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Šempeter: del ginekologije bodo namenili negi - Pomisleki so odveč, pravi vodstvo

Novi oddelek ne bo vzel sob
V šempetrski splošni bolnišnici bodo
predvidoma v začetku decembra uvedli
negovalni oddelek. Prostor zanj so našli na
ginekološkem oddelku, kar med člani društva
onkoloških bolnikov vzbuja pomisleke. V.d.
direktorja Darko Žiberna pravi, da so odveč.
Pacienti v novogoriški
Splošni bolnišnici Franca
Derganca, ki morajo dlje
časa ostati v ustanovi, se
zdravijo na različnih oddelkih. Nedavno pa je vodstvo
zavoda sklenilo, da bo zanje
1. decembra uvedlo ločen
oddelek. “Gre za tistega negovalnega,” pravi vršilec
dolžnosti direktorja Darko
Žiberna, “namenjenega ljudem, ki v bolnišnici ostajajo
več kot šest dni in ki jih je
treba zdraviti na drugačen
način.” Prostore zanje so
našli na oddelku za ginekologijo.

Manj prostora in
več možnosti okužb
To pa med nekaterimi člani društva onkoloških bolnikov zbuja pomisleke. Sogovornica, članica društva,
ki je želela ostati anonimna,
pravi, da bo poteza okrnila
razmere za zdravljenje na
ginekologiji. “Vzeli bodo pri-

bližno polovico sob oddelku,
kjer se zdravijo obolele za
rakom na dojki, bolnice z
drugimi ginekološkimi boleznimi, tudi nekatere nosečnice,” poudarja. Nadaljuje, da bo torej potlej na voljo
manj prostora za te skupine
bolnic, ki jih ni malo.
Hkrati meni, da bo negovalni oddelek namenjen
pretežno starejšim pacientom, ki imajo pogosto kronične bolezni, in bodo, da
bodo lahko prišli do njim
namenjenih sob, morali hoditi skozi ginekološki oddelek. Zaradi razporeditve
prostorov v bolnišnici kaj
drugega niti ni možno, kadar en oddelek razdelijo na
dva.
To pa krepi bojazen, da bi
se prav zato povečala
možnost
bolnišničnih
okužb na oddelku, kjer se
zdravijo okužbam potencialno bolj izpostavljene pacientke, kar še posebej velja
za nosečnice. Sogovornica

nekologiji ne bo nič večja,”
pravi, “saj so pacienti, ki bodo od decembra dalje ležali
na novem oddelku, že doslej
ležali domala po vsej bolnišnici, torej med preostalimi pacienti, tudi med onimi v etaži z ginekološkim
oddelkom.”
Razlog, da so takšno obliko negovalne bolnišnice
sklenili urediti v tem nadstropju, pa je preprosto v
tem, da vsi tamkajšnji prostori niso izkoriščeni, trdi

Darko Žiberna:
“Negovalnemu
oddelku bomo
namenili štiri sobe, ki
že zdaj ne služijo
pacientkam.”

prvi mož novogoriške ustanove. “Negovalnemu oddelku bomo namenili štiri
sobe s dvanajstimi posteljami od skupaj 35 v tej etaži, ki
zdaj ne služijo pacientkam.
Dve od štirih sob sta služili
osebju, v dveh pa sta bili
ordinaciji,”
pojasnjuje
Žiberna. Pacientke na ginekologiji ne bodo v ničemer
prikrajšanje, dodaja, prostora zanje bo dovolj.
Bo pa novost prinesla nekaj sprememb v organizaciji

MANUALNA MEDICINA

Za življenje brez bolečin
Manualna medicina je posebna tehnika zdravljenja, ki obsega tako
diagnostiko kot zdravljenje. Z njo je mogoče odpraviti težave na
področju hrbtenice, sklepov in mišic, bolečin v križu, glavobolov,
vrtoglavice, slabosti, težave na področju notranjih organov in
določena nevrološka obolenja.

se tudi sprašuje, zakaj so
sklenili novi oddelek urediti
prav v prostorih za ginekologijo, ko pa bi ga lahko
kje drugje v bolnišničnem
kompleksu: “Prostor bi lahko našli, denimo, v stavbi
nekdanje porodnišnice.”

Moto manualne medicine je odprava
bolečine in njenega vzroka brez zdravil in
kirurškega posega. Njen osnovni namen
je povrnitev v predhodno stanje ali, v
kolikor to ni možno, vsaj lajšanje simptomov. Slovenci imamo največ težav z
bolečinami v križu (moški) ter bolečinami v
vratnem delu in glavoboli (ženske), omeniti je potrebno tudi simptom diska hernije, z manualno medicino pa se več kot
tretjina pacientov ozdravi do te mere, da
operacija ni več potrebna.

Žiberna: izkoristili
bomo neizkoriščeno
Žiberna pojasnjuje, da so
bojazni odveč. “Možnost za
bolnišnične okužbe na gi-
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Kam na zdravljenje z
manualno medicino?
Zdravnikov, specialistov manualne medicine je v Sloveniji izredno malo, saj pri
nas te specializacije ni mogoče opravljati.
Najbolj je ta veda razširjena v Rusiji, kjer
obstajajo tudi največji in najbolj napredni
centri manualne terapije. Seveda pa je
manualna medicina priznana kot uradna
veja medicine v Sloveniji, vendar le pod
pogojem, da jo izvaja zdravnik, ki je predhodno specializiral iz nevrologije ali ortopedije in nato iz manualne medicine.

Ne trpimo bolečin dan za dnem

V Šempetru bodo negovalni oddelek oblikovali v etaži z ginekologijo, kar zbuja pomisleke

Novi funkcionarji Zdravniške zbornice Slovenije

Možina izbral ekipo
Konec oktobra je začela Zdravniška zbornica
Slovenije delati pod vodstvom novoizvoljenega
predsednika Andreja Možine. Hkrati so se
zamenjali tudi predsedniki odborov, ki skupaj s
predsednikom sestavljajo izvršni odbor zbornice.
Andrej Možina se še seznanja z delom, zlasti pa s
prednostnimi
nalogami
zbornice.
Možina je kmalu po izvolitvi predstavil svoje kandidate za predsednike posameznih odborov, ki skupaj
z njim tvorijo tudi izvršilni
odbor zbornice. Skupščina
je zatem mandate tudi ura-

dno potrdila. Predsednik
odbora za osnovno zdravstvo je postal Mihael
Demšar, za bolnišnično
zdravstvo pa Valentin Sojar.
Odboru za zobozdravstvo
znova predseduje Sabina
Markoli, za izobraževanje in
usposabljanje zdravnikov
pa Bojana Beovič. Odbor za
strokovno-medicinska

vprašanja vodi Radovan
Hojs, za pravno-etična
vprašanja Danica Rotar Pavlič, za socialno-ekonomska vprašanja Božidar Visočnik, predsednica odbora
za zasebno dejavnost pa je
Helena Mole.
Skupščina je za tožilca
znova izvolila Jožeta Balažica, za njegovega namestnika pa Saša Kavčiča. Brane Mežnar je predsednik
razsodišča prve stopnje, člani razsodišča pa so Rastko
Golouh,
Alenka
Kafol
Šušteršič, Margareta Kocmur in Ivan Mrzlikar.
JA

dela v zavodu, saj bo zahtevala dodatno ekipo za oskrbo pacientov. Vsak tovrstni tim navadno sestavlja
šest medicinskih sester in
ena diplomirana medicinska sestra, in čeprav negovalne oddelke vodi negovalno osebje, so tistemu, ki bo v
Šempetru, sklenili dodeliti
tudi zdravnika, pravi Žiberna. Ta delovna mesta bodo
zasedli že zdaj zaposleni v
ustanovi.
AMBROŽ SARDOČ

Manualna medicina obsega zdravljenje
v vseh treh predelih hrbtenice; vratnem,

prsnem in ledvenem, in težav, ki so s tem
povezane. Na primer bolečine v sklepih,
glavoboli, vrtoglavice, šumenje v ušesih,
nestabilnost pri hoji, mravljinčenje oziroma omrtvelost udov, bolečine v mišicah
in še mnogo drugega.

Izjemni rezultati zdravljenja
Uspešnost zdravljenja z manualno medicino je po prvi terapiji (to je od 4 do 6
obiskov) okoli 80 odstotna, pri čemer je 40
odstotkov pacientov v celoti ozdravljenih,
pri enakem odstotku pacientov so ozdravljeni glavni simptomi, pri preostalih 20
odstotkih pa je viden napredek, vendar je
praviloma potrebna še dodatna terapija.
V ordinacijah MO-GY letos praznujejo
20-letnico delovanja na področju zdravljenja z manualno medicino. Njihove ordinacije najdemo na treh lokacijah: v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici. V mreži
ordinacij delujejo štirje zdravniki, specialisti manualne medicine, med njimi dva
v Novi Gorici. Specialistu Genadiju Filipovu se je pred kratkim pri delu v Novi
Gorici pridružil njegov sin, dr. Aleksej
Filipov, ki dopolnjuje tehnike svojega
očeta s prijemi mehke tehnike manualne medicine. Čakalna doba za prvi
pregled je od 7 do 14 dni.
(Promocijsko sporočilo)

