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Tudi jaz sem ONKO! 
Uredništvo vabi vse zaposlene k 
soustvarjanju našega internega 
časopisa ONKOskop. Prispevke 
in predloge za naslednjo številko 
posredujte do 10. septembra 2018 
Elizabeti Radelj Pepevnik.  
E: eradelj@onko-i.si; T: 01 5879 625 
ali se oglasite v pisarni nasproti 
velike predavalnice v stavbi C.
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Etika in modrost

Pred kratkim je na OI prof. dr. Lenart Škof, član Etične 
komisije OI in predstojnik Inštituta za filozofske študije na 
Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, predstavil mo-
nografijo Ethics and Oncology (Freiburg/Munchen, 2017). 
Spregovoril je o sodobnih etičnih vprašanjih, povezanih s 
komunikacijo in odnosi med posameznimi moralnimi ak-
terji. Na podlagi pristopa iz tako imenovane etike skrbi je 
predstavil nekatere poglavitne elemente komunikacije, kot 
so pozornost, poslušanje ter nekatere druge vidike medo-
sebne komunikacije. 

In zakaj izpostavljam njegovo predavanje v uvodniku? 
V tokratni številki se namreč tudi mi v »kotičku za dobre 
odnose« ukvarjamo z bontonom ter pravili, kako povedati 
kritiko in pohvalo. Veščine torej, ki nam v življenju lahko 
olajšajo komunikacijo, če le zmoremo in razumemo nekaj 
najbolj osnovnih zakonitosti. A tu ne gre zgolj za znanje. 
Gre za modrost, kako neko specifično znanje povežemo z 
izkušnjami in smo tako pri komunikaciji razumljeni, etič-
ni in uspešni. In kot pravi dr. Škof, da znamo poslušati in 
smo pozorni, to pa pomeni »pustiti biti«.

Na naslovnici objavljamo sovo, malo uharico. V mno-
gih deželah so skrivnostno nočno ptico povezovali z mo-
drostjo, globoko empatijo, znanjem in tradicijo. Ateno, gr-

ško boginjo civilizacije in modrosti, vedno spremlja sova, 
ki je postala tudi simbol številnih univerz in akademskih 
združenj. Slika sove je torej danes tesno povezana s knji-
žnicami, hrami znanja in modrosti. In tudi Onkološki in-
štitut je na nek način center modrosti. Ker ne združuje le 
vrhunske strokovnjake in znanje, temveč tudi druge kva-
litete vseh zaposlenih. Pomemben vidik modrosti je na-
mreč kreativnost v razmišljanju in iskanju novih poti. In 
razumevanje ter kritično mišljenje, ki vodita k sposobnosti 
spremeniti svoj način razmišljanja na podlagi dokazov. Ter 
nenazadnje je vidik modrosti tudi ljubezen do učenja, ki 
vodi k pridobivanju novega znanja in izpopolnjevanja v do-
ločenih spretnostih, kar pa je tu povsem vsakdanja praksa.

Za dobro komuniciranje na inštitutu od oktobra lani 
skrbiva s kolegico Vesno Škrbec. Se učiva in spoznavava 
inštitut, poslušava in sva pozorni, hkrati pa s svojimi izku-
šnjami pomagava pri komuniciranju inštituta z zunanjimi 
javnostmi, pa tudi interno. In ker je zmotljivost, kot pravi 
dr. Škof, temeljni princip znanosti, računava na »prizane-
sljivost«, saj se seveda trudiva opravljati svoje delo po svo-
jih najboljših močeh. 

Elizabeta Radelj Pepevnik
v.d. glavna in odgovorna urednica
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O D D E L E K  P O D  L U P O

Epidemiologija in 
register raka

 dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., specialistka epidemiologije in javnega zdravja

Epidemiologija in register raka je posebna dejavnost Onkološkega inštituta (OI), ki jo od leta 2003 vodi dr. 
Maja Primic Žakelj. V njej od leta 2003 delujejo Register raka Republike Slovenije in Bolnišnični register 
OI, enota za epidemiologijo, enota Program in register ZORA za vodenje in spremljanje organiziranega 
presejalnega programa za raka materničnega vratu (ZORA) in od leta 2007 informacijski sistem za 
vabljenje žensk in za epidemiološko spremljanje organiziranega presejalnega programa za raka dojk 
(Register in klicni center DORA). Pogovarjali smo se z znanstveno svetnico dr. Majo Primic Žakelj.

Začniva z najbolj svežo novico: letos se boste upokojili. 
Seveda nas zanima, na kaj ste po toliko letih dela na 
OI še posebej ponosni in kaj vam bo najbolj ostalo v 
spominu.
Najbolj sem ponosna, da sem kadrovsko zagotovila 

nadaljevanje dejavnosti, ki smo jo v času, odkar sem od-

delek vodila, precej razširili, in to tudi navzven: v delo sem 
vpeljala tri zdravnice, specialistke javnega zdravja, in stati-
stičarko, še dve zdravnici pa sta pod mojim mentorstvom 
zaključili specializacijo javnega zdravja. Ena vodi prese-
jalni program za raka debelega črevesa in danke SVIT na 
NIJZ, druga pa onkološko genetsko svetovanje na našem 
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inštitutu. Tri so že doktorice znanosti, druge tri bodo to 
postale letos oz. v naslednjih letih. Med najpomembnejše 
uspehe na strokovnem področju si štejem vodenje projekta 
ZORA v letih 1996–2002 in kasneje, od leta 2003, vode-
nje državnega programa ZORA. Sodelovala sem tudi pri 
vzpostavljanju državnega presejalnega programa za raka 
dojk DORA in pri Državnem programu obvladovanja raka. 
Našo dejavnost smo tudi uspešno vključili v številne med-
narodne projekte in raziskave. Razširili smo pedagoško 
dejavnost, saj smo z onkološko epidemiologijo učna baza 
ljubljanske Medicinske fakultete za do- in podiplomske 
študente, specializanti javnega zdravja pa imajo kroženje v 
naši službi v obveznem programu specializacije.

Katerega leta pa ste začeli z delom na OI?
Na OI sem se zaposlila leta 1981. V veliko čast mi je, 

da sem bila ob prihodu zadnja učenka prof. dr. Božene 
Ravnihar. Bila mi je ne le izjemna učiteljica, ampak tudi 
dobra prijateljica, še po svoji upokojitvi. Ob mojem pri-
hodu na OI sta bila Register raka Republike Slovenije 
(RRRS), ki ga je vodila prof. dr. Vera Pompe Kirn, in Epi-
demiologija dve ločeni enoti. Epidemiologija je bila na-
menjena predvsem raziskavam nevarnostnih dejavnikov 
raznih rakavih bolezni, RRRS pa je zbiral, obdeloval in 
objavljal podatke o novih primerih raka. V Epidemiologi-
jo sem prišla sredi raziskave o vplivu oralne hormonske 
kontracepcije na zbolevanje za rakom dojk, ki jo je vodila 
prof. Ravnihar. V osemdesetih letih se je epidemiologi-
ja kroničnih bolezni pri nas šele uveljavljala. S prof. dr. 
Pompe-Kirn sva bili edini zdravnici, ki sva se ukvarjali s 
tem področjem v tedanji republiki. Z njim sem se bolje 
seznanjala tudi z izobraževanjem v tujini, kjer sem hitro 
navezala koristne stike z več raziskovalnimi skupinami. 
Kljub temu da je Slovenija postala članica EU šele leta 
2004, sem se lahko že leta 2000 z oddelkom pridruži-
la Evropskemu presejalnemu omrežju, v katerem smo 
sodelovali z dvema raziskovalnima projektoma. Novo 
znanje, nova poznanstva in mednarodno sodelovanje so 
se izkazali zelo dragoceni pri vzpostavljanju slovenskih 
presejalnih programov za raka.

Ko se je leta 2003 profesorica Pompe-Kirn upokojila, 
smo oba oddelka združili v dejavnost Epidemiologija in 
register raka, ki sem ga poslej vodila. Tako je OI postal 
ena redkih zdravstvenih ustanov v Sloveniji in Evropi, 
ki ima poleg zdravstvene, raziskovalne in izobraževalne 
tudi javnozdravstveno dejavnost na področju onkologije.

Od vsega začetka sem sodelovala tudi z Zvezo slo-
venskih društev za boj proti raku. Od leta 2010 sem nje-
na predsednica, v letih 2011–2013 pa sem bila predsedni-
ca Evropske lige proti raku (ECL).

In kaj bi še posebej izpostavili?
To, kar želim tudi predati svojim naslednicam: nobe-

ne spremembe sistema, kaj šele novosti, naj bodo še tako 
dobre in strokovno utemeljene, ni mogoče uveljaviti čez 
noč, ampak šele po zavzetem osebnem in kolektivnem 
prizadevanju, ki nikakor ne moreta izvirati le iz občutka 
službene dolžnosti, ampak, neizogibno, iz osebnega pre-
pričanja, zavzetosti in požrtvovalnosti vsakega od članov 
ekipe.

Vloga Registra raka je zelo pomembna. Katera je po 
vašem mnenju ključna?
Podatki RRRS so pomembni za načrtovanje in ocenje-

vanje celotnega onkološkega varstva –primarne in sekun-
darne preventive, diagnostike, zdravljenja in rehabilitaci-
je –, za načrtovanje zmogljivosti in sredstev, potrebnih 
za obvladovanje rakavih bolezni; dragoceni so tudi za 
klinične in epidemiološke raziskave v Sloveniji in v širših 
mednarodnih raziskavah ter za vrednotenje učinkovitosti 
presejalnih programov za rake. Danes vemo, da je uspe-
šnost in učinkovitost prizadevanja zdravstvene politike in 
služb zdravstvenega varstva za obvladovanje raka mogoče 

Ekipa, ki zagotavlja nadaljnji razvoj dejavnosti
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objektivno ovrednotiti le z ustreznimi podatki o breme-
nu te bolezni in njegovem spreminjanju v času. Podatke, 
koliko denarja je namenjenega raznim programom, še 
zlasti za politike, novinarje in tudi bolnike večinoma ne-
kritično všečnim dragim biološkim zdravilom, namreč 
navadno ne spremljajo informacije, kako učinkovito so 
bila ta sredstva porabljena, koliko so prispevala k izbolj-
šanju zdravja prebivalstva. Vpogled v to ni mogoč brez 
delovanja RRRS.

Tehnika se hitro razvija in na tem področju se morate 
verjetno tudi vi vedno hitreje prilagajati?
Prijavljanje primerov rakavih bolezni v RRRS s pa-

pirnimi obrazci je danes zastarelo, zamudno in okorno. 
Kljub temu da je še obvezno, postaja vse bolj neredno, 
sodelavci RRRS pa vse več časa porabijo, ko v zdravstve-
nih ustanovah po novih primerih poizvedujejo sami. V 
načrtu imamo povezavo z e-Zdravjem in brezpapirno 
prijavljanje, ki bosta olajšala oddajanje podatkov v zdra-
vstvenih ustanovah in njihov sprejem ter obdelavo v 
RRRS, zvečala njihovo verodostojnost in izsledkov ana-
liz, z digitalizacijo papirnega arhiva pa zmanjšala pro-
storsko stisko. Kakovost in ažurnost pooročanja bi še 
posebej zvečala aktivna registracija, ko bi osebje RRRS 
podatke pridobivalo neposredno iz diagnostičnih in kli-
ničnih zapisov. Tako bi lahko za izbrane bolezni v sode-
lovanju s kliniki oblikovali tudi dodatne klinične registre 

z razširjenim naborom podatkov, s čimer bi bilo mogoče 
tudi natančneje ovrednotiti obravnavo bolnikov z rakom. 
Iskreno upam in želim, da vse to uspe že mojim in ne 
šele njihovim naslednicam.

Kakšna je vloga raziskovalcev v vašem oddelku?
Po podatkih, zbranih v RRRS, so se tradicionalno v 

Sloveniji razvijale in v slovenski prostor uvajale nove me-
tode obdelave in prikaza rutinsko zbranih podatkov, pa 
tudi posebnih raziskav. Ključne pri tem smo bile razisko-
valke, zaposlene v RRRS. Našo aktivnost in medna rodno 
zanimivost našega dela nakazuje tudi podatek iz sloven-
ske raziskovalne baze SICRIS, da smo bile v zadnjih 10 
letih /so/avtorice 123 izvirnih znanstvenih člankov. Med 
slovenskimi zdravstvenimi registri ima RRRS podatke 
urejene tako, da jih je mogoče uporabiti v geografskih 
analizah s točkovnimi podatki; sodelavke so razvile in v 
svetovnem merilu uveljavile tudi lastno metodo za tovr-
stne geografske analize. 

V okviru dejavnosti Epidemiologija in register raka na 
OI deluje tudi enota Program in register ZORA. ZORA 
je državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih 
sprememb materničnega vratu (RMV).
Koordiniramo državni presejalni program in vodimo 

Register ZORA, informacijski sistem, ki omogoča uprav-
ljanje s številnimi podatki in vrsto aktivnosti, potrebnih v 

Nekoliko okrnjena zasedba Epidemiologije in registra raka
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takem programu. V Registru hranimo in obnavljamo po-
datke o osebah iz Centralnega registra prebivalcev; iz vseh 
slovenskih citoloških laboratorijev evidentiramo izvide 
brisov, ki se elektronsko zbirajo v registru v skladu s stan-
dardiziranim zapisom; izvide histoloških preiskav, ki jih 
zbiramo še v papirni obliki, ročno kodiramo in pripravlja-
mo za računalniško obdelavo. Hranimo tudi izvide tria-
žnega testa okuženosti s humanim papilomskim virusom 
(HPV), opravljenega v skladu s strokovnimi smernicami; 
pripravljamo sezname izbranih skupin žensk za vabila na 
presejalni pregled; iščemo ženske, ki niso opravile kontrol-
nega pregleda po patološkem izvidu, in nanje opozarjamo 
ginekologe. Skrbimo za kakovost vseh postopkov in sku-
paj s strokovnimi skupinami izdajamo smernice za vse po-
stopke v presejanju in obravnavi žensk s patološkimi spre-
membami ter organiziramo izobraževanja, med drugim 
sedaj že tradicionalne Zorine dneve; seveda skrbimo tudi 
za promocijo pograma in komunikacijo s ciljno skupino.

Lahko tudi rečemo, da ste začetnica programa ZORA. 
Kako je vse skupaj potekalo?
V Sloveniji so začeli uvajati redne preventivne 

ginekološke preglede in odvzeme citoloških brisov na 
območju Ljubljane, Kranja in Maribora že pred letom 
1960, po njem pa po vsej takratni republiki. Učinkovitost 
preventivnih pregledov se je pokazala z zmanjševanjem 
zbolevnosti in umrljivosti za rakom materničnega vratu. 
Po podatkih Registra se je letna incidenca začela ponovno 
večati in je dosegla leta 1997 vrh (23,1/100.000, 241 
novih primerov). Incidenca se je večala predvsem med 
ženskami, mlajšimi od 54 let.

Da bi stanje izboljšali, je tedanji minister za zdravstvo 
na pobudo prof. dr. Marije Us-Krašovec imenoval pro-
jektno skupino, ki je pripravila predlog za organizirani 
program. Od tedaj sem sodelovala najprej kot vodja te 
skupine, v nadaljevanju pa kot vodja projekta in kasneje 
državnega programa. Zdravstveni svet je predlog projek-
ta sprejel že 5. 11. 1996. Hkrati s tem predlogom je bil po-
trjen tudi Osnutek pravilnika za laboratorije za ginekolo-
ško citopatologijo in vsebina registra brisov, ki je bila leta 
2000 umeščena v Zakon o zbirkah podatkov s področja 
zdravstvenega varstva. Projekt smo poimenovali ZORA, 
po začetnicah naslova programa – Zgodnje Odkrivanje 
predRAkavih sprememb. Projekt smo preverili s pilotno 
študijo v ljubljanski zdravstveni regiji, od 2001 dalje še 
na obalnem področju (Izola, Koper in Piran).

Leta 2002 je Ministrstvo za zdravje izdalo Navodila 
o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje pre-
ventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni – Re-
produktivno zdravstveno varstvo, s tem pa je zagotovilo 
tudi prehod projekta v organizirani presejalni program 
na ravni vse države. Vanj so vključene ženske, stare 20–
64 let, ki se na presejalni pregled enkrat v treh letih lahko 
naročijo same ali pa jih nanj povabi izbrani ginekolog ali 
koordinacijski center. Slovenske ženske so presejalni pro-
gram ZORA dobro sprejele in več kot 70 % se jih redno 
udeležuje pregledov. Slovenija se lahko pohvali, da se je 
v nekaj več kot deset letih delovanja državnega programa 
ZORA incidenca RMV prepolovila, kar je tudi v evrop-
skem merilu velik uspeh.

Sodelavci v državnem in bolnišničnem registru

Sodelavci v programu ZORA
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Od vsega začetka ste tudi pri programu DORA 
Od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja je stroka 

iskala možnosti za organizirano mamografsko preseja-
nje za raka dojk. Na našem oddelku se je zbrala multidi-
sciplinarna skupina, ki je po Evropskih smernicah za za-
gotavljanje kakovosti v presejanju za raka dojk pripravila 
predlog za tak program v Sloveniji. Bil naj bi decentrali-
ziran, potekal naj bi v s obstoječih ambulantah za bolezni 
dojk v dveh jasno ločenih delih: v preventivnem in dia-
gnostičnem. Ambulante naj bi v preventivnem delu pre-
vzele zahtevane standarde kakovosti Evropskih smernic. 
Leta 2004 ga je potrdil Zdravstveni svet in Onkološkemu 
inštitutu poveril pripravo strokovnih in organizacijskih 
osnov za državni program in izvedbo pilotnega projekta 
presejalnega programa. V intenzivnih pripravah v začrta-
ni smeri se je po dveh letih izkazalo, da tako zastavljene-
ga programa ni mogoče udejanjiti, saj radiološka stroka 
v decentraliziranem sistemu, ki združuje diagnostiko in 
preventivne preglede, ni videla možnosti za kakovostne 
preventivne storitve, predvsem pa se je kazalo izrazito 
pomanjkanje usposobljenih radiologov, mamografski 
aparati, s katerimi naj bi začeli pilotno študijo, pa niso 
ustrezali standardom kakovosti za presejanje po Evrop-
skih smernicah.

Odločitev, da učinkovitega in kakovostno organi-
ziranega presejanja za raka dojk v Sloveniji ni mogoče 
zgraditi na obstoječem sistemu razpršenih mamograf-
skih ambulant, je postala dokončna, ko smo na 2-dnevni 

posvet povabili vodjo Evropskega presejalnega mrežja, 
dr. Lawrenca von Karso, sicer mojega dobrega znanca. V 
Mednarodni agenciji za raziskovanje raka v Lyonu (IARC) 
je vodil evropski program kakovosti presejanja in je sode-
loval pri implementaciji presejalnih programov v več dr-
žavah. Spremljali sta ga predstavnica uspešno organizira-
nega presejalnega programa za raka dojk v Nemčiji (Wi-
esbaden), radiologinja dr. Margrit Reichel, ter gospa Jutta 
Pfeiffer, specialistka za organizacijo dela v presejalnem 
centru. Ob pomoči tujih strokovnjakov smo pripravili 
načrt centraliziranega sistema presejanja. Bistvene spre-
membe prvotnega predloga so bile: hierarhična struktura 
z dvema diagnostično-presejalnima centroma (OI, MB), 
več mamografskih enot (tudi mobilnih), izključna raba 
digitalnih mamografov in dodatno izobraževanje vseh, 
vključenih v presejanje. Ključni elementi so ustrezna izo-
braženost in strokovna usposobljenost osebja (predvsem 
radiologov in radioloških inženirjev, pa tudi drugega 
osebja, vključenega v nadaljnjo diagnostiko in zdravlje-
nje), zagotavljanje dvojnega odčitavanja mamografskih 
slik, interdisciplinarno sodelovanje, ustrezna tehnična 
kakovost mamografskih naprav in vseh ostalih diagno-
stičnih naprav, ki jih uporabljamo v programu, vzposta-
vitev ustreznega informacijskega sistema ter določitev, 
spremljanje in preverjanje kazalcev kakovosti programa. 

Spletna stran SLORA - www.slora.si

SLORA (kratica je nastala po začetnih črkah be-
sed »Slovenija in rak«) omogoča preprost in hiter 
dostop do večine ključnih kazalnikov bremena 
raka v Sloveniji (incidenca, prevalenca in pre-
živetje), ki jih pripravita RRRS do zaključenega 
leta obdelave, trenutno 2014, in Nacionalni inšti-
tut za javno zdravje RS (umrljivost). Povezave s 
tujimi bazami omogočajo tudi preprosto primer-
javo bremena raka v Sloveniji z bremenom v dru-
gih državah Evrope in sveta. Dodane so obširne 
strokovne razlage, ki pojasnjujejo podatke in se-
znanjajo uporabnike z nevarnostnimi dejavniki, 
možnostmi zgodnjega odkrivanja in uspešnostjo 
zdravljenja raka.

Sodelavci v programu DORA
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Zdravstveni svet je novi predlog sprejel leta 2007, konec 
marca 2008 pa so bile v državni presejalni program za 
raka dojk DORA že povabljene prve prebivalke Mestne 
občine Ljubljana, in sicer na presejalno mamografijo v 
presejalni center na OI. Vodja programa DORA je postal 
dr. Maksimiljan Kadivec, upravljavska enota se je izobli-
kovala pri Oddelku za radiologijo, v naši dejavnosti pa vo-
dimo register DORA, informacijski sistem, v katerem se 
zbirajo podatki  o vseh presejanih ženskah in rezultatih 
morebitnih diagnostičnih postopkov in zdravljenja. Po-
datki CRP nam zagotavljajo seznam žensk iz ciljne sku-
pine, ki jih izbiramo in jim pošiljamo vabila na presejalni 
pregled. Trenutno jih razporejamo na 19 mamografskih 
aparatov po celi Sloveniji, sprejemamo njihove klice in 
sporočila z željami po zamenjavi termina; če se kakšen 
aparat pokvari, jih je treba o tem obvestiti s telegramom 
ali redno pošto in prenaročiti. Vse ženske, katerih izvid je 
normalen, o tem obvestimo po pošti, tiste s patološkimi 
pa pokličejo iz presejalnega centra. Seveda pa s pomočjo 
informacijskega sistema sodelavci redno preverjajo ka-
zalnike uspešnosti programa in z njimi seznanjajo sode-
lavce pa tudi strokovno in laično javnost.

 
Koliko je zaposlenih na vašem oddelku?
V naši dejavnosti je 22 zaposlenih, ki delujejo na 

štirih zaokroženih področjih: državni in bolnišnični re-
gister, epidemiologija, program in register ZORA in re-
gister DORA s klicnim centrom; za vsakega od njih je 
zadolžena ena od štirih specialistk javnega zdravja. Vse 
naše medicinske sestre imajo priznana »specialna zna-
nja s področja registracije v onkološki epidemiologiji«. V 
letu 2012 smo za dodelitev tega naziva opredelili obseg 
potrebnih dodatnih znanj, vsebino enoletnega izobraže-
vanja in preskus znanja. Zbornica zdravstvene in babi-
ške nege Slovenije kandidatom z uspešno opravljenim 
izpitom izda potrdilo o strokovni usposobljenosti za ožje 
strokovno področje. Poleg medicinskih sester sodelujejo 
z nami še analitiki, strokovni sodelavci in dva administra-
torja pri izdelavi strokovnih osnov za prenovo informacij-
skega sistema ZORA. Od leta 2015 pri ZORI pogodbeno 
sodelujejo tudi vodje strokovnih skupin za ginekologijo, 
histopatologijo, molekularno diagnostiko in informatiko 
ter izbrani strokovnjaki s področja ginekologije, citopa-
tologije, histopatologije in molekularne diagnostike, ki v 
programu ZORA opravljajo specifične strokovne naloge 

in sodelujejo pri trenutno potekajoči prenovi informacij-
skega sistema ZORA. Obseg dela se veča, naše število pa 
ostaja premajhno: v državnem registru je kljub še enkrat 
večjemu številu novih primerov raka letno še vedno ena-
ko število osebja, ki obdeluje te podatke. Težave so tudi 
pri DORI, saj zaenkrat samo dve sestri razporejata va-
bljene ženske na 19 mamografskih aparatov, odgovarjata 
na vse telefonske klice in elektronsko pošto, prenaročata 
ženske in jim pošiljata vabila na mamografske preglede 
in sporočila o izvidih, ki ne kažejo nobenih patoloških 
sprememb. Problem pa ni le pomanjkanje osebja, am-
pak tudi prostorska stiska. Upamo, da bomo skupaj z 
vodstvom v kratkem našli ustrezno rešitev za kadrovsko 
in tudi prostorsko zagato.  

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

Firdeusa Firi Purić, med. sestra, dipl. ekon., sodelavka v klicnem centru DORA, 
kjer je postavila visoko kakovost telefonskega komuniciranja, ponosna mama in 
babica, ljubiteljica dobre kave, ki obožuje morje, senco oljk in rahel poletni vetrič. Z 
njo smo se pogovarjali v dneh pred odhodom v zaslužen pokoj. 

Firdeusa Firi Purić

Verjetno nas je zelo malo, ki bi prepoznali našo 
sodelavko, če bi vedeli le njeno pravo ime. Vsi jo 
poznamo po njenem krajšem imenu, ki je postalo tudi 
uradno in ga je dodala svojemu rojstnemu imenu. To je 
naša Firi.
Kot mlada medicinska sestra je na OI prišla leta 1977 

po tem, ko se je v Slovenijo preselila iz Bosne in Hercego-
vine. Prvih sedem let je delala na predoperativnem oddel-
ku. Na to obdobje ima še posebno lep spomin, z iskrico 

v očeh mu pravi kar moje otroštvo. Ko si je ustvarila dru-
žino, je delo medicinske sestre na predoperativnem od-
delku zamenjala za delo v ambulanti za psihoonkologijo, 
kjer je ostala 20 let. V tem času je delala v Društvu on-
koloških bolnikov. Bila je tajnica društva in tehnična ure-
dnica časopisa Okno. Leta 2006 se je priključila uvajanju 
državnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojk 
DORA in pomagala pri njegovi vzpostavitvi leta 2008. 
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Nam lahko z nekaj besedami opišete, kaj je tisto, kar se 
vam je vtisnilo v srce v teh 40 letih dela na OI?
Če moram povzeti v eni besedi, kar me je zgradilo v 

teh letih, so zagotovo to onkološki bolniki. Ti so bili moji 
učitelji. Marsikdo od mojih prijateljev me je spraševal, 
kako lahko delam na OI, ampak prav delo z bolniki je 
bilo tisto, ki me je napolnilo in mi dalo največjo doto za 
življenje.

Verjetno to prispeva tudi k temu, da še danes, po vseh 
teh letih, z nasmehom opravljate svoje delo?
Vsak dan sprejemam kot nov dan. Ne razmišljam, kaj 

bi lahko bilo jutri. Enostavno grem naproti življenju, ki 
mi ga prinaša ta dan. No, danes zagotovo k nasmehu ne-
kaj doprinese tudi misel na skorajšnjo upokojitev . Je 
pa res, da se moraš na vsak dan in vsako stvar, tudi odhod 
v pokoj, pripraviti. In jaz sem pripravljena. 

Ampak za nasmeh, ki (z)drži cel dan, ko ni vse tako 
rožnato, je verjetno potrebno še kaj?
Vsa leta dela na OI, ko nisem bila v ambulanti, je moj 

dan polepšalo to, da sem se lahko zjutraj, še preden sem 
začela z delom, naličila. Saj veste, ženske in razvajanje 
. Zelo sem tudi vesela, da smo sodelavke programov 
ZORA in DORA v zadnjih 11 letih na registru raka uspe-
le skoraj vsako jutro skupaj spiti kavo in se dogovoriti o 
poteku dela, izzivih, pa tudi deliti bolj osebne izkušnje 
in nasvete. 

Kako pomembni so bili in so vam dobri odnosi med 
sodelavci? Ti so verjetno poleg dela z bolniki, vplivali 
na to, da ste na OI ostala skozi celotno delovno aktivno 
obdobje? 
Pri svojih sodelavcih sem in še vedno najbolj cenim 

odgovoren odnos do dela in fer odnos do ostalih sode-
lavcev. To, da si lahko vse poveš odkrito. Zahrbtnosti pri 
ljudeh ne maram, je kontraproduktivna.  

Kako pa je, ko pridete domov? 
Najprej se preoblečem in si skuham kavico. To je moj 

ritual. Zdaj sva z možem (in mačkom) sama. Obe hčerki 
sicer živita blizu, vendar že vsaka v svojem gnezdu . 
Imam 5-letno vnukinjo, ki mi daje dodaten smisel življe-
nja. Čez eno leto bo šla v šolo, zato bo to leto najino. 

Kot vidimo, vam dela v pokoju ne bo zmanjkalo. Kaj pa 
sprostitev? Za upokojence namreč velja, da imajo po 
upokojitvi še manj časa?
Zdaj, ko sem upokojenka, komaj čakam poletje. Ta-

krat bom svoj čas preživljala ob morju. V Maliji nad Izolo 

imam majhen vikend in njivo. Jeseni sva z možem uspe-
la pripraviti visoke grede. Veselim se dni, ko bom zače-
la z vrtičkanjem in nato po končanem delu občudovala 
razgled in uživala v senci oljk ter večernem poletnem 
vetriču. 

Kaj pa naredite takrat, ko potrebujete odklop od vsega, 
tudi dela na vrtu, od hišnih opravil in … moža ?
Z mojo sestro in dvema prijateljicama gremo vsako 

pomlad in jesen na ženski vikend odklop. Najraje spo-
znavamo slovenska zdravilišča. Tri smo zdaj že v pokoju 
in lahko na odklopu ostanemo tudi kak dan dlje. Enkrat 
ali dvakrat na leto pa se zelo rada vrnem v rojstni kraj v 
Bosno, kjer gledam hribe in si napolnim baterije. 

Vas poleg nasmeha na življenjski poti spremlja tudi 
moto?
Živi in uživaj vsak sleherni trenutek današnjega dne. 

Seveda se veselim jutrišnjega dne, ampak živim in uži-
vam danes, ker ne vem, če jutri pride. 

Vesna Škrbec

Čudovit pogled na Piranski zaliv v poletnem večeru. 
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N O V I C E

ORGANIZIRANOST 
V enoti za oskrbovalne dejavnosti OI so 

zaposlene strežnice, gospodinje, bolničarji 
in medicinska sestra, skupaj z vodjo 62 sode-
lavk in sodelavcev. Znotraj enote so različna delo-
višča. Delo kurirja zajema transport dokumentacije zno-
traj in izven OI, zbiranje in razvrščanje izvidov ter ostale 
dokumentacije, razvrščanje in transport biološkega ma-
teriala, zdravil, drugega materiala iz lekarne, ekonoma-

ta, transport delovnih pripomočkov v 
popravilo in nazaj ter vodenje evidence 

za sledenje biološkega materiala in do-
kumentacije.
Strežnice na oddelkih E1, E3, D3 in BRT 

imajo v svojem delokrogu zajeto tudi čiščenje in 
razkuževanje ter vzdrževanje prostorov, opreme, pripo-
močkov, transport čistega in umazanega perila, transport 
odpadkov do skupne zbiralnice, točenje vode in merjenje 

10. obletnica Enote za oskrbovalne 
dejavnosti OI
V prvi kleti stavbe H smo obiskali sodelavce oskrbovalne enote, ki skrbijo za transport bolnikov, 
biološkega in sterilnega materiala, dokumentacije, čiščenje in vzdrževanje higienskega režima v čajnih 
kuhinjah ter za vzdrževanje čistih prostorov in opreme na OI.  Ob vstopu v prostore nas pozdravi skupina 
nasmejanih fantov, med katerimi sta tudi Adnan Delagić in Adi Halilović. Pogovoru se pridruži še Gordana 
Petrić. Ob 10. obletnici, ki jo v enoti obeležujejo letos, smo jih prosili, da nam predstavijo svoje delo. 

»Vtis imamo, 
da smo za bolnišnico 

nepogrešljivi, čeravno  
včasih ni videti tako.« 

Strežnici Andreja Učak in 
Fatima Begulić ter bolničarka 

Dubrovka Markanović

Ekipa sodelavcev Enote za oskrbovalne 
dejavnosti OI.
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temperature po planu. Delo gospodinje na hospitalnih od-
delkih zajema vzdrževanje higienskega režima v 
čajnih kuhinjah. 

Za transport bolnikov (ležečih, sedečih 
in peš) po in izven OI skrbi spremstvo, 
ki je locirano v kleti in  pritličju. Delo je 
organizirano tako, da klice prevzema dis-
pečer, ki organizira in triažira prevoz bol-
nikov na zahtevane lokacije. Spremstvo-
-klet je zadolženo tudi za oskrbo oddelkov 
s kisikom. 

Da so vsi oddelki in enote preskrbljeni s steril-
nim materialom in inštrumenti, je zadolžena ena stre-
žnica v sterilizaciji. Poleg vseh naštetih delovišč poteka 
delo tudi v posteljni postaji, kjer se izvaja čiščenje in raz-
kuževanje postelj, antidekubitusnih blazin, transport po-
stelj iz posteljne postaje na oddelke in nazaj. Skratka, če 
povzamemo vlogo oskrbovalne enote OI, je ta ključna za 
uspešno delovanje organizacije. 

RAZUMEVANJE SODELAVCEV IN HVALEŽNOST 
BOLNIKOV
Dela v oskrbovalni enoti nikoli ne zmanjka. Zaposleni 

na OI kot onkološki bolniki bi jih zelo hitro pogrešali, če 
katera od nalog ne bi bila izpolnjena. Včasih je gneča ve-
lika, manjkajo dodatne roke, zato so hvaležni sodelavcem 
za razumevanje procesa njihovega dela. Poglavitno vlogo 
pri spremstvu in usmerjanju bolnikov opravijo tudi pro-
stovoljci na OI, ki jim vedno priskočijo na pomoč.  

V oskrbovalni enoti vsekakor naredijo vse, saj so bol-

niki in njihovo zadovoljstvo na prvem mestu. Zato ni pre-
senečenje, da prav sodelavci oskrbovalne enote predsta-
vljajo pozitivno spodbudo za bolnike. Z njimi navežejo 
stik, jih opogumljajo, podpirajo, bodrijo, … Vendar je žal 
narava dela takšna, da jih pogosto čaka že novo opravilo 
(transport), zato se bolnikom ne morejo posvetiti tako, 
kot bi si želeli. Velik doprinos jim pri delu predstavlja 
električni voziček, ki omogoča lažji in hitrejši prevoz bol-

nikov.

OKROGLA OBLETNICA 
Letos oskrbovalna enota praznuje 10. 

obletnico delovanja. Pred tem je bilo delo 
organizirano na oddelku, saj so večino 
nalog, ki jih zdaj pokriva enota, opravlja-
le strežnice na oddelku. Šele kasneje se je 

ustanovila samostojna enota. Okroglo oble-
tnico enote so obeležili v začetku letošnjega 

leta. Nekaj utrinkov s praznovanja si lahko ogle-
date na fotografijah. 

Čestitke in uspešno delo ekipi še naprej. 
Aleksandra Grbić, Vesna Škrbec

»V 10-ih letih 
obstoja oskrbovalne 

enote na žalost 
ugotavljamo, da je delo od 

vsega začetka premalo 
cenjeno in vrednoteno.« 

Mojca Kranjc,  
strežnica

Sodelavci oskrbovalne enote so za svoje delo leta 
2012 od pomočnice strokovnega direktorja za podro-
čje zdravstvene nege prejeli posebno priznanje za 
prispevek h kakovostni oskrbi bolnikov, na kar so še 
posebej ponosni. 
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DORA dostopna vsem ženskam  
med 50. in 69. letom v Sloveniji 
Ob izteku leta 2017 je Državni presejalni program za raka dojk DORA, ki ga upravlja 
in izvaja OI, dosegel pomembno prelomnico. Po skoraj desetih letih delovanja je 
z otvoritvami stacionarnih presejalnih centrov v murskosoboški, slovenjgraški in 
celjski bolnišnici zdaj dostopen vsem ženskam med 50. in 69. letom v Sloveniji. 

S tem je program DORA uspel uresničiti zastavljene 
cilje Strateškega načrta programa DORA 2015–2020, 
ki ga je OI pripravil skupaj z Ministrstvom za zdravje 
(MZ) in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS). Ker se približuje 10. obletnica programa DORA 
(april 2018), ima ta dosežek še večji pomen. S pokritjem 
celotne Slovenije oz. območnih enot ZZZS je v program 
vključenih skoraj 270.000 žensk, ki bodo vsaki dve leti 
vabljene na pregled v najbližji presejalni center DORA, 
kjer bodo opravile mamografsko slikanje dojk. Dosto-
pnost presejalnega programa za vse ženske pomemb-
no vpliva na uresničevanje ključnega cilja presejalnega 
programa – zmanjševanjem umrljivosti za rakom dojk 
med ciljno populacijo. Zato je pomembno, da se ženske 
odzovejo na vabilo in se udeležijo mamografskega slika-
nja dojk. Zdravljenje rakov, odkritih na začetni stopnji, je 
lahko uspešnejše.

NAJPREJ SB MURSKA SOBOTA 
24. novembra 2017 je potekala otvoritev stacionarnega 

presejalnega centra v Splošni bolnišnici  Murska Sobota. 

Dogodka so se udeležili vodja programa DORA mag. Ma-
ksimilijan Kadivec, direktor bolnišnice Bojan Korošec in 
generalna direktorica Direktorata za javno zdravje Mojca 
Gobec, ki so slavnostno otvorili nov center. V SB Murska 
Sobota bodo z vabilom OI v naslednjih dveh letih vablje-
ne ženske med 50. in 69. letom, ki imajo stalno prebiva-
lišče v občinah Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Do-
brovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, 
Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske 
Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Raz-
križje, Rogaševci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, 
Turnišče, Velika Polana in Veržej. 

NATO SB SLOVENJ GRADEC 
Otvoritev centra DORA v Splošni bolnišnici Slovenj 

Gradec je bila 12. decembra 2017. Dogodka se je udeležila 
tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki je sku-
paj z vodjo programa mag. Kadivcem in direktorjem slo-
venjgraške bolnišnice Janezom Lavretom odprla center 
DORA. V prihodnjih dveh letih bodo na presejalno ma-
mografijo v SB Slovenj Gradec povabljene vse ustrezne 

DORA v SB Murska Sobota DORA v SB Slovenj Gradec DORA v ZD Celje
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ženske, ki imajo stalno prebivališče v občinah Črna na 
Koroškem, Dravograd, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Meži-
ca, Mislinja, Mozirje, Muta, Nazarje, Podvelka, Radlje ob 
Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Šmartno ob 
Paki, Šoštanj, Velenje, Vuzenica, Prevalje, Rečica ob Savi-
nji, Ribnica na Pohorju in Solčava. 

IN ŠE SB CELJE IN ZD CELJE
18. decembra 2017 smo v Splošni bolnišnici Celje 

odprli presejalni center in tako s programom DORA 
uspeli pokriti celotno Slovenijo. Simbolni prerez traku 
je opravila državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje 
Jožica Maučec Zakotnik v družbi namestnice vodje 
programa DORA mag. Kristijane Hertl, direktorja celjske 
bolnišnice Marjana Ferjanca in strokovnega direktorja 
asis. mag. Franca Vindišarja. V prihodnjih dveh letih 
bodo postopoma na mamografijo v SB Celje povabljene 
vse ženske med 50. in 69. letom, ki imajo stalno 
prebivališče v občinah Celje, Kozje, Laško, Podčetrtek, 
Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik, Zreče, 
Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko, Žalec. 12. februarja 2018 smo 
v celjski območni enoti odprli še drugi presejalni center 
v Zdravstvenem domu Celje, kamor bo del žensk iz 
omenjenih občin vabljen na presejalno mamografijo. 

NOVA MOBILNA ENOTA DORA NA JESENICAH
V začetku januarja 2018 smo začeli z mamografskim 

slikanjem v novi mobilni enoti OI na Jesenicah. S tem 
je zdaj vsem ženskam v območni enoti ZZZS Kranj v 

DORA v SB Celje Otvoritev mobilne enote DORA na Jesenicah

starosti med 50 in 69 let omogočena 
presejalna mamografija v programu 
DORA vsaki dve leti. V mobilno 
enoto na Jesenicah bodo na slikanje 
z digitalnim mamografom vabljene 
ženske s stalnim prebi va liš čem v 
občinah Jesenice, Kranjska Gora, 
Gorje, Žirovnica, Bohinj in Bled. 
Ostale ženske z Gorenjske bodo 
še naprej vabljene na slikanje dojk 
v stacionarni presejalni center 
programa DORA v Bolnišnici za 
ginekologijo in porodništvo Kranj. 

Vesna Škrbec

MILOJKA KOLAR CELARC, MINISTRICA ZA 
ZDRAVJE OB ŠIRITVI PROGRAMA DORA V SB 
SLOVENJ GRADEC:

»V veliko veselje mi je, da sem z vami ob začetku 
delovanja presejalnega centra DORA v slovenjgraški 
bolnišnici. Čestitam vam, ker ste izpolnili stroge zahteve 
za delovanje tega programa. To je še posebej pomemben 
dogodek za vse ženske Koroške regije. Program DORA 
bo tudi njim omogočil odkrivanje najmanjših rakavih 
sprememb na dojki. Skupaj moramo storiti vse, da bo 
odzivnost v presejalne programe kar največja, saj prese-
jalni programi rešujejo življenja. Zato pozivam ženske, 
pridite na mamografijo v DORO, sodelujte v programu 
ZORA in odzovite se na Svitova vabila.« 
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Pohvala vodstva za hitro in učinko-
vito posredovanje zaposle nih pri 
manjšem požaru na oddelku H2

Na oddelku H2 je oktobra 2017 prišlo do samovžiga 
aparata za inhalacijo. Ob tem se je vklopila naprava 
za javljanje požara. Izredno hitro in profesionalno so 
odreagirali zaposleni v nočni izmeni na oddelku H2, 
ki so požar skupaj z varnostnikom takoj pogasili. Tako 
večje škode ni bilo. Vodstvo OI ob tem izreka pohvalo 
zaposlenim na oddelku H2 za hitro in učinkovito 
posredovanje! Ob tem velja spomniti, da naprave, ki se 
jih ne uporablja, izklapljamo iz električnega omrežja. 

Optimizacija delovnih procesov ter 
sanacija

Letos bomo izvedli projekt optimizacije delovnih proce-
sov na OI. To je zahteval že prejšnji Svet OI, hkrati pa je to 
ena od pomembnih zadolžitev iz sanacijskega programa.

»Projekt optimizacije nikakor ni in ne bo usmerjen v 
to, da bi od zaposlenih terjali še več, ker vemo, da ste veči-
na od vas že tako ali tako preobremenjeni. Proces optimi-
zacije je namenjen temu, da enakomerno prerazporedimo 
delo, da je obremenitev zaposlenih ustrezno razporejena 
in pravila enotno uporabljana.  Z optimizacijo bomo raz-
bremenili sodelavce, zagotovili rast kakovosti in uravnote-
žili stroške dela. Gre torej za optimizacijo notranjih pro-
cesov in izboljšanje učinkovitosti poslovanja bolnišnice,” 
poudarja generalna direktorica Zlata Štiblar Kisić.

Sanacija se bo izvajala v skladu s posebnim projek-
tom, ki ga je sprejela vlada novembra 2017. Namen pro-
jekta je zagotoviti poslovno in plačilno sposobnost javnih 
bolnišnic. Cilji pa so optimizacija delovnih procesov in 
izboljšanje učinkovitosti. Vse bolnišnice naj bi v največ 
4 letih izvajale dejavnost na način, da bodo tekoče poslo-
vale brez izgub, hkrati pa zagotavljale kakovostno izved-
bo zdravstvenih storitev. Za uspešno izvedbo sanacije je 
ustanovljen Sanacijski odbor v sestavi 7 članov, ki deluje 
kot organ pri ministrstvu in ima sedež na MZ. 

V projekt optimizacije delovnih procesov bodo vključeni 
vsi delovni procesi na OI. Če se bo izkazalo, da je nek pro-
ces že 100% optimiziran, ne bo potrebno uvajati nobenih 
sprememb. Okvirno se bo ocenjevalo okoli 300 procesov. 

Info točka za paciente in njihove svojce

V pritličju stavbe H se nahaja INFO točka za paciente 
in njihove svojce. Prostor od novembra dalje uporabljajo 
društva za pogovore ter posredovanje informacij in 
zloženk. Delujejo po vnaprej dogovorjenem urniku. 

Sodelujejo: Združenje EUROPACOLON, Združenje 
Europa Donna, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, 
Slovensko društvo hospic ter Slovensko združenje 
bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L. 

Odobritev vključitve novega potrošnega 
zdravstvenega materiala v redno 
uporabo

Za vključitev novega potrošnega zdravstvenega ma-
teriala v redno uporabo je potrebno upoštevati navodila 
ter izpolniti vlogo. Vlogo je potrebno pripraviti na po-
sebnem obrazcu z vsemi zahtevanimi prilogami oz. po-
datki.  Navodila ter vlogo najdete na intranetu OI. Vlogo 
naj podpiše predstojnik / vodja organizacijske enote, ki 
želi  določen potrošni zdravstveni material vključiti v re-
dno uporabo. V tiskani obliki se vlogo posreduje v tajni-

štvo zdravstvene nege ter v elektronski obliki enemu od 
članov komisije, ki bo le to posredoval ostalim članom 
komisije. Vloge namreč obravnava posebna komisija, ki 
pripravi mnenje za generalno direktorico ter o odločitvi 
obvesti vlagatelja. Predsednica komisije je Gordana Lo-
kajner, ostali člani pa so: Uroš Smrdel, Igor Virant, Petar 
Duralija ter Rok Kikel.

Komisija za obravnavo vključitve novega zdravstve-
nega potrošnega materiala v redno uporabo se sestaja 1x 
mesečno. Komisija pripravi mnenje za generalno direk-
torico samo na podlagi popolne vloge. Obravnava samo 
vloge za potrošni material, ki bo uporabljen v redni upo-
rabi in dalj časa ter samo izjemoma za enkratne nakupe 
ter vloge, pri katerih znaša finančna posledica minimal-
no 500 EUR z DDV letne vrednosti. Vlagatelji morajo za 
vse ostale vloge nižje vrednosti ter za enkratne/nujne na-
kupe pridobiti odobritev nakupa sami pri vodstvu OI. 
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80. obletnica delovanja našega 
inštituta

V letošnjem letu praznuje Onkološki inštitut 
80 let delovanja. Častitljivo obletnico bomo pri-
merno obeležili z različnimi dogodki, tako da smo 
s pripravami že začeli.  23. novembra 2018 organi-
ziramo slavnostno prireditev v Hotelu Union, na 
kateri poleg predsednika države pričakujemo šte-
vilne pomembne goste s področja zdravstva in 
civilne družbe. Izdali bomo jubilejni zbornik OI, 
pripravljamo pa tudi znanstveni simpozij, na katerem 
bo o trendih sodobne onkologije govoril svetovno 
znani strokovnjak s področja onkologije Ian F. 
Tannock iz Kanade. 

Cepljenje proti sezonski gripi

13. novembra 2017 je na dveh cepilnih mestih v 
ambulantah na OI potekalo brezplačno skupinsko ceplje-
nje proti sezonski gripi. Cepilo se je 120 zaposlenih na 
OI, od tega 67 zdravnikov.

»Eden izmed nasvetov ob podelitvi mednarodne akre-
ditacije je, da je potrebno izboljšati precepljenost proti 
gripi, ki zaradi množičnosti obolevanja predstavlja enega 
glavnih varnostnih tveganj na OI. Zato hvala vsem, ki ste 
se odločili za cepljenje in s tem pripomogli k izboljšanju 
kolektivne zaščite in varnosti pacientov na OI«, poudarja 
strokovni direktor doc. dr. Viljem Kovač. 

Usposabljanje za cepitelje na NIJZ so že opravile 
naše tri diplomirane medicinske sestre, dva farmacevtska 
tehnika in trije zdravniki. Cilj skupine cepiteljev je  
organizirati in registrirati cepilno mesto na OI in o tem 
že tečejo dogovori z NIJZ (Center za distribucijo cepiv) 
in MZ. Načrtujejo pripravo programa za promocijo 
cepljenja proti gripi in pripravo strategije za povečanje 
dostopnosti cepljenja ter doseganje višje precepljenosti 
med zdravstvenimi delavci. 

Z vsakoletnim cepljenjem proti gripi se najučin-
koviteje zavarujete pred sezonsko gripo, izognete težjim 
zapletom v primeru bolezni ter preprečite širjenje gripe 
na družinske člane, sodelavce in paciente! 

Jubilejni logotip in nove predloge za dopis in 
PPT predstavitev

Nov logotip letos zaposleni uporabljamo na vseh 
svojih prezentacijah in na uradnih dopisih ter tudi v 
svojem elektronskem podpisu. 

Predloge za uradni dopis in PPT predstavitev naj-
dete na intranetu med Dokumenti – Predloge.

Dodana so tudi navodila za kreiranje E-podpisa. 
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1) PRIPRAVA SPREMEMB STATUTA OI

Vlada RS je 27.7.2017 podala soglasje k Statutu OI, ki 
ga je Svet OI sprejel na 24. seji 14.6.2017. Statut je začel 
veljati z objavo 31.7.2017.

Zaradi uvedbe sanacije na OI z dnem 1.12.2017 smo v 
skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zagotavljanje 
finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih 
ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 
54/2017, v nadaljevanju ZIUFSZZ),  pristopili k pripravi 
sprememb Statuta OI, ki bodo veljale za čas trajanja 
sanacije, oz. najkasneje do zaključka projekta 30.11.2021. 
S spremembami Statuta OI se določata dva nova 
pomočnika generalnega direktorja, in sicer pomočnik za 
pravne in pomočnik za ekonomske zadeve. Spremembe 
Statuta OI še niso sprejete, saj trenutno poteka še 
usklajevanje sprememb z Ministrstvom za zdravje.

2) NOVI PRAVILNIKI OI 

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in 
storitvah mobilne telefonije OI
Generalna direktorica je 18.9.2017 sprejela poso-

dobljen Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov 
in storitvah mobilne telefonije OI. S tem pravilnikom 
se določajo: pridobitev in prenehanje upravičenja do 
uporabe službenih mobilnih telefonov za delavce OI; 
pogoji, načini in omejitve uporabe mobilne telefonije ter 
postopanje ob prekoračitvi omejitev ter vodenje evidence 
službenih mobilnih telefonov na OI.

Poslovnik o delovanju komisije za kakovost na OI 
Komisija za kakovost je 24.8.2017 sprejela Poslovnik o 

delovanju komisije za kakovost na OI. S tem poslovnikom 
se določa sestava in način delovanja komisije, ki je krovna 
komisija na področju kakovosti in varnosti na OI.

Poslovnik o delu Sveta Onkološkega inštituta 
Ljubljana 
Svet OI je 12.10.2017 sprejel posodobljen Poslovnik 

o delu Sveta OI. S tem poslovnikom se določa sestava in 
način dela Sveta OI.

Navodila za upravljanje s tveganji v upravnih dejav -
nostih in poslovno tehničnih storitvah na OI –  
Register tveganj 
Generalna direktorica je 19.1.2018 sprejela Navodila 

za upravljanje s tveganji v upravnih dejavnostih in pos-
lovno tehničnih storitvah na OI – Register tve ganj. 
Navodila opredeljujejo postopke vzpostavitve, vzdrže-
vanja in uporabe registra tveganj, ki je podlaga za 
sistem upravljanja s tveganji ter vzpostavitev ustrezno 
delujočega sistema notranjih nadzorov v upravnih 
dejavnostih in poslovno tehničnih storitvah na OI. Z 
navodili se določijo tudi odgovorne osebe za njegovo 
vzpostavitev in vzdrževanje.

3) ZAKONODAJNE NOVOSTI – NOVELA ZAKONA O 
PACIENTOVIH PRAVICAH IN PRAVILNIK O NAROČANJU 
IN UPRAVLJANJU ČAKALNIH SEZNAMOV
21.1.2018 sta se začela uporabljati novela Zakona o pa-

cien tovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju 
čakalnih seznamov (objavljena tudi na intranetu OI). 

Novela zakona ohranja stopnje nujnosti nujno, hitro in 
redno, dodaja pa še zelo hitro. V pravilniku je opredeljeno, 
da mora biti pacient pri tej napotnici obravnavan v 14 dneh 
od predložitve napotnice.

Po novem bodo morali pacienti skrbno spremljati 
datum napotnic. Napotnice s stopnjo nujnosti redno 
bodo lahko izkoristili še naslednji dan po tistem, ko jo bo 
izdal zdravnik, s stopnjo zelo hitro še pet dni ter s stopnjo 
hitro in redno 14 dni. Če se v tem času ne bodo naročili, 
napotnica ne bo več veljavna.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti bodo morali zagotoviti, 
da pacient v čakalnici na pregled oz. storitev ne čaka dlje 
kot pol ure od dogovorjenega termina. Ta omejitev pa 
glede na določbe v zakonu ne velja za paciente, ki niso 
naročeni, in za paciente, ki zamudijo na termin.

Tudi pacienti z novelo dobivajo določene obveznosti. 
Tako bodo morali deset dni pred načrtovanim posegom 
ali specialističnim pregledom izvajalcu sporočiti svojo 
morebitno odsotnost. Poznejša odpoved termina je po 

Priprava sprememb Statuta OI, novi 
pravilniki OI in zakonodajne novosti
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novem dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, 
ki jih določi minister, pristojen za zdravje.

Če pacient ne bo pravočasno odpovedal udeležbe pri 
posegu ali pregledu, ga bodo črtali s čakalnega seznama, 
ponovno pa ga bodo pri istem izvajalcu za isto storitev 
nanj lahko uvrstili po treh mesecih. Po drugi strani pa 
bodo morali izvajalci zdravstvenih storitev pacienta 
uvrstiti na ustrezen čakalni seznam in vzpostaviti osebni 
stik z njim.

Izvajalci bodo lahko po novem s čakalnih seznamov 
črtali tiste paciente, ki čakajo na operativni poseg, pa 
bodisi niso zmožni zanj bodisi ga za enkrat ne želijo 
opraviti. Tako naj bi prišli do realnih čakalnih dob. Ti 
pacienti bodo nato, ko bodo zmožni na poseg, prioritetno 
uvrščeni na seznam.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti bo po noveli moral 
zagotoviti elektronsko naročanje, naročanje po pošti, 
po telefonu in osebno v ordinaciji. Pacient bo moral 
prejeti izvid takoj oziroma najpozneje v sedmih dneh po 
opravljeni zdravstveni storitvi. V nujnih primerih, tudi 
v primerih suma na maligno obolenje oziroma tekom 
zdravljenja malignega obolenja, pa mora izvid dobiti takoj.

Če se bo pacient želel uvrstiti na čakalni seznam, 
pri čemer bi čakal nad dopustno čakalno dobo, mu bo 
moral izvajalec pojasniti, pri katerih izvajalcih lahko 
pride na vrsto v okviru dopustne čakalne dobe. Če to 
ne bo mogoče pri nobenem izvajalcu v Sloveniji, potem 
bo moral pacienta obvestiti o možnostih čezmejnega 
zdravstvenega varstva.

Novela na novo določa, da lahko tudi ostali zdravniki, 
ne le psihiatri, pacienta privežejo s pasovi. Gre za posebni 
varovalni ukrep, ki se uporabi zaradi omogočanja 
zdravljenja bolnika ali zaradi odprave ali obvladovanja 
nevarnega vedenja, če je ogroženo njegovo življenje ali 
življenje drugih, huje ogroženo njegovo zdravje ali pa s 
svojim ravnanjem povzroča hudo premoženjsko škodo 
sebi. Ta ukrep je dovoljen le, če ogrožanja ni mogoče 
preprečiti z drugim, blažjim ukrepom.

Novela še določa, da če bo pacient med zdravstveno 
obravnavo utrpel hujše telesne poškodbe, invalidnost ali 
smrt in bo zaradi tega stekel sodni postopek, bo sodišče 
zadevo obravnavalo prednostno. 

Ana Kodrič, Pravna služba OI

Nov Svet OI že aktivno pričel z delom

Na konstitutivni seji Sveta OI, 23. januarja 2018, so 
člani izvolili predsednika in podpredsednika sveta. S 
podporo vseh prisotnih članov je bil za predsednika Sveta 
OI izvoljen predstavnik ustanovitelja mag. Peter Požun, 
za podpredsednico pa je bila izvoljena predstavnica 
zaposlenih na OI Tjaša Pečnik.

Ostali člani Sveta OI so še : mag. Peter Bohinec, Rok 
Slokar, Rajko Kotnik, Alenka Kovač Arh ter Ana Žličar 
kot predstavniki ustanovitelja, dr. Erik Brecelj ter Petar 
Duralija kot predstavnika zaposlenih, predstavnica 
Mestne občine Ljubljana prim. dr. Dunja Piškur Kosmač, 
predstavnik ZZZS pa Igor Antauer.  

Na prvi seji so sprejeli spremembe Statuta OI, ki so 
potrebne zaradi uvedbe sanacije na OI, veljale pa bodo za 
čas trajanja sanacije oz. najkasneje do zaključka projekta 
dne 30.11.2021. Na 3. seji, 27. februarja 2018, so člani 
med drugim potrdili Letno poročilo za leto 2017 ter 
določili višino sejnine. Predsednik Sveta OI Peter Požun 
je poudaril, da so v svetu zadovoljni z delom inštituta 
v lanskem letu: »Realizirali ste delovni program, 
obvladovali čakalne dobe in poslovali pozitivno. V 
imenu vseh članov se zahvaljujem vsem zaposlenim na 
inštitutu, to so namreč rezultati dela vseh zaposlenih«, 
je še dejal Požun. Sejnina bo znašala 72,5 EUR bruto za 
člana in 94,25 EUR bruto za predsednika sveta.

Generalna direktorica OI Zlata Štiblar Kisić je med 
drugim izpostavila, da je bilo v lanskem letu doseženih 
večino zastavljenih ciljev, kazalniki poslovanja pa kažejo 
na zelo stabilno poslovanje. »Lansko letos smo zaključili 
pozitivno in to z 488.120 EUR presežkov prihodkov nad 
odhodki«, je poudarila. Skupaj s strokovnim direktorjem 
in glavno medicinsko sestro pa so tudi predstavili 
delovanje inštituta novim članom Sveta OI. 
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Prenovljene spletne strani 
strokovne knjižnice

S T R O K O V N A  K N J I Ž N I C A

Spletne strani se nahajajo na:
Dejavnosti > Raziskovalna in izobraževalna dejavnost 

> Strokovna knjižnica za onkologijo
Pomembnejše informacije na posameznih podstra-

neh so:

• knjige in revije
Za potrebe kliničnega in raziskovalnega dela raz-

ličnih oddelkov naročamo 70+ naslovov mednarodnih 
znanstvenih revij, od tega petino v tiskani izdaji. Knji-
žnica naroča tudi slovenske strokovne revije s področja 
medicine ter časopise in revije za oddelke upravnih de-
javnosti in vodstva.

• elektronske revije (konzorciji)
S sodelovanjem v konzorcijih z ostalimi slovenskimi 

knjižnicami smo naročeni na 6.000+ naslovov elektron-
skih revij. Polna besedila e-člankov so dostopna vsem 
zaposlenim znotraj žičnega omrežja OI ali preko odda-
ljenega dostopa.

V začetku leta smo prenovili spletne strani Strokovne knjižnice, ki so del spletnih 
strani Onkološkega inštituta (www.onko-i.si).

• podatkovne zbirke
Spletne povezave na katalog slovenskih knjižnic CO-

BISS+, informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v 
Sloveniji SICRIS, portal SCIMET, ki je namenjen spre-
mljanju znanstvene produkcije slovenskih avtorjev, fak-
tografsko bazo podatkov JCR, idr.

• klinična orodja in baze
Obnovili smo naročnine na UpToDate Anywhere, Co-

chrane Library, Cinahl with fulltext, STATdx, e-Anatomy, 
Micromedex, Alamut Visual & Batch. Dostop za zaposle-
ne je mogoč preko žičnega omrežja OI ali uporabniškega 
imena in gesla.

• oddaljeni dostop
Zaposleni lahko s pomočjo servisa oddaljenega dostopa 

dostopajo do informacijskih virov ne glede na lokacijo ali 
čas z uporabniškim imenom in osebnim geslom (24/7).

• repozitorij DIRROS
Knjižnica kot skrbnik digitalnega repozitorija razi-

skovalnih organizacij Slovenije DIRROS nudi pomoč pri 
shranitvi publikacije v repozitorij in informacije v zvezi z 
objavljanjem v odprtem dostopu. 

• informacijske poizvedbe 
Za uporabnike in raziskovalne skupine nudimo tudi 

pomoč pri poglobljenih tematskih poizvedbah in anali-
zah iz različnih informacijskih virov. 

• izobraževanja
V prostorih knjižnice nekajkrat letno organiziramo 

tečaje informacijskega opismenjevanja.  

 David Ožura in Marjeta Jerala
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BRANOST MEDNARODNIH ZNANSTVENIH REVIJ 
2014-2017
Uporaba e-revij se z leti povečuje. Za potrebe svo-
jega klinično-raziskovalnega dela so uporabniki v l. 
2017 prenesli preko 34.200 člankov in poglavij iz 
naročenih e-revij in e-knjig.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA IN POSREDOVANJE 
ČLANKOV V 2017
V preteklemu letu smo zaposlenim preko medknji-
žnične izposoje posredovali 218 člankov (112 član-
kov iz CMK, 73 člankov iz sistema nemških knjižnic 
Subito in 33 člankov iz ostalih slovenskih knjižnic). 
Drugim knjižnicam smo posredovali 72 člankov 
(največ Univerzitetni kliniki Golnik, Krki, UKC MB 
in CMK). Za naše uporabnike smo v naročenih e-
-revijah ali kot prosto dostopnih na spletu poiskali 
še 615 člankov.

WORLDCAT.ORG 
IZUM od leta 2009 štirinajstim večjim knjižnicam 
četrtletno prenaša bibliografske zapise iz baze po-
datkov COBIB.SI v mednarodno bazo podatkov 
servisa WorldCat.org, kar med drugim omogoča sa-
modejno povezovanje teh zapisov v okviru servisov 
WorlCat.org in COBISS+ ter v prihodnje morebitno 
nadgradnjo servisa medknjižnične izposoje in upo-
rabo drugih servisov. 

V drugi polovici letošnjega leta bo IZUM to storitev 
omogočil še nekaterim (manjšim) knjižnicam po 
Sloveniji, med drugimi tudi naši. Tako bodo Stro-
kovna knjižnica OI in njene unikatne zbirke še bolj 
mednarodno prepoznavne.

V ta namen smo oblikovali spletno stran knjižnice 
v angleškem jeziku. Predstavili smo jo tudi na Wi-
kipediji.
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KOT ZANIMIVOST
Ste že kdaj povprašali Google 
Pomočnika na svojemu 6.0+ 
androidnemu telefonu?

OK Google, please 
show me the direction 
to the Special Library 

of Oncology! 

OK Google, is the 
Special Library of 

Oncology open right 
now?
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Bonton
K O T I Č E K  Z A  D O B R E  O D N O S E

Bontón (iz francoščine, pomeni dober ton) zajema pravila spodobnega vedenja 
v družbi. Gre za splošne oblike obnašanja, ki veljajo v določenem okolju. Pravil 
spodobnega vedenja ni mogoče vsesplošno definirati, ker so odvisna od kulture, 
časa, družbenega sloja ... Zato z načinom obnašanja človek veliko pove o svojem 
statusu.

Dober bonton ima vedno opraviti s prijaznostjo, vlju-
dnostjo, spoštovanjem, toleranco, sprejemljivostjo, upo-
števanjem, pripravljenostjo za pomoč in estetiko. Zelo 
pomembno pa je, da ostanemo avtentični.

Je že dobro, da poznamo pravila, ampak znati se 
moramo prilagoditi različnim situacijam in naravi do-
godkov. Pa tudi pretiravati ne smemo. Poslovni bonton 
namreč ni vse. K osebnemu slogu vsakega posameznika 



23

poleg pravil bontona sodijo tudi izobrazba, odprtost srca 
in velikost duha. Brez veščin čustvene in socialne inteli-
gence vam tudi vsa pravila tega sveta ne bodo pomagala, 
da boste uspešni. Kdor namreč ne zna drugega, kot da se 
lepo obnaša, deluje votlo in smešno.
1. Prijaznost je vrlina, ki nam je lahko v veliko pomoč 

pri navezovanju stikov.
2. Marsikdo je prepričan, da bi z vedrostjo, nasmehom 

in prijaznim obrazom izgubil avtoriteto in se zato 
sploh ne zna nasmehniti, vendar se moti. Nasmeh je 
eden ključnih dejavnikov, s katerim naredimo ugo-
den vtis na druge. Naj bo prisrčen in neprisiljen.

3. Ljubeznivost je pogoj za dobro sodelovanje med lju-
dmi in spada med splošna pravila lepega vedenja. Lju-
beznivost ne zamenjujmo z uslužnostjo – ljubeznivi 
smo lahko tudi, če dosledno upoštevamo načela.
Besede bontona so: prosim, hvala, oprostite, izvolite 

in podobno.

POSLOVNI BONTON
Hierarhija je pomembnejša od spola
Eno od področij, kjer odkrivamo največ napak, je raz-

lično obravnavanje po spolu, torej moških in žensk.
V poslovnem svetu ne šteje spol, temveč znanje, izku-

šnje in kompetence. Ženska in moški imata po hierarhiji 
enake pravice, pa naj gre za managerko, žensko vodjo od-
delka ali poslovno sekretarko - nikjer ni več spolno pogo-
jenih različnih obravnavanj in prednosti. 

Poslovni bonton je trenutno družbeno sprejemljivo 
vedenje, ki ga določajo moralne norme časa in prostora 
v poslovnem svetu. Je torej veščina, ki jo morajo obvla-
dovati vsi, ki so del poslovnega sveta. S tem soustvarjajo 
ustrezno delovno vzdušje in delajo dober vtis na poslov-
ne partnerje. Z upoštevanjem poslovnega bontona bodo 
zaposleni v organizaciji bolj učinkoviti, njihovi poslovni 
partnerji in stranke pa bolj zadovoljne.

Področja lepega vedenja so: odločanje, prednostna 
pravila, pozdravljanje, rokovanje, predstavljanje, upora-
ba imen in nazivov, poslavljanje, vikanje ali tikanje, iz-
menjava vizitk, pošiljanje vabil, lepo vedenje med zapo-
slenimi, do poslovnih partnerjev in do strank. Poleg tega 
se poslovni bonton ukvarja tudi s pravili lepega vedenja 
pri nebesednem in besednem komuniciranju, poslovni-
mi darili, sprejemanjem poslovnih partnerjev, organi-
zacijo poslovnega sestanka in s pravili vedenja v drugih 
državah.

Pravila lepega vedenja
Osnovno vodilo lepega vedenja predstavljajo trije te-

melji: koristnost, poštenost in prijetnost. Lepo vedenje je 
takšno, ki ustreza pričakovanjem okolice in je v skladu z 
vrednotami, navadami in interesi drugih ljudi. Čim višji 
je naš položaj v organizaciji, tem bolj vljudni, razumeva-
joči in prilagodljivi moramo biti. Temeljno vodilo lepega 
poslovnega vedenja je premišljena skrb za interese in ču-
stva drugih, zato je prav, da pri tem upoštevamo:
• poštenje (naše ravnanje naj bo iskreno in pošteno),
• pravila lepega obnašanja (bodimo nesebični in disci-

plinirani),
• osebnost (s svojim vedenjem drugim sporočamo svo-

je vrednote, odnos in mnenje),
• videz (vedno se uredimo po svojih najboljših močeh),
• skrb za druge (nase gledamo z vidika drugih ljudi;)
• taktnost (premislimo, preden spregovorimo).

Z upoštevanjem poslovnega bontona bodo zaposleni 
v organizaciji bolj učinkoviti, njihovi poslovni partnerji 
in stranke pa bolj zadovoljni.

Pravila lepega vedenja pri nebesednem 
komuniciranju
Raziskave kažejo, da ima v povprečnem govoru nepo-

sreden pomen besed le 7%, intonacija govora 38%, ne-
besedno sporočanje, pa kar 55%. Zato moramo biti zelo 
pozorni na prvine nebesednega sporočanja, to so: pravila 
glede točnosti prvega vtisa, govorice telesa, osebne ureje-
nosti, kodeksa oblačenja, vonja in prostora.

Pravila lepega vedenja pri besednem 
komuniciranju
Govorna komunikacija je pogovor med dvema oseba-

ma ali v skupini. Omogoča nam hkratno komuniciranje 

Tako sem naučen

Nadrejeni ima zmeraj 
prav

Strogo se držim pravil

Moj občutek je vedno 
pravilen

ZLATA SREDINA
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z več osebami in opazovanje odzivov sogovornika na naša 
sporočila. Najpomembneje pri besedni komunikaciji je 
poznavanje vsebine govorjene besede. Pri nje-
nem sporočanju pa moramo biti pozorni na 
štiri pomembne besede bontona in sicer: 
prosim, hvala, oprostite in izvolite.

Da nas bodo drugi dobro razume-
li, moramo imeti pravo hitrost govo-
ra, ustrezno višino in barvo glasu, 
primerno izgovorjavo in pravilno di-
hanje. Hitrost prilagodimo pomemb-
nosti informacije in sicer, ko govorimo 
nekaj pomembnega govorimo počasne-
je, pri manj pomembnih informacijah pa 
je tempo lahko hitrejši. Tudi višino glasu mo-
ramo prilagoditi pomembnosti informacije in sicer, 
ko govorimo o bolj pomembnih informacijah, govorimo 
z višjim glasom, na ta način namreč poslušalce bolj pri-
tegnemo. Barva glasu kaže na različna čustvena razpolo-
ženja; ko smo jezni, bo naša barva glasu drugačna, kot 
če bomo veseli. Na posamezen odtenek barve glasu ne 
moremo vplivati, saj se barva glasu spreminja z leti, če 

ŠE NEKAJ PRAKTIČNIH PRIMEROV, DA NAM BO 
PRI DELU LAŽJE:

• Poslovna sekretarka pozdravi šefa, ker je višji po 
položaju.

• Če ženska vodja oddelka pelje goste na kosilo, 
prva vstopi v restavracijo, ker je gostiteljica. In 
seveda ona naroči vino in plača račun.

• Če pride k ženski v podjetje na obisk moški 
predstavnik drugega podjetja, mu bo ponudila 
kavo, ker je gost.

• Če ni razlik v hierarhiji, potem seveda lahko 
najprej pozdravimo žensko, potem moške.

• Tikanje ponudi po rangu višji nižjemu. Če gre za 
enakovredne člane tima, ponudi tikanje starejši 
po stažu mlajšemu.

• Če ni razlik v hierarhiji, lahko ponudita tikanje 
tako ženska kot moški.

• Prvi vstopi v dvigalo po rangu višji. Lahko pa, 
seveda, mlajši direktor podjetja izkaže posebno 
spoštovanje starejši sodelavki in ji omogoči, da 
prva vstopi v dvigalo.

smo utrujeni ali zaradi kajenja. Lahko pa vplivamo na na-
čin izgovorjave besed in sicer moramo besede izgovarjati 

čim bolj čisto in natančno, brez zatikanja in ne-
logičnega ustavljanja sredi misli.  Tudi naša 

drža in stoja vplivata na razumevanje pri 
govoru. Če govorimo stoje, moramo 

glavo držati pokonci, brado imamo v 
višini pogleda, ramena vzravnana in 
rahlo potisnjena nazaj, trebuh pote-
gnemo navznoter, roke imamo spu-
ščene ob straneh, dlani spustimo, 

prste obrnemo navzdol in jih rahlo 
razmaknemo. Noge in kolena vzravna-

mo, med nogami naj bo rahel razmik. S 
pokončno držo bomo naredili boljši vtis in 

spodbudili zaupanje pri poslušalcih.  

Najpogostejše kršitve tradicionalnih pravil
• Direktor pride zadnji na sestanek in čaka, da ga najprej 

pozdravijo že prisotni. Pravilno: pozdravi tisti, ki vstopi 
v prostor oziroma pristopi v skupino/krog ljudi.

• Novozaposleni opazi, da se večina ljudi v podjetju 
tika, pa začne takoj sam od sebe tikati vse druge, tudi 
direktorja. Pravilno: počakati mora, da mu tikanje po-
nudi po rangu višji.

• Hoja po ozkih stopnicah: gor in dol najprej moški. 
Pravilno: gor najprej ženska, dol najprej moški. Če bi 
ženska slučajno padla, jo moški lahko ujame.

• Glasno ropotanje pri mešanju kave in čaja in potem 
obliznejo žličko. Pravilno: mešanje mora biti nesli-
šno, žličke, pa naj bo še tako mamljiva, se ne oblizne.

• Klepetanje na družabnih dogodkih, ko ima gostitelj 
govor. To je ena najbolj razširjenih napak v Sloveniji. 
S klepetanjem pa res ne izkažemo spoštovanja člove-
ku/podjetju, ki nas je povabil(-o).

»Kdor v odnosih z ljudmi spoštuje pravila lepega 
obnašanja, živi od obresti. Kdor se na pravila 
požvižga, načenja svoj kapital.« 

Hugo von Hofmannstahl

Povzeto iz Revije Manager, leto 2011; izsek iz knjige 
Protokol-simfonija forme, Ksenija Benedetti. 

Cvetka Švajger

Osnovno 
vodilo lepega vedenja 

predstavljajo trije temelji: 
koristnost, poštenost in 
prijetnost. Lepo vedenje 

je takšno, ki ustreza 
pričakovanjem okolice in je v 

skladu z vrednotami, 
navadami in interesi 

drugih ljudi. 
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Kako povemo kritiko in 
kako pravilno pohvalimo
Vsi smo radi kdaj pohvaljeni in vsi smo zagotovo že doživeli kakšno kritiko. Kako odreagiramo, pa je 
odvisno od našega dojemanja sebe in od odnosa, ki ga imamo do sebe. Poglejmo nekaj osnovnih pravil o 
tem, kako pravilno pohvalimo, da nismo nerealni in ne pretiravamo ter kako povemo kritiko, da osebo na 
drugi strani ne užalimo oziroma ne prizadenemo ter da dosežemo spremembo.

Pohvala pripomore k pozitivni samopodobi in čvrsti 
identiteto. A mora biti REALNA. Strah, da bomo s pohva-
lo pretiravali, je odveč, če le upoštevamo določena pravila. 
To velja tudi za kritiko. 

Kaj je torej dovoljeno?
Realna sporočila:

• Pohvala bitja, osebe (pameten, odgovoren, talentiran, 
dober, profesionalen, strokoven, duhovit…)

• Pohvala vedenja, aktivnosti, obnašanja (To si dobro 
napisal. Projekt si dobro izpeljal.)

• Kritika vedenja, aktivnosti, obnašanja (To si slabo oce-
nil. Projekt nisi izpeljal do konca. Poročilo ni v redu, 
manjkajo podrobnosti glede…)
Pri delu z ljudmi, v partnerskem odnosu ter tudi pri 

vzgoji otrok je torej dovoljena realna pohvala osebe, po-
hvala obnašanja in kritika obnašanja. Vsa nerealna sporo-
čila pa niso dovoljena. Poglejmo primere.

Nerealna sporočila:
• Ti si najlepša na svetu. (idealizacija) - pohvala osebe
• Ti si tak štor. Neumen si. Si neprofesionalen. Površen 

si. Neodgovoren si. (žalitve) – kritika osebe
• Tvoj zaključek naloge je genialen. - idealizacija aktiv-

nosti, produkta, obnašanja
• Tako kot po navadi si tole popolnoma zanič naredil. – 

kritika aktivnosti, produkta, obnašanja
Z zgornjimi nerealnimi sporočili smo torej nespoštlji-

vi in na tak način komunikacija ne more prinesti željenih 
rezultatov. Kritika je pravzaprav zahteva za spremembo 
nekega obnašanja. Da ljudi ne užalimo, vedno SPO-
ŠTUJMO osebnost in kritizirajmo aktivnost. Na ta način 
nam bo kritika lahko prinesla spremembo pri osebi, ki jo 
kritiziramo. In ne pozabimo: veščina kritiziranja je po-
membna socialna veščina, ki se jo učimo in razvijamo 
skozi celo življenje. 

Če imamo dober odnos do sebe, potem tudi s spošto-
vanjem drugega načeloma nimamo težav. Dober odnos do 
sebe pa pomeni, da se sprejmemo z vsemi svojimi plusi in 
minusi ter da se cenimo. Sliši se sicer enostavno, a gene-
ralno imamo s tem ljudje kar velike težave. Kakšen odnos 
imamo do sebe, je namreč odvisno od našega referenčne-
ga okvira, ki je nastal na podlagi naše vzgoje, ki smo jo 
imeli v najzgodnejšem obdobju našega odraščanja (do 7. 
leta starosti). Takrat se namreč besede naših vzgojiteljev 
vtisnejo globoko v našo podzavest in s temi prepovedmi/
zapovedmi in opredelitvijo naše osebnosti lahko potem ži-
vimo svoje življenje, vse dokler se ne odločimo drugače.

Bolj ko je referenčni okvir realističen, bolj je človek 
uspešen in zadovoljen. Naše OBNAŠANJE pa je posledica 
referenčnega okvira in je vedno logično – ker gre za notra-
njo logiko posameznika. In naša logika je lahko nekomu 
drugemu popolnoma nelogična. A to je pomembno razu-
meti, ko govorimo o osnovnem spoštovanju drugega. Tudi 
če me obnašanje/dejanja drugega izjemno motijo in jih ne 
razumem, nimam pravice soditi, saj ne gre za mojo logiko, 
ampak za logiko osebe, ki jo opazujem. Lahko pa zahtevam 
spremembo – s spoštljivo kritiko obnašanja.

Če torej sprejmeš sebe, vse svoje pluse in minuse, si 
emocionalno zrel. Emocionalna zrelost pomeni tudi, da 
lahko prenesemo tuj prezir; nimam potrebe, da me drugi 
sprejme ter nisem užaljen, če nekdo pokritizira moje de-
janje. V realnem življenju vedno obstajajo ljudje, ki nas 
vidijo pozitivno, negativno ali pa so do nas indiferentni. 
Družimo se z ljudmi, ki nas sprejemajo takšne kot smo, z 
ostalimi pa se ne obremenjujmo! In pri komunikaciji ne 
skoparimo z realnimi pohvalami. Tudi do sebe! 

Elizabeta Radelj Pepevnik,
Praktik transakcijske analize
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O ročnem premeščanju bremen govorimo, kadar uporabljamo lastno telo za 
dvigovanje, spuščanje, nakladanje, razkladanje ali prenašanje bremen. Breme je 
lahko živo (oseba) ali neživo (predmet). Če takšno delo izvajamo nepravilno, smo 
lahko izpostavljeni faktorjem fizične nevarnosti, utrujenosti in poškodbam.

Ko je breme težko

Narava našega dela je takšna, da se ročno premeščanje 
bremen pojavlja pogosto in ob nepravilnem izvajanju 
lahko vodi v različne poškodbe. Kadar govorimo o 
ročnem premeščanju bremen, si pogosto predstavljamo 
le dvigovanje, vendar pa le to običajno vključuje tudi 
vzpenjanje, potiskanje, vleko in zasuk, kar lahko pomeni 
še toliko večje tveganje za nastanek nezgode in poškodbe 
hrbta, mišic, tetiv, vezi in krvnih žil.
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ZAKAJ JE NEPREMIŠLJENO DVIGOVANJE BREMEN 
NEVARNO?
Hrbtenica je najvažnejši in hkrati najbolj komplicirani 

del našega telesa. Je trdna in hkrati gibljiva opora našemu 
telesu. Omogoča nam pokončno držo, gibanje in sukanje 
v vse smeri. 

Lahko pa nam povzroča tudi nemalo skrbi in bolečin. 
Skorajda ni človeka, ki ne bi nikoli potožil o bolečinah 
v ramenih, križu, … Zaposleni so lahko izpostavljeni 
tveganju kostno –mišičnih obolenj praktično na vsakem 
delovnem mestu. Ker je pogosto težko določiti izvor 
okvar, saj je običajno prisotnih več vzrokov, govorimo o 
dejavnikih tveganja. 

DEJAVNIKI TVEGANJA:
• Osebni/individualni dejavniki med katere uvrščamo 

starost, spol, telesno zgradbo, neaktivni način življe-
nja, vnos alkohola in nikotina, predhodna anamneza 
okvar hrbtenice, pomanjkanje izkušenj, usposablja-
nja ali poznavanje dela,…

• Psihološki in psihosocialni dejavniki: sem spadajo vi-
soke zahteve pri delu, časovni pritisk, pomanjkanje 
nadzora, medsebojni odnosi (nespoštovanje, nerazu-
mevanje, pomanjkanje pomoči),…

• Tehnični dejavniki katere povezujemo s slabo ergo-
nomsko zasnovo zgradb, pomanjkanje prostora, ško-
dljivo delovno okolje, neustrezno zasnovana delovna 
mesta, neravna, nestabilna tla, ki lahko povečajo tve-
ganje za nezgodo.

• Organizacijski dejavniki lahko vključujejo naloge, ki 
zahtevajo prevelik napor, opravljanje nalog prepogo-
sto in predolgo časa, neprimerna razporeditev delov-
nega časa, pomanjkanje opreme, slabo vzdrževanje, 
pomanjkanje usposabljanja, …

• Dejavniki na podlagi delovnih nalog pa vključujejo:
– ročno premeščanje bremen (breme je pretežko, 

preveliko, breme je težko oprijeti, teža bremena je 
neenakomerno razporejena, zaradi svoje oblike in 
velikosti je pogled zaposlenega oviran,…)

– ročno premeščanje bolnikov (bolnik je pretežak, je 
prevelik, težko dosegljiv zaradi pomanjkanja pro-
stora in telesnih mer)

– nerodni položaji ali gibi (upogibanje, zvijanje, dvi-
gnjene roke, upognjena zapestja,…)

– daljše stanje (npr. ob operacijskih mizah, daljše 
dejavnosti ob bolniških posteljah, daljše stanje 
med diagnostičnimi postopki, terapijami in dru-
gimi postopki)

– sedenje (npr. administrativna dela, pogosto je delo 
združeno z računalnikom).

KAKO LAHKO SAMI POSKRBIMO, DA BO POŠKODB 
PRI PRENAŠANJU BREMEN ČIM MANJ?
Nezgode in zdravstvene težave je mogoče preprečiti 

z odpravo ali vsaj z zmanjšanjem tveganj pri ročnem 
premeščanjem bremen. Potrebno je načrtovati in sprejeti 
preventivne ukrepe. Najučinkovitejši  način zmanjšanja 
mišično kostnih obolenj in poškodb je izogibanje roč-
nemu premeščanju bremen. 

Vrsta preventivnega ukrepa Kaj? Kako?
Odstranjevanje tveganja Izogibanje ročnemu

premeščanju
Popolna mehanizacija ali
avtomatizacija

Zmanjševanje tveganja Mehanske naprave Uporaba dvigala, dvižnih naprav, podpornega
sistema za telo

Sprememba višine Postelja, kopalna kad ipd.
Naprave za prenos bolnikov Drsne rjuhe, deske za

prenos, obračalne plošče,
zanke za prenos ipd.

Izboljšanje shranjevanja
bremena

Shranjevanje pogosto
uporabljenih/težkih bremen
v višini pasu

Izboljšan dostop Stopniščno dvigalo ...
Organizacijski ukrepi Načrtovanje dela,

alternativne dejavnosti,
izboljšana razporeditev
nalog, izmenjava zaposlenih, usposabljanje
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Upoštevajmo tabelo največje dovoljene mase bremena 
(v kg) glede na spol in starost delavca:

Starost Moški Ženske
15 do 19 let 35 kg 13 kg
nad 19 do 45 let 55 kg 30 kg
nad 45 let 45 kg 25 kg
nosečnice 5 kg

PRAVILNE TEHNIKE PREMEŠČANJA

Dvigovanje
Vedno, ko imamo na razpolago ustrezne pripomočke. 

Kadar pripomočkov nimamo na voljo, poizkusimo breme 
razdeliti na manjše enote. Vsekakor pa je potrebno vsako 
breme prenašati premišljeno.

Najprej je pomembno umakniti vse ovire, ki bi se 
lahko znašle na naši poti, da ne bi prišlo do nepotrebnega 
spotikanja in posledično padcev.

Premisliti je potrebno ali morda potrebujemo pomoč 

sodelavca/sodelavke in ali bo mogoče potrebno breme 
dvigniti v dveh korakih. V tem primeru si pripravimo 
odlagalno površino.
• Pred dvigom se pripravimo tako, da stopala 

postavimo narazen in s tem dobimo uravnotežen in 
stabilen položaj. 

• Pred dvigom počepnemo in dvigujemo tako, da 
obremenjujemo noge in ne hrbtenico.

• Breme držimo čvrsto in ob telesu. 
• Dvigamo enakomerno, brez sunkovitih gibov. 
• Pazimo na držo.
• Obračamo se vedno tako, da premikamo stopala in 

nikoli ne zvijamo oz. sukamo telesa, saj s tem še 
dodatno obremenimo hrbtenico. 

• Sukanju se najlažje izognemo tako, da skrbimo, da 
so ramena stalno v isti liniji kot boki. 

• Med odlaganjem bremena ne upogibamo hrbta.
• Če je potrebno natančno pozicioniranje bremena, 

ga najprej odložimo in ga šele nato premaknemo v 
želeni položaj.

Potiskanje in vlečenje:
• Ko breme potiskamo in vlečemo z lastno težo je potrebno, da 

se pri potiskanju nagnemo naprej, pri vlečenju pa nazaj.
• Se izogibamo upogibanju in ukrivljanju hrbtenice.
• V kolikor nam na tleh drsi se lahko nagnemo naprej ali nazaj.
• Ko imamo na razpolago naprave za premeščanje je 

pomembno, da so le te opremljene z ročaji ali držaji, tako 
da se lahko uporabi sila rok. Ročaj mora biti na sredini 
med ramo in pasom, tako da lahko potiskamo ali vlečemo v 
ugodnem, nevtralnem položaju.  

• Tla morajo biti trda, ravna in čista.
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Ohranjati svoje zdravje je včasih zelo težko, saj pre-
pogosto najdemo veliko izgovorov, zakaj se nekaj ne da. 
Pomislimo na svojo hrbtenico, ki je pri večini gibov te-
lesa neposredno ali posredno udeležena in tako izredno 
obremenjena. Vsekakor je potrebna sprememba načina 
življenja in dela. Samo mi sami lahko skrbimo na za to, 

da bo naša drža pravilna in da bomo vedno uporabili pri-
pomočke za prenašanje bremen. Na začetku bo verjetno 
potrebne veliko vaje in volje, da se bomo vsega skupaj 
navadili. A gre za naše zdravje in našo odgovornost. 

Anita Kolenko

Premeščanje bolnikov – osnovna načela 
Vsaka tehnika premeščanja bolnikov po postelji 

navzgor, obračanje na bok, posedanje bolnika na 
posteljo, iz postelje na invalidski voziček, itd., vključno 
z uporabo različnih pripomočkov (drseča deska, pas 
za dvigovanje, trak iz rjuhe, vzglavnik, vrtljiva blazina, 
itd.) zahteva pravilen pristop. Določitev prave tehnike in 
pravilnih postopkov za vsako posamezno premeščanje 
pa zajema osnovna načela. Dvigovanje bolnikov je 
treba v vsakem primeru zmanjšati in odpraviti, kadar 
je to le mogoče.

Pravilen pristop:
• Po potrebi zaprosimo za pomoč sodelavca. 
• Pred pričetkom vsakega premeščanja bolnika se 

mora zaposleni postaviti čim bližje bolniku (pri te se 
izognemo pretiranemu sklanjanju in stegovanju).

• Bolniku razložimo postopek in ga obenem bodri-
mo, da naj med premeščanjem  čim bolj sodeluje 
(koristno tudi za bolnika, da lahko določene postop-
ke izvaja samostojno)

• Med samim postopkom premeščanja ohranjaj-
mo pravilno držo (pred pričetkom se postavimo 
v pravil ni položaj, z rahlo razkoračenimi nogami, 
enim stopalom malce naprej, namesto zgornjega 
dela mišic uporabljamo mišice nog in bokov, hrb-
tenica mora ves čas ohranjati naravno krivuljo).

• Med samim postopkom poskrbimo za dober prijem 
(bolnika primemo okoli medeničnega predela, 
pasu, lopatic; vedno uporabljamo cele roke).

• Nosimo primerna obuvala in obleko (obutev mora 
imeti dober oprijem, obleka ne sme  ovirati naših 
premikov).
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11. in 12. aprila 2018 bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana ponovno potekala presoja našega dela 
po mednarodnih akreditacijskih standardih za bolnišnice American Accreditation Commission 
International (AACI). Prvo presojo so presojevalci izvedli marca 2017, tako da imamo na tem področju 
že nekaj izkušenj. Ne moremo reči, da jih je veliko, a kljub temu lahko na podlagi tega izpostavimo 
nekaj vsebin, ki so pomembne za pozitivno oceno presojevalcev in ohranitev v letu 2017 pridobljene 
akreditacije. Predlagamo, da jih preberete in upoštevate pri svojem vsakdanjem delu.

Temeljne vsebine s področja 
varnosti in kakovosti v bolnišnici

Vsi pomembni dokumenti OI (pravilniki, navodila, 
obrazci, …) so objavljeni na portalu kakovosti ali na in-
terni spletni strani OI in to moramo vedeti vsi zaposleni. 
Bodimo pozorni, da so papirnate kopije dokumentov na 
oddelkih resnično zadnja verzija tistih, ki so objavljene 
na portalu. Vedeti moramo, kako o novih sprejetih doku-
mentih ali spremembah starih seznanimo zaposlene, ki 
nimajo dostopa do aplikacije GovernmentConnect. 

V nadaljevanju so po sklopih predstavljene ključne 
vsebine, na katere moramo biti pozorni.

PRAVICE PACIENTOV
Dobro je, da smo seznanjeni s pacientovimi pravica-

mi in poznamo postopek, kako paciente seznanimo tako 
z njimi, kot tudi z njihovimi dolžnostmi. Poznati mora-
mo postopek pritožb pacientov. Pri svojem delu pacien-
tom zagotavljamo zasebnost, upoštevamo njihova pre-
pričanja, vrednote, kulturne ter duhovne ovire. Skrbno 

varujemo njihove osebne in ostale občutljive podatke, ki 
se nanašajo na zdravstveno obravnavo. Bodimo pozorni 
na to, katere informacije o pacientu lahko sporočamo in 
ko mu. Med varovanje občutljivih osebnih podatkov uvr-
ščamo tudi varovanje pacientove dokumentacije, tako v 
papirni, kot tudi v elektronski obliki. Zato pospravljajmo 
popise bolezni ter druge vire informacij o pacientih, za-
pirajmo vrata prostorov, kjer je mogoče dostopati do njih, 
in vestno zaklepajmo uporabniške profile na oddelčnih 
računalnikih. 

Pacientu mora pred pričetkom zdravstvene obravnave 
zdravnik pojasniti tveganja, koristi in alternative predlaga-
ni obravnavi. Nato morata oba, tako pacient kot zdravnik, 
podpisati enotno ozaveščeno privolitev, pred določenimi 
postopki/zdravljenji pa še posebno ozaveščeno privolitev. 
Poznati moramo tudi postopek, kako ravnati, če pacient ni 
sposoben odločanja o sebi in kako ukrepati, kadar pacient 
predlagano zdravstveno oskrbo zavrne. Posebno poglavje 
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na področju pacientovih pravic je tudi uporaba posebnih 
varovalnih ukrepov (uporaba ovirnic), zato moramo vedeti 
tudi, kako ravnati v takšnih situacijah.

SPREJEM PACIENTA
Anamneza in status pacienta morata biti zapisana v 

zdravstveno dokumentacijo najkasneje v roku 24h ur po 
sprejemu in pred visoko tveganim postopkom. V prime-
ru, da sta bila anamneza in status narejena več kot 30 dni 
pred sprejemom, je podatke potrebno ažurirati prav tako 
v roku 24 ur.

Vsak hospitaliziran pacient mora imeti v roku 24 ur 
po sprejemu načrt zdravstvene nege.

ODPUST IN PREMESTITEV
Pri hospitaliziranih pacientih je potrebno vnaprej na-

črtovati odpust in tako pravočasno zagotoviti primerno 
nadaljnjo oskrbo pacienta. Poznati moramo postopek od-
pusta in premestitve pacienta ter vedeti, kdaj pacient dobi 
odpustno pismo. Pri tem je potrebno upoštevati navodila 
za pisanje odpustnic.

ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA
V procesu zdravstvene obravnave nastaja kopica zabe-

leženih podatkov. Poznati moramo vsebino, ki jo je treba 
beležiti in delati skladno z navodili za izpolnjevanje zdra-
vstvene dokumentacije.  Kadar podatke vpisujemo ročno, 
moramo pisati čitljivo, ter vsak vnos definirati s parafo, 
datumom in uro nastanka. Jasno moramo zabeležiti vsa-
ko spremembo terapije in preiskav. Iz dokumentacije 
mora biti razvidno, kdaj je bila neka terapija predpisana 
in kdo jo je predpisal ter kdaj je bila aplicirana in kdo jo 
je apliciral. Popravke, ki jih vnašamo v zdravstveno doku-
mentacijo, moramo korigirati ustrezno: prečrtamo, zapi-
šemo pravilno, parafiramo ter navedemo datum in uro. 
Uporaba korekcijskih sredstev je prepovedana. Vizite be-
ležimo vsakodnevno na SOAP obrazcu. Na željo pacienta 
mu posredujemo kopijo zdravstvene dokumentacije ali 
protokole zdravljenja.

ZDRAVILA
Poznati moramo in delati skladno z navodili za na-

ročanje, shranjevanje, pripravo, aplikacijo in transport 
zdravil. Redno preverjajmo datume veljavnosti zdravil, 
posebno pozornost pa namenimo tudi rednemu merje-
nju temperature v hladilnikih za shranjevanje zdravil. 

Vedeti moramo, kako ravnati v primeru, če je temperatu-
ra v hladilniku ali prostoru neustrezna in kaj storiti, če se 
hladilnik pokvari. Posebna pravila veljajo za shranjevanje 
zdravil z visokim tveganjem, kar moramo upoštevati.

Skrbno zaklepajmo prostore in vozičke z zdravili, še 
bolj skrbno pa shranjujmo in evidentirajmo rabo nar-
kotikov. Poznati moramo postopek ravnanja z zdravili, 
ki jih pacient prinese od doma. Pozorni moramo biti na 
pravilno predpisovanje zdravil »po potrebi« ter poznati 
postopek telefonskega naročanja zdravil.

Potrebno je zabeležiti in spremljati vse varnostne 
inci dente in skorajšnje napake na področju ravnanja z 
zdravili.

REANIMACIJA
Vedeti moramo, kako ravnati v primeru reanimacije. 

Kam pokličemo, kje imamo shranjen reanimacijski vozi-
ček,  kdo in kako pogosto ga pregleduje? Reanimacijski 
vozički morajo biti pregledani, dopolnjeni in umaknjeni 
na lokacije, kamor nepooblaščene osebe ne morejo do-
stopati. 

HIGIENA IN RAVNANJE Z ODPADKI
Poznati in upoštevati moramo standarde bolnišnične 

higiene. Na tla ne smemo odlagati nobenih predmetov. 
Upoštevati moramo pravila izolacije. Poudarek je tudi na 
higieni rok in zaščitne obleke ter na pravilnem ravnanju 
z infekcijskim perilom. Ločujmo čiste in nečiste prosto-
re. Upoštevajmo pravilno rokovanje z različnimi vrstami 
odpadkov, ki nastajajo v naši bolnišnici.

FIZIČNO OKOLJE
Poznati moramo evakuacijske poti, ki morajo biti ve-

dno proste. Vedeti moramo, kje se nahajajo gasilni apa-
rati in kako ravnamo v primeru požara. Poznati moramo 
pravilno rokovanje z nevarnimi snovmi. Na vseh poso-
dicah, kamor za potrebe dela vlivamo različne tekočine, 
mora biti zapisana vsebina (npr. formalin, alkohol, …). 
Medicinske aparature morajo biti redno servisirane in 
kalibrirane, tiste, katerim je potekel zadnji rok za servis, 
morajo biti umaknjene iz uporabe, vedeti moramo tudi, 
kaj storiti v tem primeru. Na razpolago morajo biti evi-
dence tam, kjer je to smiselno. 

Na področju varnosti je pomembno, da vemo, kam se 
lahko obrnemo v primeru mobinga ali drugega nasilja 
na delovnem mestu. Nosimo identifikacijske priponke.
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RADIOTERAPIJA, RADIOLOGIJA IN DIAGNOSTIČNO 
SLIKANJE, NUKLEARNA MEDICINA
Vedeti moramo, kako se zaščitimo pred sevanjem, 

kako zagotavljamo brezhibnost medicinskih aparatov, 
kako spremljamo kakovost storitev na oddelku, pomemb-
na je tudi dokumentacija. Poznati moramo postopek pre-
gledovanja zaščitnih predpasnikov.

KAJ MORA BITI NA ODDELKU?
• Aktualen opis obsega oddelčnih dejavnosti – velja za 

oddelke, ki sodijo v zdravstveni del OI

• Aktualne matrike fleksibilnosti / zemljevid znanj za-
poslenih

• Posodobljen seznam paraf zaposlenih zdravstvenih 
delavcev

• Zapisniki sestankov
• Dokumentacija za uvajanje novo zaposlenih

Poznati moramo postopek prijave varnostnih inciden-
tov (fizično in elektronsko, preko interne spletne strani).  

Simona Hotujec

Skupno 355 pacientov smo od 1. 10. 2017 do 31. 12. 
2017 anketirali na oddelkih H1, D1, C2-HOSP (interni-
stični sektor), C1-RAD, H2 (radioterapevtski sektor) ter 
E2 in E4 (kirurški sektor). Na internističnem sektorju je 
bilo anketiranih 174 pacientov (89 moških in 85 žensk), 
na radioterapevtskem 87 (43 moških in 44 žensk) ter na 
kirurškem 94 (46 moških in 48 žensk). Odgovarjali so na 
vprašanja v 6 sklopih: 
• Sklop A: Sprejem v bolnišnico
• Sklop B: Obravnava zdravnikov 
• Sklop C: Obravnava medicinskih sester
• Sklop D: Vaše zdravljenje
• Sklop E: Bolnišnično okolje 
• Sklop F: Odpust iz bolnišnice

Vsa vprašanja so bila vrednotena na lestvici od 1 do 5, 
pri čemer je 1 pomenilo najmanjše zadovoljstvo, 5 pa naj-
večje zadovoljstvo pacienta. Povprečna ocena zadovoljstva 
je bila tako v letu 2017 4,63 in se je v primerjavi z letom 
2016, ko je znašala 4,56, zvišala. Zadovoljstvo pacientov 
z obravnavo v naši bolnišnici je zelo visoko, na kar smo 
lahko ponosni.

Pacienti so s povprečno oceno nad 4,5 ocenili vse zgo-
raj navedene sklope, razen sklopa A »Sprejem v bolnišni-
co«, katerega so ocenili s 4. Ocena tega sklopa je glede na 
leto 2016 ostala enaka, ocena vseh ostalih sklopov pa se je 
glede na leto 2016 izboljšala.

Pri »Sprejemu v bolnišnico« so pacienti najnižje oce-
nili možnost sodelovanja pri dogovoru datuma sprejema, 
bolj pa so bili zadovoljni s hitrostjo postopka od prihoda 

Pacienti so z obravnavo v naši bolnišnici zelo zadovoljni
Rezultati ankete o hospitaliziranih izkušnjah pacientov na OI 2017

na OI do dejanske hospitalizacije na oddelku. Najbolj so 
pohvalili dejstvo, da se že določen datum sprejema redko 
preloži na drug termin.

Pri ocenjevanju sklopa »Kako so vas obravnavali 
zdravniki?« so bili pacienti najbolj zadovoljni s tem, da so 
jih zdravniki obravnavali vljudno in spoštljivo, nekoliko 
manj pa z zagotavljanjem zasebnosti pri pogovorih, viziti 
in opravljanju posegov.

Pri ocenjevanju sklopa »Kako so vas obravnavale 
medicinske sestre?« so bili pacienti zelo zadovoljni s hi-
trostjo odziva medicinskih sester, kadar so jih potrebova-
li, malo manj pa z zagotavljanjem zasebnosti pri pogovo-
ru, viziti in opravljanju posegov.

Pri sklopu »Vaše zdravljenje« so pacienti najbolj po-
hvalili dejstvo, da zaposleni o njihovi bolezni in zdravlje-
nju govorijo enotno, kar pomeni, da si prejete informaci-
je od različnih zdravstvenih delavcev niso nasprotujoče. 
Nekoliko slabši občutek pa so pacienti imeli glede tega, 
ali njihove pritožbe zdravniki in medicinske sestre je-
mljejo resno. 

Glede »Bolnišničnega okolja« so pacienti najbolj po-
hvalili čistočo prostorov, možnosti za izboljšave pa ima-
mo zaposleni na področju seznanjanja pacientov z njiho-
vimi pravicami in dolžnostmi.

V zadnjem sklopu »Odpust iz bolnišnice« so bili pa-
cienti izredno zadovoljni z ustnimi in pisnimi informa-
cijami o tem, katera zdravila in kako jih morajo jemati 
doma, malo manj pa z informacijami o stranskih učinkih 
zdravil. 

Simona Hotujec, Služba za kakovost
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O D P R T A  S T R A N  -  B O L N I K I  O  N A S 

Šest tednov sem preživela na va-
šem oddelku (C2). Dolgo je bilo, a bilo 

bi še daljše, če ne bi bilo vas požrtvovalnih 
sester. Prav vse osebje, od snažilk do zdravnikov 

ste super in prijazni, a sestre ste nesebične, pomaga-
te na vsakem koraku, skratka brez vas bi bilo veliko 
hujše. Saj veste, pacienti smo včasih tudi sitni, a ve s 
svojim umirjenim glasom nas pomirite. Ne vem kako 
naj vas še pohvalim, skratka super ste. Vodstvo bolni-

šnice bi se lahko zavedalo, kakšno dragocenost ima 
v sestrah.

Danica Železnik, 19. 10. 2017

Najbolj prijazen oddelek 
na Onkološkem C2 – levo

•
Najbolj prijazne in pozorne  

medicinske sestre
•

Najbolj svetla luč v temi slovenskega zdravstva
•

Izjemni zdravniki, ki razumejo in  
spoštujejo svoje paciente

VSAKA ČAST VSEM!

Zoran Novaković - Habot
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P O R O Č I L A  S  S T R O K O V N I H  S R E Č A N J

Posvet za farmacevte
Pod okriljem Lekarniške zbornice Slovenije in Onkološkega inštituta v Ljubljani 
smo specialisti klinične farmacije organizirali posvet za farmacevte v tednu boja 
proti raku: Sodobni izzivi onkološke farmacije – PERORALNA PROTITUMORNA 
ZDRAVILA.

Vse več terapij s protitumornimi zdravili se seli iz 
bolnišničnega okolja v domove bolnikov. Zanimiv je po-
datek, da je od več kot 400 novih onkoloških zdravil v 
razvoju od 25 % do 50 % namenjenih peroralni aplikaci-
ji. Vedno večjo vlogo pa s tem pridobivajo javne lekarne, 
kjer poteka izdaja zdravil. Pri preskrbi s peroralnimi pro-
titumornimi zdravili, izdaji in svetovanju v javnih lekar-
nah postaja vloga farmacevtov zato ključna.

Lekarniška zbornica Slovenije je skupaj s partnerji, 
Nemškim združenjem onkoloških farmacevtov (DGOP), 
Estonskim združenjem bolnišničnih farmacevtov in pod 
okriljem Evropskega združenja onkoloških farmacevtov 
pristopila k skupnemu projektu EPIC (Empowering phar-
macists to improve health care for oral chemotherapy pa-
tients: Establishment of a European best-practice model). 
Cilji projekta so namenjeni farmacevtom, ki so vpleteni v 
izdajo peroralnih protitumornih zdravil s poudarki na iz-
obraževanju in adherenci. Želimo vzpostaviti bolj kakovo-
stno svetovanje onkološkim bolnikom in izboljšati njihovo 
razumevanje farmakoterapije.

Zaradi selitve terapije v peroralni obliki na dom bolni-
ka postaja vse bolj pomembna komunikacija med različ-
nimi ravnmi zdravstvene oskrbe. Protitumorno zdravilo 
je načeloma predpisano v specialističnih ambulantah s 
strani onkologa, izdaja in svetovanje pa poteka v javnih 
lekarnah. Ključnega pomena postaja brezšivna skrb, ki je 
(kot jo definira Zakon o lekarniški dejavnosti) zagotavlja-
nje neprekinjene preskrbe pacienta z zdravili in farma-
cevtska obravnava pri prehajanju med različnimi ravnmi 
zdravstvenega varstva. V okviru brezšivne skrbi izvajalci 
lekarniške dejavnosti na primarni, sekundarni in terci-
arni ravni zdravstvene dejavnosti zagotovijo medsebojno 
izmenjavo informacij o zdravljenju z zdravili pri posame-
znem pacientu, ki omogočajo hitro in učinkovito uskla-
jevanje zdravljenja z zdravili in so pomembne za varno 
nadaljevanje zdravljenja z zdravili ob sprejemu pacienta 
v bolnišnico in ob odpustu iz nje. 

Monika Sonc
Vodja lekarne OIL
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Na 13. dnevu internistične 
onkologije o redkih rakih 
Dnevi internistične onkologije so strokovno srečanje, ki ga vsako leto organizira 
Sekcija za internistično onkologijo. Namenjeno je predvsem seznanitvi z novostmi 
v sistemskem zdravljenju na določenem področju v zadnjih letih. Za letošnje, že 
13. srečanje, ki je potekalo na OI 17. novembra 2017, so izbrali redke rake. 

Uvodoma je obravnavo redkih rakov in projekt »Rare 
Care Net« predstavil prof. dr. Branko Zakotnik. O sistem-
skem zdravljenju raka ščitnice je predavala doc. dr. Cvet-
ka Grašič Kuhar, o sistemskem zdravljenju GIST-ov mag. 
Mojca Unk, sistemsko zdravljenje timičnega raka pa je 
predstavila prof. dr. Tanja Čufer. Dr. Martina Reberšek je 
predstavila sistemsko zdravljenje raka žolčnika in žolčnih 
vodov, dr. Breda Škrbinc sistemsko zdravljenje nekaterih 
redkih uroloških rakov (rak penisa, urahusa), sistemsko 
zdravljenje redkih kožnih rakov (karcinom Merklovih ce-
lic, razsejan BCC) pa izr. prof. dr. Janja Ocvirk.

Kdaj govorimo o redkih rakih? 
Po opredelitvi RARECAREnet sodijo med redke rake 

tisti, pri katerih je groba incidenčna stopnja* manjša od 
6 na 100.000 prebivalcev na leto. Na podlagi te opredeli-
tve velja, da so vsi raki, ki so uvrščeni med pogoste v Evro-
pi, pogosti tudi v Sloveniji, ter vsi, ki so v Evropi uvrščeni 
med redke, redki v Sloveniji. 

RARECAREnet med redke rake uvršča 186 vrst rakov. 
Med temi je 30 % rakov, ki so izjemno redki (incidenca 
<1/100.000 prebivalcev na leto; takih je preko 150 rakov).

V Sloveniji redki raki predstavljajo 23 % vseh novo od-
kritih rakov, kar pomeni okoli 2400 bolnikov letno. Delež 
je primerljiv z evropskim (22 %). Glede na majhno celo-
tno populacijo Slovenije je absolutno število redkih rakov 
majhno za vsako posamezno vrsto raka. To pomembno 
vpliva na načrtovanje obravnave teh bolnikov.

Na splošno imajo bolniki z redkimi raki slabše preži-
vetje kot bolniki s pogostejšimi oblikami rakov. Za opti-
malno obravnavo morajo biti vsi bolniki z redkimi oblika-
mi raka napoteni v terciarno ustanovo, v kateri je največ 
izkušenj z njihovim zdravljenjem.

V Sloveniji je 5-letno preživetje bolnikov z redkimi 
raki 47 %, kar je na ravni evropskega povprečja, a je slab-

še od preživetja v Severni Evropi. Ima pa Slovenija med 
vsemi evropskimi državami  najmanjšo razliko med red-
kimi in pogostimi raki (to znaša 65 %), kar lahko naka-
zuje manjšo neenakost v obravnavi bolnikov z redkimi in 
pogostimi raki.

Redki raki so pomemben izziv za onkologe. Pomemb-
no je, da so obravnavani v ustanovi, ki ima z njimi naj-
več izkušenj. Za pridobivanje izkušenj pa je nujno, da se 
informacije o bolnikih z redkimi raki zbirajo v kliničnih 
registrih, ki so najboljše izhodišče za klinične raziskave. 
Nove diagnostične možnosti in odkritje novih, predvsem 
tarčnih zdravil ter imunoterapija tudi za te bolnike pred-
stavlja novo upanje. 

Sekcija za internistično onkologijo, ki deluje pod 
okriljem Slovenskega zdravniškega društva, je bila usta-
novljena pred trinajstimi leti. Njeno glavno poslanstvo 
je izobraževanje, predvsem specializantov internistične 
onkologije, pa tudi specializantov in specialistov drugih 
strok, ki se pri vsakodnevnem kliničnem delu srečujejo z 
bolniki z malignimi boleznimi. V ta namen Sekcija orga-
nizira različna strokovna srečanja, osrednji dogodek pa je 
Dan internistične onkologije. 

Erika Matos, Janja Ocvirk
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Zveza slovenskih društev za boj proti raku deluje od 
leta 1984 in je najstarejša nevladna organizacija na po-
dročju preventive raka pri nas. Skupaj z regijskimi dru-
štvi si prizadeva prispevati k ustvarjanju take slovenske 
družbe, v kateri ne bi nihče zbolel ali umrl za rakom za-
radi lastne nevednosti ali zaradi brezbrižnosti države. Pri 
tem je njena pomembna naloga osveščanje raznih ciljnih 
skupin, strokovnjakov in laične javnosti.

Pri osveščanju laične javnosti imajo pomembno vlogo 
vsi zdravstveni delavci na primarni ravni zdravstvenega 
varstva in v šolstvu. Zato si Zveza že več let prizadeva s po-
močjo vrhunskih strokovnjakov dodatno približati znanje 
o vseh možnostih obvladovanja raka družinskim zdravni-
kom, drugim zdravstvenim delavcem in učiteljem zdra-
vstvene vzgoje, ki naj to znanje predajajo laični javnosti.

Prvi strokovni seminar, posvečen spominu dr. Duša-
na Reje, zdravnika, ki je v letih po 2. svetovni vojni delo-
val na področju higiene in zdravstvene vzgoje, je bil leta 
1980. Do leta 1998 so jih organizirali še pet, od takrat 
naprej pa so bili vsako leto v mesecu oktobru. Na doseda-
njih seminarjih je sodelovalo 216 predavateljev, ki jih je 
poslušalo okrog 3.000 udeležencev. Obravnavana so bila 

Jubilejni XXV. seminar “in memoriam dr. Dušana Reje” z naslovom

Kajenje in zdravje – nikoli končana zgodba
V četrtek, 19. oktobra 2017 je bil v predavalnici v stavbi C jubilejni, že 25. seminar »In memoriam dr. 
Dušana Reje«, ki sta ga organizirala Zveza slovenskih društev za boj proti raku in  Onkološki inštitut 
Ljubljana. Počaščeni smo bili, da je organizacijo podprl tudi Urad Svetovne zdravstvene organizacije 
(SZO) v Sloveniji, s pozdravom pa nas je nagovorila vodja urada dr. Darina Sedlakova. 

različna področja, od dejavnikov tveganja raka do zdra-
vljenja rakov raznih organskih sistemov, pravic bolnikov 
z rakom in Evropskega kodeksa proti raku. 

Ni naključje, da je bil jubilejni seminar spet posvečen 
nekaterim pomembnim vidikom obvladovanja kajenja in 
njegovim zdravstvenim posledicam. Kajenje je namreč 
najpomembnejši dejavnik tveganja številnih bolezni, 
med njimi tudi večine rakavih. Večanje bremena raka 
ogroža ne le kakovost življenja posameznikov, pač pa tudi 
vzdržnost zdravstvenih sistemov, zato je njegovemu ob-
vladovanju treba posvetiti vso pozornost.

Srečanje ni bilo namenjeno političnim deklaracijam o 
družbi brez tobaka v naslednjem desetletju ali dveh in is-
kanju dolgoročnih rešitev tobačne epidemije; za to so za-
dolženi drugi. Namen seminarja je bil pregledati sedanje 
znanje o tem, kakšne so škodljive posledice rabe tobaka, 
njihove strokovne utemeljitve in novosti, ki so bile spo-
znane po zadnjih dveh seminarjih s to temo – leta 2001 z 
naslovom Kajenje in rak pri ženskah in leta 2004 z naslo-
vom Kajenje in rak. Predstavljeno je bilo tudi, kaj prinaša 
nova zakonodaja o omejevanju rabe tobačnih izdelkov.

Veča se tudi število programov, usmerjenih v prepre-
čevanje začetka in nadaljevanja kajenja pri otrocih in 
mladostnikih in v opuščanje kajenja med kadilci. Pred-
stavljeni so bili le nekateri med njimi kot primeri dobrih 
praks. V kratkem času, ki je bil na voljo, je bilo težko pov-
zeti vse posledice kajenja, pa tudi vsa prizadevanja vla-
dnega in nevladnega področja za njihovo obvladovanje. 
Drugi del seminarja pa je bil namenjen pregledu najpo-
membnejših rakov, povezanih s kajenjem, in novosti pri 
njihovem zdravljenju.

Zbornik vseh prispevkov (z vsemi, ki so bili objavljeni 
od leta 2009) je na voljo tudi na spletni strani Zveze: http://
www.protiraku.si/Publikacije/Publikacije-za-stroko. 

Maja Primic Žakelj
Dr. Darina Sedlakova, vodja Urada Svetovne zdravstvene 
organizacije 
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Maja Ebert Moltara Udeleženci kongresa

Organizatorji srečanja so predstavili trenutno stanje 
in možnosti strokovne in organizacijske vzpostavitve de-
lovanja mobilnih paliativnih timov v Sloveniji. Pri tem so 
izpostavili, da bo za njihovo izvajanje ključna prepoznav-
nost in podpora pri  zdravstvenih delavcih – zdravnikih, 
medicinskih sestrah in drugih, ki sodelujejo pri obrav-
navi paliativnih bolnikov. Asist. mag. Mateja Lopuh, dr. 
med., državna koordinatorica paliativne oskrbe: 
“Vsi, ki sodelujemo pri vpeljavi paliativnega pri-
stopa, smo prepričani, da je to ena boljših stva-
ri v razvoju medicine. Medicina je kot stroka 
doživela vrhunski tehnološki razvoj, pali-
ativni pristop pa predstavlja tisto človeč-
nost, spoštovanje, trajno skrb za bolnika, 
ki je nobena naprava ne zmore. Povezuje 
bolnika in družino in omogoča, da bolnik, 
če ima le možnosti in željo, lahko biva v do-
mačem okolju. Včasih je prehod iz bolnišnice 
domov stresen, možnosti so manjše. Vpeljava mo-
bilnih timov ta razkorak zmanjšuje. Strokovnjaki, ki so do-
datno usposobljeni, v sodelovanju z družinskimi zdravniki in 
patronažno medicinsko službo, kakor tudi bolnišnico, stkejo 
neviden plašč okrog bolnika in njegove družine. Mrežo, ki 

2. Slovenski kongres paliativne oskrbe
»Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe« je bil slogan kongresa, ki je potekal 20.-21. 
oktobra 2017 v Ljubljani. Častno pokroviteljstvo največjega strokovnega dogodka na področju paliativne 
oskrbe v Sloveniji je tudi tokrat prevzel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na srečanju so domači 
in tuji strokovnjaki spregovorili o najbolj aktualnih temah s področja paliativne oskrbe, med drugim o 
možnosti strokovne in organizacijske vzpostavitve delovanja mobilnih paliativnih timov v Sloveniji. 

omogoči varnost in uspešno lajšanje simptomov napredovale 
bolezni, kar je pravzaprav tudi definicija besede pallium.” 

V Sloveniji letno umre skoraj 20. 000 ljudi, od tega ve-
čina zaradi kroničnih neozdravljivih bolezni. Večina med 
njimi potrebuje paliativno oskrbo. Maja Ebert Moltara, 
dr. med., predsednica kongresa in predsednica Sloven-
skega združenja paliativne in hospic oskrbe SZD, vodja 

Oddelka za akutno paliativno oskrbo na OI: “V 
paliativno oskrbo smo vključeni številni, poleg 

bolnika in njegovih bližnjih tudi zdravstveni 
in ne-zdravstveni delavci. Nadgrajevanje 
in utrjevanje znanja s področja paliativne 
oskrbe je zato pomembno za vse nas. Veli-
ka potreba po izvajanju paliativne oskrbe 
ne sme biti zgolj izgovor za njen obstoj, 

temveč je treba tudi na tem področju str-
meti v razvoj in čim večjo kakovost.”

Kongres je organiziralo Slovensko zdru-
ženje paliativne in hospic oskrbe SZD skupaj z 

Onkološkim inštitutom Ljubljana, Državno koordina-
cijo razvoja paliativne oskrbe in Inštitutom za paliativno 
medicino in oskrbo Medicinske fakultete UM. 

Medicina je kot 
stroka doživela vrhunski 

tehnološki razvoj, paliativni 
pristop pa predstavlja tisto 
človečnost, spoštovanje, 

trajno skrb za bolnika,  
ki je nobena naprava ne 

zmore.
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V prejšnji številki nam jo je v prispevku 
»Zaposleni OI se aktivirajo za prijetnejšo klimo 
na OI« zagodel tiskarski škrat pri priimku. Pri 
nastajanju plakata o ustavitvi nasilja na OI je 
sodelovala Anastazija Šelih. 

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

NAŠI SODELAVCI Z NOVIMI NAZIVI
Od septembra 2017 do februarja 2018 so nove nazive 
pridobili naslednji sodelavci OI:
  Lučka Boltežar je 11. januarja 2018 uspešno zagovarjala 

doktorsko dizertacijo z naslovom "NAPOVEDNI IN PREDI-
KTIVNI DEJAVNIKI PRI DIFUZNEM VELIKOCELIČNEM 
LIMFOMU B".

Specialistični izpit so uspešno opravili:
  Katarina Zevnik 
  Violeta Hosta 
  Jeričević Anja 
  Katja Kovše 
  Stanislava Jovčić Đokić 
  Maja Ivanetič Pantar 
  Milica Miljković
  Mateja Krajc. 

Iskreno čestitamo!

Teden boja proti raku:  
5.–9. marec 2018

Zveza slovenskih društev za boj proti raku je tudi letos v 
sodelovanju z OI pripravila številne dogodke ob Tednu boja 
proti raku. 

Letošnji teden je potekal pod geslom »Priporočila proti 
raku naj ne obvisijo v zraku«, ponovno pa je bil izposta-
vljen pomen preventive raka. 

Upoštevanje priporočil Evropskega kodeksa proti 
raku bi lahko breme raka zmanjšalo za 30% do 50%. Z 
novimi pristopi Zveza širi priporočila v različnih ciljnih 
skupinah prebivalstva, predvsem med dijaki v nekaterih 
srednjih šolah in zaposlenimi v zavodih in podjetjih.     

Na novinarski konferenci so sodelovali: dr. Maja Pri-
mic Žakelj, predsednica Zveze slovenskih društev za boj 
proti raku, prof. dr. Branko Zakotnik, nacionalni koor-
dinator Državnega programa obvladovanja raka 2017–
2021, Zlata Štiblar Kisić, generalna direktorica OI, Mojca 
Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje 
ter Prof. dr. Maja Čemažar, pomočnica strokovnega di-
rektorja za  raziskovanje in izobraževanje na OI. 

Tradicionalna novinarska konferenca na OI

»Priporočila proti raku naj ne 
obvisijo v zraku«

V tednu boja proti raku smo imeli 5. 3.  
zjutraj tudi v živo vklop v oddajo 
Dobro jutro.

Novinarka se je pogovarjala z dr. Zakotnikom.
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S petjem že vrsto let osrečuje druge tudi dolgoletna 
prostovoljka na Onkološkem inštitutu Jolanda Ravnikar, 
ki je na božični večer več ur pacientom na vseh oddelkih 
s pesmijo skušala vsaj za nekaj trenutkov polepšati večer.

Jolanda pravi, da je z besedami pravzaprav težko opisa-
ti, kaj vse se v takšnem večeru doživlja. Predvsem odzva-
njajo melodije in besede pacientov. Pogled trpečega bolni-
ka, tudi mladih deklet in fantov. Strah v njihovih očeh in 
solze. Nobenih drugih želja več, da bi se le vrnilo zdravje! 
»Ob stiski bolnika si resnično žalosten in v precepu, kaj 
narediti. Samo tišina, topel pogled, stisk roke, sočutje. Be-
sede so odveč. Neizmerno sem hvaležna, da  sem imela 
toliko moči, da sem lahko pacientom polepšala praznični 
večer s pesmijo, ki je marsikoga zazibala v svet sanj. Ču-
tim, da je glasba zagotovo tudi terapija - zame in za poslu-
šalca. Morda bo petje po bolnišnicah nekega dne postalo 
vsakdanjik. Kot povedo akademsko izobraženi glasbeniki, 
so raziskave namreč pokazale, da petje sprošča, umirja in 
pozitivno vpliva na možgane«, poudarja Jolanda. 

 »Na božični večer smo vsi še bolj ranljivi. S pesmijo 
sem poskušala obuditi upanje, ki, pravijo, umre zadnje. 
Nekdo me je vprašal, kako mi lahko poplača za moj obisk 
s pesmijo. A za to ni denarja, to so čisto druge življenjske 

Božični večer na OI minil ob petju 
in zvokih kitare
Glasba je univerzalni jezik človeštva. In včasih je potrebna le ena prava pesem, da 
se umirimo, pomirimo ali da z njo osrečimo nekoga drugega

dimenzije. Ob takih trenutkih v življenju se zaveš, da bo-
gastvo ne pomeni nič, šteje samo sočutje do sočloveka. Po-
memben je ta trenutek, pomembno je, kako živimo sedaj 
in kaj dajemo drug drugemu danes, kako drug drugemu 
polepšamo dan, kolikokrat rečemo hvala, oprosti, rad te 
imam. V pehanju za stvarmi in denarjem gre lahko življe-
nje povsem mimo nas!« poudarja Jolanda Ravnikar.  
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Zakaj: ker je Slavnik odlično dostopen tudi v zimsko-
-pomladanskem času (moji ljubljeni Julijci namreč po-
čivajo pod debelo snežno odejo); ker je Slavnik glede na 
slabšo zimsko kondicijo višinsko nadvse primeren; ker 
tam svojo pesem poje borov gozd in če imamo srečo, sije 
sonce tako, kot je nama .

Kako: midva sva tokrat izbrala izhodišče iz vasi Pre-
šnica pri Kozini. Možni pa so še ostali dostopi, a Prešnica 
je meni med ljubšimi.

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

Tumova koča na Slavniku 
(1028 m. n. m.)

Dr. Henrik Tuma (1858–1935): znan slovenski alpinist, planinski ideolog, botanik. 
Nekoč je novinar Poleta A. K. napisal: »Gledati na našo obalo kakor s stolpa, 
visokega dobrih tisoč metrov in ne biti v letalu: kje je to mogoče doživeti? Na 
Slavniku!«

 Igra narave na vrhu Slavnika.V ozadju Tumova koča na Slavniku. 

Dostopi:
• Prešnica (480m): 2h
• Podgorje (518m): 1h 30min
• Hrpelje (497m): po cesti 3h (11km)
• Markovščina (567m): skozi Skadanščino 2h 30min

Z avtoceste Ljubljana–Koper se usmerimo na izvoz 
Kozina in po 2 km vožnje na križišču zavijemo levo (pri 
drugem mostu pod avtocesto). Vožnjo nadaljujemo do 
vasi Prešnica in peljemo skozi vas do konca (približno 
300 m),  kjer parkiramo na enem od dveh označenih par-
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kirišč. Izhodišče je dobro vidno in po novem, zaradi var-
nosti pohodnikov, vodi pot pod železniško progo.

Potek poti: pot sva začela pod železniško progo in za-
vila levo navzgor po prijetni in lepo vzpenjajoči peš poti. 

Pot je ves čas dobro označena z markacijami in 
usmerjevalnimi tablami. Na približno slabe pol poti po 
gabrovem, hrastovem in borovem gozdu sva prispela do 
planote, kjer se nama je odprl lep razgled na Koprski in 
Tržaški zaliv. 

Lepo je videti morje in ladje na morju sredi precej de-
ževne in meglene ljubljanske zime. Od tu se lahko od-
ločimo za nadaljevanje poti po široki makadamski cesti 
ali pa nadaljujemo po še lepši gozdni poti proti vrhu. Na 
poti sva srečala kar nekaj pohodnikov (Istrska planinska 
pot), kolesarjev (Slovenska turnokolesarska pot), celo ne-
kaj motokrosistov je bilo na vrhu. Ko sva prišla do planote 
pod Tumovo kočo, se je iz vseh strani kar vilo pohodnikov 
proti vrhu in le kratek vzpon naju je ločil do Tumove koče 
na Slavniku (1028 m). Še nekaj korakov pa je potrebnih 
do najvišjega vrha, kjer stojita RTV stolp in razgledna 
plošča.

Tu se nam oči spočijejo s pogledom na Nanos, Vrem-
ščico, Kamniške Alpe, Javornike, Snežnik, tudi Kvarner-
ski zaliv se je kopal v soncu. Vidi se Piran, Koper, Trst 
in ob ugodnem vremenu Benetke, Dolomiti, Karnijske 
in Ziljske Alpe ter na koncu meni ljubljene Julijce. Kot 
pravimo pohodniki: pogledi za bogove.

Prijetna hoja po gozdu.Pričetek poti. V ozadju Koprski in Tržaški zaliv.

RTV stolp na vrhu Slavnika.

Ko boste prebirali revijo Onkoskop, bo upam zunaj 
že prijetno toplo. Ne odlašajte, podajte se na vrh Slavni-
ka. V tem času se bo tudi narava že prebudila po dolgem 
zimskem spanju. Zadovoljni boste! In kadar je človek za-
dovoljen in srečen, mora biti samo hvaležen! To je pa že 
druga zgodba . 

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

Ambasadorji teka OI vstopili 
v četrto leto vadbe
Od zadnjega poročanja v Onkoskopu smo Ambasadorji teka skupaj preživeli kar nekaj 
zanimivih dni. Lani poleti smo se udeležili kolesarskega izleta v italijansko vasico 
Venzone (slov. Pušja vas), znano po srednjeveškem šarmu in sivki. 

Kolesarska pot Alpe Adria nas je vodila čez Furlanijo 
po slikoviti alpski dolini Rezije in s čudovitimi razgledi 
na modrozeleno Sočo. Ko smo se vrnili na izhodišče v 
Kranjsko Goro, je na števcu kazalo okoli 100 kilometrov. 
In sploh ni bilo tako naporno, kot se sliši! Nekateri so 
»potegnili« kar do Ljubljane. Jeseni smo se udeležili tri-
dnevnega tekaškega tabora v Umagu, po novem letu pa 
smo en vikend tekli na smučeh v Planici, do Tamarja in 
Rateč ter se pri tem naužili zimske idile.  Vmes je bilo 
kar nekaj tekaških prireditev. Med drugim smo se ude-
ležili 22. Ljubljanskega maratona, kjer so nekateri naši 
sodelavci prvič pretekli polmaraton. In prav vsi smo v cilj 
prišli z nasmehom na obrazu!

SKUPAJ GIBAMO ŽE ČETRTO LETO
5. januarja letos je minilo tri leta od tega, ko smo se 

Ambasadorji teka prvič združili v parku pred OI. Pod 
vodstvom trenerjev Akademskega atletskega društva 
Slovan smo odšli na stadion Kodeljevo, kjer smo odtekli 
nekaj krogov ter nato vadbo nadaljevali v telovadnici 

NIKOLI NI PREPOZNO ZA ZAČETEK ALI NADALJEVANJE

Dobro leto po začetku vadbe in druženju z Amba-
sadorji teka sem nenadoma dobila hernijo vratne hrb-
tenice. Zaradi pareze desne roke so mi vstavili umetni 
disk in nisem vedela, ali bom še kdaj lahko tekla ali 
plavala. Z veliko volje in ob pomoči moža, trenerjev 
in prijateljev sem začela. Danes sem hvaležna za vsak 
dan, ko lahko tečem ali plavam ali kakorkoli drugače 
uživam v gibanju. Tako ohranjam kondicijo in giblji-
vost, pogosto tečem zgolj za sprostitev po napornem 

dnevu. Dobro se spominjam znanega slovenskega 
glasbenika Andreja Šifrerja, ki je na moji rehabilita-
cij med pogovorom o premagovanju samega sebe in 
izzivov vsakodnevne rutine dejal: »Kdaj ste zadnjič 
neko stvar počeli prvič?« In res, kdaj? Naj bo danes 
pravi dan za začetek ali nadaljevanje nečesa, kar vas 
osrečuje in drži pokonci. Redna telesna aktivnost 
zagotovo to je. 

Fakultete za šport. Tri leta je dolga doba in marsikaj 
se je zgodilo vmes. Skupaj smo tekli v supergah in na 
smučeh, plavali, kolesarili in se nekajkrat podružili 
tudi na pikniku. Nekateri so odšli, drugi prišli – tako 
sodelavci kot trenerji. Nekateri so dosegli svoje tekaške 
cilje in si zastavili nove, drugi jih še lovijo. Življenjska 
situacija se spreminja in z njo naša pot in cilji. Kljub 
vsem spremembam so pomembne stvari ostale – med 
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nami so se nekje med vsem tistim potom in smehom 
stkala prijateljstva, ki temeljijo na spoštovanju različnosti 
in obenem enakosti. 

PRIDRUŽITE SE NAM 
Vedno dobrodošli, vi in vaši družinski člani – če 

želite teči hitreje ali dlje, ali se samo malo več gibati in 
se potiti v dobri družbi. Vadba poteka ob ponedeljkih 
in sredah od 15.30 do 17. ure na Fakulteti za šport in v 
njeni okolici. Pozimi najprej 30 minut tečemo in nato 
eno uro vadimo v telovadnici – delamo vaje za moč s 
poudarkom na stabilizatorjih trupa, pravilni izvedbi vaj 
in raztezanju. Aprila začnemo z vadbo zunaj, kjer več 
tečemo (velikokrat po bližnjem Golovcu), vaje za moč in 
raztezanje pa po končanem teku delamo kar v bližnjem 
parku. Uradnega zastopnika Ambasadorjev teka na 

OI nimamo, zato je najbolje, da za rokav pocukate kar 
sodelavca ali sodelavko, ki o tem kaj ve. Lahko pa pišete 
tudi koordinatorju naše vadbe Mateju na info@tek.si.  

Urška Ivanuš

V prostorih programa za zgodnje odkrivanje raka dojk 
DORA na OI je decembra potekala otvoritev razstave dveh 
mladih in nadobudnih umetnikov, ki sta svoje življenje 
posvetila delu zdravnika in slikarstvu. Zala Lužnik in Igor 
Šivec Trampuž, oba doktorja medicine in specializanta 
oftalmologije, sta se odločila, da svoje medicinsko 
poznavanje anatomije udejanjita tudi v opusu svojih del, 
ki sta jih razstavila v prostorih čakalnice DORA.

Čeprav enaka usmeritev, pa imata, po besedah aka-
demskega slikarja Janeza Kovačiča, avtorja močno razli-
čen pristop. Zala like vidno poenostavlja, kar pripomore 
k močnemu izrazu različnih portretnih posebnosti, med-
tem ko se Igor izjemno posveča aktu, predvsem odčitava 
izrazito telesnost figur, ki jih postavlja v zahtevno držo. 
Oba slikarja sta mlada zdravnika in raziskovalca umetno-
sti ter so jima, kot pravi Janez Kovačič, »vrata v slikarstvo 
široko odprta, saj ju odlikuje ljubezen do poslanstva in 
dejstvo, da se veliko slikarjev izmika figuri.« 

Verjamemo, da bodo novo razstavo pozdravile tudi 
ženske, ki na OI prihajajo na preglede v programu DORA 
in da jim bodo obisk popestrila dela obeh razstavljavcev.  

Nova slikarska razstava 
mladih avtorjev v 
čakalnici DORA na OI
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Letno strokovno srečanje 
zaposlenih na OI
15. decembra 2017 smo imeli letno strokovno srečanje, na katerem se nas je 
zbralo preko 400 zaposlenih na OI. Predavanja so pripravile dr. Maja Primic Žakelj,  
prof. dr. Maja Čemažar, glavna sestra Gordana Lokajner ter generalna direktorica Zlata 
Štiblar Kisić. Po strokovnem delu je bil čas tudi za neformalno druženje ob koncu leta. 
Več slik najdete na intranetu v galeriji. 
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Foto: Igor Josipović
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Pustne šeme na OI
Na pustni torek smo lahko srečali kar nekaj pustnih šem tudi na OI. Čestitamo za 
izvirnost in igrivost!
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S P O M I N J A M O  S E

V parku pred OI že vrsto let stoji kip Bojevnik. Izraža moč, pogum in vztrajnost, nastal 
je izpod rok kiparke Metode Maj.

Utrinek iz Zlate knjige 

Bojevnik
Park pred Onkološkim inštitutom Ljubljana, 30. marca 2012
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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.


