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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 20. maja 2016 
Ameli Duratović Konjević:  
E: aduratovic@onko-i.si; 
T: 01 5879 625 ali se oglasite 
v pisarni v pritličju stavbe C.
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KPOMLAD DIŠI

Pravijo, da ko zacveti španski bezeg (ki krasi tokratno naslovnico ON-
KOskopa), je pomlad zagotovo tu. Pomlad diši. Dnevi so daljši in spomla-
dansko sonce prav prijetno greje. Kar - vsaj meni - odtehta pomanjkljivosti 
tega letnega časa zaradi morebitne 'pomladne utrujenosti' ali pregovorno 
muhastega vremena.

V zimskem času zaposleni OI nismo prav nič spali. Pridobivali smo 
nova znanja, nizali nove dosežke in nazive, širili svojo dejavnost, dobili 
novo generalno direktorico, delali poročila za 2015 in načrte za leto 2016. 
O vsem poročamo v tej drugi številki našega internega časopisa.

Poleg aktualnih dogajanj v ONKOskopu nadaljujemo s predstavitvijo 
naših oddelkov in naših sodelavcev, pišemo o pojmih prisotnosti in od-
sotnosti na delovnem mestu, v zadnjem delu pa smo zbrali predloge za 
pomladanski izlet in krepitev zdravja ter nekaj receptov našega pokojnega 
sodelavca, 'starega samskega gurmana' – dr. Marjana Erjavca. 

Pa uživajte pomlad! Ker diši. 
Amela Duratović Konjević,

glavna in odgovorna urednica ONKOskopa

So dnevi, so leta in so pomladi,
ko se imamo preprosto radi;

so trenutki, ko je treba na novo začeti,
in so ljudje, ki jih je treba preprosto objeti.

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš;
ta svet je lep, če nekoga rad imaš,

če stisneš roko komu, ki ga kaj boli;
ta svet je lep, če si človek do ljudi.

Tone Pavček
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Za začetek: kaj je genetsko svetovanje in kdo je 
genetsko svetovanje? 
MK: Onkološko genetsko svetovanje je proces, pri ka-

terem je posameznik, ki ga skrbi, da se rak v družini 
pojavlja zaradi dedovanja genetske okvare, informiran 
o možnostih genetskega testiranja, pomenu genetske-
ga testa ter o možnostih preventivnih ukrepov in spre-
mljanja za raka na podlagi ocene ogroženosti. Pri tem 
si pomagamo tako z družinsko anamnezo, kot tudi z 
genetskim izvidom. Odločitve o ustreznih preventivnih 
ukrepih na podlagi podatkov sprejme multidisciplinar-
ni tim. 

Dejavnost izvaja multidisciplinarni tim, ki ga sesta-
vljajo zdravniki različnih specialnosti (klinični genetik, 

O D D E L E K  P O D  L U P O

Ambulanta za onkološko 
genetsko svetovanje

genetski epidemiolog, kirurg, radioterapevt, internist 
onkolog, ginekolog, radiolog, pediater,...), medicinska 
sestra, molekularni biolog in psiholog. Tim deluje kot 
celota in vsak strokovnjak v njem je pomemben. 

Inštitut spodbuja multidisciplinarnost dela, pri vas je v 
vaše delovanje vgrajena že od samega začetka?
MK: Res je. Ambulanta in tudi tim delujeta na tak 

način že od samih začetkov, ko smo na posvet povabili 
prve družine v okviru pilotne raziskave že leta 1999. 
Države imajo modele zelo različno postavljene. Mi smo 
povzeli belgijskega, kjer se je tim že od začetka onko-
genetske obravnave srečeval na rednih konzilijih in 
odločal o obravnavi posameznika in družine. Odločitev, 

 doc. dr. Mateja Krajc, dr. med.

Dejavnost onkološkega genetskega svetovanja na OI je javnosti postala bolj znana leta 2013 ob zgodbi 
ameriške igralke Angeline Jolie, ki se je odločila za preventivno odstranitev obeh dojk, ko je zvedela, 
da je nosilka dedne mutacije. Kdaj in kako se je dejavnost v resnici začela in kaj danes ponujajo 
posameznikom s sumom na dednega raka, smo preverili v pogovoru z vodjo ambulante za onkološko 
genetsko svetovanje dr. Matejo Krajc, dr. med.
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koga sprejeti na testiranje, je sicer sprejeta na podlagi 
mednarodnih smernic. Velikokrat pa to ni tako enostav-
no, družine so lahko maloštevilne, ali pa svojci nimajo 
podatkov o rakih. V takih primerih se genetski svetova-
lec težko odloča sam, zato je smiseln multidisciplinaren 
pristop, kjer se na podlagi konsenza stroke odločamo o 
obravnavi družine.

Vaš oddelek je slovenski javnosti postal zelo znan leta 
2013 ob zgodbi znane ameriške igralke Angeline Jolie, 
ki se je odločila za preventivno odstranitev obeh dojk, 
potem ko je zvedela, da je nosilka dedne mutacije. 
Ampak, vaša zgodba se je začela že več let pred tem. 
MK: Gena BRCA1 in BRCA2 sta znana že 20 let in 

kmalu po njunem odkritju leta 1994 in 1995 je bilo ja-
sno, da je smiselno tistim družinam, kjer se rak poja-
vlja bolj pogosto (govorimo raku dojk in raku jajčnikov) 
ponuditi genetski test, in preveriti, ali sta za te rake v 
družini kriva gena BRCA1 ali BRCA2. Takrat smo priče-
li sodelovati z laboratorijem v Bruslju, v okviru mojega 
magisterija, kasneje v okviru doktorata. In sicer so nam 
v Bruslju (Vrije Universiteit Brussel) omogočili brez-
plačna genetska testiranja tudi še po zaključku magistr-
ske naloge. Na začetku je potekalo vključevanje družin 
zelo počasi, samo sedem družin se je odzvalo v prvem 
letu. Zanimivo je, da smo ravno pri teh prvih družinah 
odkrili mutacijo, ki se specifično pojavlja prav v sloven-

ski populaciji, t.i. mutacijo founder. Naj omenim še to, 
da so bili testi takrat zelo dragi, okoli 3.000 dolarjev, in 
je bila to velika priložnost za Slovenijo, da omogočimo 
našim bolnikom ta testiranja. 

Namen pilotnega projekta je bil oceniti, ali je ta 
novost sprejemljiva za naše bolnike, oceniti moralno-
-etična vprašanja ob samem postopku genetskega sve-
tovanja, zanimal nas je spekter najdenih mutacij v naši 
populaciji. Zdravnike je skrbelo, kako bodo spremljali 
posameznika, ko bodo enkrat vedeli, da je bolj ogrožen. 
V timu smo se dodatno usposabljali v tujini, povezo-
vali smo se s podobnimi centri. Nismo pa želeli samo 
ponuditi testa, ampak bolnikom in svojcem omogočiti 
tudi svetovanje - kaj početi s tem rezultatom, in seve-
da ponuditi spremljanje na OI že od prvega testiranja 
dalje. Z javnozdravstvenega vidika je naša dejavnost v 
bistvu presejanje bolj ogrožene populacije, in sicer za 
rake, kjer imamo na voljo z dokazi podprte primarne in 
sekundarne preventivne ukrepe.

Informacija o možnosti genetskega svetovanja in te-
stiranja se je počasi širila med strokovnjaki in tudi laiki. 
Zgodba Angeline Jolie se je pojavila, ko smo mi imeli 
že 13 let izkušenj s tega področja. Zanimivo je bilo, da 
so novinarji apriori sklepali, da mi tega v Sloveniji še 
nimamo, in smo jih povedali, da imamo tudi v Sloveniji 
že nekaj Angelin Jolie. Slovenija je šla na tem področju 
vzporedno z razvito Evropo in tako velja še danes. Že 
leta 2008 je naš oddelek za molekularno diagnostiko 
pod vodstvom dr. Novakovića in njegove ekipe začel sa-
mostojno rutinsko testiranje, ne samo na področju de-
dnega raka dojk in jajčnikov, ampak tudi ostalih dednih 
sindromov za raka. Z razvojem in pridobitvijo sekven-
ciranja nove generacije pred dvema letoma na OI so se 
nam odprle nove možnosti testiranja, s katerimi lahko 
našim bolnikom omogočamo enakovredne možnosti 
testiranj kot v drugih razvitih centrih.

Kako potekajo vaši delovni dnevi?
MK: Če povem v številkah, v prvem letu smo pričeli 

z obravnavo nekaj družin letno, danes pa obravnavamo 
več kot 1000 bolnikov na leto. Pri tem sva ožji tim pred-
stavljali do oktobra lani le dve osebi. Ožji tim pomeni 
zdravnik in diplomirana medicinska sestra, ki pripra-
vljata in vodita vso dokumentacijo, sta prisotna na vseh 
genetskih posvetih, pri čimer so vse vsebine pogovora 

Tim Ambulante za onkološko genetsko svetovanje (z desne proti 
levi): vodja doc. dr. Mateja Krajc, dr. med., Alenka Vrečar, dipl. m. s., 
Natalija Klopčič, dipl. m. s., Ana Blatnik, dr. med.
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in sam potek zabeležene. Ves postopek genetskega sve-
tovanja poteka po klinični poti, ki je bila uradno spreje-
ta na OI in objavljena na naši spletni strani že leta 2011. 

Od ostalih podobnih timov v tujini se razlikujemo 
v več točkah: prva in najbolj pomembna je, da imamo 
možnost preverb anamnestičnih podatkov diagnoz 
raka. Preverjamo histološki tip raka in starost ob dia-
gnozi. To sta zelo pomembna podatka pri ocenjevanju 
verjetnosti prisotnosti genetske okvare v družini. Na-
mreč, v Sloveniji je rak še vedno tabu tema in sploh če 
govorimo za 50 let nazaj, ljudje ne vedo, za katerimi 
raki so umirali njihovi svojci. V tujini to odgovornost 
dajo bolniku, kar je seveda zelo težko in je cel postopek 
zaradi tega upočasnjen in omejen. 

Druga prednost, ki jo imamo v naši ustanovi, je, da 
lahko posameznike, ki so bolj ogroženi (to ocenimo 
na podlagi genetskega testa in družinske anamneze), 
spremljamo pri nas. Imamo ambulanto, ki deluje od 
2010 (CBD-GEN), kjer spremljamo oz. presejamo bolj 
ogroženo populacijo. Dejansko v eni ustanovi, na enem 
mestu bolnik opravi vse – posvet, test, spremljanje.

Zdaj sva šli že precej v globino, zato vseeno prosim še 
za en korak nazaj - kaj pomeni izraz dedni rak in koliko 
je dednega raka? 
MK: Načeloma velja, da le manjši delež rakov nasta-

ne zaradi podedovane genetske okvare. Kadar to do-
kažemo, govorimo o dednem raku. Pri nas največkrat 
obravnavamo raka dojk, pri katerem naj bi bilo dedno 
pogojenih okoli 5 odstotkov rakov, pri raku jajčnikov je 
ta delež odvisen od histološkega tipa – če gre za sero-

zni rak, visoke malignostne stopnje, je verjetnost, da 
so ženske zbolele zaradi podedovane genetske okvare 
genov BRCA1 ali 2 tudi več kot 20-odstotna. Ni nujno, 
da okvaro otroci podedujejo. Verjetnost je 50-odsotna. 
Mutacijo lahko podedujemo tako po mami kot po očetu. 
Če okvaro najdemo, imamo potem na voljo testiranja 
zdravih krvnih sorodnikov in pri njih lahko ugotavlja-
mo, ali so nosilci te okvare ali ne.

Če genetski test pokaže, da so pri posamezniku prisotni 
okvarjeni geni, ki ga ogrožajo za določenega raka, to še 
ne pomeni, da bo ta oseba tudi nujno zbolela za rakom?
MK: Točno tako. V vsakodnevni praksi načeloma te-

stiramo posameznike za mutacije na genih, ki, če so 
mutirani, napovejo ogroženost za določenega raka. Vsi 
nosilci mutacij namreč ne zbolijo, in obratno, negati-
ven izvid ne pomeni, da ogroženosti za raka ni. In rav-
no zato je tako pomemben genetski posvet pred testira-
njem in po njem. Genetski izvid je samo kamenček v 
mozaiku obravnave posameznika glede ogroženosti za 
raka. To je dodatna zdravstvena informacija, ki nam je v 
pomoč pri obravnavi. 

Kaj danes vaš tim nudi posameznikom, ki sumijo, da 
so nosilci mutacij in da bi lahko zboleli za dedno obliko 
nekega raka.
MK: Posameznik, ki ga skrbi, da je rak v družini po-

sledica podedovane genetske okvare, se mora najprej 
obrniti na lečečega zdravnika – bodisi je to specialist 
onkolog na našem inštitutu bodisi splošni zdravnik, 
če govoriva o zdravi osebi. Zdravnik specialist mora 
vzeti natančno družinsko anamnezo. Če glede na ana-

Ambulanta za onkološko genetsko svetovanje se nahaja v 
3. nadstropju stavbe C

Zdravnica in dipl. medicinska sestra med posvetom z bolnico
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mnestične podatke, ki jih pridobi od bolnika, ugotovi, 
da obstaja velika verjetnost, da je v družini rak priso-
ten zaradi genetske okvare (indikacije so navedene na 
naši spletni strani), je smiselno, da ga napoti k nam. Po 
prvem kontaktu z nami, ki je lahko po telefonu, preko 
elektronske pošte ali osebno, bolniku, še preden ga po-
vabimo na posvet, posredujemo informativno gradivo 
in vprašalnik za družinsko drevo. Ta vprašalnik anali-
ziramo, preverimo pravilnost diagnoz, izračunamo ver-
jetnosti prisotnosti mutacije v družini, sledi obravnava 
posameznika in njegove družine na konziliju multidi-
sciplinarnega tima za onkološko genetsko svetovanje, 
kjer se odločimo, komu bi genetski test ponudili naj-

V ambulanto za onkološko genetsko svetovanje 
lahko bolnika napoti osebni zdravnik ali zdravnik 
specialist, ki trenutno obravnava posameznika. K 
nam se na svetovanje napoti posameznike, ki izpol-
njujejo naslednja merila:

 
 I. Za dedni rak dojk in/ali jajčnikov (HBOC):

Na posvet je smiselno napotiti:

1. Bolnika z rakom:
– bolnik potrebuje genski test zaradi načrtovanja 

zdravljenja
– znana mutacija v družini 
– rak dojk pred 45. letom starosti
– trojno negativni (TN) rak dojke pred 60 letom 

starosti
– dva primarna raka dojke (vsaj ena diagnoza po-

stavljena pred 50. letom starosti)
– rak dojk in jajčnikov pri isti osebi
– rak jajčnikov (histološko serozni karcinom vi-

soke malignostne stopnje)
– moški z rakom dojk
– rak dojk pri bolnici s pozitivno družinsko ana-

mnezo – vsaj ena sorodnica z rakom dojk in/ali 
jajčnikov v prvem ali drugem kolenu (pri dveh 
bolnicah z rakom dojke v družini mora biti vsaj 
ena diagnoza postavljena pred 50. letom)

2. Zdrav posameznik s pozitivno družinsko anamne-
zo: 
– znana mutacija v družini
– sorodnica v prvem kolenu z rakom dojk pred 

45. letom starosti,
– sorodnik moškega spola v prvem kolenu z ra-

kom dojk,
– sorodnica v prvem kolenu z dvema primarni-

ma rakoma dojke (vsaj ena diagnoza raka doj-
ke postavljena pred 50. letom starosti),

– sorodnica v prvem kolenu z rakom jajčnikov 
(histološko serozni karcinom visoke maligno-
stne stopnje),

– dve sorodnici v prvem ali drugem kolenu po 
isti krvni veji z rakom dojk in/ali z rakom jajč-
nikov (vsaj ena diagnoza raka dojke postavlje-
na pred 50. letom starosti),

– tri (ali več) sorodnic v prvem ali drugem kolenu 
po isti krvni veji z rakom dojk in/ali jajčnikov.

3.	 Osebna	ali	družinska	anamneza vsaj treh od spo-
daj naštetih obolenj po isti krvni veji, sploh če 
se pojavljajo pri mlajših bolnikih (diagnoza po-
stavljena pred 50. letom starosti): rak trebušne 
slinavke, rak prostate, sarkom, adrenokortikalni 
karcinom, tumor možganov, endometrijski rak, 
rak ščitnice, rak ledvic, difuzni rak želodca, der-

Kriteriji za obravnavo v ambulanti za onkološko genetsko svetovanje

prej. Načeloma je to tisti posameznik v družini, kjer je 
verjetnost, da bomo našli genetsko napako, največja. To 
je bolnik, ki je bil ob diagnozi raka najmlajši. Če pri 
njem genetske okvare ne najdemo, potem genetski test 
za ostale zdrave svojce ni smiseln. Če pa mutacijo naj-
demo, je to pomembna informacija za celo družino. 
Za posameznike z genetsko mutacijo lahko naredimo 
ogromno. Vključeni so v program spremljanja, omogo-
čimo jim preventivne operacije in druge ukrepe, vezano 
na gen, ki je okvarjen. Pri tem se zavedamo tudi možne 
psihološke obremenjenosti zdravih nosilcev mutacij. 
Vsi testirani posamezniki imajo zato možnost posveta z 
našo klinično psihologinjo kadarkoli v postopku. 
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Koliko obravnav imate letno, koliko družin, posvetov, 
genetskih preiskav?
MK: Vsako leto imamo skoraj za 20 odstotkov več 

opravljenih posvetov. Ob tem se soočamo s še večjim 
številom napotitev. Naš tim se je šele oktobra 2015 po-
večal. Prav v tem času so se razširile tudi indikacije za 
prednostno obravnavo zaradi načrtovanja zdravljenja. 
Vsi bolniki, ki tako obravnavo potrebujejo, na genetsko 
svetovanje in testiranje ne čakajo več kot en mesec, iz-
vid genetskega testiranja dobijo najkasneje v roku treh 
mesecev. Ostali bolniki so seznanjeni s čakalno dobo, 
dogovorimo se, da nas takoj kontaktirajo, če v njihovi 
družini pride do sprememb – če se pojavi nov rak ali 
če njihov zdravnik oceni, da potrebujejo prednostno 
obravnavo. V lanskem letu, ko sva bili na enoti do okto-
bra le dve (zdravnik in DMS), smo opravili 1040 obrav-
nav, nekaj čez 600 smo jih poslali na testiranje, od vseh 
testiranih družin smo pri nekaj več kot 25 % tudi iden-
tificirali mutacijo. Če najdemo mutacijo, v povprečju k 
nam na testiranje in obravnavo pridejo skoraj trije zdra-
vi posamezniki iz iste družine. V obravnavi imamo že 
blizu 5000 posameznikov.

Kaj se zgodi, če je genetski izvid pozitiven? Kakšen je 
odziv posameznika, družine. 
MK: Takoj, ko v družini identificiramo genetsko okva-

ro, ki je najverjetnejši »krivec« za rake v družini, test 
omogočimo vsem krvnim sorodnikom. Kako pride ta 
informacija do njih, je zelo pomembno. Dejansko mi 
nimamo pravice aktivno klicati nikogar, ki nas ne kon-
taktira sam. Informacijo o mutaciji v družini si morajo 
sorodniki med seboj povedati sami. Vidimo trend, da več 
kot se ve o genetiki (tudi zgodba Angeline Jolie je detabu-
izirala genetske teste in ukrepe, ki jih izvajamo po tem, 
ko imamo izvid), več je povpraševanja po naših storitvah. 

Odločitev za odstranitev dojk je najbrž vseeno težje 
sprejeti kot odločitev za odstranitev npr. dela črevesja.
MK: Odstotek narašča, vsako leto je višji, ravnokar 

pripravljamo novo statistiko. Odločitev je vezana na sta-
rost ženske in spremljajoče bolezni. V Skandinaviji se 
v visokem odstotku odločajo za ta ukrep, blizu 90 od-
stotkov, v Italiji pa je ta odstotek veliko nižji. Odločitev 
je seveda na strani ženske. Naša naloga je na posvetu 
predstaviti prednosti in omejitve vsake odločitve.

matološke posebnosti (trihilemom, palmoplan-
tarna keratoza, papilomatoza, verukozne papule) 
– predvsem v kombinaciji z makrocefalijo in ha-
martomski polipi prebavnega trakta.

II. Za dedni nepolipozni rak debelega črevesa 
(HNPCC):
– znana mutacija (okvara gena) v družini,
– vsaj trije sorodniki z rakom debelega črevesa 

(RDČ), od teh je eden zbolel pred 50. letom, eden 
je sorodnik v prvem kolenu od drugih dveh, 

– osebe, ki so zbolele za dvema rakoma, poveza-
nima s HNPCC (to pa so kolorektalni rak, rak 
endometrija, rak jajčnikov, rak želodca, rak tre-
bušne slinavke, rak tankega črevesa in rak uri-
narnega trakta),

– osebe z RDČ in sorodnikom v prvem kolenu z 
RDČ in/ali s povezanim rakom in/ali kolorektal-
nim adenomom, vsaj eden od rakov je bil odkrit 
pred 45. letom in adenom odkrit pred 40. letom,

– osebe z RDČ ali karcinomom endometrija, zbo-
lele pred 45. letom,

– osebe z adenomi, mlajše od 45 let.
 

III. Za družinsko adenomatozno polipozo (FAP):
– znana mutacija (okvara gena APC) v družini,
– osebe, pri katerih je odkritih več kot deset adeno-

matoznih polipov.

IV. Za družinsko obliko kožnega 
melanoma (FMM):
– znana mutacija (okvara gena) v družini,
– v družini sta za kožnim melanomom zbolela vsaj 

dva sorodnika v prvem kolenu,
– vsaj dva sorodnika s kožnim melanomom (KM), 

če je eden od bolnikov zbolel z več primarnimi 
KM ali ima sindrom atipičnih nevusov,

– vsaj trije sorodniki s kožnim melanomom.
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Bi lahko rekli, da je ta razlika v odstotkih med državami 
povezana s kulturo?
MK: Definitivno. 

Kako je v primeru, če se posameznik ne odloči za 
preventivno odstranitev? 
MK: Pri dednem raku dojk se ženske med preven-

tivnimi ukrepi lahko odločajo za bodisi bolj pogosto 
spremljanje z namenom zgodnjega odkrivanja bodisi 
za preventivno operacijo. Pri dednem raku jajčnikov pa 
spremljanje oz. zgodnje odkrivanje ni učinkovito, ni-
mamo presejalnega testa, ki bi lahko raka jajčnikov do-
volj zgodaj odkrival. Zato pri ženskah, ki so visoko ogro-
žene za nastanek raka jajčnikov, svetujemo preventivno 
odstranitev jajčnikov in jajcevodov, in tukaj praktično 
vse ženske sledijo smernicam, razen če ni kakšnih me-
dicinskih razlogov, da se operacije ne da izvesti.

Ni lahko nekomu povedati, ki je zdrav, mlad, da je visoko 
ogrožen za nastanek raka? Kako se vi soočate s tem? 
MK: Mislim, da gre za podobno situacijo kot drugje 

v onkologiji ali v zdravstvu na splošno. Tudi drugje se 
soočajo z zaskrbljenimi bolniki, s posamezniki, ki bi 
želeli priti takoj na vrsto, ne glede na realno resnost si-
tuacije, z zaskrbljenimi svojci, in med njimi so seveda 
tudi zgodbe, ki se te čisto osebno dotaknejo. 

Najbolj pomembno je, da jim že pred testiranjem 
realno predstavimo prednosti in omejitve genetskega 
testa. Na izvid se seveda nihče ne more zares v naprej 

pripraviti. Ko ima bolnik rezultat črno na belem, gre za-
res. Sam bo moral sprejeti odločitve, za katere bo vedel 
vse prednosti in omejitve. Naša naloga je, da jim pred-
stavimo z dokazi podprto medicino, na podlagi katere 
bodo lahko sprejemali odločitve. Zdravi, ki pridejo k 
nam na test, izhajajo iz družin, kjer je raka veliko. Na 
nek način že živijo s to informacijo, da so lahko bolj 
ogroženi. Genetski izvid jim to potrdi ali ovrže, v vsa-
kem primeru vedo, kaj je za njih glede na rezultat testa 
najbolj ugodno v smislu zdravja. 

Smo začeli z Angelino, pa če tudi zaključimo z njo – vem, 
da so vam začeli pregorevati telefoni po tej zgodbi. 
Čakalne vrste so se večale. Sedaj ste se sicer malo 
okrepili z novimi zaposlitvami, ali so tudi čakalne vrste 
kaj manjše? Veliko ste komunicirali z javnostjo ob tej 
zgodbi. Ali je osveščenost kaj boljša?
MK: Čakalne dobe žal niso krajše, ker so vmes prišle 

tudi nove indikacije, komu vse moramo test ponuditi. 
Zadnjih nekaj let je novo znanje o tem, da je genetski test 
pomemben tudi za načrtovanje zdravljenja, zato imamo 
številne napotitve s strani naših onkologov. Gre za bol-
nice z raki jajčnikov, ki potrebujejo izvid za načrtovanje 
zdravljenja, in mlade ženske z rakom dojk, ki čakajo na 
operacijo in pri katerih je genetski izvid pomemben za 
načrtovanje kirurškega zdravljenja. Te imajo prednost in 
so na vrsti takoj, ne čakajo. Čakalna doba se tako za vse 
ostale, ko so že na čakalni vrsti, takoj podaljša.

Zgodba Angeline Jolie nas je na začetku sicer zelo 
ovirala, predvsem ker se nam je čakalna doba leta 2013 
iz pol leta povečala na leto in pol, praktično čez noč. 
Podobno je bilo tudi v tujini. Pri nas je nove zaposlitve 
takrat omejeval ZUJF. Po drugi strani pa je bila to iz-
jemno pozitivna zgodba za populacijo – znanje o mo-
žnosti genetskega testiranja se je razširilo med ljudmi. 
Tisti, ki so se našli v tej zgodbi, so nas tudi sami kon-
taktirali oziroma so za možnost genetskega testiranja 
spraševali svoje zdravnike. Pred zgodbo Angeline Jolie 
so se redke ženske odločale za preventivne operacije in 
rekonstrukcije dojk. Gospe so nam sporočale, da so jih 
postrani gledali njihovi sosedje. Tega tabuja ni več, lju-
dje se zavedajo, da lahko sami aktivno prispevajo k načr-
tovanju preventivnih ukrepov za tiste rake, kjer imamo 
te možnosti. Zato tudi obiščejo našo ambulanto. 

Amela Duratović Konjević

Utrinek delovnega dne med pripravami na posvet
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Kaj vam zjutraj pričara nasmeh na obraz in dobro voljo, 
ki jo širite med sodelavci in bolniki?
Tega sem se dejansko naučil. Naučil sem se, o čem je 

treba razmišljati, da si pozitiven. Prva stvar je, da se že 
zjutraj, ko se zbudiš, zahvališ, da si se sploh zbudil, da 
si zdrav. To mi da energijo. Ker delam v bolnici, se tega 
še posebej dobro zavedam. Nato peljem na sprehod psa, 
kar mi da dodatno energijo. Ljudi skušam razveseliti že 
med potjo v službo na kolesu – jim pomaham recimo, 
se jim nasmejim . In tako čez cel dan. 

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

Adnan Delagić, 
enota za oskrbovalne dejavnosti

Adnan Delagić, naš sodelavec iz enote za oskrbovalne dejavnosti, je ena tistih oseb, ki so nasmejani 
prav vedno, ko jih srečaš. Vedno. Njegova energija je nalezljiva. Zato smo se ga povabili na kavo, da nam 
zaupa, od kod črpa svoj optimizem in dobro voljo.

Koliko časa ste že na OI?
Že šesto leto. Nisem pa čisto prepričan 

Kako zgleda vaš tipičen dan?
Najprej peljem psa na sprehod. Nato skušam ne za-

muditi v službo … Če nam delovni čas dopušča, gre-
mo s sodelavci zjutraj na hitro kavo, se malo pohecamo, 
nato pa steče delovni proces. To službo imam rad pred-
vsem zaradi naših bolnikov, z njimi se rad pogovarjam 
ob spremstvu, ki ga v naši enoti opravljamo, ker se lah-
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ko od njih lahko veliko naučimo, o prioritetah v življe-
nju, če jih le želimo slišati. Kakšen dan se zgodi, da nas 
je (pre)malo prisotnih sodelavcev, in je dan lahko zato 
tudi nekoliko živčen, ker se danes vsem mudi, nimajo 
pa vpogleda v tvoj delovni proces in razloge, zakaj neče-
sa ne moreš storiti tako hitro, kot bi oni želeli. Po koncu 
delovnega dneva uživam v družinskem življenju.

Kaj vas pri delu na OI najbolj izpolnjuje? 
Naši bolniki. Neverjetni so. Imajo pomembne infor-

macije za nas, ki smo zdravi – svetujejo ti, da premisliš, 
s čim se ukvarjaš v življenju, koga poslušaš, s čim se 
obremenjuješ. Od njih se lahko naučimo, kaj je vredno 
v življenju – vrednost je tisto, česar ne moreš kupiti z 
denarjem: prijateljstvo, zdravje, družina. Bolniki pove-
do, da je večina njihovih skrbi izginila, ko so zvedeli za 
diagnozo . To pomeni, da so bile to nepomembne skrbi. 
Pogovor z njimi mi da energijo.

Kaj cenite pri sodelavcih?
Iskrenost in sposobnost, da se lahko tudi skregamo, 

ampak se potem pogovorimo, ne zamerimo in sodelu-
jemo naprej. Enako kot doma . 

Kaj naredite, ko rabite popoln odklop od vsega? 
Ponavadi mi šport pomaga pri tem, da se zelo ‚zma-

tram‘ in sprostim, igram tenis in nogomet recimo. 
Druženje z družino in psi. Veliko mi pomeni čas, ki ga 
preživim s starši in brati. Pa tudi berem veliko.

Kaj nam priporočate za branje? 
Dale Carnegie: Kako si pridobiš prijatelje.

Hvala . Še pred snemanjem sem iz pogovora razbrala, 
da imate v življenju dve veliki ljubezni (poleg punce ), 
to so psi in vaša nova družinska članica. 
Ja, pred kratkim sem postal oče in imam najlepšo 

deklico na svetu. Lepa je po mamici, za karakter pa oce-
njujem, da ima po meni, zbuja se recimo tako kot jaz, 
z enakimi gibi . Občutki so ob tem nepopisno dobri, 
življenje dobi drug fokus. Živali pa imam rad že celo 
življenje, ko sem bil majhen, sem domov nosil žabe, 
deževnike, ježe, slepce, kose, golobe, rešili in pozdravili 
smo veliko živali, pa hrčkov smo imeli nešteto... Trenu-
tno imam dva psa.

Kaj vas vodi skozi življenje in kakšen je vaš moto? 
Hvaležen sem, da sem tako srečen, zdrav in da 

imam super družino. V življenju se skušam zabavati, 
biti srečen, ker ne veš, kaj bo jutri. Poskušam se obkro-
žiti z ljudmi, ki me imajo radi, od katerih se lahko kaj 
novega naučim – to znanje pa prenašam tudi naprej do 
drugih. V življenju pa moraš biti tudi pogumen, borec. 

Amela Duratović Konjević



ON
KO

SK
OP

 0
2 

• 
AK

TU
AL

NO
12

Kot smo poročali v prvi številki ONKOskopa, 
sta decembra lani mandat nastopili novi pomočnici 
strokovnega direktorja. Novi strokovni direktor OI 
doc. dr. Viljem Kovač je za svojo pomočnico za zdra-
vstveno nego in oskrbo bolnika -  glavno medicinsko 
sestro izbral Gordano Lokajner,  dipl. m. s., univ. 
dipl. org., ki je svoj štiriletni mandat nastopila 1. de-

Novi pomočnici strokovnega 
direktorja za področje zdravstvene 
nege in oskrbe bolnika ter za 
raziskovanje in izobraževanje

cembra 2015. Od 16. 11. 2015 dalje pa prof. dr. Maja 
Čemažar, univ. dipl. biol., po pooblastilu opravlja 
dela in naloge pomočnika strokovnega direktorja za 
raziskovanje in izobraževanje in hkrati vodi Enoto 
za raziskovalno in izobraževalno dejavnost. Z njima 
smo se pogovarjali po uvodnih mesecih dela. 

Amela Duratović Konjević

Kaj ste si zadali kot prednostno nalogo v vašem man-
datu?
Zadala sem si kar nekaj ciljev, a prednostne nalo-

ge so tri. Aktivno sodelovanje pri uvajanju celovitega 
sistema kakovosti in varnosti na Onkološkem inštitutu 
Ljubljana (OI), predvsem s področja zdravstvene nege 
(ZN) in oskrbe, ki v sestavi ter delovanju predstavlja 
največjo poklicno skupino na OI. Medicinske sestre so 
v Sloveniji in po svetu gonilna sila pri uvajanju in za-
gotavljanju kakovosti ter varnosti v bolnišnicah. Drugi 
dve nalogi sta bolj kompleksni in sta močno povezani s 
prvo nalogo, to sta izboljševanje medsebojnih odnosov 
znotraj poklicne skupine in seveda z ostalimi sodelavci 
na OI Ljubljana, zagotavljanje visoke stopnje profesio-
nalnosti ter razvijanje stroke onkološke ZN na dokazih 
temelječi praksi.

Za vami sta dobra dva meseca dela, kakšni so vaši 
kratko ročni izzivi?
Že ob pričetku mandata sem se skupaj s sodelavci 

soočila z velikim pomanjkanjem medicinskih sester na 
intenzivnem oddelku, ki je plačal največji davek ukre-
pov zujfa. Z veliko mero potrpljenja in sodelovanja v 
prvi vrsti vseh zaposlenih v ZN na intenzivnem oddel-
ku in drugih oddelkih, ob podpori vodstva, upravnih 
služb in razumevanju članov Sveta zavoda smo krat-
koročno zajezili problem pomanjkanja kadrov, a hkrati 
zagotavljali visoko stopnjo varnosti bolnikov in kakovo-
stnega dela. Zdaj smo začeli s pripravami za celovito 
reševanje organizacije dela v dejavnosti ZN in oskrbe v 
vseh oddelkih kirurških strok. Istočasno potekajo živah-
ne priprave in delo pri uvajanju ter vodenju celovitega 

Pogovor z glavno medicinsko sestro 

Gordano Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

P O G O V A R J A L I  S M O  S E
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sistema kakovosti in varnosti. Skratka, dela je dovolj, 
tudi za kakšno popoldansko urico. ;)

OI si prizadeva za mednarodno akreditacijo: kako 
pomembna je z vidika zdravstvene nege?
S stalnim spremljanjem, razvijanjem in uvajanjem 

izboljšav v dejavnosti ZN in oskrbe ne samo, da zagota-
vljamo visoko stopnjo kakovosti in varnosti za bolnike, 
temveč se lahko z našim delom postavimo ob bok naj-
večjim središčem za zdravljenje raka v Evropi in - upam 
si reči - tudi v svetu. Akreditacija je sicer zelo pomem-
ben certifikat, ki nam potrdi, da je naše delo kakovostno 
in varno, a tudi zadovoljstvo bolnikov ter zaposlenih 
je zelo pomembno merilo za oceno uspešnosti. Zdra-
vstvena nega tukaj ni izjema.

V ZN je velik poudarek na usposobljenosti osebja. Kako 
dobri smo strokovno na področju ZN, ali imamo kakšne 
primerjave s tujino? Ali na tem področju načrtujete 
kakšne novosti?
Zaposleni v dejavnosti ZN in oskrbe veljajo za velike 

strokovnjake na svojem področju. Zelo so prilagodljivi 
in se hitro učijo. Žal je primerjava s tujino možna le s 
predstavitvami našega dela na mednarodnih kongresih, 

kjer smo včasih slovenske medicinske sestre premalo 
odločne in samozavestne, da bi pokazale, kaj vse znamo 
ter zmoremo. V prihodnosti načrtujemo, poleg aktivnih 
udeležb na kongresih in sodelovanja pri mednarodnih 
projektih, tudi obujanje in širjenje nekaterih profesio-
nalnih povezav predvsem v Skandinaviji in Združenem 
Kraljestvu - Veliki Britaniji.

Zadnja anketa o izkušnjah pacientov z našo bolnišnico 
je pokazala, da so bolniki zadovoljni z vljudnim, 
spoštljivim odnosom medicinskih sester do njih. Kako 
ocenjujete odnose medicinskih sester do bolnikov in 
kako ocenjujete odnose v vašem sektorju?
Zgodovinsko dobivajo medicinske sestre (s tem mi-

slim na VSE zaposlene v dejavnosti ZN in oskrbi) naj-
boljše ocene o zelo profesionalnem in spoštljivem od-
nosu do bolnikov na OI. Delo ni preprosto, zahteva ve-
liko znanja, zavzetosti in spretnosti. Bolniki se vračajo, 
z njimi se vzpostavlja spoštljiv partnerski odnos, ki se z 
leti krepi. Naše medicinske sestre so po svojem znanju, 
sposobnostih in odnosu znane ter priznane tudi zunaj 
naših meja, predvsem v državah na območju nekdanje 
Jugoslavije. Mogoče smo zaposleni včasih malo nestr-
pni drug z drugim, a tudi na tem področju zelo inten-
zivno delamo in si želimo enako spoštljivih ter kakovo-
stnih odnosov, kot jih imamo z bolniki in svojci.

Letošnji svetovni dan medicinskih sester bo pote k al 
po geslom Medicinske sestre - moč za spre membe: 
»Trdoživost: sposobnost okrevanja po teža v ah« 
(»Resilience: the capacity to recover from difficul-
ties«), ki se nanaša na globalno finančno krizo, ki je 
pustila posledice tudi v zdravstvenem sistemu. Kje se 
zdravstvena nega OI najde v tem sloganu?
Po mojem osebnem mnenju sta besedi »trdoživost« 

in »medicinska sestra« zelo povezani med seboj. Če 
samo pogledam, kaj vse se je dogajalo v zadnjem letu 
na OI (sanacija vodovoda, menjava vodstva in medijski 
pritiski …) in kako so bili vsi zaposleni močno vpeti v 
vse to, posebej zaposleni v dejavnosti ZN in oskrbe. 
Kljub vsemu delajo profesionalno, kakovostno in var-
no. In čeprav plače niso prav nič evropske, boste na OI 
redko srečali medicinsko sestro, ki bi bila neprijazna do 
bolnikov. V tem je prepoznati trdoživost in vidne moči 
za spremembe medicinskih sester na OI.                   ADK

Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.
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Pogovor s pomočnico za raziskovanje in izobraževanje 

prof. dr. Majo Čemažar, univ. dipl. biol. 

Kaj ste si zadali kot prednostno nalogo v vašem manda-
tu?
Prednostna naloga bo – kljub veliki obremenjenosti 

vseh zaposlenih OI z dnevno rutino – spodbujati prija-
ve na čim več domačih in mednarodnih projektov ter 
spodbujati pri tem ves kader – od zdravnikov do fizikov, 
medicinskih sester, radioloških inženirjev, farmacevtov 
in drugih sodelavcev.

Za vami sta dobra dva meseca dela, kakšni so vaši 
kratkoročni izzivi?
Z vodenjem raziskovalnega dela imam veliko izku-

šenj, ker sem bila na Univerzi na Primorskem, Fakulte-

ti za zdravje, devet let prodekanja za raziskovanje. Ker 
je to visokošolski zavod, imam tudi z organizacijo iz-
obraževanja kar veliko izkušenj. Kratkoročni izzivi so, 
da bi poenostavili postopke, tam, kjer se da; trenutno 
imamo v prenovi Navodila za prijavo raziskav na On-
kološkem inštitutu (OI) Ljubljana. Ustanovili pa bi radi 
tudi etično komisijo na OI, ki bi delovala kot področna 
etična komisija, ki bi lahko odločala o etično manj zah-
tevnih stvareh, kar pomeni, da vseh vlog ne bi bilo več 
treba pošiljati na Komisijo za medicinsko etiko RS.

OI si prizadeva za mednarodno akreditacijo: zakaj je 
pomembna z vidika raziskovanja in izobraževanja?
Na področju raziskovanja in izobraževanja so po-

stopki ter izvajanja teh raziskav zelo natančno nadzi-
rani in v skladu z veljavno slovensko ter mednarodno 
zakonodajo; to ima OI zelo dobro urejeno. Vse raziska-
ve, ki potekajo na OI, imajo vsa potrebna dovoljenja, od 
predkliničnih do kliničnih raziskav, in nadzor poteka 
po ustaljenih, v naprej določenih postopkih.

Za to, da na OI sledimo strokovnim novostim, morajo 
biti zaposleni ustrezno izobraženi. Ali so naši zaposleni 
ustrezno izobraženi, imamo kakšne standarde za pri-
mer javo, imamo kakšne primerjave s stanjem v tujini?
Naši zaposleni so zagotovo ustrezno izobraženi. 

Zaradi vsesplošne krize financiranja je težko zadostiti 
vsem potrebam; letos se je sprostil zujf, tako da bomo 
zaposlenim ponovno lahko omogočili formalna izobra-
ževanja, kar je vmes zastalo.

Izobraževanja v okviru strokovnih srečanj, ki pote-
kajo za celoten OI ob sredah ter po sektorjih in v drugih 
enotah, so zelo pomembna, ker zagotavljajo kontinuira-
no izobraževanje vseh zaposlenih.

Eden od ciljev je olajšati in posodobiti evidentiranje 
prisotnosti na teh izobraževanjih z uvedbo elektronske-
ga evidentiranja, ker je to pomembno za pridobivanje 
licenčnih točk.

prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol. 
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Raziskovalno delo, ki ga opravljajo zaposleni na 
OI Ljubljana, je večinoma dodatno delo ob rednem 
rutinskem delu. Ali na tem področju načrtujete kakšne 
novosti, da bi spodbudili raziskovanje na OI?
Zavedamo se, da je to dodatno delo, čeprav bi mo-

ralo biti del rednega dela, ker smo terciarna instituci-
ja. Trudila se bom za povezovanje med programskimi 
skupinami, da bi za začetek npr. sodelovali pri nakupih 
raziskovalne opreme.

Predvsem bi rada, da bi Enota za raziskovalno in iz-
obraževalno dejavnost (ERID) na OI postala strokovna 
pomoč pri prijavi in vodenju predvsem mednarodnih 
projektov, ki so z vidika administriranja zelo zahtevni.

Naši zaposleni so zelo aktivni tudi pri pedagoškem 
delu, bodisi v do/podiplomskem izobraževanju bodisi v 
okviru šol, seminarjev, ki jih je v zadnjem času veliko. 
Enako kot pri raziskovalnem delu gre tudi tu večinoma 
za dodatno delo ob rednih obveznostih. Ali na tem 
področju načrtujete kakšne novosti?
V izobraževalno oz. pedagoško delo so močno vpe-

ti vsi naši zaposleni, saj so vsakodnevno na vajah pri 
nas študentje z različnih fakultet, sodelujemo z vsemi 
tremi univerzami v Sloveniji. Poleg tega so naši zapo-
sleni tudi mentorji diplomantom prve in druge bolonj-
ske stopnje ter doktorskim študentom. Veliko naših 
zaposlenih je tudi predavateljev na različnih študijskih 
programih.

Ali bi za konec še kaj izpostavili?
Posebno sem vesela, da so kljub težkim razmeram, 

ki so v raziskovalni sferi, kjer je uspešnost pridobitve 
projektov, tako domačih kot mednarodnih, manj kot 
10-odstotna, naši raziskovalci pridobili pomembne pro-
jekte – dr. Maja Primic Žakelj in prof. dr. Primož Stro-
jan v okviru ERA NET TRANSCAN, dr. Žakljeva tudi 
projekt H2020 EUTOPIA, jaz projekt, ki ga financira 
ameriški Nacionalni inštitut za zdravje (NIH). 

Posebej bi poudarila, da na OI trenutno poteka 95 
raziskav (potrjenih na KESOPKR in SS) in gredo vse 
pohvale zaposlenim, da lahko nudimo našim bolnikom 
sodobno zdravljenje.                                                ADK

N O V I C E

Program DORA se uspešno širi: 
decembra pričetek slikanj v SB 
Ptuj, februarja v program prvič 
vključene ženske iz Primorske in 
Gorenjske.

Državni presejalni program za raka dojk DORA uspešno 
nadaljuje s širitvijo po novem strateškem načrtom, ki 
predvideva širitev programa na območje celotne Slovenije 
do leta 2018. 

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je de-
cembra 2015 kot prva med predlaganimi izvajalci 
izpolnila vse strokovne zahteve in pridobila status 
izvajalca ter postala stacionarni presejalni center v 
okviru državnega programa DORA. Februarja letos 
sta se v program DORA vključila OE ZZZS Koper z 
mobilno enoto DORA v Postojni ter OE ZZZS Kranj 
s stacionarnim presejalnim centrom v BGP Kranj. V 
program DORA je tako sedaj vključenih 55 % vseh 
ustreznih slovenskih žensk.

Dora prvič na Primorskem in Gorenjskem 
V Primorski regiji se je presejalno slikanje žensk 

najprej začelo v mobilni enoti DORA v Postojni. V 
mobilno enoto, ki stoji poleg Bolnišnice Postojna, so 
na slikanje vabljene vse ustrezne ženske med 50. in 
69. letom iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in 
Cerknica. Mobilna enota je pričela z 
delovanjem 11. februarja 2016 
in bo v Postojni do poletja 
2016. V Gorenjski regiji 
se je presejalno slika-
nje žensk pričelo 22. 
februarja 2016, in 
sicer v Bolnišnici za 
ginekologijo in po-
rodništvo Kranj, ki je 
izpolnila vse strokov-
ne zahteve in pridobila 
status Presejalnega cen-

V letu 2015 je bilo 
v okviru programa DORA izvedenih 

39.745 presejalnih mamografij, 
odkritih pa nekaj več kot 200 rakov 
dojk, večino od teh v omejeni obliki 

bolezni. Ob zaključku leta 2015 
je bilo z izvajanjem slikanja na 

10 digitalnih mamografih pokrito 
46 % ustreznih žensk. Udeležba v 

programu je bila 82-odstotna.
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Nova predsednica sveta pacientov 
OI je postala Kristina Modic

V ponedeljek,  25. 11. 2015, je potekala 2. seja sveta 
pacientov OI, na kateri so se člani seznanili, da je dose-
danja predsednica sveta Marija Vegelj Pirc podala odsto-
pno izjavo. Člani so soglasno za novo predsednico izvo-
lili Kristino Modic, za podpredsednico pa Mojco Senčar. 
Namesto dosedanje članice ge. Vegelj Pirc je predstav-
nica Društva onkoloških bolnikov postala Mojca Vivod 
Zor, predstavnica društva Hospic pa Tatjana Žargi.   
Svet pacientov OI  je bil ustanovljen februarja 2014 in 
deluje kot posvetovalno telo vodstva OI za sistematično 
in kontinuirano povezavo med OI in civilno družbo, se-
stavlja pa ga pet članov predstavnikov nevladnih organi-
zacij s področja onkologije.  

Svet OI januarja 2016 imenoval 
Zlato Štiblar Kisić za novo 
generalno direktorico OI

Na  17. seji Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana, 
ki je potekala 7. januarja 2016, so člani sveta za novo 
generalno direktorico Onkološkega inštituta imenovali 
Zlato Štiblar Kisić. K imenovanju mora dati soglasje še 
Vlada RS.	Zlata	Štiblar	Kisić	je	ob	imenovanju	povedala: 
»Zadovoljna sem, da so člani Sveta OI prepoznali moje 
kompetence ter zastavljeni program dela in razvoja On-
kološkega inštituta kot pravi odgovor za izzive, s kate-
rimi se sooča inštitut. Predvsem mi je v čast, da so me 
med štirimi kandidati podprli tudi zunanji člani Sveta 
OI. Podporo številnih sodelavcev sem namreč imela že 
prej. Verjamem, da je današnja izražena podpora dobra 
osnova za izvedbo zastavljenega programa dela potem 
ko bo odločitev s strani Sveta OI potrdila še vlada. V 
programu sem med drugim izpostavila dva velika ci-
lja, ki bosta vodila naša prizadevanja: prvi je izboljša-
nje notranjega delovanja in razmer znotraj OI, drugi 
pa krepitev ugleda inštituta navzven in krepitev statusa 
zavoda kot nacionalnega centra na področju onkologije. 
Verjamem, da skupaj s sodelavci lahko dosežemo po-
membne premike tako v korist bolnikov kot zaposlenih 
samih. Zahvaljujem sem vsem za izkazano zaupanje in 
tudi prihodnjo podporo. Pomembni cilji so pred nami 
– dosežemo jih lahko le skupaj in enotno.«

tra v okviru državnega programa DORA. Na presejalno 
mamografijo v BGP Kranj so vabljene vse ustrezne žen-
ske med 50. in 69. letom iz občin Kranj, Naklo, Cerklje 
na Gorenjskem, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas, Jezer-
sko, Preddvor, Šenčur, Železniki in Žiri. 

Presejalno slikanje v SB Ptuj in BGP Kranj izvaja 
osebje bolnišnice, v mobilni enoti v Postojni pa radiolo-
ški inženirji z OI, oboji posebej izobraženi za program 
DORA. Vse mamografske slike odčitavajo zdravniki 
radiologi z OI, prav tako morebitne dodatne preiskave 
slikane ženske opravljajo na OI.  

Otvoritev presejalne enote DORA v Postojni. Na sliki z leve proti 
desni direktor Bolnišnice Postojna Sebastjan Merlo, predsednica 
Europe Donne Mojca Senčar, župan Postojne Igor Marentič, vodja 
DORE Maksimiljan Kadivec.

Predaja certifikata presejalnemu centru DORA v BGP Kranj. 
Na sredini slike z leve proti desni Mojca Gobec z Ministrstva 
za zdravje, direktorica BGP Kranj Andreja Cerkvenik Škafar in 
Maksimiljan Kadivec. 
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10. Evropski teden preprečevanja 
raka materničnega vratu

Od 24. do 30. januarja 2016 je pod okriljem Evropske 
zveze proti raku materničnega vratu (European Cervical 
Cancer Association, ECCA) potekal 10. Evropski teden 
preprečevanja raka materničnega vratu. Ob tem so v Dr-
žavnem programu ZORA pod vodstvom dr. Maje Primic 
Žakelj pripravili izjavo za javnost s ključnimi poudarki 
delovanja programa. V Sloveniji je bila v letu 2014 za-
beležena najmanjša incidenca raka materničnega vratu 
v zadnjih 60 letih. V zadnjih letih zaradi učinkovitega 
presejalnega programa ZORA najpogosteje zbolevajo 
starejše ženske po 50. letu, ki se niso redno udeleževale 
programa ZORA. Podatki tudi kažejo, da je v Sloveniji še 
vedno premajhna precepljenost proti HPV. 

Zato so v DP ZORA ob tej priložnosti pozvali:
• ženske, še posebej v starosti 50–64 let, da se redno 

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

• starše, da cepijo svoje otroke proti HPV in s tem 
zmanjšajo tveganje, da bodo njihovi otroci zboleli 
s predrakavimi spremembami in raki, povezani z 
okužbami s HPV – med drugim so cepljena dekle-
ta pomembno manj ogrožena za predrakave spre-
membe in raka materničnega vratu. 
 

Izšlo letno poročilo Registra raka 
RS za leto 2012 

Letno poročilo Registra raka RS za leto 2012 je v tiska-
ni obliki izšlo februarja 2016. Podatki so bili dostopni na 
portalu SLORA že novembra 2015. 

Ključni podatki: 
• Leta 2012 je v Sloveniji za rakom zbolelo 13.277 ljudi 

(7.240 moških in 6.037 žensk), umrlo pa jih je 5.821 
(3.264 moških in 2.557 žensk). 

• Med nami je konec leta 2012 živelo 89.791 ljudi 
(39.337 moških in 50.454 žensk), ki jim je bila v ži-
vljenju postavljena diagnoza vsaj ene rakave bolezni. 

 Od vseh rakavih bolnikov, zbolelih leta 2012, jih je 
bilo več kot 59 % starejših od 65 let. 

• Najpogostejši raki pri nas (kože, debelega črevesa 
in danke, prostate, pljuč, pa tudi dojke) so povezani 

z nezdravim življenjskim slogom, čezmernim son-
čenjem, nepravilno prehrano, kajenjem in čezmer-
nim pitjem alkoholnih pijač; ogroženost z njimi je 
treba zmanjšati z ukrepi primarne preventive. 

• Petletno relativno preživetje odraslih slovenskih 
bolnikov s katero koli vrsto raka (brez nemelanom-
skega kožnega), ki so zboleli v obdobju 2008–2012, 
je bilo 54-odstotno, bolnic pa 59-odstotno. 

Onkološki inštitut leto 2015 
zaključil s pozitivnim rezultatom

Člani Sveta OI so na 18. seji  26. februarja 2016 po-
trdili Letno poročilo OI za leto 2015. OI je lansko leto 
vsem onkološkim bolnikom na OI zagotovil ustrezno 
celostno zdravstveno oskrbo in ob tem zaključil leto 
s 390.583,00 evrov presežka prihodkov nad odhodki. 
Člani so se seznanili tudi s poročilom o strokovnem 
delu za leto 2015. 

V. d. generalne direktorice OI Zlata Štiblar Kisić: “On-
kološki inštitut je tudi v letu 2015 nadaljeval z uspešnim 
delom in vsem bolnikom na OI zagotovil ustrezno celo-
stno zdravstveno oskrbo, ob tem pa poslovno leto 2015 
ponovno zaključil s pozitivnim poslovnim rezultatom, 
kar je zasluga prizadevnosti vseh zaposlenih OI.‘‘  

Strokovni direktor doc. dr. Viljem Kovač, dr. med.,: “V 
strokovnem poročilu OI ugotavljamo, da so zdravni-
ki in drugi zaposleni praktično v vseh organizacijskih 
enotah opravili več storitev ob približno enakem številu 
kadrov. Predvsem se je povečalo število slikovnih prei-
skav ter število bolnikov, ki smo jih zdravili z operacijo, 
radioterapijo in sistemsko (kemoterapijo in tarčnimi 
zdravili). Ker število obolelih za rakom v Sloveniji na-
rašča, je bilo takšno povečanje pričakovati. Povečanje 
gre na račun večje starosti našega prebivalstva pa tudi 
zgodnejšega odkrivanja raka, zlasti s presejalnimi te-
sti. Radi bi izpostavili, da smo uvajali tudi nove načine 
zdravljenja, posebej z novimi obsevalnimi tehnikami 
in novimi zdravili. Samo z velikim entuziazmom in 
prizadevanjem smo se uspeli izogniti nedopustnim 
čakalnim dobam. Ob tem pa smo seveda na Inštitutu 
izvajali predklinične in klinične raziskave ter izvajali 
pedagoško dejavnost, vključno za obe slovenski medi-
cinski fakulteti, ljubljansko in mariborsko.” 
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Na novinarski konferenci so kot govorci nastopili (z leve proti desni): Maja Primic Žakelj, predsednica 
Zveze slovenskih društev za boj proti raku, Branko Zakotnik, koordinator Državnega programa za 
obvladovanje raka 2010-2015, Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata  za javno zdravje 
na MZ, Marija Vegelj Pirc, predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Zbrane je uvodoma 
pozdravila Zlata Štiblar Kisić, v. d. generalne direktorice OI.

Onkološki inštitut podprl vseslovensko akcijo 
ozaveščanja o moških rakih z naslovom 

»PRAVI MOŠKI«

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije in Zveza slo-
venskih društev za boj proti raku sta v sodelovanju z 
Onkološkim inštitutom Ljubljana in Ministrstvom za 
zdravje RS 1. februarja 2016 v prostorih OI predstavila 
vseslovensko akcijo ozaveščanja o moških rakih. Glav-
no sporočilo in namen akcije sta moške intenzivneje 
seznanjati z možnostmi preprečevanja in čim prejšnje-
ga odkrivanja raka. 

Podatki Registra raka RS in Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje kažejo, da moški zbolevajo in umirajo 
za rakom v večji meri kot ženske. Med značilne moške 
rake sodita rak mod in rak prostate. Več kot pri ženskah 
je pri moških raka debelega črevesa in danke, pljučnega 
raka in raka glave in vratu.

Najpomembnejša sporočila akcije:
1. Moški naj bodo bolje seznanjeni z dejavniki tvega-

nja te bolezni in naj vedo, kako se odzvati in na koga 
se obrniti, če in ko pride do težav.

2. Pravi moški ve, da mora skrbeti za svoje zdravje in 
biti pozoren na najmanjše telesne spremembe.  

Nasveti, kaj lahko ukrenete že danes, da 
zmanjšate ogroženost z rakom:

• Opustite škodljive navade in razvade (opustite kaje-
nje in prekomerno pitje alkoholnih pijač)!

• Prehranjujte se zdravo, bodite telesno dejavni in 
vzdržujte normalno telesno težo!

• Bodite pozorni in skrbite za zdravo delovno in bival-
no okolje! Udeležujte se organiziranega presejalne-
ga programa Svit!

• Redno se pregledujte, pozorno spremljajte svoje po-
čutje in se že ob najmanjši telesni spremembi odlo-
čite za preventivni pregled. 
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Obisk ministrice za zdravje ob 
uspešnem zaključku obnove 
vodovoda v kliničnem delu OI

V petek, 4. marca 2016, je na OI potekal slavnostni dogodek 
ob uspešnem, predčasnem zaključku obnove vodovodnega 
sistema v stavbah D, E, H Onkološkega inštituta Ljubljana 
(OI), ki se ga je udeležila tudi ministrica za zdravje ga. Milojka 
Kolar Celarc. 

Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki izvajal-
ca, podjetja Kovinar Kočevje, in nadzora, podjetja DRI 
upravljanje investicij d.o.o. Obnova vodovoda na bolni-
ških oddelkih OI je bila predčasno zaključena, kar je 

pomenilo, da so vsi porabniki vode v tistih stavbah OI, 
kjer je obnova potekala (D, E, H), že na novi vodovodni 
napeljavi. 

V. d. generalne direktorice OI Zlata Štiblar Kisić: “Iskre-
no se zahvaljujem vsem svojim sodelavcem za trud in 
potrpežljivost, da je obnova vodovoda potekala tako, da 
bolniki tega niso občutili in da je obnova v kliničnem 
delu inštituta uspešno predčasno zaključena. Svoje delo 
so, kot do sedaj kaže, korektno opravili tudi izvajalec in 
nadzor. Hvala vsem, ki so ves čas obnove skrbno bdeli 
nad varnostjo za bolnike in tudi zaposlene in prispevali 
k uspešno zaključenemu projektu. Ob tem je treba še 
enkrat poudariti, da je OI že od dokončne preselitve v 
novogradnjo leta 2007 do izdelave izvedenskega mne-
nja in poročila o stanju na vodovodnem sistemu, ki ga 

Janez Arko – Johnny je svojo izkušnjo z rakom prenesel v pesem. 
Skupaj s prijateljem sporočata, da se raka da premagati, ter upata, da 
bo ta pesem nekaterim prinesla potrebno motivacijo in voljo do borbe.

Svetovni dan proti raku z geslom »Mi zmoremo. 
Jaz zmorem. (We can. I can.)

Mednarodna zveza proti raku (UICC), katere člana 
sta tudi Onkološki inštitut Ljubljana (OI) in Zveza slo-
venskih društev proti raku, je na letošnji svetovni dan 
proti raku 4. februarja začela 3-letno kampanjo pod ge-
slom »Mi zmoremo. Jaz zmorem. (We can. I can.)«, ki 
išče odgovore na vprašanje, kaj lahko mi kot družba in 
jaz  kot posameznik naredimo za to, da zmanjšamo glo-
balno breme raka. 

Onkološki inštitut Ljubljana je ob tej priložnosti 
podprl projekt ozdravljenega bolnika z rakom Janeza 
Arka - Johnnyja, ki je svojo izkušnjo z rakom prenesel v 

pesem z naslovom ‚‘Bitka‘‘. Snemanje videospota je po-
tekalo v prostorih Onkološkega inštituta, pesem je bila 
javnosti prvič predstavljena na svetovni dan raka. 

Janez Arko – Johnny je pesem ‚‘Bitka‘‘ posnel sku-
paj z ljubljanskim raperjem Hodžo. S pesmijo želita z 
drugimi deliti zgodbo o bitki z rakom z vidika bolnika 
in prijatelja, ki ga podpira pri borbi. Ob tem sporočata, 
da se raka da premagati, ter upata, da bo ta pesem ne-
katerim prinesla potrebno motivacijo in voljo do borbe. 
Videospot si lahko ogledate na vidoeportalu Youtube. 

Na sliki avtorja pesmi 'Bitka' med snemanje videospota, ki je 
potekalo v prostorih OI:  ozdravljeni bolnik z rakom Janez Arko – 
Johnny (levo) in ljubljanski raper Hodža
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je pripravil Zavod za gradbeništvo decembra 2010 in 
ki je pokazal slabo stanje vodovodnega sistema, in do 
danes ves čas s povečanimi napori, rednimi meritvami, 
takojšnjimi ukrepi in znanjem in zavestjo vseh zaposle-
nih skrbel za to, da bolniki niso bili ogroženi.” 

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je poudari-
la, da uspešen zaključek tega projekta dokazuje, da se 
stvari premikajo na bolje in da se gradnje v zdravstvu 
lahko zaključijo pravočasno, brez aneksov. Izpostavila 
je izjemno sodelovanje med izvajalcem, nadzorniki in 
zaposlenimi ter bolniki na Onkološkem inštitutu, da so 
dela potekala tako dobro in brez zapletov. Napovedala je 
tudi, da bodo v kratkem dobili dokumentacijo za razpis 
za izboljšanje požarne varnosti na inštitutu. 

Primopredaja novega vodovodnega 
sistema

30. marca 2016 je bila opravljena primopredaja 
objekta oziroma novega vodovodnega sistema, ki je 
je vezana na izvedena dela po pogodbi in na končni 
rok izvedbe. Večina del je zaključenih; vodovod v pol-
ni meri uporabljamo od začetka februarja 2016, po-
samezne odseke pa od konca julija lanskega leta. Ob 
tem so bila izvedena tudi določena testiranja delovanje 
sistema. Primopredajo so podpisali izvajalec Kovinar 
Kočevje, nadzor DRI upravljanje investicij, Ministrstvo 
za zdravje kot investitor in Onkološki inštitut Ljubljana 
kot uporabnik. 

Uvedba del v posel se je začela 17. marca 2014, priče-
tek del na oddelkih je bil 1. julija 2015, februarja letos pa 
so se zaključila vsa dela v kliničnem delu Onkološkega 
inštituta. Dela na oddelkih so bila zaključena celo pred 
terminskim planom. 

Predstavitev sistema novega 
vodovoda in protipožarna zaščita

(poročilo pripravljeno 1. 3. 2016)
Sistem novega vodovoda je glede na stari vodovod 

bolj obsežen, z več vgrajenimi elementi, ki zagotavljajo 
varnost obratovanja. Tako je po novem ob vstopu vode v 
objekt vgrajena ultrafiltrirna naprava, hladna sanitarna 
voda ima dodan povratni vod, ki je tudi hlajen, toplotne 
postaje za pripravo tople sanitarne vode so tri, manj-
še, od prejšnje ene, ki je bila večja. Poleg tega je ločena 
napeljava za tehnološko vodo in za hidrantno vodo. Na-
men ultrafiltrirne naprave je, da se vsa voda ob vstopu 
v objekt prefiltrira, s čemer se izločijo nesnaga in mi-
kroorganizmi dimenzij nad 0,02 mikrometra. Naloga 
povratnih zank, tako na hladni kot topli sanitarni vodi, 
je zagotavljanje konstantno zadostne pretočnosti vodo-
vodnega omrežja in s tem posledično tudi ustrezni tem-
peraturni profil vode po objektu. Tako se temperatura 
hladne vode ohranja pod 20 0C in topla nad 60 0C. 
Ustrezno temperaturo hladne vode v povratnih zankah 
zagotavljajo na novo nameščeni hladilni agregati. To-
plotne postaje so po novem tri. Ločene so na objekta D 
in E vzhod, D in E zahod ter H posebej. Takšna rešitev 
omogoča krajše razdalje od priprave sanitarne vode do 
končnega iztočnega mesta (pipe), kar je ugodno za iz-
menjavo vode v sistemu (voda je manj časa v ceveh). 
Več postaj v neki meri zagotavlja tudi redundantno 
delovanje v primeru izpada določene toplotne postaje. 
Poleg naštetega je ločen tehnološki vod, na katerega so 
priključene naprave, ki za svoje delovanje potrebujejo 
sanitarno vodo. 

Zasnova in delovanje vodovoda omogočata varnejše 
obratovanje kot prejšnji vodovod, pri tem pa je treba 
poudariti tudi ustrezno (u)porabo. Onkološki inštitut 
Ljubljana spada med večje objekte, tako da se ob šte-
vilnih prostorih zgodi, da kakšnega iztočnega mesta, v 
manj uporabljanih prostorih, kljub redukciji iztočnih 

Po novinarski konferenci so govorci nazdravili s kozarcem vode iz 
pipe. Med direktorjema OI je ministrica zdravje Milojka Kolar Celarc, 
na desni pa Ksenja Marc iz podjetja DRI upravljanje investicij, ki je 
opravljalo nadzor, in Alojz Ivančič, direktor izvajalca Kovinar Kočevje.
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mest ne uporabljamo. Tako marsikatera pipa ostaja za-
prta dlje kot je to priporočljivo in marsikateri tuš služi 
kot skladišče ter podobno. Uporabnike naprošamo, naj 
novi vodovod uporabljajo tudi s stališča prej omenjenih 
navedb, saj bo v neki meri varno obratovanje novega 
vodovoda odvisno tudi od nas samih. Ob tem naj se na 
teh manj uporabljenih iztočnih mestih upošteva navo-
dila o točenju vode sanitarne službe OI, ki je zadolžena 
za to področje. 

Ob sanaciji vodovoda je bila ugotovljena tudi po-
manjkljiva protipožarna zaščita. Tako so bile v sklopu 
sanacije vodovoda vgrajene ali na ustrezno mesto pre-
stavljene požarne lopute v oddelkih H2, H1, D1, E4, E3 
in E1, ki so bile tudi ustrezno požarno tesnjene. Ob tem 
so bili vgrajeni tudi pripadajoči kabli zaradi kasnejšega 
čim krajšega posega na oddelkih zaradi požarne sanaci-
je. Prednost so imeli bolniški oddelki in oddelki, ki de-
lujejo prek celega leta oziroma bi kasnejša selitev pov-
zročila bistveno več težav kot selitev drugih (E3). Dela, 
ki bodo sledila v okviru sanacije protipožarnih sistemov, 
bodo po obsegu manjša in krajša od sanacijskih del pri 
vodovodu. Predvidoma se bo posegalo v posamezne 
prostore in ne v celoten oddelek, kaj bodo ta sanacijska 
dela zajemala, pa bo znano v prihodnje, ko bodo izde-
lani načrti. Nadaljevanje del pri sanaciji protipožarnih 
sistemov bo verjetno vezano na remont operacijskega 
bloka, ki bo izveden konec julija in v začetku avgusta. 
Trenutno še niso znani datumi nadaljevanja del sanaci-
je protipožarnih sistemov, boste pa, ko bo to aktualno, o 
tem tudi obveščeni.  

Andrej Šarc, u. d. i. s.

TEDEN BOJA PROTI RAKU: 
»Udeležujte se organiziranih 
presejalnih programov Zora, Dora, 
in Svit«

V ponedeljek, 7. 3. 2016, so se z novinarsko konfe-
renco na OI začele prireditve ob Tednu boja proti raku, 
ki ga tradicionalno prireja Zveza slovenskih društev za 
boj proti raku, letos v sodelovanju z OI in Nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje (NIJZ). Teden je izpostavil 

Novinarske konference se je udeležilo več novinarjev in 
predstavnikov nevladnih organizacij bolnikov z rakom. 

12. nasvet iz prenovljenega Evropskega kodeksa proti 
raku in potekal pod geslom: »Udeležujte se organizira-
nih presejalnih programov Zora, Dora, in Svit«, s kate-
rim so vse tri organizacije pozvale ljudi, da se odzovejo 
na vabila teh programov. Podporo temu pozivu sta iz-
rekla v. d. generalnega direktorja ZZZS Samo Fakin in 
direktorica direktorata za javno zdravje na MZ Mojca 
Gobec. Na novinarski konferenci so predstavniki treh 
državnih presejalnih programov predstavili delo in no-
vosti posameznega programa, predstavljene so bile tudi 
pomembne novosti OI v letu 2015.

Organizirani presejalni programi za zgodnje 
odkrivanje raka
Zdravljenje večine rakov je uspešnejše, če so odkriti 

na začetni stopnji razvoja. S presejalnimi programi lah-
ko odkrivamo raka ali predrakave spremembe, še pre-
den se pojavijo simptomi ali znaki bolezni. V Sloveniji 
se izvajajo trije presejalni programi za zgodnje odkriva-
nje raka, ki jih je že leta 2003 priporočil Svet Evropske 
zveze: ZORA – zgodnje odkrivanje predrakavih spre-
memb materničnega vratu; DORA – zgodnje odkriva-
nje raka dojk; SVIT – zgodnje odkrivanje predrakavih 
sprememb in zgodnejših oblik raka na debelem čreve-
su in danki. Osnovni namen vseh presejalnih progra-
mov za raka je zmanjšati umrljivost zaradi te bolezni, z 
zdravljenjem predrakavih sprememb pa tudi incidenco 
teh rakov (število novih rakov). Da bi bili ti programi 
uspešni, je poleg ustrezne kakovosti vseh postopkov v 
programu pogoj tudi to, da se jih udeleži vsaj 70 % cilj-
ne skupine prebivalstva.  
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V letu 2015 je bilo 
na OI prenesenih 
/ prebranih preko 
22.000 člankov.

V katalogu COBISS/OPAC lahko po lokalni bazi 
OILJ dostopate do preko 11.600 zapisov posamičnih 
naslovov monografij, serijskih publikacij, člankov, izve-
denih del in drugega gradiva. Gradivo s statusom »pro-
sto - na dom« si lahko izposodite - to gradivo je možno 
vnaprej rezervirati tudi prek servisa Moja knjižnica. 
Preostalo gradivo je bodisi čitalniško bodisi trajno izpo-
sojeno na oddelkih OI. 

Vnos bibliografij
Osebne bibliografije se vpisujejo v sistem COBISS na 

predlog avtorja dela po veljavni Tipologiji doku mentov / 
del za vodenje bibliografij in Dodatnih navodilih za ka-
talogizacijo bibliografskih enot, ki se upo  števajo pri vre-
dnotenju raziskovalne uspešnosti. 

Napro šamo za redno dostavo gradiva za vpis 
bibliografij.

Nabava gradiva
Za nabavo literature prosimo, da izpol-

nite obrazec Predlog za nakup strokovne 
literature, ki je dosegljiv na intranetu. 

Knjižnica glede na ugodnejšo ceno izbere 
domačega ali tujega knjižnega distributerja. Do-
bavni rok je večinoma teden do mesec dni. Gradivo vpi-
šemo v COBISS in mu določimo inventarno številko. 
Zaposleni jo nato prejme prek kurirske službe, izposo-
jena je prek sistema COBISS, na njegovo ime, za ne-
določen čas, nakup bremeni stroškovno mesto oddelka 
zaposlenega, gradivo pa ostaja last knjižnice. 

Nakup na enak način prek knjižnice lahko opravlja-
jo tudi specializanti s svojimi sredstvi, s to razliko, da 
gradivo ostaja njihova last in ne last knjižnice (ne dobi 
inventarne številke, ni dodanega zapisa v COBISS).

V zadnjih letih smo na takšen način letno kupili 
okrog 60 knjig, nekatere tudi v več izvodih.

Strokovna knjižnica v 
letu 2016
Strokovna knjižnica se nahaja v pritličju stavbe B in je odprta vsak delovni dan od 
8. do 15. ure. Članarine za zaposlene na OI ni. Knjižnica ima tudi čitalnico.

Znanstvene in strokovne e-revije in e-članki
Knjižnica vsako leto obnavlja oz. dopolnjuje naroč-

nine za serijske publikacije, ki so danes večinoma v e-
-obliki, bodisi jih naroča individualno bodisi prek kon-
zorcijev, ki jih koordinirata NUK in CTK.

Preko 5.000 naročenih naslovov revij je dostopnih 
vsem uporabnikom, ki dostopajo iz računalnikov v 
mreži OI, prek naslednjih povezav:
•  Science Direct Freedom Collection, http://www.

sciencedirect.com/science/journals
• SpringerLink, http://link.springer.com/
•  Wiley Online Library, http://onlinelibrary.wiley.com/
• Sage, http://online.sagepub.com/browse/by/

title?source=available
•  BioMed Central, http://www.biomedcentral.com/

journals
Za iskanje želene znanstvene in strokov-

ne literature s področja biomedicine vam 
knjižni čarji priporočamo tudi iskalnik Pu-
bMed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

Za dostop do seznama vseh elektronskih 
revij, ki jih naroča OI, sledite povezavi: 

http://metaiskalnik.izum.si/sfxlcl41/az/oilj 
in kliknite zavihek Iskanje.  
 
V letu 2015 je bilo na OI prenesenih / prebranih preko 
22.000 člankov.

Najbolj brane e-revije v letu 2015 so bile: Interna-
tional Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics 
(1.200 vpogledov), The Lancet Oncology (1.100 vpogle-
dov), Radiotherapy and Oncology (800), European Jo-
urnal of Cancer (750), The Lancet (650); sledijo z več 
kot 100 vpogledi letno: Gynecologic Oncology, Euro-
pean Urology, The Breast, Cancer Treatment Reviews, 
Cancer Letters, European Journal of Surgical Oncology 
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(EJSO), Critical Reviews in Oncology/Hematology, Se-
minars in Oncology, Lung Cancer, Medical Dosimetry, 
Oral Oncology, Seminars in Radiation Oncology, Best 
Practice & Research Clinical Anaesthesiology, Annals 
of Surgical Oncology, Der Anaesthesist.

E-baze in klinična orodja
Strokovna knjižnica v sodelovanju z osta-

limi sektorji nabavlja tudi elektronske baze 
oz. klinična orodja: klinično orodje UpTo-
Date Anywhere (UTDA), zbirke CINAHL 
in Cochrane, onkološko klasifikacijsko 
orodje za TNM Online, za lekarno Micro-
medex ter Kinetidex, za radiologe, radiote-
rapevte in nuklearce STATdx ter eAnatomy 
Professional, za patologijo in citologijo diagnostič-
ni pripomoček PathIQ Immunoquery, za molekularno 
diagnostiko diagnostični pripomoček ter podatkovno 
zbirko Biobase.

Medknjižnična izposoja
Strokovna knjižnica sodeluje z ostalimi knjižnicami 

po Sloveniji (predvsem s CMK in knjižnicami iz bio-
medicinskega področja) in tujini na področju medknji-
žnične izposoje. 

Medknjižnično se izposojajo monografije v fizični 
obliki ter nabavljajo članki in poglavja iz knjig, ve-

činoma v obliki pdf, včasih kot kopije. 
Naročeno gradivo, ki ga na OI ne hrani-

mo v fizični obliki ali pa do njega nimamo 
zakupljenega elektronskega dostopa, knji-
žnica pridobi iz Slovenije ali tujine prek 
servisa Subito, v katerega so povezane knji-

žnice v Nemčiji. Naročeni članek prejmemo 
praviloma še isti dan, knjiga potuje po klasični 

pošti nekaj dni.  
Marjeta Jerala in David Ožura

Strokovna 
knjižnica v 

sodelovanju z ostalimi 
sektorji nabavlja tudi 

elektronske baze 
oz. klinična orodja

Čestitke ob imenovanju za predstavnico mladih gine-
koloških onkologov ESGO za Slovenijo. Zakaj ste kan-
didirali za to mesto in kakšna je vaša vizija povezovanja 
ginekoloških onkologov?
AG: Hvala lepa za čestitke. Za kandidaturo sem se od-

ločila po pogovoru z mlajšimi kolegi in po premisleku o 
tem, kaj lahko Onkološki inštitut in Slovenija pridobita s 
sodelovanjem z evropskim združenjem.

V večni evropskih držav imajo ginekologi možnost 
dodatnega usposabljanja v obliki subspecializacije iz 
ginekološke onkologije. Pri nas te vrste izobraževanja 

P O G O V A R J A L I  S M O  S E

Andreja Gornjec, dr. med., izvoljena za slovensko 
predstavnico mladih ginekoloških onkologov pri 
evropskem združenju za ginekološko onkologijo

Pogovarjali smo se z Andrejo Gornjec, dr. med., specialistko ginekologije in 
porodništva, ob izvolitvi za slovensko pred stavnico mladih ginekoloških onkologov 
pri ESGO (evropskem združenju za ginekološko onkologijo). 

nismo formalizirali. Kateri so po vašem mnenju glav-
ni problemi v usposabljanju mladih onkoloških gine-
kologov pri nas?
AG: Program izobraževanja je že natančno opredelil 

ESGO, tako da tu ni nejasnosti in problemov. Rabimo do-
govor med izvajalci o izvajanju programa, s čimer mislim, 
da ne bi bilo večjih težav s strani izvajalcev. V finančno 
strukturo se ne bom spuščala. Želela bi si pa stalno mo-
žnost oz. kar programsko izobraževanje v večjih evropskih 
ginekološko-onkoloških kirurških centrih. 

Žiga Jan
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Zato smo v decembru 2015 članice tima za promoci-
jo zdravja na delovnem mestu vsem zaposlenim posre-
dovale anketni vprašalnik, s katerim smo skušale prido-
biti podatke, ki jih bomo uporabile kot osnovo za izde-
lavo Programa promocije zdravja na delovnem mestu. 
V tem programu bodo navedene aktivnosti in ukrepi, ki 
bodo po odobritvi vodstva izvajani v okviru OI.  

POVZETEK REZULTATOV
Delovno mesto:
Ker v službi preživimo veliko časa, je po-

membno, da so razmere na delovnem me-
stu čim manj obremenjujoče in stresne. 
Rezultati so pokazali, da so ravno psi-
hične obremenitve in stres največji de-
javnik, slabi odnosi in komunikacija 
pa drugi največji dejavnik, ki vplivata 
na izčrpanost zaposlenih. Skoraj vsi 
anketiranci pa so se pripravljeni nau-
čiti drugačnega načina dela, s čimer bi 
se zmanjšale fizične obremenitve, kot so 
prisilna drža, dvigovanje bremen … Velik od-
stotek zaposlenih ocenjuje, da delovno mesto zadostuje 
ergonomskim zahtevam, skoraj enako velik odstotek pa 
opozarja tudi na neurejenost klimatskih razmer. Kljub 
temu, da si skoraj dve tretjini anketiranih vzame čas za 
odmor, je še vedno velik delež tistih, ki si odmora zara-
di takšnega ali drugačnega razloga ne vzamejo, kljub 
temu, da jim zakonsko pripada. 

Telesna aktivnost:
Z gibanjem ne pripomoremo samo k očesu vidnim 

spremembam, temveč vplivamo tudi na zdravje. Mladi 

Promocija zdravja na 
delovnem mestu
POVZETEK REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

se gibajo zaradi želje po fizični pripravljenosti in pre-
oblikovanju telesa, starejši pa zaradi vzdržljivosti ter 
zdravstvenih zapletov, ki se začnejo, ko smo enkrat v 
srednjih letih. Ker smo na delovnem mestu pogosto v 
prisilni drži in izpostavljeni drugim fizičnim obreme-
nitvam, je priporočljivo, da si vzamemo kratek odmor 
ter se raztegnemo. Nad idejo kratkih aktivnih odmorov 
za telovadbo je navdušena večina anketiranih, prav tako 
nad aktivnostmi, ki bi jih organiziral in/ali sofinanciral 
delodajalec med, po in/ali pred delovnim časom. Vese-

le smo bile rezultata, da so anketirani povprečno 
aktivni vsaj 2- do 3-krat tedensko, predvsem 

v smislu aktivnosti, kot so hoja, tek in ko-
lesarjenje. Izkazalo se je tudi, da imamo 
večje število ljubiteljev planin, vodenih 
vadb in telovadbe, organizirane v do-
mačem udobju. Težava lahko nastane 
pri aktivnostih, ki zahtevajo strošek, ta 

pa je pogosto večji od naše pripravljeno-
sti oz. zmožnosti plačila zanj.

Prehrana:
Več kot tri četrtine anketiranih si med delovnikom, 

predvsem v dopoldanskem času, vzame odmor za ma-
lico, ki pa je ne ocenjujejo kot najbolj kvalitetne. Z is-
tim razlogom si nekateri anketirani sploh ne vzamejo 
odmora za malico ali pa zanjo nimajo niti časa. Že pri 
pripravi anketnega vprašalnika smo predvidevale, da bo 
ogromno nezadovoljstva anketirancev izraženega ravno 
na račun prehrane. Kljub temu, da so v bližini trgovina, 
pekarna in različni gostinski ponudniki, si anketirani 
želijo organizirane prehrane, ki bi jo predstavljala tako 
topel kot tudi hladen obrok.

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

Rezultati so 
pokazali, da so ravno 
psihične obremenitve 

in stres največji 
dejavnik, slabi odnosi in 

komunikacija pa drugi 
največji dejavnik, ki 

vplivata na izčrpanost 
zaposlenih. 
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Psihično počutje:
Psihično počutje je enako pomembno telesnemu in 

sta v harmoniji, odvisna drug od drugega; od tod tudi 
izvira grški rek: »Zdrav duh v zdravem telesu.« Povečan 
obseg dela in nadurno delo so anketirani izposta-
vili kot ključen problem za naporno ter stre-
sno delo, ki se pogosto kaže tudi v psihični 
izčrpanosti po zaključenem delovniku. 
Vse skupaj pa lahko posledično vpliva 
na odnose s sodelavci, ki jih anketirani 
sicer ocenjujejo kot dobre. Kljub temu 
je bilo izraženih ogromno komentarjev 
oz. želja za izboljšanje odnosov, pomoči 
in solidarnosti ter neformalnega druže-
nja. V povezavi z nadrejenimi pa je zaznati 
manjše nezadovoljstvo v smislu neupoštevanja 
mnenj, predlogov in želja anketiranih. Za to, da bi se 
otresli stresa in sprostili, se anketirani najraje pogovar-
jajo s svojimi bližnjimi, ukvarjajo s športom ali z drugi-
mi sprostitvenimi vajami.

Zdravje:
Kot že velikokrat omenjeno je zdravje stanje popol-

nega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, 
in ne le odsotnost bolezni ali napake. Če prema-
lo skrbimo za svoje zdravje, tega blagostanja 
ne dosežemo, pojavijo pa se tudi zdravstvene 
težave. Anketirani se spopadajo predvsem 
z bolečinami v mišicah ramen, vratu in/
ali zgornjih udov, pa tudi z bolečinami v 
spodnjih udih. Zelo pogoste so težave s 
hrbtenico in prebavo. To kaže na pomanj-
kanje telesne aktivnosti in nepravilno 
prehrano, vse skupaj pa poleg napornega 
ter stresnega dela vpliva tudi na razpolo-
ženjske motnje, ki so pete po vrsti v po-
gostosti pojavljanja zdravstvenih težav pri 
anketiranih. Zaradi dela z računalniki ima 
veliko zaposlenih težave z vidom. Pojavi, ki 
jih anketirani zaznavajo čedalje pogosteje oz. 
so prisotni dlje časa, so pomanjkanje energije, 
izčrpanost, preobremenjenost in utrujenost. Po-
sledica tega so tudi pogosti glavoboli, nespečnost 
oz. težave s spanjem, prebavne motnje ... Odstotek 
anketiranih, ki kadijo, je nizek, več kot polovica anketi-

ranih je namreč nekadilcev. Tako eni in drugi, kot tudi 
nekdanji kadilci, pa se strinjajo, da bi se Onkološki in-
štitut Ljubljana lahko vključil v Evropsko mrežo bolni-
šnic brez tobaka. 

Na splošno pa si anketirani želijo, da bi 
promocijo zdravja na delovnem mestu 

uvedli tudi na Onkološkem inštitu-
tu, kar je pozitiven rezultat in dobra 
motivacija za tim promocije zdravja, 
da združimo moči ter poskrbimo za 
skupno dobro. Ko bodo aktivnosti oz. 

ukrepi določeni, boste o tem tudi obve-
ščeni. Potrebno pa si je zapomniti, da je 

zdravje eno samo in ga ne moremo deliti na 
službeno in zasebno, zato ga pazite kot največji 

zaklad, saj to tudi je. 
Kristina Tabaček, Kadrovska služba

Helena Zaletel, Enota za zdravje in varstvo pri delu

Anketirani se 
spopadajo predvsem z 
bolečinami v mišicah 

ramen, vratu in/ali 
zgornjih udov, pa tudi z 
bolečinami v spodnjih 
udih. Zelo pogoste so 
težave s hrbtenico in 

prebavo. 
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Delavca je treba obravnavati kot posameznika, ki 
ima v prvi vrsti pravice osebne narave in šele nato ob-
veznosti iz delovnega razmerja. Zato je treba zasebnost 
delavca varovati tudi na delovnem mestu. Delodajalca 
(OI) k temu zavezujejo Zakon o delovnih razmerjih, 
Zakon o varstvu osebnih podatkov in (interni) Pravilnik 
o varstvu osebnih in drugih podatkov na OI. 

Varstvo osebnih podatkov pacientov 
in njihova zasebnost
Zaposleni na OI smo na podlagi na-

vedenih zakonov in internega pravilni-
ka dolžni varovati osebne ter občutljive 
osebne podatke pacientov OI. V okviru 
projekta Evropske komisije EuroSOCAP 
so bile pripravljene Evropske smernice za 
zdravstvene delavce o zaupnosti in zasebnosti v 

P R A V N I  K O T I Č E K

zdravstvu (https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/
Pdf/Evropske_smernice_za_zdravstvene.pdf).

Vsi pacienti imajo pravico do zasebnosti in upraviče-
no pričakujejo, da bodo zaupnost njihovih osebnih po-
datkov dosledno varovali vsi na OI. Potrebe ranljivih pa-
cientov v povezavi z zaupnostjo so še večje – možnost za 

prekršitev te pa je večja kot pri drugih pacientih.
Delavci OI morajo pacientom zagotoviti 

vso potrebno podporo pri razumevanju 
zapletenosti stvari v povezavi z zaupno-
stjo, pomagati pa jim morajo tudi pri 
izražanju njihovih želja. V prostorih, ki 
so namenjeni za poslovanje s pacienti, 
morajo biti zasloni računalnikov name-

ščeni tako, da pacienti nimajo vpogleda v 
osebne podatke drugih. Medicinska doku-

mentacija mora biti pospravljena in varovana.

Nekaj o varstvu osebnih 
podatkov na OI
V prispevku bom na kratko predstavila le nekaj točk varovanja osebnih podatkov 
na OI. Več v prihodnje … 

Vsi pacienti imajo 
pravico do zasebnosti in 
upravičeno pričakujejo, 

da bodo zaupnost 
njihovih osebnih 

podatkov dosledno 
varovali vsi na OI. 
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Vaša vprašanja – naši odgovori

V: Zanima me, ali smejo pacienti pogovor z zdravnikom 
snemati (brez dovoljenja) in če me morda vprašajo, ali lah-
ko snemajo, ali lahko snemanje odklonim? Kar se tiče moje 
ambulante sem prepričana, da me pacienti snemajo (sicer 
se to ne zgodi pogosto, je pa zelo očitno, ko se to dogaja in 
zaenkrat pacientom še nikoli nisem nič rekla).

O: Snemanje vašega pogovora s pacientom je dopustno 
le, če ste o tem predhodno obveščeni in s tem tudi so-
glašate. Snemanje lahko odklonite oziroma zahtevate, 
da se vas ne snema. Ustavno sodišče RS se je v svojih 
odločbah že večkrat izreklo, da ima vsak človek »pravico 
do lastnega glasu«, ki pomeni pravico, da se odloči, kdo 
lahko sliši njegovo sporočilo (le posameznik, zaključe-
na skupina, javnost), zlasti pa tudi, ali bo njegov glas 

Lečeči zdravnik (oz. zdravnik, ki ga nadomešča) pre-
sodi glede na pacientovo zdravstveno stanje, s katerimi 
podatki se pacienta lahko seznani, da to ne bi 
škodljivo vplivalo na njegovo zdravstve-
no stanje. 

Zaupnost osebnih podatkov o 
pacientu pa je treba spoštovati tudi 
po njegovi smrti. Če je pacient z 
zmožnostjo odločanja pred smr-
tjo izrecno izrazil željo do zau-
pnosti svojih podatkov, je treba 
to željo spoštovati. Zato postopke 
zahtev za posredovanje medicin-
ske dokumentacije po umrlih paci-
entih vodi Pravna služba OI.

Še nekaj o videonadzoru na OI
Videonadzor na OI se izvaja na vstopih v stavbe 

zaradi izvajanja varnosti ljudi ali premoženja, zaradi 
zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službe-
nih prostorov ali če zaradi narave dela obstaja možnost 
ogrožanja delavcev. Znotraj delovnih prostorov se vide-
onadzor lahko izvaja le v izjemnih primerih, kadar je to 
nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za 
varovanje podatkov ter poslovne skrivnosti. Zaposleni 
zasebnost upravičeno pričakujemo tudi na delovnem 

Če imate s pravnega področja kakšna vprašanja 

ali vas zanimajo posebne teme in bi želeli, da o 

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

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

posnet. Posnetek glasu namreč daje oblast nad glasom 
drugega, ker omogoča reprodukcijo in tako posega v 
izključno pravico osebe, da razpolaga s tem, kar je go-
vorila, da sama odloča, kdo naj to sliši in kdo lahko to 
sliši. Za varstvo te pravice ni pomembno, kaj je vsebi-
na pogovora.  

Špela Sitar, univ. dipl. prav. 

mestu. Videonadzor se ne sme izvajati v garderobah, 
dvigalih ali toaletnih prostorih. Pri varovanju premože-

nja delodajalca je treba upoštevati tudi pravi-
co do zasebnosti delavca, zato se varova-

nja premoženja delodajalca ne more 
izvajati na način, ki bi posamezni-

ku na delovnem mestu povsem 
odvzel pravico do zasebnosti. Po 
drugi strani pa pretirano opravi-
čevanje pravice do zasebnosti ne 
more privesti do položaja, ko bi 
se s tem povsem izključila tudi 

pravica do varovanja premoženja 
delodajalca. Navsezadnje gre za dve 

ustavni pravici (pravica do zasebnosti 
in lastnina).

OI ima Evidenco videoposnetkov kot ka-
talog zbirke osebnih podatkov prijavljeno pri Informa-
cijskem pooblaščencu. Na OI imamo imenovano poo-
blaščeno osebo za vpogled v videoposnetke nadzornih 
kamer in njihovo obdelavo. Drugim osebam pregledo-
vanje videoposnetkov ni dovoljeno.

Lep pozdrav do naslednjič …  

Klara Mihaldinec, univ. dipl. prav.

Videonadzor na OI 
se izvaja na vstopih v stavbe 

zaradi izvajanja varnosti ljudi ali 
premoženja, zaradi zagotavljanja 

nadzora vstopa ali izstopa v 
ali iz službenih prostorov ali 
če zaradi narave dela obstaja 
možnost ogrožanja delavcev. 
Znotraj delovnih prostorov se 

videonadzor lahko izvaja le 
izjemoma.
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Absentizem - neprisotnost na delovnem mestu
Najširša opredelitev pojma absentizem pravi, da je to 

vsakršna odsotnost z delovnega mesta, ne glede na po-
javne	oblike,	vzroke	in	čas	trajanja	odsotnosti. Problemu 
absentizma v delovnem okolju je bilo v preteklosti name-
njenega že veliko časa, pri tem pa je pomembno, da razu-
memo, da so prisotni različni razlogi, zakaj pride do kraj-
še ali daljše odsotnosti. Absentizem kot celotna nepriso-
tnost na delovnem mestu vključuje tudi del opravičene 
odsotnosti, kot so redni letni dopust, odsotnost zaradi bo-
lezni ali poškodbe, študijski dopust, porodniški dopust, 
udeležba na športnih in kulturnih prireditvah, poroka, 
selitev, seje in sestanki (Friedl 1990). Ožja opredelitev se 
nanaša na tako imenovani zdravstveni absentizem oziro-
ma bolniški stalež, ki označuje odsotnost zaposlenega z 
dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana 
in ta nezmožnost za delo traja omejen čas. Pojasnjevanje 
absentizma pomeni odsotnost tudi zaradi neprijetnega 
delovnega okolja (neustrezni in nehigienski pogoji dela, 
slabi medsebojni odnosi, slaba organizacija dela, odda-
ljenost od družine, nerazumevanje vodstva za probleme 
delavcev, toleriranje uživanja alkohola ...) ali od dejavni-
kov, ki so vezani na družbo, kot so konfliktne situacije in 
drugi težji problem v družini. Pomemben dejavnik, ve-
zan na družbo, je organizacija in delo zdravstvene službe 
predvsem z dolgotrajno diagnostiko, dolgotrajno obdela-
vo za invalidsko komisijo, preobremenjenost zdravnikov 
in pomanjkanje ustreznega kadra.

Prezentizem - prisotni, toda v resnici odsotni
Prezentizem na delovnem mestu je skovanka dveh 

angleških izrazov »present« in »absenteeism« ter opisu-
je pojav, ko je posameznik prisoten na delovnem mestu, 
vendar	pri	delu	ni	miselno	zbran	in	učinkovit	zaradi	raz-
ličnih	razlogov, kot so bolezni, stres, duševne stiske, skrb 
za zdravje bližnjih, finančne ali pravne težave.

Absentizem in prezentizem – 
dva obraza istega problema

Prezentizem je pojav, ko so zaposleni prisotni na 
delovnem mestu, čeprav bi zaradi bolezni ali drugih 
razlogov morali biti doma (slabega počutja, bolezni, 
družinskih oz. osebnih stisk, nemotiviranosti za delo, 
preobremenjenosti, opravljanja osebnih stvari med 
delom) in zaradi teh razlogov niso 100-odstotno učin-
koviti. Njihova storilnost je zaradi tega nižja, možnost 
napak in nesreč pri delu pa veliko večja, kot če bi bili 
popolnoma zdravi.

Najpogostejši razlogi, ki zaposlene vodijo v prezenti-
zem, so občutek, da si ne morejo dovoliti dneva izostan-
ka, nimajo zagotovljenega namestnika, ki bi v primeru 
njihove odsotnosti prevzel naloge, za katere so odgovor-
ni, ko se vrnejo na delo, jih čaka še večja količina dela, 
obveza, da se morajo osebno udeležiti pomembnih do-
godkov ali sestankov, zaskrbljenost za varnost zaposli-
tve.

Delavci prihajajo v službo z različnimi obolenji ozi-
roma s kroničnimi ali epizodnimi tegobami, kot so ar-
tritis, bolečine v hrbtenici, alergije, astma, migrene in 
druge vrste glavobolov, prebavne motnje, depresija, gri-
pa, prehlad. Vsa ta obolenja vplivajo tako na kvantiteto 
dela (ljudje delajo počasneje kot običajno) kot tudi na 
kvaliteto dela (pojavljajo se napake pri delu), pri čemer 
so posledice odvisne od težav, ki tarejo zaposlenega, in 
narave dela.

Posledice prezentizma se lahko pri posamezniku ka-
žejo	v	podaljšanem	času	za	izvedbo	dela,	znižani	kvaliteti	
dela,	znižani	izvršilni	sposobnosti	(iniciativnost,	organi-
zacija	in	načrtovanje	lastnega	dela,	sposobnost	reševanja	
problemov	…),	znižani	količini	dela,	znižani	motivaciji,	
poslabšanju zdravstvenega stanja prizadetega delavca in 
tudi sodelavcev, kadar gre za nalezljive bolezni.

Krajša bolniška odsotnost je včasih nujna za učin-
kovit povratek na delo. Krajša bolniška odsotnost je v 
številnih primerih dolgoročno učinkovitejša strategija 
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spoprijemanja z boleznijo, saj posamezniku omogoči 
ustrezno okrevanje in učinkovit povratek na delo. Ber-
gström in sodelavci (2009) ter Hansen in Andersen 
(2009) so z longitudinalnima študijama potrdili, da 
prezentizem dolgoročno negativno vpliva na zdravje 
zaposlenih. Zaposleni, ki so bili več kot petkrat letno 
prisotni na delu kljub bolezni, so bili v obdobju nasle-
dnjih treh let pogosteje v daljšem bolniškem staležu, 
torej v bolniškem staležu, ki je trajal več kot 30 dni (Ja-
kopec Z., 2012).

Številne delovne organizacije sklepajo, da nizek 
delež bolniških odsotnosti pomeni dobro zdravstveno 
stanje zaposlenih, vendar je takšna ocena lahko lažno 
pozitivna. Kljub nizki stopnji absentizma je namreč 
lahko v organizaciji prisoten visok prezentizem. Ta se 
kaže kot posledica ukrepov za zniževanje absentizma, 
ko zaposleni čutijo pritisk v smeri izogibanja bolniškim 
odsotnostim. Zato lahko ukrepi za zniževanje absentiz-
ma, brez istočasnega merjenja prezentizma, pripeljejo 
do tega, da se produktivnost zaposlenih, kljub znižanju 
absentizma, ne izboljša.

Za delovno organizacijo lahko prezentizem predsta-
vlja	še	večji	strošek	kot	absentizem.	Problem je, da lahko 
z vidika finančne izgube skozi denarno enoto največkrat 
merimo le učinek absentizma, medtem ko prezentizem, 
ki je bistveno bolj obsežen pojav, velikokrat težje nepo-
sredno izmerimo. Odnos med tema dvema pojavoma bi 
lahko opisali s prispodobo ledene gore. Del ledene gore, 
ki je nad morsko gladino, predstavlja absentizem, večji 
del pod gladino pa prezentizem, ki je prikriti povzročitelj 
velikih stroškov v delovnih organizacijah (www.iri-lj.si). 
Ti stroški so indirektni in delodajalcem pogosto nevidni, 
vendar pa različne študije ugotavljajo, da stroški prezen-
tizma presegajo stroške absentizma. Angleška raziskava 
je pokazala, da je bila manjša produktivnost na delovnem 
mestu zaradi bolečin ali depresije skoraj trikrat večji stro-
šek kot pa odsotnost z dela zaradi istih zdravstvenih te-
žav. To pomeni, da je bil podjetju manjši strošek človek, 
ki je ostal doma zaradi bolečin ali depresije, kot pa tisti, 
ki je kljub težavam prišel na delo, vendar njegove delov-
ne zmožnosti niso bile na vrhuncu njegovih sposobnosti 
(Hemp, 2004).

Ukrepi za odpravljanje prezentizma so vsekakor 
strošek za delovne organizacije, toda strošek predsta-
vljajo tudi ljudje, ki prihajajo na delo bolni. Da bi se 
temu izognili, bi morali v delovnih organizacijah ra-

zumeti, da so ukrepi	za	odpravo	prezentizma	naložba,	
zato bi morali uvajati ukrepe, kot so:
• analiza zdravstvenih problemov zaposlenih in redni 

zdravstveni pregledi;
• preventivni	 ukrepi,	 osveščanje	 in	 izobraževanje za-

poslenih o preprečevanju poškodb, o varnem delu, 
pomenu pravočasnega ukrepanja v primeru bolezni, 
ustreznem režimu zdravljenja, zdravem življenjskem 
slogu, obvladovanju stresa, tehnikah sproščanja ipd.;

• izobraževalni	programi,	namenjeni boljšemu obvla-
dovanju specifičnih bolezni;

• individualna	pomoč delavcem z zdravstvenimi teža-
vami pri vračanju na delo po bolezni, urejanje njiho-
vim zmožnostim ustreznega dela, prilagoditve pri 
delu, redno spremljanje in zagotavljanje podpore s 
strani nadrejenega;

• programi za krepitev zdravja, katerih glavni cilj je iz-
boljšanje zdravja zaposlenih in ustvarjanje ugodnih 
delovnih pogojev.
Spodbujanje varnosti in zdravja na delovnem mestu 

predstavlja več kot zgolj spoštovanje zakonskih zahtev, 
saj lahko delodajalci svojim zaposlenim dejavno poma-
gajo izboljšati splošno zdravje ter dobro počutje. Pri 
zmanjševanju absentizma je torej zelo pomemben vpliv 
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delodajalcev, ki lahko z ustreznimi ukrepi na delu pri-
pomorejo k manjši odsotnosti z dela zaradi bolezenskih 
vzrokov. Vodja je tisti, ki lahko pomaga in tudi zahteva 
sodelovanje v primeru absentizma ter prezentizma in 
prepoznava, ali gre za individualne težave ali sistemske 
napake, ki prispevajo k ponavljajočim se odsotnostim 
več zaposlenih. Usposabljanje vodij za prepoznavanje 
navedenih težav je lahko dobra popotnica za učinkovi-
tejše delo zaposlenih.

Delodajalci se morajo zavedati, da zagotavljanje var-
nega in zdravega delovnega mesta zmanjšuje število 
poškodb ter bolezni, posledično pa tudi njihove stroške.

K A D R O V S K I  K O T I Č E K

Število zaposlenih na OI Ljubljana po organizacijskih enotah
NOTRANJA ORGANIZACIJSKA ENOTA PREDSTOJNIK/VODJA ŠT. ZAPOSLENIH

0.1. Generalni direktor v.d. generalne direktorice Zlata Štiblar Kisić, univ.
dipl.prav.

7

0.2. Strokovni direktor doc. dr. Vilijem Kovač, dr. med. 6
1.0. Diagnostična dejavnost

1.1. Oddelek za radiologijo asist. dr. Maja Marolt Mušič, dr. med 42
1.2. Oddelek za nuklearno medicino dr. Ivana Žagar, dr. med. 20
1.3. Oddelek za citopatologijo doc. dr. Veronika Kloboves Prevodnik, dr. med. 20
1.4. Oddelek za patologijo dr. Barbara Gazić, dr. med. 31
1.5. Oddelek za laboratorijske dejavnosti mag. Barbara Možina, mag.farm.,spec.med.biokem. 23
1.6. Diagnostični center za bolezni dojk mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med. 1

1.6.1. Enota za logistiko in planiranje slikanj Vesna Briški, dipl. inž. rad. 29
1.7. Oddelek za molekularno diagnostiko znan. svet. Srdjan Novaković, univ. dipl. biol. 10

2.0. Sektor operativnih dejavnosti prof. dr. Nikola Bešič, dr. med. 1
2.1. Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo 

operativnih strok
Ana Pekle Golež,dr. med. 11

2.2. Oddelek za kirurško onkologijo dr. Ibrahim Edhemović, dr. med 16
2.3. Oddelek za ginekološko onkologijo Aleš Vakselj, dr. med 6

3.0. Sektor radioterapije doc. dr. Irena Oblak, dr. med. 89
3.1. Oddelek za teleradioterapijo mag. Franc Anderluh, dr. med 29
3.2. Oddelek za brahiradioterapijo dr. Borut Kragelj, dr. med 6
3.3. Klinični oddelki doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel, dr. med 6
3.4. Oddelek radiofizike asist. Božidar Casar, univ. dipl. fiz. 26

4.0. Sektor internistične onkologije izr. prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med. 30
4.1. Oddelek za sistemsko zdravljenje tumorjev
4.2. Oddelek za zdravljenje malignih limfomov izr. prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković, dr. med. 7

5.0. Skupne zdravstvene dejavnosti
5.1. Paliativna oskrba Maja Ebert Moltara, dr. med. 2
5.2. Klinična prehrana in dietoterapija dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med. 10
5.3. Genetsko svetovanje doc. dr. Mateja Krajc, dr. med. 4
5.4. Psihoonkologija dr. Zvezdana Snoj, dr. med. 3
5.6. Nevrologija mag. Tanja Roš Opaškar, dr. med. 1

Ob dobro zasnovanih in izpeljanih ukrepih se nalož-
ba v zdravje zaposlenih delodajalcu dolgoročno gledano 
ne le povrne, temveč mu prinaša tudi dobiček na račun 
zmanjšanja bolniških odsotnosti in prezentizma ter po-
večanja produktivnosti zaposlenih (Aldana, 2002).

Posameznik ne sme pričakovati, da sta samo deloda-
jalec in država dolžna skrbeti za njegovo zdravje, ampak 
se mora zavedati, da je skrb za lastno zdravje ter zdravje 
v njegovi neposredni okolici tudi njegova obveznost in 
odgovornost.  

Ankica Orel
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5.7. Fizioterapija Edita Rotner, dipl. fiziot. 6
5.8. Zdravstvena administracija Karmen Porenta, posl. sek. 37
5.9. Obračun in fakturiranje Zorica Božič, posl. sek. 8

6.0. Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org. 3
6.1. Oddelek hospitalne zdravstvene nege in oskrbe asist. Marjana Bernot, dipl. m. s., univ. dipl. org. 1

6.1.1. Hospitali:
- Hospital H1, D1 Metka Zajc, dipl. m. s. 58
- Hospital H2, C1, C2, BRT Anamarija Šalehar, viš. med. ses. 78
- Hospital POP, INT Dejan Doberšek, dipl. zn. 55

6.1.2. Enota anestezijske in analgezijske ZN 
in oskrbe

Milka Mlakar Petrič, dipl. m. s. 14

6.1.3. Enota operacijske ZN in oskrbe Milka Mlakar Petrič, dipl. m. s. 23
6.2. Oddelek ambulantne zdravstvene nege in oskrbe Zvonka Kastelic, dipl. m. s., univ. dipl. org. 1

6.2.1. Enota ZN v specialistično ambulantni in 
diagnostični dejavnosti

Mateja Pangerc, dipl. m. s. 45

6.2.2. Enota ambulantna aplikacija sistemske 
terapije

Snežana Umičević, dipl. m. s. 20

6.2.3. Posvetovalnica za ZN in zdravstveno 
socialno svetovanje
- Posvetovalnica 2
- Zdravstveno - socialno svetovanje 3

6.3. Oddelek dejavnosti skupnega pomena Mojca Zadel, dipl. m. s. (nadomešča jo Andreja 
Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon.)

4

6.3.1. Enota centralne sterilizacije Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon. 9
6.3.2. Enota za klinične raziskave asist. Minka Macanović, mag. zdr. neg. 7
6.3.3. Enota za bolnišnično higieno 1
6.3.4. Enota za oskrbovalne deja Mojca Zadel, dipl. m. s. (nadomešča jo Zdenka 

Erjavšek, dipl. m. s.)
56

7.0. Lekarna Monika Sonc, mag. farm. spec. 20
8.0. Raziskovalna dejavnost

8.1. Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol. 5
8.1.1. Strokovna knjižnica za onkologijo David Ožura, univ. dipl. fil. in soc. kult. 3

8.2. Oddelek za eksperimentalno onkologijo prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol. 15
9.0. Epidemiologija in register raka dr. Maja Primic Žakelj, dr. med. 14

9.1. Register raka Republike Slovenije in drugi registri
9.2. Oddelek za epidemiologijo izr. prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med. 7

10.0. Upravne dejavnosti
10.1. Pravna Služba Špela Sitar, univ. dipl. prav. 3
10.2. Kadrovska Služba Kaja Kališnik, univ. dipl. prav 5

10.2.1. Enota za zdravje in varnost pri delu 2
10.3. Plansko analitska služba Petar Duralija, univ. dipl. ekon. 3
10.4. Finančna služba Silva Kristančič, ekon. 13
10.5. Tehnično vzdrževalna služba Damjan Tomc, univ. dipl. inž. stroj. 6
10.6. Služba javnih naročil mag. Marinka Zadel Vidmar, univ. dipl. ekon. 9

- Pralnica Marija Moškrič, viš. san. teh. 11
- Skladišče in vozniki 6

10.7. Služba za informatiko Gorazd Noč, univ. dipl. mat. 8
10.7. Služba za stike z javnostjo 1

SKUPAJ 998

prikazano je število zaposlenih na dan 31.1.2016

navedene so vodje, ki zasedajo delovno mesto vodje oziroma imajo za vodenje pooblastilo
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PREDSTAVITEV UVAJANJA IZBOLJŠEVANJA 
KAKOVOSTI NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU
Po vstopu v Evropsko unijo smo v Sloveniji pričeli 

s sistemskim pristopom h kakovosti in varnosti v zdra-
vstvu. Osnova tega pristopa je oblikovanje meril ter 
merjenje in dokumentiranje procesov v zdravstvenih 
ustanovah, ki vplivajo na kakovost zdravstvene oskrbe. 

Organiziranost 
Na Onkološkem inštitutu (OI) Ljubljana od leta 

2006 deluje Odbor za kakovost, katerega člani so gene-
ralni direktor, strokovni direktor, pomočnica direktor-
ja za zdravstveno nego in vodja komisije za kakovost. 
Odbor za kakovost je najvišji organizacijski organ za 
kakovost in varnost v bolnišnici. Pod njegovo taktirko 
deluje Komisija za kakovost, katere člani so predstavni-
ki različnih oddelkov OI: zdravniki, medicinske sestre 
in drugi poklicni profili. Izvedbo aktivnosti, ki izhajajo 
iz sklepov Odbora in Komisije za kakovost koordinira 
Služba	za	kakovost. V okviru kakovosti in varnosti paci-
entov je imenovan tudi pooblaščenec	za	varnost	pacien-
tov, ki je zdravnik.

DEJAVNOSTI V OKVIRU IZBOLJŠEVANJA KAKOVOSTI 
NA OI, KI TRENUTNO POTEKAJO
Na OI spremljamo obvezne kazalnike kakovosti, k 

čemur nas zavezuje Splošni dogovor za leto 2015. Ka-
zalnike kakovosti spremljamo mesečno in jih za vsako 
četrtletje redno objavljamo na spletni strani in/ali spo-
ročamo Ministrstvu za zdravje (MZ) v skladu z navodili.

Izboljševanje kakovosti nas uči, da je s sistematičnim pristopom možno izboljšati izide našega dela. 
Tudi po uvedbi sistema upravljanja celovite kakovosti oziroma nenehnega izboljševanja kakovosti 
ne smemo zaspati, ker mora kakovost postati del našega poklicnega delovanja, kot so to preventiva, 
diagnostika, zdravljenje, rehabilitacija in krepitev zdravja, pa tudi zato, ker se sistemi, kot so npr. 
akreditacija in standardi ISO, prilagajajo novim spoznanjem. 

Kakovost je 
potovanje in ne cilj

Kazalnik kakovosti je merljivi del (vrednost), izračunan 
na podlagi zbranih podatkov o posamezni zdravstveni 
storitvi ali o določenem vidiku zdravstvenega sistema, 
za katerega je znanstveno (z raziskavami) dokazano, 
da odraža kakovost pogojev ali postopek oskrbe, zaradi 
česar ga lahko uporabimo za oceno kakovosti in s tem za 
oceno nastalih sprememb v kakovosti.

Na nivoju bolnišnice je namen merjenja kazalni-
kov ugotavljanje dejanskega stanja, časovna primerjava 
kazalnikov in primerjava med oddelki, odkrivanje šib-
kih točk v kakovosti zdravstvenih storitev ter njihovo 
nenehno izboljševanje. Kazalnike kakovosti je treba 
spremljati/meriti letno, saj lahko na takšen način ugo-
tovimo, ali je prišlo do sprememb in ali so naši ukrepi 
za izboljšave učinkoviti. Na osnovi rezultatov izdelamo 
načrte za predvidene ukrepe.
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Spremljanje kazalnikov kakovosti:

KAZALNIKI KAKOVOSTI PO NAVODILIH MZ - »PRIROČNIK O KAZALNIKIH KAKOVOSTI«

Kazalnik št. 21 Razjede zaradi pritiska 
(RZP)

Spremljamo število sprejetih pacientov z RZP, število pacientov, pri katerih je RZP nastala 
na OI in število pacientov, ki so bili z RZP že sprejeti (brez dnevnega hospitala). 

Kazalnik št. 22 Čakalna doba na CT 
pri hospitaliziranih 
pacientih

Na OI čakalne dobe za CT za hospitalizirane paciente nimamo, načeloma so na vrsti še isti 
dan, ko je preiskava naročena.

Kazalnik št. 23 Učinkovitost dela v 
OP-bloku

Dvakrat letno spremljamo učinkovitost uporabe operacijskih sob za elektivne in urgentne 
kirurške posege (velja za 4 OP-dvorane ter 2 mali OP-sobi). Raziskava se izvede tako, da v 
prostorih, ki so predmet raziskave, 2-krat letno ves mesec beležijo natančne ure začetka 
aktivnosti pri pacientih, ki so operirani – uro, ko je pacient klican na OP, uro sprejema 
v OP-blok, vstopa v OP, začetka anestezije, čas, ko je bolnik pripravljen na OP, začetek 
kirurške priprave bolnika, čas kirurškega reza, čas zadnjega kirurškega šiva, konec 
operacije, konec anestezije in čas, ko je pacient premeščen iz OP.

Kazalnik št. 46 Profilaktična uporaba 
antibiotikov

Kazalnik spremljamo dvakrat letno, in sicer pri 30 zaporednih pacientih, pri katerih je bila 
opravljena kolorektalna operacija, za opazovano obdobje. Spremljamo število pacientov, 
ki so v popolni skladnosti s smernicami za profilaktično uporabo antibiotikov glede na 
število v raziskavo vključenih pacientov. 

Kazalnik št. 47 Pooperativna 
tromboembolija

Mesečno spremljamo število kirurških pacientov, ki imajo kot dodatno SPP (skupina 
primerljivih primerov) diagnozo navedeno kodo za globoko vensko trombozo ali pljučni 
embolizem kot posledico OP-posega. Kazalnik je razmerje med ugotovljenim številom 
postoperativnih tromboembolij in številom odpustov vseh kirurških pacientov, ki so bili 
pri nas operirani.

Kazalnik št. 65 Poškodbe z ostrimi 
predmeti (osebje)

Spremljamo število vbodov/vrezov osebja z iglami ipd., torej s predmeti, pri katerih 
obstaja možnost, da bi prišlo do okužbe poškodovanega. Kazalnik predstavlja razmerje 
med številom oseb, ki so se poškodovale in številom zdravstvenih delavcev.

Kazalnik št. 67 Padci pacientov Spremljamo število vseh padcev pacientov in pa število padcev s postelj. Spremljamo 
tudi število vseh padcev, ki so se končali s poškodbami; izračunamo delež glede na 
število vseh padcev v opazovanem obdobju.

Kazalnik št. 70 Nenamerna punkcija ali 
laceracija

Spremljamo število pacientov, ki so imeli v opazovanem obdobju kodirano SPP dodatno 
diagnozo T81.2 Nenamerna punkcija ali raztrganina med posegom, ki ni uvrščena drugje, 
ali kodo Y60 Nenamerni vrez, vbod, perforacija ali krvavitev med kirurško in zdravniško 
oskrbo. Kazalnik predstavlja razmerje med številom bolnikov, pri katerih je prišlo do 
nenamerne poškodbe med obravnavo in številom vseh sprejetih bolnikov (kirurških in 
nekirurških) v opazovanem obdobju.

Kazalnik št. 71 Kolonizacija z MRSA Spremljamo število vseh pacientov, pri katerih so bile v opazovanem obdobju odvzete 
nadzorne kužnine za MRSA; število pacientov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA; število 
pacientov, ki so bili z MRSA že sprejeti; število pacientov, ki so MRSA pridobili na OI; število 
vseh pacientov, ki so MRSA pridobili na OI.

Kazalnik Higiena rok v 
zdravstveni oskrbi

Glede na dokument »Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu«, ki ga je 
leta 2006 Ministrstvo za zdravje pripravilo in publikacijo »Uvajanje izboljšav kakovosti 
v bolnišnice«, izvajamo izboljševanje kakovosti v zdravstvu z nekaterimi metodami in 
orodji iz priročnika.
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PROJEKT MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE - »UVAJANJE IZBOLJŠEVANJA KAKOVOSTI V BOLNIŠNICE«

Nezaključeni popisi bolezni 
odpuščenih pacientov 

Zaključen popis bolezni pomeni diktirana, natipkana, natisnjena in 
odposlana odpustnica po pošti pacientu v roku 6 dni po njegovem 
odpustu iz bolnišnice. Pacient na OI mora odpustnico prejeti 
najkasneje 7. dan po odpustu. Spremljamo odstotek tistih odpustov, ki 
so bili zaključeni kasneje kot v šestih dneh.

Pomanjkljivost popisov 
odpuščenih bolnikov 

Predstojniki sektorjev s pomočjo zdravnikov, članov Komisije za 
kakovost, vsako četrtletje opravijo nadzor nad vsebino medicinske 
dokumentacije. Ministrstvo za zdravje je določilo vsebinske kategorije, 
ki jih naj vsak popis bolezni vsebuje z vidika kakovosti in varnosti 
pacientov. Pri nadzoru so zdravniki ugotavljali pomanjkljivost in 
popolnost popisov znotraj teh kategorij.

Pregled popolnosti popisov 
bolezni 

Z vidika popolnosti je v vsakem sektorju vsako četrtletje pregledanih 
5 naključno izbranih popisov bolezni za vsako zahtevano področje: 
urgentni sprejemi, premestitve, ambulantni zapisniki, raziskave in 
invazivni posegi. 

Pogovori o varnosti Na pogovorih so bili obravnavani aktualni in potencialni problemi, ki 
se nanašajo na varnost pacientov ter zaposlenih, obenem pa pogovori 
širijo kulturo varnosti in kakovosti med zaposlenimi. Oddelčni 
koordinatorji za kakovost in vodje oddelkov v Pisarno za kakovost 
sporočajo število in vsebino izvedenih pogovorov.

Morbiditetna in mortalitetna 
konferenca (MM- 
konference) 

MM-konferenca je učenje in nenehno izboljševanje sistemov ter 
procesov v bolnišnici, vključno z izboljševanjem MM-konferenc. 
MM-konferenca se osredotoča na pregled sistemov in procesov 
pri obravnavi pacienta ter se izogiba obtoževanja posameznikov. 
Predavatelji MM-konference v Pisarno za kakovost sporočijo vsebino 
izvedbo konference. 

Nacionalna anketa o 
izkušnjah bolnikov v akutni 
bolnišnici 

Na OI poteka anketiranje pacientov po sistemu Nacionalne ankete o 
izkušnjah odraslih pacientov v akutni bolnišnici. Skupno anketiramo 
350 hospitaliziranih pacientov.

Klinične poti Klinična pot je orodje, ki temelji na z dokazi podprti medicini, 
zdravstveni negi itd. ter krajevni organizaciji, s katerim je opredeljen 
standardni načrt več-disciplinarne zdravstvene oskrbe tipične vrste 
pacientov z določenim obolenjem ali načrtovanim posegom. Omogoča 
sledenje odklonom od standardnega postopka, ohranja utemeljeno 
samostojnost odločitve, poenoti klinično prakso, nenehno izboljšuje 
kakovost zdravstvene obravnave in spodbuja timsko delo.
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Vsebinska kategorija 2014 2015

Kazalnik št. 21: Razjede 
zaradi pritiska (RZP)

Število pacientov z RZP 150 203

Število pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici 69 99

Število pacientov, ki so imeli prisotno RZP ob sprejemu 81 104

Kazalnik 22: Čakalna doba na CT pri hospitaliziranih pacientih Ni sprememb 

Kazalnik 46: Profilaktična 
uporaba antibiotikov

Delež pacientov, ki so prejeli profilaktični antibiotik v skladu s 
smernicami

0,95 0,73

Kazalnik 47: Pooperativna tromboembolija 2 0

Kazalnik 65: Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje) 5,018 4,381

Kazalnik 67: 
Padci pacientov

Prevalenca vseh padcev 1,21 1,87

Incidenca padcev s postelje 0,53 0,59

Delež padcev s poškodbami (v %) 45,45 41,74

Kazalnik 70: Nenamerna punkcija ali laceracija Ni sprememb

Kazalnik 71: 
Kolonizacija z MRSA

Število vseh pacientov, pri katerih so bile v opazovanem 
obdobju odvzete nadzorne kužnine za MRSA.

1.167 1.500

Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA. 35 28

Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v 
bolnišnico.

20 19

Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v času 
hospitalizacije.

15 9

Odstotek nezaključenih popisov bolezni odpuščenih pacientov 2,65 % 2,40 %

Pomanjkljivost popisov odpuščenih pacientov 16 % 17 %

Popolnost popisov bolezni Ni sprememb

Pogovori o varnosti 482 614

Morbiditetne in mortalitetne konference 9 12

Klinične poti Izdelana 1 KP

 Brigita Rebernik

Izvajamo tudi vse dejavnosti, ki se navezujejo na: 
• izkušnje bolnikov v bolnišnični obravnavi ali kako 

bolniki ocenjujejo delo zdravnikov in medicinskih 
sester;

• izkušnje bolnikov v bolnišnični obravnavi ali kako 
bolniki ocenjujejo prehrano;

• nacionalno anketo o izkušnjah pacientov v bolnišnici;
• anketo o ugotavljanju klime in zadovoljstva v bolni-

šnicah (izvaja kadrovska služba).
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N A Š I  S T R O K O V N I  D O S E Ž K I

Ali nam za začetek lahko prosim na kratko opišete 
preiskavo?
VKP: Akutna limfoblastna levkemija (ALL) pri otro-

cih je redka bolezen, zato se v Evropi vsi otroci s to bo-
leznijo, tudi slovenski, zdravijo v sklopu mednarodne 
študijske skupine I-BFM. To je konzorcij, ki združuje 
številne evropske države in ki oblikuje enoten protokol 
za diagnosticiranje in zdravljenje ALL. Zdravljenje je 
zastavljeno tako, da otroku, pri katerem sumimo na lev-
kemijo, za postavitev diagnoze odvzamemo vzorec ko-

stnega mozga. Diagnozo postavimo na podlagi mikro-
skopskega pregleda vzorca, rezultatov imunofenotip-
skih pretočno citometričnih meritev in rezultatov mole-
kularno genetskih preiskav. Nato se prične zdravljenje. 
15. in 33. dan zdravljenja otroku ponovno odvzamemo 
kostni mozeg, da preverimo, ali je zdravljenje učinko-
vito. Učinkovitost zdravljenja preverjamo s pretočno 
citometrično metodo, ki jo za vse slovenske otroke iz-
vajamo le na OI. Če v kostnem mozgu levkemičnih ce-
lic ne najdemo več, pomeni, da je bilo zdravljenje zelo 
uspešno. Če so levkemične celice še vedno prisotne, 
zdravljenje ni učinkovito. Glede na število prisotnih ce-
lic v vzorcu določimo, kakšno je tveganje, da je bolezen 
v kostnem mozgu še vedno prisotna. Govorimo o tako 
imenovanem tveganju za minimalen ostanek bolezni 
(angl. MRD). Tveganje za minimalen ostanek bolezni je 
lahko nizko, srednje ali veliko. Pri otrocih, kjer s pretoč-
no citometrično metodo bolezni v kostnem mozgu ne 
najdemo ali pa je tveganje za MRD nizko, zdravniki he-
matoonkologi zdravljenja ne spreminjajo. Pri otrocih, 
kjer smo določili srednje ali veliko tveganje za MRD, 
se zdravljenje spremeni, zdravljenje je bolj agresivno. 
Namen preiskave določanja MRD pri otrocih za ALL je 
poiskati otroke, ki jih je treba bolj agresivno zdraviti. 
Rezultate preiskave pošiljamo v referenčni laboratorij v 
onkološko pediatrično bolnišnico St. Anna Kinderspital 
na Dunaju, kjer jih preverijo. Rezultati, ki jih morajo 
v referenčni laboratorij pošiljati vse članice konzorcija 

Oddelek za citopatologijo OI 
kot edini v Sloveniji kvalificiran za diagnosticiranje 
minimalnega ostanka bolezni pri otrocih z akutno 
limfoblastno levkemijo celic B 

Konec lanskega leta smo na spletnem mestu in intranetu OI poročali, da je Oddelek za citopatologijo 
OI kot edini v Sloveniji postal kvalificiran za izvajanje pretočne citometrične diagnostike ugotavljanja 
minimalnega ostanka bolezni pri otrocih z akutno limfoblastno levkemijo celic B. Ob tem dosežku smo 
se pogovarjali z vodjo oddelka dr. Veroniko Kloboves Prevodnik in mlado raziskovalko Andrejo Brožič.

Določitev MRD pri otrocih z ALL zahteva timski pristop.
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I-BFM, so tudi podlaga za izboljšanje diagnostike in 
zdravljenja otrok z ALL.

Koliko je teh otrok pri nas, koliko preiskav opravite 
oziroma boste opravili na leto?
VKP: Naredimo do 100 teh preiskav na leto. Na novo 

sicer za to boleznijo v povprečju zboli 20 otrok letno, 
preiskav pa je več, ker je treba odvzeti vzorec najprej 
za diagnozo, nato še dva vzorca med zdravljenjem, da 
ugotovimo, ali je zdravljenje učinkovito ali ne, včasih 
pa še dodaten vzorec po končani terapiji, če rezultati 
zdravljenja niso skladni s pričakovanimi. Opravljamo 
tudi preiskave za tiste otroke, ki so bili pozdravljeni, pa 
so ponovno zboleli. Preiskava je dolgotrajna. Izvaja jo 
visoko izobražen strokovnjak polovico svojega delovne-
ga časa. Rezultate preiskave morata neodvisno interpre-
tirati dva visoko izobražena laboratorijska delavca, nato 
pa jih preveri še zdravnik citopatolog. Nazadnje rezulta-
te preverijo še v referenčnem laboratoriju.

Kljub zahtevnosti in dolgotrajnosti preiskav pa samo 
dejstvo, da to sedaj izvajamo sami, z vidika bolnika 
pomeni hitrejšo obravnavo?
VKP: Zagotovo. Pediatrična klinika je prej vzorce ko-

stnega mozga prek kurirja pošiljala v podoben center 
v Zagreb. Ob tem se je dolgo časa čakalo na izvide, ni 
bilo prave komunikacije med laboratorijem in zdravni-
ki hematoonkologi. Izvajanje preiskave na OI omogoča 
diagnozo v nekaj urah, zmanjšali pa so se tudi stroški 
preiskave. Vzpostavili smo tudi zgledno sodelovanje 
med laboratorijem in hematoonkološkim oddelkom 
Pediatrične klinike. Naše delo sedaj poteka tako, da vsa-
kega otroka, za katerega delamo preiskavo, bodisi pred 
zdravljenjem ali med zdravljenjem, predstavimo na 
skupnem konziliju vsak torek, na katerem sodelujemo 
mi in zdravniki hematoonkologi s Pediatrične klinike. 

AB: To je zelo koristno, ker se skupaj pogovorimo o 
dobljenih rezultatih in jih primerjamo z drugimi po-
datki o bolezni otroka. Na tak način najdemo rezultate 
preiskave, ki se ne skladajo z rezultati ostalih preiskav, 
se o njih pogovorimo in pridemo do pravilne diagnoze. 
Če primera ne znamo sami razrešiti, prosimo referenč-
ni laboratorij za analizo rezultatov in odgovore na naša 
vprašana. Tak način dela zagotavlja visoko kakovost 
dela in sprotno učenje. 

Koliko zaposlenih na oddelku sodeluje pri tem?
VKP: Trije zdravniki in trije laboratorijski delavci. To 

nam omogoča, da vse organizacijske in strokovne stvari 
sproti rešujemo. Sodelovanje dobro teče, metoda je do-
bro postavljena. Naredili smo pomemben korak naprej 
za razvoj stroke, predvsem zato, ker se z diagnostiko lev-
kemij doslej nismo ukvarjali. To je bil za nas velik zalo-
gaj, zato je bilo nujno, da se je šla Andreja učit v tujino.

Omenili ste, da je skoraj po naključju prišlo do dogovora 
za sodelovanje z laboratorijem na Dunaju.
VKP: Res je. Leta 2012 sem bila kot predavateljica 

povabljena na evropski kongres citologije v Cavtatu na 
Hrvaškem, kjer je sodeloval je tudi prof. Michael Dwor-
zak, pediater hematoonkolog iz Dunaja, ki je vodja 
konzorcija I-BFM za pretočno citometrijo in vrhunski 
strokovnjak za to področje. Ko sem ga poslušala, sem 
bila navdušena nad načinom dela v njihovem laborato-
riju in dobila idejo, da bi mlado raziskovalko, Andrejo 
Brožič, ki dela v našem laboratoriju za pretočno citome-
trijo, poslala na izobraževanje v njegov laboratorij. Po 
koncu predavanj sem ga to tudi vprašala. Odgovoril je, 
da so precej obremenjeni, vendar takoj tudi predlagal, 
da bi bilo tako izobraževanje smiselno, če bi v našem 
laboratoriju pričeli delati pretočno citometrično prei-
skavo določanja MRD pri otrocih z ALL, ki jo Slovenija 
kot članica I-BFM konzorcija takrat ni delala sama. Za 
slovenske otroke so to preiskavo delali v Zagrebu. O tej 
ideji sem se nato pogovorila s takratno vodjo oddelka za 
citopatologijo dr. Živo Pohar Marinšek, ki je to podprla. 

Rezultati imunofenotipskih pretočno citometričnih meritev.
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Nato sem se povezala še z dr. Janezom Jazbecem, vodjo 
hematoonkološkega oddelka na Pediatrični kliniki, in 
tako smo začeli.

Kako je potekalo izobraževanje?
AB: Septembra 2013 sem šla na Dunaj. Seznanili so 

me z vsemi postopki in mi tudi dali možnost, da sem 
preiskavo delala sama, od priprave vzorca do analiz in 
priprave izvida. Kadar sem imela težave, mi je njiho-
vo osebje pomagalo, predvsem gospa Angela Schumi-
ch, odgovorna za delo v referenčnem laboratoriju. Ko 
preiskavo delaš sam, takoj opaziš, kje so težave, kaj je 
pomembno pri pripravi, in sploh pri analizi vzorcev. V 
laboratoriju na Dunaju imajo zelo veliko bazo rezulta-
tov preiskav MRD pri otrocih z ALL, ker so nadzorni-
ki več laboratorijev, ki jim pošiljajo rezultate preiskav. 
Baza rezultatov preiskav je pomembna tudi za učenje. 
Omogočila mi je, da sem videla posebne, redke in za-
pletene primere. Prav s pregledovanjem teh primerov 
sem se naučila, da se levkemične celice, ki jih iščemo s 
preiskavo, med zdravljenjem zaradi zdravil lahko tudi 
spreminjajo in da je to treba upoštevati pri interpretaciji 
rezultatov. Ob strokovnjakih, ki imajo res veliko izku-
šenj, se sproti učiš, kako levkemične celice najdeš in jih 
ločiš od ostalih zdravih celic v kostnem mozgu. V tem 
času sem pogledala ogromno število vzorcev. Ko sem se 
vrnila z izobraževanja, smo na oddelku postopno vzpo-
stavili nov protokol, za pripravo in analizo vzorcev, lah-
ko bi rekli, da smo vzpostavili nov način dela. Sčasoma 
smo razvili optimalen protokol in začeli delati preiska-
ve. Povezava z Dunajem deluje še zdaj, kadarkoli se lah-
ko obrnemo na njih, če imamo kakršnokoli vprašanje.

Nam lahko na kratko opišete postopek pridobitve certi-
fikata?
VKP: V septembru 2014 smo pričeli s pretočno cito-

metrično diagnostiko ugotavljanja MRD pri otrocih, ki 
se zdravijo za ALL celic B in T. Za pridobitev potrdila, 
da smo kvalificirani za to delo, smo morali napraviti 
25 diagnostičnih preiskav MRD B-ALL pod nadzorom 
referenčnega laboratorija v St. Anna Kinder Spital na 
Dunaju. Zadnji test smo naredili 9. 12. 2015 in prejeli 
potrdilo, da preiskavo lahko opravljamo samostojno. Za 
certifikat diagnosticiranja ALL celic T si še prizadeva-
mo. ALL celic T je redka bolezen. V Slovenji zboli le par 

otrok letno, približno 4, zato bo trajalo več let, da bomo 
naredili 25 preiskav in dobili certifikat. Na srečo je naš 
laboratorij zelo kakovosten in ima visoko usposobljene 
delavce. Kljub temu, da je v Sloveniji malo primerov 
ALL celic T, smo do sedaj vse primere pravilno diagno-
sticirali in dobili tudi pohvalo referenčnega laboratorija.

AB: Če v procesu učenja za pridobitev certifikata od 
25 primerov kakšnega ne diagnosticiraš pravilno, mo-
raš za pridobitev certifikata narediti še tri dodatne pre-
iskave. Mi smo vseh 25 preiskav za diagnozo MRD pri 
ALL celic B opravili brez napak in dobili certifikat takoj, 
ko je bilo to možno. 

VKP: Zato smo bili tudi zelo pohvaljeni. Ker smo kot 
država majhni, imamo malo primerov in je zato težko 
biti dober. Rabili smo dve leti, da smo naredili potrebno 
število vzorcev. Dobili smo potrdilo za B-ALL, za T-ALL 
pa bo trajalo še nekaj let. Večje države seveda to naredi-
jo v nekaj mesecih. Omeniti moram, da tudi ko že imaš 
certifikat, se za težje primere lahko še vedno obrneš za 
konzultacijo na Dunaj. Bistveno pa je, da to preiskavo 
delamo zanesljivo in varno za otroke, naši rezultati so 
zanesljivi. 

Amela Duratović Konjević

Pri otroku s sumom na levkemijo diagnozo ALL postavimo 
z mikroskopskim pregledom vzorca kostnega mozga in 
imunofenotipizacijo s pretočnim citometrom.
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Naši sodelavci z novimi nazivi
1. decembra 2015 je Ana Lina Vodušek, dr. med., uspešno 
zagovarjala svojo doktorsko dizertacijo z naslovom: Gene-
tski polimorfizmi antioksidativnih encimov in mehanizmov 
popravljanja DNA pri sekundarnem raku ščitnice. 
V naziv docentke oziroma docenta za področje Onkologije 
sta bila na seji Senata Medicinske fakultete Univerze v 
Ljubljani izvoljena: dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., dne 
14. 12. 2015, in asist. dr. Andraž Perhavec, dr. med., dne 
7. 3. 2016. Vsem trem sodelavcem iskreno čestitamo.

Kirurgi OI v avstralsko-novozelandski 
skupini za raziskave melanoma 

Onkološki inštitut Ljubljana je bil z ekipo naših ki-
rurgov pod vodstvom prof. dr. Marka Hočevarja leta 2015 
vključen v prospektivno randomizirano multicentrično 
raziskavo, namenjeno bolnikom z zasevki melanoma v 
varovalnih (angl. sentinel) bezgavkah v dimljah. Raziska-
vo vodi avstralsko-novozelandska skupina za raziskave 
melanoma (ANZMTG Australia and New Zealand Me-
lanoma Trials Group). Z OI so bili v študijo že vključeni 
prvi bolniki. Raziskovalna skupina ANZMTG je v svojem 
e-biltenu objavila intervju z našo sodelavko iz sektorja 
operativnih dejavnosti dr. Barbaro Perić, v katerem je bilo 
predstavljeno tako sodelovanje OI v raziskovalni skupini, 
kot tudi sam Onkološki inštitut, epidemiološki podatki o 
melanomu v Sloveniji ter podatki o zdravljenju bolnikov z 
melanomom v Sloveniji. 

Prof. dr. Gregor Serša med petimi 
finalisti za mentorja leta

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) je novembra 
2015 že 7. leto zapored organiziralo podelitev priznanja najbolj-
šemu mentorju doktorskim študentom – Mentor leta 2015. 

Slavnostna podelitev priznanja je potekala v Cankar-
jevem domu v ponedeljek, 30. 11. 2015. Tokrat so prejeli 
52 nominacij za omenjeno priznanje, med letošnjimi fi-
nalisti pa je bil tudi prof. dr. Gregor Serša z Onkološkega 
inštituta. Mentorica leta 2015 je postala prof. dr. Barbara 
Simončič z Naravoslovnotehniške fakultete. 

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

Plan organizacije strokovnih 
srečanj v letu 2016
Leto 2016 Naslov srečanja Kraj
Januar Tečaj za uporabnike aplikacije za 

vnos citoloških izvidov ZOCI
OIL

Januar Predstavitev programa DORA v ZD 
Postojna 

ZD Postojna

Januar Multidisciplinarni tečaj OIL
Januar Tečaj pozicioniranja OIL
Januar 3. del izobraževanja za DRI OIL
28. januar Delavnica Zdravljenje bolečine pri 

bolniku z rakom
OIL

Februar 3. del izobraževanja za DRI OIL
Februar STATdx OIL
Februar Mednarodni slide seminar OIL
Februar Predstavitev programa DORA v SB 

Izola
SB Nova 
Gorica 

Marec Delavnica Zadnji dnevi življenja OIL
Marec 12. Šola o melanomu OIL
Marec Predstavitveni dan za SB Ptuj OIL
Marec Predstavitev programa DORA v SB 

Nova Gorica
SB Nova 
Gorica 

Marec Iskalne strategije v COBISS-u OIL
Marec Knjižnične zbirke in storitve OIL
3. marec UpToDate OIL
Marec ali 
april

Ponovitev Šole o ginekološkem raku: 
Rak jajčnikov

OIL

Pomlad Tečaj komuniciranja v zdravstvu 
(sporočanje slabe novice)

OIL ali Zreče

April Iskalne strategije v PUBMED-u OIL
April Mednarodni slide seminar OIL
April Teme iz internistične onkologije za 

zdravnike drugih strok
OIL

April Obnovitveni tečaj za radiološke 
inženirje

OIL

April Poglobljena delavnica za citopato-
loško in histopatološko diagnostiko 
sprememb materničnega vratu

OIL

April Delavnica za registracijo raka UKC Maribor, 
SB Celje

April Parenteralna prehrana OIL
April Enteralna prehrana OIL
April Prehranska obravnava OIL
7. april Delovni naslov: »PARP inhibitorji in 

zdravljenje raka dojk in raka jajčnikov«
OIL

Maj Vpeljava klinične poti za prehransko 
obravnavo

OIL

Maj Dorin dan OIL
Maj Rak dojk-osnove epidemiologije, 

diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije
OIL
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Maj 29. Onkološki vikend Portorož
Maj Obravnava bolnikov z rakom 

požiralnika in GE prehoda
OIL

Maj 2. Šola: Podporno zdravljenje OIL
Maj Rak dojk-osnove epidemiologije, 

diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije
OIL

25. maj Svetovni dan ščitnice OIL
Junij Knjižnične zbirke in storitve OIL
Junij Iskalne strategije v PUBMED-u OIL
Junij Iskalne strategije v COBISS-u OIL
19. -20. 
junij

1st Veterinary workshop on 
electroporation-based treatments 

Ljubljana

September Delavnice Zdravljenje bolečine pri 
bolniku z rakom

OIL

September Delavnica za registracijo raka 2x UKC Maribor, 
SB Celje

September Kolposkopski tečaj s praktičnim 
preizkusom znanja

UKC MB

September 2. Šola o pljučnem raku OIL
Oktober 1. Šola raka prostate OIL
Oktober Seminar v spomin dr. Dušana Reje 

(soorganizacija z Zvezo sl. društev za 
boj proti raku)

OIL

Oktober
(3 dni)

4th CANWON training school on 
linking survey and registry data 
-soorganizacija v okviru projekta 
COST: Cancer and Work Network

OIL

Oktober Enteralna prehrana OIL
Oktober Parenteralna prehrana OIL
Oktober Prehranska obravnava OIL
Oktober Mednarodni slide seminar OIL
Oktober Knjižnične zbirke in storitve OIL
Oktober Iskalne strategije v COBISS-u OIL
Oktober Multidisciplinarni tečaj OIL
Oktober Tečaj pozicioniranja OIL
Jesen Odprti dostop, repozitoriji in 

znanstveno publiciranje
OIL

Jesen Tečaj komuniciranja v zdravstvu 
(sporočanje slabe novice)

OIL ali Zreče

November Iskalne strategije v PUBMED-u OIL
November 2. Šola o ginekološkem raku OIL
November Šola o raku prebavil OIL
November Redno strokovno srečanje SZKKLM OIL
November 12. Dnevi internistične onkologije OIL
November 1. Ginekološka šola: Rak telesa 

maternice
OIL

November Preceptorship in melanoma OIL
13.-19. 
november 

Electroporation based Technologies 
and Treatments

Ljubljana

December Mednarodni slide seminar OIL
December 5. Šola tumorjev prebavil OIL
Zima Tečaj komuniciranja v zdravstvu 

(sporočanje slabe novice)
OIL ali Zreče

Drugo 
polletje 

Tečaj uporabe aplikacij za 
izračunavanje ogroženosti za 
raka dojk in verjetnosti prisotnosti 
mutacije na BRCA1/2

OIL

Večkrat v 
letu

Regijska srečanja izvajalcev DP ZORA Slovenija

1x/mesec Delavnice za novo zaposlene 
(higiena rok, voda in odpadki)

OIL

1x/mesec Strokovna klepetalnica (10-krat) OIL
Po dogovoru Delavnice uporabe ovirnic OIL
Po 
dogovoru

Kakovost in varnost (informiranje za 
akreditacijo JCI)

OIL

Po 
dogovoru

Zdravstvena nega bolnika na 
sistemskem zdravljenju

OIL

Po 
dogovoru

Standardni postopki medicinskih 
sester v zvezi z venskim podkožnim 
prekatom – vensko valvulo

OIL ali po 
dogovoru

1x/leto Izbrane vsebine iz področja ZN 
bolnika z bolečino 

OIL

1x/leto Izobraževanje za gospodinje in 
zaposlene v COE

OIL

1x/mesec Higiena rok OIL
4x/leto Onkološka zdravstvena nega in onkolo-

gija: teoretične in praktične osnove
OIL

1x/mesec Standardni postopki medicinskih 
sester v zvezi z venskim podkožnim 
prekatom – vensko valvulo (za 
zaposlene v ZN na OI)

OIL

1x/leto Uvajalni seminar za novo zaposlene 
na OI

OIL

1x/leto Balintove skupine OIL
cca. 4x/
mesec

Strokovni sredini seminarji OI 
Ljubljana*

OIL

cca. 4x/
mesec

Strokovni sestanki Sektorja 
internistične onkologije*

OIL

cca. 4x/
mesec

Strokovni sestanki Sektorja 
operativnih strok*

OIL

cca. 4x/
mesec

Strokovni sestanki Sektorja 
radioterapije*

OIL

cca. 4x/
mesec

Strokovni sestanki Dejavnosti 
zdravstvene nege in oskrbe bolnika*

OIL

cca. 1-2x/
mesec

Strokovni sestanki/seminarji 
Epidemiologije in registra raka*

OIL

cca. 3-4x/ 
mesec

Strokovni sestanki Oddelka za 
citopatologijo*

OIL

cca. 3-4x/ 
mesec

Strokovni sestanki Oddelka za 
patologijo*

OIL

10x/leto Strokovni sestanki Lekarne* OIL

*Za strokovne seminarje/sestanke OI Ljubljana še nimamo naslovov. 
Na osnovi predhodnih izobraževanj smo številčno predvideli, koliko 
seminarjev/sestankov bomo organizirali v letu 2016. Za vse strokovne 
seminarje/sestanke (razen Strokovnih sestankov Dejavnosti zdravstvene 
nege in oskrbe bolnika in Strokovnih sestankov Lekarne) pridobivamo 
tudi kreditne točke s strani Zdravniške zbornice Slovenije.

Leto 2016 Naslov srečanja Kraj Leto 2016 Naslov srečanja Kraj
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Ponovitev Šole o ginekološkem 
raku: Rak jajčnikov

18. 3. 2016 je na OI potekala ponovitev Šole o ginekolo-
škem raku: Rak jajčnikov. Srečanje so organizirali Združe-
nje za radioterapijo in onkologijo SZD, Sekcija internistič-
ne onkologije SZD, Združenje za ginekološko onkologijo, 
kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD in Onkološki 
inštitut Ljubljana. Ob tej priložnosti je izšla druga izdaja 
zbornika Rak jajčnikov in Smernic s postopki za obrav-
navo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim 
peritonealnim seroznim rakom. 

Delavnica Zdravljenje bolečine pri 
bolniku z rakom

Ambulanta za zdravljenje bolečine in Oddelek akutne 
paliativne oskrbe Onkološkega inštituta Ljubljana sta v 
četrtek, 28. januarja 2016, organizirala delavnico z naslo-
vom Zdravljenje bolečine pri bolniku z rakom, ki je pote-
kala v seminarju H2. 

12. šola o melanomu
Sekcija internistične onkologije SZD, Onkološki inšti-

tut Ljubljana in Katedra za onkologijo so 4. marca 2016 
organizirali 12. šolo o melanomu, ki je potekala v preda-
valnici v stavbi C. 

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

(srečanja, izvedena do 30. 3. 2016)

28. Onkološki vikend: 
Preprečevanje raka: dejstva, ki jih 
mora vedeti zdravstveni delavec

4. decembra 2015 so Kancerološko združenje SZD, 
Onkološki inštitut Ljubljana in Zveza slovenskih društev 
za boj proti raku v Austria Trend Hotel Ljubljana organi-
zirali strokovno srečanje 28. Onkološki vikend: Prepreče-
vanje raka: dejstva, ki jih mora vedeti zdravstveni delavec. 

Številne rake je mogoče tudi uspešno preprečiti, zato 
je preventiva ena ključnih strategij v soočanju z vse večjim 
bremenom raka. Ukrepi, ki dokazano znižujejo breme 
raka, so našteti v Evropskem kodeksu proti raku. Namen 
zadnjega Onkološkega vikenda je bil zdravstvenim delav-
cem vseh profilov na kratko predstaviti znanstvene podla-
ge za vsak ukrep posebej. 

Na srečanju je bilo predstavljeno tudi poročilo o poteku 
dejavnosti na področju Državnega programa za obvlado-
vanje raka. 

Predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku dr. Maja Primic 
Žakelj in predsednik Kancerološke sekcije SZD dr. Janez Žgajnar.

Srečanja se je udeležilo skoraj 250 udeležencev, ki so po koncu 
predavanj druženje nadaljevali ob večerji.
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Mediji o našem strokovnem delu

December 2015:
•  o sodelovanju OI pri vzpostavljanju onkološkega oddelka 

v UKC Maribor (RA Maribor, Planet TV, STA, RA Slo-
venija, Tv Slovenija, Delo, Večer),

•  o zdravljenju raka prostate (dr. Boštjan Šeruga v Pri-
morskih novicah in Delu),

•  o zdravljenju raka trebušne slinavke (dr. Janja Ocvirk v Delu),
•  o širitvi državnega programa DORA v SB Ptuj (povzema-

nje sporočila za javnost in izjav na novinarski konfe-
renci; RA Maribor, RA Ptuj, Večer, STA, TV Sloveni-
ja 1, TV Maribor, RA Slovenija, štajerski tednik),

•  o prehranskih dopolnilih (dr. Nada Rotovnik Kozjek v 
oddaji Epilog, POP TV),

•  o novem strateškem načrtu širitve programa DORA (pov-
zemanje sporočila za javnost OI, Delo).
Januar 2016:

•  o podatkih preživetja bolnikov z rakom (intervju z dr. Vi-
ljemom Kovačem v Dnevniku),

•  o zdravljenju pljučnega raka (dr. Mirjana Rajer v Pri-
morskih novicah),

•  o zdravljenju raka trebušne slinavke (dr. Janja Ocvirk v 
Dnevniku),

•  o državnem programu ZORA (Ra Slovenija 2),
•  o sodelovanju OI pri vzpostavljanju onkološkega oddelka 

v UKC Maribor (STA),
•  o raku materničnega vratu ob evropskem tednu prepreče vanja 

raka materničnega vratu (povzemanje sporočila za javnost, 
STA, RA Slovenija, RA koper, TV Koper, Ra Celje),

•  o novem načrtu širitve programa DORA (intervju z mag. 
Maksimiljanom Kadivcem, Dnevnik).
Februar 2016:

•  o prehranski oskrbi bolnikov (dr. Nada Rotovnik Kozjek 
za STA, Ra Slovenija, Slovenske novice),

•  o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka pri moških 
ob akciji Pravi moški v organizaciji Društva onkoloških 
bolnikov Slovenije in Zveze slovenskih društev za 
boj proti raku  v sodelovanju z MZ in OI (povzema-
nje sporočila za javnost in izjav na novinarski konfe-
renci, STA, Ra Slovenija, TV Slovenija 1, Delo, 24ur.
com, TV Maribor, Dnevnik, Gorenjski glas, Večer),

•  o epidemioloških podatkih za raka (dr. Branko Zakotnik 
za STA),

Od decembra 2015 do aprila 2016 je Onkološki inštitut Ljubljana nastopal v 1328 prispevkih slovenskih 
medijev. Ti so poročali o naslednjih temah našega strokovnega dela (zaradi velikega števila objav so v 
poročilo vključeni le večji mediji):

•  o državnem programu ZORA (Ra Maribor),
•  o rezultatih zdravljenja bolnikov z rakom (intervju z dr. 

Viljemom Kovačem v Delu),
•  o svetovnem dnevu raka (povzemanje sporočila za jav-

nost, STA, Delo.si, Kanal A, Primorske novice; Ne-
deljski dnevnik), 

•  o programih ZORA in DORA ob problemski konferenci o pre-
prečevanju raka (Primorske novice, Dnevnik),

•  o širitvi programa DORA v Postojno (intervju z mag. M. 
Kadivcem, povzemanje sporočila za javnost in izjav 
na novinarski konferenci; Primorske novice, STA, 
Ra Slovenija, Ra Koper, Delo.si),

•  o tehnologiji spreminjanja genetskega materiala (dr. 
Gregor Serša v oddaji Frekvenca X, Ra Slovenija),

•  o uporabi medicinske konoplje v medicini (prim. Jožica 
Červek v oddaji Studio ob 17 za RA Slovenija 1, od-
daja Posebna ponudba na TV Slovenija , RTVSLO.
si, oddaja Preverjeno na POP TV).

•  o raku dojk in povezanosti nastanka z nošenjem nedrčka 
(dr. Simona Borštnar, oddaja Dobro jutro na TV Slovenija),

•  o programu ZORA (Novi Tednik Celje),
•  o pridobivanju mednarodne akreditacije (dr. Viljem Ko-

vač za RA Slovenija),
•  o širitvi programa DORA v BGP Kranj  (povzemanje sporo-

čila za javnost in izjav na novinarski konferenci, Dnev-
nik, STA, RA Kranj, Gorenjski glas, Gorenjska TV),

•  o protitobačni zakonodaji (dr. Viljem Kovač za oddajo 
Dobro jutro, TV Slovenija, v oddaji Studio ob 17.00 
za Ra Slovenija 1, Finance),

•  o imunoterapiji pri melanomu (dr. Janja Ocvirk, Pop TV),
•  o delovanju programa DORA v Idriji (Primorske novice).

Marec 2016:
• o pomenu presejalnih programov ob tednu boja proti raku 

(povzemanje sporočila za javnost in izjav na novi-
narski konferenci; STA, Ra Slovenija, Tv Slovenija, 
Ra Koper, TV Koper, Primorske novice, Ra Ognjišče, 
RA Celje, Večer, Dnevnik, Finance, Slovenske novi-
ce, Nedeljski dnevnik),

•  o raku prostate ob izdaji posodobljenega priročnika 
Rak prostate (Delo, dr. Simona Borštnar za Dnevnik).

  Amela Duratović Konjević
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POHVALA IN ZAHVALA 
Oddelku kemoterapije, C1 

Kot onkološka pacientka želim pohvaliti 
celotno osebje Onkološkega inštituta Ljubljana, 

bloka C, ki so zelo prijazni in uslužni.
Zahvaliti se želim za popolno oskrbo ter upoštevanje 

pacientovih potreb in želja.
Zelo dobro je poskrbljeno tudi za higieno vseh prostorov in 
postelj ter pripomočkov, ki jih pacienti uporabljamo. Tudi 

hrana je dobra in primerna.
Vse našteto dokazuje, da zdravstvo na nekaterih področjih 

dobro deluje, da so pravi ljudje na pravem mestu in 
takšnim ne smemo delati javne krivice.

 Marija Koprivc
Ljubljana, 15. 1. 2016

Vsemu zdravstvenemu 
osebju, še posebej dr. Toma-

žu Milanezu, se v imenu družine 
Mohar zahvaljujem za sočutno in požr-

tvovalno zdravljenje mojega očeta Franca 
Moharja.

Storili ste vse, kar je bilo mogoče z medicin-
skega in človeškega vidika. Hvala, da smo se 

lahko vsi člani družine tako lepo poslovili 
od našega ata, ki vas je zelo cenil.

Bog vam poplačaj!
Sin Tomaž Mohar

Spoštovani 
zdravstveni delavci H1!

Najlepša hvala za čudovito 6-te-
densko prakso, ki sem jo lahko preživela z 

vami. Najlepša hvala za vse znanje in izkušnje, 
ki ste jih podelili z mano. Vsa pohvala za dobro 

delo, uspešno komunikacijo, za prijaznost in potrpe-
žljivost ter sodelovanje! Najlepša hvala moji mentorici 

Andreji Klinc, za vsako njeno lepo besedo, za vse znanje 
in nasmejane ure, ki sem jih pri vas preživela! Hvala 
tudi Ani Čizmič, Amadeji Topole in Suzani ter Ani 
(s katerimi sem preživela več časa) in seveda vsem 

ostalim!
Srčna hvala za vse in vse pohvale!

Pogrešala vas bom!
Študentka Petra 

Zahvala in pohva-
la osebju 1. nadstropja za 

vso prijaznost in potrpežljivost. 
Danes ni več veliko ljudi (na žalost 

tudi v zdravstvu ne), ki delajo s srcem in 
za dobro ljudi, ne glede na vse. Vsi prinašate 
pozitivo, Lili pa še sonce, ko vstopate že stotič 
v sobo. Upam samo, da te naše besede ne osta-
nejo samo tukaj, ampak, da jih vidijo tudi vaši 

nadrejeni in da boste kdaj (ko bo to mogoče) 
za ves trud vsaj malo nagrajeni. HVALA,

Tanja
Ljubljana, 7. 1. 2016
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ZAKAJ? Zakaj me je tokrat pot vodila na Slivnico? 
Zato, ker moji najljubši Julijci pozimi zame bolj ali 
manj počivajo, zato, ker je treba obiskati tudi kakšne 
nižje ležeče hribe, zato, ker je Slivnica priljubljena pla-
ninska izletniška točka ljubiteljev narave in planinarje-
nja ter predvsem zato, ker se bliža pust, ki bo pregnal 
zimo in počasi se bo v našo deželo prikradla pomlad 
(ko boste brali ta prispevek bodo ponekod že cveteli tu-
lipani). 

KAM? Na čarovniško Slivnico! Slivnica je kopasta 
gora nad Cerkniškim jezerom, že od nekdaj znana kot 
zbirališče čarovnic. Toda, naj vas to ne ustavi, da si ne bi 

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

Slivnica nad Cerknico, 
1114 m. n. m.

privoščili lepega dne. Pravijo, da so čarovnice nevarne 
samo ponoči !

Slivnico pa so si poleg domačinov, planincev, smu-
čarjev in ostalih ljubiteljev gora izbrali za svojo tudi ja-
dralni letalci, padalci ter radioamaterji Slovenije (pod 
vrhom je Dom radioamaterjev Slovenije).

KAKO NA POT? Na pot se lahko odpravite s celotno 
družino, saj je pot nadvse primerna tudi za otroke. Pri-
merna je v vseh letnih časih, sploh pa v zimskem, ko 
lahko s seboj vzamete tudi sanke, saj je teren prav pri-
meren za tovrstne užitke (domačini so si na vrhu posta-
vili tudi manjšo vlečnico).

Slivnica priljubljena planinska izletniška točka ljubiteljev narave in planinarjenja

Pogled izpred doma na Slivnici na greben Javornikov, foto Cvetka Švajger
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VIŠINSKA RAZLIKA: 534 m. n. m.
URADNI ČAS HOJE: 1 ura 40 minut
ODPRTOST DOMA: Od oktobra do marca je odprt le ob 

koncih tedna in praznikih, preostale mesece pa vsak dan. 
OPIS POTI: Če prispete z avtomobilom iz Unca se preko 

mostu reke Cerkniščica zapeljete do središča Cerknice. Na 
levi strani boste opazili diskont in 50 metrov za njim pla-
ninsko oznako za dom na Slivnici. Zavijete levo v klanec in 
po kratkem vzponu boste lahko parkirali na urejenem par-
kirišču. Od tu naprej je pot vse do vrha dobro označena. 

Zelo zanimiva, časovno nekoliko daljša, toda lepo 
ovinkasta pot pa se vije iz Ljubljane, do Brezovice, proti 
Rakitni in čez Rakitno do Cerknice. To je samo nasvet, 
da lahko naredite krožno pot.

Torej iz parkirišča že takoj opazimo oznako za dom na 
Slivnici. Proti vrhu peljeta leva označena in desna neoz-
načena pot. Jaz sem se podala kar po levi označeni. Pot 
poteka najprej skozi zanimiv borov in ne smrekov gozd, če 
nekoliko postojimo, pa slišimo poseben zvok vetra v kro-
šnjah visokih borov. Večkrat prečimo gozdno cesto, ven-
dar so oznake ves čas dobro vidne. Ko po približno 45 mi-
nutah zapustimo hojo po gozdu, preidemo na prostrana 
travnata področja, kjer se nam odprejo lepi pogledi proti 
Cerkniškemu polju s Cerkniškim jezerom in nad njim na 
greben Javornikov, v daljavi pa opazimo tudi na eni strani 
Snežnik ter na drugi Nanos. In tu se je tudi zalesketal prvi 
sneg. Drobni kristalčki in sonce so naredili svoje. Leske-
talo se je vsenaokrog. Ja, že zaradi tega se je splačalo priti 
sem gor. In ta pogled na zamrznjeno Cerkniško jezero … 
Z rahlo grenkim priokusom, saj so drsalke ostale doma. 
Cerkniško jezero je presihajoče jezero in ob močnem de-
ževju tudi znano kot največje jezero v Sloveniji.

Od tu dalje vodi pot po travnatih pobočjih, v daljavi 
se nam odpre pogled na Kamniške Alpe, Karavanke in 
v daljavi nam pogled seže celo do Julijcev s Triglavom. 

Po približno 15 minutah hoje že zagledamo dom 
na Slivnici. Dom je dobro založen s hrano (čarovniški 
zavitek) in pijačo (slivniški čaj v ogromnih skodelicah), 
dom krasijo lutke slivniške čarovnice, spoznamo se lah-
ko celo z njihovo »mamo« Uršulo. 

Tokrat so me čarovnice pregnale naprej proti vrhu, 
ki je od doma oddaljen le še 5 minut hoje, saj sta me tu 
čakala sonce v izobilju in pojedina iz nahrbtnika. 

Vrnete se lahko po isti poti, za spremembo lahko 
le nekoliko bolj levo od začrtane poti, vsekakor pa vse 
pripeljejo v dolino. Lahko pa poskusite tudi s čarovni-
ško metlo, ki vas čaka v kakšnem temnem kotu na vrhu 
Slivnice ! 

Cvetka Švajger

Pogled na poledenelo Cerkniško jezero

V ozadju na sredini Storžič



ON
KO

SK
OP

 0
2 

• 
NE

UR
AD

NO
46

Resnici na ljubo, mediji, z internetom na čelu, to 
mnogokrat obljubljajo. Vsaj »razstrupitev«, po kateri 
bomo mi, ali pa vsaj naša jetra, vstali kot feniks iz pe-
pela. Ali pa bomo obtesali telo in stopili kilograme. Kar 
tako, s tabletkami, praški ipd. 

Vabe so mamljive in namesto da bi se prenove za 
boljše počutje lotili pri temeljih, s spremembo življenj-
skega stila, skušamo prehiteti samega sebe s katerim od 
prehranskih dopolnil, ki jih ponujajo oglasi, splet, trgo-
vine in znanci ter sosedi. Če ne drugega, bomo kmalu 
ugotovili, ali se res počutimo bolj zdrave, bolj močne in 
če naši kilogrami kar frčijo od nas. Edina napaka je rela-
tivno visoka cena nekaterih prehranskih dopolnil. Zato, 
če se ne bomo »prerodili« mi, se bo naša denarnica.

Prehranski dodatki/dopolnila
Ko na spletnem brskalniku Google vtipka-

mo besedo prehranski dodatki, dobimo v 
hipu več kot 100.000 zadetkov, še bi-
stveno več jih dobite, če vtipkate bolj 
pravilno slovensko besedno zvezo za 
to kategorijo snovi, prehransko do-
polnilo. Če vtipkamo angleško bese-
do (nutritonal supplements), pa vsaj 
15.000.000. Nekoliko bolj urejeno 
postane to področje, če uporabimo is-
kalnik na znanstvenem portalu Pub Med, 
Ovid ali Scopus. A za praktično uporabno 
razlago specifičnih znanstvenih podatkov je potreb-
no relativno veliko strokovnega znanja in vsaj osnovno 

Hitra orientacija med 
prehranskim dodatki

znanje o znanstveni obravnavi podatkov.
Povprečen posameznik je torej v težavah. Še več, 

razmišljanje o za zdravje čudodelnih snoveh ni samo 
težavno, je tudi naporno. Informacije ga bombardira-
jo z vseh strani. Tako že brez bolezenskih težav hitro 
dobi vtis, da je že za osnovno zdravje treba jemati vsaj 
kakšno tabletko. Še bolje pa več. To, da je znanost je na 
tem področju še dokaj skopa s priporočili, ga ne moti. 

Kdaj začnemo razmišljati o prehranskih dodatkih 
in nadomestkih
Seveda pa ima vsaka zgodba dve plati. Kljub znan-

stveno nedorečenim priporočilom tudi prehranska do-
polnila lahko najdejo mesto v naši prehrani. Ne sicer 
pogosto. A ko iščemo okno za njihovo uporabo v naši 
prehrani, je odgovor na to vprašanje dokaj enostaven. 

Prehranska dopolnila vključimo v prehrano ta-
krat, ko snovi, ki jih ta dopolnila ponujajo, 

z normalno prehrano ne moremo vne-
sti v telo. Prehrani bi radi torej nekaj 
dodali ali pa jo dopolnili. Prehranski 
dodatki namreč predstavljajo snov ali 
skupino snovi, ki imajo potencialno 
pomembno hranilno vrednost. Ker pa 

je nadzor trga prehranskih dodatkov 
dokaj ohlapen, na tržišču najdemo šte-

vilne snovi, ki jih proizvajalci uvrščajo v 
to kategorijo izdelkov, čeprav na prvi in 

tudi podrobnejši pogled vanjo ne spadajo. Po-
nudniki s prehranskimi dodatki ponujajo res 

»Slabo se počutim, kar naprej imam zdravstvene probleme, nobene volje nimam, 
rad bi nekaj naredil zase, predebel sem, slabo spim in preutrujen sem... » Življenje 
pa teče. Zaradi slabega počutja prevečkrat tudi mimo nas. Zato mnogi iščejo nekaj, 
čudežno snov X ali pa čarobno palčko, ki bo rešila njihove težave.

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

Mnogi v 
prehranskih dopolnilih 
iščejo čudežno palčko 

za hitro 'razstrupljanje', 
zgubljanje kilogramov, 

boljše zdravje, namesto 
da bi za boljše počutje 
spremenili življenjski

 stil.



Če imate kakšno vprašanje ali predlog teme za to rubriko, 
lahko pišete na naslov nkozjek@onko-i.si ali uredništvu 
časopisa, in potrudili se bomo, da odgovor pripravimo in 
objavimo v naslednji številki.
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marsikaj. Zato se oskrbimo vsaj z osnovnim znanjem 
in presodimo, ali izdelek res ponuja tisto, kar proizvaja-
lec obljublja. Obstaja pa tudi nekaj redkih dobrih izjem, 
takrat ko dopolnila že pridobivajo lastnosti 
zdravila in pri katerih dokaj dobro pozna-
mo odmerke, način in časovno shemo 
vnosa. Vendar, v obeh primerih po-
trebujemo diagnozo: prehransko, 
presnovno in ob bolezenskih teža-
vah tudi diagnozo bolezni. Saj bi 
radi z vplivom prehranskih dopol-
nil vplivali na naše zdravje, kajne!

Vse se začne pri osnovni 
prehrani
Preden se podamo na področje 

prehranskih dodatkov/dopolnil, je torej 
najprej treba analizirati in urediti osnovno pre-
hrano. Da z osnovnimi obroki dobimo vse, kar naše 
telo potrebuje, pač glede na njegove potrebe. Pri tem 
si pomagamo s splošnimi priporočili za prehrano naše 
starostne skupine in strokovnimi priporočili za poseb-
ne presnovne zahteve, kot je telesna aktivnost in/ali 
različna bolezenska stanja. Ko to naredimo, se pogosto 

kmalu počutimo boljše in potreba po dodajanju neke 
snovi X izgine.

Velikokrat je opravičilo za prehranske dodatke po-
manjkanje časa. Z dodatkom bi želeli »po-

praviti« osnovno hrano. Izgovor je slab 
in kaže naš (slab) odnos do lastnega 

zdravja.
A včasih res ne gre druga-

če. Nekaj je treba dodati, ker z 
osnovno hrano enostavno ne 
gre. Ali pa je naše presnovno 
stanje takšno, da se tako poveča 
potreba po enkratnih posebnih 

hranilih, da jih z normalno hra-
no telesu ne moremo zagotoviti. 

Takrat je treba vsaj približno oceniti, 
koliko posamezne snovi je glede na pri-

poročila treba dodajati vsakodnevni prehra-
ni. Potrebna je torej prehranska obravnava z oceno pre-
hranskega vnosa, ustrezno prehransko in presnovno 
diagnozo. Šele potem lahko trdimo, da 
je glede na dostopne podatke dodaja-
nje prehranskih dodatkov zdravju 
koristno. 

Prehranskih dodatkov/dopol-
nil brez jasne indikacije torej ni 
smiselno jemati. Zato zapis kon-
čajmo z vsakodnevnim primerom - 
multivitamini, ki jih vzamemo da bi se 
bolje počutili, četudi ne vemo čisto dobro, kaj bodo ti 
vitamini v telesu naredili. Znanstveni podatki namreč 
nakazujejo, da z zunanjim vnosom antioksidantov lah-
ko vplivamo na tkivno signalizacijo ob telesni aktivno-
sti in učinek vadbe je slabši. To pa je podatek, ki večini 
pomaga razumeti, zakaj so vitamini v obliki normalne 
prehrane boljši. Tako danes trdijo tudi priporočila za 
športno prehrano! 

Nada Rotovnik Kozjek

Znanost je na 
področju prehranskih dopolnil 

še dokaj skopa s priporočili. 
Kljub temu so včasih prehranska 

dopolnila smiselna: v našo 
prehrano jih vključimo takrat, ko 

snovi, ki jih ta dopolnila ponujajo, 
z normalno prehrano ne moremo 

vnesti v telo. Pred tem je potrebna 
analiza osnovne 

prehrane.

Znanstveni 
podatki nakazujejo, 

da zunanji vnos 
antioksidantov lahko 

slabša učinek 
vadbe.
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Ambasadorji teka so tudi v letu 2016 zelo aktivni, 
v zimski vadbi vadi 55 ambasadorjev. V teh deževnih, 
še ne toliko pomladanskih mesecih vadba poteka na 
suhem - v športni dvorani Mangart Fakultete za šport. 
Trenerji ne popuščajo pri moči in težavnosti izvajanih 
vaj, vse nam bo prišlo prav, pravijo. Poleg teka in redne 
vadbe poteka tudi plavalni tečaj, ki ga obiskuje 16 na-
ših zaposlenih, ki si tekaško vadbo popestrijo in krepijo 
mogoče še kakšno prezrto mišico!

Naj se še enkrat pohvalimo, na jubilejnem 20. Lju-
bljanskim maratonu je teklo naših 50 vadečih Ambasa-
dorjev teka, polovica vadečih tekačev je prijavljena na 3. 
Istrski maraton, ki je znanilec sezone spomladanskih 
tekov po Sloveniji. 

V času od 1. do 3. aprila so se tekači in njihovi spre-
mljevalci (ki so bolj ali manj športno navdušeni) odpra-
vili na redni spomladanski tekaški tabor, tokrat v Ro-

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

Novice ambasadorjev 
teka OI Ljubljana
Ambasadorji teka so tudi v letu 2016 zelo aktivni, v zimski vadbi vadi 
55 ambasadorjev.

vinj. Kot vedno je bilo zabavno, poučno in veselo! Zato 
vabljeni, da se nam naslednjič pridružite. Podrobnosti 
tabora pa v naslednji številki ONKOskopa.

En prav lep tekaški pozdrav od Ambasadorjev teka 
OI! 

Gordana Lokajner

Ob obletnici organizirane vadbe Ambasadorjev teka na 
Onkološkem inštitutu je naš sodelavec Krunoslav Sabo naredil 
karikaturo vseh tekačev in trenerjev, ki smo jo nato na enem od 
treningov podarili glavnemu trenerju Mateju Pogačniku. Sliko mu 
je izročila Gordana Lokajner, pobudnica organizirane tekaške 
vadbe na OI. Foto: Polona Škulj.
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Po besedah prof. Zwittra izjemno zanimivo in za-
bavno branje; ob tem je hudomušno dodal, da se po teh 
receptih res da kuhati! Predlagal je, da bi v ONKOsko-
pu objavljali recepte iz knjižice, za prvič pa da bi dodali 
tudi uvod v knjižico, tako da bodo(mo) tudi mlajši vede-
li, kdo je bil dr. Erjavec.

Točno tako smo tudi naredili. V nadaljevanju objavlja-
mo uvod v knjižico (napisal še en naš upokojeni sodela-
vec in nekdanji strokovni direktor OI doc. dr. Hotimir Le-
šničar) ter nekaj receptov (rubrika Canelloni in lasagne).

Prijetno branje in kuhanje!

Iz zgodovine inštituta

Zapiski starega samskega 
gurmana – dr. Marjan Erjavec
Po izidu prve številke ONKOskopa mi je pisal naš upokojeni sodelavec prof. dr. Matjaž Zwitter 
s predlogi vsebin za naslednje številke. Med drugim je spomnil (no, mene in še koga drugega 
najbrž na novo informiral), da je pred leti krožila na OI knjižica Zapiski starega samskega 
gurmana, ki jo je napisal (žal že 20 let pokojni) prof. dr. Marjan Erjavec. 

Za splošno izobrazbo bralcem
Svetovljani so ljudje, ki znajo svoj svet deliti z drugimi

V rokah imate dobro kuharsko knjižico za vsak 
žep (gre pa tudi v predpasnik). Od drugih tiskanih 
receptov se razlikuje predvsem po enostavnosti in 
duhovitosti, dveh osnovnih lastnostih, ki opredelju-
jeta avtorjevo bistrost. Zanj sta predznanje in zgo-
dnja praksa za užitek (menda tudi pri kuhi) obve-
zna. Naslovni »starost« in »samskost«, ki ju lahko 
jemljemo kot humoristični prispodobi, samo pou-

darjata avtorjevo željo, da bi recepte prebirali tudi 
mladi in v dvoje. Naj se smejijo, obemenm pa doje-
majo učinkovitost enostavnosti, ki jo ponuja izku-
šnja. Tudi kot zdravnik, raziskovalec in učitelj je bil 
dr. Marjan Erjavec nekaj posebnega. Ko so odpove-
dala dvigala, je na rokah nosil bolnike na preiskave. 
V medicinske raziskave je vključil računalništvo, Fa-
kulteto za elektrotehniko in Inštitut Jožefa Stefana. 
Kadar ni imel časa za predavanje, ga je študentom 
posnel na magnetofon v obliki radijske drame. Bil 
je pravi dogodek.

Uvod v knjižico dr. Marjana Erjavca Zapiski starega sam skega gurmana 
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CANELLONI so prav tako dobri, če jih narediš iz pa-
lačink. Važen je nadev in omaka za zapeko, ki naj traja 
pol ure.

NAPOLETANINE: v vsako palačinko daj rezino sira, 
ki se bo med peko stopila, ne pa spremenila v gumo. 
Omaka sta dva popražena stroka česna, na to maščo-
bo pa obilo paradižnika, bazilike in soli. To kuhaš, 
dokler se ne zgosti.

ŠPINAČNE (ali blitvine) canellone napolniš s filo iz 
špinače, skute, jajc, popra in soli. Preliv je bešamel, 
lahko s paradižnikovim sokom (razredčenim para-
dajzom iz piksne) ali pa kisla smetana z rumenjaki 
in spet s paradižnikom.

MESNI nadev je analogen bolonjski sughi, dodaš 
pa jajce ali dva, lahko tudi sesekljano špinačo. Preliv 
enak kot zgoraj. 

Dr. Marjan Erjavec (vulgo Tičo) in njegova inte-
lektualna širina imata seveda svoj pedigré. Še štu-
dent je zaslovel kot edini jazz trombonist pri nas, 
ki zna improvizirati. Če ste v šestdesetih letih brali 
NN romane, ste nevede brali njegove slastne prevo-
de angleških kriminalk. Pred tremi desetletji je v ta-
kratnem tedniku Teleks bralcem predstavljal najbolj 
zapletene medicinske postopke na tako enostaven in 
berljiv način, da so postali jasni celo zdravnikom sa-
mim. Ob nesreči v Černobilu je pravilno povedal, da 
gre le »za zanemarljiv dodatek« k splošnemu one-
snaženju. Pri vključevanju računalniške tehnologi-
je v medicinsko vedo je »zakuhal« nekaj receptov, s 
katerimi se je zapisal v domačo in svetovno zgodovi-
no diagnostike in zdravljenja raka. Kot strokovnjak 
Svetovne zdravstvene organizacije je iz afriških in 
južnoazijskih držav, v katerih je pomagal vzpostaviti 
centre za nuklearno diagnostiko, pisal pisma, ki bi 
lahko bila vzor slovenski humoristični literaturi. Iz 

ene od eksotičnih držav je nekoč prinesel domov na 
Onkološki inštitut kameleona. Hranili smo ga z na-
lovljenimi insekti, ker je bil muhast.

Tičota je vzela bolezen, s katero se je najbolj 
ukvarjal. Verjetno je bila taka njegova odločitev. Ži-
vljenju se ni odrekal. Bil je muhast, ni pa bil od muh. 
Po petdesetih letih spet nastopa v jam-sessionu Jože-
ta Privška, kuharske recepte pa izmenjuje s Petrom 
Ugrinom in Milesom Davisom. Če radi kuhate in se 
smejite, se prepustite njegovi vedri zapuščini. 

Dr. Hotimir Lešničar - Merik 

LIGURSKI so nadevani s teletino, kurjimi jetri, 
šunko in kuhano špinačo (2:1:1:1), kar zdušiš brez 
čebule. Bazilika, majaron, poper, sol.

LASAGNE pojdi jest v oštarijo, razen če si mazohist 
in rad mesiš testo za rezance. V tem primeru krpe 
tega testa skuhaj v oljnati vodi in naloži v namaščen 
pekač, potresi z drobtinami – izmenoma testo se-
veda, bolonjsko salso ali kak nadev za canellone in 
bešamel. Tudi naprej ravnaj z njo kot s canelloni.

Če si razen mazohista tudi perverzneš, boš vsako 
drugo plast salse nadomestil s polpeti in trdo kuha-
nimi jajci.

Lahko pa tudi zdušiš faširano na čebuli z goba-
mi, korenjem, paradajz pirejem, črnim vinom. Malo 
moke in sok od pečenke.

Testo za lasagne, že kuhano, včasih dobiš na za-
četku Trubarjeve (Zrno do zrna).

R E C E P T I :  C A N E L L O N I  I N  L A S A G N E
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Utrinek ob obeležitvi 45-letnice Onkološkega inštituta. Na sredini slike prof. dr. Stojan Ple-
sničar, ki je takrat vodil inštitut (1982-1986). Levo ob njem prof. dr. Božena Ravnihar, dolgole-
tna direktorica inštituta (1963-1982). 

Med drugimi pomembnimi dogodki tistega leta na inštitutu velja omeniti ustanovitev Od-
delka za psihoonkologijo – celovita obravnava bolnikov z rakom je bila dopolnjena s psihično 

podporo bolnikom z rakom in njihovim svojcem.                                                                 ADK

Utrinek iz Zlate knjige 

45 let Onkološkega 
inštituta Ljubljana

(Zlato knjigo je meni v hrambo zaupala 
ga. Alenka Benedik Senčar, univ. dipl. prav., 
naša upokojena sodelavka, ki je bila na OI 
vrsto let zaposlena kot pomočnica generalne-
ga direktorja za pravno področje).

Na sliki skrajno desno Franc Marolt, dr. med. Strokovna direktorica 
inštituta v tistem času je bila Ladica Furlan, dr. med.
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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.


