečna omejitev v 

določenem časovnem obdobju, ki ne 
sme biti daljše od štirih mesecev, pri 

čemer se pri izračunu povprečja 
ne upoštevata letni dopust in 
odsotnost z dela zaradi bolezni.

V primeru pisnega soglasja 
zdravstvenega delavca in zdra-

vstvenega sodelavca, iz katerega 
mora biti razvidno tedensko število 

nadur, s katerim še soglaša, ter rok 
veljavnosti soglasja, lahko delo preko 

polnega delovnega časa presega omejitve iz 
prejšnjega odstavka. Pri čemer zakon izrecno do-

loča, da delodajalec zdravstvenega delavca in zdravstve-
nega sodelavca, ki s tem ne soglaša, ne sme oškodovati. 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, nadalje ne določa 
tedenske omejitve nadur. V 52. C členu določa zgolj, 
da imata zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec 

Delodajalec mora delavcu nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma pred 
začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela 
ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela, se lahko 
nadurno delo odredi tudi ustno.

Delodajalec
 mora delavcu nadurno delo 

odrediti v pisni obliki praviloma 
pred začetkom dela. Če zaradi 

narave dela ali nujnosti 
opravljanja nadurnega dela ni 

možno odrediti nadurnega dela 
delavcu pisno pred začetkom 
dela, se lahko nadurno delo 

odredi tudi ustno.
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pravico do dnevnega počitka v trajanju nepretrgoma 
najmanj 12 ur in do tedenskega počitka v trajanju ne-
pretrgoma najmanj 24 ur. Upoštevajoč navedeno in do-
ločbe glede počitka zdravstveni delavec in zdravstveni 
sodelavec tako lahko delata 72 ur na teden, kar pomeni 
32 nadur na teden (ob upoštevanju, da ima zaposleni 
polni delovni čas 40 ur na teden). 

Nadalje Zakon o zdravstveni dejavnosti določa še, da 
se zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva v dogovor-
jenem obsegu, lahko minimalno trajanje dnevnega in te-
denskega počitka zagotavlja kot povprečje v obdobju dveh 
mesecev. Zaradi zagotavljanja dežurstva pa lahko delovni 
čas zdravstvenega delavca in zdravstvenega sodelavca traja 
nepretrgoma največ 32 ur, od tega lahko traja delo v okvi-
ru polnega delovnega časa največ 10 ur v enem delovnem 
dnevu, v dveh zaporednih delovnih dneh pa največ 16 ur. 
Za delovni čas, ki nepretrgoma traja več kot 16 ur, je po-
trebno pisno soglasje zdravstvenega delavca in zdravstve-
nega sodelavca. Iz soglasja mora biti razvidno trajanje ne-
pretrganega dela, s katerim še soglaša zdravstveni delavec 
in zdravstveni sodelavec, ter rok veljavnosti soglasja.

Omejitve nadurnega dela:
Glede na to, da določb o omejitvah nadurnega dela 

Zakon o zdravstveni dejavnosti ne vsebuje, se glede 
tega tudi za zdravstvene delavce in sodelavce uporablja 
Zakon o delovnih  razmerjih, ki v 146. členu določa, da 
se nadurno delo ne sme uvesti, če je delo možno opra-
viti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo 
in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvaja-
njem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev.

Izrecno pa Zakon o delovnih razmerjih določa še, da 
dela preko polnega delovnega časa delodajalec ne sme 
naložiti:
− delavcu skladno z določbami tega zakona zaradi var-

stva nosečnosti in starševstva,
− starejšemu delavcu,
− delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti,
− delavcu, kateremu bi se po pisnem mnenju izvajalca 

medicine dela, oblikovanem ob upoštevanju mne-
nja osebnega zdravnika, zaradi takega dela lahko 
poslabšalo zdravstveno stanje,

− delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na 
teden zaradi dela na delovnem mestu, kjer obstajajo 
večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare 
skladno s 3. odstavkom 143. člena ZDR-1,

− delavcu, ki dela krajši delovni čas skladno s predpisi o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi 
o zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi.
Zgornji primeri so taksativno našteti, kar pomeni, 

da se v navedenih okoliščinah nadurnega dela ne sme 
odrediti, četudi bi zaposleni z nadurnim delom more-
biti soglašal. 

Kadrovska služba

Dodatne zaposlitve v letih 2015 in 
2016 po organizacijskih enotah OI

V Tabeli 1 je strjeno prikazano dodatno število zaposle-
nih za nedoločen čas v posamezni notranji organizacijski 
enoti kot je bilo planirano v planu za leto 2015 in planu 
oziroma rebalansu za leto 2016 ter skupno povečanje 
števila zaposlenih. Zaposlitve, ki so bile planirane v letu 
2015, so že v celoti realizirane, zaposlitve iz plana oziro-
ma rebalansa za leto 2016 pa so nekatere že realizirane, 
ostale pa v postopku realizacije.

 V Tabeli 2 je prikazano dodatno število zaposlenih za 
nedoločen čas po delovnih mestih v posamezni notranji 
organizacijski enoti kot je bilo planirano v planu za leto 
2015 in planu oziroma rebalansu za leto 2016.

 V tabelah so prikazane zgolj dodatne zaposlitve za 
nedoločen čas v posamezni notranji organizacijski enoti.

DODATNE zaposlitve

LETO
2015 2016 SKUPAJ 

15/16
ŠT. ŠT. ŠT.

Diagnostične dejanvosti
Odd. za radiologijo 2 2 4
Odd. za nuklearno medicino 2 0 2
Odd. za citopatologijo 0 1,5 1,5
Odd. za patologijo 0,5 0 0,5
Oddelek za laboratorijske dejavnosti 0 0 0
Odd. za molekularno diag. 2 0 2
DORA 10 4 14

Sektor operativnih dejavnosti
Oddelek za anestezijo in int. ter. 
operat. strok

0 2 2

Oddelek za kirurško onkologijo 0 0 0
Oddelek za ginekološko onkologijo 0 0 0

Tabela 1
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DODATNE zaposlitve

LETO

DELOVNO MESTO
2015 2016
ŠT. ŠT.

Diagnostične dejanvosti
Odd. za radiologijo 1 0 J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)

0 1 E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III
1 1 E018015 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 2

Odd. za nuklearno medicino 1 0 E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1
1 0 E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III

Odd. za citopatologijo 0 0,5 E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1
0 1 E049008 SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I

Odd. za patologijo 0,5 0 E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I
Oddelek za laboratorijske dejavnosti 0 0
Odd. za molekularno diag. 1 0 E045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I

1 0 E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III
DORA 6 4 E047054 RADIOLOŠKI INŽENIR I

1 0 E047960 VODJA III (RADIOLOŠKIH INŽ.)
1 0 J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)
1 0 E037031 DMS - ION SEVANJE
1 0 E035008 SMS S SPECIALNIMI ZNANJI

Sektor radioterapije 0 2 2

Sektor internistične onkologije 0 1 1

Skupne zdravstvene dejavnosti
Paliativa 2 0 2
Klinična prehrana in dietoterapija 0 0,4 0,4
Genetsko svetovanje 2 1 3
Psihoonkologija 0 1 1
Nevrologija 0 0 0

Fizioterapija 0 0 0
Zdravstvena administracija 4 2 6
Obračun in fakturiranje 0 0 0
Služba za kakovost 1 0 1

Zdravstvena nega 14 10 24

Raziskovalna dejavnost
Enota za raziskovalno in izobraž. 
Dejavnost

1 0 1

Odd. za eksperimentalno onkologijo 0 0 0
Epidemiologija in register raka 1 0 1

Lekarna 0 2 2

Upravne dejavnosti
Glavna pisarna 0 1 1
Pravna služba 1 0 1

Kadrovska služba 0 0 0
Plansko analitska služba 0 0 0
Finančna služba 0 0 0
Tehnično vzdrževalna služba 1 0 1
Služba javnih naročil 0 0 0
Služba za informatiko 1 1 2
Služba za stike z javnostjo 0 0 0

Tabela 2

DODATNE zaposlitve

LETO
2015 2016 SKUPAJ 

15/16
ŠT. ŠT. ŠT. DODATNE zaposlitve

LETO
2015 2016 SKUPAJ 

15/16
ŠT. ŠT. ŠT.



25

Sektor operativnih dejavnosti
Oddelek za anestezijo in int. ter. operat. strok 0 2 E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1
Oddelek za kirurško onkologijo 0 0
Oddelek za ginekološko onkologijo 0 0

Sektor radioterapije 0 2 E047053 RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST

Sektor internistične onkologije 0 1 E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1

Skupne zdravstvene dejavnosti
Paliativa 1 0 E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1

1 0 E037034 KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI
Klinična prehrana in dietoterapija 0 0,4 E018014 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1
Genetsko svetovanje 1 0 E018016 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 3

1 1 E037013 DMS S SPECIALNIMI ZNANJI
Psihoonkologija 0 1 E048001 KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
Nevrologija 0 0
Fizioterapija 0 0
Zdravstvena administracija 4 2 J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)
Obračun in fakturiranje 0 0
Služba za kakovost 1 0 J017134 STROKOVNI SODELAVEC (JAVNA NAROČILA, KAKOVOST, 

VARNO DELO) VII/1

Zdravstvena nega 5 1 E037008 DMS - DELO S CITOSTATIKI
1 5 E037020 DMS V INTENZIVNI TERAPIJI III
1 0 E037021 DMS V NEGOVALNI ENOTI
3 2 E037010 DMS - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA
0 2 E037015 DMS V ANESTEZIJI
1 0 E035003 SMS - DELO S CITOSTATIKI (informator)
2 0 E035022 SMS V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
1 0 E034004 BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER 

INTENZIVNI TERAPIJI

Raziskovalna dejavnost
Enota za raziskovalno in izobraž. dejavnost 1 0 J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)
Odd. za eksperimentalno onkologijo 0 0

Epidemiologija in register raka 1 0 J017006 ANALITIK VII/2 (III)

Lekarna 0 2 E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI

Upravne dejavnosti
Glavna pisarna 0 1 J025008 PISARNIŠKI REFERENT V (II)
Pravna služba 1 0 J018004 SVETOVALEC VIII
Kadrovska služba 0 0
Plansko analitska služba 0 0
Finančna služba 0 0
Tehnično vzdrževalna služba 1 0 J017028 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (I)
Služba javnih naročil 0 0
Služba za informatiko 0 1 J017028 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (I)

1 0 J017027 INŽENIR INFORMACIJSKIH SISTEMOV VII/2 (DORA)
Služba za stike z javnostjo 0 0

DODATNE zaposlitve

LETO

DELOVNO MESTO
2015 2016
ŠT. ŠT.

Kadrovska služba
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Aksiom nevrolingvisičnega programiranja (NLP) 
pravi, da je »pokrajina ena sama, vsak človek pa ima 
svoj zemljevid te pokrajine.« Kadar torej sodelavec po-
stane »težaven«, smo prepričani, da je edino naš ze-
mljevid (model sveta ali resnica) pravi. Lahko bi rekli, 
da ima vsak človek svoje razumevanje, sprejemanje 
in dojemanje te resnice. Zaznamujejo oz. določajo ga 
njegovi filtri: izkušnje, prepričanja, vrednote, želje, in-
teresi, pričakovanja … Nihče od nas se pravzaprav ne 
ukvarja z realnostjo – realnost filtriramo in kodiramo 
skozi svoje predstave, zamisli, prepričanja, vrednote … 
S pomočjo svojih filtrov verjamemo, kaj je prav in kaj 
ne, kaj se sme in kaj ne, predvsem pa verjamemo, kdo 
smo mi in kdo (kakšni) so naši sodelavci. 

Kaj se zgodi, ko se je treba v stresni situaciji hitro 

odzvati? Časa je malo, morda naletimo na pomanjkanje 
osebja … Zaradi različnih filtrov se najverjetneje znaj-
demo v konfliktu, situacijo začnemo reševati z obram-
bami – vsak brani svoje filtre; branimo svoj zemljevid 
(ali model) sveta. Namesto sodelovanja se tako sproži 
nasprotovanje. Počutimo se ogrožene (naši filtri so za-
vrnjeni). 

Obramba, ki lahko popolnoma onemoči dobro sode-
lovanje, se kaže na tri različne načine: 
− postanemo agresivni (boj): »udarimo« nazaj, napa-

demo;
− smo pasivni (beg): odzovemo se pretirano prijazno, 

lahko se podredimo ali utihnemo;
− odzovemo se pasivno-agresivno (manipulativno): 

nekaj rečemo, nekaj drugega pa si mislimo; zbada-

Dialog – gibalo sprememb  
med zaposlenimi

K O T I Č E K  Z A  K O M U N I K A C I J O

Kadar razmišljamo o medosebnih odnosih na delovnem mestu, največkrat pomislimo 
na zaposlene, s katerimi težko sodelujemo, se usklajujemo, predvsem pa težko 
komuniciramo ali rešujemo konfliktne situacije, kadar smo v stresu. Zakaj?
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mo, obrekujemo, igramo žrtev, razmišljamo o ma-
ščevanju …
Smo v svoji obrambi močni ali šibki? Šibki, saj se po-

čutimo ogrožene (naši filtri so ogroženi), zato se branimo.
Morda imamo sodelavca, za katerega pravimo, da hoče 

za vsako ceno dobiti tisto, kar hoče. Ni pripravljen poslu-
šati, raje prekinja, obsoja, očita, morda celo grozi. Odgo-
vornosti za svoja dejanja ne sprejema, za napake krivi 
druge. Kratkoročno mu tako vedenje prinaša 
občutek moči in samozavesti, v sebi pa 
se pogosto počuti nego tovega, osa-
mljenega ali celo krivega. Opravka 
imamo z agresivnim človek; agre-
sivno vedenje označimo tudi kot 
odkrit napad ali boj. 

V delovni sredini imamo 
lahko tudi ljudi, ki raje drugim 
prepustijo odločitve o svojem 
delu oz. zadolžitvah. Taki ljudje 
drugim pripisujejo večjo vrednost 
oz. pomembnost, zato večkrat reče-
jo: »Nočem imeti težav, zato bom raje 
tiho. Tako ali tako me ne bo nihče upošteval. 
Spremenilo pa se tudi ne bo nič.« Tak človek je pre-
pričan, da mora biti vedno na voljo drugim; preveč je 
popustljiv. Ima občutek, da ni dovolj dober. Strah ga je, 
kaj si bodo mislili in rekli o njem drugi. Naleteli smo 
na pasivnega človeka, ki raje izbere umik ali beg, kadar 
drugi ne sprejemajo njegovih filtrov (ali njega samega).

Lahko pa naletimo na sodelavca, ki drugim naprti 
nekaj, česar niso naredili, da omili svoja dejanja. Svoje 
cilje dosega tako, da v ljudeh nenehno vzbuja občutke 
krivde. Pravzaprav je »izurjen«, da vse preslepi. Dru-
ge spoštuje le pod pogojem, če mu koristijo. Lahko se 
pretirano pritožuje, da izsili pomoč. Zna spretno upora-
bljati namigovanja, da zmede ali zavede ljudi. Ne deluje 
odkrito. Po navadi veliko govori, a malo pove (bistvo je 
skrito, ne upa odkrito, jasno in jedrnato spregovoriti). 
Kadar naleti na težave s sodelavcem, ne gre do njega in 
se pogovori, raje drugim pojasnjuje (v pogovoru ali celo 
po mailu), kakšen je. Govorimo o pasivno agresivnem 
človeku; o prikritem napadu oz. manipulaciji. 

Vsak človek lahko uporabi vsa tri obrambna stanja 
– odvisno od situacije in ljudi; različni ljudje v nas spro-
žijo različne obrambne odzive. Bolj ko se bomo zaple-

tali v obrambe, težje bomo sodelovali, bili uspešni in 
zadovoljni, motivirani ter pripadni instituciji, v kateri 
smo zaposleni. 

Zato potrebujemo asertivne ljudi in asertivno komu-
niciranje. Tak človeka zna brez obrambe jasno povedati 
svoje mnenje ali reči NE, prav tako izrazi svoja čustva in 
prisluhne drugim. Zna preveriti, kaj čustva pri sogovor-

niku sporočajo. Pripravljen se je pogovoriti, kadar 
naleti na težavo. Zna povedati kritiko in kri-

tiko brez obrambe tudi sprejeti, zna po-
vedati neprijetno novico, predvsem 

pa zna reševati konfliktne situacije, 
voditi sestanke in sodelovati z lju-
dmi; zna postaviti meje in upo-
števati dejstva. Ker verjame vase, 
se ne počuti ogroženega, zato 
njegovo vedenje ni obrambno. 
Spoštuje sebe in druge. 

Seveda ni človeka, ki bi bil v 
vsakem trenutku zmožen odreagi-

rati asertivno. Razlika je v tem, da se 
asertivni ljudje zavedajo komunikacij-

skih orodij, zato lahko obrambno vedenje v 
dani situaciji opustijo. Nekateri pa niti ne vedo, da 

se vedejo obrambno; kaj šele, da bi razumeli, zakaj se 
njihovo obrambno vedenje pojavi in kako ga lahko opu-
stijo. Pravilo pravi: obrambno vedenje sproži obrambno 
vedenje. Kadar smo torej v obrambi, bomo tudi ostale 
»potegnili« v nepravilno komuniciranje in neučinkovi-
to sodelovanje. 

Ko govorimo o zdravstvenih zavodih, so za kakovo-
stno delo in ugled zavoda prav gotovo ključni zaposleni 
- zaposleni, ki sodelujejo. Kaj pa je vezivo, ki delovno 
okolje in njihove člane drži skupaj oz. jih povezuje? 
Prav gotovo interno komuniciranje, s katerim gradijo 
trdne medosebne odnose, kar bodo občutili tako zapo-
sleni, kot tudi pacienti in njihovi svojci. Medosebni od-
nosi zaposlenih in njihovo dobro sodelovanje se zrcalijo 
navzven, zato nastane večje zaupanje, občutek varnosti 
in spoštovanje do institucije. 

Lev Tolstoj je zapisal: »Vsak govori o spremembi sveta, 
nihče pa ne govori o spremembi samega sebe.« Svet (in in-
stitucija v njem) se bo spremenil, ko se bodo spremenili 
posamezniki. 

Tatjana Zidar Gale

Ko govorimo 
o zdravstvenih zavodih, so 

za kakovostno delo in ugled zavoda 
prav gotovo ključni zaposleni - 

zaposleni, ki sodelujejo. Kaj pa je 
vezivo, ki delovno okolje in njihove 
člane drži skupaj oz. jih povezuje? 
Prav gotovo interno komuniciranje, 
s katerim gradijo trdne medosebne 

odnose, kar bodo občutili tako 
zaposleni, kot tudi pacienti in 

njihovi svojci.
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Vsako zdravilo ima poleg koristnih, torej želenih učinkov, tudi neželene učinke. 
Pri zdravilih, ki so na voljo brez recepta, so tveganja za resne neželene učinke 
majhna. Pri zdravilih na recept pa so ta tveganja lahko večja. Zdravniki so tisti, ki 
ob uvedbi terapije ocenjujejo, kakšno je razmerje med koristjo in tveganjem pri 
uporabi posameznega zdravila. 

Poročanje o neželenih  
učinkih zdravil

Tudi če zdravnik, ki zdravilo predpiše, in lekarniški 
farmacevt, ki zdravilo izda, bolnika opozorita na mo-
žne neželene učinke, lahko bolnik te neželene učinke 
spregleda in jih morda pripiše bolezni. Nekoliko lažje 
delo imamo v bolnišnicah, saj zdravniki in 
farmacevti lahko spremljamo potek zdra-
vljenja in ocenimo, kdaj so težave ali 
slabše počutje bolnikov povezane 
s potekom bolezni in kdaj težave 
povzročajo zdravila.

Pri nas na Onkološkem in-
štitutu Ljubljana je spremljanje, 
beleženje in poročanje o neže-
lenih učinkih zdravil še posebej 
pomembno, saj se pri zdravlje-
nju raka uvaja veliko novih zdra-
vil. Tudi še po tem, ko zdravilo dobi 
dovoljenje za promet in ga lahko upora-
bljamo v bolnišnicah oziroma ga zdravniki 
lahko predpišejo, spremljamo varnost zdravila. Te 
aktivnosti, ki so povezane z odkrivanjem, ocenjeva-
njem, razumevanjem in preprečevanjem neželenih 
učinkov, imenujemo farmakovigilanca. S tem, ko zbi-
ramo in analiziramo informacije o neželenih učinkih 
zdravil, lahko pripomoremo k dopolnjevanju navodil za 
uporabo zdravil, s čimer se izboljša varnost zdravljenja. 
Še posebej pomembno je, da beležimo in zbiramo po-
ročila o resnih neželenih učinkih zdravil, kar predsta-
vlja za zdravstvene delavce tudi zakonsko obvezo.

S spletno aplikacijo do bolj kakovostnih podatkov
Bolnišnični farmacevti, ki delujemo pod okriljem 

Lekarniške zbornice Slovenije, smo dali pobudo za 

spletno aplikacijo, ki bi olajšala zbiranje podatkov o ne-
želenih učinkih zdravil, predvsem pa bi zagotovila pri-
merljive podatke. Doslej so zdravniki neželene učinke 
zdravil beležili s svojimi opisi, kjer je lahko vsak po svo-

jih besedah zapisal, kakšne težave ima bolnik. 
V spletni aplikaciji pa lahko zdravnik iz-

bira iz podatkovne baze »Common Ter-
minology Criteria for Adverse Events«, 

ki se uporablja tudi za poročanje o 
neželenih učinkih v kliničnih raz-
iskavah. Tudi zato je poročanje 
s pomočjo te spletne aplikacije 
bolj preprosto, prispeva k boljši 
preglednosti in sledljivosti po-

ročanja, olajša pa tudi pregled in 
analizo oddanih poročil. 

To novo spletno aplikacijo za spre-
mljanje neželenih učinkov zdravil za 

enkrat testno uporabljamo le na Onkolo-
škem inštitutu Ljubljana. Postopoma pa jo želimo 

vpeljati tudi v druge bolnišnice in nato še v lekarne. 
Bolnišnice in lekarne so že doslej spremljale in beležile 
neželene učinke zdravil, vendar ti podatki niso zbrani 
na enem mestu, tako da bi bili vsem na voljo za pregled 
in analizo. Izjema so resni neželeni učinki zdravil, za 
poročanje o katerih so zdravstveni delavci zavezani z za-
konom. Te podatke o resnih neželenih učinkih zbirata 
Center za zastrupitve v UKC Ljubljana in Javna agencija 
RS za zdravila in medicinske pripomočke. 

Izmenjava izkušenj in informacij
Z enotno bazo podatkov o neželenih učinkih zdra-

vil lahko še dodatno izboljšamo varnost zdravljenja in 

S tem, ko 
zbiramo in analiziramo

 informacije o neželenih učinkih 
zdravil, lahko pripomoremo k 

dopolnjevanju navodil za uporabo 
zdravil, s čimer se izboljša varnost 
zdravljenja. Še posebej pomembno 
je, da beležimo in zbiramo poročila 
o resnih neželenih učinkih zdravil, 

kar predstavlja za zdravstvene 
delavce tudi zakonsko 

obvezo.
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preprečimo nepotrebne zaplete pri zdravljenju z zdra-
vili. Danes je na voljo veliko zdravil in na trg prihajajo 
vedno nova. Pri tistih zdravilih, ki jih zdravniki pogosto 
predpisujejo, običajno ni težav. Tako zdravni-
ki in farmacevti kot tudi bolniki jih do-
bro poznajo in so seznanjeni tudi z 
morebitnimi tveganji in neželenimi 
učinki. Podobno velja tudi za pogo-
stejše kombinacije zdravil, saj se 
vse več ljudi zdravi z več zdravili 
hkrati. Do težav pa lahko prihaja 
takrat, ko pri zdravljenju bolnika 
sodelujejo različni zdravniki spe-
cialisti in še njihov osebni zdrav-
nik, terapija pa vključuje zdravila, 
ki se ne predpisujejo pogosto. Opozo-
rila o neželenih učinkih zdravil, ki bi bili 
zbrani v takšni enotni bazi podatkov, bi bila še 
dodatna varovalka pri presojanju koristi in tveganj ob 
predpisovanju takšnih zdravil. Prvo opozorilo je zapisa-
no že v navodilu za uporabo zdravil, drugo opozorilo pa 
bi tako bila še praksa in izkušnje z neželenimi učinki, 
ki bi bili zabeleženi v bazi podatkov.

Neželeni učinki zdravil pri bolnikih z rakom
Pri nas na Onkološkem inštitutu Ljubljana spre-

mljamo predvsem neželene učinke protitumorskih 
zdravil, s katerimi se zdravijo bolniki v bolnišnici. Tera-

pija je takšna, da mora biti bolnik ves čas pod nadzorom 
zdravnika, ki spremlja potek zdravljenja. Vedno več je 
protitumorskih zdravil v peroralni obliki, kar pomeni, 

da jih bolnik dobi v lekarni. Zdravljenje poteka 
v domači oskrbi, v bolnišnico pa prihaja 

bolnik le na kontrole. Nekateri nežele-
ni učinki protitumorskih zdravil so 

lahko zelo resni in ogrozijo bolni-
kovo življenje ter zahtevajo preki-
nitev zdravljenja. Nekateri manj 
resni neželeni učinki so tudi lah-
ko zelo obremenjujoči za bolnika 
in vodijo v prekinitev zdravljenja. 

Zato imajo pomembno mesto pri 
zdravljenju bolnikov z rakom tudi 

zdravila v podporni terapiji, s katerimi 
preprečimo pojav neželenih učinkov. Po-

leg teh sistemsko zdravljenje raka vključuje še 
zdravila, ki so namenjena blaženju simptomov bolezni 
in izboljšanju kakovosti življenja bolnika.

Zato imajo pomembno mesto pri svetovanju bolni-
kom z rakom tudi lekarniški farmacevti, kjer se bolniki 
z rakom oskrbijo s svojimi zdravili. Število obolelih za 
rakom se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se daljša tudi 
čas preživetja. Rak ob vse boljših uspehih zdravljenja 
postaja dolgotrajna, kronična bolezen, ki terja dolgo-
trajno, tudi večletno jemanje zdravil. 

Zdravnik vnese NUZ 
v aplikacijo

V lekarni se generira 
avtomatsko el. sporočilo: 

»prišel je nov NUZ«

Farmacevt dopolni 
sporočilo, ga klasificira in 

se posvetuje z zdravnikom

Farmacevt generira 
CIOMS (NUZ) in 
program izpiše 
obrazec v pdf

Farmacevt pritisne pripravi 
za pošiljanje in program 

avtomatsko generira mail 
z ustreznimi naslovniki

Mail s priponko CIOMS 
(NUZ) obrazca se dostavi v 
Center za farma kovigilanco 

in JAZMP

Spremljanje in 
preprečevanje neželenih 

učinkov zdravil je pomemben del 
zdravljenja, saj sistemsko zdravljenje 

vključuje podporno terapijo, ki je 
namenjena preprečevanju neželenih 
učinkov protitumorskih zdravil. Tudi 
če ne gre za življenjsko ogrožajoče 
učinke zdravil, pa lahko pomembno 

vplivajo na kakovost
 življenja. 
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CIOMS FORM 

POROČILO O NEŽELENEM UČINKU ZDRAVILA (NUZ)

I. PODATKI O NEŽELENEM UČINKU ZDRAVILA
1. ZAČETNICI 

IMENA IN 
PRIIMKA 
BOLNIKA

1a. DRŽAVA 2. DATUM 
ROJSTVA

2a. 
STAROST

3. 
SPOL

4-6 DATUM 
ZAČETKA NUZ

8-12 OZNAČITE VSA POLJA, KI SO 
POSLEDICA NEŽELENEGA UČINKA

DAN MESEC LETO LET DAN MESEC LETO

7 - 13 OPIS NEŽELENEGA UČINKA (UČINKOV) (vključno s podatki o testih in izidi laboratorijskih 
testov)

 SMRT

 HOSPITALIZACIJA/PODALJŠANJE 
HOSPITALIZACIJE

 DOLGOTRAJNA ALI IZRAZITA 
NEZMOŽNOST ALI NESPOSOBNOST

 NEPOSREDNA ŽIVLJENSKA 
OGROŽENOST

 PRIROJENA ANOMALIJA

 DRUGO KLINIČNO POMEMBNO
STANJE

II. PODATKI O ZDRAVILU (ZDRAVILIH)
14. ZDRAVILO (ZDRAVILA) (ime zdravila in učinkovina) 20. ALI JE PO PREKINITVI 

ZDRAVLJENJA NEŽELENI 
UČINEK PRENEHAL

 DA

 NE

 NAVEDBA NI 
SMISELNA

15. ODMERJANJE 16. POT (POTI) UPORABE 21. ALI SE JE NEŽELENI 
UČINEK POJAVIL ZNOVA 
PO PONOVNI UVEDBI 
ZDRAVILA

17. INDIKACIJE  DA

 NE

 NAVEDBA NI 
SMISELNA

18. OBDOBJE ZDRAVLJENJA (OD/DO) 19. TRAJANJE ZDRAVLJENJA

III. SOČASNO UPORABLJENO(A) ZDRAVILO(A) IN ANAMNEZA
22. SOČASNO UPORABLJENO(A) ZDRAVILO(A) IN OBDOBJE ZDRAVLJENJA (brez zdravila za zdravljenje neželenega učinka)

23. POMEMBNI PODATKI V ANAMNEZI (npr. diagnoze, alergije, nosečnost itd.)

IV. PODATKI O PROIZVAJALCU ALI IMETNIKU DOVOLJENJA ZA PROMET
24a. IME IN NASLOV PROIZVAJALCA ALI IMETNIKA DOVOLJENJA 
ZA PROMET

26-26a PODATKI O POROČEVALCU

24b. OZNAKA (ŠTEVILKA) 
POROČILA

24c. DATUM PREJEMA
ORIGINALNEGA POROČILA 
(PROIZVAJALEC ALI IMETNIK 
DOVOLJENJA ZA PROMET)

24d. POROČEVALEC

 KLINIČNO PRESKUŠANJE
 LITERATURNO POROČILO
 ZDRAVSTVENI DELAVEC
 ORGAN, PRISTOJEN ZA 
ZDRAVILA

 DRUGO
DATUM TEGA POROČILA
(DATUM POROČANJA)

25a. VRSTA POROČILA

 ZAČETNO POROČILO
 NADALJNJE POROČILO

Pozorni na neželene učinke
Običajno je tako, da bolj kot bolnik občuti svojo bo-

lezen in ta vpliva na njegovo življenje, večja je njihova 
zavzetost za zdravljenje. Bolniki z rakom se običajno 
dosledno držijo navodil za jemanje zdravil in se do-
bro informirajo o bolezni ter poteku zdravljenja. Spre-
mljanje in preprečevanje neželenih učinkov zdravil je 
pomemben del zdravljenja, saj sistemsko zdravljenje 
vključuje podporno terapijo, ki je namenjena prepreče-
vanju neželenih učinkov protitumorskih zdravil. 

Tudi če ne gre za življenjsko ogrožajoče učinke zdra-
vil, pa lahko pomembno vplivajo na kakovost življenja. 
Včasih lahko zdravnik že zgolj s tem, da predpiše dru-
go zdravilo iz skupine primerljivih zdravil, prepreči 
neželene učinke in bolniku olajša življenje. Zato je 
pomembno, da bolniki zdravnika in lekarniškega far-
macevta opozorijo na morebitne težave pri zdravljenju, 
saj so le-te morda povezane z zdravili in jih je mogoče 
odpraviti ali pa vsaj lajšati. 

Monika Sonc, mag. farm., spec.,  
vodja lekarne na Onkološkem inštitutu Ljubljana
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O D P R T A  S T R A N  -  B O L N I K I  O  N A S 

ISKRENO SE VAM ZA-
HVALJUJEM ZA DEJANJA 

ZAPOSLENIH V VAŠEM INŠTI-
TUTU V KONKRETNEM PRIMERU 
IN VEM, DA STE DO VSEH BOLNI-
KOV ENAKI. ...VESEL IN PONOSEN 
SEM, DA VAS LAHKO NA KONKRE-

TNEM - DOŽIVETEM PRIMERU 
POHVALIM.

Lepo pozdravljeni iz Kočevja,
Lado Lenassi.

Spoštovani,
 
moram pohvaliti vaše delo, ki ga izvajate z vso odgovorno-
stjo. Vaše delo si lahko predstavljam le v okviru moje (teh-
nične) izobrazbe in z vendar veliko življenjskimi izkušnja-
mi. Vem, da ni enostavno. Je herojsko. 

Stric moje žene, Tone (Anton Ofak, 1935, Potok 13, 1336 Ko-
stel),  je letošnjo pomlad zbolel (očitno pljučnica) in tako se 
je začela zgodba. Najprej lokalni zdravniki, potem zdravni-
ki na Golniku in sedaj smo pri vas. Naš Tone ima doma, v 
Kostelu, ženo ki je v kar dobri kondiciji za svojih 80 let, pa 
vendar gibalno bolj omejena. Sin, ki živi z njima, je pred leti 
doživel možgansko kap in mu desna stran telesa ne dela, pa 
tudi govor mu ne gre. Glavno „gibalo“ je torej naš Tone. Kako 
vesel je bil pred letom dni, ko so mu podaljšali vozniško dovo-
ljenje za tri leta. Tako lahko vozi ženo in sina v Zdravstveni 
dom (v Kočevje - 25 km), po nabavi življenjskih potrebščin, 
pa še na obiske. Drugi sin je zaposlen - delodajalca pa ne 
zanima očetovo zdravstveno stanje. ...Tako sem (v največ pri-
merih) Tonetov spremljevalec. Zato se tudi oglašam.

11. avgusta t.l. (dopoldne) je imel Tone pregled in pogovor pri 
vas. Bil sem poleg. Mladi zdravnik (specializant) je opravičil 
zdravnico in speljal celoten postopek (ma, kaj bi še lahko do-
dali k tako prijetnemu pogovoru, pregledu, ...) ter mimogrede 
z nekaj telefonskimi pogovori rešil še neko stisko bolnika, da 
je dobil bolniško posteljo in zagotovljeno oskrbo. Ob slednjem 
sem moral skrivaj obrisati solze, ki mi kar same uidejo, ko se 
zgodi kaj tako hudičevo dobrega (in za ta nori svet nemogo-
čega). Zdravnica je ravno ob koncu pogovora prišla ter tudi 
zelo prijazno opravila zaključno noto obiska.

09. septembra t. l. sva bila z ženo na obisku v Potoku in 
Tone mi je rekel, da ga je dan nazaj klical zdravnik, da 
naj pride na OI (na obsevanje) v sredo, 14. 9. Pa je pozabil 
katero uro mu je rekel in ali bo lahko ostal v bolnišnici za 
čas terapije. Pa sem potem od doma najprej poklical (okoli 
18:30 ure) na splošno telefonsko številko (OI) in pridobil 
pravo (01-58 79 533). Takoj sem dobil odgovor - 16:15 je 
obsevanje, za posteljo bomo gospoda poklicali/obvestili (za-
kaj bi pa nosil vso prtljago s sabo, če slučajno ne bo poste-

lje - je rekla gospa). Ker v ponedeljek (12.9.) ni bilo klica 
sem spet poklical (18:30) na omenjeno številko in v pol ure 
je bilo urejeno, da naj Tone pride v sredo dopoldne, ker bo 
prosta postelja. 13. dopoldne je bil klican Tone in tako tudi 
direktno obveščen naj se javi v sredo dopoldne v C1, kjer ga 
čaka postelja. Pa se je potem v sredo samo malo zapletlo. 
Tonetu sem naročil naj me pokliče, če kaj ne bo „štimalo“ 
(spremljal ga je sin - manj iznajdljiv). Ko me je poklical 
sem takoj (okoli 10. ure) poklical 01-58 79 533 in ...že me je 
klical Tone: Lado, zdaj imam pa že posteljo. ...In zvečer, po 
prvem obsevanju: Lado, veš kako so tukaj vsi prijazni. ...Sta 
me tudi med obsevanjem vprašala, če je kaj medvedov v Ko-
stelu. Pa sem rekel DA, so pa tudi janci (pečeni). To imajo 
pa radi, sta rekla. Tone je kar fajn navihan in za družbo.
Morda sem dolgovezil. A vendar so pomembni detajli, ki 
zgodbi dajejo vsebino in pogum. To pomembno zgodbo in 
pogum pa vodite v ONKOLOŠKEM INŠTITUTU. 

In, ne nazadnje, sem danes ob 18:30 klical na 01-58 79 103, 
da izvem kako je možno parkiranje avta za čas obiska pri 
našem Tonetu. Tako popolne informacije že dolgo nisem do-
bil. Gospod mi je časovno in lokacijsko opisal vse (zastonj!) 
možnosti parkiranja. Odlično! ...Spet nekaj kar ni v skladu 
s tistim kar „drgnejo“ novinarji in politiki (in obratno!) ter 
za njimi (nerazgledan) FOLK.
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P O R O Č I L A  S  S T R O K O V N I H  S R E Č A N J

Prva šola o uporabi 
kanabinoidov in medicinske 
konoplje v medicini
V začetku novembra je Onkološki inštitut Ljubljana skupaj z Zdravniško zbornico 
Slovenije in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje organiziral prvo šolo o 
uporabi kanabinoidov in medicinske konoplje v medicini za zdravnike. Doživela 
je velik odziv tako v strokovni javnosti kot pri odločevalcih v zdravstveni politiki 
in medijih. Brez zadržkov lahko rečemo, da ima največje zasluge za izvedbo šole 
prim. Jožica Červek, dr. med., ki se s področjem intenzivno ukvarja že od 2014, 
ko je bila v Sloveniji s spremembo zakona dovoljena uporaba kanabinoidov v 
medicinske namene. Prim. Jožico Červek smo povabili na pogovor. 

Prim. Jožica Červek je z izvedbo šole zadovoljna; ob tem pa opozarja, da 
bo potrebno nadaljnje izobraževanje zdravnikov in izdelava smernic, za 
kar mora biti odgovorna posebno izobražena delovna skupina.

Od pomladi ste skupaj z Matejem Červekom, dr. med., 
z Nevrološke klinike, zasnovali in sestavili stro kovni 
program, privabili predavatelje, tudi tuje, pripra vili stro-
kovna izhodišča predavateljem za vsako predsta vljeno 
področje posebej, uredili zbornik predavanj, sesta vili 
test za poslušalce, če naštejem le nekaj bistvenih zadev. 
Kako ocenjujete uspešnost šole?
Tako strokovni del, ki smo ga vodili na OI, in organi-

zacijski del (ga. Vrečar iz Zdravniške zbornice, sta bila 
uspešno izvedena. Strokovni program smo sestavili in 
priredili za naše razmere po mednarodnih kurikulumih 
tistih mednarodnih združenj (v Evropi je to IACM – In-
ternational Association for cannabinoid medicines), ki 
imajo že dolgoletne izkušnje v uporabi in pri izobraževa-
nju o kanabinoidih in tudi že o medicinski konoplji.  Ve-
seli smo bili, da je na šoli kot povabljeni tuji predavatelj 
predaval prof. dr. Ilya Reznik, ki je član tega združenja.

Udeleženci so dobili pregled nad endokanabinoi-
dnim sistemom in njegovo vlogo v človeškem  organiz-
mu, različnimi kanabinoidi, učinki kanabinoidov, po-
tencialno uporabo v medicini (s tokratnim poudarkom 
na uporabi v onkologiji), različnimi potmi vnosa kana-
binoidnih zdravil , ki so na razpolago. Okvirno so bili 
seznanjeni tudi z našo zakonodajo na tem področju.

Kaj je botrovalo temu, da ste se odločili za organizacijo 
tega izobraževanja?
Kanabinoidi in medicinska konoplja so se tudi v Slo-

veniji začeli ponovno vračati v medicino (zelo pozno). 
Laična populacija je prehitevala stroko. Ob tem se je po-
kazal manjko znanja pri slovenskih zdravnikih zaradi 
odsotnosti teh vsebin v učnih programih in strokovnih 
izobraževanjih. To je potrdila tudi anketa med zdravni-
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Šole se je udeležilo več kot 130 udeležencev. Nekateri med njimi so že izkazali interes, da bi v prihodnje sodelovali pri nadaljnji 
obravnavi tega področja.

ki. Ugotovitve ankete smo predstavili na mednarodnem 
kongresu s področja raziskovanja paliativne oskrbe v Du-
blinu. Na drugi strani pa smo bili ravno na OI kot terci-
arna ustanova soočeni z veliko potrebo po tem znanju 
zaradi zanimanja bolnikov in novinarjev. Med bolniki in 
v medijih kroži veliko dezinformacij, uporabljajo tudi ne-
pravilno terminologijo. Uporaba kanabinoidnih priprav-
kov zunaj medicine vodi do strokovnih zmot in škode 
(odvračajo jih od standardnega onkološkega zdravljenja), 
slabšajo odnos zdravnik-bolnik, manjšajo zaupanje v 
uradno medicino. K temu je prispevala tudi velika aktiv-
nost ‚zdravilcev‘, ki jih vzpodbuja tudi finančni interes. 

Kaj bi izpostavili kot največji plus te šole?
Ključno je to, da so zdravniki poučeni o trenutnem 

stanju v Sloveniji, kar lahko posredujejo bolnikom in 
kar bo spodbudilo njihovo nadaljnje spremljanje razvo-
ja in pravilne uporabe. Odziv udeležencev  je bil dober, 
nekateri so izkazali interes, da bi v prihodnje sodelovali 
pri nadaljnji obravnavi te tematike. To je pomembno, 
ker gre za področje, za katerega farmacevtska industrija 
ne kaže zanimanja, zato je potrebna veliko večja proak-
tivnost s strani zdravnikov. Poleg tega ima  konoplja in 
pripravki kot zdravilo veliko specifik:  ima več učinko-
vin, pokriva več indikacij naenkrat,  dopolnjuje nekate-
ra standardna zdravila. Uporablja se v številnih vejah 
medicine, poleg tega pa jo v zdravstvu in v laični jav-
nosti še vedno spremlja stigma kriminalizacije, njeno 
sprejemanje je do sedaj omejevala tudi zakonodaja. To 
vse skupaj zahteva drugačno obravnavo, kot smo se je 
naučili pri ostalih zdravilih. 

In kaj kot največji minus?
Udeleženci niso dobili definitivnih indikacij za upo-

rabo, torej potrebnih podatkov, da bi začeli predpisova-
ti zdravila na osnovi konoplje. Te stvari v Sloveniji še 
niso dorečene, so na začetni stopnji urejanja, manjka-
jo poti, kako se zdravila vpeljuje. Do sedaj uveljavljen 
način uvajanja novih zdravil v uporabo poteka tako, da 
proizvajalec registrira zdravilo in spodbuja ustvarjanje 
indikacij in uporabo. Tega pri konoplji ni. 

Poleg tega sem na šoli pogrešala to, da je bilo prema-
lo vpogleda v prihodnost področja v Sloveniji. Zaklju-
ček takšne šole, ki ni kongres, ni bil pravi. Zaključek bi 
moral potekati v obliki diskusije, povzeti ključna pripo-
ročila vseh predavanj, dati večjo možnost za odziv ude-
ležencem, ne pa razpravi med neusklajenimi stališči 
Ministrstva za zdravje in Zdravniške zbornice.

Prosim, da v treh točkah strnete bistveno, kar bi o tem 
področju moral vedeti vsak naš zaposleni.
Prvič, konoplja ni nadomestilo za onkološko zdra v  lje nje 

raka in konoplja ni nevarnejša od mnogo drugih zdravil, ki 
se že redno predpisujejo za zdravljenje simptomov rakave 
bolezni. Ima sinergistično delo vanje z analgetiki, spodbu-
jevalci apetita, antie metiki, in tudi s citostatiki, kar kažejo 
novejši izsledki kliničnih raziskav. Ni pa čudežno zdravilo. 
Drugič, nekaterim bolnikom z napredovalo rakavo bole-
znijo s številnimi simptomi lahko prinese pomembno iz-
boljšanje kakovosti življenja.

Tretjič, uporaba konoplje in njenih pripravkov v 
medicinske namene je ravnokar postala zakonita tudi 
v Sloveniji.
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Kako vidite razvoj področja v prihodnje – v Sloveniji in 
tu na OI.
Pri nas smo na začetku razvoja te stroke, čaka nas še 

veliko dela. Potrebno bo nadaljnje izobraževanje zdrav-
nikov, izdelava smernic, za kar mora biti odgovorna 
posebno izobražena delovna skupina. Treba bo urediti 
oskrbo z zdravili na osnovi konoplje (zakonodaja, uvoz, 
izdelava preparatov), urediti financiranje, da bolniki ne 
bodo več samoplačniki, kot je to v tem trenutku. Nujno 
bo tudi povezovanje z mednarodnimi organizacijami, 
ki so pred nami v znanju in izkušnjah z uporabo. 

Na OI smo oblikovali protokol za predpisovanje zdra-
vil s kanabinoidi, ki pa ga zdravniki onkologi ne upo-
rabljajo. Njegov namen je ugotavljanje učinkovitosti, 
terapevtske doze (razpon med posameznimi bolniki je 
velik), neželenih učinkov in ocene izboljšanja počutja in 
ostalih simptomov. Kot raziskovalni projekt smo obliko-
vali Anketo o uporabi konopljinih preparatov pri onkolo-
ških bolnikih. Anketa je že bila odobrena na Komisiji za 
oceno protokolov in kliničnih raziskav, še vedno pa čaka 
odobritev Etične komisije OI. Za nadaljnji razvoj tega 
področja na OI bi morali ustanoviti skupino zdravnikov 
(internist onkolog, radioterapevt, anesteziolog iz protibo-
lečinske ambulante), ki bi skrbela za nadaljnje uvajanje 
zdravljenja z zdravili na osnovi konoplje (umestitev v 
smernice in klinične poti na OI) in nadaljnja izobraževa-
nja zdravstvenih delavcev in laične javnosti. 

Amela Duratović Konjević

Na šoli je predaval prof. dr. Ilya Reznik iz Izraela, ki je član 
mednarodnega združenja za kanabinoidna zdravila.

Na oddelku za brahiradioterapijo prvič 
uporabili 3P aplikator pri obsevanju 
raka na materničnem vratu

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

Na oddelku za brahiradioterapijo so 8. 9. 2016 prvi-
krat uporabili 3P aplikator pri obsevanju raka na mater-
ničnem vratu. Aplikator je izdelan s pomočjo 3D tiska 
in je plod sodelovanja  oddelka za brahiradioterapijo in 
podjetja 3DMED. 

S takim pristopom bodo lahko izvajali posamezne-
mu bolniku prilagojeno brahiradioterapijo. 

Obsevanje raka materničnega vratu z aplikatorjem 3P bo 
omogočilo posamezni bolnici prilagojeno zdravljenje.

Klinična pot prehranske podpore na 
Onkološkem inštitutu Ljubljana

Strokovni svet OI je sprejel novo klinično pot s po-
dročja prehrane z naslovom Klinična pot prehranske 
podpore na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Avtorice 
dokumenta so: Denis Mlakar-Mastnak, Katja Kogovšek, 
Nada Rotovnik Kozjek, Taja Jordan iz Enote za klinično 
prehrano OI. 

Namen in cilji klinične poti prehranske podpore 
bolnikov, hospitaliziranih na OI Ljubljana so zgodnje 
odkrivanje prehransko ogroženih ali že podhranjenih 
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Naši sodelavci z novimi nazivi
bolnikov in izvajanje zgodnje, celostne in individualizi-
rane prehranske podpore, katere cilji so:
− preprečiti bolnišnično podhranjenost,
− izboljšati prehransko stanje hospitaliziranih bolnikov,
− izboljšati izide onkološkega zdravljenja,
− zmanjšati pojav neželenih učinkov onkološkega 

zdravljenja,
− skrajšati čas hospitalizacije bolnikov,
− zmanjšati število in resnost zapletov pooperativnega 

zdravljenja,
− zmanjšati število ponovnih hospitalizacij zaradi za-

pletov med onkoloških zdravljenjem,
− izboljšati kakovost življenja bolnikov med onkolo-

škim zdravljenjem in po njem.
− pospešiti okrevanje bolnikov ali skrajšati obdobje 

okrevanja,
− izboljšati ali vsaj preprečiti poslabšanje bolnikovih 

mentalnih in fizičnih funkcij med onkološkim zdra-
vljenjem.
Dokument je objavljen na spletni strani Onkološke-

ga inštituta. 

Prispevek dr. Žive Pohar Marinšek 
nagrajen na Evropskem kongresu 
citopatologije

Na 40. Evropskem 
kongresu citopatologi-
je 2016 v Liverpoolu v 
Angliji je dr. Živa Po-
har Marinšek predsta-
vila znanstveni prispe-
vek »Ki-67 index on 
fine needle aspiration 
and surgical biopsy 
samples from breast 
carcinoma: reproduci-
bility and agreement 
between the two me-
thods«. Pri pripravi 

prispevka sta sodelovali tudi dr. Ulrika Klopčič in dr. 
Gorana Gašljević. Prispevek je bil nagrajen za najboljše 
predavanje »ECC‘s 2016 best oral presentation«. 

Od septembra do novembra so nove nazive pridobili 
naslednji sodelavci OI:
  v torek, 13. 9. 2016, je Jasenka Gugić, dr. med., uspešno 

zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom 
»Pozne posledice zdravljenja bolnikov s seminomom 
testisa«;

  Staša Jelerčič, dr. med., je v petek, 30. 9. 2016, uspešno 
opravila specialistični izpit iz radioterapije z onkologijo;

  Tanja Južnič Šetina, dr. med., je 8. 11. 2016 na Medicinski 
fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala tezo 
svoje doktorske naloge z naslovom »Izhod zdravljenja 
bolnikov s folikularnimi limfomi v Sloveniji«;

  Blaž Krhin je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani 
26. 10. 2016 uspešno zagovarjal svojo doktorsko 
disertacijo z naslovom »Genetski označevalci raka 
Huerthlejevih celic ščitnice«;

  asist. dr. Erik Škof, dr. med., je bil na seji senata Medicinske 
fakultete Univerze v Ljubljani dne 21. 11. 2016 izvoljen v 
naziv docenta za področje onkologija.

  Andrej Šarc je v petek, 25. 11. 2016, na Fakulteti za stroj-
ništvo UL uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo 
z naslovom ''Odstranjevanje bakterije Legionella pneu-
mo philla s pomočjo hidrodinamske kavitacije''.

Druga šola pljučnega raka 

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

Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD ter 
Onkološki inštitut Ljubljana sta v petek, 30. 9. 2016, 
organizirala Drugo šolo pljučnega raka. Strokovno sre-
čanje je potekalo v predavalnici stavbe C.

Po besedah organizatorjev je pljučni rak po umr-
ljivosti na prvem mestu med vsemi raki in v Sloveniji 
letno zaradi pljučnega raka umre toliko ljudi kot zara-
di raka dojke in črevesa skupaj. Vse to kaže na zahtev-
nost zdravljenja, ki pomeni velik izziv tako za onkologe 
kot družinske zdravnike. Organizatorji so z drugo šolo 
pljučnega raka želeli  opozoriti in odgovoriti na številna 
vprašanja in dileme družinskih zdravnikov, ki se ob tem 
pojavljajo. Tokratno šolo so pripravili s poudarkom na 
prepoznavanju in vodenju neželenih učinkov onkolo-
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Kemikalije v okolju in rak -  
XXIV. seminar „In memoriam  
dr. Dušana Reje“

škega zdravljenja, ki z 
novimi zdravili in me-
todami postaja vedno 
bolj zapleteno, spek-
ter neželenih učinkov 
pa vedno širši. V času 
onkološkega zdravlje-
nja je nujno nadalje-
vanje zdravljenja osta-
lih kroničnih bolezni, 
kar družinskemu 
zdravniku predstavlja 
velik izziv in pogosto 
številne dileme in vprašanja. Bolniki vedno pogosteje 
iščejo odgovore za svojo bolezen in težave na svetov-
nem spletu in zaradi neugodnega poteka bolezni po-
segajo po številnih neuspešnih alternativnih metodah 
zdravljenja. Vse to povečuje negotovost in nezadovolj-
stvo bolnikov, ki zaradi narave bolezni prej ali slej po-
trebujejo dobro paliativno oskrbo. V razvitih družbah 
je pomembna tudi psihosocialna podpora bolniku in 
svojcem, ki v terminalni fazi bolezni preveč pogosto 
odložijo skrb za umirajočega na medicinsko osebje. 

Organizator 
Združenje za radioterapijo in onkologijo Slovenskega zdravniškega društva 

Onkološki inštitut Ljubljana 

ZBORNIK
Ljubljana, 30. 9. 2016

Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Onko-
loški inštitut Ljubljana in Nacionalni inštitut za javno 
zdravje so v sredo, 12. 
oktobra 2016, v pre-
davalnici stavbe C na 
Onkološkem inštitu-
tu organizirali XXIV. 
seminar „In memori-
am dr. Dušana Reje“ 
z naslovom Kemikali-
je v okolju in rak. 

Dejstvo je, da bi 
bilo mogoče skoraj 
polovico vseh rakavih 
bolezni preprečiti z 
zdravim življenjskim 

slogom, redno udeležbo v presejalnih programih za raka, 
pa tudi z življenjem v čim manj onesnaženem bivalnem 
in delovnem okolju. Bolj kot nevarnost nezdravega ži-
vljenjskega sloga javnost skrbi, da jih z rakom ogrožajo 
predvsem kemikalije  iz okolja in tem pripisujejo večanje 
bremena raka v družbi. Ker je na tem področju še veli-
ko zmotnih predstav, so organizatorji tokratni seminar 
namenili pregledu znanstvenih dognanj o povezanosti 
med kemikalijami v okolju in rakavimi boleznimi. 

Državni program zgodnjega odkrivanja raka dojk 
DORA je v četrtek, 20. oktobra 2016, v predavalnici 
stavbe C organiziral že 3. obnovitveni tečaj za radio-
loške inženirje. Pogoj, da se radiološki inženir lahko 
vključi v sodelovanje v programu DORA, je udeležba 
na multidisciplinarnem tečaju, opraviti mora dvodnev-
ni tečaj pozicioniranja ter uspešno zaključiti 2-tedenski 
praktični del pozicioniranja. 

Tokratnega obnovitvenega tečaja za radiološke inženir-
je se je udeležilo 67 slušateljev iz različnih ustanov, kjer 
poteka presejalni program za raka dojk Dora (OIL, ZD 
Ljubljana–Center, UKC Maribor, ZD Maribor, SB Ptuj, 
BGP Kranj, SB Nova Gorica, SB Izola). Poleg strokovnih 
tem iz področja radiologije, epidemiologije, plastične ki-
rurgije, ginekologije so inženirji tudi aktivno predstavili 
delovanje presejalne enote v njihovi matični ustanovi.

DORA oktobra organizirala 
3. obnovitveni tečaj za radiološke 
inženirje 

3. obnovitvenega tečaja za radiološke inženirje se je udeležilo 67 
slušateljev iz več ustanov, kjer poteka program DORA.
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Prvič podeljena priznanja presejalnim centrom DORA za 
najbolj kakovostno pozicioniranje in pohvala za najboljše 
rezultate posameznemu inženirju 

Na tokratnem tečaju so bila prvič podeljena prizna-
nja stacionarnim presejalnim centrom v programu 
DORA za najbolj kakovostno  pozicioniranje in pohvala 
za najboljše rezultate posameznemu inženirju pri za-
gotavljanju kakovosti slik, in sicer za obdobje oktober 
2015—september 2016. OIL kot upravljavec programa 
DORA namreč skrbi za strokovni nadzor vseh presejal-

Vsi presejalni centri DORA presegajo zahteve strogih evropskih 
smernic za oceno kakovosti mamografskih slik; med vsemi je 
najboljšo oceno za obdobje oktober 2015 in septembrom 2016 
prejel stacionarni center DORA v ZD Maribor.

nih centrov z namenom, da program DORA povsod po 
Sloveniji nudi enako visoko kakovostne storitve. Onko-
loški inštitut zato tudi redno ocenjuje kakovost mamo-
grafskih slik za vsakega radiološkega inženirja posebej 
v vseh presejalnih centrih programa DORA. Skupna 
ocena kakovosti mamografskih slik vseh presejalnih 
centrov programa DORA v Sloveniji, ki so bili ocenje-
ni med oktobrom 2015 in septembrom 2016, presega 
zahteve evropskih smernic, med vsemi centri je najboljšo 
oceno za mamograme v tem obdobju prejel presejalni cen-
ter DORA v Zdravstvenem domu Maribor, pohvalo za naj-
boljše rezultate pri zagotavljanju kakovosti slik so prejeli 
naslednji inežnirji: 
1. mesto, Karin Hedžet, ZD Ljubljana-Center
2. mesto, Željka Skender, Onkološki inštitut Ljubljana
3. mesto, Tina Listar Grčar, Bolnišnica za ginekologijo 

in porodništvo Kranj. 
Katarina Mate, Program DORA

Sektor internistične onkologije na OI in Sekcija za 
internistično onkologijo SZD sta 18.  in 19. novembra 
2016 organizirala 12. dneve internistične onkologije z 
naslovom Pomen klinični farmakologije pri zdravljenju 
raka. 

12. dnevi internistične onkologije

Sekcija internistične onkologije pri SZD, Onkološki 
inštitut Ljubljana in Katedra za onkologijo so 30. 11. 
2016 organizirali 5. Šolo tumorjev prebavil. Strokovno 
izpopolnjevanje je potekalo v veliki predavalnici stavbe 
C. 

Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD, 
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in 
cervikalno patologijo SZD, Sekcija internistične onko-
logije SZD in Onkološki inštitut so organizirali Šolo o 
ginekološkem raku: rak materničnega telesa, ki je po-
tekala 11. 11. 2016 v veliki predavalnici Onkološkega. 

Šola o ginekološkem raku: rak 
materničnega telesa

5. Šola tumorjev prebavil 

Udeleženci so po predavanjih podali še sledeče ko-
mentarje in pobude:
− Kvalitetna predavanja, odlična organizacija.
− Super je bilo!
− Vse pohvale za izbrano in povedano temo Kata-

rine Nagode (Komunikacija).
− Odlična predavanja, kot vedno, ko organizacij-

ski odbor DORA pripravi seminar.
− Dorin piknik spomladi/poleti.
− Terenske dnevnice.

Na prihodnjem tečaju bi rad slišal-a več o: 
− Nadaljnji obravnavi, delo kirurgov
− Kako konkretno izgleda genetsko svetovanje - 

primer ogrožene pacientke. 
− O specifični problematiki v posameznih enotah. 

Razprava in predlogi za reševanje problemov.
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Novo-nastajajoči DPOR 2016–2020 bo na področju 
primarne in sekundarne preventive sledil 12 priporo-
čilom Evropskega kodeksa proti raku. Urška Ivanuš 
je poudarila, da se je s spoznanem, da je slaba petina 
vseh rakov na svetu posledica okužb, porušila dogma, 
da je rak kronična nenalezljiva bolezen. Odprle so 
se nove možnosti za preprečevanje rakov s cepljenjem 
in tudi novimi presejalnimi metodami. V nadaljevanju 
sta Veronika Učakar in Maja Primic Žakelj  predstavili 
sodobne načine preprečevanja in zgodnjega odkriva-
nja rakov s cepljenjem ter presejanjem ter izpostavili 
(navidezno) krhko ravnovesje med koristjo in škodo pri 
teh zelo učinkovitih javnozdravstvenih intervencijah. V 
Sloveniji smo pri več boleznih prišli do točke, ko smo z 
intervencijo breme bolezni tako zmanjšali, da lahko po-
stane (in ponekod že postaja) še tako majhno tveganje, 
ki ga intervencija predstavlja, za ciljno skupino nespre-
jemljivo. To lahko vodi v škodljivo opuščanje učinko-
vitih javnozdravstvenih ukrepov. Zato je za ohranjanje 
ustreznega ravnovesja med koristmi in škodo cepljenja 
in presejanja  nujno zagotavljati in nadzirati kakovost 
organiziranih populacijskih cepilnih in presejalnih pro-
gramov. Izvajati smemo le tiste programe, ki dokazano 
prinesejo več koristi kot škode. Prav tako je potrebno 
z ustrezno komunikacijsko strategijo zagotoviti opol-
nomočenje tistih, ki so jim programi namenjeni, in s 
tem doseči njihovo čim večjo udeležbo v teh programih. 
Mateja Krajc je predstavila program za določanje indi-
vidualne ogroženosti za raka dojk in presejanje dedno 
ogroženih. V Sloveniji bomo v naslednjih letih lahko 
individualno ogroženost lahko ocenjevali s pomočjo ra-
čunalniškega programa IBIS. Program bi bilo smiselno 

Poročilo s 6. Kongresa 
preventivne medicine »Javno 
zdravje - povezovanje za zdravje«
Sekcijo Sodobni pristopi za zmanjševanje bremena raka sta modelirali Urška Ivanuš z OIL in Veronika 
Učakar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Maja Primic Žakelj je v uvodnem nagovoru 
predstavila razvoj Državnega programa za obvladovanje raka (DPOR) skozi 20-letno obdobje in sodobne 
usmeritve. 

implementirati  na primarno raven zdravstvenega var-
stva in s tem doseči ustrezno triažo žensk in nacional-
no usklajeno obravnavo (presejanje bolj ogroženih) na 
primarnem nivoju.  Tina Žagar je predstavila breme in 
problematiko redkih rakov. Ker je diagnostika redkih 
rakov in njihovo zdravljenje bolj učinkovito, če se iz-
vaja v specializiranih ustanovah, je v Slovenji smiselno 
podpreti pobude za  obravnavo bolnikov z redkimi raki 
v specializiranih ustanovah.

Tisto soboto v Portorožu ni bilo rumeno samo je-
sensko sonce, temveč tudi obala, po kateri je teklo okoli 
30 Ambasadorjev teka OIL v rumenih tekaških majicah 
– tekli so skupaj z udeleženci kongresa. Teki so zase, 
pa tudi za druge – mimoidoči so tekače pozdravljali 
in morda je kdo izmed njih tisti dan naredil kak korak 
več kot bi ga sicer ob zavedanju, da je skrb za lastno 

Ivan Eržen, generalni direktor 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje
»V Sloveniji smo, tako kot v drugih razvitih državah, v 
zadnjih dveh desetletjih priča slabšanju prehranjevalnih 
navad, kar se kaže med drugim tudi v porastu prekomerne 
prehranjenosti in bolezni. V tesni povezavi s slabimi 
prehranjevalnimi navadami je tudi zmanjševanje telesne 
aktivnosti, kar je še posebej izrazito v določenih skupinah 
prebivalstva. Te negativne trende je potrebno ustaviti,« je 
zaključil in pozval k sodelovanju: Prepričan sem, da se 
moramo povezati vsi, ki lahko prispevamo k pozitivnim 
spremembam. Vsako priložnost je potrebno izkoristiti 
za krepitev zavedanja v javnosti, kako pomembno je, da 
izberemo pot v smeri krepitve zdravja.«
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zdravje pomembna, saj se le zdravi dobro počutimo in 
lahko učinkovito izpolnjujemo različne obveznosti tako 
v službi kot doma. Da je sekcija Skrbimo za naše zdrav-
je – kako uskladiti različne obveznosti v službi in doma ter 
pri tem poskrbeti še za lastno zdravje in zdravje družine 
športno obarvana, se je videlo že na prvi pogled. Na 
predavanja, ki jim je sledil tek, so tako predavatelji kot 
udeleženci prišli športno oblečeni. Sekcijo so modeli-
rale Urška Ivanuš, Nada Rotovnik Kozjek in Gordana 
Lokajner, pokrovitelja teka pa sta bila generalna direkto-
rica OIL Zlata Štiblar Kisić in generalni direktor NIJZ, 
Ivan Eržen. Nada Rotovnik Kozjek je v predavanju Od 
olimpijca do rekreativnega športnika predstavila razlike 
in podobnosti med vrhunskim in rekreativnim špor-
tnikom. Rekreativni resda trenira manj, vendar ima 
pogosto zaradi številnih drugih obveznosti tudi manj 
časa za počitek in pogosto tudi neustrezno prehransko 
strategijo. Novejši pogledi na presnovne zahteve telesne 
aktivnosti zahtevajo individualno prilagajanje prehran-
skih in regeneracijskih strategij tudi na področju rekre-
ativnega športa. Branko Škof s Fakultete za šport, eden 
od začetnikov medijske akcije Polet ter soustanovitelj in 
dolgoletni predsednik ter strokovni vodja Akademske-
ga atletskega društva Slovan (AADS), v okviru katerega 
so trenirali Poletovci in sedaj Ambasadorji teka OIL, je 
v predavanju Kje so meje zdravega športa poudaril, da 
naše duševno in telesno zdravje daleč najbolj ogroža te-

lesna nedejavnost. Raziskave kažejo, da več kot je špor-
ta in bolj raznolik kot je, bolje je  - seveda ob ustrezni 
intenziteti. Vendar pa dokončnega odgovora na vpra-
šanje, kdaj je športa preveč še nimamo. Tekaški trener 
Klemen Dolenc, ki  je med drugim treniral tudi letošnje 
izbranke za pripravo na DM tek za ženske, je udeležen-
cem opisal svoje več kot 25-letne izkušnje in poudaril, 

Zlata Štiblar Kisić, generalna direktorica 
Onkološkega inštituta Ljubljana
»Na Onkološkem inštitutu se vsi močno zavedamo, 
kako pomembno je za kakovost dela in odnosov, da so 
zaposleni zdravi in zadovoljni na delovnem mestu. Zdrav 
način življenja moramo zato vključiti tudi v službeni del 
dneva, za kar smo odgovorni tako vodstva organizacij 
kot vsak posameznik. Lansko leto je od zaposlenih OI 
prišla pobuda za organizirano vadbo teka – ambasadorji 
teka. Odziv je bil neverjeten in vadbe s tekom so postale 
stalnica velikemu številu zaposlenih, poleg tega se 
aktivnosti še širijo - plavanje, tek na smučeh … Ta akcija 
je pomembna tudi z vidika povezovanja med zaposlenimi 
in izboljšanja organizacijske klime, zato jo je vodstvo 
podprlo. Sama sem aktivna članica tekaške skupine že 
od samega začetka, saj se zavedam, da kot vodja dajem 
s tem zgled zdravega zaposlenega, kar je tudi naš cilj.«

Ambasadorji teka OIL so skupaj z drugimi udeleženci športno obarvali 6. kongres preventivne medicine, ki je potekal oktobra v Portorožu.
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da je trener pomemben tako za načrtovanje kot izvaja-
nje varne in zdrave telesne vadbe. Gordana Lokajner je 
predstavila svoje prvo srečanje s tekom na Berlinskem 
maratonu, ki jo je spodbudilo k tekaški vadbi in udelež-
bi teka na 10km na Ljubljanskem maratonu leta 2014. 
Njena izkušnja na tej preizkušnji je spodbudila številne 
zaposlene na OIL, da se že dve leti dvakrat tedensko 
srečujejo na tekaškem treningu pod vodstvom trenerjev 
AADS, kjer, razdeljeni v skupine glede na tekaške cilje 
in tekaško pripravljenost, tečejo, izvajajo vaje za moč in 
raztezanje ter se družijo. Že od začetka je Ambasadorka 
teka OIL tudi sedanja generalna direktorica OIL Zlata 
Štiblar Kisić, ki je sedeči del sekcije zaključila s preda-
vanjem Izkušnja Ambasadorke teka OIL. Njen doživet 
in iskren govor je udeležence kar pognal na noge. Pod 

vodstvom koordinatorja vadbe Ambasadorjev teka OIL  
Mateja Pogačarja iz AADS ter njegovih trenerjev Ane, 
Gregorja, Tadeja in Maruše so se razdelili v skupine gle-
de na tekaško kondicijo, hitrost in želje. Z nasmehom 
na obrazu in s tekaškim korakom so se odpravili raz-
iskovati prelepo jesensko obalo. To ni bila le vadba za 
telo, temveč tudi za dušo.

Zlatin govor je v celoti objavljen v revijo PoletO2, pri-
logi Dela z dne 10. novembra 2016, v prispevku Nade 
Rotovnik Kozjek z naslovom Zakaj tečejo na onkologiji 
– Obstajata le dve investiciji: v svoje zdravje in znanje. V 
Onkoskopu pa objavljamo povzetek iz izjave za javnost, 
ki sta jo po teku podala oba generalna direktorja. 

Urška Ivanuš

Komuniciranje v zdravstvu:  
utrinki z mednarodne konference  

Od 7. do 10. septembra letos je v Heidelbergu v Nemčiji potekala 14. mednarodna konferenca za 
komuniciranje v zdravstvu. Konferenco vsako leto izmenjaje organizirata evropsko (European 
Association for Communication in Healthcare - EACH) in ameriško združenje (American Academy on 
Communication in Healthcare - AACH) za komuniciranje v zdravstvu. 

 mag. Amela Duratović Konjević, Onkološki inštitut Ljubljana 
 dr. Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Glavni cilj obeh združenj je spodbujanje učinkovite-
ga zdravstvenega komuniciranja, ki temelji na raziska-
vah in se osredotoča na bolnike, svojce in zdravstvene 
delav ce. Poslanstvo teh organizacij temelji na osnovni, 
z dokazi podprti predpostavki, da je učinkovita zdra-
vstvena komunikacija bistvenega pomena za kakovostno 
klinično prakso. 

Na konferenci so predstavljene teme različnih podro-
čij komuniciranja v zdravstvu (empatija in čustva v ko-
municiranju, (so)odločanje v zdravstveni obravnavi, opol-
nomočenje bolnikov, zdravstvena pismenost …). Teme so 
obravnavane vsaj s treh vidikov: raziskovanja, izobraževa-
nja/poučevanja in strateškega načrtovanja. Komuniciranje 
v zdravstvu pri tem zajema vse ravni odnosov v zdravstvu: 

komuniciranje z bolnikom, medosebno (v zdravstvenem 
timu) in intrapersonalno komuniciranje.

Udeleženci dogodka so raziskovalci in profesorji s po-
dročja komuniciranja v zdravstvu – večinoma zdravniki 
in medicinske sestre, udeležijo pa se ga tudi zobozdrav-
niki, psihologi, socialni delavci, komunikologi, sociolo-
gi, lingvisti, farmacevti, skratka vsi profili na področju 
zdravstva, ki se s področjem komuniciranja ukvarjajo 
bodisi vzporedno ob svojem osnovnem poklicu bodisi 
samostojno (profesorji na fakultetah, raziskovalci na 
inštitutih, oddelkih …). Dogodka sva se udeležili dve 
predstavnici iz Slovenije. Naša država ima v omenje-
nem združenju sicer dva člana. 

Poudarki na letošnji konferenci so bili naslednji: 
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Več predavanj je bilo posvečenih pomenu aktivnega poslušanja 
med udeleženci zdravstvene obravnave. Na sliki kitajska 
pismenka za besedo poslušanje, sestavljena iz več delov, ki 
kažejo, da moramo za poslušanje uporabiti ušesa, vzdrževati 
očesni kontakt,  dati brezpogojno pozornost in biti empatični 
(predavanje prof. dr. Sandre van Dulmen).

− Izgubljeni odnosi v zdravstvu (med bolniki in zdrav-
niki, med zdravstvenim osebjem …) in reformacija 
zdravstva kot posledica družbenih sprememb. Zani-
mivo je, da podobno zaznavamo v vseh državah, sko-
zi vedno večje težave v odnosih in komuniciranju.

− Komuniciranje v zdravstvu je kot področje zapostavlje-
no, tako z organizacijskega kot izobraževalnega vidika. 

− Proces formalnega izobraževanja s področja zdra-
vstvenega komuniciranja se mora začeti na dodi-
plomskem nivoju in nadaljevati tako na podiplom-
skem nivoju kot tudi v klinični praksi. 

− Pridobljeno fakultetno znanje s področja zdravstve-
nega komuniciranja skozi čas zastareva, zato ga je 
pomembno nenehno obnavljati (tako kot druga stro-

kovna področja). Zaradi tega bi vodstva zdravstvenih 
organizacij morala vseživljenjskemu izobraževanju 
s tega področja nameniti večjo pozornost.   

− Odgovornost za ustrezno sistemsko vrednotenje in 
umestitev zdravstvenega komuniciranja nosijo ura-
dne inštitucije kot so ministrstvo, fakultete in stro-
kovna združenja (zbornice zdravnikov, medicinskih 
sester...). Prav tako so za to področje odgovorni  plač-
nik, vodstva zdravstvenih organizacij in vsak posame-
znik v zdravstvenem sistemu, ki ne bi smel pozabiti, 
da je komunikacijska kompetenca sestavni del profe-
sionalne kompetence poklica, ki ga opravlja. 

− Sistematično raziskovanje zdravstvenega komunici-
ranja naj poteka v lokalnih okoljih, začne pa naj se 
pri uradni definiciji področja, ki naj bi postalo vzpo-
redna disciplina med zdravstvenimi disciplinami.  

Zdravstveno komuniciranje v tujini
Konferenca je pokazala, da imajo različne države raz-

lično sistemsko ureditev področja zdravstvenega komu-
niciranja, odvisno tako od izobraževalnega in zdravstve-
nega sistema kot tudi od tradicije. Razdelimo jih lahko 
v dve skupini: države z razvito prakso in sistemsko ure-
jenostjo tega področja (raziskovanje, poučevanje, strate-
gija/zakonodaja, izdelane smernice zdravstvenega ko-
municiranja kot del strokovnih medicinskih smernic … 
), med te spadajo Nemčija, Švica, Anglija, skandinavske 
države, na drugi strani pa so države, kjer to področje 
ni sistemsko urejeno ali pa sploh ni razvito (Avstrija, 
vzhodna Evropa, sem spada tudi Slovenija). Slednje so 
bile pozvane, da Odboru za poučevanje zdravstvenega ko-
municiranja znotraj Evropskega združenja za zdravstve-
no komuniciranje (tEACH) v strokovno presojo in pri-
merjavo predložijo obstoječe izobraževalne kurikulume 
o zdravstvenem komuniciranju. 

Na konferenci je bilo posebno poudarjeno, da se 
mora vsaka država zavedati lastne kulturne pogojenosti, 
saj ‘pravila igre’ za učinkovito zdravstveno komunicira-
nje iz enega okolja ne veljajo nujno tudi drugje. Tako naj 
bi imela vsaka država svojo komunikacijsko strategijo, ki 
bi temeljila na raziskavah in analizi okolja (npr. ameri-
ške raziskave s tega področja niso primerne za evropsko 
okolje, prav tako so npr. angleško znanje in izkušnje, kjer 
imajo daljšo tradicijo zdravstvenega komuniciranja, tež-
ko prenosljivi v kulturo srednjeevropskih držav …).

Številni dokazi kažejo, da je učinkovita zdravstvena 
komunikacija bistvenega pomena za kakovostno kli-
nično prakso in da vodi k: 
  individualizirani obravnavi, ki spoštuje bolnikovo avtono-

mijo,
  varnejši in učinkovitejši zdravstveni oskrbi, 
  boljšemu izidu zdravljenja,
  bolj zadovoljnemu in avtonomnemu bolniku,
  večji uspešnosti storitev,
  bolj stroškovno učinkoviti obravnavi.
Dokazi prav tako kažejo, da se bolj učinkovitega zdravs-

tven ega komuniciranja:
  lahko nauči vsak zdravstveni delavec in 
  se ga lahko izvaja v dnevni praksi (www.each.eu).
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Kakšno je stanje v Sloveniji?
Zdravstveno komuniciranje kot stroka ali pedagoška 

disciplina v Sloveniji ni uveljavljeno. Vsi profili zaposle-
nih v zdravstvu v Sloveniji v raznih raziskavah izkazuje-
jo potrebo po znanju o ustreznem zdravstvenem komu-
niciranju. Študijski predmeti s tega področja v do- in 
podiplomskih programih medicinskih in zdravstvenih 
fakultet so praviloma premalo obsežni, učni načrti pa 
med seboj nekompatibilni in nepovezani. Posamezne 
zdravstvene ustanove organizirajo različne tečaje ko-
municiranja, pogosto prav ob izbruhu kriznih (medij-
skih) situacij, ki jih udeleženci pogosto ocenjujejo kot 
»instantne«, saj ne zadovoljijo njihovih celovitih po-
treb po znanju komuniciranja na delovnem mestu. Še 
posebej je pomanjkljivo raziskovanje na tem področju, 
ki se razen v izjemnih primerih, praktično ne izvaja  oz. 
se ne izvaja sistematično.

Bistvena razlika med nami in državami oziroma 
okolji, s katerimi se slovenska medicinska stroka želi 
primerjati, je v tem, da so v državah z razvitejšo pra-
kso komuniciranja v zdravstvu že ponotranjili, da zdra-
vstveno komuniciranje vpliva na zaupanje, zadovoljstvo 
(tako zaposlenih kot uporabnikov zdravstvenih stori-
tev), izid zdravstvene obravnave ter kakovost dela na 
vseh ravneh zdravstvenega sistema, in o tem pravzaprav 
ne razpravljajo (več).  Prav tako ne o tem, da je komuni-
ciranje nujen in enakovreden del učnih vsebin v medi-
cinskih in zdravstvenih šolah. Njihovi raziskovalni cilji 
so usmerjeni v izboljševanje metod in pristopov učenja 
komunikacijskih veščin, v raziskovanje specifičnih ko-
munikacijskih potreb učiteljev, študentov, kliničnega 

Konferenco o komuniciranju v zdravstvu letno obišče več kot 
600 udeležencev, večina so zdravniki in medicinske sestre, pa 
tudi zobozdravniki, psihologi, komunikologi, socialni delavci, 
farmacevti.

osebja, bolnikov in svojcev, v primerjavo uspešnosti 
kurikulumov zdravstvenega komuniciranja., v ugotav-
ljanje družbenih vplivov na zdravstveni sistem in na ko-
municiranje v zdravstvu... V Sloveniji smo v tem pogle-
du na začetku. Področje zdravstvenega komuniciranja 
bomo morali najprej prepoznati (ne le na načelni ravni) 
in ga sistemsko umestiti kot prioriteto tako na nivoju 
države in družbe (vlada RS, ministrtsvo za zdravje), v 
obliki strateških dokumentov, kot tudi na nivoju vseh 
drugih deležnikov, kot so izobraževalne institucije in 
izvajalci zdravstvenih storitev. Iniciative posameznikov 
so potrebne, za ključne premike pa bo nujna politična 
volja, ki ji bodo sledila tudi ustrezna sredstva, pomemb-
no pa bo tudi sodelovanje vseh deležnikov.

Na podlagi izraženih pobud in potreb se je obliko-
vala iniciativa Fakultete za družbene vede UL (prof.dr. 
Dejan Verčič) v sodelovanju z nekaterimi zdravstvenimi 
organizacijami - Združenje zdravstvenih zavodov Slove-
nije (dr. Saška Terseglav), Onkološki inštitut Ljubljana 
(mag. Amela Duratović Konjević), Zdravniška zbornica 
Slovenija (Polona Wallas) in pričela z raziskavo stanja 
zdravstvenega komuniciranja v Sloveniji, v katero so 
bili vključeni zdravniki, medicinske sestre, direktorji 
javnih zdravstvenih zavodov in komunikatorji v zdra-
vstvu. Z raziskavo želimo opraviti refleksijo in k njej 
pozvati strokovno javnost ter ponuditi nekaj možnih 
odgovorov, kako bi uredili in izboljšali deficitarnost tega 
področja. Rezultati te raziskave bodo znani konec leta 
in jih bomo tudi objavili. 

V okviru Evropskega združenja za komuniciranje v zdra-
vstvu delujejo 3 odbori (www.each):  
Odbor za raziskave in razvoj (rEACH) nudi strokovno 
podporo za kakovostno znanstveno raziskovanje zdra-
vstvenega komuniciranja ter povezovanje raziskovalcev 
s tega področja na lokalni in mednarodni ravni.
Odbor za poučevanje (tEACH) izvaja usposabljanja ter 
izobraževanja za učitelje zdravstvenega komuniciranja, 
zagotavlja podporo, vire in izmenjavo znanj s področja po-
učevanja komuniciranja, izdelave učnih načrtov ali eval-
vacije učnih procesov.
Odbor za politike (pEACH) skrbi za implementacije iz-
sledkov raziskav zdravstvenega komuniciranja v polja 
poučevanja, zdravstvene politike, promocije zdravja in 
odnosov z javnostmi.
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Mediji o našem strokovnem delu
V obdobju od septembra do novembra 2016 je bil Onkološki inštitut Ljubljana omenjen v 356 prispevkih 
slovenskih medijev. Ti so poročali o naslednjih temah našega strokovnega dela (zaradi velikega števila 
objav so v poročilo vključeni le večji mediji):

SEPTEMBER 2016:
• o pričetku delovanja državnega programa DORA v Splošni 

bolnišnici‚ dr. Franca Derganca‘ Nova gorica (povzemanje 
sporočila za javnost OI; TV Koper, Radio Koper, STA, 
Radio Ognjišče, Primorske novice, TV Slovenija 1),

• o sodelovanju strokovnjakov OI pri vzpostavitvi radio-
terapevtskega centra v UKC Maribor (Radio Slovenija 
1, Radio Maribor, TV Maribor, TV Slovenija 1, Radio 
Ognjišče, Večer, Dnevnik),

• o zgodnjem prepoznavanju in zdravljenju malignih 
limfomov (ob svetovnem mesecu ozaveščanja o krv-
nih rakih, izr. prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković, 
Zdrave novice, Primorske novice),

• o uporabi kanabinoidov in medicinske konoplje v medici-
ni (STA, TV Slovenija 1 – Dnevnik, Odmevi, Dobro ju-
tro, Kanal A, Primorske novice, prim. Jožica Červek),

• o zdravljenju raka prostate (dr. Simona Borštnar, 
Zdravje).

OKTOBER 2016:
•  o incidenci raka dojk in državnem programu DORA (ob 

pričetku rožnatega oktobra, Maksimiljan Kadivec, 
pogovor za STA),

•  o cepljenju proti HPV in državnem programu ZORA (dr. 
Maja Primic Žakelj v Dnevniku),

•  o zdravljenju raka dojk (ob pričetku rožnatega okto-
bra, dr. Simona Borštnar, TV Slovenija 1 – Dnevnik, 
STA, Radio Slovenija 1),

•  o uporabi kanabinoidov in medicinske konoplje v medi-
cini (prim. Jožica Červek, Viva),

•  o zdravljenju raka ščitnice (prof. dr. Nikola Bešič, po-
govor za Dnevnik),

•  o paliativni oskrbi (Maja Ebert Moltara, pogovor za Delo, 
ob svetovnem dnevu paliativne oskrbe in hopsica), 

•  o paliativni oskrbi (povzemanje sporočila za javnost 
OI, ob svetovnem dnevu paliativne oskrbe in hopsi-
ca, STA), 

•  o obravnavi bolnic z rakom dojk in delovanju programa 
DORA (ob pričetku rožnatega oktobra, dr. Simona 
Borštnar, Radio Slovenija 1 – pogovor za jutranji 
program, Tv Slovenija – oddaja Dobro jutro),

•  o zdravljenju bolečine (Slavica Lahajnar Čavlović, po-
govor za oddajo Preverjeno, POP TV),

•  o presejalnih programih za raka DORA, ZORA, SVIT (ob 
okrogli mizo Dobrobit državnega programa DORA 
na Goriškem, TV Slovenija 1, STA, Tv Koper, Pri-
morske novice, mag. Kristijana Hertl),

•  o raku dojk in državnem programu DORA (dr. Simona 
Borštnar, dr. Maja Primic Žakelj, Slovenske novice),

•  o raku pljuč (dr. Mirjana Rajer, dr. Mojca Unk, Dnevnik),
•  o mamografiji (mag. Kristijana Hertl v oddaji Ul-

trazvok, Radio Slovenija 1),
•  o kajenju in raku pljuč (dr. Viljem Kovač, dr. Mojca 

Unk, Tv Slovenija 1 - Tarča).

NOVEMBER 2016:
•  o raku pljuč (dr. Mojca Unk, pogovor za Večer),
•  o raku prostate (dr. Breda Škrbinc, pogovor za Radio 

Slovenija 1),
•  o raku pljuč (dr. Martina Vrankar in dr. Karmen Sta-

nič, intervju, Viva),
•  o sodelovanju strokovnjakov OI z UKC Maribor pri pričet-

ku obsevanj (Radio Maribor, Radio Slovenija 1, Večer, 
TV Slovenija 1),

•  o slikovnih preiskavah dojk (ob mednarodnem dnevu 
radiologije, dr. Maja Marolt Mušič, STA),

•  o šoli o uporabi kanabinoidov in medicinske konoplje 
(Radio Slovenija 1, Dnevnik, Večer),

•  o tumorskih cepivih (dr. Srdjan Novaković v oddaji 
Ugriznimo znanost, TV Slovenija 1),

•  o moških rakih in psihološki podpori (dr. Breda Škrbinc 
in mag. Andreja Škufca Smrdel, pogovor za oddajo 
Intelekta, Radio Slovenija 1). 

Amela Duratović Konjević
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ZAKAJ: Zakaj sem se odločila napisati prispevek o 
Elbi? Zato, da vas nekoliko ogrejem v teh hladnih dneh. 
Zato, da mogoče nekoč sami obiščete ta zanimiv otok, 
če ga seveda še niste. Zato, ker bo mogoče tudi vas nav-
dušil tako kot je mene. 

OPIS: Otok Elba je italijanski otok v Sredozemskem 
morju. Je zaščiteni otok, vključen v Narodni park to-
skanskega arhipelaga. Šteje okoli 30 tisoč prebivalcev, 
v poletni sezoni pa Elbo obišče preko milijon turistov 
(zato se nanj odpravite spomladi ali jeseni). Elba je go-
rat otok, njegov najvišji vrh je Monte Capanne (1018 m), 
z zelo razčlenjeno obalo, številnimi zalivi in prijetnim 
podnebjem. Obkroža ga 154 plaž in 204 km vijugastih 
cest. Prebivalci se preživljajo v glavnem s turizmom, 
oljarstvom, vinogradništvom (vino: Elba rosso ali Elba 
binaco) ter lončarstvom.

POTEK POTI: Ljubljana – Benetke – Padova – Bolonga 
– Firence – Livorno - Piombino – Elba – Rio Marina.

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

ELBA, otok presežkov, vijugastih cest, 
čudovitih plaž in veliko pohodnih poti

OBRAČUN potovanja: 
• Ljubljana – Piombino = 650 km
• Čas vožnje: 6 ur s postanki
• Cena trajekta Piombino – Rio Marina - Piombino = 

144 €, Cestnina = 42 €

Začetek poti nama je osvetljevala polna luna, tako 
da je bilo že v zraku čutiti polno pozitivne energije. Ko 
zapustiva dokaj enolično pot mimo Benetk in Padove, 
vstopiva v področje Emilie Romanie in kmalu zatem v 
narodni park Monte sole, kjer se avtocesta odcepi na 
staro Panoramsko ali novo Direktno pot proti Firen-
cam. Odločiva se za lepo, vijugasto, vzpenjajočo pano-
ramsko pot, ki je speljana skozi veliko tunelov in prek 
viaduktov. In že pred vrhom te panoramske ceste vsto-
piva v področje Toscane. Pot takoj postane bolj zanimi-
va, čutiti je pridih Toscane, njenih gričev, cipres in vino-
gradov. Usmeriva se v smeri Pisa-Livorno-Piombino. Po 

 Plaža LeGhiale
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dobrih petih urah vožnje v Piombinu najprej opraviva 
nakup povratnih kart za trajekt, kar je cela znanost (raz-
lični ponudniki, različne cene),  potem pa zapeljeva na 
trajekt, ki naju po slabi uri vožnje izkrca v Rio Marini 
(vzhodni del otoka). Tu  imava rezerviran prijeten apart-
ma z veliko teraso, na kateri se  bohoti 101 kakteja, kjer 
sem prebirala Napoleonov življenjepis, poležavala v pri-
jetni senci in naslednje dni izvajala kratko meditacijo, 
ki so nas jo naučili na kongresu tajnic v Portorožu.

Najprej  nekaj o trekingih po Elbi. Splača se dobiti nji-
hov zemljevid, a kljub temu ugotoviva,  da izhodišča niso 
tako dobro označena kot pri nas, manj je usmerjevalnih 
tabel. Poti so večinoma speljane po mešanem gozdu (je-
seni, platane, borovci) ali pa povsem odprte po grebenih.

Torej, obiskala sva nekaj gora, vrhov:
• Cima del Monte s svojimi 516 m, s pogledom na 

Korziko
• Castelo del Volterraio, 395 m, ohranjeni ostanki gradu
• Monte Pora, 152 m, s svetilnikom in ostankom utrd-

be iz 2. svet. vojne
• Monte san Martino, 379 m, domovanje divjih prašičev
• Monte Capanne, najvišja gora Elbe z višino 1018 m. 

Izhodišče je  v mestu Poggio (pod Marciano, od koder 
pelje tudi »stoječnica« oz. košara za 2 stoječi osebi). 
Do Monte Capanne je veliko pristopov, je turistično 

najbolj oblegan vrh, ki ponuja čudovite razglede proti 
morju, vse tja do Korzike. Pohodnikov je v tem času bolj  
malo, organizirane skupine pa turiste več ali manj na 
goro pripeljejo kar s stoječnico, kot sem jo sama poi-
menovala (košara za 2 stoječi osebi). Torej, če se boste 
potikali tu naokoli, obiščite Monte Capanne, vreden je, 
da stopite na njegov vrh!

Cima del Monte   

Elba pa ponuja tudi umirjene sprehode po zgodo-
vinsko obarvanih, majhnih, prijetnih mestecih, in ne-
kaj od teh sva obiskala tudi midva:
• Rio Marina ali najin dom, kjer sva ob večerih lahko 

sedela ob pivu, gledala v morje, družbo pa  nama je 
delalo  na stotine nočnih kresničk.

• Capoliveri me je najbolj navdušil s starim mestnim 
jedrom in najboljšim sladoledom.

• Rio nel Elba je znana po postavitvi mesteca v hrib, 
spominjala pa se jo bom tudi po najdražjem pivu.

• Cavo krasijo stare, bogate vile, prijetni lokali  in lepa 
peščena plaža.

• Porto Azzurro je meni najlepše, majhno obmorsko 
mestece z uličicami polnimi dišečega jasmina, pal-
mami  in manjšimi trgovinicami s spominki, kera-
miko, dišečimi mili….

• Marine di Campo je prepoznavna po valobranu in 
stolpom sredi mesta.

• San Martino, kjer sva si ogledala Napoleonovo letno 
rezidenco, v kateri je prebival s svojo ženo Josefino.                                   

• Portoferrario je  mestece, kjer je živel Napoleon, kjer 
stoji njegova hiša, utrdba… 
Glede na to, da je to največje  mesto si mesto za-

služi nekaj več pozornosti in prepoznavnosti. Mesto je 
obkroženo z morjem s treh strani, zaradi česar je otok 
še posebej lep. Leta 1548 ga je ustanovil Cosmo I. de 
Medici, veliki vojvoda Toskane in mu dal ime Cosmo-
poli (Cosmovo mesto). Mesto je imelo tri utrdbe (Forte 
Stella, Forte Falcone in Forte Inglese) ter masivno linijo 
zidov, ki so vidni še danes. Mesto je ostalo pod vojvod-
stvom Toskane do 18. stoletja, ko so ga zaradi strateške 

Castelo del Volterrario, Monte  Capanne
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pozicije zavzeli Francozi, Angleži in Avstrijci. Po tem, 
ko je gostilo Napoleona v izgnanstvu, je v 19. stoletju 
mesto zelo hitro vzcvetelo, tudi po zaslugi izgradnje in-
frastrukture in raziskovanja novih nahajališč železove 
rude. Postalo je glavno pristanišče in povezava s celino. 
V 70. letih 20. stoletja je mesto ekonomsko nazadovalo, 
saj se je takrat končala zlata doba rudarstva. Vendar pa 
danes spet pridobiva na pomenu, saj se je otok usmeril 
v bolj donosno dejavnost, to je  turizem. 

Zanimivo si je ogledati manjši Napoleonov muzej 
(vstopnina 1 €), nato se pot nadaljuje do Forte Stelle (2 
€) in do Vile Mullini, Napoleonove hiše. Napoleon je tu 
domoval 9 mesecev in 21 dni, potem pa pobegnil in se 
za sto dni vrnil v Francijo. To je bilo 26. februarja 1815. 
Ko je doživel poraz pri Waterlooju, so ga izgnali nekoli-
ko dlje, in sicer na otok Sv. Helene.

Sledil je ogled največje utrdbe Forte Falcone (vstopni-
na 5 €). Obdana je z močnim obzidjem, krasijo jo lepi 
vrtovi, vidni so ostanki zgodovine. Lepo se je ustaviti še 
na plaži LeGhiale in zaplavati v izredno čistem morju. 

 In ker sem že pri plaži, naj nekaj besed namenim 
tudi 154 plažam na otoku Elba. Na informacijskem ura-
du ponujajo celo potovalni vodič po plažah Elbe. Vsaka 
plaža je opisana od dostopa na plažo (z avtom, peš, z lad-
jo) do vrste plaže (mivka, prodnata, skalnata, mešana), 
vključene so informacije o velikosti plaže, o tem, ali je 
primerna za družine z majhnimi otroki, ali senčna ali 

sončna… Skratka, plaže za vsak okus. Na plaži Biodolo 
obiščeva znanca iz Ljubljane, ki na Elbi živi in dela že 52 
let. Seveda je bilo srečanje zelo veselo, sledilo je obujanje 
spominov in slovo polno obljub in pozdravov. 

Tudi za naju je prišel dan, ko sva mora vzeti slovo. 
Treba se je bilo vrniti domov, treba je bilo spraviti spomi-
ne. Ko se zjutraj zbudiva, je zunaj močno deževalo. Člo-
vek bi temu rekel: »Še nebo se je jokalo, ko sva morala 
oditi«! Narediva še zadnji sprehod po Rio Marini, podava 
roko najini prikupni stanodajalki Claudiji, se zapeljeva 
na trajekt in si obljubila, da se bova še vrnila. Neraziskan 
nama je namreč ostal še zahodni del otoka. Torej sva mu 
le pomahala v slovo in zaklicala ARIVEDERCI! 

  Cvetka Švajger        

Napoleonova hiša

Mešanica športnikov je bila neverjetna, od Klemena, 
ki je vsak dan skrbel za več kot 100 krav, in mimogrede 
postal še državni prvak v duatlonu, do olimpijcev, kot 
sta bila Iztok Čop in Uroš Velepec, pa Jure Robič, Du-
šan Mravlje in številni drugi.  

Po sestankih smo imeli seveda obvezno diskusijo. 
Zna biti, da sem tako kot zdravnica zbujala nekaj več 

Pozdrav iz Ria
Z olimpijci sem se prvič srečala v klubu Novice Extreme. Novinarskšportni entuziast Primož Kališnik je pod 
skupno streho na Bratovževi ploščadi zbral vrhunske in rekreativne športne navdušence. 

zaupanja. Vsekakor je k zaupanju prispevalo to, da sem 
prav tako kot oni bruhala na maratonih in triatlonih, 
imela bolečine po raznih mišicah in sklepih, skratka 
naša izmenjava izkušenj je bila res, kot danes rečemo v 
medicini, multidisciplinarna! 

Tako sem se počasi učila, da je za vrhunskega špor-
tnika zdravje drugačna dimenzija, kot za moje-naše 
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zroči že dehidracija! Športnik lahko ostane brez finala 
ali celo olimpijske kolajne, bolnik, ki ima manj rezerve, 
pa dobi glavobol.

Imam pa na vrhunskih dogodkih, kot so olimpij-
ske igre, nekoliko več časa za razmislek o zdravju in 
vrednosti olimpijskih kolajn. In spet ne morem mimo 
olimpijskih šampionov. Iztok Čop je gradil kariero na 
temeljih, imel je izjemno odgovoren odnos do svojega 
zdravja. Gradil je na malenkostih, kot je prehrana, in 
sistematsko spremljanje zdravstvenega stanja, kar je 
omogočilo, da je uspešno rešil še tako hude zdravstvene 
probleme. Podobno je verjetno ravnala tudi Petra Maj-
dič.  Na zimskih igrah v Vancouvru nam je nakazala 
tudi drug pogled na zdravje. In to je čar olimpijade. Ko 
duh hoče več, kot mu v danem trenutku omogoča telo.  
Včasih se izide in športnik dobi kolajno. Včasih pa izgu-
bimo in športnik poraz plača z zdravstvenimi problemi. 
Teh misli o delu zdravnika na olimpijskih igrah pa ne 
morem zaključiti brez misli na športnike, njihove tre-
nerje in druge sodelavce, ki sem jih srečevala na olim-
pijskih igrah, ter seveda (moje) bolnike na Onkološkem 
inštitutu. Hvala vam za številna vprašanja in podatke, ki 
ste jih delili z mano. Tudi rakasti bolniki se pogovarjajo 
o zdravju športnikov! Bogastvo je v znanju in znanje 
je tudi sreča ob vrhunskih olimpijskih dosežkih, ki jih 
imam privilegij deliti z vami. 

Nada Rotovnik Kozjek, 6. 8. 2016, Rio de Janeiro

(Dr. Nada Rotovnik Kozjek je bila zdravnica reprezentance 
na letošnjih XXXI. poletnih olimpijskih igrah v Braziliji, zgorn-

ji zapis je del njenega bloga, ki je bil objavljen na uradnih 
straneh slovenske olimpijske reprezentance)

bolnike na Onkološkem inštitutu.  Njihovi problemi z 
zdravjem načeloma niso življenjsko pomembni. A vse-
eno so pomembni, športniki so nemalokrat »življenj-
sko« odvisni od svojega zdravja. Zdravje vrhunskemu 
športniku omogoča vadbo in zato vrhunske rezultate. 
Vse to pa od telesa zahteva nemalokrat prav nezdrave 
stvari. To nas uči tudi zgodovina. Gladiatorji in podob-
no. In če pogledamo res iz zdravstvenega vidika: rekre-
acija je za zdravje, vrhunski šport pa ni vedno zdrav. 
Vrhunski športnik torej res potrebuje zdravnika. Pred-
vsem zato, da mu pomaga zaščititi njegovo zdravje in 
zna hitro ukrepati, preden majhne zdravstvene težave 
postanejo velike. Zato mora zdravnik zelo dobro pozna-
ti osnove fiziologije športa in napora ter seveda medi-
cinske probleme, ki so s tem povezani. 

Olimpijci, vrhunski rekreativni športniki in ostali 
ljubiteljski športniki, ki sem jih obravnavala v zadnjih 
20 letih, so bili svojevrstna šola. Še posebej, ker sem 
ves čas lahko spremljala podobnost presnovnih težav 
pri bolnikih in športnikih. Spremljati pomeni tudi to, 
da lahko danes z znanji in metodami, ki jih imamo, 
dokaj dobro opredelimo športnikovo presnovno stanje 
in predvidimo podporne ukrepe. Med osnovne spada 
vsekakor primerna prehranska strategija. Ne dieta! Le 
tako lahko športniku tudi s to komponento vadbe pripo-
moremo, da ustrezno zavaruje zdravje in preprečujemo 
poškodbe. 

Zato moje zdravniško delo na olimpijskih igrah ni 
tako zelo različno od mojega vsakodnevnega dela. Oba, 
športnika in bolnika, gledam tudi skozi prizmo njego-
vih presnovnih problemov. Velike probleme lahko pov-

Slovenska zdravnica in fizioterapevt ob Sandri Perković, olimpijski 
prvakinji v metu diska iz Hrvaške

Tudi kolesarji jedo .
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Z D R A V A  I Z B I R A

Uporaba petard in drugih pirotehničnih izdelkov se 
lahko zaradi kančka nepozornosti in nepazljivosti spre-
vrže v tragedijo, ki lahko posameznika zaznamuje za 
vse življenje. Pri tem so najbolj na udaru otroci, ki na 
nedovoljen način uporabljajo te izdelke.

Veseli december brez 
poškodb
Zakorakali smov veseli december, v katerem nas razveseljujejo praznično osvetljene 
lučke in stojnice, na katerih se bohotijo dobrote in vonj po kuhanem vinu. Da bi bilo 
praznično vzdušje še popolnejše, pa nekateri zadnji mesec v letu začinijo še z uporabo 
pirotehničnih sredstev.

Zakon pirotehnične oz. tako imenovane ognjeme-
tne izdelke deli na:
• kategorija F1: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo 

majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hru-
pa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključ-
no z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v 
stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih; 

• kategorija F2: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majh-
no nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa ter so na-
menjeni uporabi na omejenih območjih na prostem; 

• kategorija F3: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo 
srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na 
prostem, na velikih odprtih območjih in katerih raven 
hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi; 

• kategorija F4: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veli-
ko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno 
usposobljenim osebam (splošno znani kot »ognjeme-
tni izdelki za poklicno uporabo«) in katerih raven hru-
pa ni škodljiva za zdravje ljudi. 

PRODAJA IN UPORABA PIROTEHNIČNIH IZDELKOV 
Pirotehničnih izdelkov kategorije F1 ni dovoljeno pro-

dajati osebam, ki so mlajše od 14 let, in izdelkov kategorije 
F2 osebam, mlajšim od 16 let.

Prodajalec lahko od osebe, za katero domneva, da ne 
izpolnjuje pogojev za nakup pirotehničnih izdelkov, zah-
teva, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s 
katero se dokazuje istovetnost oseb.

Ne glede na navedena zakonska določila je uporaba 
omenjenih kategorij ognjemetnih izdelkov dovoljena tudi 

Najpogostejše poškodbe, s katerimi se srečujejo 
zdravniki na urgencah, so poškodbe dlani, prstov, raz-
trganine rok, opekline, poškodbe obraza in oči, okvare 
sluha itd., poleg tega pirotehnika onesnažuje okolje in 
lahko povzroči materialno škodo.

Področje uporabe in prometa s pirotehničnimi iz-
delki ureja Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdel-
kih, ki razvršča posamezne pirotehnične izdelke po ka-
tegorijah, določa tehnične zahteve za izdelke ter pogoje 
za uporabo. 

Previdno s pirotehniko, poškodbe so lahko zelo hude, avtor: P. J., STA
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osebam,  mlajšim od 14 oziroma 16 let, vendar le pod nad-
zorstvom staršev ali skrbnikov. 

 Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov ka-
tegorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok (petard), je 
prepovedana. 

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glav-
ni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova 
uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja. 

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI NAKUPU 
PIROTEHNIČNIH IZDELKOV?
Pomembno je, da so pirotehnični izdelki kupljeni 

pri pooblaščenih trgovcih, ki so strokovno usposobljeni 
za tovrstno prodajo in kupcu lahko svetujejo. Vsak pi-
rotehnični izdelek mora imeti oznako standarda CE in 
navodila za uporabo izdelka, ki morajo biti napisana v 
slovenskem jeziku ter obvezno priložena vsakemu iz-
delku. 

Pred uporabo izdelkov navodila temeljito preberite 
in jih ob uporabi tudi upoštevajte.

 
KJE JE PREPOVEDANA UPORABA PIROTEHNIČNIH 
IZDELKOV?
Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih 

glavni učinek je pok, je prepovedana v strnjenih stano-
vanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v 
bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet 
in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne 
prireditve. 

Prepovedana je tudi predelava, uporaba v drugih pred-
metih, lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdel-
kov. Ugotavljamo namreč, da je največ poškodb ravno pri 
prepovedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih 

Pri uporabi pirotehničnih sredstev ni prostora za alkohol, 
nepremišljenost ali objestnost.

izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem 
pristojnega organa.

VIŠINA GLOBE
Predvidena globa od 400 do 1.200 evrov se izreče takoj 

na kraju prekrška za kršitelje, ki uporabljajo pirotehnične 
izdelke v času, ko to ni dovoljeno, na način, ki je prepove-
dan (v nasprotju z navodili za uporabo), in na mestih, kjer 
je to prepovedano. 

ČESA NIKOLI NE SMEMO:
• spravljanje petard v žep brez ustrezne embalaže, saj lah-

ko pride do drgnjenja in s tem do aktiviranja petarde; 
• aktiviranje in odlaganje v različne predmete (stekleni-

ce, poštne nabiralnike ...); 
• aktiviranje petard z združitvijo več izdelkov skupaj (le-

pljenje z lepilnim trakom ...); 
• nekontrolirano metanje petard v množico. 

Odvrženih petard ali drugih pirotehničnih sredstev 
NIKOLI NE POBIRAMO! 

Pri uporabi pirotehničnih sredstev ni prostora za al-
kohol, nepremišljenost ali objestnost.

Tako kot za svojo varnost moramo poskrbeti tudi 
za naše hišne ljubljenčke, da jih v času pokanja petard 
in drugih pirotehničnih sredstev umaknemo na varno 
mesto, kjer se bodo počutili udobneje.

Anita Kolenko
Enota za zdravje in varnost pri delu

Foto: Uroš Čotar
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Kuhane kocke
¼ l mleka zavreš in dodaš
40 dag sladkorja
20 dag margarine
20 dag orehov 
ter vse skupaj prevreš.

Na koncu primešaj še ½ 
kg mletih albert piškotov, 
dobro premešaj, stresi na 
dobro pomaščen pekač. 
Dodaš lahko še grobo 
narezane oreške. 

Ohlajeno polij s čokoladno 
glazuro, ki jo narediš iz: 
2 žlic mleka
20 dag mlete čokolade
5 dag margarine 
Vse skupaj segreješ na 
rahlem ognju in še toplo 
preliješ po pecivu. 

Maso, ki je na pekaču, 
potresi z malo kokosa. 
Ohlajeno zreži na kocke. 

Kifeljčki
Osnova:
25 dag margarine
32 dag moke
9 dag sladkorja v prahu
1 vaniljin sladkor

Dodatki:
6 dag lešnikov/mandljev
2 dag kakava
6 dag kokosa

Sladki prazniki
Ko sem umeščala spodnje sladke recepte naših sodelavk iz programa 

DORA v ustrezno rubriko ONKOskopa, sem se nehote spraševala, ali res 
sodijo v rubriko Zdrava izbira? Odgovor je DA! Ker je zdrava izbira tudi to, 
da si vzamemo čas, zase, za družino, prijatelje; ker je zdrava izbira tudi to, 
da v našem domu zadiši prijeten vonj domače peke; in ker je zdrava izbira 
tudi to, da v življenju znamo uživati.

‚Dorice‘ so s sladkim pecivom, ki so ga pripravile same, pogostile obi-
skovalce ob otvoritvi razstave v prostorih programa DORA, o kateri pišemo 
v rubriki Aktualno. Tukaj pa objavljamo nekaj receptov, ki jih je zbrala so-
delavka Katarina Mate.                                                                            ADK

Dianina jabolčna pita:
Za testo najprej zmešaj: 
1 maslo (sobna temperatura)
1 vaniljin sladkor
1 limonin sladkor
1 jajce
5 dag sladkorja

Posebej namešaj suhe sestavine, ki 
jih nato dodaš sladkim:
40 dag moke
½ zavitka pecilnega praška ali 
vinskega kamna
1 pest zdrobljenih oreškov (lešniki, 
orehi…)

Nadev:
6 jabolk naribaš in ožameš

Po okusu dodaš: 
cimet
sladkor

Testo razdeli v dva dela. Eno polovico 
pustiš v zamrzovalniku. Uporabi 
srednje velik, nižji pekač in ga obloži 
s peki papirjem. Drugo polovico testa 
poravnaj v pekaču in naloži naribana 
jabolka. Zmrznjeni del testa naribaš 
na jabolka.  Pečeš na 180-185 °C 
(navadna pečica) več kot pol ure, po 
občutku. 

Zmešaj suhe sestavine. 
Dodaj margarino in na 
hitro vgneti testo. Testo naj 
počiva v hladilniku.
Oblikuj kifeljčke. Pečeš 
15 min na 170 °C. 
Pečene piškote posipaj s 
sladkorjem. 

Linški piškoti
Osnova:
2 margarini
75 dag moke
25 dag mletega sladkorja
1 jajce
1 vaniljin sladkor
½ pecilnega praška 

Dodatki:
6 dag lešnikov/mandljev
marmelada 

Zmešaj suhe sestavine. 
Dodaj margarino in na hitro 
vgneti testo. Umesi še jajce 
in dobro premešaj. Testo 
naj počiva v hladilniku. 
Razvaljaj in z modelčkom 
oblikuj spodnji (okrogel) 
in zgornji (z luknjico) del 
piškota. Pečeš cca. 15 min 
na 160 °C (ventilacijska 
pečica). Spodnji del 
pečenega piškota namaži 
z marmelado in združi 
oba dela. Posuj z mletim 
sladkorjem.  

Ajdovčki 
Osnova:
80 g moke
60 g ajdove moke
90 g orehov
30 g kakava
100 g masla
50 g sladkorja
1 rumenjak 
cimet, klinčki, rum
marmelada

Čokolada za obliv:
1 jedilna čokolada
3 dag margarine
malo ruma za obliv

Zmešaj suhe sestavine. 
Dodaj margarino in na 
hitro vgneti testo. Umesi 
še rumenjak in dobro 
zmešaj. 
Na pekaču oblikuješ 
kroglice in narediš 
luknjico v sredini. Pečeš 
10 min na 160-170 °C  
(ventilacijska pečica).  V 
luknjice daš marmelado 
in pečeš še 5 minut. Na 
pol ohlajene pomoči v 
čokolado in potem posuj 
z orehi.

Bernarda je mojstrica za:
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S P O M I N J A M O  S E

Utrinek iz Zlate knjige 

Konferenca Cancer and Quality 
of life, 12.-14. november 1995, Bled

Onkološki inštitut je pod 
pokroviteljstvom Organizaci-
je evropskih onkoloških inšti-
tutov (OECI - Organization of 
European Cancer Institutes) 
od 12. do 14. maja 1995 na 
Bledu organiziral konferenco 
z naslovom Rak in kakovost 
življenja (Cancer and Quality 
of life), na kateri se je zbralo 

približno 180 udeležencev iz skoraj vseh evropskih 
držav, ZDA in Indije.

Hkrati s konferenco je na Bledu potekala tudi 
generalna skupščina Organizacije evropskih onko-
loških inštitutov in letno srečanje patologov evrop-
skih onkoloških inštitutov. 

Prof. dr. Sawsah El- Ghazali, dr. med., Ain Shams 
University (Kairo, Egipt) je ob tej priložnosti v Zlato 
knjigo Onkološkega inštituta zapisala: ''Quality of 
Life is to 'respect the differences' through undee-
srtansding and communication. I am happy to be 
here in SLovenia for more communication and un-
derstanding.'' (Bled, 14. maj 1995)
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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.


