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Vsebina
Fotografija na naslovnici:
Sankanje, četrta in zadnja fotografija iz cikla Pozdravi iz
golniške zgodovine, ki je nastala v času pred drugo svetovno
vojno, najverjetneje med 1930.
in 1940. letom (sodeč po uniformi kraljeve vojske moškega na
drugih sankah in golniškega
parka, ki je bil komaj posajen).
Gospodu Štefanu Lepoši se zahvaljujemo za dostop do fotografije in podatke o njej.
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Za trenutek postoj
in poglej
Ob koncu leta naj bi se za nekaj trenutkov ustavili ter razmislili o preteklem letu: o tem, kar smo lepega in težkega
doživeli, kako nam je šlo od rok soočanje z že znanimi
situacijami in kako z novimi, še posebej tistimi, ki bi jim lahko
rekli preizkušnje. Kam in do kod smo prišli v luči tega,
kamor smo si sprva želeli.

za svojega. Vendar nam pod kožo ni zlezel
čez noč. V zadnjih desetih letih je svoj kamenček k temu primaknil prav vsak pisec
članka v Pljučniku, ki se je po svoje in predvsem prostovoljno potrudil preliti v besede
vsebine, povezane z Golnikom in golničani.
Pljučnik je namreč že od svojih prvih korakov poskušal golničane in Golnik predstaviti v sliki in besedi, tako iz strokovnega kot
človeškega vidika. Pri tem je vsa leta svojega
obstoja preskušal različne poti in načine,
kako se približati golničanom. Nekateri so se
obnesli bolj, drugi manj, nekatere bi veljalo
obnoviti, druge opustiti, tretje spet nadgraditi ali vpeljati nove. Tega se dobro zavedamo tudi v sedanji uredniški ekipi, ki se je v
zadnjem letu trudila v Pljučnikove vsebine
vnesti novo svežino. Odločili smo se tudi, da
nekoliko osvežimo njegov videz. Tako lahko
ravno v tem času Pljučnik berete in tipate v
njegovi novi preobleki, za kar gre prijazna
zahvala naši oblikovalki Maji Rebov. Upamo, da vam bo v novi preobleki všeč, predvsem pa vas toplo vabimo, da Pljučnik še
naprej aktivno soustvarjate.
V imenu uredniškega odbora Pljučnika vam
v novem letu želim veliko zdravja ter posluha zase in za svoje najbližje pa tudi za tiste,
pomoči potrebne.
Srečno.
Anja Simonič

Zgodba z naslovnice
Dolgotrajna hospitalizacija tuberkuloznih bolnikov je pomembno vplivala na njihovo razpoloženje. Zato
so v bolnišnici poskrbeli za sprostitev
bolnikov. Organizirali so najrazličnejše dejavnosti, od športnih, kulturnih,
glasbenih, verskih, fotografskih, izobraževalnih do zaposlitvenih ipd.
Tako bolniki kot tudi zdravniki, njihove družine ter drugo osebje so pripravljali gledališke igre. Med drugim
so izdajali humoristični list in izbirali
golniške lepotice. Zaposlitvene dejavnosti so predstavljale zametke kasnejšega rehabilitacijskega oddelka – tiskarne. Ena od takšnih dejavnosti je
bilo sankanje bolnikov ob Vurnikovi
stavbi. Pridružili so se jim tudi zaposleni. Na prvih sankah sedi primarij
dr. Tomaž Furlan, ki je bil navdušen
športnik.
Štefan Lepoša
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Lažje namreč gradimo in načrtujemo prihodnost, če svojo preteklost dobro poznamo.
Tako kot ima dan na razpolago 24 ur in niti
minute več, ne moremo vedno le odpirati
novih vrat, temveč moramo občasno kakšna
tudi zapreti, preden lahko odpremo nova. To
pomeni, da se v našem življenju neprestano
dogajajo konci in novi začetki. Če si ob koncu leta res vzamemo čas za svojo osebno inventuro, je to že prvi korak k samemu sebi
in večjemu zavedanju tega, kako živimo v
primerjavi s tem, da samo preživimo.
Bolnišnica Golnik je v tem letu praznovala
90 let svojega obstoja. Merjeno v človeških
letih bi ji rekli stara gospa. Čeprav se bolnišnice merijo predvsem po marsičem drugem, menim, da ob starosti naše ne gre kar
tako zamahniti z roko. Med drugim namreč
odraža njeno vztrajnost, stabilnost, zmožnost in modrost prilagajanja v še tako težkih življenjskih okoliščinah. Ob prehodu v
novo leto ji iskreno želim, da bi tudi tokrat
zmogla prilagajanje, pri čemer bi ji uspelo
ohraniti kakovostno skrb za svoje bolnike,
po drugi strani pa tudi možnosti za kakovostno delo in razvoj zaposlenih.
Vendar letos ne praznuje okrogle obletnice
samo naša bolnišnica, temveč tudi njen časopis, ki ga – verjeli ali ne – berete že deseto leto. Večina golničanov ob besedi Pljučnik ne pomisli samo na zdravilno rastlino,
temveč tudi na golniški časopis. Domišljam
si, da to pomeni, da smo ga nekako vzeli

90. rojstni dan
Klinike Golnik
Golnik včeraj, danes in jutri
Za vas smo zbrali vtise z uradnega praznovanja 90-letnice naše Klinike
v Cankarjevem domu. Kdor je bil tam, ve, da smo se imeli prav fino,
kogar ni bilo, bo moral čakati naslednjih deset let na naslednji visok
jubilej!
Nina Karakaš, Viktorija Tomič, Katja Sušnik, Anja Blažun

Včeraj
O včeraj je bilo že veliko napisanega.
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Danes
O danes pišem. 5. oktober je dan, ko smo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma slovesno praznovali 90-letnico Klinike Golnik. Čutiti je bilo, da se slavljenka in njeni gostje v dvorani, ki je gostila že
veliko pomembnih dogodkov in osebnosti, dobro počutijo. Verjetno
se je marsikdo med nami šele ob naznanilu, da v dvorano vstopa
častni pokrovitelj slovesnosti, predsednik Republike Slovenije dr.
Danilo Türk, zavedel, da gre za res odmeven dogodek.
Po uvodnih nagovorih direktorja Klinike Golnik, prof. dr. Mitje Košnika in dr. Danila Türka, je sledil umetniško obarvan del slovesnosti.
Virtuoz na harmoniki, gospod Marko Hatlak, nam je najprej sam,
potem pa še v družbi spremljevalne zasedbe Funtango prikazal, da
zvoki harmonike ne zvenijo lepo samo v narodnozabavni glasbi,
ampak nas lahko ponesejo tudi v čudoviti svet klasične umetnosti.
Predvsem izvedba Vivaldijevih Štirih letnih časov (Zima, II. stavek)
je požela občudovanje in navdušen aplavz navzočih v dvorani. V nadaljevanju se je glasbenikom na odru pridružil še baletni ansambel
SNG Opere in baleta Ljubljana. Graciozna baletna upodobitev Tanga
za Rahmaninova (A. Piazzolla) je bila res prava paša za oči in ušesa.
Da pa celotni program ni bil samo strogo resno obarvan, sta s svojim
igralskim talentom poskrbela povezovalca programa, gospa Nataša
Tič Ralijan in gospod Boris Kobal. Nastop sta začinila z veliko humorja in občinstvo dodobra nasmejala. V vlogi zdravnika in medicinske sestre sta mimogrede natančno preverila tudi zdravstveno
stanje gospoda Danila Türka. Vsi v občinstvu smo si pošteno oddahnili, ko sta na podlagi zbranih podatkov ugotovila, da je psihofizična
kondicija našega predsednika – in potemtakem tudi naše države – za

zdaj še v mejah normale (malo zaskrbljujoče je le dejstvo, da so tudi
zdravniki samo ljudje in da se včasih lahko zmotijo).
Med golniškimi presežki se je znašel tudi doktor Marčun, ki si je zaslužil titulo najproduktivnejšega golniškega zdravnika. Direktorica
agencije Tič mu je bila nemudoma pripravljena ponuditi roko oziroma sodelovanje v zameno za dve epruveti velik donacijski prispevek
(doktor je ponudbo velikodušno sprejel).
Sklepni del je bil poetično obarvan. Ker tako visok jubilej res ni
mačji kašelj, je slavljenka dobila tudi prav posebno darilo. Gospa
Nataša in gospod Boris sta namreč v čast naši bolnišnici napisala in
odpela pesem, ki ima glede na svoje besedilo in udarno vižo zagotovo dober potencial, da postane golniška himna.
Skoraj dve uri trajajoč program je dobro nasitil naše duhovne čute,
pa tudi naši želodčki niso ostali prezrti. Po končanem programu so
nas v preddverju pričakale mize s kulinaričnimi dobrotami, ki so se
jim le redki lahko uprli. Predvsem pa je bilo prijetno ujeti trenutke
za kratek klepet s kolegi, za katere nam na delovnem mestu vse pogosteje zmanjkuje časa. Verjamem, da bi se prijetno druženje lahko
zavleklo še pozno v noč, če si naša slavljenka naslednji dan ne bi tako
zelo želela naše bližine. Pa ji ne gre zameriti … le kdo si ne bi želel
ves čas biti v družbi najboljših.
Jutri
Trdno verjamem, da bo tudi o JUTRI še veliko napisanega.
Vsi, ki ste v Cankarjevem domu bili, se gotovo z nasmehom na ustih
spominjate spodaj zapisane pesmice, ki sta nam jo prijazno posodila
avtorja, Nataša Tič Ralijan in Boris Kobal. Res je, da zapisana ni tako
posrečena, kot je bila zrecitirana, ampak takole jo bomo vsaj ohranili
v spominu.
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Boris Kobal, Robert Marčun in Nataša Tič Ralijan med skečem, ki je nasmejal
vso dvorano, marsikoga tudi do solz. Foto: arhiv Klinike Golnik.
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Predsednik Danilo Türk in njegova soproga Barbara Miklič Türk,
nasmejana v družbi golničanov. Foto: arhiv Klinike Golnik.

Refren:
Golnik praznuje, Golnik zmaguje,
Golnik razreši, kar člouk zagreši.
Devetdeset slavi, a mu še skoz stoji,
pozdravljen bod Golnik, slovenski spomenik.
Zdravnik postavi vam diagnozo,
potem si zmisli še prognozo,
a da resnica res zasije,
je vse odvisno od avtopsije.
Zdravnik se lahko tudi zmoti,
te pošlje v grobek po pomoti,
potožiš se lahko le svetmu Petru,
saj vse besede so le prdec v etru.
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Na spletni strani Youtube smo za vse, ki
na prireditvi niste bili, in seveda tudi za
tiste, ki ste bili, pa hkrati še za koga drugega shranili videoposnetek kratkega zgodovinskega pregleda, ki se je ob govoru
direktorja, prof. Mitje Košnika, predvajal
na platnu v ozadju. Filmček si lahko ogledate na povezavi: http://www.youtube.com/
watch?v=ZhTYYmznzKA, lahko pa ga tudi
poiščete, če v iskalno vrstico vtipkate ključne besede Golnik, 90 let.
Vtise o dogajanju s prireditve in predvsem
pred njo nam je zaupala tudi Viktorija Tomič, ki je skrbela za povezavo s posebnim
gostom na prireditvi.
Praznovanje 90-letnice Bolnišnice Golnik v
Cankarjevem domu je s svojo navzočnostjo
počastil tudi predsednik RS dr. Danilo Türk
s soprogo gospo Barbaro Miklič - Turk. V
zadnjem tednu pred prireditvijo so se mi
dogovori z dr. Špelo Pogorevc, ki skrbi za
protokol v Uradu predsednika RS, vrstili kot po tekočem traku. Ker s protokolom
predsednika še nikoli nisem sodelovala, je
bila obilica informacij in opozoril na začetku dogovorov kar težko obvladljiva, a že

uspelo brez napake. Kljub tremi pri udeležencih, ki so imeli vidnejše vloge v poteku
slavnostnega dogodka, smo na koncu svoje
vloge vsi odigrali, tako kot je treba, in nismo
naredili nobenega »kiksa« v naših postopkih
in dejanjih. Predsedniku in soprogi se tudi
ni mudilo oditi s sprejema po prireditvi, kar
je sicer zapletlo dogovore z RTV Slovenija,
kjer so zaman čakali na prof. Košnika kot
gosta oddaje Odmevi, a gostitelj nikakor ni
smel zapustiti sprejema pred predsednikom.
Potrudili smo se, kot se le golničani znamo,
in zagotovo nam bo ostal lep spomin. Vse
muke, noro utrujenost, napetost in tudi kakšen jezen pogled pa sem že isti večer pozabila.

Uvodni nagovor direktorja Klinike, prof. Mitje Košnika.
Foto: arhiv Klinike Golnik.

Teži že, ko si v maternici,
ti prepove krompir v oblici,
ti zateži zarad tobaka,
če v krvi cuker ti veselo skaka.

po enem dnevu so se informacije shranile v
prave predale v možganih in odpadle so bojazni, da nam ne bi uspelo. Zanimivo je bilo,
na koliko malenkosti, ki se jih v našem vsakdanu sploh ne zavedamo, je treba misliti, ko
pripravljaš srečanje s predsednikom, npr.
darilo sem morala predati že popoldne, da
so ga odnesli na Urad predsednika, kjer so
ga najprej pregledali varnostniki z rentgenskim aparatom. Seveda smo morali pred prireditvijo določiti sedežni red za pomembne
udeležence prireditve, kjer tudi veljajo pravila, kje sedi predsednik s soprogo in kdo
se zvrsti na levo in desno stran od njiju. Še
najbolj kočljiv je bil napotek, da morajo biti
vsi obiskovalci že v dvorani pred prihodom
predsednika s spremstvom, a tudi to nam je

Glasbeni program je odlično izpeljal Marko Hatlak s
spremljevalno skupino Funtango. Foto: arhiv Klinike Golnik.

Če ti srce bol švohcen bije,
če ti bakterija v pljučih rije,
če je življenje ful na riski,
zdravnik je tvoj prijatelj v stiski.

Sajenje jubilejnega
drevesa
Katja Sušnik

Sladkali smo se z domačim jabolčnim moštom in s še
slajšimi maroni, ki nam jih je pekel profesionalni pek
kostanja. Foto: S. Kocjančič.

Direktor Mitja Košnik je pokazal izredno spretnost
pri rokovanju z lopato. Foto: K. Sušnik.

Načrtovanega sajenja drevesa se je veselila tudi Narava: vreme nam
je šlo še kako na roko, saj je bil dan sončen in topel, o snegu, ki
je padal dan prej, pa so pričale samo še kakšne v senci skrite bele
krpice.
Udeležba zaposlenih je bila presenetljiva. Nekatere je prepričalo toplo sonce, druge obljubljen pečen kostanj in jabolčni mošt, spet tretji
so prišli, da bi videli direktorja prijeti za lopato. Spektakel je bil popoln in udeleženci so bili deležni vsega omenjenega.
Posajeno drevo, himalajska cedra, prihaja iz reda borovcev in rodu
ceder. Njeno latinsko ime Cedrus deodara izhaja iz sanskrtske besede devadara, kar pomeni drevo bogov. Njen les je cenjen vse od
Azije, kjer so ga uporabljali za gradnjo pagod in izdelovanje lesenih
kipov, pa do starega Egipta, kjer so iz njega izdelovali sarkofage.
Himalajska cedra je mogočno drevo, ki zraste do višine 50 metrov in
ima značilno piramidasto krošnjo. Zaradi svojega atraktivnega videza je priljubljeno okrasno drevo.
Odločitev, zakaj smo izbrali cedro, je bila enostavna – zato ker je v
parku še nimamo. Naš park nam je zelo ljub. Vanj radi zahajajo bolniki, obiskovalci, zaposleni in krajani, saj v njem najdejo mir in svež
zrak, pri čemer jih obdaja prelepa narava.

Golniški park
Začetki parka segajo v leto 1926, ko je Ljubljanski oblastni
odbor kupil posest pred zdraviliščem, t. i. Kolovrat. V tem
času so tudi uredili teraso pred glavno stavbo in jo preuredili
v park. Že naslednje leto so park zasadili z okrasnim alpskim
cvetjem in nastal je imeniten park – alpinetum (1).
Kasneje so park zasadili z drevjem in danes v njem najdemo
več kot 30 različnih vrst dreves.
Vir:
Z. Zupanič Slavec. Tuberkuloza – kuga 19. in 20. stoletja na
Slovenskem. Golnik: Bolnišnica, 2009.
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Oktobra smo v sklopu praznovanja 90-letnice Klinike
Golnik posadili spominsko drevo. Drevesce iz rodu ceder
je posadil naš direktor Mitja Košnik. Novo drevo je simbol
uspehov, ki smo jih deležni, in spomin na 90 let našega
učinkovitega delovanja.

Golniški simpozij 2011
Kot vsako leto smo tudi letos rojstni dan naše klinike proslavili
z Golniškim simpozijem. Letošnji Golniški simpozij je bil v luči
praznovanja 90. obletnice naše bolnišnice še posebej pestro obarvan.
Strokovna srečanja so se namreč začela že konec septembra, nato pa se
odvijala še v tradicionalno golniškem mesecu, oktobru.
Mitja Košnik, Marjana Bratkovič, Urška Lunder, Janez Toni,
Irena Dolhar
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Letošnjega Golniškega simpozija se je udeležilo skupno 350 udeležencev, ki so obiskali šest strokovnih dogodkov, od tega so bili trije
dvodnevni.
Prvo strokovno srečanje v okviru Golniškega simpozija, 20. septembra, je bilo namenjeno klinični farmaciji. Udeležilo se ga je 81 udeležencev. Nadaljevali smo 3. oktobra v Ljubljani s srečanjem o paliativni oskrbi, ki ga je obiskalo 70 udeležencev. 6. oktobra se je 47
obiskovalcev udeležilo delavnice na temo organizirajoče pljučnice
na Golniku. Takoj zatem, torej 7. in 8. oktobra, je na Bledu potekal
kongresni del Golniškega simpozija, ki se ga je udeležilo 117 udeležencev. Ista dva dneva so potekala tudi predavanja in delavnice
za zdravstveno nego, ki se jih je udeležilo 95 udeležencev. Simpozij
smo sklenili 14. in 15. oktobra s tradicionalno mednarodno bronhoskopsko delavnico, ki je na Golniku prvikrat potekala pred točno 60
leti in ki jo je tokrat obiskalo 40 udeležencev.
Glede na udeležbo na prejšnjih Golniških simpozijih lahko rečemo,
da je bil letošnji doslej eden najbolje obiskanih.
20. september, Simpozij klinična farmacija: antikoagulantna terapija
Konec septembra se je na Golniku zbralo več kot 70 farmacevtov in
zdravnikov, udeležencev Simpozija klinične farmacije na temo antikoagulantne terapije.
Na celodnevnem simpoziju smo jim predstavili različne vidike
obravnave bolnika v antikoagulantni terapiji. Na začetku sta nam
pogled na vlogo kliničnega farmacevta v zdravstveni obravnavi bolnikov predstavila prof. Aleš Mrhar s Fakultete za farmacijo, ki je bila
tudi soorganizatorica srečanja, in prof. Mitja Košnik. Svoje predavanje sta naslonila tako na podatke iz literature kot na izkušnje iz

prakse, kjer je Golnik med vodilnimi na področju razvoja klinične
farmacije v Sloveniji.
V nadaljevanju smo se posvetili antikoagulantom in združili kar pet
profilov zdravstvenih delavcev, ki so medsebojno povezani v skrbi za
bolnika. Med predavatelji smo imeli možnost prisluhniti kliničnim
farmacevtom, zdravnikom, biokemikom, diplomiranim medicinskim sestram ... Obdelali smo osnove zdravljenja, zaplete, laboratorijske meritve, vplive različnih dejavnikov na učinek, svetovanje
bolnikom kot tudi najnovejša zdravila na področju antikoagulantne
terapije. Pri obravnavi posameznega bolnika smo razširili obzorja
čez obravnavo bolnika v bolnišnici ali ambulanti ter vključili predstavitev dela in vlogo lekarniškega farmacevta. To sta nam predstavila Jasmina Erjavec in Davorin Ambrožič, ki sta zaposlena v Lekarni
Mlaka oziroma v Gorenjskih lekarnah, oba pa sta diplomanta naše
bolnišnice. Lekarniški farmacevt je namreč zadnji zdravstveni delavec, ki ga bolnik vidi, preden vzame zdravilo. Izjemno zanimiva je
bila predstavitev medsebojnega učinka antikoagulantov, predvsem
varfarina, in zdravil ali prehranskih dopolnil, ki jih lahko bolnik
kupi brez recepta.
Po okrepčilu, ki smo ga po dogovoru z meteorologi imeli v našem
sončnem parku, je sledila še delavnica, kjer smo se razdelili v tri skupine, vsaka s svojim primerom.
Izjemno pozitivni odzivi vseh udeležencev na temo, ki ni toliko golniška, že sami zahtevajo nadaljevanje. Na Golniku smo ponovno
začeli nov izobraževalni dogodek, ki bo postal stalnica in dvignil kakovost obravnave naših bolnikov. Prav medsebojna izmenjava znanj
in znanstva, ki se ustvarijo na takšnih prireditvah, so osnova za to,
da bomo v skrbi za bolnike še boljši in bolj povezani.
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Judita Slak se je s šopkom v imenu našega paliativnega tima zahvalila Urški Lunder
za njen neomajen trud in požrtvovalnost pri pripravi simpozija. Foto: A. Delimar.
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Lukas Radbruch nam je strokovno in človeško približal
stanje paliativne oskrbe v Evropi. Foto: A. Delimar.

Franc Šifrer se je vživel v predavanje. Razpravljal je o tem, kako najti bolnike s
pljučno arterijsko hipertenzijo. Foto: S. Papler.

Prof. Jurij Šorli, pionir kakovosti slovenskega zdravstvenega sistema, je
sopredsedoval sekciji Kakovost obravnave bolnikov. Njegovi učenki: levo Saša
Kadivec, desno Pika Meško. Foto: S. Papler.
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Susanne Vrtala iz AKH Dunaj je pokazala domet rekombinantnih alergenov
v diagnostiki in zdravljenju alergijskih bolezni. Spet je opozorila na slabo
kakovost komercialnih alergenskih pripravkov, od katerih nekateri celo ne
vsebujejo ključnih alergenskih determinant. Foto: S. Papler.

Robert Pirker z Dunaja je pred polno predavalnico predstavil kompleksnost
bolnikov s pljučnim rakom. Terapija pljučnega raka postaja vse bolj butična,
prilagojena značilnostim tumorskih celic. Foto: S. Papler.

3. oktober, Simpozij paliativna oskrba: slovenske
izkušnje in možnosti za razvoj
Že tradicionalno je v sklopu Golniškega simpozija organizirana tudi
celodnevna konferenca o paliativni oskrbi. Letos smo v modro dvorano nove zgradbe Zdravniške zbornice v Ljubljani kot gostujočega predavatelja povabili predsednika Evropske zveze paliativne oskrbe prof.
Lukasa Radbrucha iz Paliativne enote v Univerzitetni kliniki v Bonnu.
Ob 90-letnici Bolnišnice Golnik smo v uvodu najprej poslušali zgodbo razvoja Negovalnega oddelka ter Paliativne enote v njem in ob
slikah ter glasbi spremljali izjemno radodarnost pesnice, pisateljice,
prevajalke in slikarke Ifigenije Simonović. Bolnikom je namenila svoj
čas prostovoljke v pogovorih z bolniki in v delavnicah v ustvarjanju
z glino. Vodila in podpirala je bolnike v načine izrekanja skrbi, težavnosti časa bolezni in tudi iskanja smisla v iskrivosti in radosti trenutka. Ob prenovi oddelka nam je podarila deset čudovitih akrilnih
slik, prenovila in poslikala je s podobami in besedami naše lesene
preproste stole, da so postali zgodbe topline in navdiha, ob katerih se
ne ustavljajo samo bolniki, ampak tudi njihovi svojci in obiskovalci.
Namenili smo ji plaketo kot priznanje za veliko podporo in sočutje.

V strokovnem delu konference smo poleg situacije v evropski paliativni oskrbi, ki jo je podal prof. Radbruch, poslušali tudi kratek
pregled situacije v Sloveniji in nato predstavitve tistih bolnišnic, ki
že imajo programe organizirane paliativne oskrbe (Onkološki inštitut, SB Murska Sobota, SB Jesenice in Bolnišnica Golnik). Sledili
so predstavitve raziskav o potrebah zdravstvenih delavcev v zvezi z
izvajanjem paliativne oskrbe, merila odločanja glede kemoterapije
v zadnjih tednih življenja onkoloških bolnikov, stališča in potrebe
zdravstvenih delavcev v komuniciranju v paliativni oskrbi. Nadalje
je tekla beseda o vlogi koordinatorjev predvsem v prehodu iz bolnišnice v domačo oskrbo ter predstavitev Liverpoolske klinične poti
umiranja. Povzetke predavanj smo izdali v zborniku.
Ob koncu smo namenili čas tudi pripravam za ustanovitev Slovenskega združenja paliativne medicine, pri čemer so se udeleženci
soglasno zavzeli za čim prejšnjo realizacijo ustanovne skupščine.
Predsednik evropske zveze je z nami podelil dragocene izkušnje in
nasvete o učinkovitem delovanju tovrstnega združenja. Na podlagi
sklepov na Golniškem simpoziju smo 25. oktobra organizirali ustanovitveno skupščino Slovenskega združenja paliativne medicine.

Aleksandar Nešković iz Beograda je preklopil na Apple (in opozoril na pogostost
srčnih bolezni pri bolnikih s KOPB). V prvi vrsti ostali predavatelji sklopa o KOPB:
Mitja Lainščak (levo, z Microsoftom), Per Bakke (Bergen, Norveška) in Stanislav
Šuškovič. Foto: S. Papler.

Saša Kadivec v krogu udeležencev simpozija. Foto: A. Delimar.

Barbara Benedik je predstavila zloženko o KOPB. Foto: K. Vrankar.

Lojzka Prestor je govorila o zdravstveni vzgoji bolnika o neinvazivni mehanični
ventilaciji. Foto: K. Vrankar.

7. in 8. oktober, Zdravniški kongres
Dvodnevni kongres je bil razdeljen v 7 tematskih sklopov, od katerih
smo enega (kakovost v zdravstvu) izvedli skupaj z zdravstveno nego,
v drugih sklopih pa smo obravnavali kronične obstruktivno pljučno
bolezen kot sistemsko bolezen, respiratorne infekcije, pljučno hipertenzijo, pljučni rak, redke pljučne bolezni ter občutljivost na alergije.
Predvsem smo bili ponosni na več kot 50 posterjev, na katerih smo
predstavili analize našega dela v preteklem letu. Na slovesni večerji,
ki nam jo je olepšal džez ansambel primarija Jerneja Podboja, smo
Mateji Balantič podelili golniško nagrado za članek Association of
ORMDL3, STAT6 and TBXA2R gene polymorphisms with asthma,
ki je bi objavljen v reviji International Journal of Immunogenetics.

7. in 8. oktober, Kongres: zdravstvena oskrba bolnika s
KOPB, pljučnim rakom in pljučno hipertenzijo
V sklopu praznovanja golniške 90-letnice smo v zdravstveni negi
izvedli zelo uspešno dvodnevno strokovno srečanje. Pohvale in
priznanja za naše strokovno in kakovostno delo smo dobili s strani
drugih udeležencev in predvsem naših sodelavcev (zdravniki, farmacevti).
Predavanja so bila razdeljena po sklopih, na koncu pa so sledile še
učne delavnice. Tako smo imeli priložnost slišati veliko o novostih
na področju obravnave bolnika s pljučnim rakom, KOPB, pljučno
hipertenzijo in pljučnico v Kliniki Golnik. Oživili smo prehojeno
pot razvoja zdravstvene nege na Golniku, razmišljali o novih izzivih
sodobne, na dokazih temelječe ZN in oskrbe, ki bo kakovostna, varna, učinkovita in humana. Na učnih delavnicah pa smo se poučili
o plevralnem katetru – pleurixu, o kritičnih koraki pri pripravi in
aplikaciji paranteralnih antibiotikov in o respiratorni fizioterapiji.
Za popestritev smo poslušali še o zgodovini naše bolnišnice od prvih začetkov do razpada Jugoslavije ter občudovali stare fotografije
in iskali znane obraze.
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Strokovno srečanje
pnevmologov
V Portorožu je 2. in 3. decembra 2011 potekalo
strokovno srečanje »Prizadetost pljuč pri
revmatoloških boleznih«, ki sta ga skupaj organizirala
Združenje pnevmologov Slovenije in Revmatološka
sekcija Slovenskega zdravniškega društva.
Renato Eržen

Prim. Nadja Triller, predsednica Združenja
pnevmologov Slovenije. Foto: K. Sušnik.
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Prizadetost pljuč pri revmatoloških boleznih je raznovrstna, pojavljanje pa sorazmerno redko. Vsak bolnik z omenjeno problematiko
tako predstavlja svojevrsten diagnostični in terapevtski izziv. Strokovne prispevke so pripravili pulmologi, revmatologi, radiologi in
patolog ter srečanje sklenili z okroglo mizo o poenotenju obravnave
revmatoloških bolnikov s pljučno prizadetostjo v Sloveniji.
V sklopu srečanja je potekal tudi volilni občni zbor Združenja pnevmologov Slovenije. Po poročilu o delovanju združenja v preteklem
letu so bile izvedene volitve upravnega odbora. Za predsednico
združenja je bila ponovno izvoljena prim. Nadja Triller, dr. med.,
ki bo združenje vodila naslednja štiri leta. Združenje pnevmologov
je naziv častne članice podelilo prim. dr. Zlati Remškar, dr. med.,
za dolgoletno uspešno znanstveno, strokovno in pedagoško delo.
Posebne nagrade so prejeli Luka Camlek, dr. med, asist. dr. Mateja
Marc Malovrh, dr. med., ter Mirko Lekić, dr. med., ki so uspešno
opravili evropski pulmološki izpit. Nagrajencem iskreno čestita tudi
uredniški odbor Pljučnika.

Prim. Zlata Remškar, častna članica Združenja
pnevmologov Slovenije. Foto: K. Sušnik.

Volitve golniškega
sindikata
Na občnem zboru članov Sindikata zdravstva in socialnega varstva
Slovenije v Kliniki Golnik – KOPA so dne 12. 10. 2011 potekale volitve
predsednika/predsednice sindikata. Občni zbor je soglasno izvolil Špelo
Jekovec.
Špela Jekovec

Špela Jekovec, nova predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva
Slovenije v Kliniki Golnik. Foto: K. Sušnik.

Kdo je nova predsednica in kakšna je njena vizija?
Sem Špela Jekovec, končala sem srednjo upravno-administrativno
šolo v Kranju, trenutno pa sem študentka tretjega letnika na Fakulteti za državne in evropske študije Kranj, smer javna uprava. Sem
poročena in mati 8-letne hčerke Apolonije. V Bolnišnici Golnik
sem začela delati februarja 2007. Pred tem sem 11 let delala v UKC
Ljubljana v Ambulanti za diabetike. Takoj ko sem prišla na Golnik,
sem postala tudi članica sindikata in se kmalu zatem začela aktivno
sodelovati s sindikatom. Preden sem postala predsednica sindikata,
sem bila tudi podpredsednica, tako da sem si že kot podpredsednica
pridobila znanje pri organizaciji sindikata. Znam prisluhniti ljudem
in pomagati članom in članicam. Želim si voditi sindikat po njegovih pravilih. V sindikatu je 145 članic in članov. Želim si tudi dobrega sodelovanja in zaupanja med Sindikatom zdravstva in socialnega
varstva Bolnišnice Golnik – KOPA in vodstvom Bolnišnice Golnik.
Enkrat na leto želim članice in člane popeljati na izlet in jih ob koncu
leta obdariti s simbolično nagrado, za njihove otroke pa organizirati obisk Dedka Mraza. Članicam in članom se lepo zahvaljujem
za zaupanje in podporo, hkrati pa obljubljam da bom vedno znala
prisluhniti njihovim problemom in težavam. Delo predsednice bom
opravljala natančno in pošteno.
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Na volilno komisijo sta prispela dva predloga za novega predsednika. Oba predloga sta se nanašala na Špelo Jekovec, ki se je s kandidaturo strinjala. Občni zbor je za predsednico Sindikata zdravstva in
socialnega varstva Slovenije v Kliniki Golnik – KOPA za mandatno
obdobje 2011–2016 izvolil Špelo Jekovec. Izvoljeni so bili tudi člani
izvršnega odbora za mandatno obdobje 2011–2016 v sestavi: Nataša
Matovinovič, Dejan Doberšek, Jana Bogataj, Patricija Gortan, Maja
Mali, Raza Polak in Katarina Krišelj. Za podpredsednico je bila izvoljena Judita Žalik.

Prenova
Kulturnega doma
Lahko bi z olajšanjem rekli KONČNO, da sijajno stavbo
arhitekta Plečnika, skrito v zaraslo grmovje, prenovimo
in jo ponosno pokažemo ljudem.
Katja Sušnik, Boštjan Zakrajšek

Obstoječ strop, ki ga je po
zahtevah Zavoda za varovanje
kulturne dediščine treba
rekonstruirati. Foto: K. Sušnik.

Odstranjevanje opaža, ki ga
je treba restavrirati in potem
namestiti nazaj.
Foto: S. Kocjančič.
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Prenova Kulturnega doma se je začela v začetku septembra 2011 in
naj bi bila končana do konca januarja 2012. Ker je stavba pod spomeniškim varstvom, so potek prenove narekovala pravila Zavoda za
spomeniško varstvo oziroma njihovi terenski delavci. To pa je povzročilo kar nekaj časovnega zamujanja in dodatnih stroškov. Celoten
strošek prenove se tako vrti okoli 525.000 evrov.
V pritličju stavbe bodo predavalnica, kabinet za zdravstveno vzgojo,
sanitarije, skladišče in priročna kuhinja. V vzhodnem prizidku pa
računalniška učilnica. V 1. nadstropju je na galeriji knjižnica, v severnem prizidku pa fotokopirnica.
Vselitev bo mogoča predvidoma februarja 2012, čeprav bodo vsi
upravni postopki lahko izvedeni šele po celotnem dokončanju
del.
Spodnje slike so razporejene po časovnem zaporedju in predstavljajo pomembne gradbene faze našega (skoraj) prenovljenega Kulturnega doma.

Oblaganje fasade s toplotno
izolacijo, 16-centimetrsko
mineralno volno. Foto: K. Sušnik.

Tlorisni načrt prostorov v
prenovljenem Kulturnem domu.
Foto: arhiv Klinike Golnik.

Izkop za nov prizidek je potekal
pod nadzorom arheologov, ker
so se dela izvajala v območju
varovane kulturne dediščine in
zaradi bližine gradu.
Foto: S. Kocjančič.

Izdelava temeljev za novi
prizidek k dvorani.
Foto: K. Sušnik.

»Cabrio« dvorana – zamenjava
strešne konstrukcije. Odprt
pogled z bodoče galerije v
dvorani. Foto: K. Sušnik.

Glavni elektroomarici.
Foto: S. Kocjančič.

Talno ogrevanje v dvorani.
Foto: S. Kocjančič.
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Stara prosektura –
filmsko prizorišče
Izidor Kern

Prizor s snemanja dokumentarnega
filma o Jožetu Tisnikarju z naslovom
Mož s krokarjem. Foto: D. Haskaj.

V prostorih Klinike Golnik smo spet gostili filmarje.
V kleti stavbe Infekcije, kjer je danes Negovalni oddelek, so prostori stare prosekture. V njih smo dolga leta opravljali obdukcije.
Po obnovi Laboratorija za citologijo in patologijo smo uredili novo
prosekturo v kleti železniške stavbe. V prostorih stare prosekture so
ostali samo kamniti obdukcijski mizi in umivalnik. Vstop so zaščitili
z mrežo. Z leti se je nabralo prahu, listja, odpadati je začel omet in
luči so bile razbite. Zares turobno okolje. V Sloveniji ni več ohranjenih starih prosektur in golniška je najbrž ena redkih ohranjenih.
Zato ne preseneča zanimanje filmskih ustvarjalcev, da bi te prostore
izkoristili kot filmsko prizorišče.
Pred štirimi leti so v prostorih stare prosekture posneli kadre dokumentarnega filma o Slavku Grumu. Film z naslovom Tujec v mestu
je režirala Alma Lapajne, ki je zanj napisala tudi scenarij. Psihiatra
in dramatika Slavka Gruma je upodobil igralec Milan Štefe. V filmu
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so poudarjeni štirje nasprotujoči si pari, ki so zaznamovali Grumovo
pot: življenje in smrt, ljubezen in spolnost, razum in norost, ustvarjalni zanos in izguba navdiha. Del gradiva je bilo posnetega tudi v
starih bolniških sobah nad prosekturo.
Pred kratkim je ekipa režiserja Vlada Bulajića v stari prosekturi
snemala dokumentarni film Mož s krokarjem, ki govori o znanem
slikarju samouku Jožetu Tisnikarju. Tisnikar je delal kot obdukcijski
pomočnik v slovenjegraški bolnišnici od njenega odprtja do upokojitve. V secirnici, ob stiku s trupli, je črpal ustvarjalne ideje. Najbolj
je znan po upodobitvah krokarjev, podobah pokojnikov in pogrebov, iz katerih vejeta temačnost in minljivost našega življenja. Slike
zbujajo nelagodje, grozo, tesnobo. Staro prosekturo smo pripravili,
posodili rekvizite in oblačila, da bi oblikovali avtentičnost Tisnikarjevega delovnega okolja.
Obe filmski ekipi sta bili zadovoljni s prizoriščem in pripravljenostjo
naše bolnišnice pomagati pri umetniškem ustvarjanju.

Medijske objave o Kliniki Golnik
(september–november 2011)
Katja Sušnik
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Od sredina septembra do konca novembra se je naše ime
v medijih pojavilo kar 129-krat.

Gospod Verko Čpajaković na
praznovanju v Cankarjevem domu.
Foto: osebni arhiv J. Delimar.

Veliko medijskega zanimanja je poželo praznovanje naše 90-letnice
in dogodkov, povezanih z njo. Samo praznovanje rojstnega dne, ki
se je odvijalo 5. oktobra v Cankarjevem domu, je izpolnilo visoka
pričakovanja in dogodek je pohvalil celo predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Poleg proslave ob obletnici je veliko zanimanja požela tudi Slikarska kolonija ob 90-letnici Klinike Golnik,
zaradi česar je bilo presenečenje ob neuspehu prodajne avkcije še
toliko večje.
S strokovnega vidika so izstopale tri teme, ki so neposredno povezane z nami: prva so motnje spanja, kjer pogosto omenjajo naš laboratorij za motnje spanja, druga je paliativna oskrba, ki je prišla v
ospredje 8. oktobra ob svetovnem dnevu paliativne oskrbe, in tretja
KOPB (kronična obstruktivna pljučna bolezen), bolezen ki so jo
mediji malo podrobneje pogledali ob svetovnem dnevu KOPB, 16.
novembru.
Ena izmed objav: iskrena zahvala gospoda Verka Čpajakovića v časniku Dnevnik.

Interakcije med zdravili in hrano
Naši bolniki skoraj vedno jemljejo več zdravil hkrati. Pri tem lahko
le-ta medsebojno učinkujejo (interakcij). Podobno lahko tudi hrana
vpliva na učinek zdravil. Interakcije med zdravili in hrano tako lahko
pomembno spremenijo učinek zdravil in s tem tudi izid zdravljenja.
Janez Toni
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Foto: Arhiv Klinike Golnik.

hrane ostane v prebavnem traktu dlje časa.
Zato našim bolnikom svetujemo, naj za zajtrk ne pojedo npr. družinske pice.
Podobno kot pri antituberkulotikih je treba
biti pozoren tudi na sočasno jemanje antibiotika Ciprofloksacina in kalcijevih oziroma železovih pripravkov. Tudi tu prihaja do
tvorbe kompleksov, ki se ne absorbirajo iz
prebavnega trakta, zato je količina učinkovine v plazmi veliko manjša od pričakovane.
Zato se kalcij ali železo ne smeta jemati
skupaj z zdravili, kot so Ciprinol, Ciprobay in ostali preparati, ki vsebujejo omenjeno učinkovino.
Pri
jemanju
ščitničnih hormonov
(Euthyrox, Eltroxin) je količina absorbira-

nega zdravila pri sočasnem jemanju skupaj s
hrano manjša, prihaja pa seveda tudi do razlik v količini absorbiranega zdravila. Zaradi
manjšega nihanja v koncentracijah zdravila v krvi morajo bolniki jemati zdravilo
na tešče.
Na tem mestu smo se dotaknili samo treh
primerov interakcij med zdravili in hrano,
ki jih pogosto opazimo na naši Kliniki. Pri
jemanju omenjenih zdravil je potreben časovni zamik, da ne pride do neučinkovitosti
terapije in s tem povezanih težav. Tudi na
nekatera druga zdravila, ki jih tukaj nismo
omenili, lahko vpliva hrana. Če ste v dvomih, se obrnite na lekarno, in z veseljem
vam bomo pomagali!
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Interakcije lahko nastopijo na več ravneh
presnove zdravila v organizmu: pri sproščanju učinkovine iz zdravila, pri absorpciji
učinkovine iz prebavnega trakta, pri porazdeljevanju v telesu, pri presnovi v jetrih ali
pri izločanju učinkovine iz telesa.
Vpliv hrane v prebavnem traktu ali jemanje nekaterih zdravil skupaj s hrano lahko
zmanjša absorpcijo zdravila iz prebavnega
trakta. Tako je posamezna zdravila treba
jemati v ustreznem časovnem razmiku glede na hrano. Na naši Kliniki je to najpogosteje treba upoštevati pri jemanju zdravil
za zdravljenje tuberkuloze, nadomeščanju
ščitničnih hormonov in nekaterih drugih
zdravilih.
Zakaj morajo bolniki s tuberkulozo jemati zdravila vsaj 2 uri po obroku in vsaj
30 minut pred naslednjim obrokom? Če
zdravila za zdravljenje tuberkuloze (Rifater,
Rifinah in ostala) jemljemo skupaj s hrano,
se zmanjša količina zdravila, ki se iz črevesja
absorbira v kri. Tako je koncentracija zdravil
v krvi nižja in terapija je lahko neučinkovita,
kar povzroči nastanek odpornosti proti tem
zdravilom. Podobno kot hrana učinkujejo
kalcij, železo, magnezij in podobni pripravki. Ti tvorijo z zdravili komplekse, ki se ne
absorbirajo iz prebavnega trakta. Zato bolniki zdravil ne smejo zaužiti z mlekom, z
zdravili z železom (npr. Legofer), kalcijevimi
tabletami, multivitaminskimi pripravki, napitki ..., ampak morajo jemati zdravila samo
z navadno vodo. Zdravila bolniki v naši bolnišnici jemljejo v dopoldanskem času, med
zajtrkom in kosilom. Pri jemanju zdravil
doma je treba upoštevati, da večja količina

Sočutje in čas
Bolniki so navadno zelo razumevajoči do naglice, v kateri so pogosto
zdravstveni delavci. Izkušnje jim kažejo, da je npr. zdravnikov
dragoceni čas največkrat namenjen njihovim vprašanjem o trenutnem
poteku bolezni in zdravljenja, medtem ko za druga vprašanja, zanje
ravno tako pomembna, prepogosto ni časa.
Foto: osebni arhiv N. Karakaš.

Anja simonič
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Ob soočenju z napredovalo neozdravljivo
boleznijo, ki ogroža življenje, se bolnikovo
doživljanje časa spremeni. Doživljanje lastne
prihodnosti neha biti samo po sebi umevno,
kar povzroči, da doživljanje vsakega trenutka lahko postane posebej dragoceno. Posledično se bolniki tudi znotraj pogovorov in
sodelovanja s svojimi zdravniki in drugimi
zdravstvenimi delavci silovito zavedajo vrednote časa (1). Zato so bolniki navadno globoko hvaležni tistim zdravnikom in medicinskim sestram, ki prepoznajo, da potrebujejo njihovo pozornost in jim jo v pogovoru
namenijo. Kako to storiti v omejenem času?
Tudi v razmeroma kratkem času lahko v
odnosu z bolnikom izrazimo neko osnovno
držo, pristop, atmosfero ali ozračje varnosti
in zaupanja. V praksi to pomeni ozračje, v
katerem bolnik:
• skupaj z nami išče rešitve,
• vpraša, kar ga zanima,
• odpira dileme, ki jih ima,
• doživlja, da nas lahko poišče, ko nas potrebuje,
• si dovoli smejati se in jokati,
• doživlja, da lahko izrazi svoje najgloblje
skrbi brez strahu, da bi ga zavrnili, zapustili, izdali ali kakor koli negativno vplivali na
njegovo obravnavo (1, 2).
Temeljno značilnost vseh teh načinov
ustvarjanja varnega in zaupnega okolja v
odnosu do bolnika predstavlja sočutje ali
empatija. Biti v odnosu z bolnikom in njegovo družino sočuten do njunih težav in stisk
je gotovo univerzalna vrednota, ki ji zdravstveni delavci poskušamo slediti pri svojem

delu. Še posebej pomembna je ta vrednota,
ko je bolnik neozdravljivo bolan ter se skupaj s svojo družino sooča z dejstvom, da ga
medicina ne more pozdraviti in da je njegovo življenje minljivo.
Beseda empatija izhaja iz grščine; em pomeni v, pathos pa čustvo, kar bi v slovenskem
jeziku dobesedno pomenilo »v-čutenje« ali
drugače »vživljanje« (3). Empatija je sposobnost predstavljati si, kako druga oseba
doživlja določeno situacijo. Morda bi sami
ravnali popolnoma drugače, vendar se lahko vživimo v njeno dojemanje ali stisko.
Pri tem ne gre toliko za to, da se čustveno
poistovetimo, identificiramo s čustvenim
stanjem druge osebe. Gre bolj za to, da smo
zmožni zaznati, predvideti čustva, razumeti
doživljanje druge osebe (4). Sočutje neposredno izražamo tudi z nebesedno komunikacijo. Pomembno je, da sedimo v višini
bolnikovih oči, da vzpostavljamo očesni
kontakt, da imamo odprto telesno držo in
da ob primernih trenutkih zmoremo ali si
dovolimo tudi dotik. V odnosu do dotikov,
držanja za roko, trepljanja po ramenu, celo
objema so si bolniki prav tako različni, kot
smo si zdravstveni delavci med seboj – spoštovati moramo tako bolnikov kot lasten
odnos do tega (5). Prava empatija pa je mogoča samo, če izhajamo iz predpostavke, da
so ljudje različni, in če poskušamo odkriti to
drugačnost druge osebe. Šele takrat si lahko
predstavljamo, kako ji je, in vsaj približno
doživimo to, kar doživlja ona (3). Če tega ne
vemo, ji težko pomagamo.
Obstaja več načinov, kako znotraj skopo

odmerjenega časa izraziti osnovno držo in
ustvariti varno in zaupno okolje v odnosu z
bolnikom in njegovo družino. Pomembno
je, da smo v času, ki ga imamo na razpolago:
• polno navzoči in pozorni,
• pripravljeni prisluhniti,
• dovoljujemo tišino (počakamo na bolnika
ter mu zagotovimo, da je ta čas namenjen
samo njemu, četudi je to le minuta),
• ko prepoznamo, da bolnik potrebuje več
našega časa, se dogovorimo z njim za srečanje, ko bomo imeli na razpolago več časa
in se mu lahko v celoti posvetili (1),
• ostanemo prisotni, četudi začutimo lastno
negotovost in strah,
• upremo se potrebi »nekaj narediti«,
• zmoremo zdržati bolnikovo jezo, strah,
pomanjkanje zaupanja v nas (2).
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Delavnice timbildinga za področje
zdravstvene nege in oskrbe
Barbara Benedik

Poletni dopusti so bili za nami in takoj septembra smo začeli aktivno izobraževanje na temo timbildinga. 27. septembra in 11. oktobra smo v dveh dneh izvedli 16-urni delavnici na Golniku. Udeležile smo se ga vse glavne medicinske sestre, vodja službe zdravstvene oskrbe in večina strokovnih vodij zdravstvene nege. Ekipa ni
bila popolnoma enaka v obeh terminih izobraževanj, vendar to ni
vplivalo na naše delo in uspešnost. Delavnici sta bili strokovno vodeni, namenjeni konkretnim spremembam v smeri učinkovitega
timskega dela. Glavni namen delavnic je bil spodbuditi in usmeriti
ekipo k delovanju, z manj vložene energije in manj truda doseči
več. Posledica takega delovanja ekipe so boljši rezultati, zadovoljnejši člani in bolj sproščeno ozračje.

Vsi udeleženci, naša ekipa je imela namreč enega moškega, smo
biti zelo aktivni, saj sta nam vodji delavnic Nataša in Ksenja iz podjetja BB svetovanje ves čas dajali praktične naloge, ki so jim sledile
refleksije, analize in poglobljene diskusije. Vse praktične naloge so
nas vodile k cilju – poiskati skupne poti do učinkovitejšega, enostavnejšega in lažjega delovanja tima. Ravno s praktičnimi nalogami in diskusijami smo postopoma spoznali, kaj je timsko delo in
katere so njegove zakonitosti, pa tudi analizirali lastno delovanje
na delovnem mestu. Obe delavnici sta bili prijetni in ozračje je bilo
res sproščeno, tako da je čas zelo hitro mineval. Mislim, da smo vsi
spoznali, da je z drugačnim, celostnim pristopom učenje timskega
dela uspešnejše. Tudi vnaprej si želimo takih in podobnih izobraževanj, najpomembneje pa je, da pridobljena znanja prenesemo v
svoja delovna okolja.

Uvedba novih ukrepov v družini
prijaznem podjetju
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Tatjana Kristanc, Romana Martinčič
Standardi zahtevajo stalno izboljševanje prakse in
uvajanje novosti na različnih področjih našega dela.
Tokrat sta v ospredju dva nova ukrepa v okviru izvajanja projekta Družini prijazno podjetje.
Skrb za izvajanje politik usklajevanja dela in zasebnega življenja,
aktivnosti za ohranjanje ter promocijo zdravja na delovnem mestu,
izboljšanje delovnega okolja ter ukrepi na področju organizacije
dela bodo v središču naših prizadevanj tudi v prihodnje. V letu
2012 bomo začeli izvajanje dveh novih ukrepov: delovni čas po življenjskih fazah in dodatni neplačani dopust zaradi izrednih družinskih razlogov. Namen ukrepov je delavcem ponuditi možnosti
premostitve težav ob težkih osebnih oziroma družinskih situacijah.
Delovni čas po življenjskih fazah
Problemi, ki se ustvarjajo na drugih področjih življenja, so navzoči
tudi na delovnem mestu. Povečana obremenjenost z družinskimi
obveznostmi lahko zaposlene spravlja v veliko stisko. Prav zato je
namen delovnega čas po življenjskih fazah nuditi dodatno pomoč

in podporo delavcem pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ob premostitvi problemov, s katerimi se soočijo v določenih
življenjskih obdobjih, in prispevati k boljši kakovosti delovnega
življenja ter večji učinkovitosti in s tem tudi k boljšim poslovnim
rezultatom. V okviru tega ukrepa se lahko z zaposlenim sklene individualni dogovor o neplačani odsotnosti z delovnega mesta ali
zaposlitvi za krajši delovni čas za določeno (dogovorjeno) obdobje.
Dodatni neplačani dopust zaradi izrednih družinskih
razlogov
Namen ukrepa je nuditi pomoč sodelavcem, ki se zaradi bolezni
otrok in drugih družinskih članov znajdejo v veliki osebni stiski;
približati se delavcu ter mu nuditi pomoč in podporo, izkazati razumevanje za izjemne družinske situacije.
O pogojih in postopku koriščenja sta za vsak posamezen ukrep
sprejeta protokola in sta dostopna na intranetni strani pod rubriko Družini prijazno podjetje.
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Letos jeseni so za zaposlene na področju zdravstvene
nege in oskrbe v naši bolnišnici potekale delavnice
timbildinga, namenjene izboljšanju timskega dela.

Izkušnje mentorjev
ob praksi študentov
Klinična praksa študentov VŠZNJ se že četrto leta izvaja tudi v Kliniki
Golnik, ki ima priznan status učne baze. V največjem obsegu se izvaja v
SB Jesenice in Kliniki Golnik, sledijo ostale učne baze.
Barbara Zadnik in Katja Vrankar

Ilustracija Pabla E. Fabischa z naslovom Telemach
in mentor iz knjige francoskega katoliškega
teologa, nadškofa in pesnika Fenelona z naslovom
Telemachove prigode (Les Adventures de Telemaque)
iz leta 1699. Vir: http://www.timelessmyths.com/
classical/odyssey.html.
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Prvi jesenski dnevi so tudi v letošnjem letu v našo bolnišnico spet
prinesli nove, mlade in sveže obraze. Ker je Klinika Golnik med
drugim tudi izobraževalna ustanova, kjer se kalijo bodoči in mladi
kadri, so se nam v delovnem okolju na klinični praksi pridružili študenti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
Študenti opravljajo klinično prakso na vseh oddelkih pod mentorstvom diplomiranih medicinskih sester. Mentorstvo zahteva veliko
časa, pripadnosti in določeno stopnjo čustvene vpletenosti, zato se
mentorji trudimo in skušamo študente naučiti novih veščin, jih voditi in seznanjati z vrednotami kliničnega okolja ter pri tem predstavljati vzor.
V času klinične prakse poteka proces profesionalnega razvoja in
učenja, ki omogoča študentu razvijati znanje, veščine in kompetence. Usmerjena je k razvijanju odnosa in odgovornosti za dobro prakso zdravstvene nege, ki zagotavlja varnost pacientov in kakovostno
obravnavo v kliničnem okolju. Praktično učenje, ki ga zaobjema
klinična praksa, razvija veščine, kritičnost, analitičnost in spodbuja
samorefleksijo učečega.
Ko omenjamo besedo mentor, imamo v mislih starejšega, pametnejšega človeka, ki ima mlajšega varovanca (študenta) in nanj prenese
svoje dolgoletne izkušnje in znanje.
Enako kot napreduje študent, mora napredovati (se spreminjati)
tudi mentor. Brez povratnih informacij in konstruktivnega podajanja kritike (»sendvič«) ni moč uvajati sprememb in nenehno izboljševati prakse mentoriranja. Rezultati ankete o zadovoljstvu študentov z opravljanjem klinične prakse v KOPA Golnik, ki jo vsako leto
izvaja VŠZNJ po opravljeni klinični praksi v naši ustanovi, se kažejo
v pozitivni luči. Dobri rezultati nam dajejo spodbudo za nadaljnje
delo in snov za premislek: »Kaj lahko naredimo še bolje?«
O svoji mentorski izkušnji ob delu s študenti in o pogledu na poslanstvo mentorja so spregovorili nekateri naši zaposleni.

Kaj menijo o delu s študenti nekateri naši mentorji?
»Mentorstvo je vodenje bodočih sodelavcev/sodelavk skozi praktično
izvajanje teoretično običajno že usvojenega znanja in hkrati podajanje
lastnih izkušenj in strokovnosti . Od študenta pa je odvisno, koliko
tega znanja je pripravljen sprejeti. Vedno poudarjam, naj kritike ne
vzamejo za slabo, ampak kot priložnost za učenje.«
Saša Puconja
»Delo s študenti me veseli in osebno izpopolnjuje. Moje mnenje je, da
če želiš biti dober mentor, moraš pri delu s študenti uživati, se skupaj
z njimi učiti, predvsem pa videti smisel tega. Študente skušam motivirati in pri njih zbuditi samoiniciativnost. Trudim se ustvariti okolje,
v katerem se bodo dobro počutili, treba pa je vzpostaviti tudi vzdušje
zaupanja in odkritega komuniciranja. Ko to dosežem, je zadovoljstvo
obojestransko.«
Nataša Grahovec
»Kot mentor se počutim odlično, kajti svoje znanje in izkušnje delim
z drugimi, pri čemer imam občutek, da sem koristna in bolj samozavestna.«
Barbara Moravac
»Pri delu s študenti se je včasih treba postaviti v njihovo vlogo, saj smo
bili tudi mi študentje in ni nam bilo vedno vse všeč. Vsi želimo, da pri
opravljanju vaj ali klinične prakse odnesejo informacije, ki jim bodo
pri njihovem delu koristne.«
Dejan Doberšek

Koliko certifikatov
– koliko presoj?
V Kliniki Golnik imamo pet formalnih potrdil oziroma certifikatov, ki
dokazujejo, da izpolnjujemo zahteve organizacijskih standardov ISO
9001, Vlagatelji v ljudi, Družini prijazno podjetje, NIAHO in Bolnišnica
za promocijo zdravja.
Danica Šprajcar, Romana Martinčič

bimo za varnost in zdravje zaposlenih na njihovih delovnih mestih.
Kljub zgoraj zapisanemu med zaposlenimi kdaj ujamemo razmišljanje, da bi zadeve, ki jih od nas zahtevajo standardi, v vsakem primeru naredili. Pa je res tako? Avtorici prispevka verjameva v potrebnost standardov. Le-ti (s svojimi različnimi poudarki) usmerjajo
naše procese k nenehnemu izboljševanju. Pospešujejo naš razvoj,
pomagajo nam pri odkrivanju področij, kjer smo strokovno dobri in
organizacijsko učinkoviti. In na to tudi upravičeno ponosni. Odkrivajo pa nam tudi področja, kjer smo nekoliko šibkejši. Nekoliko poetično povedano, nam predstavljajo svetilnik, proti kateremu moramo pluti, da ne izgubimo prave smeri ali celo ne nasedemo na čereh.
Jasno je, da bi pluli tudi brez presoj in zgoraj omenjenih standardov.
Zavedati pa se moramo, da bi bila ta plovba bolj nevarna, mornarji
manj organizirani, končna destinacija pa večkrat zgrešena. Prav zato
meniva, da nam izvajanje zahtev standardov ISO 9001, Vlagatelji v
ljudi, Družini prijazno podjetje, NIAHO in Bolnišnica za promocijo
zdravja koristi pri izvajanju poslanstva Klinike Golnik. Zato si bomo
še naprej prizadevali za izpolnjevanje njihovih zahtev. Presojevalci, ki presojajo našo uspešnosti pri tem delu, pa bodo dobrodošli,
dokler nas bodo s svojimi obiski in ugotovitvami spodbujali k večji
kakovosti in učinkovitosti našega poslovanja.

POPRAVEK
V prejšnji, tretji letošnji številki Pljučnika nam jo je zagodel
tiskarski škrat. V prispevku o taj či čuanu na strani 13 smo v
predzadnjem odstavku napačno zapisali, da mora vadba trajati 60 minut. Pravilno je namreč, da mora celotna vadba (vsi
liki skupaj) trajati 6 minut. Udeleženkam tečaja, ki so pripravile prispevek, se za napako opravičujemo.
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V letošnjem letu so nas zato obiskale kar štiri ekipe presojevalcev.
Pri standardu Bolnišnica za promocijo zdravja nam je pridobitev
pridružitvenega certifikata omogočila ustrezno izvedena samopresoja, ki je dokazovala izpolnjevanje zahtevanih meril.
Priprave na presoje in njihova izvedba zahteva kar nekaj časa številnih sodelavcev. Izvedba presoj je povezana tudi s finančnimi stroški.
Poleg presojevalcev, ki nas obiskujejo v povezavi z navedenimi certifikati, naše delo pregledujejo tudi drugi presojevalci oz. ocenjevalci.
Gre za različne obvezne nadzore, kot so presoje medicinskih laboratorijev, lekarne, oddelka za raziskovalno delo in podobno. Gre za
obvezne nadzore, ki nam omogočajo pridobitev dovoljenj za delo,
izvajanje raziskovalnih študij in drugih aktivnosti iz naše dejavnosti.
Obveznim presojam se ne moremo izogniti. V primeru presojevalcev, ki jih povabimo, da nas presodijo na osnovi dogovorjenega
standarda, pa se moramo vprašati, kakšne so koristi, ki jih imamo
od njihovih presoj.
Standarda ISO 9001 in NIAHO nas spodbujata k dobro organiziranemu in strokovno korektnemu delu. Standard ISO 9001 še posebej
poudarja stalno izboljševanje, standard NIAHO pa daje večji poudarek različnim elementom zdravstvene oskrbe.
Standard Bolnišnica za promocijo zdravja nam nalaga, da z različnimi pristopi promoviramo zdravje tudi pri pacientih s kroničnimi
boleznimi.
Skrb za razvoj, varnost in zdravje pri delu in zadovoljstvo zaposlenih
podpirajo vsi standardi, za katere smo pridobili certifikate za izpolnjevanje njihovih zahtev. Standard Vlagatelji v ljudi posebej poudarja razvoj kompetenc zaposlenih na področju vodenja. Standard
Družini prijazno podjetje nas spodbuja, da poskrbimo za različne
aktivnosti, ki podpirajo družbeno odgovorno usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, ki postaja eno ključnih vprašanj, s katerimi se soočajo sodobne družine in zaposleni. Standard
Bolnišnica za promocijo zdravja pa nam med drugim nalaga, da skr-

Moj predlog
Od ideje do realizacije koristnega predloga je kar nekaj korakov, ki
določajo usodo porojene zamisli. Vsak prispeli predlog se evidentira in
se mu določi številka. Nato se določi področje, saj je od tega odvisno,
kdo bo podal strokovno mnenje. S pridobitvijo strokovnega mnenja se
opredeli, ali je prispeli predlog koristen ali ne.
Katja Sušnik
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Predstavljamo vam nove koristne predloge.
15/11, Judita Žalik
Popravek na obvestilu o naročenem datumu
Na obvestilo, ki ga prejme pacient, naj se dopiše, da se morajo v
sprejemni pisarni javiti vsaj pol ure pred uro
preiskave.
16/11, Nikolina Rozman
Opozarjanje bolnikov na pregled s sms-ji
Pet dni pred pregledom bi pacient
dobil sporočilo, ki bi ga spomnilo na pregled in mu dalo možnost
prenaročila, če ne more priti. Tako bi laže zapolnili termine s pregledi »Nujno«.
17/11, Robi Tavčar
Nakup kalibratorja za termometre genius.
Z nakupom takega kalibratorja bi se zmanjšali stroški kalibracij,
ki so potrebne za termometre Genious. Investicija bi se povrnila v
manj kot treh letih.
22/11, Rudi Sluga
Izboljšanje prometne signalizacije.
Na parkirišču pred odd. 100 je slaba prometna signalizacija – predlog namestitve table (smer izhoda in opozorilo: izhod – avtomatska
zapornica).
27/11, Jana Tršan
Štoparica za točno odčitavanje kožnih testov.
Alergijski testi trajajo TOČNO 15 minut in bolniki ne glede na opozorila pridejo nazaj v ambulanto kasneje, posledično se morajo dostikrat zaradi netočnosti testi ponoviti. Štoparica bi bila v obliki ure
ali verižice, nastavila bi jo sestra.
Vsi predlogi, ki so spoznani za koristne, so večkrat letno obravnavani tudi znotraj komisije za kakovost, ki se na podlagi kriterijev
za ocenjevanje koristnih predlogov odloči, kateri predlog si zasluži tudi denarno nagrado. Lahko so to naj predlogi kvartalov ali naj
predlog leta.

Rudi Sluga z Bolniškega oddelka 100, avtor naj predloga I. kvartala, in Nataša
Zaplotnik iz Sterilizacije, soavtorica enega od dveh naj predlogov II. kvartala. Na
fotografiji manjkata Zdenka Ribnikar iz sterilizacije, soavtorica enega od dveh
naj predlogov, in Nikolina Rozman iz Pulmološko- alergološke ambulante Golnik,
ki je avtorica drugega naj predloga II. kvartala. Foto: K. Sušnik.

Naj predlog I. kvartala
Za najkoristnejši predlog I. kvartala leta 2011 sta bila izbrana dva
predloga:
Prvi se nanaša na izdelavo informacijske podpore (Programa) za izračun rezultatov (norme + podatki) testov
Pljučne funkcije, ki se nato vnašajo v birpis. S programom, ki
bi imel že vnesene norme, bi se skrajšal čas iskanja le-teh, z vpisovanjem podatkov pa bi program že sam naredil izračun, katerega
rezultate bi se nato samo skopiralo v birpis. S tem bi se skrajšal čas
dela in zmanjšale možnosti napak. Predlog je podal g. Rudi Sluga
(5/11).
Drugi nagrajeni predlog prvega kvartala sta podali ga. Zdenka
Ribnikar in ga. Nataša Zaplotnik (11/11) in se nanaša na uporabo košaric pri sterilizaciji. V plazma sterilizatorju je bilo
treba male zavitke (sterilni material) prilepiti z lepilnim trakom, da
med procesom sterilizacije niso prekrili senzorja , kar bi povzročilo
prekinitev procesa in ponovitev celega cikla. S ponovitvami so izgubljali čas in denar, saj so ampule peroksida, ki jih uporabljajo pri
sterilizaciji, kar velik strošek. V košaricah s pokrovom se material
ne bi premikal in prekrival senzorja, odpade nepotrebno lepljenje
z lepilnim trakom in ponavljanje neuspelih sterilizacij. Enostavna
rešitev, ki prihrani veliko časa in denarja.
Naj predlog II. kvartala
Za najboljši predlog II. kvartala je bilo izbrano opozarjanje
bolnikov na pregled s sms-ji, ki ga je podala ga. Nikolina Rozman. Ga. Nikolina je naredila pregled neopravičenih izostankov in
ugotovila, da je frekventnost visoka, termini pa ostajajo nezapolnjeni in čakalne vrste nespremenjene.
Naj kvartalni predlogi
Najboljši predlog kvartala se nagradi z denarno nagrado v vrednosti 100 evrov, če je nagrajencev več, se nagrada deli na sorazmerne
deleže.
Pogoj za izplačilo nagrade je realizacija predloga, s čimer želimo
nagrajence spodbuditi k angažiranju pri realizaciji in sodelovanju z
osebo/službo, zadolženo za realizacijo predloga.

Izbor logotipa za akcijo Moj predlog
Na natečaj za izbor logotipa, ki smo ga izvedli poleti, je prispelo 22 predlogov. V času priprave prispevka poteka 1. krog
izbora logotipa, v katerem bomo do konca novembra izmed
vseh prispelih z glasovanjem zaposlenih izbrali 3 superfinaliste, ki se bodo uvrstili v drugi krog. Izmed teh treh boste
zaposleni do konca decembra dokončno izbrali zmagovalni
predlog, ki bo od takrat naprej zaščitni znak akcije. Spremljajte intranet in e-pošto, da boste na tekočem. Avtor predloga bo
dobil nagrado, o njej pa več v naslednji številki

Prenova
organizacije dela
na oddelku 600
Saša Kadivec, Lojzka Prestor

Na Bolniškem oddelku 600 od oktobra letošnjega leta poteka tudi nočna izmena diplomiranih
medicinskih sester. Prenova organizacije dela v
zdravstveni negi na omenjenem oddelku in z njo
predvidena stalnost spremembe procesa dela je
pomemben korak h kakovostnejši in varnejši obravnavi pacientov.
Zdravstvena nega se mora prilagajati spremembam tako organizacijsko, vsebinsko kakor tudi kadrovsko. Prav zaradi zahtevnosti pacientov je postalo jasno, da dežurstvo ne zadosti
potrebam po kakovosti in varnosti v zdravstveni negi. Zato
smo že pred letom uvedli popoldanski turnus diplomirane
medicinske sestre, oktobra letos pa tudi nočnega.
Na Bolniškem oddelku 600 obravnavamo vsako leto več pacientov, ki potrebujejo neinvazivno mehanično ventilacijo
(NIMV). Včasih so take paciente obravnavali le v enotah intenzivne terapije. NIMV se je pred leti preselila iz Oddelka
za intenzivno terapijo in nego na Bolniški oddelek 600. Nov
način obravnave je zahteval drugačen pristop, predvsem pa
veliko izobraževanja.
O povečanem številu pacientov na NIMV povejo največ številke: leta 2005 se je izvajala pri 3 pacientih, leta 2006 pri 9,
leta 2007 pri 7, od junija 2008 do julija 2009 pri 50 in od avgusta 2009 do julija 2010 pri 88 pacientih.
Letos je bilo teh pacientov že več kot 80. Tedensko obravnavamo povprečno pet pacientov, obravnava teče v vseh treh
izmenah. Zaradi povečanega števila pacientov smo želeli zagotoviti isto raven kakovosti in varnosti v vseh treh izmenah.
Zato smo spremenili kadrovsko zasedbo in v nočni izmeni je
eno srednjo medicinsko sestro zamenjala diplomirana medicinska sestra.
Tako smo zagotovili navzočnost diplomirane medicinske sestre ob pacientu, ki potrebuje zahtevnejšo zdravstveno nego.
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Najboljši kvartarni predlogi
Podelili smo nagrade za najboljše koristne predloge I. in II. kvartala
leta 2011.

Intervju z Dejanom
Doberškom
Dejan Doberšek, diplomirani zdravstvenik, zaposlen na Oddelku za
intenzivno terapijo in nego Klinike Golnik, je letos postal predsednik
Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji pri Zbornici
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Katja Vrankar

Pljučnik | december 2011 | stroka v vsakodnevnem delu

22

Dejan je od leta 2006 zaposlen v Bolnišnici Golnik na Oddelku za
intenzivno terapijo in nego. Ko je prišel na razgovor za službo, je
imel jasno začrtane cilje. V dobrih štirih letih dela na Golniku smo
ga spoznali kot pozitivno naravnanega človeka, s trdno voljo doseči
cilje, ki si jih je zastavil. Vedno pove svoje mnenje, glasno in odločno. Pa ne da bi se z njim vedno strinjali (smeh) … Ker pa trdno stoji
za svojimi stališči, kot sogovornik potrebuješ močne argumente, da
ga prepričaš o nasprotnem. Kar pri njem kot sodelavcu cenim, je
njegov pozitivni odnos do dela, bolnikov in sodelavcev. Že precej
na začetku zaposlitve na Oddelku za intenzivno terapijo in nego se
je kot aktivni član priključil strokovni sekciji, v letošnjem letu pa je
bil izvoljen za predsednika Strokovne sekcije medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in
transfuziologiji pri Zbornici – Zvezi.
Čeprav je moj sodelavec že skoraj pet let, me je vseeno zanimalo,
kakšen človek se poda na zahtevno pot vodenja neke delovne skupine, zato sem ga povprašala …
Se lahko na kratko predstaviš?
Prihajam iz Loke pri Žusmu in kot večina se verjetno tudi ti sprašuješ, kje to je – blizu Podčetrtka. Takoj po končani srednji zdravstveni
šoli sem se zaposlil v UKC Ljubljana na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo. Po petih leta dela v UKC Ljubljana sem se zaposlil v
Zdravstvenem domu Ljubljana v Centru za preprečevanje in zdravljenih odvisnih od nedovoljenih drog, leta 2006 pa sem se zaposlil v
Bolnišnici Golnik na Oddelku za intenzivno terapijo in nego.
Kako bi opisal sebe kot osebnost, od vrednot do zanimanj, hobijev ...
Če se opredelim glede na temperament, bi zase lahko rekel, da

sem sangvinik s pridihom kolerika in občasnega flegmatika. V
življenju se poskušam držati svojih načel, ki sem jih utrjeval na
svoji življenjski poti. Poskušam biti pošten in enak do vseh ljudi,
ki me obkrožajo, za svojo včasih pretirano nagnjenost k poštenju in
pravici se lahko zahvalim očetu, kajti v življenju še nisem srečal bolj
poštenega človeka. Imam tudi slabe lastnosti, kot so trma, svojeglavost in podobne muhe vsakdanjega človeka, in nič nisem drugačen,
tudi jaz imam slabe dneve.
Veliko se smejim, in to precej naglas, rad se zabavam pri delu, ki ga
opravljam, imam pa rad red in dobro opravljeno delo, kar mi včasih
vzame precej časa, ker drugi pravijo, da kompliciram, no, meni se
zagotovo ne zdi tako (smeh).
Kljub temu da vsak dan po službi nadaljujem delo za strokovno sekcijo, to jemljem kot hobi, saj me veseli in opravljam ga z velikim
zadovoljstvom. Menim, da če ljudem dovoliš opravljati tisto, kar si
želijo, bo njihovo delo veliko bolje opravljeno, vendar se na žalost
tega vedno ne da omogočiti.
V času, ki mi ostane, rad odigram igro tenisa, sicer nisem profesionalec, a v tem zelo uživam.
Ali lahko na kratko opišeš področja dela, ki jih omenjena strokovna sekcija pokriva?
Strokovna sekcija pokriva tri strokovna področja: anesteziologijo,
intenzivno terapijo in transfuziologijo. Njene naloge so organizacija
strokovnih seminarjev z ožjih strokovnih področij, oblikovanje doktrin, protokolov, smernic s področij, ki jih pokriva, sodelovanje z
domačimi in mednarodnimi organizacijami in še bi lahko našteval.
Kakšna je organizacija dela znotraj sekcije, glede na
to, da zajema tri tako obširna področja?
Ker pokrivamo tri specifična področja, imamo zato tri delovne

stvenih tehnikov v intenzivni negi (EfCCNa). Zato sem se letos oktobra udeležil polletnega sestanka v Jeruzalemu v Izraelu in
zagotovo lahko rečem, da so pogovori potekali pozitivno. Če bo sreča, bom naslednje leto kot predstavnik zastopal strokovno
sekcijo v EfCCNa.

skupine, ki jih vodijo koordinatorji za posamezno področje. Seje
izvršnega odbora potekajo skupno za vse tri delovne skupine strokovne sekcije, po potrebi se sklicujejo seje za posamezne delovne
skupine.
Mineva že osem mesecev, odkar si predsednik omenjene
sekcije. Kakšna je tvoja ocena dela v tem začetnem obdobju?
Težko ocenim svoje delo, to vprašanje bi bilo dobro postaviti članom strokovne sekcije (smeh). Dela nikoli ne zmanjka. V tem času
smo organizirali en dvodnevni seminar in tri enodnevne učne delavnice, imeli tri sestanke IO in delovnih skupin. Odkar predsedujem strokovni sekciji, se je odvilo že veliko dogodkov, za katere je
seveda potrebnega ogromno dela in priprav. Že nekaj let, preden
sem bil izvoljen za predsednika, sem aktivno sodeloval v strokovni
sekciji, a nikoli nisem imel vpogleda v ozadje delovanja. V ozadju
se izvaja ogromno aktivnosti, ki so ostalim članom seveda prihranjene. Poleg vseh aktivnosti v sodelovanju z Mednarodno federacijo
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziji (IFNA)
organiziramo svetovni kongres, ki bo naslednje leto maja v Ljubljani.
Glede na to, da pripravljate svetovni kongres, delujete
tudi zunaj Slovenije?
Ja, sodelujemo z veliko društvi in združenji zunaj Slovenije. S Hrvaškim društvom medicinskih sester za anestezijo, reanimacijo,
intenzivno nego in transfuzijo in Združenjem medicinskih sester
– tehnikov intenzivne nege, anestezije in reanimacije Republike
Srbije imamo sklenjen mednarodni sporazum o strokovnem sodelovanju. Poleg članstva v IFNA si prizadevamo postati polnovredni
člani Evropske federacije združenj medicinskih sester in zdrav-

Kaj šteješ za največji uspeh tega začetnega obdobja vodenja?
Velik uspeh je dobro sodelovanje s člani IO kot tudi z ostalimi člani
strokovne sekcije in seveda s funkcionarji naše krovne organizacije
Zbornice – Zveze. V viziji sem zapisal, da bomo pridobili članstvo
v EfCCNa, in kot sem že rekel, so pogovori na to temo potekali zelo
pozitivno, na kar sem seveda ponosen. Vesel bom, če nam v naslednjem letu to uspe izpeljati do konca.
S katero prednostno nalogo se ukvarjate v tem obdobju?
Poleg organizacije kongresa WCNA je trenutno aktualna tema Predlog Strategije razvoja in celostne ureditve področja anesteziologije,
reanimatologije in perioperativne intenzivne terapije. Trenutno
se izvaja revizija dokumenta Poklicne aktivnosti in kompetence v
zdravstveni in babiški negi, poklicne aktivnosti za področje dela
zdravstvene nege v anesteziologiji. V letošnjem letu ali v začetku
naslednjega leta pričakujemo, da nas Zbornica – Zveza pozove še
k sodelovanju pri nadgradnji poklicnih aktivnosti za področje dela
zdravstvene nege v intenzivni terapiji in transfuziologiji.
Kakšne so ambicije sekcije za naprej?
Strokovna sekcija je do sedaj korektno in strokovno opravljala ustanovitvene naloge, ki jih narekuje Zbornica – Zveza. Delo bomo
nadaljevali tudi v prihodnje. Razvoj stroke na vseh treh specifičnih
strokovnih področjih, ki jih pokriva strokovna sekcija, je seveda najpomembnejše delo, zato bo priprava izobraževanja za vsa tri področja prednostno obravnavana.
Za pogovor se ti najlepše zahvaljujem, predvsem pa ti želim čim lažje usklajevanje vseh tvojih obveznosti in doseganje začrtanih ciljev.
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Dejan Doberšek. Foto: K. Vrankar.

Katere cilje in prednostne naloge
ste si postavili pred letom dni?
Naša prednostna naloga v tem letu je bila
poleg izvedbe dvodnevnega seminarja in
učnih delavnic promocija svetovnega kongresa (WCNA), ki ga pripravljamo naslednje leto. Promocijo kongresa smo izvajali na
Danskem, Norveškem, Nizozemskem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v
ZDA itd. Organizacija svetovnega kongresa
predstavlja veliko dela in finančni zalogaj,
zato je promocija z namenom pridobitve
čim večjega števila udeležencev zelo pomembna.

Barbara Zadnik
– dobitnica
priznanja Angele
Boškin
Katja Vrankar

Barbara Zadnik, študentka
magistrskega študija Visoke
šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ), je kot posebno
priznanje za izjemne uspehe in
dosežke na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem
področju, ki so pomembno prispevali k uveljavitvi, razvoju
in ugledu VŠZNJ, prejela priznanje Angele Boškin.
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1. Senat VŠZNJ je potrdil sklep Komisije za znanstvenoraziskovalno delo in
mednarodno sodelovanje, da izredna
študentka Barbara Zadnik prejme
priznanje Angele Boškin za najvišjo
skupno povprečno oceno (9,11) vseh
opravljenih izpitov obeh letnikov študijskega programa stopnje.
2. Senat VŠZNJ je potrdil sklep Komisije za znanstvenoraziskovalno delo in
mednarodno sodelovanje, da izredna
študentka Barbara Zadnik prejme
priznanje Visoke šole za zdravstveno
nego Jesenice za najvišjo povprečno
oceno (9,25) v 2. letniku študijskega
programa druge stopnje ZN v študijskem letu 2010/2011.
Podelitev je bila 27. 10. 2011 v dvorani
Kolpern na Jesenicah.
Čestitamo!

Angela Boškin je bila prva
skrbstvena sestra na slovenskem, ki je svoje znanje namenila prepoznavanju poklica.
Zavzemala se je za ustanovitev
prve šole za zaščitne sestre na
slovenskem, iz katere izhajajo
današnje šole za medicinske
sestre

Sedež Slovenske
mreže za promocijo
zdravja v bolnišnicah
Slovenska mreža za promocijo zdravja v bolnišnicah s sedežem v Kliniki
Golnik za zdaj povezuje tri bolnišnice z namenom doseči najboljše
možne ravni zdravja in z zdravjem povezane kakovosti življenja
bolnikov, zaposlenih ter skupnosti.
Jerneja Farkaš - Lainščak, Mitja Košnik

V letošnji marčevski številki Pljučnika smo
pisali o obisku prof. dr. Hanne Tonnesen,
predsednice Mednarodne mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah, ki se je v Sloveniji
udeležila strokovnega srečanja o promociji
telesne dejavnosti v zdravstvenih ustanovah
(1). Ob tej priložnosti je Klinika Golnik prejela certifikat za vključitev v Mednarodno
mrežo za promocijo zdravja v bolnišnicah
in se zavezala, da bo ob podpori Ministrstva
za zdravje pripravila naslednje srečanje na
temo klinične promocije zdravja.
Z včlanitvijo Klinike Golnik se je sodelovanje z Mednarodno mrežo za promocijo
zdravja v bolnišnicah povečalo, aktivnosti
na področju spodbujanja drugih slovenskih
bolnišnic za pridružitev pa so se okrepile.
Kliniki Golnik je sledila Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Splošna bolnišnica Izola pa
je svoje članstvo ustrezno obnovila. Oktobra
2011 so direktorji vseh treh bolnišnic podpisali dogovor o slovenski koordinacijski bolnišnici in nacionalnem koordinatorju. Temu
je sledil podpis mednarodnega dogovora o
ustanovitvi Slovenske mreže za promocijo
zdravja v bolnišnicah, ki je bil obravnavan
in sprejet 11. novembra 2011 na sestanku
upravnega odbora Mednarodne mreže za
promocijo zdravja v bolnišnicah (slika 1).
Ministrstvo za zdravje je proces razvoja nacionalne mreže vseskozi spremljalo in aktivno podpiralo.

Slovenska mreža za promocijo zdravja v
bolnišnicah bo nudila strokovno podporo
članicam, skrbela za prenos primerov učinkovitega povezovanja javnozdravstvenih
in kliničnih praks, spodbujala bolnišnice
za sistematično strokovno, raziskovalno in
pedagoško delo na področju klinične promocije zdravja, ustvarjala partnerstva in
podpirala privzemanje preventivnih načel
v organizacijsko strukturo in kulturo bolnišnic (2). Svoj sedež bo imela v Kliniki
Golnik in bo sprva povezovala tri bolnišnice, ki so sprejele strategijo Mednarodne
mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah
in ki si bodo prizadevale učinkovito povezovati javnozdravstvene in klinične prakse
z namenom doseganja najboljše možne
ravni zdravja in z zdravjem povezane kakovosti življenja bolnikov, zaposlenih ter
skupnosti.
Ob ustanovitvi nacionalne mreže je v predavalnici Klinike Golnik potekalo strokovno srečanje z naslovom »Promocija zdravja
v bolnišnicah«. Pokrovitelj srečanja je bilo
Ministrstvo za zdravje. Udeležence iz več
slovenskih bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov so uvodoma pozdravili prof.
dr. Mitja Košnik, direktor Klinike Golnik,
Marijan Ivanuša, vodja Urada Svetovne
zdravstvene organizacije v Sloveniji, in
prof. dr. Ivan Eržen, državni sekretar na
Ministrstvu za zdravje (slika 2). Poudarili

Klinika Golnik je koordinacijska bolnišnica in sedež
Slovenske mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah.
Foto: arhiv Klinike Golnik.

V prvi vrsti sedijo z leve proti desni udeleženci srečanja: mag. Marija Seljak, dr. med., direktorica Inštituta
za varovanje zdravja, prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., direktor Klinike Golnik, prof. dr. Ivan Eržen, dr.
med., državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, asist. dr. Jerneja Farkaš - Lainščak, dr. med., nacionalna
koordinatorica mreže, in prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med. Foto: K. Sušnik.

sklepni razpravi so se udeleženci strinjali,
da je ustanovitev nacionalne mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah izjemnega
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so pomen spodbujanja aktivnejšega sodelovanja in izmenjave znanj med kurativnim
in javnozdravstvenim delom zdravstvenega varstva, kar bo pripeljalo do celovitejšega in popolnejšega pristopa obravnave
individualnih in skupinskih zdravstvenih
problemov. Uvodni predstavitvi koncepta
klinične promocije zdravja in učinkovitega povezovanja javnozdravstvenih ter
kliničnih pristopov (3, 4) so sledili prikazi
primerov izvajanja načel promocije zdravja v Kliniki Golnik: sistematično izvajanje
zdravstvenovzgojnih programov (5), prizadevanja za zagotavljanje zdravega, varnega
in zaposlenim prijaznega delovnega okolja
(6), vključevanje aktivnosti klinične promocije zdravja v sistem vodenja kakovosti
(7), ozaveščanje splošnega prebivalstva o
zdravem življenjskem slogu in obvladovanju najpogostejših kroničnih bolezni (8)
ter aktivno iskanje morebitnih dejavnikov
tveganja z izvajanjem preventivnega zdravstvenega varstva za specifične populacijske skupine (9). Predstavljen je bil tudi
primer raziskovalnega pristopa na področju obravnave bolnikov s kroničnimi boleznimi (10). Naštete vsebine so zbrane v
recenziranem zborniku prispevkov (slika
3), ki je izšel ob strokovnem srečanju in
ga lahko najdete na naslednjem spletnem
naslovu: http://www.klinika-golnik.si/prireditve/promocija-zdravja-v-bolnisnicah/. V

Utrinki iz Calgaryja
Tiha dražba v podporo obravnavi bolnikov s pljučnim rakom.
Prispevek je neke vrste nadaljevanje zgodbe o Judith in Gordonu
Winerju, bolnici s pljučnim rakom in njenem možu iz Calgaryja, ki sta
letos poleti obiskala Slovenijo in Golnik. 26. novembra je Judith v
imenu drugih bolnikov s pljučnim rakom pomagala organizirati letos
že 4. srečanje v podporo zbiranju sredstev za zdravljenje in obravnavo
bolnikov s pljučnim rakom.
anja simonič
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»Lepo pozdravljeni.
Opravičujeva se, da tako neformalno sporočilo pošiljava tako različnim članom najine
družine in prijateljem, toda kot vsi veste, je
Judith zbolela za pljučnim rakom, ki se je
razširil v njene kosti. Za zdaj se dobro drži
in pričakujeva nadaljevanje kemoterapije in
obsevanja v bližnji prihodnosti, pri čemer
upava, da bo zdravljenje upočasnilo napredovanje njene bolezni.
Tisti, ki poznate Judith, si lahko mislite, da
ni takšne vrste človek, ki bi mirno sedel ob
strani in ničesar storil zase in za mnoge druge, ki trpijo zaradi te težke bolezni. Dogodilo se je, da se ji je ponudila prav ta priložnost
– pomagati!!!
Tako je letos prvič in vsekakor ne zadnjič
vpletena v sedaj že četrto srečanje v podporo Onkološki kliniki Tom Baker v Calgaryju, ki bo potekalo 26. novembra 2011
v Crossroads Community Centru. Z Judith želiva nadaljevati dosedanje uspehe pri
zbiranju sredstev z večerjo, plesom in tiho
dražbo. Doslej je bilo zbranih že več kot
29.650 kanadskih dolarjev za raziskave o
pljučnem raku, izobraževanje in oskrbo bolnikov s pljučnim rakom.
The Southern Alberta Lung Tumour Group je v Alberti vodilna skupina na podro-

čju raziskovanja, zdravljenja in oskrbe
bolnikov s pljučnim rakom. Vzpostavljena sta dva nova fonda: Southern Alberta
Lung Cancer Research (TBCC) Fund, ki
zagotavlja inovativne raziskovalne projekte na področju pljučnega raka, pri čemer
bodo ti projekti izvedeni tukaj, v Alberti.
The Southern Alberta Lung Cancer Patient Care & Education Fund pa bo zagotovil, da bodo bolniki s pljučnim rakom

imeli dostop do različnih možnosti izobraževanja.
Da bi to postalo možno, vas vabiva, da postanete donatorji, ki podpirate naše vsakoletno zbiranje sredstev. Del večera bo vključeval tiho dražbo, v katero, upava, se boste
lahko vključili in tako podprli naš projekt.
Vaša podpora bo pomagala zavezanosti
Alberta Cancer Foundation’s, da podpre že
obstoječe svetovne iniciative na področju

Judith in Gordon Winer ter njuni trije otroci Jeffrey, Allison in Hillary.
Foto: osebni arhiv G. Winerja.

Septembra je tudi na moj elektronski naslov
prispelo naslednje pismo:

Po več mesecih dela mnogo prostovoljcev
se je trud vseh obnesel in prireditve 26. novembra se je udeležilo kar 200 ljudi. Večer je
bil pester, saj je ponujal celo vrsto dogodkov,
med katerimi je bila t. i. tiha dražba najrazličnejših predmetov, za katere so poskrbeli tudi bolniki s pljučnim rakom in njihove
družine. Brez najbolj raznovrstnih iger, ki
si jih morete zamisliti, glasbe, ob kateri so
se obiskovalci tudi zavrteli, ter pesmi, ki jo
je zapel eden od bolnikov s pljučnim rakom
Don Mackie, večer ne bi bil enak. Gordon
mi je v sporočilu napisal, da so se vsi zabavali. Končni izračun dobljenih sredstev je pokazal, da toliko sredstev doslej še niso zbrali
nobeno leto, poleg tega so ljudje prispevali
največje število donacij doslej. Srečanje je
bilo nadvse uspešno, vendar si želijo, da bi
jim drugo leto uspelo k dogodku privabiti še
več ljudi in ga narediti še uspešnejšega. Zapisal je tudi, da je bil smeh in da so bile solze,
toda da so se vsi zbrali z namenom pomagati ob težki bolezni, kot je pljučni rak. Nekaj
utrinkov novembrskega večera lahko vidite
na fotografijah, ki sta jih poslala Judith in
Gordon prav za Pljučnik.
Morda bodo v navdih tudi nam na slovenskih tleh: vsem zdravstvenim delavcem, ki se
pri svojem delu srečujemo z bolniki s pljučnim rakom in njihovimi družinskimi člani,
kot tudi našim bolnikom s pljučnim rakom
in njihovim družinam, da se med seboj povežemo z namenom pomagati.
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Lisa Lamont, klinična socialna delavka pri pripravah
na tiho dražbo. Foto: osebni arhiv G. Winerja.
Judith Winer s kolački v obliki pljuč in okrašenimi s perjem v
indijanski tradiciji. Darovala jih je medicinska sestra, zaposlena v
onkološki kliniki v Calgaryju. Foto: osebni arhiv G. Winerja.
Angažiranost in strastna zavzetost obiskovalcev
med dražbo. Foto: osebni arhiv G. Winerja.

r aziskovanja, preventive in screeninga pljučnega raka in tako omogoča kakovostno
oskrbo bolnikov s pljučnim rakom.
Najin osebni cilj je zbrati 10.000 dolarjev s
prodajo vstopnic po 25 dolarjev, tiho dražbo
in preprosto staro dobro gotovino. Prilagava
še kopijo revije Leap (revija, ki je po vsebini in bralcih primerljiva z revijo Okno, ki jo
izdaja Združenje onkoloških bolnikov Slovenije), za katero je Judith intervjuvana. Z
vsako donacijo vam bo Judith osebno podpisala in poslala revijo Leap. Prosiva, storite,
kar lahko in prenesite to še tistim, za katere
veste, da so pripravljeni pomagati.
Prilagava še obrazec za donatorje. Če imate
kaj vprašanj o tem dogodku ali bi radi postali sponzorji oziroma sodelovali kako drugače, naju pokličite …
Hvala, s toplimi pozdravi,
Gordon and Judith«

Obisk medicinskih sester iz
Republike Srbije
Dejan Doberšek

Obisk iz Srbije, v ospredju gostitelj Dejan Doberšek in
Gordana Dragošev. Foto: arhiv Klinike Golnik.

Septembra je Kliniko Golnik obiskalo 17 medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov iz Republike Srbije.
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Predsednica Združenja medicinskih sester – tehnikov intenzivne
nege, anestezije in reanimacije Republike Srbije Gordana Dragošev
je sprejela moje povabilo, da v času svoje ekskurzije člani združenja obiščejo Kliniko Golnik. Prišli so iz različnih krajev Srbije, od
Niša, Beograda do Vrnjačke Banje, in z različnih področij dela v
zdravstveni negi. Večina je zaposlena na področju intenzivne terapije in anesteziologije.
V času svoje ekskurzije so obiskali tudi bolnišnico v Zagrebu, Ljubljani in Italiji, zadnji dan pa še Kliniko Golnik.
V bolnišnici smo jim pripravili predstavitveni program. Dr. Saša
Kadivec je predstavila Kliniko Golnik, ga. Danica Šprajcar pa prejete standarde in certifikate Klinike Golnik.
Po uvodnih predavanjih je sledil ogled Klinike. Mojca Novak je

pripravila kratko delavnico o razkuževanju rok, na kateri so udeleženci lahko z didaktoboxom preverili učinkovitost.
Večji poudarek pri predstavitvi dejavnosti je bil na področju Oddelka za intenzivno terapijo in nego, neinvazivne mehanične ventilacije in Laboratorija za motnje dihanja med spanjem. Ga. Katja
Vrankar je predstavila dejavnost Oddelka za intenzivno terapijo in
nego s kirurško dejavnostjo. Ga. Jasmina Gabrijelčič je predstavila
Laboratorij za motnje dihanja med spanjem, ga. Lojzka Prestor pa
neinvazivno mehanično ventilacijo. Naše strokovno druženje na
Kliniki Golnik se je končalo s kosilom in kavo.
Predsednica Združenja medicinskih sester – tehnikov intenzivne
nege, anestezije in reanimacije Republike Srbije Gordana Dragošev
se je vsem, ki so omogočili obisk Klinike Golnik, iskreno zahvalila in nas prijazno povabila na obisk v Srbijo. Zahvale in izražanja
zadovoljstva ob obisku v naši bolnišnici so pošiljali še pozneje po
elektronski pošti.

Astrupov aparat
Matjaž Bizjak
Astrupov aparat. Foto: K. Sušnik.

Plinska analiza krvi (merjenje pH, parcialnega tlaka kisika in parcialnega tlaka CO2 v
arterijski krvi) se danes meri s specifičnimi
mikroelektrodami (s pH-, pO2- in pCO2elektrodo) v avtomatskem aparatu iz enega
majhnega vzorca krvi, tj. približno 0,5 ml.
V začetku 60. let prejšnjega stoletja se je v
naši bolnišnici plinska analiza krvi opravljala z meritvijo pH z makroelektrodo, z
merjenjem celokupne količine transportiranega kisika in ogljikovega dioksida ter
z merjenjem zasičenja krvi s kisikom ali
tim. saturacije. Za te meritve je bilo treba
odvzeti približno 10 ml arterijske krvi, postopki pa so bili dolgotrajni in so se izvajali s tremi različnimi aparati: pH-metrom,

hemoreflektorjem in aparatom po Van
Slykeju. Zato je pomenil nakup Astrupovega aparata sredi šestdesetih let pravo malo
revolucijo v merjenju posameznih parametrov plinske analize krvi. Aparat je namreč
omogočal merjenje pH, pCO2 in pO2 v približno 1 ml velikem vzorcu krvi na enem
mestu in v relativno kratkem času. Ker sta
količini transportiranega kisika in ogljikovega dioksida povezani s svojima parcialnima tlakoma, merjenje z Van Slykejevim
aparatom ni bilo več nujno potrebno. Izpolnjeni so bili pogoji za serijske meritve in
plinska analiza krvi je postala pomembna
rutinska preiskava.
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Kako nastane
Pljučnik?
Če vas zanima, kako pridemo od prvih idej do
končanega zvežčiča nove številke, pa si nikoli
niste upali vprašati, si preberite spodnje vrstice.
V opozorilo: branje bo naporno!
Anja Blažun
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Spet na začetku: sestanek uredniškega odbora
Glavna urednica skliče sestanek vseh članov uredniškega odbora in
hkrati pošlje prve ideje za novo številko s prošnjo, da naj do sestanka
še tudi sami razmislimo, o čem bi pisali. Na sestanku, na katerem
nas je včasih komaj kaj, spet drugič vsi, saj pri različnih vrstah dela
in enot, iz katerih prihajamo, hitro pride do česa nepredvidenega,
se najbolj skušamo posvetiti vsebini: postopoma se »sprehodimo«
po rubrikah in dodajamo ideje. Nam pa vedno in obvezno zmanjka
časa, saj se poleg vsebine najde še neverjetno veliko drugih idej za
dodatne ali nove rubrike, veliko je »možganskih neviht« in posledično smeha ali poglobljenih debat, med katerimi prehitro odjadramo
od prvotne namere. V zadnjem letu je bilo vsega skupaj še veliko
več, tudi sestanek uredniškega odbora je bil več kot le eden za eno
številko, saj smo se med drugim posvečali tudi osvežitvi Pljučnikovih stalnih rubrik in dodali kar nekaj novih; kot je razvidno med
branjem teh vrstic, pa nam je uspela tudi dolgo načrtovana in izvedbeno naporna grafična prenova.
Po sestanku uredniškega odbora glavna urednica vsem pošlje dogovorjeno vsebino nove številke, vedno pa je nekaj prostora še za
tiste prispevke, ki priletijo v številko naknadno in tik pred zdajci,
saj v ustanovi, ker se vsak dan dogaja toliko reči, drugače pač ne
gre.
Stopnja čaranja: kapljanje prispevkov, urejanje, lektoriranje
Dnevi od prvega sestanka do roka za oddajo vedno tečejo s svetlobno hitrostjo in prvi rok za oddajo prispevkov, ki ga postavimo, je
– žal –bolj kot ne sam sebi namen, saj se ga redko kdo drži – čeprav
je postavljen z vso resnostjo :) Od te točke naprej se začne čaranje
glavne in tehnične urednice, s pomočjo katerega nam je do zdaj še
vedno uspelo dokončati vsako številko glasila, čeprav ne ob povsem
načrtovanem datumu, pa vendarle.

Ko članki le začnejo padati v Pljučnikov nabiralnik, jih tehnična
urednica shrani in si to vestno zabeleži, saj možgani že po petih ali
desetih prejetih prispevkih ne sledijo več, kdo je poslal kaj in na kaj
je pozabil, kaj je treba koga še prositi.
Prištejmo k temu še urejanje slikovnega gradiva – če je sreča, fotografije dobimo v formatu .jpg in zadostne kakovosti, največkrat pa
avtorji nevede naredijo medvedjo uslugo in pošljejo sliko skupaj s
prispevkom v wordovem dokumentu. Velikokrat fotografiranje naročava urednici sami, kar pomeni dodatno klicanje in/ali dopisovanje, dogovarjanje in čakanje.
Glavna urednica, če se le da, prebere vse članke. Če članek dobi zeleno luč, ga pošlje lektorici Jasni, sicer avtorja prosi za nekaj popravkov in ga šele takrat posreduje v lektoriranje.
Naša lektorica Jasna Zupan nam je zaupala: »Kratke članke za Pljučnik vpletem med druga daljša besedila, ki jih obdelujem/lektoriram.
Včasih to pomeni, da jih vzamem prek vrste, drugič pa morajo malo
počakati.
Vsak članek preberem vsaj dvakrat. Prvo branje je vsebinsko branje.
Pozorna sem na vsebino, da zadeva stoji, kot rečemo, hkrati pa že
popravljam jezikovne in slovnične napake. Drugo branje je namenjeno preverjanju popravkov iz prvega branja in stilističnim popravkom. Če je besedilo zelo 'pordelo', potem ga preberem še tretjič.«
Tako mi prispevki kapljajo z dveh strani – nekaj še od zamudnikov
in drugi že lektorirani. Najkasneje v tej točki, če ne že kdaj prej, epoštni nabiralnik začne javljati, naj že končno izbriševa nekaj sporočil, ker zdaj res ni nič več prostora :) Prispevke, ki jih vrne lektorica,
je spet treba skrbno shraniti in si to označiti, saj se prehitro rado
zgodi, da se lektorirani prispevki pomešajo s tistimi, ki pri Jasni še
niso bili.
Ste že utrujeni? Smo skoraj pri koncu, sledi samo še maraton na dolge proge: ko je velika večina prispevkov odkljukanih, da so prispeli,

Utrinek z delovnega kosila – ali vas kaj mika? V ozadju se vidi
nova Pljučnikova podoba. Foto: K. Sušnik.

In tako naprej in tako nazaj. Če skrajšamo – za eno prejšnjih številk
je to urejanje prispevkov trajalo debelih 6 ur pri Anji S. doma, vmes
nama je družbo delala mačka Mila, ki je bila ljubosumna na dolg
obisk, saj se lastnica ni imela časa ukvarjati z njo.
Kakorkoli, počasi se nam prikazuje konec: prispevki so urejeni in
pripravljeni za oblikovalko, ki vse skupaj dobi na CD-Romu. Od zadnje številke naprej preizkušamo prosto dostopno spletno aplikacijo
Dropbox, ki nam bo vse mešetarjenje z gradivom nekoliko olajšala.

Še finale: postavitev pljučnika, tisk
Oblikovalka Maja Rebov:
»Potem ko obe Anji pridno nabereta in mi predata vse prispevke za
novo številko Pljučnika, zaviham rokave še sama. Najprej slikovni
material pregledam in preverim, ali je primerne velikosti in kakovosti za objavo. Večina bralcev si verjetno predstavlja, da je velikost
fotografije na računalniškem zaslonu enaka fotografiji, ki je primerna za tisk. V resnici pa mora biti fotografija za tisk vsaj trikrat večja
od tiste na ekranu. Vsaki fotografiji nato določim še barvno skalo in
točkovno razmerje.
Medtem ko se obe Anji trudita z iskanjem boljših fotografij, lahko
začnem z oblikovanjem revije. Vsak likovni element ima znotraj
oblikovalskih smernic za revijo svoje vnaprej določeno polje. Temu
pravimo tipografska mreža in ta določa, kako velik je lahko posamezen naslov, kam umestimo glavno besedilo, katera polja lahko
zavzamejo fotografije, katera polja so lahko podpisi k fotografijam.
Vnaprej je določena tudi barvna shema revije.
Upoštevajoč ta pravila, besedila in fotografije eno za drugo vnesem
v program za oblikovanje. Določim jim velikost, prilagajam razmike
in barvo ter dodajam še ostale grafične elemente. Ko se zgodi, da
se obsegi besedil ne ujemajo z vnaprej določenimi polji, pokličem
Anjo B.:
'Treba bo zmanjšati fotografijo!'
'Ne, ne, večja bo boljša. Je res ne moreš pustiti tako velike?'
'Kaj pa, če besedilo namesto na predvidene dve strani raztegnemo
na tri?'
'Ali lahko za ta članek najdeta še dodatno fotografijo?'
Po nekaj takšnega posvetovanja in nujnega igranja 'ristanca' dobi
nova številka Pljučnika tako spodobno obliko, da jo lahko pošljem
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in znova odkljukanih, da jih je lektorica pregledala, se glavna in
tehnična urednica usedeva za mizo in je ne zapustiva, dokler vsega
skupaj ne sfiniširava. Prispevke urediva v končno zaporedje, dodava
kazalo in še goro malenkosti, kar izgleda nekako tako:
»Tu nama še manjka slika, jo imava? Kdo je že avtor?«
»Ta prispevek je avtor poslal tebi, zato so tudi slike pri tebi, mi jih
daš na ključek?«
»Tega prispevka še nisem dobila od Jasne, bom oblikovalki poslala
jutri, ko jih obljubljeno dobim, lahko pa ji zdaj dodam fotke, da bo
lahko postavila stran.«
»Od tega avtorja še zdaj nisem dobila nič, pa mi je že včeraj obljubil,
da dobim najkasneje (včeraj) zvečer. Kako dolgo ga še čakava, glede
na to, da mora prispevek pregledati še Jasna?«
»Ta slika je čisto premajhna. Pustiva zaenkrat, pa bo že Maja povedala, če ji ne bo uspelo česa sčarati, bomo zamenjali naknadno.«
»Joj, tega sva pozabili uvrstiti med Aktualno, kam ga dava? Zdaj moram preštevilčiti še zaporedje v kazalu, da ne bo Maja imela zmede.«
»Štefan mi je sicer povedal letnico nastanka fotografije, a moram še
preverit pri gospe. Najbolje, da jo takoj pokličem.«
»Tukaj imava spet preveč slik, izbrati morava največ dve, pogojno
tri. Katere so ti najbolj všeč? Pa še podnapise morava dodati. Grem
pogledat v besedilo, da dobim kakšen navdih …«

pole se obrežejo na določen format za znašanje, spenjanje ter končni
rez. Končni izdelek nato pasičimo – zavijemo po 20 revij skupaj, zložimo v škatle ter vam jih dostavimo.«

Tako smo že skoraj pri koncu. A Anji me včasih presenetita:
'Ta prispevek daj na tretjo stran, namesto njega pa tistega iz strani
petintrideset ...'
In spet smo na začetku! Levo in desno stran revije moram likovno
uskladiti; popraviti imena rubrik in vnesti še vse pike, vejice, podpise k fotografijam in druge malenkosti, ki se neizogibno izmaknejo
pri pisanju in urejanju vsakega besedila. Naposled pride trenutek, ko
Anji rečeta, da je vse ok, in datoteka je že na poti v tiskarno. Naslednji dan se odpeljem tja in preverim, če se je v testni print slučajno
pritihotapil kakšen škrat. Če se ni, je Pljučnik nared za preobračanje
po tiskarskih valjih!«

Nova zmaga: v hiši
Po približno mesecu dni, ki je pretekel od zadnjega roka za oddajo
prispevkov (in približno dva meseca po prvem sestanku uredniškega odbora za novo številko glasila) je Pljučnik končno v hiši. Nalepke z imeni zaposlenih nam pripravijo v Enoti za razvoj ljudi pri delu,
kjer imajo najbolj posodobljen seznam vseh zaposlenih. Nalepke na
glasila prilepijo kurirke, ki imajo z lepim številom parov rok delo
opravljeno, kot bi mignil, glasilo pa nato še raznosijo po oddelkih.
Za oboje se jim na tem mestu prav posebej zahvaljujemo, saj opravljajo pomembno delo v verigi nalog. In tako glasilo pride na oddelke, kjer vas počaka, da ga vzamete in prelistate.
Hvala bivšemu odgovornemu uredniku, Matjažu Fležarju, za dober
začetek. Hvala zdajšnjemu glavnemu uredniku, direktorju Mitji Košniku, za dobre ideje in vodenje, ko ga rabimo, ter ščepce modrosti
z vodstvenega vidika. Hvala bivšima urednicama Saši in Saški, za
dober začetek in dobro nadaljevanje dela. Hvala trenutni glavni urednici Anji Simonič, da nas drži skupaj in tankočutno navigira. Hvala
vsem bivšim in sedanjim članom uredniškega odbora za dobre in
zanimive ideje in marljivo delo. Hvala vsem avtorjem, ki ste v desetih letih izhajanja poskrbeli za pestrost prispevkov in časopis v dobesednem pomenu besede. Hvala fotografom, lektorici, oblikovalki in
tiskarjem, da nam pomagate soustvarjati glasilo. Hvala zaposlenim,
da nas berete in želite brati še naprej :)

Ker smo zaradi višjih sil, nepomembnih za ta prispevek, pravkar
zamenjali podjetje, ki nam tiska Pljučnik, so nam v novi tiskarni
pripravili le nekaj splošnih informacij. Fotografij Pljučnika na tiskarskem stroju se nadejamo drugič :) Gospod Andrej Zakrajšek iz
tiskarne Partner graf je strnil tiskarske naloge takole:
»Ko dobimo od oblikovalca revijo v obliki pdf, jo razporedimo na
tiskovni format. Po številu strani določimo število tiskarskih pol in
naredimo vzorčni tisk na digitalnem stroju.
Vzorčni tisk zgibamo in spnemo v revijo, ki nam je v pomoč pri
tisku in dodelavi. Naprej sledi izdelava tiskarskih plošč za tisk na
4-barvnem tiskarskem stroju. Stiskane pole gredo nato v dodelavo:

Pljučnik počasi dobiva pravo obliko. Foto: M. Rebov.
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v popravljanje. Med čakanjem na popravke se še enkrat lotim fotografij. Tokrat nastavim kontraste in ostrino, včasih je pri kakšni
fotografiji potrebno tudi nekaj retuširanja.

Intervju: Pljučnik
Ob tako okroglem jubileju se spodobi,
da slavljenca povabimo na intervju ...
Nina Karakaš

Velja, da ime, ki so nam ga nadeli ob rojstvu, zaznamuje
našo osebnost. Kako ste vi zadovoljni s svojim imenom?
Slišal sem, da so se pred mojim rojstvom kar pošteno namučili z
izbiro imena zame. Med drugim so mi želeli nadeti ime Glavnik.
Vesel sem, da mi ga niso. Ne razumite me narobe … nič nimam
proti glavnikom, v bistvu mislim, da so zelo uporabna stvar, vendar
veliko raje vidim, da ljudje ob mojem imenu pomislijo na rožo kot
na razmršene lase (smeh).
Pravijo, da je človek ob rojstvu tabula rasa – nepopisan
list. Za vas tega zagotovo ne moremo reči … Se morda
spomnite, o čem se je pisalo v vaši prvi številki?
Ah, saj veste, kako pravijo … prve ne pozabiš nikoli (smeh)!
Osrednji temi sta bili praznovanje 80-letnice Bolnišnice Golnik in
nakup aparata za računalniško tomografijo (CT). Potem so bile tu
še rubrike Mi v sliki in besedi, Stroka v vsakdanjem delu, Zdravstvo
doma in po svetu, Tudi to se šepeta in Kje pa tebe čevelj žuli. Oh …
zdajle šele vidim, kako »šlank« sem bil včasih. Prva številka je imela
23 strani, zadnja, ki je bila zaradi praznovanja 90-letnice nekoliko
obsežnejša, pa kar 56. Bo treba malo bolj paziti na postavo (smeh).
No, ko ste že ravno omenil svojo postavo … Ko vas človek gleda, nekako ne more mimo vašega urejenega videza. Kako skrbite zanj?
Če sem čisto odkrit, sam bolj malo naredim v tej smeri. Za mojo
zunanjo in notranjo podobo skrbi skupina ljudi, ki svoje delo opravljajo z veliko zavzetosti in srčnosti. Na sestanku pod drobnogled
postavijo prejšnjo številko, poiščejo priložnosti za izboljšave, nare-

dijo izbor aktualnih tem in zanimivih vsebin za naslednjo številko
ter si razdelijo zadolžitve. Glede na to, da vse to običajno naredijo v
1 uri, moram priznati, da so zelo učinkoviti. In veste, kaj je najboljše
pri vsem tem? Da vse to delajo zastonj! (smeh)
Edini večji strošek predstavljajo zunanji sodelavci ekipe: vizažistki,
ki poskrbita, da je moj videz brezhiben, ter strokovnjak za genetiko
in kloniranje, ki naredi toliko mojih klonov, kolikor je pač treba –
nazadnje jih je bilo 700.
Biti všeč toliko ljudem ni lahko. Različni ljudje imamo
pač različne okuse. Pohval zagotovo ni težko sprejemati, s kritikami pa je verjetno malo drugače …
Vsekakor. Rad bi videl človeka, ki se kritike iskreno razveseli, čeprav je še tako dobronamerna. V trenutku, ko nam je izrečena, nas
zagotovo vsaj malo stisne pri srcu. Toda pomembna so dejanja, ki
sledijo. Če smo si sposobni nastaviti ogledalo in pri tem ugotovimo,
da je bila izrečena kritika ustrezna in zaslužena, potem ji moramo
dopustiti, da oblikuje naš značaj.
Uf, tole je pa zvenelo zeeeelooo modro (smeh) …
No, ja … pri teh letih se pa človek tudi že česa nauči, kajne (smeh).
Ob pihanju rojstnodnevne svečke je navada, da si nekaj
zaželimo. Ta želja naj bi ostala skrita, ker se nam drugače ne bo uresničila. Ste morda pripravljeni sprejeti
tveganje in nam vseeno zaupati, kaj ste si vi zaželeli?
»Sreča je na strani hrabrih,« je rekel črv in skočil v ptičje gnezdo
(smeh). Pogreb je bil zelo lep …(smeh).
Ker je v meni vsaj delček črvove neumnosti, vam bom povedal.
Želim si, da bi ljudje, ki ustvarjajo mojo podobo, tudi v prihodnje
premogli dovolj posluha, srčnosti, energije in idej, da bom bralcem
ostal zanimiv in me bodo tudi v prihodnje z veseljem vzeli v roke.
Držim pesti, da se vam želja uresniči in hvala za prijeten
pogovor.
Bilo mi je v veselje!
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Pljučnik, praznujete svoj 10. rojstni dan. Kako se počutite – starega ali mladega?
Kot večina stvari je tudi to stvar zornega kota. Če se primerjam s
starostjo naše bolnišnice, ki je letos dopolnila 90 let, se vsekakor počutim še zelo mladega. Po drugi strani pa tudi 10 let ni tako kratka
doba … npr. muha enodnevnica bi bila te starosti verjetno zelo vesela (smeh).

Pljučnik
2001–2011
v številkah
Nina Karakaš, Katja
Sušnik, Anja Blažun

Pljučnik | december 2011 | Pljučnikov 10. rojstni dan

34

Anja B., Katja S. in Nina smo oni dan,
tako kot večino drugih dni, v službi
umirale od dolgčasa in razmišljale,
kako bi si lahko še popestrile svoj delovnik. Ošilile smo že vse svinčnike,
vse naše SOP-eje in OBR-je okrasile z
barvastimi rožicami, prelistale vse revije iz trafike, poopravljale praktično
vse zaposlene, si uredile nohte … Po
sambogve kateri kavici pa smo se le
domislile: kaj če bi v roke vzele cel kup
Pljučnikov, od prve do zadnje številke, in jih statistično obdelale? Briljantna ideja, zagotovo vredna nagrade v
akciji Moj predlog!
Vas morda zanimajo naše ugotovitve?
Takole: v enajstih letih izhajanja je
izšlo 37 številk glasila, v uredniškem
odboru pa je bilo od samega začetka
naprej skupaj 27 članov, 2 odgovorna
urednika in 4 odgovorne urednice
(njihove kratke izjave si preberite v
nadaljevanju). Na 1142 straneh je
246 različnih avtorjev objavilo 1052
prispevkov, te pa je krasilo 1645
fotografij.
No, pa recite, da nismo bile pridne :)

Pljučnikova dekleta
Nekdanji urednici
Pljučnika sta bili Saška
in Saša, zdajšnji urednici
sta Anja S. in Anja B., v
trenutnem uredniškem
odboru pa sta tudi Katja
V. in Katja S.

Zgodbe Pljučnikovih
urednic in urednikov
Pljučnik je v svojih desetih letih zamenjal kar štiri glavne urednice. Vsaka
od njih se je po svojih najboljših močeh trudila izoblikovati čim atraktivnejše
strokovno glasilo, ki bi s svojo pestrostjo vsebin znalo tako obveščati kot
tudi zabavati. O urednikovanju Pljučnika skozi čas so nam nekaj svojih izkušenj
zaupale tudi tri bivše glavne urednice Saša Zupanič, Saška Terseglav in Anja
Blažun.

Katja Sušnik

Saša Zupanič
Prva glavna urednica Saša Zupanič, je
urednikovala od prve številke leta 2001 do
vključno prve številke leta 2003.
»Ja, pa je res minilo že deset let, odkar sem na
Golniku s ponosom in predanostjo sodelovala
pri oživitvi, mislim, da deset let spečega predhodnika Pljučnika. Interno glasilo je dobilo
novo ime, ki se je rodilo v golniškem baru na
vrtu v širši zasedbi. Ideja je zrasla v nemirni
glavi dr. Fležarja in dobila vso podporo prvega uredniškega odbora.
Pljučnik je brez večjih težav kopičil gradiva
golničanov. Dobil je svoj fotoaparat, ki je pridno ovekovečeval nas in naše delo. Prva leta
urednikovanja so ponujala obilico vsebin in
radi smo se predstavljali prav vsi po vrsti. V
začetku zastavljene rubrike vsaj v času mojega urednikovanja niso doživljale sprememb,
pa saj bi bilo tudi čudno, če bi jih. V dveh letih
nam seveda ni uspelo dati priložnosti vsem
golničanom.
V lepem spominu imam Bolnišnico Golnik in
vse vas. Nerada sem odšla, a družinsko življenje je zahtevalo premik v Maribor, kjer sem
srečna s svojo majhno družinico.
Na fotografiji lahko vidite, kako sem cvetela,
ko je Ivana zdravo rasla.
Hvala vam za lepa leta na Golniku in vse dobro vam želim.«
Saša Zupanič

Saša Zupanič danes živi v Mariboru in je
mama petletnice Ivane. Zaposlena je v knjižnici Inštituta za varovanje zdravja v Ljubljani in je tudi tehnična urednica revije Zdravstveno varstvo.
Saška Terseglav
Druga glavna urednica, Saška Terseglav, je
urednikovala od druge številke leta 2003
do zadnje številke leta 2008 ter od druge
do četrte številke v letu 2010.
»Pljučnik je bil zelo dobro zastavljen in sprejet med bralci, ko sem ga prevzela. Vsega
skupaj sem ga urejala dobrih 6 let in sem
pri tem resnično uživala. Urednikovanje
je bilo zame tiho in radovedno delo; spominjam se, kako me je nekoč Irena iz tajništva pošteno okregala, ker da sem zelo
radovedna in preveč sprašujem (smeh).
V tem času smo revijo dvakrat oblikovno, delno pa tudi po vsebini posodobili, kar je bilo
med bralci zelo dobro sprejeto. Kakšnih ovir
pri delu se sama ne spominjam, je pa prišlo
kdaj do običajnih založniških zapletov, ko
smo usklajevali časovne roke avtorjev prispevkov, oblikovalcev in tiskarjev. Včasih se
nam je zgodilo, da smo številko popravljali še,
ko je bila že oblikovno v celoti postavljena ali
celo v tiskarni. Zato nam je kdaj kakšen prispevek tudi ušel ali bil prestavljen v naslednjo
številko, hude reakcije avtorjev teh prispevkov

Saša Zupanič s hčerko Ivano. Foto: osebni arhiv S.
Zupanič.

Saška Terseglav danes živi in dela v Ljubljani, je mama dveinpolletnega Jurija in devetmesečnega Naceta, zaposlena pa je v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije.
Anja Blažun
Tretja glavna urednica Anja Blažun, je
urednikovala od prve številke leta 2009 do
vključno prve številke v letu 2010.
»Pri Pljučniku sem začela delati že nekaj let
prej kot članica uredniškega odbora; glavna
urednica pa sem postala nekoliko po sili razmer. S Saško Terseglav, takratno glavno urednico, sva odlično sodelovali. Nepričakovano
je odšla na daljšo bolniško odsotnost, zato mi
je večji del Pljučnika prepustila z zaupanjem,
da nadaljujem njeno delo, dokler se ne vrne.
Vendar življenje ravna po svoje in po bolniški
odsotnosti ter porodniškem dopustu je odšla
v novo službo, Pljučnik pa je tako dokončno
postal »moj« – verjamem, da ga je prav vsaka
urednica tako posvojila :) Ker so bile to moje
prve prave izkušnje s pripravljanjem glasila,
sem se v kratkem času marsičesa naučila. Podedovala sem nekoliko manj dejaven uredniški odbor, zato imam v spominu delanje vsega
po vrsti (fotografiranje, pripravljanje intervjujev, pisanje drobnih, a pomembnih prispevkov, s katerimi smo beležili čas in ki nam
bodo v prihodnosti razkrili takraten utrip v
bolnišnici). Pri vsem tem pa mi je predvsem
postalo jasno, kako veliko uredniškega dela
je potrebnega, da glasilo izide, in da velika
večina tega dela bralcem ostane skrita. Bralci
so glasilo že od začetka lepo sprejeli in vsako
številko kar malce težko pričakovali; še lepše
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Anja Blažun. Foto: K. Sušnik.

Saška Terseglav. Foto: osebni arhiv S. Terseglav.

pa smo vselej vzeli kot dobronamerne, saj so
navsezadnje pomenile, da se Pljučnik bere
in da so ga zaposleni vzeli za svojega. Tudi
merjenja zadovoljstva zaposlenih so Pljučnik
vselej umestila na visoko mesto priljubljenosti, leta 2007 pa je bil umeščen tudi med
prvih 10 najboljših slovenskih internih glasil.
Moja vizija Pljučnika je bila natanko takšna,
kot se zdaj uresničuje – da bi tradicionalno tiskano glasilo spremljal mesečni e-Pljučnik, da
ga bo prevzela nova uredniška ekipa, polna
svežih idej in zagona. Da jim delo dobro uspeva, se že vidi, želim jim obilo užitkov pri tem.
Pljučnik pa so v resnici vselej ustvarjali zaposleni na Golniku in njim gre vsa zahvala, da
danes praznuje svoj deseti rojstni dan.«
Saška Terseglav

Matjaž Fležar na sestanku ene prvih številk
Pljučnika. V njegovi družbi od leve proti desni sedijo
Nives Hudolin, Andreja Ramovš, Tjaša Šubic, Saša
Zupanič in judit Stokič.Foto: Arhiv Klinike Golnik.
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Matjaž Fležar
Matjaž Fležar je bil, podobno kot Saša Zupanič, pri Pljučniku od samega začetka.
Do zadnje številke leta 2002 je bil njegov
prvi odgovorni urednik.
»Bolnišnica Golnik je bila leta 2001, ko je
nastala ideja o Pljučniku, glede na kolektiv
ravno še dovolj majhna, da se je o vsakomur
vedelo vse, kar pa se ni vedelo, se je ugibalo
in govorilo po »kuloarjih«. Po drugi strani pa
smo začeli opažati, da tiste prave, uradne informacije, predvsem s strani vodstva, nismo
mogli posredovati tako, kot bi želeli. Ker sami
vemo, da se informacija, ki se širi od ust do
ust, kaj hitro spremeni. Prva ideja ob zasnovi
glasila je bila, da se zaposlenim sporoča, kaj
je novega s področja poslovanja in kadrov ter
odnosov, kako funkcioniramo, kdo med nami
nam je lahko za zgled in kaj se strokovno v
hiši novega dogaja. Sčasoma se je izkazalo,
da moramo zelo paziti, da glasilo ne preraste
v oglasno desko za pritožbe, ker sta se hitro
oblikovala dva bregova, in sicer vodstvo na
eni strani, ki je nehote zavzemalo obrambni
položaj, in pritožbe z druge strani – s strani zaposlenih. V letih 2002 in 2003, ko smo
bili v prvih začetkih oblikovanja glasila, smo
pričakovali, da bo v njem možno najti odgovor na vsa pereča vprašanja znotraj ustanove. Kasneje smo ugotovili, da je težko najti
kompetentno osebo, ki bi na ta vprašanja odgovarjala. Komuniciranje na tak način tudi

Mitja Košnik. Foto: Arhiv Klinike Golnik.

je bilo, ko je kdo izmed njih naše delo še prav
posebej pohvalil. Kot novinka v urednikovanju novosti v glasilo nisem uvajala, nekoliko
bolj smo se začeli ukvarjati s fotografijami
(da ima vsak daljši prispevek vsaj kakšno fotografijo, hkrati smo postali pozornejši na to,
da je avtor fotografije zapisan; velikost in kakovost fotografij). Z današnjim pogledom nazaj lahko rečem, da presežkov v času mojega
uredništva sicer ni bilo; vendar sem še danes
precej ponosna na čudovite »sezonske« fotografije na štirih naslovnicah v letu 2010, ki so
kot cikel motivov iz narave od blizu (zvončki,
češnje, kostanj in resje) začele idejo, da imamo danes na naslovnicah določen motiv, ki ga
ohranimo vse leto. Obenem sem vesela, da mi
je uspelo ohraniti štiri številke našega internega glasila na leto in ga predati naslednici, za
katero tudi menim, da odlično opravlja svoje
delo.«
Anja Blažun

ni vedno priporočljivo. Glasilo je primernejši
medij za sporočanje novic kot pa forum ali
klepetalnica za izmenjavo informacij. Tudi v
kasnejših letih se je Pljučnik razvijal bolj kot
glasilo vodstva. Odkar delam na Golniku,
opažam, da se skladno seveda z izmenjavo
generacij medoddelčno vedno slabše poznamo in manj med seboj neposredno komuniciramo. Zato interno glasilo vsaj deloma
sporoča, kaj se dogaja na različnih enotah.
Ne morem se znebiti občutka, da je sodobna
komunikacijska doba, kjer je vsakdo lahko
zaprt v svoj prostor in ima v roki in pred seboj vsaj tri različna komunikacijska orodja
(telefon, računalnik, GSM), tudi v našo stroko in odnose na delovnem mestu prinesla
nepopravljivo spremembo, ki jo pri mladih
sodelavkah in sodelavcih vidimo kot težavo
pri medsebojnem neposrednem pogovoru in
sporazumevanju. Za konec si želim, da glasilo ostane naše, da so vsebine pozitivne, da se
vsaj s pomočjo glasila bolje spoznamo in da

nas tudi spodbuja, da nikakor ne pozabimo
na osebno komunikacijo.«
Matjaž Fležar
Mitja Košnik
Mitja Košnik je odgovorni urednik glasila
že od prve številke v letu 2003.
»Direktorjeva dolžnost je, da je odgovoren.
Zato je funkcija odgovornega urednika revije
skoraj sama po sebi umevna. V uredniškem
odboru sem delal s tremi glavnimi urednicami. Naj mi trenutna glavna urednica ne
zameri, če rečem, da je bilo tudi s prejšnjima
glavnima urednicama fino delati. Člani uredniškega odbora Pljučnika so res zavzeta in
profesionalna ekipa. Veseli me, da me pri delu
doživljajo kot člana uredniškega odbora in ne
kot direktorja. In tudi jaz njih doživljam kot
sodelavce, za delo katerih brez skrbi prevzemam odgovornost. Če skrajšam: en sam užitek je tale Pljučnik.«
Mitja Košnik
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Glavna urednica
in njeno dete
Intervju z Anjo Simonič, glavno urednico Pljučnika: na Golniku se
je leta 2004 zaposlila kot mlada raziskovalka pod mentorstvom prof.
Andreja Debeljaka. Preteklo leto je končala doktorat iz klinične
psihologije na temo doživljanja in izražanja duševne stiske pri bolnikih
z neoperabilnim pljučnim rakom. Zadnji dve leti opravlja specializacijo
iz klinične psihologije in tako na Golniku preživlja le en dan na teden,
medtem ko preostale dni kroži po drugih zdravstvenih ustanovah. V
letošnjem letu je postala glavna urednica Pljučnika in ob 10. rojstnem
dnevu našega glasila smo jo želeli podrobneje povprašati o njenem delu
pri Pljučniku.
Katja Sušnik
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Kako si začela pri Pljučniku?
Pri Pljučniku sem najprej začela delati kot članica uredniškega odbora. Kmalu po mojem prihodu na Golnik me je k sodelovanju povabila Saška Zdolšek, takratna urednica. Spominjam se Saškinega
navdušenja, da bi kot psihologinja v uredniški odbor prinesla več
stika tudi s pacienti, saj si je želela, da bi ta vidik malo bolj predstavili. Resnično nam je v nekaj prihodnjih številk uspelo vnesti malo
več duha in zgodb naših bolnikov. Še posebej sem ponosna na eno
od naslovnic, kjer so nam svoje obraze dovolili objaviti tudi bolniki.
Med njimi je bil bolnik, ki sem ga zelo dolgo obiskovala na intenzivnem oddelku in ga imam v prav posebnem spominu. Objavili smo
tudi intervju, ki sem ga naredila z gospo Danico Jelenc, ki sem jo
osebno poznala. Njen mož Danilo Jelenc se je dolga leta zdravil na
Golniku in v naši bolnišnici tudi umrl tik pred mojim prihodom na
Golnik. Nekako sva se s Saško trudili v Pljučnik vpeljati malo več
»človeških« vsebin. Ne vem sicer, koliko nama je uspelo. Pristopiti k
pacientom in jih na primeren način prositi za koščke njihovih zgodb
se je namreč izkazalo za kar zahtevno delo. Ta izziv je še vedno pred
nami. Nato sem se postopoma lotila paliativnega kotička, ki ga je
idejno zelo podprl že takratni odgovorni urednik Mitja Košnik.
Začela sem precej ambiciozno, a se je kmalu izkazalo, da je težko
najti sogovornike, ki bi o tem pisali, in zato sem morala veliko dela
opraviti sama. Priprava teme, ki je tudi sam še ne poznaš dobro, ti
namreč vzame veliko časa. Tako sem se na primer lotila pisanja o bolečini, a sem šele sproti videla, kako razsežna tema to je. Lotila sem
se tudi intervjujev – s sogovornicami Metko Klevišar, Mojco Senčar
in kasneje Urško Lunder sem želela golničanom približati celostni
pogled na paciente, ki so težko bolni, in njihove družine.
Kako si takrat doživljala delo uredniškega odbora?
Takratna zasedba uredniškega odbora je bila seveda drugačna kot

sedaj – večina članov se je vmes zamenjala. Vem pa, da smo se trudili po svojih močeh. Sama sem bila takrat nekoliko bolj zadržana,
saj sem šele spoznavala druge golničane in nekatere obraze sploh
prvič videla v uredniškem odboru. Spominjam se, da Saški njenega
mesta pri Pljučnika nisem ravno zavidala. Videla sem, da kot glavna
urednica veliko nalog opravlja sama.
Kako si se znašla v vlogi glavne urednice Pljučnika?
Po prvih letih aktivnega sodelovanja v uredniškem odboru sem nato
približno dve leti »prešpricala« zaradi dela na doktoratu in kasneje pričetka moje specializacije iz klinične psihologije. Povabilo dr.

Ko pogledam s tega zornega kota, se mi zdi, da
imam pravzaprav srečo, ko sem se znašla v družbi
tako sijajnih članov uredniškega odbora.
Košnika o prevzemu dela glavne urednice Pljučnika me je ujelo na
mojem obisku v Kanadi. Njegovo vabilo sem razumela kot veliko
odgovornost in sama pri sebi sem znala našteti več razlogov, ki niso
govorili v prid temu, da sprejem to vlogo. Predvsem sem se zavedala,
da kot specializantka na kroženju nimam pravega stika z dogajanjem
na Golniku in da bo zaradi moje odsotnosti z Golnika delo pri Pljučniku večinoma potekalo v mojem prostem času. Po drugi strani mi
je bilo pisanje vedno blizu in po tehtnem premisleku sem se odločila, da za neko vmesno krajše obdobje s podporo tehnične urednice
Anje Blažun in odgovornega urednika Mitje Košnika sprejmem to
funkcijo.
Kako si se lotila uredniškega dela?
Najprej sem razmišljala o tem, kako sama vidim Pljučnik, in o tem,
kako ga potencialno vidijo njegovi bralci. Po začetnih vprašanjih in

Anja Simonič. Foto: K. Sušnik.

Kako ti je všeč delo urednice?
Čeprav mi je že od gimnazijskih let delo pri časopisu blizu, si sebe
nisem predstavljala v uredniški vlogi. Za mene je to nekaj novega
in zato tudi svojevrsten izziv. Najtežje je usklajevati uredniško delo
z drugimi obveznostmi, po drugi strani pa imam kot psihologinja
tudi skozi skupno sodelovanje v uredniškem odboru priložnost pobližje spoznati druge člane in seveda samo dogajanje v bolnišnici iz
perspektive, ki je sicer nikoli ne bi mogla spoznati. Letos, ko smo se
v Pljučniku trudili proslaviti 90-letnico naše bolnišnice, sem imela
priložnost pokukati v golniško zgodovino. Pri tem mi je bil v izjemno pomoč in navdih gospod Štefan Lepoša, ki je že pred leti začu-

Letos, ko smo se v Pljučniku trudili proslaviti
90-letnico naše bolnišnice, sem imela priložnost
pokukati v golniško zgodovino. Pri tem mi je bil v
izjemno pomoč in navdih gospod Štefan Lepoša, ki
je že pred leti začutil, kako pomembno je skrbeti
za golniško dediščino ter jo ohranjati dostopno
prihodnjim rodovom. Od njega sem se ogromno naučila in sem mu za njegovo pomoč zelo hvaležna.

Pljučnik je danes to, kar je, tudi in predvsem zaradi svoje že 10-letne zgodovine. Prav vsi, ki so v
teh desetih let sodelovali pri Pljučniku na tak ali
drugačen način, so pri tem pomagali.

člani uredniškega odbora bolj povezali med seboj, da bi svoje delo
pri Pljučniku doživljali kot bolj sproščeno, ustvarjalno ter s tem prispevali k bolj usklajenemu in timskemu delovanju. Po treh številkah,
ki so za nami v tej zasedbi, mislim, da smo v danih okoliščinah res
dobra uredniška ekipa. Ob Mitju Košniku, ki kot odgovorni urednik
pomaga z idejami o nekaterih vsebinah in pristopih, je moja nepogrešljiva desna roka Anja Blažun kot tehnična urednica. Ko pogledam s tega zornega kota, se mi zdi, da imam pravzaprav srečo, ko
sem se znašla v družbi tako sijajnih članov uredniškega odbora.

til, kako pomembno je skrbeti za golniško dediščino ter jo ohranjati
dostopno prihodnjim rodovom. Od njega sem se ogromno naučila
in sem mu za njegovo pomoč zelo hvaležna. Sicer pa je v praktičnem
smislu že sam izbor in delitev člankov piscem izziv. Kasneje se sama
potrudim natančno prebrati vse prispevke in si dovolim tudi predlagati avtorjem, da nekatere stvari še dopolnijo. Predvsem je zame
pomembno, da članki niso napisani v preveč strokovnem jeziku in
da niso suhoparni. Vnesti lastno izkušnjo in teme približati naši čustveni plati se mi zdi izjemno pomembno. Posebej naporno zame
je včasih podrezati ljudi za članke – to mi nekako ne leži, a včasih
preprosto ne gre drugače. Sicer pa sem med zamudniki nemalokrat
tudi sama (smeh). Zadnje atome energije na koncu iz sebe stisneva
z Anjo Blažun, da vse skupaj spraviva v neko smiselno obliko, preden pošljeva naprej oblikovalki, s katero potem v troje popravljamo
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iskanju sem prepoznala, da kot glavna urednica nisem postavljena
pred izziv na novo postavljati časopisa, temveč predvsem pred izziv
– ohraniti in nadaljevati tisto, kar je res dobro in odlično, ter izboljšati, spremeniti, osvežiti, prevetriti tisto, kar ni dovolj naslovljeno ali
bi bilo lahko naslovljeno drugače. Predvsem pa sem začutila, da so
temelj Pljučnika člani uredniškega odbora. Od njihove samoiniciativnosti, aktivnega sodelovanja, timskega duha, predvsem pa ustvarjalnosti je namreč odvisna kakovost in pestrost člankov, obenem pa
tudi aktivnejše sodelovanje drugih piscev. Prepričana sem, da bralci
še kako začutijo energijo, ki jo v svoje delo vnesejo pisci prispevkov. Poskušala sem in še vedno poskušam vplivati na to, da bi se

Dve Anji, ena glavna in druga tehnična urednica. Foto: K. Sušnik.

s tvari. Seveda sem vesela, ko se Pljučnik
končno znajde v mojih rokah in rokah bralcev, še toliko bolj pa prav vsake pohvale.
Tudi konstruktivne kritike sem zelo vesela,
saj nam pomaga izboljševati naše delo.
Kako usklajuješ delovne obveznosti
specializantke klinične psihologije
in delo glavne urednice?
Pogosto se mi zdi, da ne najbolje (smeh). V
praksi je to videti tako, da na kroženju, kjer
nimam vedno neposrednega dostopa do telefona ali elektronske pošte, poskušam izkoristiti vsak prosti trenutek, da pokličem npr. Anjo Blažun, mnoge
stvari pa mi ostanejo za popoldan in večer. Nemalokrat se mi dogaja,
da zelo pomembne stvari postajajo že skoraj neodložljive, jaz pa še
kar nimam časa, da bi se jih lotila. Zato sem vsakič znova toliko bolj
vesela, ko se nekaj dobro izide, ko ima kdo od članov uredniškega
odbora kakšno res luštno idejo, ki jo je pripravljen tudi sam uresničiti, ko nam kdo od golničanov povsem samoiniciativno pošlje kak
članek.
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Letos Pljučnik praznuje 10 let – kako ti vidiš spremembe,
ki so nastale v teh desetih letih?
Pljučnik je danes to, kar je, tudi in predvsem zaradi svoje že 10-letne
zgodovine. Prav vsi, ki so v teh desetih let sodelovali pri Pljučniku na
tak ali drugačen način, so pri tem pomagali. Predstavljam si, da je ledino orala Saša Zupanič kot prva glavna urednica. Saška Zdolšek, ki
je kasneje prevzela to vlogo, je imela veliko znanja o tem, kakšna naj
bi sploh bila vloga internega glasila in kako jo je treba zastaviti, da
funkcionira. Prav tako je imela izjemen posluh za »estetski« vidik,
ki je blizu tudi meni. Z nastopom Anje Blažun se je Pljučnik nekoliko udomačil in približal bralcem. Revijo so moje predhodnice tako
»postavile« že pred menoj in v tem smislu je meni marsikaj olajšano.
Spremembe, ki jih opažam v zadnjem letu, so v tem, da se je Pljučnik nekoliko »poredil«. Zgodi se celo, da golničani kar sami od sebe
pošljejo kak prispevek, kar se mi zdi fantastično, in želela bi si, da
bi bilo tega še več. Kot izjemno ustvarjalno doživljam tudi energijo
sedanjega uredniškega odbora, ki doprinese k temu, da Pljučnik postaja bližji in bolj domač golničanom.
Se morda kdaj ujameš, kadar bereš druge časopise, da
opazuješ, kakšna je postavitev, in ne bereš zgolj njene
vsebine, ampak gledaš, kako je oblikovan, kakšne so njene rubrike …
Se ujamem :) Že ko sem bila v Calgaryju, sem brskala po glasilu tamkajšnje onkološke klinike ter časopisu njihovega društva onkoloških
bolnikov. Ravno sedaj berejo bralci prenovljen Pljučnik, saj smo ga
želeli nekoliko osvežiti, in upam, da jim bo v novi preobleki ugajal.
Seveda pa je res, da je oblikovanje časopisa čisto svoja »znanost«.
Tako me naša oblikovalka Maja Rebov vztrajno uči, na kaj naj bomo
pozorni. Nekako mi ostaja v spominu najin pogovor o koriščenju
praznega prostora v reviji. Maja mi je skušala dopovedati, da je prazen, bel prostor prav tako pomemben in ima svojo funkcijo kot del,

popisan z besedami. Ko sem zmogla najti povezavo med praznim
prostorom v reviji ter pomembnostjo in sporočilnostjo tišine v psihološkem, psihoterapevtskem delu s pacienti, sem končno nekako
dojela bistvo njenega sporočila.
Kakšne so tvoje vizije za prihodnost Pljučnika?
Želela bi si, da Pljučnik ne bi bil revija, ki bi jo golničani lahko mimogrede zamenjali s kakšno drugo iz trafike. Če začnem pri naslovnici
in videzu glasila, bi si želela, da Pljučnik ohrani svojo edinstvenost
in določen »umetniški« pridih. Še posebej z letošnjimi zgodovinskimi naslovnicami mislim, da nam je ta pridih uspelo pripeljati do
vrhunca. Prav tako bi si želela ravno pravo ravnovesje med strokovnim delom Pljučnika, ki obvešča o dogajanjih in strokovnem razvoju
naše bolnišnice, po drugi strani pa namenja pozornost golničanom
ne samo kot strokovnim delavcem, temveč tudi ljudem z najrazličnejšimi interesi, zanimanji, izkušnjami, nenazadnje tudi stiskami
in izzivi. To je v prvi vrsti namreč njihov časopis. Ljudje so tisti, ki

Zgodi se celo, da golničani kar sami od sebe pošljejo kak prispevek, kar se mi zdi fantastično,
in želela bi si, da bi bilo tega še več. Kot izjemno
ustvarjalno doživljam tudi energijo sedanjega uredniškega odbora, ki doprinese k temu, da
Pljučnik postaja bližji in bolj domač golničanom.
delajo bolnišnico. Želela bi si, da bi Pljučnik z zanimanjem prelistali tudi domači naših zaposlenih, njihovi otroci, krajani, bolniki,
morda kolegi drugih bolnišnic. V zadnjem času se jim poskušamo
približati tako, da pišemo o golničanih v prostem času, o zdravilnih
zvarkih, iskricah otrok iz golniškega vrtca. Seveda gotovo še imamo
manevrski prostor za izboljšave in na tem mestu vabim prav vse golničane, da se oglasijo s svojimi idejami in predlogi. Eden od izzivov
je npr. pripraviti e-Pljučnik, na katerega bi prenesli predvsem novice
o svežem dogajanju v naši bolnišnici. Nenazadnje Pljučnik lahko v
določeni meri in obliki ponudi tudi prostor za konstruktivno refleksijo problematičnih področij v naši bolnišnici. Če povzamem, bi
si želela, da bi Pljučnik izražal optimizem, navdihoval, spodbujal,
podpiral, znal pohvaliti in izpostaviti ter nas kasneje spomniti na vse
prehojene korake.

Prihodi in odhodi
sodelavcev
obdobje september–november 2011
Helena Štern

Prihodi novih sodelavcev
Prihod

Delovno mesto

Zaposlitev

Oddelek

VIDA KUNČIČ

1. 9. 2011

Strežnica ii (ii)

Določen čas

Čistilni servis

ŠPELA SAJOVIC, dipl. m. s.

5. 9. 2011

Dipl. Med. Sestra v intenzivni terapiji i, ii

Določen čas

Odd. za intenzivno nego in terapijo

ANA MARIJA ZORMAN GRAŠIČ, dipl.
inž. lab. biomed.

19. 9. 2011

Inženirka laboratorijske biomedicine iii

Določen čas

Laboratorij za citologijo in patologijo

BRIGITA ČADEŽ, dipl. m. s.

6. 10. 2011

Dipl. Med. Sestra v negovalni enoti

Določen čas

Bolniški oddelek 600

ANITA FAJIĆ

10. 10. 2011

Farmacevtska tehnica iii – pripravnica

Določen čas

Lekarna

ŽIGA TRDINA

10. 10. 2011

Skrbnik informacijskega sistema v.

Določen čas

Odd. za medicinsko in poslovno informatiko

PETRA GRILC

12. 10. 2011

Strežnica ii (ii)

Določen čas

Čistilni servis

TJAŠA FLISAR

12. 10. 2011

Srednja medicinska sestra v negovalni enoti

Določen čas

Bolniški oddelek 200

Asist. mag. KRISTINA CERK PORENTA,
dr. med., spec.

1. 11. 2011

Zdravnica specialistka v/vii ppd3

Nedoločen čas

Bolniški oddelek 100

ANA KOREN, univ. dipl. biotehnol.

1. 11. 2011

Mlada raziskovalka

Določen čas

Oddelek za raziskovalno delo

BRIGITA PAPLER

1. 11. 2011

Srednja medicinska sestra v negovalni enoti

Določen čas

Bolniški oddelek 600

Ime in priimek

Prihod

Delovno mesto

Zaposlitev

Oddelek

Peter POREDOŠ, dr. med.

1. 9. 2011

Zdravnik specializant III PPD1

Določen čas

Odd. za intenzivno nego in terapijo

Nina TUŠEK, dr. med.

1. 10. 2011

Zdravnica specializantka III PPD2

Določen čas

Oddelek za radiologijo

Prihodi specializantov

Odhodi sodelavcev
Ime in priimek

Prihod

Odhod

Delovno mesto

Oddelek

Razlog odhoda

Mag. Barbara GAZVODA, univ. dipl. inž.
živ. tehnol.

1. 12. 2009

31. 10. 2011

Strokovna sodelavka VII/2 (I)

Oddelek za raziskovalno delo

Sporazumno prenehanje DR

Mirjana FEMIĆ

1. 1. 2011

30. 11. 2011

Srednja medicinska sestra v
negovalni enoti

Bolniški oddelek 200

Prenehanje DR za DČ
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ime in priimek

Odhodi specializantov
Ime in priimek

Prihod

Odhod

Delovno mesto

Oddelek

Razlog odhoda

SAŠA ANŽEJ DOMA, dr. med.

1. 8. 2011

30. 9. 2011

Zdravnica specializantka III

Bolniški oddelek 100

Prenehanje DR za DČ

PETER POREDOŠ, dr. med.

1. 9. 2011

30. 9. 2011

Zdravnik specializant III PPD1

Odd. za intenz. nego in
terapijo

Prenehanje DR za DČ

Mag. IRENA ŠARC, dr. med.

1. 3. 2010

31. 10. 2011

Zdravnica specializantka III
PPD3

Bolniški oddelek 600

Prenehanje DR za DČ

Ime in priimek

Prihod

Odhod

Delovno mesto

Oddelek

Razlog odhoda

DARKO DOBRIN

1. 11. 1995

16. 9. 2011

Vzdrževalec IV (I)

Tehnični oddelek

Starostna upokojitev

NISVETA AJDINOVIĆ

19. 2. 1974

22. 9. 2011

Strežnica II (I)

Čistilni servis

Starostna upokojitev

MARIJA ZEČEVIĆ

1. 6. 1995

23. 9. 2011

Srednja medicinska sestra v neg. Enoti

Negovalni oddelek

Starostna upokojitev

MILKA ANDJELKOVIĆ

1. 6. 1974

30. 11. 2011

Strežnica II (I)

Čistilni servis

Starostna upokojitev

KATARINA DRAGOJLOVIĆ

17. 11. 1979

30. 11. 2011

Spremljevalka bolnikov

Kurirski servis

Uveljavitev vdovske pokojnine

Upokojitve sodelavcev
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Napredovanja in dosežki
Erika Oblak, mag. farm., je 26. Septembra 2011 opravila specialistični izpit s področja klinične farmacije in pridobila strokovni naslov specialistka klinične farmacije.
Ditka Benedičič Katona je 15. Septembra 2011 diplomirala na vi-

ZBIRAMO IDEJE ZA PLJUČNIKOVE NASLOVNICE
ZA LETO 2012
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Uredništvo Pljučnika

Spoštovani vsi,
uredniški odbor Pljučnika že snuje načrte za leto 2012, pri
tem pa prosi vse zaposlene za nekaj pomoči. Radi bi namreč
nadaljevali idejo enotne podobe naslovnic vseh štirih številk
v letu. Za osvežitev spomina: lansko leto so nas spremljala
likovna dela gospoda Lojzeta Kalinška, letos pa smo v duhu
90-letnice klinike izbrali zanimive zgodovinske motive iz
bolnišničnega življenja. Veseli bi bili vaših idej, kakšen cikel
fotografij naj krasi naslovke v letu 2012. Zgolj zapisane ideje
ali kar konkretne predloge s priloženimi fotografijami pošljite
na e-naslov: pljucnik@klinika-golnik.si ali po interni pošti, in
sicer do ponedeljka, 6. februarja 2012. Prispele predloge bo
uredniški odbor Pljučnika pregledal in se odločil o končnem
izboru. Avtor izbranega predloga seveda dobi nagrado – o tej
pa več, ko bo predlog izbran.

soki šoli za zdravstveno nego jesenice in pridobila strokovni naslov
diplomirana medicinska sestra.
Čestitamo!

VESTE, KAJ POMENI GOLNIŠKI ZNAK?
Anja Blažun

Simbol (znak ali tudi emblem) Klinike Golnik je star 40 let.
Leta 1971 ga je ob 50-letnici bolnišnice oblikoval umetnostni
zgodovinar Lojze Gostiša, v njem pa je združil več elementov:
dva atributa grškega zavetnika medicine Asklepija, posodo s
palico in kačo, je zaradi imena Golnik zavil v obliki velike črke
G in nastal je znak, kot ga poznamo in uporabljamo še danes.
Edina razlika med znakom iz leta 1971 in tem danes je, da
ga danes uporabljamo v drugih barvah kot takrat, saj smo ga
tako kot mnoge druge elemente uvrstili v celostno grafično
podobo klinike in uskladili z njo. Osnovni barvi simbola sta
modra in siva. Simbol se vedno uporablja z uradnim nazivom
klinike (ločeno se lahko pojavlja le izjemoma), ki skupaj sestavljata uradni logotip naše klinike. Poznamo pa še grafično izpeljanko simbola, ki je namenjena predvsem dekorativni rabi
in se uporablja kot ozadje (tako se na primer uporablja kot
vodni znak na naslovnici Pljučnika in na natisnjenih praznih
predlogah za fotokopiranje obrazcev za bolnike, bolj poznanih kot »obrazcev z glavo«).

Aktivne udeležbe
Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih za obdobje
avgust–november 2011.
Romana Bajželj

Seznam aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih za obdobje avgust–november 2011
Kongres patologov – bienalno srečanje

Izidor Kern

New York

27. 8.–1. 9. 2011

Kongres evropskega združenja za patologijo

Izidor Kern, Mile Kovačević

Helsinki

15. 9. 2011

Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na
področju zdravstvenih ved

Avrea Šuntar Erjavšek

Maribor

19.–21. 9. 2011

Generalna skupščina OZN

Tanja Čufer

New York

23.–27. 9. 2011

Kongres ESMO

Tanja Čufer, Mojca Unk,

Stockholm

23.–28. 9. 2011

ERS

Mitja Košnik, Aleš Rozman

Amsterdam

24. 9. 2011

Novosti v intenzivni medicini

Sabina Škrgat Kristan, Franc Šifrer

Ljubljana

29. 9.–1. 10. 2011

4. mednarodna konferenca farmacevtskih znanosti BBBB

Pika Meško Brguljan

Bled

29.–30. 9. 2011

39. oktobrski dnevi – kongres lab. tehnikov

Vesna Špendal, Judit Stokić

Ohrid

30. 9. 2011

Infekcijske bolezni v pediatriji

Petra Svetina Šorli, Katja Pivk

Ljubljana

3. 10. 2011

Organizacija in vodenje seminarja paliativne oskrbe –
Golniški simpozij 2011

Urška Lunder

Ljubljana

3. 10. 2011

Paliativna oskrba

Ana Delimar, Judita Slak, Tatjana Jakhel, Katja Adamič, Anja Simonič

Ljubljana

4. 10. 2011

Mednarodni simpozij o kompetencah bolnišničnih
farmacevtov

Erika Oblak

Ljubljana

5. 10. 2011

Interaktivni simpozij KVČB

Petra Svetina Šorli

Ljubljana

6. 10. 2011

Učinkovito vodenje varnosti in zdravja pri delu

Danica Šprajcar

Ljubljana

7.–8. 10. 2011

Golniški simpozij 2011

Barbara Benedik,Urška Bidovec - Stojković,Petra Svetina Šorli, Janez
Toni, Mojca Juvan -Žavbi, Barbara Kurnik, Breda Papler, Peter Koren,
Dejan Doberšek, Katarina Osolnik, Franc Šifrer, Irena Šarc, Ema
Radon, Mateja Balantič, Kristina Ziherl, Pika Meško Brguljan, Katja
Adamič, Viktorija Tomič, Dane Lužnik, Eva Sodja, Tina Jerič, Vera
Frelih, Nanča Čebron Lipovec, Sabina Škrgat Kristan, Nina Čelesnik,
Tanja Čufer, Taja Tijana Šumer, Zdenka Pelzel, Matija Rijavec, Maja
Jošt, Mira Šilar, Nataša Fajfar, Tomaž Hafner, Saša Kadivec, Anja
Simonič, Tatjana Kosten, Nataša Žižmond, Ivanka Kržišnik, Mojca
Novak, Karmen Perko, Marjana Bratkovič, Matjaž Fležar

Bled

20.–21. 10. 2011

Madžarski onkološki kongres

Tanja Čufer

Budimpešta

21. 10. 2011

Obravnava starostnika s KOPB

Viktorija Tomič

Maribor

21. 10. 2011

Simpozij hrvaškega pulmološkega združenja

Aleš Rozman

Osijek

22. 10. 2011

Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe

Viktorija Tomič

Ankaran

21.–24. 10. 2011

15. konferenca ESGENA

Marija Petrinec Primožič

27.–28. 10. 2011

18. kongres italijanske zveze paliativne oskrbe

Urška Lunder

Trst

27.–29. 10. 2011

EASO masterclass in clinical oncology

Tanja Čufer

Aman, Jordanija

2.-5. 11. 2011

ABC1 – Advanced Breast Cancer First Consensus
Conference

Tanja Čufer

Lizbona

3. 11. 2011

Tavčarjevi dnevi

Matjaž Fležar

Portorož
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17.–21. 8. 2011

Kristina Cerk
Porenta
Delovno mesto: specialistka interne medicine na
Bolniškem oddelku 100.
Judita Žalik

dno mentorico prof. Kaplan. Kljub strasti, ki sem jo čutila predvsem
do klinične nefrologije, pa so bile časovne obremenitve prevelike. Po
hudih zdravstvenih težavah sem spoznala, da v življenju ne počnem
ničesar drugega več, kot da sem skoraj ves čas v službi, da celo za
partnerja nimam nobenega časa. Sredi specializacije sem tako zamenjala delodajalca, do specialističnega izpita sem bila zaposlena na
Psihiatrični kliniki v Ljubljani. To je bil povsem drug svet, doživela
pa sem neverjetno hvaležnost, ki jo po otroško znajo izraziti le psihiatrični bolniki.
Moje lastnosti (dobre ali slabe): Sem redoljubna, prilagodljiva, marljiva, redko prelagam delo na naslednji dan, ne ustrašim
se novih izzivov. Sem pa tudi trmasta in moram tako zaradi svojih
odločitev včasih kaj neprijetnega izkusiti na lastni koži.
Pri mojem delu me veseli: Predvsem me veseli delo in čutenje z
bolniki, zadovoljstvo, ki ga čutim ob uspešno končanem zdravljenju,
bolečina, ki jo čutim ob posredovanju slabe novice. Veselijo me vsakodnevne strokovne diskusije, nova spoznanja in znanja.
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Kristina Cerk Porenta z otroki. Foto: osebni arhiv.

Preden sem prišla na Golnik, sem delala: Po koncu študija sem opravljala sekundariat. Takrat je bilo skoraj nemogoče dobiti specializacijo iz interne medicine, še posebej v UKC Ljubljana.
Vendar sem bila kljub prepričevanju silno naivna in sem zavračala
ponudbe za mlado raziskovalko: »Saj bo končno le prišel razpis za
specializacije.« Pa ga ni bilo. Tako sem del sekundariata opravljala
v Celju in se dogovorila za zaposlitev na internem oddelku – nefrologiji. Žal so po zamenjavi vodstva razpisali specializacije le za anestezijo. Takrat sem bila prepričana, da je internist pravzaprav edini
»pravi zdravnik«, zato sem se vrnila v Ljubljano in sprejela mesto
mlade raziskovalke na Kliničnem oddelku za nefrologijo. Ko mi je
profesorica Kaplan takrat svetovala, naj si za raziskovalno temo izberem bolezni odlaganja lahkih in težkih verig, sem samo molčala,
saj se mi sanjalo ni, kaj to je. Po trimesečnem prebiranju literature s
področja glomerulnih bolezni in ob delu z nefrološkimi bolniki pa
sem začela odkrivati lepoto nefrologije. Z veliko strastjo sem študirala glomerulne bolezni, ki smo jih študentje (tudi veliko specializantov) v knjigi kar preskočili. Še danes se z veseljem spominjam
klinično-patoloških sestankov s profesorjem Ferlugo in doktorico
Vizjak, strokovnih debat in predavanj, ki sva jih pripravljali z izre-

V prostem času rada: Sem žena in mama treh predšolskih otrok.
V zadnjih šestih letih pravzaprav nisem imela ob službi in družini
prav nič prostega časa. Zelo pogrešamo bližino kakšne babice, ki
bi lahko včasih popazila na otroke. Če pomislim, da sem se v času
študija in začetkov službe ukvarjala z več dvoranskimi športi (s košarko, odbojko, v zadnjih letih pa predvsem s floorballom – danes je
v mojem domačem kraju to glavna rekreacija za vse starosti), res ne
vem, kako sem zdržala brez redne telesne aktivnosti. Si pa z možem
z veseljem in dokaj redno vzameva čas za koncerte klasične glasbe,
skupaj z otroki pa že ves čas obiskujemo koncerte, lutkovne predstave, muzeje, likovne razstave in delavnice. Odkar živim v Ljubljani,
pogrešam vrt. Zato smo kmalu skupaj z otroki začeli urejati povsem
zanemarjeno cvetlično gredo pred našim blokom. Kar zadeva gospodinjstvo, uživam v izdelavi tort.
Ne maram: Mleka, sladke smetane in likanja.
Najljubša hrana, knjiga, film: Nedvomno je moja najljubša
sladica jabolčni zavitek, sicer pa nisem posebej izbirčna. Za najljubšo knjigo bi se težko odločila. V vsakem obdobju je bila druga. Trenutno prebiramo na tone otroških pravljic in pesmic. Najboljši film,
ki sem ga nedavno gledala, je gotovo Kraljev govor. Sicer pa je še vsaj
nekaj dobrih filmov: Čudoviti um …
»Baterije« si napolnim: Najbolj si odpočijem, če so vsi otroci
zdravi in v postelji do 20. ure in ko nekaj dni zapored prespijo celo
noč. To je v tem trenutku zame neprecenljivo. Sicer pa si napolnim baterije v pogovorih in bližini z možem in na družinskih izletih v naravo,
v silno redkih trenutkih, ko sem sama, v pogovorih s prijateljicami …
Morda še končna misel, življenjsko vodilo? »Samo delo in
nič zabave naredi iz človeka bedaka,« je Nikolaj Kopernik odgovoril
svojemu stricu škofu, ko je ta obupoval nad mladim veleumom. Večkrat bi se morala spomniti na to misel.

Ana in Mira
Predstavljamo vam dve gospe, ki na Golniku
delata že več kot 30 let.
Renato Eržen, Romana Martinčič

Ana Delimar, socialna delavka
Na Golnik sem prišla 3. julija pred 38 leti. Moj prvi delovni dan naj
bi bil 4. julij. Vendar je bil na ta dan praznik nekdanje skupne države
Jugoslavije – dan borca – in tako sem ob sprejemu v službo prejela
še bon za praznični piknik. Dobro se spomnim čudovitega parka, ki
me je očaral, ter prijaznih sodelavcev, ki so bili vedno pripravljeni
pomagati. Že prvi dan sem začutila posebno povezanost med zaposlenimi.
Ko se človek v spominih vrača nazaj, opazi velike spremembe. Seveda se je spremenila državna ureditev in s tem tudi ureditev zdravstva. Začela sem kot srednja medicinska sestra. Takrat je bilo manj
kadra, delale smo vse: nego, iv-terapijo, prevoz bolnikov na diagnostiko … Izmene so bile tedenske, bilo je večje število bolnikov in
daljša ležalna doba. Strokovno smo bile podkovane, ni pa bilo takih
razmer in pripomočkov kot danes. Danes so naloge za posamezne
profile bolj definirane, dorečene, avtonomne, strokovnost bolj podprta z raziskavami. Tudi v okolici opažam veliko razliko. Več je zazidanega, nekaterih hiš ni več, nekatere bolnišnične stavbe so prazne,
grad je zapuščen.
Budno spremljam razpoloženje na enotah/oddelkih. Sprašujem se,
zakaj je ponekod ozračje dobro, drugje pa obstaja večni kaos in nezadovoljstvo. Menim, da moramo razumeti sistem delovanja družine in v vsakomur videti človeka s svojo zgodbo in kaj mu življenjsko
obdobje ta hip nalaga, ga bremeni. In besede morajo biti izrečene.

Mira Šilar. Foto: K. Sušnik.

Mira Šilar, vodilna laborantka v Laboratoriju za klinično imunologijo in molekularno genetiko
Izteka se 35. leto mojega dela v bolnišnici, a je spomin na prvi delovni dan še vedno zelo živ. Dodelili so me Laboratoriju za nespecifično
bakteriologijo in prav tam se po končanem šolanju res nisem videla.
Še posebno po uvodnem srečanju z vodjo, mag. Marijo Kozamernik
- Stojkovič. Stroga, natančna, ukazovalna gospa in neučakana, trmasta mladenka v moji podobi – kombinacija ni obetala nič dobrega.
Pa se je zasukalo povsem v drugo smer. Vzgojno-prijateljski odnos,
ki sva ga razvili, je spodbudil moje ustvarjalno delo in se iz bakteriologije prenesel v imunologijo. V letih, ki so sledila, sem poleg
rutinskih opravil sodelovala pri uvajanju novih metod in nastajanju
neštetih diplomskih del, magisterijev in doktoratov. Kolektiv se je
uspešno dopolnjeval z mladimi, obnovili so se prostori in nakupili
novi aparati. Postopki so se posodobili in nič več nismo tekali po pašnikih, da bi dobili svežo ovčjo kri za test določanja celotnega komplementa. Naj razložim novincem, ki jim verjetno ni znano, da smo
včasih imeli hlev z ovni oz. jarci po domače. Mukotrpno jemanje
krvi, še posebno takrat, ko so se jarci zamenjali in je bilo treba dobiti
ustrezno nadomestilo. Prijazni okoliški kmetje so nam sicer dovolili,
da preizkusimo njihove ovne, ampak kaj, ko so se pasli visoko v planinah. Pa smo šli: oskrbnik, ki je držal ovna, sodelavka, ki je mešala
svežo kri v steklenici s kroglicami, in jaz z veliko iglo. Zgodilo se
je, da se je oven naveličal našega preizkušanja in je enostavno ušel,
spotoma pa je še brcnil v steklenico, ki se je razbila, kri se je polila in
začeli smo znova. Opazovalci so se nasmejali do solz … Sedaj se na
srečo tega ne počne več. Krvni pripravki se enostavno kupijo. Torej,
je danes bolje, kot je bilo? Je.
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Ana Delimar. Foto: osebni arhiv.

Pljučnikova ekipa
Po odzivih sodeč, je rubrika Moje delo, (tudi) moje veselje med bralci
lepo sprejeta, kar nas seveda zelo veseli. Z enakim zadovoljstvom
sprejemamo tudi dejstvo, da ste se vsi, ki ste bili do sedaj povabljeni
k sodelovanju oz. predstavitvi v njej, potrudili pri svojem delu najti
res tiste dobre stvari, ki vas, in posledično tudi bralce, navdajajo z
dobršno mero pozitivne energije. In ker je tokratna številka Pljučnika
nekaj posebnega tudi zato, ker z njo praznujemo njegovo 10-letnico
izhajanja, smo si vzeli to pravico, da se v njej predstavimo tudi mi –
uredniški odbor Pljučnika.
Nina Karakaš
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Vsak od naše ekipe svoje delo dojema na svoj način, ampak če takoj
na začetku povzamem občutenja večine, se vsi najbolj razveselimo
dneva, ko Pljučnik izide (smeh).
Pravzaprav je to primerljivo z dogodki iz našega vsakdanjega življenja, s katerimi se lahko poistoveti večina med nami. Na primer z
veseljem, ko po več urah zahtevne hoje, primemo za kljuko planinske koče, ko pri vzponu na Vršič s skrajnimi močmi prevozimo še
zadnjega izmed ne vem koliko ovinkov in se končno znajdemo na
vrhu, ko … Mislim, da razumete, kaj želim povedati. Med potjo, ko
nam na trenutke zmanjkuje energije, se vsi sprašujemo: »Ali mi je
tega res treba?!« Na koncu, ko dosežemo zadani cilj, pa so ves trud
in težave v hipu pozabljene in že snujemo načrte za naše prihodnje
podvige.
O načrtih za posamezno številko Pljučnika se pogovorimo na tako
imenovanem uvodnem sestanku. Prav prijetno mi je pri srcu, ko
pomislim, kako zabavni in prijetni znajo biti ti naši sestanki – navadno se s čim posladkamo ter si postrežemo s čajem ali sokom. V
takem sproščenem ozračju pride na plano ogromno idej (tudi take
bolj odštekane, da se jim lahko od srca nasmejimo), predvsem pa se
razvijejo zelo konstruktivne debate in zato nam skoraj vedno zmanjka časa. Po uvodnem sestanku se Pljučnikovo kolesje začne obračati.
Vsak od članov ima svoje naloge in odgovornosti. Kljub temu da so
te na prvi pogled morda videti zelo jasno razdeljene, pa se velikokrat
prepletajo, zato je timski duh čutiti na vsakem koraku.
Največje breme vsekakor nosita Anja S., ki poleg zelo odgovorne
vloge glavne urednice skrbi še za urejanje paliativnega kotička, in

Anja B., ki poleg zahtevne vloge tehnične urednice aktivno sodeluje
tudi pri pripravi aktualnih prispevkov. Renato ima »čez« intervjuje
in skupaj z Romano še predstavitev »starih« obrazov, Nina rubriko Moje delo, (tudi) moje veselje ter skupaj z Judito in Jernejem še
Otroški živ-žav, Mitja je v funkciji odgovornega urednika in seveda
tistega, ki je najbolj na tekočem z aktualnim in strokovnim dogajanjem v hiši, Romana ureja HRM-kotiček, Jernej vam predstavlja
golničane v prostem času, Katja S. se pogosto znajde v vlogi fotoreporterja in dežurnega spremljevalca aktualnih oz. medijsko odmevnih dogodkov v naši hiši, Janezu je najbolj domač Kotiček klinične farmacije, Katja V. sodeluje pri zbiranju prispevkov za področje
zdravstvene nege, za vas po bolnišnici išče skrite predmete in ureja
rubriko Zdravilni zvarki za majhne in velike, Judita pa je tista, ki
največkrat obišče otroke v golniškem vrtcu ter vam predstavlja Nove
obraze.
Naše delo je zelo raznoliko in nam ponuja polno izzivov. Eden med
njimi je tudi »žicanje« za članke (kar vas je že kar nekaj občutilo
na svoji koži). Verjemite, da to za nas nikakor ni prijetno opravilo,
sploh ker vemo, da imate že svojega rednega dela čez glavo. Nas pa
zelo veseli, da se vedno, kadar vas kaj takega prosimo, trudite biti
prijazni in razumevajoči … čeprav bi nas včasih verjetno najraje
utopili v žlici vode (smeh).
Drugi večji izziv je pripraviti in oddati prispevke do predpisanega
roka. Ni mi treba posebej poudarjati, da ta dan vedno pride prekmalu, kar je za večino od nas velik stresni dejavnik (smeh). Ampak
ker je stres tudi dober aktivator, nam prispevke vedno nekako uspe

Pljučnikova ekipa v Štanjelu. Z leve priti desni stojimo: Renato Eržen, Anja Simonič,
Katja Sušnik, Anja Blažun, Janez Toni, Judita Žalik in Nina Karakaš. manjkajo
Romana Martinčič, Katja Vrankar, Mitja Košnik in Jernej Sitar. Foto: Arhiv Klinike
Golnik.

pripraviti in ti potem romajo k Anjama, da jih zbereta in ustrezno
obdelata. Po neštetih pregledovanjih in dopolnjevanjih, usklajevanjih fotografij, dopisovanju z ostalimi člani uredniškega odbora, avtorji, lektorico in oblikovalko ter podrobnem pregledu prve postavitve (pa včasih še druge ali tretje) je Pljučnik pripravljen za tiskanje.
Tiskani izvodi pa se potem, navadno že naslednji dan, znajdejo na
vaših delovnih mestih.

Skratka, za konec samo še toliko: lepo je biti del Pljučnika, pravzaprav del njegovega uredniškega odbora … no, ja, za večino od nas
je to eno in isto. Srčno si želimo in upamo, da bralci začutite veliko
količino dela in energije, ki ju vlagamo vanj.
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Sestra Marica,
kam ga peljete?
Štefan Lepoša. Bežno sem ga srečeval po hodnikih. Izstopal je. Nato
ga naenkrat ni bilo več. Po dežju skočim na kratek pogovor v s soncem
obsijano staro ambulanto. V urici in pol tako odkrijem, da se za tem
možem skriva dolga zgodba. Vedoželjen bi lahko ure poslušal take in
drugačne zgodbe. Delček teh vam mogoče odkrijemo.
Jernej Sitar
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Z Golnikom si delite kar nekaj let, kajne?
Računano na dan 17. 12. 2011 sem na Golnik prišel pred 15.236
dnevi – 31. 3. 1970 na torek zvečer. Prenočil sem pri Zagorjanovih,
v sredo zjutraj pa se je začela moja službena pot v Inštitutu. Sprejem
pri sekretarju, glavni sestri, direktorju, socialni delavki, ki je skrbela
za namestitev v samskem domu. Od glavne sestre je sledila pot na
moški oddelek 500 za tbc. Pričakala naj bi me oddelčna sestra – višja
medicinska sestra Manja Travnikar, ampak me je srečala medicinska
sestra Marica (Marija Dolhar). Takoj je padlo vprašanje: »Ali ste že
sprejeti?« Ker je bil moj odgovor pritrdilen (bil sem ravno iz vojske
in z vsemi žavbami namazan), je sledilo merjenje temperature, pritiska, pulza, spisala je temperaturno listo, me opremila s perilom,
pižamo ter brisačami in že sva šla proti bolniški sobi. Na tej poti naju
sreča oddelčna sestra in vpraša sestro Marico, kam me pelje. Takoj se
je sprejem bolnika končal in postal sem sodelavec.

da sem sprejet v službo. Tako sem pristal na Golniku, si tukaj ustvaril
družino, se upokojil, pa sem še vedno tu.

Kako vas je pot zanesla sem? Kaj vas je prepričalo, da ste
ostali?
Leta 1965 in še kasneje nas je pestila gospodarska kriza, katere posledica so bile tudi težave z zaposlovanjem. Tako sem po končani
srednji zdravstveni šoli imel obljubljeno mesto na kirurškem oddelku v Murski Soboti. Vendar sistematizacija tega ni dovoljevala,
zato sem štartal v splošni ambulanti v Gornjih Petrovcih z zdravnico
Ružo Vreg (zame čudovita zdravnica, še posebej po človeški plati).
Zaradi takrat aktualnih svetovnih dogodkov, kot so bili češka pomlad, zasedba Sinaja, pa tudi v Jugoslaviji ni bilo rožnato, sem bil
vpoklican v vojsko. Po prihodu iz JLA sem se spraševal, kam naj
grem delat. Napisal sem deset vlog in iz Golnika sem dobil telegram,

alov za enkratno uporabo. Manj je bilo pripomočkov za nego. Veliko
je bilo fizičnega dela. Precej časa se je porabilo za pripravo pripomočkov – nosne katetre smo čistili s prekuhavanjem, včasih nanje
pozabili, voda je povrela in so se kdaj tudi scvrli, konice injekcijskih
igel smo brusili, obvezilni kompleti za drenažo – plevropaki – so
se čistili in pripravljali na roke. Še bi lahko našteval, a bi mi sedanji
sodelavci rekli, da nakladam. Bolniške postelje niso bile na kolesih,
zato je bilo treba vse bolnike preložiti na vozičke ali nosila in jih tako
premestiti na različne lokacije v bolnišnici. Posebno poglavje so bile
premestitve iz dislociranih oddelkov: z infekcije, ginekologije ter z
oddelka, kjer so bili bolniki, negativni za tuberkulozo. Še posebej
težko je bilo v dežju in snegu, ki ga je bilo včasih tudi do pol metra.

Kakšni časi so bili, ko ste prišli?
Golnik je imel ob mojem prihodu okrog 450 postelj. Sicer pa časi
niso bili rožnati, ni bilo takega razkošja, kot je danes. Ni bilo materi-

Precej časa se je porabilo za pripravo pripomočkov – nosne katetre smo čistili s prekuhavanjem,
včasih nanje pozabili, voda je povrela in so se kdaj
tudi scvrli, konice injekcijskih igel smo brusili,
obvezilni kompleti za drenažo – plevropaki – so se
čistili in pripravljali na roke. Še bi lahko našteval, a bi mi sedanji sodelavci rekli, da nakladam.
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Štefan v penziji med drugim rad vrtnari.
Foto: osebni arhiv Š. Lepoše.

49

Štefan Lepoša s sodelavkami ob preizkusu znanja na
poti v penzijo. Foto: osebni arhiv Š. Lepoše.

Kljub težavnosti smo delovne obveznosti vedno izpolnjevali z dobro
voljo. Tudi bolniki so bili težko bolni, pogosto mladi, njihove hospitalizacije pa dolgotrajne. Zaradi tuberkuloze je bilo veliko krvavitev iz pljuč (kaverne), pojavljala pa se je že tuberkuloza, odporna
na zdravila. Z napredkom v medicini je zdravljenje tbc postopoma
postajalo uspešno. Zato tudi zmanjšanje števila teh bolnikov. Tako
se je Golnik oz. inštitucija spreminjala skladno s spremembami v
zdravljenju določenih bolezni, zlasti z upadom tuberkuloze. Razvoj
je šel v smer zdravljenja ostalih pljučnih bolezni, torej v razvoj pulmologije. To je pripeljalo do velikih sprememb v Inštitutu. Golnik je
sčasoma postal TOZD Kliničnega centra Ljubljana s pulmološkim
oddelkom v 8. nadstropju Kliničnega centra, kjer sem tudi sam, od
odprtja naprej, delal dve leti.
Slišal sem, da ste tesno povezani z golniško zgodovino.
S spremljanjem in arhiviranjem le-te. Kaj vas žene po odkrivanju zgodovine?
Zanimanje, kako je kakšna stvar nastala, je bila nekako moja stalnica. Poleg fizike in zemljepisa me je vedno zanimala zgodovina. Tako
so mi že s prihodom na Golnik zbudili zanimanje sam kraj, grad,
bolnišnica. Brskanje po knjigah mi ni dalo pravega odgovora – o
golniškem gradu nisem npr. zasledil skoraj ničesar. Ugotovil sem,
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Tudi vaše bralce, ki se jim kje valja kakšen star dokument, povezan z Golnikom, bi prosil za sodelovanje. Lahko me pokličejo in rade volje se oglasim.
Dolgo si tudi že želim, da bi se v naši bolnišnici našel posluh za primeren prostorček, kjer bi se skozi
vsa ta leta nabrano gradivo shranilo, primerno
uredilo in morda omogočil vpogled tudi širšemu
krogu ljudi.
da bo treba najti svoje, izvirne poti – iskal sem preko ljudi, inštitucij,
literature itn. Ko mi je pa nekega dne v roke prišla fotografija jugoslovanske kraljice Marije Karađorđević, ki jo je za označevanje strani
v knjigi uporabljal eden od bolnikov, ki tudi sam ni vedel, kako mu
je prišla v roke, sem zaslutil močno željo, da bi izvedel, kdo je na tej
sliki in kje je nastala. Zaslutil sem namreč, da bi lahko nastala na
Golniku. Postopoma sem odkril informacije o tej fotografiji, sproti
pa se mi je odkrilo še marsikaj drugega … Tako sem zašel v reko, ki
me je vsakič nesla globlje in širše v svet odkrivanja gradiva o naši
bolnišnici. Nabralo se ga je kar nekaj. Doma imam več kot deset albumov fotografij, kartotečna omara s petimi predali je polna, vsaj
deset fasciklov tudi. Žena me krega, kaj imam v sobi naložene te
smeti, saj star papir smrdi. Mnogo gradiva sem posredoval tudi avtorici knjige o Golniku, gospe Zvonki Zupanič Slavec. Je pa še precej
gradiva, ki še ni najdeno ter bi si zaslužilo biti poiskano. Če mi bo le
zdravje služilo, upam, da bom lahko nadaljeval urejanje že zbranega
gradiva ter opremljanje le-tega tudi s komentarji, tako da bo stvar
zanimiva ne samo zame, ampak tudi za naše zanamce, da si bodo
vsaj malce lahko predstavljali, kaj vse so počeli njihovi predhodniki.
Kje ste iskali podatke, vire?
Lokacije so različne. Verjeli ali ne, največ v smeteh, kleteh, podstreš-

Posledice uničenja golniškega arhiva zaradi poplave. Foto: osebni arhiv Š. Lepoše.

jih. Na Golniku je bilo tega materiala veliko, vendar nesreča ne počiva in vdor vode v golniški arhiv je uničil kar nekaj dragocenega gradiva. Našli so se tudi »pridni pospravljalci« dokumentov, ki pričajo
o golniški zgodovini, in odnesli – z različnimi nameni, nekateri tudi
čisto po lastni nevednosti – marsikaj dragocenega. Tudi vaše bralce, ki se jim kje valja kakšen star dokument, povezan z Golnikom,
bi prosil za sodelovanje. Lahko me pokličejo in rade volje se oglasim. Dolgo si tudi že želim, da bi se v naši bolnišnici našel posluh
za primeren prostorček, kjer bi se skozi vsa ta leta nabrano gradivo
shranilo, primerno uredilo in morda omogočil vpogled tudi širšemu
krogu ljudi.
Gotovo ste med svojimi iskanju našli veliko zanimivega.
Morda kaj še posebej izstopa?
Pravzaprav je kar nekaj stvari, ki bi si zaslužile posebno pozornost.
Za nekatere tudi še čas ni zrel. V tem trenutku mi na misel pride
spominska knjiga še iz časa pred 2. svetovno knjigo. Vanjo so se
vpisovali obiskovalci naše bolnišnice. To so bili strokovnjaki iz vseh

Doma imam več kot deset albumov fotografij, kartotečna omara s petimi predali je polna, vsaj deset
fasciklov tudi. Žena me krega, kaj imam v sobi naložene te smeti, saj star papir smrdi.
koncev in krajev. Prihajale so npr. razne delegacije iz Tokia, Tajvana,
Indije. Prišel je ban takratne dravske banovine Natlačen in še druga pomembna imena. Zelo dragocen je tudi filmski material, ki ga
bomo kmalu lahko videli v dokumentarcu o naši bolnišnici.
Vaša misel za konec?
Ko se ozrem nazaj, ker je golniško obdobje dolgo za človeško življenje, lahko rečem, da je dandanes veliko novega, naprednega. Bolniki
so veliko pridobili. Tudi zaposlenim se je veliko obrnilo na bolje.
Skrbijo pa me odnosi, ki se ob številnih spremembah sodobnega
časa in tempa del žal mnogokrat kalijo.
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Cimet
Tokrat nekaj besed o cimetu. Cimet
vedno zbudi spomin na praznično
razpoloženje. Ko ga omenimo, se
najprej spomnimo na omamen vonj
medenjakov, ki smo jih ravno vzeli
iz pečice …
Katja Vrankar
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Foto: K. Vrankar.

Medenjaki
30 dag medu, 20 dag margarine za peko, 15 dag rjavega sladkorja, 2 jajci, 50 dag polnozrnate moke, 25 dag bele moke, 10
dag mletih orehov, mešanica dišav za medeno pecivo (če teh
nimamo, vzamemo za noževo konico mletih klinčkov in cimeta), 1 žlička sode bikarbone.
Med segrejemo na 50 °C, zamešamo vanj margarino in nato
še sladkor ter jajca (ko se dovolj ohladi). Ostale suhe sestavine
zmešamo v drugi posodi in jim nato primešamo medeno mešanico. Testo naj počiva vsaj eno uro, še bolje čez noč.
Oblikujemo po želji (kroglice, paličice ipd.), pečemo približno 15 minut na 180 °C.
Poskusite! Pa veliko uspeha pri peki in dober tek!
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Cimet je posušena notranja skorja drevesa ali grma cimeta. Drevo
je zimzeleno, zraste 10–15 metrov visoko in je doma na Šrilanki. Za
začimbo sta pomembni dve vrsti: Cinnamomum verum ali C. zeylanicum, to je cejlonski cimet, in Cinnamomum cassia, kitajski cimet.
Vrsti se med seboj razlikujeta po okusu: cejlonski ima prijeten, blag
aromatičen vonj, kitajski pa ima manj fin in rahlo pekoč okus ter
močnejši vonj.
Stari Egipčani so cimet cenili tako močno, da je bil dražji od samega
zlata. Z njim so začinjali številne napitke, balzamirali trupla in ga
uporabljali v zdravilstvu.
V evropski kuhinji se cimet uporablja pri peki, kot dišava, pretežno za slaščice, na primer za aromo kompotov, vročih napitkov, pri
peki medenjakov in božičnega peciva. V drugih kuhinjah se cimet
uporablja pri mesnih jedeh, na primer v maroških »taginah«, je tudi
sestavina začimbne mešanice »garam masala« in curryja.
Cimet ima zdravilne učinke, včasih je veljalo, da je učinkovit pri prehladih, diareji in drugih prebavnih težavah.
Cimet je močan naravni antiseptik, ki deluje tako proti bakterijam
kakor tudi proti virusom in glivicam. Ščiti človeški organizem pred
številnimi boleznimi, zlasti pred infekcijami, predvideva pa se, da
naj bi spodbujal tudi delovanje prebavnih encimov in s tem pospešil
prebavo zaužite hrane oziroma maščob.
Če vas zamika, da bi se posladkali kar z domačimi medenjaki, vam
spodaj predstavljamo preizkušeno dober recept. Družbo nam pri
oblikovanju testa v razne oblike lahko delajo tudi naši otroci.

Mavrična vila
Nina Karakaš
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Nekoč je na gričku, med gozdovi in zelenimi travniki, stal mogočen
grad, ki je slovel po svoji lepoti. Od blizu in daleč so hodili ljudje,
da bi se nagledali snežno belega obzidja, čudovitih okenc z lepo izrezljanimi zelenimi naoknicami, vitkih stolpičev z rdeče zašiljenimi
strehami ter velikih grajskih vrat, narejenih iz najdragocenejšega
lesa. Po grajskem dvorišču so se sprehajali pavi s čudovitim modro
zelenim perjem, med njimi so skakljali puhasti zajčki, z obzidja se je
slišalo najbolj zvonko ptičje petje, na grajskem travniku, posejanem
s pisanim cvetjem, pa so se pasle srne in čudoviti konji. Vse je žarelo
od lepote, sreče in veselja … le nekdo je bil ves čas čemeren in žalosten – kralj. Kralj, ki je bil drugače pošten in po srcu dober možak, se
je živalim, drevesom in rožicam pošteno smilil, vendar niso vedeli,
kako naj mu pomagajo.
Zelo si je namreč želel najti nevesto, vendar mu je, kljub temu da
jo je iskal po vsem svetu, ni in ni uspelo najti. Nekatera dekleta
so bila preveč domišljava, druga preveč cmerava, spet tretja preveč
hihitava …
Nekega dne je bil kralj še posebej žalosten. Sonce se je trudilo in
žarelo še svetleje in topleje kot običajno, da bi mu le izvabilo nasmeh
na obraz – vendar brez uspeha. Enemu od puhastih belih oblačkov
na nebu se je možak tako zasmilil, da mu je iz oči spolzela mala solzica. In v hipu, ko so sončni žarki pobožali drobno solzico, se je čez
nebo razprostrla čudovita mavrica.
Ko je kralj skozi okno uzrl ta prizor, so se mu oči zasvetile od veselja.
Obraz mu je spreletel nasmešek in z vso hitrostjo se je pognal na
grajski zid, da bi prišel čim bliže mavrici.
Mavrica je bila tako blizu njega, da je lahko stegnil roko in se jo dotaknil. V tistem trenutku pa se je zgodilo nekaj pravljičnega. Najprej
se je nekaj zabliskalo, potem nekaj zašumelo in iz mavrice je stopilo
najčudovitejše dekle, kar jih je kralj kdaj videl. Bila je mavrična vila.

Kralj se je v to čarobno bitje takoj zaljubil, pa tudi vila je do njega
čutila enako. Časi, ki so sledili, so bili čudoviti. Po kraljestvu se je
kmalu razvedelo o njuni ljubezni in vse rastline, živali in ljudje, ki so
imeli kralja radi, so mu privoščili srečo.
Novica je pricurljala tudi v sosednja kraljestva. In bilo je veliko mož,
ki so kralju zavidali tako lepo dekle, zato so se odločili, da mu jo
bodo ukradli. A kralj je pravočasno izvedel za njihovo namero, zato
je mavrično vilo skril v jamo. A ta ni bila hladna in temačna, kot so
navadne jame. V tej jami, globoko pod zemljo, je žuborel potoček,
katerega voda je bila tako bistra kot najbolj bister gorski studenec, s
stropa in tal pa so rasli najlepši kapniki. Kralj je bil malo žalosten,
ker s svojo izvoljenko ni mogel živeti v svojem čudovitem gradu,
zato je vsak dan po skrivnih rovih prihajal k njej na obisk ter ji nosil
hrano in najlepša darila.
Ni pa bil kralj edini, ki je pogrešal vilino bližino. Vila se je namreč s
svojo milino in prijaznostjo prikupila vsem živim bitjem, predvsem
otrokom. Otroci so vilo tako zelo pogrešali, da so skovali načrt in
se nekega zimskega večera z baklami v rokah odpravili iskat njeno
skrivališče. Ker je mavrična vila vedela za njihovo namero, jim je na
pot nastavila skrivne znake, ki so jih pripeljali do nje.
Ko so otroci vstopili v jamo, jih je od strahu kar malo stiskalo pri
srcu, saj še nikoli niso bili v taki votlini. A že po nekaj korakih so se
njihove oči navadile na svetlobo v jami. Ko pa so zagledali čudovite
kapnike in zaslišali milo glasbo, ki je prihajala do njih, so na strah
čisto pozabili. Kmalu so pred seboj zagledali mavrično vilo v čudoviti beli obleki, posejani s tisoč drobnimi kristalčki, in z mavričnim
klobukom na glavi. Otrokom so se od silnega veselja zalesketale oči
in stekli so v njen topli objem. Ker je vila vedela, da bodo otroci lačni
in da jih bo zeblo, jim je spekla slastne piškotke in skuhala najboljši
sadni čaj, kar so ga kdaj pili. Ko so se okrepčali, so skupaj z vilo še

Le kaj se bo prikazalo na sliki, ko bodo pike povezane med
seboj? Slika bo gotovo še lepša, če jo boš pobarval …

malo zapeli in zaplesali, potem pa je bila ura res že pozna in čas je bil,
da se otroci odpravijo domov. Še enkrat so se stisnili v njen objem in
ji veselo pomahali v pozdrav.
Ko so otroci stopili iz jame, jih je v bližini vhoda čakalo še eno presenečenje. Vilo je namreč obisk otrok tako osrečil, da je za vsakega
od njih pripravila majhno darilce. Seveda ni treba posebej razlagati,
kako zelo so jih bili otroci veseli …
Ali mavrična vila še vedno živi v jami, že dolgo ne zna nihče povedati … A med ljudmi kroži izročilo, da zares pridnim otrokom še
vedno uspe najti pot do njenega skrivnega prebivališča.
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Božiček je bil letos zelo delaven in je raznosil že večino daril, le do Martinove smrekice
nikakor ne najde poti. Bi mu
lahko ti pomagal?

Miklavž
Kakšne spomine na Miklavža iz otroških let imajo
odrasli in kako dan sv. Miklavža preživlja osemletna
deklica danes?
Nina Karakaš

Anja B., 31 let
Prababica me je kot pet- ali šestletnico poskušala navaditi na to, da
pišem z lepo (desno) roko in ne z levo, ki je veljala za grdo. Tega sem
se držala tam okrog Miklavža, ko sem mu pisala pismo, potem pa na
to pozabila. Še danes sem levičarka (smeh).
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Nika, 8 let
Vsako leto nas obišče sv. Miklavž. Miklavž je duhovnik, sv. Nikolaj.
Preden Miklavž prinese darila, napišem listek. Letos sem si zaželela
blazinico zverinico samoroga. Ko pride dan, ko obiskuje Miklavž,
pridejo k nam vsi moji sorodniki. Otroci se skupaj igramo, starši se
pa pogovarjajo. Medtem Miklavž nosi darila v dnevno sobo. Ko konča, čisto potiho zapre vrata in močno potrka, da vemo, da je prinesel darila. Prvi, ki pritečemo v dnevno sobo, smo otroci. Ko vidimo
darila, na ves glas zavpijemo, da nas je Miklavž obdaril. Zelo smo
veseli, zato takoj odpremo darila. Vsa darila, ki jih prinesejo trije
dobri možje, so mi všeč. Razen Miklavža sta še Božiček in Dedek
Mraz. Miklavžu pomagajo tudi dobri ljudje, ker ne more sam okoli
sveta. Zmeraj komaj čakam, da bo zima, ker 5. decembra pride sv.
Miklavž in prinese darila.
Anja S., 31 let
Iz svojega zgodnjega otroštva se spomnim, kako je Miklavž rekel
moji mami, ki je zdravnica, za tableto, ker ga boli glava – kako čudno, saj Miklavža vendar ne more boleti glava … sem razmišljala
takrat (smeh).
Marica, 76 let
Moji prvi spomini na Miklavža segajo nekje v tisti čas (okrog leta
1940), ko sem bila stara približno 5 let. Otroci smo Miklavžu napisali listek s svojimi željami, ki pa so bile zelo realistične, brez pretiravanj – nekako smo vedeli, kaj si Miklavž lahko privošči.
Na Miklavžev večer je šel čez vas Miklavžev sprevod, v katerem so
bili parklji, angelčki in seveda sv. Miklavž. Doma je mama zvečer
mizo v hiši prekrila s »ta lepim« prtom, otroci pa smo nanjo položili
vsak svoj pehar.

Zjutraj so nas v peharju pričakale fige, rožiči, jabolčni krhlji in majhen škrnicelj kangl cukra (vrsta kandiranega sladkorja). Pomaranč
takrat ni bilo. V peharju se je običajno znašel še kakšen kos oblačila,
npr. rokavičke ali kapa, če si dobil jopico, si bil že pravi frajer (smeh).
Marijana, 59 let
Na Miklavžev večer je šel čez vas Miklavž s svojim spremstvom (angelčki in parklji). Spomnim se, da so parklji medse potegnili tudi
kakšnega vaškega fanta. Revež se mi je prav smilil … Zvečer smo
doma na mizo postavili pehar in vanje dali listke z željami za Miklavža. Ko sem okrog hiše zaslišala ropotanje verig, me je vedno stisnilo pri srcu – malo od strahu, malo pa od veselega pričakovanja. V
sobo, kjer je bil pehar, si nisem upala še dolgo po tem, ko je žvenket
verig že davno potihnil. In ko sem le zbrala pogum, so me v peharju
pričakale fige, krhlji pa turški med (ker je imel naš Miklavž zveze
v italijanski Gorici). V peharju se je znašla tudi kakšna knjigica ali
pa majhna punčka, kar je bilo za tiste čase (okrog leta 1958) že kar
lepo darilo.
Enkrat pa se je zgodilo, da sem med brskanjem po mamini omari v
njej našla veliko škatlo, v kateri je bila spravljena najlepša celulojdna
punčka, kar sem jih kdaj videla. Od šoka, da sem našla Miklavževo
skrivališče, sem bila čisto fertik (smeh).
Nina, 34 let
Očitno me je imel Miklavž zelo rad, saj mi je vedno prinesel veliko
daril.
S parklji nikoli nisem imela kakšnih posebnih težav … razen tega, da
so okrog hiše žvenketali z verigami in mi tako nagnali strah v kosti.
Sosed mi je razlagal, da njemu vedno zelo pomaga, če naglas moli,
ker ga potem pustijo na miru, tako da sem se v res kritičnih trenutkih tudi sama poslužila tega ukrepa. Spomnim se, da sem vedno
komaj čakala, da bo jutro, saj je Miklavž k naši hiši prihajal ponoči.
Še danes občutim tisto otroško veselje, ko me je iz postelje kar izstrelilo v kuhinjo pogledat, kaj mi je prinesel. Na mizi so me običajno
pričakale pomaranče, fige, krhlji, čokolada, bomboni pa obvezno še
kakšen pečen parkelj z dolgim rdečim jezikom. Ati in mami sta bila
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Narisala Živa iz vrtca Ostržek na Golniku

Narisala Ana iz vrtca Ostržek na Golniku

potem običajno priča mojim velikim očkom, ki so kazale, da bo jez
v njih ravnokar popustil, saj na mizi ni bilo nobene od mojih silnih
želja, ki sem jih Miklavžu napisala v pismu. Oblekla sta me in skupaj
smo se odpravili okrog hiše pogledat, ali mi je Miklavž mogoče še

kje drugje pustil darila. In ne boste verjeli … skoraj na vsaki okenski
polici me je čakalo kakšno (smeh). Na eni je bila tudi palica, ampak
še danes ne vem, zakaj jo je pustil tam … (smeh)
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Narisal Blaž iz vrtca Ostržek na Golniku

Srečanje
upokojencev
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Za začetek je goste k posluhu povabil Jure
Pušavec s pesmijo V dolini tihi, ki jo je zaigral na harmoniko. Naloga nadarjenega
mladega glasbenika je bila kar zahtevna, saj
se nekateri udeleženci niso videli že celo leto
in zanimanje za zamujene dogodke je bilo
močnejše od želje po spremljanju programa.
Vso pozornost gostov pa si je prislužil direktor Mitja Košnik, ki je v svojem govoru
podal letni pregled dela Klinike in z njim
povezane zanimive novosti, potrebne spremembe in podrobnosti praznovanja 90-letnice.
Sledila je podelitev zlatih cekinov, ki jih prejmejo vsi, ki se na novo upokojijo in so bili
Kliniki Golnik zvesti 25 let in več. V obdobju od novembra 2010 do oktobra 2011 se je
upokojilo 13 zaposlenih, od tega je bilo kar
deset takih, ki so v Kliniki Golnik delali več
kot 25 let.
Uradni del srečanja se je sklenil z nastopom
harmonik. Juretu se je tokrat pridružil njegov mlajši brat Florjan (sinova naše Majde
Pušavec, poslovne asistentke v tajništvu
Zdravstvene nege in oskrbe) in v duetu sta
odigrala skladbo Kamniška polka, ki je dodobra razvnela udeležence, ki so se jima (nekateri stoje) pridružili s ploskanjem.
Sproščen pogovor, dobra hrana in zadovoljstvo udeležencev so zaznamovali nadaljnje
urice druženja, v katerih so si naši predhodniki lahko izmenjali obilico spominov na
»dobre stare čase«.

Bilo je veselo. Foto: A. Blažun.

Katja Sušnik

Direktor Mitja Košnik in Romana Martinčič med
podeljevanjem nagrad za novo upokojene zaposlene
Klinike Golnik. Foto: A. Blažun.

Jure in Florjan Pušavec v duetu na harmoniki. Foto: A. Blažun.

7. novembra smo priredili vsakoletno srečanje
upokojenih uslužbencev Klinike Golnik. Navadno
to srečanje poteka oktobra, letos pa smo zaradi
90-letnice Klinike srečanje premaknili na začetek
novembra. Zapozneli datum ni nikogar zmotil
in srečanja se je udeležilo več kot devetdeset
povabljenih.

ŠKD Zdravje Golniku
v letu 2011
Športno-kulturno društvo zdravje Golniku je bilo tudi v letu
2011 precej aktivno. Organizirali smo različne dogodke, ki se jih
je udeležilo kar precejšnje število članov, predvsem zaposlenih v
Bolnišnici Golnik.

Leto smo začeli s tečajem teka na smučeh. Dobili smo se v Ratečah, kjer smo pod vodstvom izkušenih učiteljev Pulz športa usvojili
osnove teka na smučeh. Nato smo se odpravili do Planice, kjer smo
imeli kosilo ter zanimivo predavanje o smučanju v Avstraliji. Ja, tudi
v deželi kengurujev smučajo. Več o tem ste si lahko prebrali v prvi
letošnji številki Pljučnika.
V toplejšem delu leta smo igrali odbojko na mivki, tenis in kolesarili.
Dvakrat na teden smo imeli termin za odbojko na igrišču v športnem parku na Golniku. Organizirali smo tečaj tenisa, kjer so naši
člani in ostali zaposleni Bolnišnice Golnik spoznavali osnove (ali pa
nadaljevalne veščine) tenisa.
Zelo pestro je bilo na področju kolesarjenja. Člani ŠKD smo v različnih zasedbah prekolesarili kar dobršen del Slovenije, pa tudi v
kakšno sosednjo državo smo zašli. Posebej velja izpostaviti, da sta
se kar dve ekipi udeležili Rekreaturja. To je edina etapna kolesarska
dirka v Sloveniji za rekreativce. V štirih dneh smo prekolesarili več
kot 330 kilometrov. Obe ekipi sta se odlično odrezali, ženska ekipa
Hitre nogice je bila skupno 14, moška Spirit of Golnik pa 9. Višje
uvrstitve niso bile dosegljive, saj po pravilih zmaga ekipa, ki ima čas
najbližje povprečnemu času vseh ekip. Golničanom pa povprečnost
ni v krvi.
Že tradicionalno smo se udeležili tudi Bolnišničnih iger. Letos so
bile prvič le enodnevne, vendar nič manj zabavne kot po navadi.
Golniška ekipa je osvojila veliko število zavidljivih mest in pokalov.
O Bolnišničnih igrah smo pisali v tretjem letošnjem Pljučniku.
V imenu ŠKD Zdravje Golniku se skriva tudi beseda kulturno, zato
smo se v novembru udeležili dobrodelne glasbene monokomedije
Jureta Ivanušiča Od tišine do glasbe.
V letu 2012 pa vas vabimo, da se nam pridružite in da poleg večje
množičnosti obstoječim aktivnostim dodamo še kakšno novo.
Sicer pa slike povedo več kot 1000 besed …
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Obe golniški ekipi letošnjega Rekreatura še v kolesarski opravi.
Foto: arhiv ŠKD Zdravje Golniku.

Obe golniški ekipi letošnjega Rekreatura.
Foto: arhiv ŠKD Zdravje Golniku.

Jurij Stariha

Anja Blažun, Anja Simonič
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… v resnici pa so nas na Ravbarkomandi ob
prvem postanku in malici – svežih trojanskih krofih – čakali mrzel veter in oblaki.
Kljub temu smo bili Anja S., Katja S., Nina,
Judita, Janez in Anja B. optimistični, da nas
»nižje dol« zagotovo čaka sonce, a nas je Renato streznil, češ da če je tukaj oblačno, »tam
dol« ne bo nič bolje. Toliko o vremenu; naj
dodava, da so rokavice, topli čevlji in kapuce
prišli zelo prav.
Za začetek smo se ustavili v Štanjelu, kraški
vasici na hribu, ki je pod rokami arhitekta
Maksa Fabianija postala pravi kraški biser.
Prosto po Prešernu smo se odpravili po njenih neobljudenih uličicah in si ogledali še
Ferrarijev vrt, ki se v drugih letnih časih gotovo pokaže v še bogatejši podobi, kot jo ima
zdaj. Kljub oblakom na nebu in golim vejam
dreves je na nas naredil velik vtis. Nina je
celo »zrabutala« kakijev sadež in se posladkala z njim. Punce pa smo se strinjale, da je
vsekakor zelo primeren za poroke.
Naslednji postanek smo naredili v Tomaju,
kjer nas je v Kosovelovi domačiji pričakala
oskrbnica Dragica Sosič in nam predstavila
življenje, delo in družino Srečka Kosovela, velikega slovenskega pesnika. V družbi

Josip Osti med branjem poezije. Foto: K. Sušnik.

Člani uredniškega odbora smo
se za dobro opravljeno delo
v letošnjem letu nagradili z
izletom na Kras. Prepričani
smo bili, da bomo s sončnega in
mrzlega zgodnjedecembrskega
Golnika šli na toplo …

Janez se ni mogel upreti rožmarinovemu vonju.
Foto: N. Karakaš.

Pljučnikov
timbilding
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Sprehod po Štanjelu. Foto: R. Eržen.
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Lačni na Ravbarkomandi. Foto: N. Karakaš.

J osipa Ostija, pesnika, prozaista, literarnega
kritika in prevajalca, ki se nam je po prav posebnem spletu okoliščin prijazno ponudil za
vodiča, smo se sprehodili do Srečkovega zadnjega počivališča na vaškem pokopališču.
Josip nas je nato velikodušno povabil k sebi
domov. Njegovo kraško domovanje sredi
Tomaja je res prijetno, predvsem polno knjig
ter mirnih in udobnih kotičkov, za hišo pa se
skriva še velik in zares lep vrt. Josip nam je
prebral pesem Slutnja Srečka Kosovela, katerega izjemen poznavalec in ljubitelj je. Na
koncu pa smo le izprosili, da nam je prebral
še eno svojih pesmi, ob kateri smo lahko zaslutili tako pesnikovo bolečino ob krutosti
vojne v domačem Sarajevu kot naklonjenost
sedaj prav tako domačemu Tomaju.

Takole so nam prepevali v kvartetu. Foto: N. Karakaš.
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Ker je bil že skrajni čas za kosilo, saj nismo
želeli ostati brez, smo se odpeljali na turistično kmetijo Živcovih v Skopo. Gospa Radišič nas je za dobrodošlico povabila v vinsko klet, nato pa še v prostor, kjer sušijo salame in pršut. Po odličnem kosilu, ob katerem
smo razglabljali tudi o Pljučniku in njegovi
novi podobi, smo navdušeni nakupili nekaj
dobrot za domov in se odpeljali še na zadnji
načrtovan postanek k zakoncema Furlan v
Sežani. Gospod Željko Furlan je namreč
rejec kanarčkov malino, ki pojejo in v petju zelo uspešno tekmujejo na tekmovanjih
doma in v tujini, osvojili so namreč že tudi
naslov svetovnih prvakov. Za demonstracijo
smo poslušali petje dveh kolekcij kanarčkov
in izvedeli marsikaj zanimivega o teh pticah

ter tekmovanju z njimi. Med drugim smo se
naučili, da pri petju kanarčkov obstaja cela
vrsta stilov, ki jih sodniki ocenjujejo (na fotografiji). Nekateri smo končno tudi lahko
popili kavico ter se posladkali z okusnimi
piškoti gospe Sandre Furlan. Presenečenje je
bilo popolno, saj večina članov uredniškega
odbora ni vedela, kaj jih čaka.
Domov smo se vračali v zgodnjih večernih
urah, in čeprav smo načrtovali, da bomo
končali prej, nikomur ni bilo žal, saj je bil
izlet več kot odličen. Žal nam je bilo le, da
se izleta nismo udeležili vsi člani uredniškega odbora, a morda nam to uspe ob kakšni
drugi priložnosti.

Neverjetna pestrost ptičjega petja. Foto: N. Karakaš.

Sončni zahod

Slutnja

Josip Osti

Srečko Kosovel

Vem, da o okusih ni razpravljati. Meni so
bolj všeč kraške gmajne kot bosanska
bojišča in pogorišča. Prizori, ki jih
imenujejo kič, bolj kot klasično lepi
pejsaži mrtvih. Ne sramujem se priznati,
da me vedno znova močno prevzame sončni
zahod v Tomaju. Ko po nebu plavajo rdeči
oblaki. Ko blago vzvalovi zlato-rdeče
morje hribčkov, gozdičkov in vinogradov.
Ko po tem morju, iz katerega se, kot
svetilnik, dviga Repentabor, počasi hodi
samoten konj. Od premočne svetlobe
prosojen, kot vse naokrog. Ko duši
zrastejo krila in s pogledom angela
objame obzorje, širše od državnih mej.
Ko je vse okrog mene kot v pesmih Srečka
Kosovela. Tudi tišina. Drugačna in tišja
kot drugje. Tišina, s katero se oglaša
življenje, ne pa smrt.

Polja.
Podrtija ob cesti.
Tema.
Tišina bolesti.
V dalji
okno svetló.
Kdo?
Senca na njem.
Nekdo gleda
za menoj,
z menoj
nepokoj
in slutnja
smrti.

Ob smrti moje mami se iskreno zahvaljujem vsem
sodelavkam in sodelavcem za izrečena sožalja in ostalo
pomoč.
Posebna zahvala celotnemu osebju bolniškega oddelka
100 za nesebično pomoč, v katero je mama tako verjela
v času bolezni.
Irena

Vir: www.google.com

Skriti predmet:
kdor išče, ta najde
Katja Vrankar
Kje se skriva drobni predmet in kaj sploh je?
Foto: K. Vrankar.

Razkrili ste skrivnost iz jesenske številke, zato smo
vam pripravili novo.
Pojdimo lepo po vrsti: skriti predmet, ki je bil slikan v prejšnji številki Pljučnika, se nahaja v vitrini male sejne sobe. Prav s tokratno
sliko smo privabili tudi največ odgovorov.
Srečna izžrebanka je Nada Bohnec. Za sodelovanje se ji najlepše
zahvaljujemo in ji hkrati čestitamo. Nada je, tako kot vsi letošnji
nagrajenci Skritega predmeta, prejela izvirno darilce iz Pljučnikove »špajze«: kavo za jutranje prebujanje, da bo lažje začela dan, ter
domačo mešanico zelišč za čaj in kremni med za borbo z bacili v
prihajajoči zimi. Nagrajenka si bo lahko nagrado pripravila v svojem čajnem ali kavnem servisu :)
V tem predprazničnem času pa smo v bolnišnici poiskali nekaj, kar
nas spominja na praznike. Fotografiran predmet naj vas privabi, da
obiščete kraj, kjer lahko v miru posedite nekaj trenutkov. Svoje odgovore nam pošljite v uredništvo Pljučnika do srede, 29. februarja
2012. Tudi tokrat bomo pobrskali po policah Pljučnikove shrambe
in pripravili zanimivo nagrado.
Srečno!

Nagrajenka Nada Bohnec z nagrado. Foto: A. Blažun.

Nagrada iz Pljučnikove »špajze«. Foto: A. Blažun.

