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»Kdor danes nima časa za zdravje,
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ZDRAVSTVENI DOM 
ŠMARJE – AKTIVNA 
DELOVNA ORGANI-
ZACIJA                               

Oziramo  se nazaj v leto 2019. Moramo reči, da se 
je lepo obrniti nazaj v preteklost in reči: veliko smo 
naredili. Znali smo združiti moči na vseh področ-
jih in sodelovanje je obrodilo veliko sadov, tako na 
strokovnem, kadrovskem, družbeno odgovornem 
področju. In naš NaVdih je poln informacij, da se 
le s sodelovanjem da veliko narediti. In potrebno je 
reči hvala vsakemu posamezniku, zaposlenemu v 
Zdravstvenem domu, ki je bil del te skupne ustvar-
jalne zgodbe v letu 2019. 

Novo leto 2019 smo pričeli z novo ekipo NMP, v 
februarju smo odpirali prenovljene prostore v Ro-
gaški, v mesecu maju smo odpirali nove prostore 
pediatrije v Podčetrtku, v mesecu septembru smo 
se veselili prenovljene zobne ambulante v Kozjem 
ter prenovljene postaje ZP Kozje. V oktobru smo 
našim pacientom ponudili storitev ortopanskega 
slikanja zobovja v Rogaški Slatini in tako na slika-
nje zob ni potrebno več v oddaljene kraje. Oktober 
je zaznamovalo tudi novo nujno reševalno vozi-
lo. Naša zdravstvena postaja v Šmarju pa je bila 

energetsko sanirana in izboljšana kakovost bivanja 
v njej, saj je bilo poleti hladneje, pozimi pa porablja-
mo manj energenta za kurjavo. 

Najbolj ponosni pa smo lahko na naše delo, ki ga 
vlagamo v to, da se v službi dobro počutimo, da 
vlagamo energijo v dobre odnose znotraj zavoda,  
ter da smo družbeno odgovorni do okolice kjer ži-
vimo in delamo.  Pri tem ne pričakujemo pohvale, 
saj to opravimo z veliko veselja do dela. Tako je tu-
kaj nova številka internega časopisa NaVdih, izdali 
smo publikacijo Šmarski podeželski zdravniki 1870 
- 1970, prirejamo dan odprtih vrat vsako leto v dru-
gi zdravstveni postaji. Nismo se pozabili družiti na 
kostanjevem pikniku, strokovni ekskurziji, novoletni 
zabavi. Letos smo prvič po 8 letih organizirali tudi 
srečanje upokojencev. Niste pa zaposleni pozabili 
niti na naše najmlajše otroke do starosti 10 let. 
Sami ste zanje izvedli igro Svetlane Makarovič Vila 
malina. Otroci so vas nagradili z velikim aplavzom, 
starši in zaposleni pa z velikim občudovanjem, 
kako kvalitetno in zabavno ste to naredili. 

December je sam po sebi čaroben čas. Poln priča-
kovanj in želja. Želim vam,  vedno dovolj poguma, 
da spreminjate stvari na bolje, dovolj pozitivizma, 
da vidite prihodnost lepo, dovolj moči, da ustvarja-
te vedno nove stvari. 

Srečno in zdravo 2020 želim.

Prijetno branje želim. 

 Jasna Žerak, direktorica

BESEDA DIREKTORICE
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Odličen datum, 10.10.2019  smo izbrali za predajo 
namenu energetsko sanirano stavbo Zdravstvene 
postaje Šmarje pri Jelšah, predajo nujnega reše-
valnega vozila, ter lepega namena, ki bo imel traj-
no vrednost, to je trajna domoznanska razstava 
Šmarski podeželski zdravniki 1870 – 1970. Ener-
getsko sanacijo je predal namenu župan Občine 
Šmarje pri Jelšah Matija Čakš. Občina je investicijo 
samostojno peljala z partnerjem Petrol d.d. V ta na-
men so bila porabljena sredstva v višini 312.000 
EUR. Sanirana je fasada zdravstvenega doma, 
spremenjen pa je tudi energent ogrevanja in si-
cer prehod na mestni plin. V vzajemnem sodelova-
nju Občine ter Zdravstvenega  doma smo uspeli 
še sanirati izolacijo sten kletnih prostorov, vhod 
v pediatrijo, ter stopnišče, ki omogoča dostop do 
zdravstvene postaje uporabnikom storitev s smeri 
blokov.  Bogati pa nas tudi nov napis na zdravstve-
ni postaji, ki označuje našo stavbo ter tudi nujno 
reševalno pomoč. 

ENERGETSKA SANACIJA ZP ŠMARJE 
PRI JELŠAH, NOVO NUJNO REŠEVALNO 
VOZILO, ZBIRKA ŠMARSKI PODEŽELSKI 
ZDRAVNIKI 1870 – 1970

Ta dan smo  uradno začeli uporabljati novo nuj-
no reševalno vozilo znamke VW Transporter, Life-
saver Box Body, tip B, z dizelskim agregatom s 
turbinskim polnilnikom z 2000 ccm, katerega moč 
motorja je 150 kW, ima stalni pogon na vsa štiri 
kolesa z razporeditvijo moči 4Motion in izpolnjuje 
zahtevo EURO 6.

Vozilo smo naročili v podjetju Medicop preko jav-
nega razpisa.  Del sredstev za novo nujno reše-
valno vozilo je prispevala družba Vitli Krpan d.o.o., 
ki je prispevalo donacijo v višini 40.000 EUR. Ob-
čina Kozje se je prijavila za nepovratna sredstva 
in s strani Ministrstva za zdravje pridobila doda-
tnih 55.000 EUR.  Zdravstveni dom je zagotovil 
preostala sredstva v višini 114.000 EUR.  Skupaj 
je vrednost takšnega nujnega reševalnega vozi-
la 180.000 evrov. Donatorjem, družbi Vitli Krpan 
d.o.o. ter direktorju Francu Pišek se ob tej prilož-
nosti iskreno zahvaljujemo, da znajo v tako uspeš-

ZDRAVSTVO

Direktorica Jasna Žerak in župan Matija Čakš ob prevzemu novega reševalnega vozila.
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ni družbi  biti tudi družbeno odgovorni do okolja v 
katerem živijo in delajo. Iskrena hvala tudi Občini 
Kozje ter županji Mileni Krajnc.

Trenutno je sodobno nujno reševalno vozilo na-
menjeno ekipam nujne medicinske pomoči za iz-
vajanje nujnih intervencij vsem občanom občin 
ustanoviteljic. 

V prihodnosti, ko je načrtovano dispečerstvo zdra-
vstva Slovenije tudi na našem območju, bo vozilo 
delovalo pretežno na eni od lokacij, ki bo pokrivala 
območje Šmarja, Rogaške ali Kozjanskega kot vozi-
lo nujne reševalne ekipe brez zdravnika. V nočnem 
času pa bo opravljalo naloge kot vozilo nujnega 
reševalnega vozila z zdravnikom z izvozom iz ZD 
Šmarje pri Jelšah.

V vozilu je vsa potrebna oprema za zagotavljanje 
oskrbe odraslih, otrok in dojenčkov na najvišji rav-
ni medicinske pomoči pri vseh nujnih stanjih, tako 
internističnih, travmatoloških, zastrupitvah in po-
dobno (monitor z defibrilatorjem, respirator, aspi-
rator, UZ, perfuzor, reanimacijski kovček …), kot 
veleva Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči. 

Kakor tudi ostala nujna vozila, je tudi naša nova 
pridobitev opremljena s sodobno IT opremo (sledlji-
vost vozila, navigacija, digitalni protokoli in tiskal-
nik), potrebno za delovanje in sodelovanje z dispe-
čersko službo zdravstva Slovenije.

V sodelovanju z Knjižnico Šmarje pri Jelšah smo 
izdali publikacijo: Šmarski podeželski zdravniki 
1870 – 1970. Domoznanska razstava je potekala 
v Knjižnici Šmarje pri Jelšah v mesecu maju. Prip-
ravila jo je Knjižnica Šmarje pri Jelšah, zbirko in 
publikacijo  pa je nastal a v sodelovanju z go. Ma-
teja Žagar ter zasebnih zbirateljev. Publikacijo je  
oblikoval direktor Knjižnice Marko Samec. Stalna 
razstava je kot trajna razstava na ogled v prvem 
nadstropju Zdravstven postaje Šmarje pri jelšah.

Posladek ob prevzemu vozila.

Zdravnik ob ogledu novega delovnega prostora.
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V mesecu juliju in avgustu 2019 je potekala celo-
vita prenova zobozdravstvene ambulante I. Koz-
je. Ordinacija je dobila povsem sodobno podobo 
z novim zobozdravstvenim stolom in pohištveno 
opremo. 

Občina Kozje in JZ ZD Šmarje pri Jelšah sta 10. 
9. 2019  v Zdravstveni postaji Kozje svojemu na-
menu uradno predala celovito obnovljeno zobno 
ambulanto z novim pohištvom in novim zobozdra-
vstvenim strojem, prav tako pa je bilo v sklopu 
ureditve poskrbljeno še za obnovo stopnišča pri 

Več kot srečen pacient na novem stolu

PRENOVA ZOBOZDRAVSTVENE  
AMBULANTE KOZJE I.

vhodu v Zdravstveni dom Kozje, prepleskali so zi-
dove skupnih prostorov, direktorica JZ ZD Šmarje 
pri Jelšah pa je ob tem dogodku namenu in patro-
nažni službi predala novo službeno vozilo. 

Prenova prav gotovo pozitivno vpliva ne samo 
na zaposlene, ampak tudi na paciente, ki koristijo 
naše storitve.

Tina Faller, dr. dent. med.

ZDRAVSTVO
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Vročina ali povišana telesna temperatura spada 
med pogostejše vzroke za obisk zdravnika. Je 
eden izmed glavnih pokazateljev bolezni in že sto-
letja prepoznavni znak okužbe. Sama po sebi torej 
ni bolezen, temveč del obrambnega odgovora na-
šega telesa na vdor mikroorganizmov. Našo teles-
no temperaturo lahko povišajo tudi drugi vzroki, 
kot so telesna aktivnost, sistemske bolezni veziv-
nega tkiva, maligne bolezni, nekatera zdravila, itd. 
Navadno se naša telesna temperatura vzdržuje 
v ozkem območju, ki omogoča optimalno delova-
nje procesov presnove. Tako kot večina fizioloških 
funkcij, ima tudi telesna temperatura dnevni ritem 
nihanja. Ob normalnem ritmu spanja in budnosti je 
telesna temperatura najvišja pozno popoldne ali 
zgodaj zvečer in je najnižja zgodaj zjutraj. Razlika 
znaša med 0,5°C in 1,0°C.

Kot vročino opredelimo telesno temperaturo, mer-
jeno na bobniču, kjer jo v klinični rabi tudi najpo-
gosteje merimo, višjo od 38°C, ali višjo od 37,2°C, 
če jo merimo v pazduhi. Redko jo merimo v danki 
(rektalna temperatura). Glede na to, kako dolgo in 
v katerem delu dneva se pojavlja vročina, jo loči-
mo na različne vzorce ali tipe, ki pa imajo v večini 
danes majhen diagnostični pomen.

Vročina je pomemben pokazatelj bolezni in lah-
ko pomaga pri ocenitvi ustreznosti terapevtskih 
ukrepov. Glede na rezultate raziskav na živalskih 
modelih ima zaščitni in prilagoditveni pomen.  Ven-
dar ima tudi neugodne učinke. Poveča porabo 
energije zaradi presnovnih procesov, ob porastu 
temperature za 1°C se aktivnost presnove poveča 
za 15 %. Poveča tudi potrebo po kisiku v tkivih, 

VROČINA
povzroči neješčnost, pospeši katabolizem, zavira 
kostni mozeg, sproži pa lahko tudi vročinske krče 
in sindrom šoka. Dolgotrajna vročina vpliva na pre-
hranjenost bolnika in povzroči dehidriranost ter 
neugodno vpliva na splošno počutje in delovanje. 

Simptomi in znaki vročine
Ob pojavu vročine pride do znojenja, glavobola, bo-
lečin v mišicah, ob naglem povišanju telesne tem-
perature do drgetanja mišic z občutkom mraza 
(mrzlice). Nastopijo tudi izguba apetita, razdražlji-
vost, splošna oslabelost in lahko tudi dehidracija.

Zdravljenje zvišane telesne temperature
Pri zdravljenju vročine se poleg zniževanja le-te z 
zdravili držimo tudi splošnih ukrepov, kamor spa-
dajo pitje zadostne količine tekočin, nošnja zračnih 
oblačil iz naravnih materialov, zračenje prostorov, 
uravnavanje sobne temperature ter drugih. Obsta-
ja tudi več fizikalnih načinov ohlajanja telesa, kot 
so vlaženje z mlačno vodo, uporaba ledenih oblog 
ali hladilnih odej ter ventilatorja.

Pri farmakološkem zdravljenju vročine izbiramo 
med tremi skupinami protivročinskih zdravil (antipi-
retikov). To so: paracetamol, acetilsalicilna kislina z 
ostalimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili in glu-
kokortikoidi. V vsakodnevni rabi pridejo v poštev 
predvsem paracetamol in nesteroidna protivne-
tna zdravila (ibuprofen, diklofenak, aspirin, ketonal, 
naproksen …). Le-ta z zaviranjem encima ciklooksi-
genaza delujejo protivročinsko, protibolečinsko in 
protivnetno. Paracetamol je za zniževanje vročine 
približno enako učinkovit, njegov protivnetni uči-
nek pa je manjši. 

Kdaj poiskati zdravniško pomoč?
V primeru, da se vročina ne odziva na zdravila, je 
konstantno nad 39,0°C ali traja več kot tri dni, je 
priporočen obisk pri zdravniku.

Zdravniško pomoč pri vročini je treba poiskati ne-
mudoma ob sočasnem pojavu hudega glavobola, 
neobičajnega hitro se razširjajočega izpuščaja, 
hudega neprenašanja svetlobe, otrdelega vratu in 
bolečine ob nagnjenju vratu naprej, motenj zaves-
ti, vztrajnega bruhanja, oteženega dihanja in bole-
čine v prsih, hude bolečine v trebuhu, bolečine ob 
uriniranju ali ob pojavu epileptičnih krčev.

Povzeto po: 
1. Vročina. V: J. Tomažič in F. Strle s sodelavci. Infekcijske bolezni. Prva izdaja. Ljubljana: Združenje za infektologijo, Slovensko 
zdravniško društvo; 2014/2015. Str.: 103-105.
2. Fever. (2017). Pridobljeno 6. 10. 2019 s spletne strani 
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/fever/symptoms-causes/syc-20352759

ZDRAVSTVO
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Zdravstvena nega v patronažnem varstvu je spe-
cialno področje zdravstvene nege, ki opravlja ak-
tivno zdravstveno in socialno varovanje posame-
znika, družine in skupnosti. Na primarni ravni zdra-
vstvenega varstva je mreža v Sloveniji organizira-
na že več kot 60 let. V Zdravstvenem domu Šmar-
je pri Jelšah patronažno varstvo in zdravstveno 
nego na domu izvajamo za območje šestih občin 
UE Šmarje pri Jelšah. Delo izvaja 12 medicinskih 
sester. 

Nosilka zdravstvene nege v patronažnem varstvu 
je diplomirana medicinska sestra (DMS).  Le-ta 
mora prevzeti vsa področja delovanja: zdravstve-
no-socialno obravnavo posameznika, družine in 
skupnosti, zdravstveno nego nosečnice, otročni-
ce in novorojenčka na domu in zdravstveno nego 
in oskrbo pacienta na domu. Pri načrtovanju pre-
ventivnih obiskov je samostojna, pri izvajanju kura-
tivne obravnave pa je odvisna od zdravnikovega 
naročila (delovni nalog). Patronažna zdravstve-
na nega zagotavlja oskrbo in podporo, ki jo ljudje 
potrebujejo za obvladovanje obdobij bolezni, tako 
kratko- kot dolgoročno. Zato je njena vrednost 
nesporna. Mednarodne izkušnje kažejo, da lahko 
povečanje temeljne skrbi na primarnem nivoju v 

PREDSTAVITEV PATRONAŽNE SLUŽBE

okviru patronažnega varstva zmanjša ponovne 
hospitalizacije.

Patronažne  medicinske sestre smo strokovnjaki-
nje na področju zdravstvene nege, ki svoje delo 
opravljamo na domu pacientov in v lokalni skup-
nosti. S tem zagotavljamo neprekinjeno zdravstve-
no nego na domu. Izvajamo različne medicinsko-
-tehnične postopke in posege (prevezi ran, aplika-
cija zdravil, oskrba stom, katetrov, venskih valvul, 
zdravstveno-vzgojno delo …). Zaradi razvoja zdra-
vstvene nege na domu in nenehnega izobraževa-
nja lahko danes nudimo vedno bolj zahtevne sto-
ritve. 

Pri svojem delu se srečujemo s številnimi izzivi. 
Populacija se nezadržno stara. V letošnjem letu je 
v Sloveniji skoraj petina oseb starejših od 65 let. 
To je populacija, kjer je stopnja tveganja revšči-
ne najvišja, kar predstavlja poseben izziv tako za 
zdravstveni sistem in delovanje patronažne medi-
cinske sestre, ki mora takšne osebe poiskati in jim 
omogočiti stik s tistimi, ki jim lahko nudijo ustre-
zno pomoč. Slabih 5 % teh oseb živi v domovih 
za starejše, ostali so v domačem okolju, velikok-
rat sami in odvisni od pomoči drugih oseb, tudi od 

ZDRAVSTVO
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patronažne službe. Prav tako se ležalna doba v 
bolnišnicah skrajšuje, zato se na domovih poveču-
je število pacientov, ki potrebujejo zahtevnejšo in 
daljšo obravnavo ter povečano število obiskov. Po-
večuje se število bolnikov v paliativni oskrbi, ki je 
zahtevnejša in terja več časa, znanja in udeležbo 
več drugih strokovnjakov (zdravniki, psihologi, so-
cialna služba, duhovna oskrba ...). Vse to pa vodi k 
novim izzivom delovanja patronažne zdravstvene 
nege. Smo v velikem pričakovanju zakona o dol-
gotrajni oskrbi. Želimo si, da bi poenotil pravice in 
način oskrbe za vse paciente, ki bodo potrebovali 
tovrstne storitve, ne glede na to, kje živijo. Za nas 
pa bo to čas sprememb in prilagajanja novim izzi-
vom in dodatnim nalogam, saj je po definiciji patro-
nažna medicinska sestra koordinatorica vseh oblik 
pomoči na domu. 

Delo patronažne medicinske sestre je zelo zahtev-
no, raznoliko in zahteva celega človeka. Z ustrezno 
izobrazbeno strukturo in motiviranostjo za delo 
izvajalcev v patronažnem varstvu želimo doseči 
zastavljene cilje. Bistvo zaposlenih v patronažni 
službi je, da imajo celosten pogled na delovanje 
službe: so empatični, fleksibilni pri delu in razmi-
šljanju, predvsem pa dobro strokovno podkovani. 

Za vse to so potrebne tudi določene osebnostne 
lastnosti. Za strokovno delovanje se je potrebno 
nenehno izobraževati, pridobivati nove informacije 
in veščine. 

Naša vizija je ostati pomemben deležnik pri obrav-
navi posameznikov, njihovih družin in lokalne skup-
nosti. To lahko dosežemo s kakovostjo storitev in 
profesionalnim odnosom do vseh vpletenih v naše 
delo (uporabnikov, sodelavcev in plačnika). Pri svo-
jem delu moramo biti učinkoviti, inovativni in pro-
fesionalni.

Delo patronažne sestre je specifično in ga je zato 
težko primerjati z delom medicinskih sester v zdra-
vstveni ustanovi. Delamo pretežno na terenu, v 
vseh vremenskih in prometnih razmerah. Do lju-
di se je nekako potrebno prebiti, pozimi velikokrat 
tudi peš. Pogled iz pozimi tople ali poleti klimatizi-
rane pisarne je prijeten in včasih romantičen. Ko 
vstopimo v domove naših varovancev, pa velikok-
rat ne vemo, kaj nas bo pričakalo ob prihodu. Smo 
tiste, ki pogosto prve opazimo težave in stiske po-
sameznikov ali celotne družine. Zavedamo se, da 
si je potrebno najprej pridobiti njihovo zaupanje.

ZDRAVSTVO
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Varovanci se doma počutijo bolj varne in zato po-
gosto vprašajo tisto, česar si zdravnika ne upa-
jo. Tu je dobro sodelovanje z izbranim družinskim 
zdravnikom zelo pomembno. Hvaležnost tistih na-
ših varovancev, za katere smo nepogrešljive, nas 
motivira za delo in nam nudi osebno zadovoljstvo 
in osebnostno rast. »Saj, zato pa smo patronažne 
in ne kakšne druge medicinske sestre.«

Med nami so kolegice, ki v patronaži delajo različno 
dolgo. Redke pa so tiste, ki so vso svojo delovno 
dobo preživele na terenu. Težko je bilo v času, ko 
je bil telefon privilegij posameznikov in strica Go-
ogla še nihče ni poznal. Ceste so bile bolj luknje 
kot makadam, glavno prevozno sredstvo pa legen-
darni fičo. Veliko je bilo potrebno pešačiti in to v 
različnih vremenskih pogojih. V skromnih razmerah 
so se trudile narediti najbolje za ljudi. Le-ti  so bili 
hvaležni za vsak obisk. 

In ena takih sester je Marija Gajser, naša Meri. 
Tiha, skrivnostno nasmejana in vedno pripravljena, 
da pomaga. Na terenu v Kozjem je delala 40 let in 
te dni dočakala zasluženi pokoj. Rada je prihajala 
v službo, tesno sodelovala s sodelavci, se zani-
mala za težave varovancev in sledila strokovnemu 
napredku. Te dni, ko jo nadomeščam na »njenem« 
terenu, me sprašujejo o njej in pravijo, kako zelo jo 
bodo pogrešali. Pustila je neizbrisen pečat v druži-
nah in pri  posameznikih, ki so potrebovali pomoč 
v stiskah in strahu za zdravje svojih najdražjih. Za 
vse, kar je storila, so ji ljudje neizmerno hvaležni. Na 
tem mestu se ji želim tudi jaz zahvaliti za vse, kar 
nas je naučila s svojimi izkušnjami. Njena mirnost 
in preudarnost sta mi bili vedno vzor. Marija, uži-
vajte v času, namenjenem samo Vam, predvsem 
pa naj Vam zdravje služi še dolgo časa. Verjamem, 
da boste našli v pokoju čas za vse, česar niste 
mogli storiti, ko ste še prihajali v službo. Vedno ste 
dobrodošli na kakšen klepet ob kavi. 

Z upokojitvijo sestre Marije pa se nam je pridružila 
kolegica Martina Ulčnik Kukolja. Prihaja iz Bistrice 
ob Sotli in bo delala na terenu v Kozjem. 

Sestra Martina, dobrodošla med nami. 

Želimo, da nas s svojo mladostno energijo in zna-
njem spodbudiš, da bomo delale še bolje. Trudile 
se bomo, da bomo združile naše bogate izkušnje 
in tvojo strokovnost v dobro medsebojno sodelo-
vanje za skupno strokovno rast celotnega kolekti-
va in za zadovoljstvo naših varovancev na terenu. 
Martina, verjamem, da se boš hitro vključila v našo 
sredino, izkoristila strokovne priložnosti in opravlja-
la svoje poslanstvo s srcem.

Ob upokojitvi je Marija povedala tole:
»Sem Marija Gajser, zaposlena (bila) od leta 1979. 
Moje delovno mesto je bilo v Zdravstveni postaji 
Kozje v patronažni službi. Kadar pa je bilo potreb-
no nadomeščanje v splošni ambulanti, sem pa z 
veseljem pomagala tudi tam. Tudi dežurala sem in 
to skorajda 20 let. V vsem tem obdobju delovnega 
staža v patronažni službi sem obiskovala številne 
družine, kar so bili veseli in prijetni trenutki, še po-
sebej ob rojstvu otrok. Veselje je bilo tudi takrat, 
ko so se zdravstvena stanja obolelih izboljšala in 
smo tako bili vsi zadovoljni. Seveda pa so bili tudi 
žalostni dnevi takrat, ko je bolezen premagovala in 
zmagala. V letu 2019 sem dopolnila 40 let delovne 
dobe in prišel je čas, da se poslovim od sodelavcev, 
s katerimi sem doživela lepe trenutke in se z njimi 
vedno razumela. Prepričana sem, da se tudi vnap-
rej ob vsakem srečanju pozdravimo z nasmehom«.

sestra Marija Gajser 
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Za nas je bila to ena velika čudovita izkušnja, ki 
je razveselila otroke, nasmejala naše sodelavce in 
utrdila vezi med nami. Med samo pripravo smo se 
zelo zabavali in smehu ni bilo nikoli konca. Poželi 
smo tudi zelo veliko pohval, tako da smo se odloči-
li, da se bomo tudi drugo leto potrudili in pripravili 
kaj zabavnega in smešnega, kajti dobro vzdušje v 
zavodu in povezovanje med sodelavci je ključnega 
pomena. 

Uprizorili smo igro Vila Malina Svetlane Makarovič, 
saj je primerna času in govori o tem, da se med 
sabo ne smemo kregati bodisi zaradi igrač, slad-
karij, in da moramo biti prijazni in strpni drug do 
drugega.

Ker je gospa Svetlana Makarovič velika ljubitelji-
ca živali, bomo v ta namen donirali hrano za male 
muce, ki živijo v zavetišču za male živali.

Želeli bi se zahvaliti Aleksandri Jelača, Katji Vide, 
Darji Grejan, Blažu Kregarju, Dorijanu Zabukovšku, 
Primožu Arzenšku, Sanji Drofenik, Velimirju Krklecu 
in Mihi Cmoku za sceno in tehnično izvedbo, Slavi-
ci Drame, Štefici Peček, Sonji Drovenik, Zlatki Polaj-
žer, ki nam je priskrbela kostume in za fotografije, 
Petru Črnezlu in pohvala gospe direktorici Jasni 
Žerak za posluh in pozitiven odziv. 

Leto gre proti koncu in ozračje je polno praznične-
ga pričakovanja. Prišel je mesec december, ki ga 
mnogi poimenujejo najboljši mesec v letu, mesec 
obdarovanj, čarobni mesec ali mesec darežljivosti. 
Naj zima še tako stiska zobe, mesec december 
prinaša toplino, ki nas ponese v obdobje brezskrb-
nega otroštva, saj smo prav takrat nestrpno priča-
kovali prihod dobrih decembrskih mož. 

V nedeljo, 8. 12. zjutraj, je ZD Šmarje pri Jelšah ozi-
roma naše otroke, otroke zaposlenih, obiskal prvi 
dobri mož, sveti Miklavž, v Kulturnem domu Šmarje 
pri Jelšah.

Jutro se je začelo s pozdravom gospe direktori-
ce, Jasne Žerak, ki je nagovorila otroke in njihove 
starše. Nato nam je pravljičarka, gospa Gusta Gro-
bin, pripovedovala pravljico Potičke za vse, ki je bila 
zelo poučna. Program je povezovala Aleksandra 
Jelača, razvajali pa so nas tudi nežni zvoki citer 
Maje in Neže Drame.

V veselem pričakovanju prihoda svetega Miklavža 
je sledila igra. Zaposleni smo se odločili, da otroke 
presenetimo in nastop pripravimo sami. 

V igro smo vložili veliko truda in pozitive energije. 

MIKLAVŽEVANJE V ZDRAVSTVENEM 
DOMU V ŠMARJU PRI JELŠAH

FOTO: Tomaž Žnider

ZDRAVSTVO
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Zahvala gre tudi gospe Gusti Grobin za pravljico, 
Društvu Ajda za sladke dobrote.

Posebna zahvala tudi za donirana darila Perutnini 
Ptuj, Trgovinam Jager, Vitlom Krpan, Rajmaxu Koz-
je, Domači pekarni Resnik Kozje, Mladinski knjigi, 
Sanolaborju in Lekarni Kozje, da smo lahko otro-
kom pričarali nepozaben dan.

Na koncu igre je Miklavž razdelil darila za otroke. 

Skupaj pa smo se podružili ob torti in sladkih dob-
rotah.

Olja Mesec, dipl. m. s.,
predstavnica sindikalne enote Šmarje pri Jelšah

FOTO: Tomaž Žnider

FOTO: Tomaž Žnider
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SREČANJE UPOKOJENCEV  
ZD ŠMARJE PRI JELŠAH 2019
Ne morem verjeti, da je od zadnjega srečanja 
minilo že osem let!

Težko je opisati občutke, ki so jih doživljali naše 
bivše sodelavke in sodelavci, ko so se z  nekateri 
videli po dolgih letih. Objemi, stiski rok in solzne oči 
so povedali več kot besede. Skupaj so preživeli 
dolge dneve, dežurstva, neprespane noči, težke 
situacije na terenu in v ambulantah. Bilo pa je tudi 
mnogo lepih in nepozabnih trenutkov, sindikalnih 
izletov, kolin …

Povabilu na pogostitev h Krpanu se je odzvalo 
41 upokojencev od vseh 66. Na žalost se jih je 
v času, odkar spremljamo upokojitve, tudi nekaj 
poslovilo. Zelo se mi zdi pomembno, da seznam 
dopolnjujemo in predajamo naprej, saj se na ta na-
čin piše zgodovina Zdravstvenega doma Šmarje. 
Prav vsak zaposleni je in še prispeva svoj delček 
v mozaiku. 

Skupaj smo obujali spomine, se smejali peripeti-
jam in dogodivščinam iz »njihovega« časa, ko se še 
bili aktivni sodelavci. Sama sem se udeležila čisto 
prvega srečanja in potem vseh naprej, to pa je bilo 
res nekaj posebnega - morda prav zato, ker je od 
prejšnjega minilo toliko časa.

Z direktorico, go. Jasno Žerak, sva vse  pozdravili, 
sledila sta govor in nato pogostitev.  Majda Kram-

berger in Vida Hustič sta pripravili skeč o starejši 
dami, ki jo pripelje šofer Anton Lorger v ambulanto. 
Prikazali sta način dela v ambulanti, ki je za starej-
še ljudi včasih težko sprejemljiv.

Čas je prehitro bežal in kmalu smo se poslovili z 
dobrimi željami in upanjem, da se naslednje leto 
zopet srečamo. Med seboj so si tudi obljubili, da se 
bodo bolj pogosto obiskali, se srečali in pokramljali, 
kar pa bomo lahko preverili naslednje leto.

                     mag. Natalija Klun,
pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege
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DESET LET PROGRAMA SVIT

V letu 2019 smo obeležili 10 let delovanja progra-
ma SVIT. Preventivni presejalni program SVIT je 
bil ustanovljen z namenom zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb in raka na debelem čreve-
su in danki, saj je bila pred desetletjem pojavnost 
te vrste raka v Sloveniji med najvišjimi v Evropi. 

Uspešnost presejalnega programa se meri z 
zmanjšanjem pojavnosti raka debelega črevesa in 
danke ter zmanjšanjem umrljivosti zaradi bolezni. 
V desetletju delovanja programa SVIT se je število 
novoodkritih rakov debelega črevesa in danke v 
Sloveniji zmanjšalo. 

Spodbudni rezultati desetletnega delovanja pro-
grama

V desetletjih pred uvedbo programa SVIT je šte-
vilo obolelih za rakom debelega črevesa in danke 
iz leta v leto raslo. Velik delež rakov je bil odkrit v 
napredovani fazi. Tako je bil v obdobju 2005 do 
2009 rak debelega črevesa odkrit v lokalno ome-
jeni obliki le v 12,3 % in rak danke le v 14,9 %. Umr-
ljivost za rakom debelega črevesa in danke je bila 
visoka, kakovost življenja bolnikov slaba in stroški 
zdravljenja visoki. 

V zadnjem desetletju, v obdobju delovanja pro-
grama SVIT, velik delež rakov debelega črevesa 
in danke, 65 do 70 %, odkrijejo v začetni, lokalno 
omejeni obliki. Tako je zdravljenje raka uspešnejše, 
kvaliteta življenja bolnikov boljša in stroški zdravlje-
nja manjši. 

V letu 2011 prvič v Sloveniji beležimo upad novood-
kritih rakov debelega črevesa in danke. Po podat-
kih Registra raka RS se je pojavnost raka debelega 
črevesa v primerjavi z drugimi vrstami raka med 
letoma 2005 in 2017 pomaknila z drugega na četr-
to mesto. Ugoden trend upadanja novoodkritih ra-
kov pripisujejo odkrivanju in odstranjevanju polipov 
med kolonoskopijo, saj se 90 % primerov raka na 
debelem črevesu in danki razvije iz polipov. 

Prednosti dobro organiziranega in visoko strokov-
nega programa SVIT je deležen vsak, ki se vanj 
vključi. Z odstranitvijo polipov preprečimo razvoj 
rakavih bolezni, s pravočasnim odkritjem raka smo 
deležni uspešnega zdravljenja, ob prejemu nega-
tivnega izvida blata na prikrito krvavitev pa lahko 
ovržemo sum na razvoj rakave bolezni. 

Odzivnost v program 

Odzivnost v program SVIT se vsako leto povečuje. 
V začetku delovanja programa, v letu 2009, se je 
v program odzvalo 36 % povabljenih, v prvi polovi-
ci leta 2019 pa 65 %. Moški se v program odzivajo 
v nižjem deležu kot ženske, približno za 10 %. Razli-
ke v odzivnosti so tudi med posameznimi regijami, 
a so z leti vse manjše. V prvi polovici leta 2019 je 
bila najvišja odzivnost v regiji Novo mesto, 66.99 
%, in najnižja v regiji Koper, 61.99 %. V celjski re-
giji je odzivnost v program 64.80 %. V UE Šmarje 
pri Jelšah je bila najvišja odzivnost v Podčetrtku, 
66.43 %, in najnižja v Bistrici ob Sotli, kjer se je v 
program odzvalo 51.32 % povabljenih. 

Strokovnjaki ocenjujejo, da bi z visoko odzivnostjo 
v program, 75 % vabljenih ali več, v Sloveniji pre-
prečili 200 smrti letno zaradi raka debelega čreve-
sa in danke. 

Z namenom doseči čim boljši odziv povabljenih v 
program SVIT v našem Zdravstveno- vzgojnem 
centru  organiziramo in izvajamo različne aktivno-
sti, s katerimi občane seznanjamo s programom 
in spodbujamo k vključitvi vanj. To jesen smo pro-
gram SVIT in model debelega črevesa predstavili 
tudi v Steklarni Rogaška Slatina. Odziv povabljenih 
na predstavitev programa in ogled modela čreve-
sa je bil dober. Verjamemo, da se bo dober odziv 
povabljenih na dogodek odrazil tudi v dobri odziv-
nosti povabljenih v program SVIT. 

Kaj vse je mogoče odkriti … , pa tudi uspešno 
pozdraviti, v programu SVIT.

Magda Sep, dipl. m. s. , spec. klin. diet.
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EKG
Elektrokardiografija (EKG) je v klinični uporabi v Slo-
veniji od leta 1933 in je v praksi nepogrešljiva. Sli-
kovni zapis električne aktivnosti srca imenujemo 
elektrokardiogram - EKG.

Elektrode na površini telesa zaznavajo električno 
aktivnost srčne mišice, ki se prevaja po srcu. EKG 
aparat je pravzaprav voltmeter za merjenje nape-
tosti električnih impulzov znotraj srca. Ti nastajajo 
avtomatično in jih EKG zazna s pomočjo elektrod, 
ki jih pritrdimo na določena mesta na telesu in jih 
nato prikažemo v obliki 12-kanalnega elektrokardi-
ografskega zapisa. Ta tvori neravno črto, saj so 
električni impulzi prikazani z dvignjenimi in spuš-
čenimi črtami, katere pa imajo vsaka svoje poime-
novanje - Slika 1. Tako je elektrokardiogram pravza-
prav zapis, ki grafično izriše napetosti električne 
aktivnosti v prevodnem delu srca.

Uporaba EKG-ja je v zdravstvu vse bolj razširjena 
in brez nje več ne gre. Omogoča prepoznavanje 
nevarnih motenj srčnega ritma in zgodnje zdravlje-
nje.

Kaj se pravzaprav dogaja v srcu? Naše srce je 
mišični organ, ki je ključnega pomena za zdravje 
in vse življenjske procese v telesu. Srčna mišica 
ima prevodni električni sistem in se odziva na ele-
ktrični impulz s krčenjem - to je srčni utrip. Ti ele-
ktrični impulzi znotraj srca nastajajo avtomatično, 
in sicer v glavnem ritmovniku srca - sinoatrialnem 
vozlu, in se preko prevodnega sistema hipoma 
razširijo po celem srcu ter tako povzročijo krčenje 
srčne mišice.

EKG je zelo uporabno orodje za hitro in natančno 
spremljanje srčne frekvence. Z njim najbolj učin-
kovito in zanesljivo izmerimo srčni utrip. Uporaba 
EKG-ja je postala v zadnjih nekaj letih vedno bolj 
razširjena tudi v nujni medicinski pomoči z name-
nom izboljšanja kakovosti oskrbe pacientov s srč-
nožilnimi obolenji na primarnem nivoju, saj preiska-
va izboljša prepoznavanje bolečin v prsih in izbolj-
ša postopke triaže, omogoča zgodnejši začetek 
zdravljenja in s tem doseganje boljših rezultatov 
– zmanjševanje smrtnosti.

Vsem motnjam srčnega ritma rečemo aritmija. Ta 
je lahko povsem nenevarna ali pa neposredno ži-
vljenjsko ogroža pacienta. Posledice motenj srčne-
ga ritma ne prizadenejo pacientov vedno enako in 
lahko potekajo od povsem za pacienta neopaznih 
sprememb pa vse do hudih, ki zahtevajo takojšnjo 
zdravniško pomoč. Obstaja več različnih delitev 
motenj, in sicer: glede na hitrost utripa (počasne 

ali bradikardne motnje ritma in hitre ali tahikardne 
motnje ritma) in glede na čas trajanja (občasne in 
trajne motnje). Slednje delimo tudi glede na mesto 
nastanka v srcu in ta razdelitev naj bi bila najbolj 
logična. 

Če je bil v preteklosti telefonski pogovor edina 
možnost posvetovanja in pošiljanje EKG-posnet-
kov specialistom ni bilo možno, dandanes lahko 
EKG-posnetke fotografiramo in jih z uporabo mo-
bilnih telefonov pošiljamo kot slikovno sporočilo 
(MMS) na vpogled specialistom. Mobilni telefoni so 
v vedno večji uporabi in skorajda nujno potrebno 
orodje v rokah zdravnikov in reševalcev. Prav tako 
lahko tudi zdravnik na terenu s komunikacijsko (te-
lemedicinsko) napravo pošlje EKG v oceno usposo-
bljenemu strokovnjaku na daljavo. 

Bolnišnice po svetu uporabljajo za prenos EKG-
-posnetkov različne metode, od prenosa preko 
telefonske linije, faksa, interneta, do naprednejših 
tehnologij, kot je prenos podatkov preko mobilnih 
omrežij in satelitskih povezav. Nedavno so v sve-
tu razvili projekt z namenom prenosa rutinskih di-
gitalnih 12-kanalnih EKG  posnetkov – Slika 2, iz 
oddaljenih krajev do svetovalnega centra, kar je 
za 70 % zmanjšalo število napotitev pacientov v 
bolnišnico na nadaljnjo obravnavo.

Zanimivost: če bi utripajoče srce odstranili iz tele-
sa, bi le-to zaradi živčnega avtomatizma srca utri-
palo še nekaj časa. 

VIR:  Černezel P.  (2016). Poznavanje elektrokardiograma 
med izvajalci zdravstvene nege v nujni medicinski pomo-
či. Diplomsko delo, Celje: Visoka zdravstvena šola Celje. 

Peter Černezel
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STROKOVNA EKSKURZIJA ZD ŠMARJE

V soboto, 23. 11. 2019, je Zdravstveni dom Šmarje 
pri Jelšah v organizaciji turistične agencije Leja 
turizem in na pobudo predstavnice Sindikata zdra-
vstveni delavcev, ge. Olje Mesec, in direktorice, ge. 
Jasne Žerak, imel čudovit izlet na Primorsko in v 
sosednjo Italijo. 

Z avtobusom prevoznika Nomago, d. o. o. , smo 
izpred Zdravstvenega doma v Šmarju krenili ob 7. 
uri zjutraj in po kratkem postanku na avtocestnem 
počivališču Lom, kjer so nekateri morali odtočiti, 
drugi pa dotočiti, krenili proti Lipici. 

V kraju, ponosu slovenskega konjeništva in zibel-
ki lipicanskega konja, smo z vodičem Borisom in 
predstavnikom Kobilarne Lipica doživeli zgodbo o 
ljubezni, ponosu in lepoti, ki se je pred stoletji zače-
la na lipiškem posestvu. To je zgodba o čudovitem 
belem lipicanskem konju. Po sprehodu skozi lipiško 
kobilarno, občudovanju čudovitih konj, kjer nas je 
večina posnela ''selfije'' s temi mogočnimi živalmi, 
smo se odpravili v gostišče na primorsko joto v 
neposredno bližino Pršutarne Lokev na Krasu. Se-
veda smo primorsko joto začinili tudi s klobaso in 
kozarčkom primorske malvazije, ki pa se nikakor ne 
more primerjati z odlično kapljico našega Tomaža 
Kalška in dr. Janeza Čakša, ki sta poskrbela, da 
naša usta ne bi bila preveč suha.

Po malici in rahlem zamujanju zaradi nakupov v 
Pršutarni smo se odpravili preko meje, v sosednjo 
Italijo, na ogled prekrasnega gradu Miramare v ne-
posredni bližini Trsta. Zgrajen je bil v drugi polovi-

ci 19. stoletja po naročilu nadvojvode Ferdinanda 
Maksimiljana Habsburško–Lotarinskega, mlajšega 
brata cesarja Franca Jožefa, kot rezidenca zanj 
in njegovo ženo, Šarloto Belgijsko. Čudoviti grad, 
ki se nahaja v tržaškem zalivu na rtu Grignano, 
obdaja cvetoč park, poln botaničnih vrst, ki jih je 
nadvojvoda Ferdinand prinesel s svojih potovanj 
po svetu, in se lahko pohvali s prečudovitim pano-
ramskim razgledom na morje.

Po ogledu gradu in opravljenem slikanju naših de-
klet na pomolu pa smo se odpravili v Trst, ki je še 
pred desetletji veljal za nakupovalno meko in se je 
tja hodilo po jeans rifle in kavo, danes pa je prilju-
bljena točka za kratek pobeg iz sivih mest. 

Ker leži ob morju, je kavica oziroma hmeljev napi-
tek nekaj, na kar nas večina ni pozabila. Tukaj smo 
imeli nekaj več prostega časa, zato so bile pred-
stavnice nežnejšega spola najbolj vesele razkritja 
našega vodiča, ko jim je pokazal trgovine za naku-
pe oblačil. Še sreča, da smo imeli čas omejen, saj 
bi drugače naš sicer odličen avtobus težko vozil 
vse polne vreče  ''italijanske mode''. 

Prosti čas nas je večina moških, ki smo resda bili v 
manjšini, ampak zato toliko glasnejši, izkoristila za 
odkrivanje lepot Trsta, kot so Trg enotnosti (Piaz-
za Unita) in Velikega kanala (Canale Grande), kjer 
smo presenečeni ugotovili, da je pijača dražja od 
hrane. V našem primeru je bila kava dražja od so-
late, smo pa za sosednjo mizo videli turiste, ki so 
za eno pivo plačali več, kot za celotno pico. Po rahli 

AKTIVNOSTI
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NAŠE PREDNOVOLETNO DRUŽENJE  
ZAPOSLENIH V PODČETRTKU
Letošnje prednovoletno srečanje je potekalo  v pri-
jetnem domačem vzdušju na Jelenovem grebenu 
v Olimju. Pripravo srečanja je vodila ZP Podčetrtek. 
Kljub nekoliko snežnim razmeram se nas je zbralo 
zelo lepo število. V imenu organizatorjev je dr Go-
bec Bojana vse prijazno nagovorila in vzpodbudila, 
da so takšna druženja potrebna, da se sprostimo, 
pozabavamo in si vzamemo čas tudi za klepet, 
smeh in sprostitev, katerega nam  ob napornih 
službah vedno bolj primanjkuje. Gospa direktorica 
Jasna Žerak, se je vsem sodelavcem zahvalila za 
uspešno leto in opravila še nalogo žrebanja žogi-
ce za izbor zabave za prihodnje leto. Tako bo pri-
hodnje srečanje pod vodstvom organizatorjev ZP 
Rogatec in niti malo ne dvomimo,  da ne bi bilo us-
pešno. Ob sproščenih ritmih dua La Vivo in prijetni 
hrani ter pijači je zabava na zasneženem kozolcu  
trajala vse do jutranjih ur.

Kolektiv ZP Podčetrtek

zamudi reševalcev, ki so po navadi zelo točni, smo 
se z avtobusom, v katerem se je prijetno prepe-
valo in občasno spilo tudi kakšen špri…ček, vrnili 
preko meje na večerjo. 

V kraški vasici Avber smo se ustavili na izletniški 
kmetiji Oru, kjer so nam postregli s čudovito večer-
jo. Po njej je sledilo presenečenje naše Olje, ko je 
na oder prišel odličen glasbeni gost. Po nekaj ka-
pljicah kraškega terana smo lepo zapolnili plesišče 
in s tem poskrbeli za nepozabne trenutke našega 
glasbenega gosta. Seveda so nekateri navezali 
pristne stike s prelestno natakarico, ki je, mimo-
grede, bila nekaj let nazaj celo kraljica terana. Po 
prijetni večerji in plesu smo se odpravili proti pre-
lepi Štajerski in večino časa razreševali dilemo na-
šega sodelavca, ki je na turistično kmetijo obljubil 
zajetno količino krmne pese – ''pol tone runklov''.  

V naše lepo Šmarje pri Jelšah smo prispeli pozno 
ponoči, polni prečudovitih spominov, dobre volje, 
rahlo utrujeni, a vendar zopet pripravljeni pomaga-
ti pacientom in opravljati naše poslanstvo, ki nas 
je združilo v lepo skupino sodelavcev in predvsem 
dobrih prijateljev.

Se vidimo naslednje leto.

Primož  Arzenšek

AKTIVNOSTI



Časopis Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah18

ZDRAVSTVO

NOVA ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST 
V ROGAŠKI SLATINI – ZOBNI RENTGEN
Prvi dan oktobra 2019 je bila otvoritev zobnega 
slikanja v Rogaški Slatini. Zdravstveni dom Šmarje 
pri Jelšah je v sodelovanju z  g. Damirjem Rizma-
nom – Zdravstvene storitve Rizman, d. o. o. , v 
kletnih prostorih Zdravstvene postaje Rogaška po 
novem omogočil tudi rentgensko slikanja zob in 
zobovja. Ta dejavnost se bo odvijala 3x tedensko, 
in sicer ob ponedeljkih dopoldan (8.00–12.00), ob 
torkih in četrtkih pa popoldan (15.00-19.00). 

Možnost rentgenskega slikanja zob in zobovja je 
precejšnja pridobitev za te kraje, saj smo iskalci 
tovrstne usluge morali iskati v drugih krajih. 

V Rogaški Slatini predhodnega naročanja za slika-
nje ni in ni čakalnih dob ne glede na to, ali boste 
prišli z napotnico ali samoplačniško. 

Več o storitvah zobnega rentgena pa v spodnjem 
prispevku.

Digitalni zobni rentgen RIZMAN posluje v Celju od 
leta 2014, od leta 2019 dalje izvajamo RTG slikanje 
zob tudi v Rogaški Slatini.

Zobni rentgen vodi radiološki ing. Damir Rizman, 
ki ima več kot 20 let delovnih izkušenj v radiolo-
ški diagnostiki, od tega zadnjih 15 let na zobnem 
rentgenu. 

Preiskave izvajamo z najsodobnejšimi aparati nem-
škega proizvajalca Sirona, ki se odlikujejo z izredno 
kvaliteto posnetka in zelo nizkimi dozami sevanja 
za pacienta.

Slikanje zob je sestavni del sodobnega zobozdra-
vstva, saj zobozdravniku omogoča podroben 

Damir Rizman s svojo ženo in direktorico ZD 
Šmarje,  Jasno Žerak, ob otvoritvi.

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

RIZMAN - DIGITALNI ZOBNI RENTGEN

Priročnik CGP

Julij, 2019

Rizman - digitalni zobni rentgen

vpogled v stanje zob in ustne votline.

Rentgensko slikanje zob se izvaja za diagnostične 
namene, kot so na primer: odkrivanje bolezni zob 
in obzobnih tkiv, spremljanje rasti in razvoja zob, z 
namenom potrditve diagnoze, za ugotavljanje po-
škodb, za prikaz napredovanja bolezni in preverja-
nje uspešnosti zdravljenja.

V naših RTG centrih se glede na diagnostične 
zahteve izvajajo različne tehnike rentgenskega 
slikanja zob. RTG-slikanje zob je možno z napotni-
co zobozdravnika ali samoplačniško: slikanje zob, 
slikanje zobnih kron ali bitewing in ortopansko sli-
kanje zob. 
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ZDRAVSTVO

KONTAKT:

ZOBNI RENTGEN ROGAŠKA 

Celjska 10, 3250 Rogaška Slatina 
03 818 37 77 | rogaska@zobni-rentgen.si 

ZOBNI RENTGEN CELJE

Podjavorškova 1, 3000 Celje 
03 620 28 83 | celje@zobni-rentgen.si

Sirona orthophos E

Najbolj priljubljena hibridna enota rentgenskih 
žarkov na svetu, ki omogoča 2D slikanje  
»ortopan« .

Ortopan slika

Slika posamičnega zoba

Sirona Heliodent

Najpogostejše rentgensko slikanje je slikanje  
posamičnega zoba, ki ga omogoča Sirona  
Heliodent.
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INTERNA STROKOVNA  
IZOBRAŽEVANJA V LETU 2019
V letu 2019 smo izvedli kar nekaj internih strokov-
nih izobraževanj, na kar smo zelo ponosni. 

Poleg rednih internih strokovnih izobraževanj v ka-
binetu NMP so v 2 sklopih potekala izobraževanja 
na temo OSKRBA AKUTNE IN KRONIČNE RANE ter 
SODOBEN PRISTOP K POŠKODOVANCU. Na izobra-
ževanjih se s teoretičnimi predavanji in praktičnimi 
prikazi ter delavnicami pridobiva strokovno znanje, 
spodbuja timsko delo in tako teži k stalnemu ra-
zvoju in napredku stroke. 

Prav tako mesečno poteka KAZUISTIKA, kjer se 
predstavljajo zanimivi primeri s področja nujne 
medicinske pomoči in strokovna predavanja na 
različne teme s področja urgence. Predvsem Nina 
Lotrič, pa seveda tudi ostali, ki pripravijo predava-
nja, vložijo v priprave veliko časa in energije in zato 
bi želeli, da zaposleni to spoštujemo in cenimo ter 
se teh sestankov udeležujemo v čim večjem šte-
vilu. 

Na področju izobraževanj je zelo aktivna tudi re-
ševalna služba. Dorijan Zabukovšek je izvajal de-
lavnice TEMELJNJIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA za 
sodelavce zdravstvene nege in pripravnike. So-
delavci reševalne službe pa se zelo aktivno vklju-
čujejo tudi v izobraževalne delavnice po vrtcih in 
osnovnih šolah, na kar smo tudi zelo ponosni.

Za kvalitetnejše in bolj realne simulacije nujnih 
stanj smo letos pridobili tudi nekaj novejše opre-
me, kot je simulator monitorja, EKG-ja in respirator-

ZDRAVSTVO

ja. V planu nabave za drugo leto imamo nove BLS 
lutke, simulator za intraosalni pristop in vadbeni 
AED simulator. S tem bodo vaje še realnejše in 
kvalitetnejše.

Strokovna izobraževanja so potekala tudi na po-
dročju družinske medicine. Organizirana so bila 
skoraj vsakomesečna predavanja tako z gostujo-
čimi strokovnjaki različnih področij, nekaj delavnic 
pa je izvedla Tanja Zorin, mag. farm. spec.

V našem zavodu stremimo k stalnemu razvoju in 
napredku stroke, precej sredstev in časa nameni-
mo temu in želimo, da naši zaposleni ta entuzia-
zem ohranimo tudi v bodoče.

Aurora Nassib
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KADROVSKO POROČILO  
MAJ - OKTOBER 2019

ODHODI

MAJ 2019 
Kresnik Filip –  
tehnik zdravstvene nege - pripravnik
Leljak Patricija –  
srednja medicinska sestra - pripravnica
Knez Maja –  
srednja medicinska sestra - pripravnica

JUNIJ 2019

Škornik Barbara  –  
administrativna delavka na Upravi ZD   

JULIJ 2019

Jurjec Smole Neja, dr. dent. med.,  
zobozdravnica v ZP Rogaška
  
Čović Žana –  
srednja medicinska sestra - pripravnica Slatina 

Jazbec Žiga –  
tehnik zdravstvene nege - pripravnik 

AVGUST 2019

Husić Indira  –  
zobozdravstvena asistentka v ZP Rogaška Slatina 

Siuka Natalija –  
srednja medicinska sestra – pripravnica 

Zidanšek Monika  –  
srednja medicinska sestra – pripravnica
 
Kogovšek Iva  –  
zdravstveni sodelavec v laboratoriju 

Kosi Mojca –  
finančno-računovodska delavka v FRS 

SEPTEMBER 2019

Jashari Haziri Shqiponja, dr. dent. med., 
zobozdravnica pripravnica
 
Žvižej Cvetić Ana, dr. med.,  
zdravnica specializantka družinske medicine 

Regoršek Vrabec Lea , dr. med.,  
zdravnica specializantka pediatrije
 
Stepišnik Nejc, dipl. fiziot. 

OKTOBER 2019

Košič Tjaša, dr. dent. med.,  
zobozdravnica pripravnica 

Gajser Marija, dipl. m. s. v patronaži,  
upokojitev 

Goručan Maja, dr. med.,  
sobna zdravnica 
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Nataša Božović Mihailović, dr. med.,  
zdravnica specialistka pediatrije v ZP Podčetrtek

Brigita Centrih - kadrovik v Splošno–kadrovski 
službi ZD

Mateja Gajzer – laboratorijska tehnica

Sonja Drovenik – administrativna delavka na 
Upravi ZD

Sanja Ratković, dr. dent. med. – zobozdravnica 
v ZP Rogaška Slatina 

AVGUST 2019

PRIHODI
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SEPTEMBER 2019

Martina Ulčnik Kukolja, dipl. m. s. v patronaži, 
ZP Kozje

Sara Jagodič – srednja medicinska sestra -  
pripravnica

Ivana Nunčič Čuvar – srednja medicinska sestra 
– pripravnica

Lucija Vončina – srednja medicinska sestra v 
pediatrični ambulanti ZP Podčetrtek

Tadej Medved – tehnik zdravstvene nege - pri-
pravnik

PRIHODI
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David Romih – tehnik zdravstvene nege -  
pripravnik

Barbara Mrkša – srednja medicinska sestra – 
pripravnica

Larisa Starčević – srednja medicinska sestra – 
pripravnica

Jure Kolar, dipl. fiziot. - pripravnik

Jovana Jošić – srednja medicinska sestra –  
pripravnica 

OKTOBER 2019

APRIL 2019

PRIHODI
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Barbara Antolinc – srednja medicinska sestra – 
pripravnica 

Iva Bojanc, dipl.  fiziot.

PRIHODI



Časopis Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah26

NAGRADNA KRIŽANKA

VODORAVNO  
2. gozdna zver 
4. organ reda in zakona
7. dostojanstvo, ponos, moralna vrednost; 
9. zimska padavina
12. svetovno znana slatinska tovarna
13. rastlina z bodicami
15. družabna miselna igra
17. grška boginja lova, devištva, lokostrelstva, lune in 
vseh živali

ZABAVNI KOTIČEK

 

VODORAVNO  

2. gozdna zver  
4. organ reda in zakona 
7. dostojanstvo, ponos, moralna 
vrednost;  
9. zimska padavina 
12. svetovno znana slatinska tovarna 
13. rastlina z bodicami 
15. družabna miselna igra 
17. grška boginja lova, devištva, 
lokostrelstva, lune in vseh živali 

NAVPIČNO 

1. jesenska virusna bolezen  
3. kresilo ognja  
5. prebivalec Šmarja  
6. najnovejša turistična znamenitost 
Podčetrtka  
8. potok pri Bistrici ob Sotli  
10. preverjanje znanja  
11. preteklik, sedanjik, prihodnjik  
14. kmetijski delovni stroj  
16. odvržen odpadek 

 

 

 

ŠALE, VICI – SAJ NI RES 

NAVPIČNO 
1. jesenska virusna bolezen 
3. kresilo ognja 
5. prebivalec Šmarja 
6. najnovejša turistična znamenitost Podčetrtka 
8. potok pri Bistrici ob Sotli 
10. preverjanje znanja 
11. preteklik, sedanjik, prihodnjik 
14. kmetijski delovni stroj 
16. odvržen odpadek
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ŠALE, VICI – SAJ NI RES 

Številka 4, Leto II, December 2019

Odgovorni urednik: Peter Černezel, dipl. zn.
Lektoriranje: Majda Zidar, mag. posl. ved.
Fotografije: Zlatka Polajžer in avtorji člankov
Oblikovanje in tisk: Mr grafik grafične storitve, Rok Gobec, s.p., 
Naklada: 350 kom

Hvala vsem, ki ste prispevali članke, prispevke in fotografije. Toplo vabljeni 
tudi ostali k sodelovanju pri naslednjih številkah.

NavDIH

Vaje za moč za starejše od 60 let.

Pri vajah pomagajo vreče od krompirja.

- Začnemo s 5-kilogramsko vrečo. Z vsako roko primite 
vrečo, razširite roke in tako držite 1 minuto. Počasi po-
daljšujete čas držanja.
- Po 14 dneh preidite na 10- in nato na 50-kilogramske 
vreče.
- Naslednji korak je, da daste v vreče tudi nekaj krom-
pirja.

Zdravnik je poročil hčerko.

Na svatbeni večerji je hotel imeti slavnostni govor in je iz žepa potegnil list, na katerega 
je govor napisal. Sprva mu je šlo zelo gladko, potem pa se mu je začelo zatikati. Gostje 
so mislili, da ne more govoriti, ker je tako močno ganjen, toda zdravnik je po daljšem pre-
moru dejal: "Oprostite, ali je med vami kakšen lekarnar, ki bi znal prebrati mojo pisavo?

Ne znam prebrati, kar sem napisal!"

ŠALE, VICI – SAJ NI RES

ZABAVNI KOTIČEK




