NAŠE
ZDRAVJE

glasilo Zdravstvenega doma Metlika

december 2017, št. I.

Spoštovani uporabniki zdravstvenih storitev,
naša prva izdaja tega biltena je namenjena vam, saj želimo, da ste seznanjeni z našim delom in vašimi pravicami ter odgovornostjo za lastno zdravje, z dogajanjem v
Zdravstvenemu domu Metlika, ki je po vsej verjetnosti vaša prva in najboljša izbira
v določenem trenutku, ter da s skupno voljo stopimo skupaj za bolj zdrav jutri v
naši občini.
Naš osnovni namen je seznaniti vse naše uporabnike z možnostmi in pravili, ki so sprejeta na nacionalnem nivoju. Dnevno se srečujemo z najrazličnejšimi stanji, različnih razsežnosti ter obremenitev
in trdno verjamemo, da poznavanje delovanja sistema, osebno razumevanje in topla beseda velikokrat rešijo ali vsaj omilijo še tako težak položaj ali nejasnost.
Zdravstveni dom Metlika je eden izmed najmanjših zdravstvenih domov v Sloveniji in je odprt, dinamičen ter v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod. Vsem uporabnikom naših zdravstvenih storitev želimo zagotavljati kakovosten in časovno optimalen dostop do zdravstvenih storitev.
Osnovno poslanstvo ZD Metlika je zdraviti v okviru doktrine in zdravstvene etike, ohranjanje in izboljševanje zdravja ljudi in izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljši jutri v korist in
zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih.
ZD Metlika ostaja temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti z izvajanjem nujne medicinske pomoči in preventivnega zdravstvenega varstva na področju občine Metlika. V zavodu želimo
biti prepoznavni po kakovosti, odličnosti in zglednem odnosu do dela, razvoja in zadovoljstva naših
uporabnikov in zaposlenih.
Osnovno zdravstvo predstavlja prvi stik uporabnika z zdravstveno oskrbo in z gotovostjo lahko trdimo, da zagotavlja rešitev za kar 90% zdravstvenih težav. Ima vlogo filtra in paciente na kakovosten
in stroškovno učinkovit način usmerja skozi sistem. Primarna zdravstvena oskrba je dostopna vsem
ljudem v lokalnem okolju, brez predhodnih napotitev ali posredovanja. Mreža je postavljena čim
bližje prebivalstvu ravno zaradi hitre in enostavne dostopnosti.
V ZD Metlika delujemo na podlagi vodila, ki pravi, da bodo obravnavani vsi, ki bodo prišli v zdravstveni dom in da bomo vsak problem uporabnika obravnavali ne vezano na naša prepričanja ali
predsodke.
V ZD Metlika ostajamo zavezani temeljnim vrednotam: zdravje, visoka raven kakovosti in varnosti
zdravstvene oskrbe, dostopnost zdravstvenih storitev, univerzalnost, solidarnost, enakost, učinkovitost, ustvarjalnost , zaupanje – s kakovostnim delom opravičevati zaupanje pacientov.
Vsem uporabnikom zagotavljamo, da pacient je in ostaja naš osrednji deležnik in naš partner.
S spoštovanjem,					
direktorica ZD Metlika
Duška Vukšinič
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PRVA PRIJAVA DOMNEVNIH KRŠITEV
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o pacientovih
pravicah (Ur.l. RS, št. 15/08) – ZPac objavljamo
podatke pristojnih oseb za sprejem prijave vezane
na kršitve pacientovih pravic v ZD Metlika, in sicer:
1.

Bernarda Štrucelj,
tel.št.: 07/369-400, 07/369-1-411

2. Vojsk Jakofčič Jasmina,
tel.št.: 07/369-1-417, 07/369-1-400
3.

Duška Vukšinič,
tel.št.: 07/369-1-400, 07/369-1-406

Ustni zahtevek se lahko vloži vsak delovnik med
07. in 08. uro ali med 14. in 15. uro po predhodni
telefonski najavi. Pisni zahtevek se pošlje pristojni
osebi po pošti ali se osebno odda na info točki v ZD
Metlika.
Na podlagi 60. člena se lahko vloži ustna zahteva pri
eni izmed zgoraj navedenih pristojnih oseb. Ustna
zahteva se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa
pacienta in pristojne osebe vsebuje naslednje
podatke:
• osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne
podatke pacienta;
• opis domnevne kršitve pacientovih pravic;
• podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih
oz. zdravstvenih sodelavcih;
• podatke o morebitnih drugih udeležencih;
• čas in kraj domnevne kršitve pacientovih
pravic;

• morebitne posledice domnevne kršitve
pacientovih pravic;
• morebitni predlog za rešitev spora.
Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne
zahteve. Zahteva se lahko vloži tudi pisno pri
pristojnih osebah in vsebuje sestavine, ki so
navedene zgoraj. V primerih, kjer se iz pisne zahteve
ne da razbrati, kdo je zahtevo vložil, če je zahteva
žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. Pisni
zaznamek o tem se pošlje tudi pacientu, če je le ta
znan.
Roki za vložitev zahteve:
1. V primeru domnevnega neustreznega odnosa,
se vloži zahteva najpozneje v 15 dneh od
domnevne kršitve.
2. V primeru domnevnega neustreznega
ravnanja, se vloži zahteva najpozneje v 30
dneh po končani zdravstveni oskrbi.
3. V primeru, da je oseba za kršitev izvedela
pozneje oz. so se posledice kršitve pokazale
pozneje, se vloži zahteva v treh mesecih po
preteku rokov.
NOVO MESTO | Zlata REBOLJ

prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje Novo
mesto, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto
Telefonska številka: 051-385-485 | E-pošta: zlata.rebolj@
nijz.si. Uradne ure: torek od 14. do 20. ure, četrtek od 09.
do 15. ure. Uradne ure po telefonu in naročanje na tel.št.
05/96-81-999: od ponedeljka do petka med 08. in 12. uro.

NAROČANJE
Delovni čas ambulant družinske medicine, dispanzerja za ženske, kardiološke in psihiatrične ambulante je tedensko objavljen na spletni strani ZD Metlika
(https://www.zd-metlika.si/) na ikoni Aktualni delovni čas za tekoči teden. Objava vsebuje tudi telefonsko
številko za naročanje. Delovni čas je hkrati objavljen
tudi na info točki, lahko pa ga slišite še na telefonskem odzivniku številke 07/369-1-400.
Na pregled v posamezno ambulanto se lahko naročite osebno, v delovnem času ambulante, telefonsko, v
delovnem času ambulante ali preko spletne strani ZD
Metlika, na povezavi https://www.zd-metlika.si/, ikona e-naročanje.
Obveščamo vas, da so na začetku delovnega časa
telefonske linije zelo obremenjene, zato vas vljudno
prosimo za potrpežljivost. Medicinska sestra se vam
bo javila na telefon tudi izven uradnih ur naročanja, v
kolikor v obravnavi ne bo imela pacienta.
Najenostavnejša oblika naročanja je e-naročanje, ki je
še vedno izredno slabo sprejeto s strani uporabnikov.
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Vse kar morate storiti je, da izpolnite spletni obrazec
in medicinsko osebje vam bo, na podlagi navedenega
namena obiska, javilo termin pregleda na vaš elektronski naslov ali telefonsko številko.
V kolikor menite, da je stanje nujno, pokličite telefonsko številko 112 ali pridite direktno v urgentno ambulanto, kjer boste obravnavani v najkrajšem možnem času. Če se izkaže, da vaše zdravstveno stanje ni
bilo nujno in bi lahko počakali na delovni čas vašega
osebnega zdravnika, vam bo medicinsko osebje neupravičeno storitev zaračunalo.
Cenjeni uporabniki, zavedamo se, da smo v zdravstvenemu domu zaradi vas in verjemite, da čutimo
vašo stisko, vendar se moramo vsi zavedati, da v
zdravstveni sistem ne vstopamo sami, in da je poleg
nas še mnogo drugih, ki so se morda znašli v težji situaciji od nas samih. Zato je potrebno tudi počakati.
Za vaše razumevanje in strpnost vam bomo iskreno
hvaležni.

PREDSTAVITEV
Zdravstveni dom Metlika je javni zavod, katerega je
leta 1996 z odlokom o ustanovitvi ustanovila Občina
Metlika (Ur.l. RS št. 62/96), z namenom opravljanja
osnovne zdravstvene dejavnosti za občino Metlika.
Leta 2014 je bil sprejet prenovljen Odlok o ustanovitvi (Ur.l. RS, št. 4).

sanitetni prevozi, nenujni reševalni prevozi s
spremljevalcem in dializni prevozi),
- nujna medicinska pomoč,
- dežurna služba,
- osnovni laboratorij,

ZD Metlika skupaj s pediatrinjo koncesionarko zagotavlja osnovo zdravstveno varstvo za približno
8.400 prebivalcev občine Metlika, nujna medicinska pomoč pa obsega še vse obiskovalce in turiste,
osebe z začasnim bivanjem, osebe v tranzitu, aktivno ali pasivno pa sodeluje tudi na vseh prireditvah na področju občine Metlika. Povprečna starost
prebivalcev je 42,7 let. Na začetku leta 2017 je bilo
v splošni medicini opredeljenih 6.741 oseb, na pediatriji pa 1.727 otrok in mladostnikov, kar skupaj
predstavlja visoko opredeljenost. Na območju delovanja ZD Metlika oziroma občine Metlike v prostorih zavoda deluje fizioterapija - koncesionarka,
izven zavoda pa koncesionarska ambulanta za zobozdravstvo odraslih.

- zdravstvena vzgoja,

Občina Metlika obsega področje 109 km površine,
ima 77,1 prebivalcev na km2 in šteje 59 naselij. Do
najbližje bolnišnice in urgentnega centra je 30 km
oziroma približno pol ure.

• dispanzer za medicino dela, prometa in športa.
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Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je
v javnem interesu.
Notranja organizacija zavoda, organizacijske in
strokovne enote ter lokacija zavoda je določena
s Statutom Zdravstvenega doma Metlika, ki je bil
sprejet in potrjen 15.10.2015 na seji sveta zavoda ZD
Metlika, soglasje občinskega sveta pa je bilo izdano
05.11.2015.
Zavod ima organizirane naslednje dejavnosti:
• osnovna zdravstvena dejavnost:
- splošna/družinska ambulanta,
- referenčna ambulanta,
- splošna ambulanta v socialnem zavodu,
- patronažna služba,
- reševalna služba (nujni reševalni prevozi,

- zdravstveno vzgojni center;
• specialistična ambulantna dejavnost:
- dispanzer za ženske,
- psihiatrija,
- kardiologija
- dispanzer za mentalno zdravje - logopedija;
• zobozdravstvena dejavnost:
- otroško in mladinsko zobozdravstvo
- zobozdravstvena vzgoja,
- zobozdravstvo za odrasle;

ZD Metlika v sklopu osnovne in zobozdravstvene
dejavnosti opravlja tudi nujno medicinsko pomoč
ter izvaja preventivno dejavnost za odrasle, deluje
na področju zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje
za otroke in mladino, izvaja se patronažno preventivno varstvo in preventivno varstvo žensk v sklopu
programa ZORA ter preventivne delavnice. V okviru
preventivne dejavnosti se izvaja še program SVIT
– program za zgodnje odkrivanje raka na debelem
črevesu. Vzpostavljena je SVIT točka, ki se nahaja
poleg info točke v pritličju zavoda.
Zavod se v okviru programa zdravstvene vzgoje vključuje v širše lokalno okolje.
V ZD Metlika je trenutno zaposlenih 48 delavcev
in 3 zunanji zdravniki. V prostorih zavoda deluje 6
zunanjih sodelavcev na področju pediatrije, fizioterapije in zobne tehnike. Zavod vsako leto omogoči
pripravništvo 8 tehnikom zdravstvene nege in 1 zobozdravniku.
Duška Vukšinič
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PACIENTOVE DOLŽNOSTI,
KI JIH DOLOČA ZAKON
1.

Dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in
povrnitvi lastnega zdravja.

2. V času bolezni ravnati v skladu s prejetimi
strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v
katere je ustno oziroma pisno privolil.
3. Dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične
informacije v zvezi s svojim zdravstvenim
stanjem, ki so mu znane in so pomembne za
nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke
o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter
boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v
rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih
uživa.

4. Obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene
sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem.
5. Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev.
6. Spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev
zdravstvenih storitev.
7. Pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih
storitev o morebitnem izostanku na pregled ali
zdravljenje.

PACIENTOVE PRAVICE,
KI JIH DOLOČA ZAKON
PRAVICA DO DOSTOPA DO

zdravstvene oskrbe in zagotavljanja
preventivnih storitev.
PRAVICA DO

proste izbire zdravnika in izvajalca
zdravstvenih storitev.
PRAVICA DO

primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe.

PRAVICA DO

seznanitve z zdravstveno
dokumentacijo.
PRAVICA DO

varstva zasebnosti in varstva
osebnih podatkov.
PRAVICA DO

skrbne oskrbe in spoštovanja.
PRAVICA DO

PRAVICA DO

spoštovanja pacientovega časa.

ohranjanja svoje kulturne identitete.
PRAVICA DO

PRAVICA DO

obveščenosti in sodelovanja.
PRAVICA DO

samostojnega odločanja o zdravljenju.
PRAVICA DO

preprečevanja in lajšanja trpljenja.
PRAVICA DO

drugega mnenja
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rasne strpnosti in do izražanja
lastnih prepričanj.
PRAVICA DO

oskrbe z najmanjšim možnim
tveganjem.
PRAVICA DO

zagotavljanja storitev brez
zlorab, izkoriščanja in
diskriminacije.

DRUŽINSKA MEDICINA
Pravice zavarovanih oseb do storitev osnovne O upravičenosti do zdravstvene storitve odloči vaš
zdravstvene dejavnosti po določilih Pravil obvezne- osebni zdravnik na podlagi strokovnih usmeritev,
ga zdravstvenega zavarovanja obsegajo:
zato ga je nujno pravočasno izbrati.
1. Zdravniške kurativne preglede in preiskave ter
zdravstveno nego, z namenom, da bi odkrili, preprečili ali zdravili bolezni ter poškodbe in medicinsko rehabilitacijo zbolelih, poškodovanih in
oseb z motnjami v razvoju. K odkrivanju bolezni
štejemo kurativne preglede, storitve diagnostike,
ki jih določi zdravnik, presejalne teste in programirano zdravstveno vzgojo;

Služba za družinsko medicino zagotavlja celovito
zdravstveno oskrbo posameznikom, družinam in
skupnosti, ne glede na starost, spol in bolezen.

V okviru službe za družinsko medicino ZD Metlika deluje pet zdravnikov, specialistov družinske medicine, en zdravnik pa polovico delovnega
časa zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo v
Domu starejših občanov Metlika. Večji del storitev
v teh ambulantah je kurativne narave, kar pomeni
2. Zdravljenje zbolelih in poškodovanih oseb ter
zdravljenje akutnih stanj in kroničnih bolezni, venoseb z motnjami v razvoju na domu;
dar vse večjo pozornost in delež storitev posvečamo
3. Zdravstveno nego na njihovem domu, v domovih tudi preventivnemu delu, predvsem preprečevanju
za starejše, v posebnih socialno-varstvenih za- srčno-žilnih obolenj, z rednim izvajanjem preventivnih pregledov, na katere so pacienti vabljeni.
vodih in zavodih za usposabljanje;
4. Sistematične in preventivne preglede, laborato- V ambulanto družinske medicine se pacienti lahko
rijske storitve, rentgenska slikanja in ultrazvoč- naročijo v ordinacijskem času osebnega zdravnika
osebno, po telefonu ali elektronsko preko spletne
ne preiskave, ki so v skladu s programom;
strani ZD Metlika, https://www.zd-metlika.si/, s kli5. Ugotavljanje začasne zadržanosti od dela;
kom na gumb e-naročanje.
6. Patronažno zdravstveno nego;
V primeru nujnih stanj se pacienti lahko obrnejo na
7. Hišne obiske splošnih osebnih zdravnikov in urgentnega zdravnika v ambulanti nujne medicinosebnih otroških zdravnikov ter članov tima ske pomoči (NMP).
razvojne medicine, v primeru, ko zavarovana
Služba za NMP nudi neprekinjeno nujno medicinoseba zaradi svojega zdravstvenega stanja ali
sko pomoč osebam, ki se poškodujejo ali akutno
drugih okoliščin ne more priti k zdravniku v amzbolijo in so zaradi tega življenjsko ogrožene ali pa
bulanto ali razvojno ambulanto;
bi njihovo stanje v kratkem vodilo do nepopravljive
8. Zagotavljanje storitev nujnega zdravljenja in nu- okvare zdravja. Deluje 24 ur dnevno, vse dni v letu.
jne medicinske pomoči;
Čeprav je dejavnost namenjena izključno oskrbi
nujnih stanj, prihajajo tudi pacienti, ki niso resno
9. Prevoze z reševalnimi vozili;
ogroženi. Pogosto prihajajo zaradi stanj, za katera
10. Storitve osnovne funkcionalne in korektivne fi- so pristojni osebni zdravniki. S tem jemljejo dragozioterapije. Zavarovane osebe s kroničnimi bo- ceni čas ostalim pacientom in znižujejo kakovost
lečinami v hrbtenici, z degenerativnimi revmat- storitev pri pacientih, ki nujno medicinsko pomoč
skimi spremembami velikih sklepov spodnjih potrebujejo. Takšno ravnanje je neodgovorno in
udov, z osteoporozo oziroma osebe, pri katerih lahko sproži nepotrebno nezadovoljstvo ali celo
je pričakovati nastanek in slabšanje osteoporo- konflikt.
ze ter osebe z vnetnimi revmatičnimi boleznimi, ki so bile vključene v ustrezni edukacijski V primeru sočasnih intervencij ZD Metlika v nujni
program, so po presoji osebnega zdravnika v medicinski pomoči sodeluje z ZD Črnomelj, v prikoledarskem letu upravičene do največ 10 dni meru masovnih nesreč pa z ZD Novo mesto.
fizioterapevtske obravnave;
Uporabniki zdravstvenih storitev se lahko s svo11. Individualna svetovanja in pomoč pri spreminjanju nezdravega življenjskega sloga ob drugih preventivnih, sistematičnih in kurativnih
pregledih ter svetovanja, izobraževanja, usposabljanja in pomoč v skupinah, ki jih vodijo in
organizirajo zdravstveni zavodi in izvajalci na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti skladno
s programom in pogodbo z zavodom.

jimi pravicami in obveznosti seznanijo v Pravilih
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so objavljena v Uradnemu listu RS št. 30/03 s spremembami
in dopolnitvami ali na spletni strani ZD Metlika.
Tanja Mišmaš
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NUJNA MEDICINSKA POMOČ
»Nujna medicinska pomoč (NMP) je izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je
zaradi bolezni ali poškodbe neposredno vitalno ogrožena oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake
v kratkem času lahko prišlo do take ogroženosti.«
Nujna medicinska pomoč je organizirana 24 ur
dnevno in se glede na zdravstveno stanje bolnika
izvaja:
• na terenu kot nujni obisk ekipe ali
• v ambulanti nujne medicinske pomoči.
Nujna medicinska pomoč NI namenjena:
• za zdravljenje stanj, ki niso nujna,
• za predpisovanje zdravil, ki jih redno jemljete,
• za izdajo napotnic za naročene preglede.
V zgoraj navedenih primerih se obrnite na osebnega zdravnika ali zdravnika, ki ga nadomešča. Osebni zdravnik vas najbolje pozna, ima vpogled v vašo
zdravstveno dokumentacijo in pristojnosti, da vas
zdravi in usmerja pri zdravljenju.
Številka 112 deluje vsak dan 24 ur/dan.
Številka je dosegljiva iz kateregakoli telefonskega
aparata. Številki ni potrebno dodajati omrežne skupine.
Kdaj klicati 112:
- Huda slabost: oseba je nezavestna, zmedena,
odsotna ali se je ne da zbuditi;
- prometna nesreča, poškodba doma, poškodba
pri delu, v hribih, v vodi...;
- bolečina v prsih s težkim dihanjem in potenjem;
- težave z dihanjem;
- sveže poškodbe in krvavitve;
- bledost ter hladen pot, ki traja dlje časa;
- eksplozije;
- vsaka situacija, kjer smatrate, da gre za vitalno
ogroženost.
Kako klicati
Storitev 112 se aktivira ob klicu brez omrežne skupine s katerega koli telefonskega aparata:

Na 112 lahko prispe več telefonskih klicev hkrati, katerih ni možno istočasno obravnavati. Telefonska centrala pove, da so dispečerji zasedeni.
KLICA NE SMETE PREKINITI !!
Kdo se oglasi
Oglasi se operater, ki klic preveže v zdravstveni
dom, kjer dobite na zvezo zdravstvenega delavca,
ki je dodatno usposobljen za pravilno ukrepanje. Le
ta bo, s pomočjo strateško usmerjenih vprašanj, vodil pogovor, da bo prišel v najkrajšem času do najbolj optimalne odločitve za ustrezno pomoč vašega
problema.
Potrebne informacije, ki jih potrebujemo
Nepogrešljive informacije za pravilni tok intervencije so:
• TELEFONSKA ŠTEVILKA od kjer kličete. Potrebna je v primeru, da pade linija ali pride do
potrebe po dodatnih informacijah.
• KRAJ DOGODKA: ulica, hišna številka, kraj,
nadstropje.
POSEBNOSTI:
• če je potrebno zvoniti na drug priimek;
• bližina večjih znanih lokacij (razne tovarne,
športni parki, cerkve…, za lažjo orientacijo);
• navodila za hitrejši dostop, v primeru posebnosti.
• KAJ SE JE ZGODILO / ZAKAJ POTREBUJETE
NAŠO POMOČ.
• V PRIMERU NESREČE - ŠTEVILO POŠKODOVANIH OZIROMA UDELEŽENIH OSEB.
• STANJE BOLNIKA/POŠKODOVANCA (ali je
oseba pri zavesti, ali diha, prisotne poškodbe...).

• stacionarnega telefona,

POZOR !!!

• telefonske govorilnice ali

Zelo je pomembno, da ostanete zbrani in mirni
ter odgovarjate na zastavljena vprašanja. Le tako
se lahko poda ustrezne informacije v najkrajšem
možnem času ter pripomore k hitrejšemu izvozu
ustrezne ekipe.

• prenosnega telefona GSM.
Klic je brezplačen.
Ko izberete 112 se avtomatsko oglasi regijski center,
ki je določen za vaše območje.

8

POZOR !!

V določenih primerih bo zdravstveni delavec klic
prevezal še k zdravniku.

NUJNA MEDICINSKA POMOČ (NMP) IN DEŽURNA SLUŽBA
V ZD METLIKA
ZD Metlika izvaja storitve osnovnega zdravstvenega
varstva na področju občine Metlika, kamor sodi tudi
izvajanje dežurne službe in službe nujne medicinske
pomoči za odrasle in otroke na področju občine.
Verjamemo, da bi si tudi v bodoče želeli, da služba
NMP ostane v ZD Metlika, zato je zelo pomembno, da
je naše sodelovanje čim boljše.
Služba nujne medicinske pomoči v ZD Metlika deluje
24 ur na dan, vse dni v tednu, dežurna služba pa
med tednom od 22.00 ure zvečer do 7.00 ure zjutraj
ter med vikendi in prazniki. Nujna medicinska
pomoč pomeni izvajanje nujnih ukrepov zdravnika
in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali
poškodbe neposredno življenjsko ogrožena oz. pri
kateri bi, glede na bolezenske znake, v kratkem času
lahko prišlo do takšne ogroženosti.
Dežurna služba, ki se v ZD Metlika prepleta s službo
NMP, pa je namenjena obravnavi akutnih bolezenskih
stanj oz. poslabšanj kroničnih bolezenskih stanj
ter svežih poškodb, ko bi čakanje na obisk v redni
ambulanti osebnega zdravnika lahko poslabšalo
zdravstveno stanje ali ogrozilo bolnikovo življenje.
Z uvajanjem urgentnih centrov, ki ga imamo za
področje Dolenjske in Bele krajine v Novem mestu,
se tako med strokovno javnostjo, posebno pa med
bolniki, postavlja nekaj vprašanj povezanih z novim
načinom organizacije službe NMP.
Najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo in odgovori
nanje so naslednji:
1. Kje naj poiščem pomoč, če akutno zbolim ali akutno zboli moj otrok in prebivam na področju občine
Metlika: v ZD Metlika ali v urgentnem centru Novo
mesto?

Stanja, ki lahko predstavljajo neposredno življenjsko ogroženost so naslednja:
• če me duši, močno boli v prsih ali izgubljam
zavest;
• če mi nenadoma ohromi del telesa;
• če nenadoma dobim hud glavobol z bruhanjem,
motnjami vida, govora, spomina z ali brez
pridružene visoke temperature;
• če bruham, izkašljujem ali odvajam kri ali črno,
smrdeče, mazavo blato;
• če nenadoma dobim hude bolečine v trebuhu in
imam trd trebuh;
• če imam novonastale motnje srčnega ritma
(prepočasen utrip-pod 50, prehiter-nad 150 ali
popolnoma nereden utrip);
• če imam visoko temperaturo in sem ob tem
omotičen, oslabel, bled, poten, težko diham
in/ali imam neobičajno nizek krvni tlak (npr.
zgornji pod 100mmHg);
• če imam zelo visok krvni tlak (>180/110 mm Hg)
in ob tem prisoten hud glavobol, bruhanje ali
tiščanje v prsih;
• če se mi je pojavila alergijska reakcija s
koprivnico, oteklino obraza, težavami z
dihanjem in/ali nizkim krvnim tlakom;
• ob poškodbah: npr. z možnostjo zloma kosti,
odprto rano, udarninami različnih delov telesa…
POZOR! Navedeni so nekateri pogostejši primeri,
gotovo pa ne vsa stanja, ki potrebujejo nujno
medicinsko pomoč. Kadar ste v dvomu pokličite
ali 112 (dispečerski center) ali 07/369-14-00, kjer se
vam bo javilo zdravstveno osebje ZD Metlika in vam
svetovalo o nadaljnjem ukrepanju.

Pomoč poiščite v ambulanti NMP v ZD Metlika.
Priporočljivo je, da pred nameravanim prihodom
pokličete v ZD Metlika (07 369 14 00), kjer vam bo
zdravstveni delavec podal navodila za ukrepanje
oziroma svetoval obisk v ambulanti ali predlagal
obisk zdravnika na domu. V urgentni center vas
bo napotil šele zdravnik enote NMP ZD Metlika
z napotnico in morebitnim izvidom pregleda v
primeru, ko bo menil, da je vaše zdravstveno stanje
takšno, da potrebujete nujno zdravljenje, ki ga v
okviru ambulante ne moremo zagotoviti.

V želji po nadaljnjem dobrem sodelovanju, vas prosimo, da:

2.Kako naj ukrepam v primeru neposredne življenjske ogroženosti?
V primeru neposredne življenjske ogroženosti
pokličite na številko 112 (dispečerski center), ki bo
nato vaš klic usmeril v najbližjo enoto NMP.

• ste strpni: ker bolnikov v dežurni službi ne
naročamo, čas čakanja v čakalnici, za katerega
se trudimo, da bi bil čim krajši, določa stopnja
nujnosti obravnave, ki jo oceni zdravstveni
delavec in ne čas prihoda;

• se držite priporočil, ki narekujejo, v katerih
primerih je potrebno obiskati dežurno službo oz.
službo NMP, ker lahko samo tako omogočite, da
tisti, ki pomoč potrebujejo le-to dobijo pravočasno
in kakovostno;
• v primeru potrebe po obravnavi v dežurni službi
oz. službi NMP to koristite v ZD Metlika in brez
napotnice zdravnika ne odhajate v urgentni center
Novo mesto. Lahko se vam zgodi, da vas bodo iz
urgentnega centra poslali nazaj v ZD Metlika;

• obiščete dežurno lekarno v Beli krajini, kjer dobite
nujna zdravila ob sobotah, nedeljah in praznikih.
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REŠEVALNA SLUŽBA ZD METLIKA
Reševalna služba v ZD Metlika izvaja 24 urno reševalno varstvo. V reševalni službi so redno zaposleni trije
zdravstveni tehniki in voznik, ki izvaja sanitetne prevoze, občasno pa se v reševalno službo vključujeta
tudi diplomirani zdravstvenik in zdravstveni tehnik, ki sta sicer zaposlena v splošni ambulanti.
V reševalno službo sodijo naslednje dejavnosti:
• nujni hišni obiski na terenu, kadar zdravstveno stanje ne dopušča prihoda bolnika v zdravstveni dom in jih izvaja zdravnik po razporedu s službenim vozilom; po presoji sodeluje še
predstavnik reševalne službe;
• nujni hišni obiski, kadar je iz sporočila moč
razumeti, da gre za nujno stanje; izvaja jih
zdravnik po razporedu, zdravstveni tehnik in
voznik urgentnega vozila;
• nenujni reševalni prevozi;
• nujna stanja na terenu;
• dializni in onkološki prevozi, redni pregledi v
dopoldanskem času na sekundarni ravni.
REŠEVALNA SLUŽBA: »PRAVICE IN OBVEZNOSTI
PACIENTOV NA PODLAGI PRAVIL OBVEZNEGA
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA«
A. PRAVICA DO PREVOZA Z REŠEVALNIMI IN
DRUGIMI VOZILI (54., 55., 56. člen)
1. Nujni prevozi (za reševanje življenja in v vseh
primerih, ko zavarovana oseba potrebuje takojšnje nujno zdravljenje in nujno medicinsko
pomoč):
• opravljajo se s primerno opremljenimi reševalnimi avtomobili, v primeru nedostopnega
terena, prometnih ovir itd. pa s helikopterjem
ali drugim prevoznim sredstvom;
• vključujejo tudi reševanje poškodovanih zavarovanih oseb z gora, morja, vode in jam in njihov prevoz do najbližjega zdravstvenega zavoda
2. Prevozi, ki niso nujni (prevoz nepokretne zavarovane osebe do zdravstvenega zavoda ali
zdravnika in nazaj ali prevoz osebe na in z
dialize)
3. Prevozi, v primeru, ko bi bil prevoz z osebnim
avtomobilom lahko škodljiv
4. Prevozi zavarovane osebe s spremstvom
zdravstvenega delavca
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B. UVELJAVLJANJE PRAVIC DO PREVOZOV Z
REŠEVALNIMI IN DRUGIMI VOZILI (181., 182.,
183., 184. člen)
• Zavarovana oseba lahko uveljavi pravico do
prevoza, ko njen osebni zdravnik ugotovi, ali
je le-ta potreben in utemeljen;
• v primeru dializnih prevozov, lahko listino za
naročilo prevoza izda napotni zdravnik, ki določi tudi vrsto prevoza;
• premestitev zavarovane osebe v drugo bolnišnico, iz bolnišnice v zdravilišče, iz bolnišnice ali iz zdravilišča na dom glede na njegovo
zdravstveno stanje ali od specialista na dom,
prevoz odredi napotni zdravnik;
• če zavarovana oseba ali njeni svojci oz. kdo
drug v njenem imenu naroči prevoz z reševalnim vozilom, sama poravna stroške prevoza;
• za prevoz s helikopterjem iz bolnišnice v bolnišnico mora dati soglasje predstojnik oddelka bolnišnice, iz katerega se zavarovana oseba
premešča.
C. KLIC NA 112
Ko kličete na številko 112, povejte:
KDO kliče
KAJ se je zgodilo
KJE se je zgodilo
KDAJ se je zgodilo
KOLIKO je ponesrečencev
Kakšne so POŠKODBE
Kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar,
nevarne snovi...)
Kakšno POMOČ potrebujete
Anton Štubler

LABORATORIJ
Laboratorij ZD Metlika je medicinski laboratorij, ki
izvaja preiskave krvi, urina in blata za potrebe ZD
Metlika, za zasebno ambulanto in samoplačnike.

PREISKAVE, KI JIH IZVAJAMO V LABORATORIJU
ZD METLIKA
HEMATOLOŠKE PREISKAVE

Laboratorij ima veljavno dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje republike Slovenije, ki smo ga pridobili leta 2014 in ga je potrebno obnavljati vsakih
5 let. Deluje pod strokovnim vodstvom specialista
medicinske biokemije.
V laboratoriju je zaposleno strokovno usposobljeno
laboratorijsko osebje, s pridobljenimi certifikati za
odvzem krvi.
Laboratorij je opremljen s sodobnim hematološkim
analizatorjem, urinskim analizatorjem in analizatorjem za merjenje CRP. Vzpostavljen imamo laboratorijski informacijski sistem (LIS), ki je povezan
z ambulantnim sistemom, kar omogoča elektronsko naročanje laboratorijskih preiskav in pošiljanje
elektronskih izvidov v ambulante.
Sledimo nacionalnim in mednarodnim smernicam
ter priporočilom. V laboratoriju imamo vzpostavljen sistem notranjega in zunanjega nadzora kontrole kakovosti laboratorijskih rezultatov.
Notranjo kontrolo kakovosti izvajamo dnevno s
komercialnim kontrolnim materialom, zunanjo
kontrolo pa izvajamo v sodelovanju s Slovensko
nacionalno shemo za zunanjo oceno kakovosti v
Slovenskih laboratorijih (SNEQAS) in mednarodno
kontrolo kakovosti (RIQAS). Tako vsak dan skrbimo, da laboratorij izda laboratorijski izvid, z zanesljivimi in pravilnimi rezultati.
V laboratoriju odvzemamo vzorce krvi tudi za preiskave, ki jih v našem laboratoriju ne izvajamo in
jih pošiljamo v zunanje laboratorije. Vzorce krvi za
biokemične preiskave, preiskave ščitničnih hormonov ( TSH, T3, T4) in hormona PSA pošiljamo v
laboratorij ZD Črnomelj. Z laboratorijem Črnomelj
smo informacijsko povezani, kar nam omogoča, da
dobimo rezultate analiz takoj ko so te končane (še
isti dan).
Vzorce za ostale preiskave pa najpogosteje pošiljamo v Diagnostični laboratorij SB Novo mesto, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Zavod Republike Slovenije za Transfuzijsko medicino,
Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo
Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske
fakultete v Ljubljani.

Slika 1: Analizator za hematološke preiskave

Hemogram z diferencialno krvno sliko je osnovna
hematološka laboratorijska preiskava, ki je zdravniku v pomoč pri usmeritvi pacienta v nadaljnje
postopke zdravljenja ali diagnostike.
Hematološke preiskave izvajamo na podlagi krvi.
Kri sestavljajo krvne celice (levkociti, eritrociti, trombociti) in tekočina, ki jo imenujemo krvna
plazma.
Glede na tri osnovne krvne celične vrste razlikujemo:
• Belo krvno sliko: levkociti in diferencialna
krvna slika (DKS)
• Rdečo krvno sliko: eritrociti, hemoglobin (Hb),
hematokrit (Htc) in eritrocitni indeksi, ki vključujejo povprečni volumen eritrocitov (MCV),
povprečno količino hemoglobina (MCH),
povprečno koncentracijo hemoglobina v eritrocitu (MCHC) in retikulocite.
• Trombocite in povprečni volumen trombocitov (MPV)
Hitrost sedimentacije – pogosto uporabljena preiskava za odkrivanje in spremljanje vnetnih, avtoimunskih, malignih ter drugih procesov, za katere
je značilno, da vplivajo na sestavo plazemskih proteinov in sedimentacijo eritrocitov.
Meritve Glukoze – glukoza je najpomembnejša in
osnovna spojina ogljikovih hidratov in je za celice
glavni vir energije, zato mora biti v telesu ves čas
na razpolago. Koncentracija v telesu je skrbno regulirana, pomembno vlogo pri tem pa ima hormon
inzulin.

Slika 2: Merilnik glukoze
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C- reaktivni protein (CRP) je protein, ki nastaja v
jetrih in se znatno poveča ob poškodbah tkiv, okužbah, vnetjih in revmatskih obolenjih.

Slika 3: Analizator za določanje CRP

PREISKAVE V URINU
V naključnem vzorcu urina izvajamo osnovno
urinsko analizo, ki se uporablja kot presejalni test
za določanje snovi ali celic, ki se v urinu pojavijo ob
različnih bolezenskih stanjih ledvic in urinarnih
poti.

Slika 4: Analizator za osnovno urinsko preiskavo

Osnovna urinska analiza vključuje deset preiskav: glukozo, bilirubin, ketone, relativno gostoto,
hemoglobin, pH, proteine, urobilinogen, nitrite in
levkocite.
Urinski sediment pregledamo pod mikroskopom,
tako da preštejemo prisotne celice v vidnem polju
(levkociti, eritrociti, epitelijske celice, bakterije, cilindre, kristale).
PREISKAVE V BLATU
S hitrimi testi določamo prisotnost skrite krvi v
blatu in prisotnost bakterije Helicobacter Pylori.

Doltar Marjanca

REFERENČNA AMBULANTA
Je ambulanta družinske medicine, okrepljena z diplomirano medicinsko sestro. Kronični
pacienti so vodeni po enotnih smernicah obravnave (arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen,
astma, KOPB, osteoporoza, benigna hiperplazija prostate, depresija, ...).
Jasna Barbič, dipl.med.sestra
Tel.št.: 07/369-1-430
e-pošta: jasna.barbic@zd-metlika.si
Referenčna ambulanta za paciente zdravnikov:
1. Mišmaš Tanja, dr.med., spec.druž.med.
2. Nemanić Đorđe, dr.med., spec.druž.med.
3. Štrucelj Nataša, dr.med., spec.druž.med.
Mira Brodarič, dipl.med.sestra, mag.
Tel. št.: 07/369-1-429
e-pošta: mira.brodaric@zd-metlika.si
Referenčna ambulanta za paciente zdravnikov:
1. Martinović Nenad, dr.med., spec.druž.
med.
2. Rožman Matjaž, dr.med., spec.druž.med.
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Diplomirana medicinska sestra izvaja:
• svetovanje o zdravem načinu življenja,
• zgodnjem odkrivanju dejavnikov tveganja
za razvoj kroničnih bolezni,
• vodenje pacientov z urejenimi kroničnimi
obolenji
Z novim načinom dela:
• želimo zagotoviti še bolj kakovostno
obravnavo pacientov,
• preprečiti razvoj kroničnih bolezni,
• zagotoviti boljši nadzor nad že razvito
kronično boleznijo,
• skrajšati čakalne dobe in povečati
zadovoljstvo pacientov.
Delovni čas obeh ambulant je objavljen na
spletni strani ZD Metlika.

PRAVICA DO STORITEV V ZOBOZDRAVSTVU
1. Zavarovane osebe imajo pravico do:
- zobozdravstvenega pregleda 1x letno na zahtevo pacienta,
- konzervativnega zdravljenja (zalivke, nadgradnje, RTG, zdravljenje vnetij, oralno in maksofacialno operativne storitve),
- protetičnih nadomestkov, ki so opredeljeni s
pravili,
- kontrolnega pregleda po končani sanaciji zobovja.
2. Zavarovane osebe nimajo pravice do:
- odstranjevanja zobnega kamna in čiščenja zobnih oblog pri osebah, starejših od 18 let,
- posegov, opravljenih zaradi implantacij nosilcev protetičnih nadomestkov, razen če gre za
avto oziroma homotransplantate kosti, ki so potrebne zaradi atrofije alveolarnih grebenov.
3. Zavarovane osebe imajo pravico do:
a) prevlek, kron, nazidkov (okvarjene zobne
krone ni mogoče obnoviti s plombiranjem),
priveska, kadar se z njim nadomesti stranski
sekalec, ki je togo vezan na zgornji podočnik;
b) mostička, če manjka zavarovani osebi: en ali
več zob v vidnem področju, ki vključuje 4 sekalce in 2 podočnika, najmanj trije zobje v vrzeli
zapored ali štirje zobje v dveh vrzelih v istem
ali v obeh kvadrantih oziroma v zaporedju in jih
je možno nadomestiti z enim mostičkom;

• Mladina do 19. leta starosti in študenti:
- preventivni zobozdravstveni pregled v vsakem
razredu osnovne šole ter v 1. in 3. razredu srednje šole;
- preventivni zobozdravstveni pregled študentov
v 1. in 3. letniku višje in visoke šole;
- fluorizacija s tabletami, premazi ali želeji do
dvakrat na mesec ali s kombinacijo obeh metod
fluorizacije;
- indicirano zalitje fisur na stalnih kočnikih in
ličnikih.
5. Ortodontsko zdravljenje
- do 18 leta ima pacient pravico do ortodontske oskrbe, ki vključuje izdelavo potrebnega
snemnega ortodontskega aparata, če gre za
funkcionalno nepravilnost orofacialnega sistema;
- zavarovana oseba ima pravico do ortodontskega zdravljenja po dopolnjenem 18. letu starosti,
kadar začeto zdravljenje ni bilo končano do 18.
leta.
Mirko Martinović

c) snemne delne proteze, če manjkajo: trije ali več
zob zapored in izdelava mostička ni možna, trije ali več zob na koncu zobne vrste (najmanj kočniki) enostransko ali ob tem še kakšen zob v
istem ali drugem kvadrantu iste čeljusti, zobje
v več vrzelih in bi vsaka zase predstavljala pravico do mostička;
d) totalne zobne proteze, če manjkajo zavarovani
osebi vsi zobje v eni čeljusti.
4. Preventivne storitve s področja zobozdravstvene dejavnosti
• Predšolski otroci:
- preventivni zobozdravstveni pregled dojenčka
v starosti od 6 do 12 mesecev, v prvem, drugem
in tretjem letu starosti ter v četrtem, petem in
šestem letu starosti;
- indicirano zalitje mlečnih kočnikov;
- preventivni pregled eno leto pred vstopom v
šolo in indicirano zalitje fisur na prvih stalnih
kočnikih;
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ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER - ZVC
• Preventivni pregled za srčno-žilne in druge kronične bolezni vsakih 5 let pri moških v obdobju
od 35 do 65 let in pri ženskah v obdobju od 45 do
70 let ter pri posameznikih, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja. Pri slednjih
se preventivni pregledi izvajajo že pred 35. in 45.
letom in pogosteje.
• Preventivni zdravstveni pregled za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke vsaki dve
leti pri moških in ženskah v starosti od 50 do 74
let. – SVIT program
• CINDI program – Program svetovanja za zdravje
• Temeljne/kratke delavnice:
 Življenjski slog

na geografsko lokacijo njihovega stalnega/začasnega prebivališča oz. geografsko lokacijo osebnega
izbranega zdravnika. Vanje se lahko vključijo vse
osebe iz ciljne populacije programa z napotitvijo
osebnega zdravnika.
Ciljna populacija za Program svetovanje za zdravje:
Odrasle osebe od 19. leta dalje
- s prisotnimi vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni (nezadostna telesna dejavnost,
nezdrava prehrana, kajenje, stres, zvišana telesna teža, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v
krvi, tvegano/škodljivo pitje alkohola),

 Preizkus hoje na 2 km

- s prisotno ogroženostjo/visokim tveganjem za
razvoj kroničnih bolezni in

 Dejavniki tveganja

- s prisotnimi kroničnimi boleznimi.

 Tehnike sproščanja
• Poglobljene/dolge delavnice:
 Zdravo jem
 Telesna dejavnost – gibanje
 Zdravo hujšanje
• Psihoedukativne delavnice:
 Podpora pri spoprijemanju z depresijo
 Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 Spoprijemanje s stresom
• Skupinsko ali individualno svetovanje za opuščanje kajenja
Temeljne (kratke) zdravstvenovzgojne delavnice so
namenjene:
- seznanjanju udeležencev o pomenu zdravega
življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev
zdravja ter preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni,
- motiviranju za spremembo z zdravjem povezanega vedenja in za vključitev v poglobljene zdravstvenovzgojne delavnice/svetovanja,
skladno s prisotnimi dejavniki tveganja, ogroženostjo in obolelostjo za kroničnimi boleznimi.
Vanje se lahko vključijo vse osebe iz ciljne populacije programa.
Poglobljene (dolge) zdravstvenovzgojne delavnice/
individualna svetovanja so namenjena pridobivanju znanja in veščin ter motivacije za spreminjanje
vedenja, povezanega z zdravjem. Osebe se zdravstvenovzgojne delavnice/individualnega svetovanja lahko udeležijo v katerem koli ZVC-ju, ne glede
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Do udeležbe v Programu svetovanja za zdravje so
upravičene osebe z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem.
1. ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ŠOLSKE OTROKE
IN MLADINO DO DOPOLNJENEGA 19. LETA STAROSTI, STARŠE, UČITELJE IN VZGOJITELJE
• Izvaja se v dogovoru s šolo po nacionalnem
programu v obliki delavnic
• Minimalni standard 2 šolski uri/razred
• Teme: zdrave navade, osebna higiena, zdrav
način življenja, preprečevanje poškodb, zasvojenost, odraščanje, duševno zdravje, vzgoja za
zdravo spolnost, temeljni postopki oživljanja
oz. tema po dogovoru
2. ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE DO DOPOLNJENEGA 6. LETA STAROSTI, STARŠE IN
VZGOJITELJE
• Izvaja se v dogovoru z VVO v obliki delavnic
• Teme so prilagojene tri, štiri in pet letnikom:
čiste roke za zdrave otroke, spoznajmo človeško telo, kdo je zdravnik in medicinska sestra, spoznajmo sadje in zelenjavo, preprečimo
poškodbe pri otrocih, koristne navade za zdravo življenje, zdravo na soncu, itd.
3. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA
ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN ŠOLARJE
• Utečena državna akcija za čiste zobe ob zdravi
prehrani za učence drugega, tretjega, četrtega
in petega razreda osnovne šole
• Mesečna kontrola čistosti zob s Plaq tabletko

in tehnika umivanja zob
• Dodatne zobozdravstvene vsebine v sklopu zobozdravstvene vzgoje in preventive
• Obisk vrtčevskih skupin 1 – 2 krat mesečno
4. INDIVIDUALNA OBRAVNAVA V ZOBOZDRAVSTVENO PREVENTIVNEM KABINETU
• V primeru slabše ustne higiene individualno
svetovanje otroku oz. mladostniku v spremstvu staršev

skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci od prvega do petega razreda OŠ
so sodelovali v Tekmovanju za čiste in zdrave zobe
ob zdravi prehrani. V povezavi z izvajalkami zobozdravstvene vzgoje iz ZD Črnomelj in KUD Zlata
skledica, smo organizirali prireditev za zmagovalne
razrede v športni dvorani OŠ Podzemelj.
Sodelovanje z lokalno skupnostjo v letu 2017:
• Zdravstveno vzgojna stojnica ob Svetovne dnevu ustnega zdravja (marec, 2017)

• Svetovanje o uporabi pripomočkov za ustno higieno in nego ustne votline

• Predstavitev preventivnih programov v ZD
Metlika (Vinska vigred, maj 2017)

V Zdravstveno vzgojnem centru je zaposlena medicinska sestra, ki izvaja zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo v vrtcu, osnovnih šolah in podružnični šoli. V sklopu ZVC-ja se izvajajo tudi delavnice za
odraslo populacijo.

• Meritve krvnega tlaka sladkorja ob otvoritvi trgovine Spar v Metliki (junij, 2017)

V izvedbo delavnic se vključujejo še ostale medicinske sestre, fizioterapevti in psihologinja.

• Zdravstveno vzgojna stojnica – Ustno zdravje
ob tednu kulture na Placu (julij, 2017)
• Izvedba delavnice Spoprijemanje s stresom v
sodelovanju z društvom Šent (november, 2017)

V sodelovanju z vrtcem in osnovnima šolama smo
izvajali zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo v

Mirna Nemanič

PATRONAŽNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
Patronažno zdravstveno nego izvajajo medicinske
sestre na bolnikovem domu na podlagi delovnega
naloga osebnega zdravnika. Osebni zdravnik glede
na zdravstveno stanje bolnika določi vsebino in obseg dela patronažne medicinske sestre.
Patronažna služba izvaja tudi preventivne storitve
na domu, kamor sodijo obiski:
- nosečnice - enkrat v zadnjem mesecu nosečnosti;
- matere in novorojenčka - po prihodu iz porodnišnice - petkrat v prvem mesecu po porodu;

- dojenčka – trikrat do prvega leta starosti;
- preventivni obisk kroničnih bolnikov, starejših
od 65 let, ki so osamljeni, socialno ogroženi ali
slabo pokretni.
Uporabnike storitev vabimo, da po potrebi pokličejo patronažno službo, in sicer vsak delovni
dan med 7.30 in 8.00 uro na telefonsko številko
07-369-1-411.
Štrucelj Bernarda

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE
V Zdravstvenem domu Metlika deluje za področje Bele krajine Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ). Na
nivoju osnovnega zdravstva je namen dispanzerske dejavnosti zaščita in skrb za duševno zdravje otrok,
mladostnikov in njihovih družin, ozaveščanje širše družbene skupnosti ter vzgojno izobraževalno delo.
Obravnava se predšolske in šolske otroke ter mladostnike do 18. leta starosti.
Delo zajema:
• zgodnje odkrivanje, diagnostiko ter korekcijo
razvojnih in učnih težav pri otrocih;
• zgodnje odkrivanje, diagnostiko ter korekcijo
govorno-jezikovnih motenj;
• individualne obravnave otrok z govorno-jezikovnimi motnjami;
• delo s predšolskimi otroki v okviru preventivnih govornih pregledov pri petem letu starosti;
• svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim
delavcem pri delu z otroki s posebnimi potrebami;
• svetovanje pri vključevanju otrok s posebnimi
potrebami v vrtec, osnovno šolo.
Velik poudarek se namenja preventivnemu delu,
odkrivanju motenj na področju predopismenjevalnih veščin in zgodnjemu odkrivanju motenj
v govorni komunikaciji. Z izjemo sistematskih
pregledov (enkratni, razen če so opažene težave) so
obravnave tedenske, mesečne ali na dva/tri tedne,
odvisno od potreb otroka in doslednosti izvajanja
vaj doma. Veliko zaslugo za uspešnost pri odpravljanju težav otroka imajo starši in njihovo redno
delo doma. Delo poteka timsko, vanj se vključujejo
tudi druge javno vzgojne ustanove in njihovi sodelavci. Del Dispanzerja za mentalno zdravje je tudi
psihološka ambulanta pod vodstvom Tanje Ravnjak, ki za potrebe uporabnikov Bele krajine deluje v
Zdravstvenem domu Črnomelj.

»PRAVICE IN OBVEZNOSTI PACIENTOV NA
PODLAGI PRAVIL OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA
ZAVAROVANJA«
A) Pravica do storitev osnovne zdravstvene dejavnosti (27. člen)
• preventivne storitve (sistematični pregledi
majhnih otrok v 3. letu starosti s psihološkim
testiranjem in v 5. letu starosti z logopedskim
presejanjem)
B) pravica do storitev in uveljavljanje pravic v specialistični-ambulantni zdravstveni dejavnosti
(189., 190., 191. člen)
• specialistični pregled (diagnostika, zdravljenje, …)
• zavarovana oseba uveljavlja pravice do storitev
na podlagi napotnice/delovnega naloga osebnega ali napotenega zdravnika
• zavarovana oseba si prosto izbira zdravstveni
zavod in v njem zaposlene specialiste
• zavarovana oseba si je praviloma dolžna izbrati
specialista v najbližjem zdravstvenem zavodu
ali specialista, ki je najbližji njegovemu bivališču (v nasprotnem primeru zavod ne povrne potnih stroškov za preglede oz. zdravljenje)
• zavarovana oseba specialista, ki si ga je izbrala in je dobil pooblastilo za zdravljenje za daljši
čas, praviloma ne more zamenjati preden preteče eno leto.

Jasmina Vojsk Jakofčič
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SPECIALISTIČNE AMBULANTE
Dispanzer medicine dela, prometa in športa
Dispanzer medicine dela, prometa in športa deluje
vsako sredo. V dispanzerju se izvaja aktivno zdravstveno varstvo delavcev, kot so predhodni, obdobni
in usmerjeni preventivni pregledi delavcev, ogledi
delovnih mest, izdelava zdravstvene ocene delovnih mest, sodelovanje pri poklicni rehabilitaciji delovnih invalidov, pregledi voznikov vseh kategorij
in drugi specializirani pregledi.
Zdravstveno varstvo žensk
Dispanzer za zdravstveno varstvo žensk izvaja
zdravstveno varstvo žensk, ki med drugim obsega
preglede med nosečnostjo in po porodu ter zdravstveno varstvo žensk zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ginekoloških bolezni. V okviru zdravstvenega varstva žensk se izvaja program
ZORA, za zgodnje odkrivanje raka na materničnem
vratu.
Psihiatrična ambulanta
Psihiatrična ambulanta v okviru ZD Metlika pokriva to dejavnost za potrebe Bele krajine in deluje
enkrat tedensko. V ambulanti se izvajajo prvi, kontrolni pregledi in svetovanje.
Kardiološka ambulanta
Kardiološka ambulanta deluje dvakrat tedensko.
Zdravnik opravlja prve preglede, kontrolne preglede, UZ srca, UZ vratnih arterij, obremenitveno testiranje - ergometrija, spirometrijo in Holter RR. Vse
storitve v kardiološki ambulanti so lahko na podlagi predhodnega naročila tudi samoplačniške.
Program DORA
Program DORA izvajajo pooblaščeni zavodi. Za področje Bele krajine je to ZD Novo mesto. V presejanju za raka dojk so na mamografski pregled vsako
drugo leto vabljene le ženske med 50. in 69. letom
starosti. To je obdobje, ko je največja verjetnost, da
zbolijo za rakom dojk.

pregled po tem programu, po svojem 70. letu ne boste več dobivale pisnih vabil na pregled. O morebitnem nadaljevanju presejalnega slikanja se boste po
tem letu posvetovale s svojim zdravnikom.
Prav tako ženske, mlajše od 50 let, ne bodo prejemale pisnih vabil na presejalno mamografijo. Rak
dojk je namreč pri mlajših redkejši, hkrati pa je tkivo njihovih dojk za mamografijo manj pregledno,
ker je še pod vplivom spolnih hormonov. Po presoji
osebnega zdravnika pa bodo na mamografijo napotene tudi mlajše ženske, vendar le tiste, ki jih vsaj
en nevarnostni dejavnik uvršča med bolj ogrožene
z rakom dojk.
Ne glede na vašo starost je zelo pomembno, da se
oglasite pri osebnem zdravniku ali ginekologu, če
zaznate kakršne koli nenavadne spremembe v dojkah. Po presoji vas bo napotil v ustrezno specializirano ustanovo.
Poleg organizirane presejalne mamografije bodo še
vedno potekali redni pregledi, na katere vas lahko
po svoji strokovni presoji napotita ginekolog ali
osebni zdravnik.

Pri ženskah, ki so starejše od 70 let, se rak dojk pojavlja redkeje, zato v presejalni program niso vabljene. Tudi tiste, ki boste pred 70. letom vabljene na
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PEDIATRIJA
V prostorih ZD Metlika deluje tudi ambulanta za predšolske in šolske otroke, ki jo vodi
koncesionarka, zdravnica Radojka Ivošević, dr.med., spec.pediatrije.
• Pravice so storitev osnovne zdravstvene dejavnosti (26. člen Pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja)
• Preventivne storitve (27. člen Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja):
A. Dojenčki in predšolski otroci do 6. leta starosti
1. sistematični pregledi dojenčkov v 1., 3., 6., 9., 12.
in 18. mesecu starosti;
2. ultrazvočna preiskava kolkov ob rojstvo in v 3.
mesecu;
3. sistematični pregledi malih otrok v 3. letu s psihološkim testiranjem in 5. letu z logopedskim
presejanjem;
4. Denverski razvojno presejalni test pri vseh
pregledih v prvem, tretjem in petem letu starosti;
5. namenski pregled dojenčkov v 2. mesecu starosti in pred vstopom v vrtec in namenski
pregled pred odhodom na organizirano zdravstveno letovanje;
6. 8 patronažnih obiskov v družini z dojenčkom v
starosti do enega leta, dva dodatna patronažna
obiska pri dojenčkih slepih in invalidnih mater
do 12. meseca otrokove starosti in po en obisk v
2. in 3. letu starosti;
7. cepljenje in druge storitve, s katerimi se preprečujejo širjenja nalezljivih bolezni, ki jih določa republiški imunizacijski program.
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8. Šolski otroci, mladina in študenti
1. sistematični pregled v času do šest mesecev
pred vstopom v osnovno šolo (če se ne pokriva
s pregledom v 5. letu starosti);
2. sistematični pregledi v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole;
3. sistematični pregled v 1. in 3. letniku srednje
šole;
4. sistematični pregledi študentov prvih in zadnjih letnikov višjih in visokih šol;
5. sistematični pregled mladine, ki se ne šola redno, v 18. letu starosti;
6. namenski pregled pred odhodom na organizirano zdravstveno letovanje;
7. cepljenja in druge storitve za preprečevanje nalezljivih bolezni, ki jih določa republiški
imunizacijski program;
8. izdaja zdravniškega mnenja o sposobnosti otroka za začetek šolanja, ki ga vključuje sistematični pregled šolskega novinca pred vstopom v osnovno šolo (medicinsko svetovanje
šolskemu novincu in njegovim staršem);
9. izdaja zdravniškega mnenja, potrebnega za nadaljnje šolanje, ki ga vključuje zadnji sistematični pregled v času šolanja (medicinsko svetovanje učencu in njegovim staršem);
10. dva patronažna obiska na leto pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 7
do 25 let, ki so v domači oskrbi in se ne šolajo.

FIZIOTERAPIJA
V prostorih ZD Metlika deluje fizioterapevtska ambulanta, ki jo vodi koncesionarka Mužar Andreja, višja
fizioterapevtka.

Kaj morajo pacienti vedeti, ko obiščejo fizioterapijo?

Bolnik se lahko udeleži ambulantne fizioterapije:

1. Na Fizioterapijo Mužar se lahko pacienti naročajo samoplačniško ali z delovnim nalogom,
ki ga dobijo pri osebnem zdravniku ali specialistu.

V kolikor se odločite za samoplačniško obravnavo,
vas pri naročanju obvestimo o poteku izvedbe terapije, predstavimo vam cenik storitev ter naredimo
načrt za vašo rehabilitacijo.

2. Če je napotitev na fizioterapijo predvidena z delovnim nalogom, mora pacient na fizioterapijo
prinesti delovni nalog in kartico zdravstvenega zavarovanja (pacient ima en mesec časa,
da se prijavi na fizioterapijo), kjer se ga vpiše v
elektronsko čakalno knjigo in se mu pove predvideni datum izvedbe storitve.
3. Pred pričetkom fizikalne obravnave se vsakega
pacienta osebno pokliče in dogovori za točno
uro začetka obravnave.
4. Na prvi dan fizioterapije naj pacient prinese s
seboj sobne copate, oblečen pa naj bo v lažja
športna oblačila.
5. Vsakemu, ki obiskuje fizioterapijo, pripada točno določeno število obiskov, in sicer:
• MFO (mala fizioterapevtska obravnava) 6 obiskov,
• SFO (srednja fizioterapevtska obravnava),
• VFO (velika fizioterapevtska obravnava) 8 obiskov.
Obravnave mora pacient obiskovati redno, vsak
delovni dan, razen če ima za izostanek od terapije opravičen razlog (zdravniško potrdilo), v
nasprotnem primeru se pri izostankih terapija
ne podaljšuje.

SAMOPLAČNIŠKO

Z DELOVNIM NALOGOM ZA FIZIOTERAPIJO
Delovni nalog je dokument, s katerim specialist
ali zdravnik družinske medicine napoti bolnika na
ambulantno fizioterapijo na oddelek fizioterapije v
zdravstveni dom, h koncesionarju ali v zdravilišče.
Napotitev na enako obravnavo je možna samo enkrat letno, razen pri poškodbah.

Pravice pacientov, ki pridejo na fizioterapijo:
1. pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi;
2. pravica do proste izbire izvajalca, ki bo
opravljal fizioterapevtske postopke;
3. pravica do spoštovanja pacientovega časa;
4. pravica do obveščenosti in sodelovanja;
5. pravica do varstva zasebnosti in varstva
osebnih podatkov;
6. pravica do prekinitve terapije;
7. pravica do obravnave kršitve pacientovih
pravic.

6. Čakalne dobe za fizioterapijo so velik problem,
tako v Metliki kot tudi drugod po Sloveniji. Čakalna doba v FTH Mužar je dolga in usklajena s
pravili ZZZ Slovenije.
• stopnja nujnosti: HITRO= 6 tednov,
• stopnja nujnosti: REDNO= 5-6 mesecev
7. Vsak pacient se na fizioterapiji nauči izvedbe
vaj, ki jih nadaljuje tudi doma, kar zagotavlja
uspešnost terapije.
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KAJ SMO DELALI V LETU 2017?
Leto 2017 je bilo izjemno pestro, saj smo se ves čas
soočali z izzivi, tako pričakovanimi kot izrednimi.
Ocenjujemo, da smo se uspešno prebili skozi vse.

8. Več kot polovico leta smo se ukvarjali s posebnim vladnim projektom za zmanjšanje čakalnih dob.

Naj naštejemo le nekaj pomembnejših:

9. Avgusta smo zamenjali dotrajani avtomobil za
prevoz sanitetnih prevozov.

1. ZD Metlika je pridobil dvigalo, s čimer je omogočen lažji dostop invalidom in težje mobilnim
osebam.
2. Posodobili smo sterilizacijski prostor in nabavili nov sterilizator.
3. Marca smo na novo zastavili delovanje Zdravstveno vzgojnega centra ZD Metlika in do konca leta dosegli zavidljive rezultate na področju
preventivnega delovanja v občini Metlika.
4. Skozi leto smo krepili sodelovanje z društvi v
lokalni skupnosti ter se na nekaterih njihovih
dogodkih predstavljali z našo preventivno dejavnostjo.
5. Izvedli smo notranje presoje sistema in bili
marca uspešni pri zunanji presoji standarda
ISO 9001:2015.

10. Pridobili smo razširjeni preventivni program
za področje preventive in tri dodatne referenčne ambulante.
11. Upokojil se je zdravnik družinske medicine in
laboratorijska tehnica, en zdravnik pa je iz ZD
Metlika odšel v koncesionarstvo.
12. Zaposlili smo dve diplomirani medicinski sestri, eno na področju zdravstvene preventive
in eno za razširjeno delovanje referenčne ambulante, inženirko laboratorijske medicine in
zdravnika, specialista družinske medicine.
13. Posodobili smo informacijsko komunikacijsko
tehnologijo.
14. Z manjšimi vzdrževalnimi deli smo uredili
prostore, ki so nujno potrebni adaptacije.

6. Posodobili smo glavnino internih aktov.

15. Posodobili smo spletno stran.

7. Junija smo uspešno izvedli naš prvi dan odprtih vrat v sodelovanju z zunanjimi partnerji
in sodelavci. Skupaj z nami so se predstavili
Policijska postaja Metlika, Društvo življenje
brez nasilja, predstavniki Rdečega križa Metlika, Otroški vrtec Metlika, Društvo za zdravje
srca in ožilja iz Novega mesta, Društvo diabetikov Metlika, Hiša sadeži Metlika, Šola zdravja
Metlika in Šent Metlika.

16. Podpisali smo pogodbo o sodelovanju z invalidskim podjetjem Jazon d.o.o., ki je član ETRI
skupnosti, s ciljem povečanja družbene odgovornosti.
17. Kot konzorcijski partner smo se z ZD Črnomelj
prijavili na razpis za širitev preventivne dejavnosti in vzpostavitev Centra za krepitev zdravja
za Belo krajino.
Duška Vukšinič

IZZIVI 2018
1. Finančna stabilnost

7. Zaposlitev zobozdravnice

2. Vzdrževanje sistema kakovosti in varnosti ter
zagotavljanje enake dostopnosti in obravnave

8. Usposabljanje mentorja za zaposlitev specializantov družinske medicine

3. Ureditev prostorov nad garažami za potrebe
preventivne dejavnosti

9. Izvedba 2. dneva odprtih vrat

4. Razširjeno preventivno delovanje

11. V sodelovanju z Rdečim križem Metlika bomo
poskušali organizirati dobrodelni koncert.
Zbrana sredstva bodo namenjena za nakup EKG
aparata in laboratorijskega analizatorja.

5. Preventivno delovanje na področju dviga zavesti delovno aktivnega prebivalstva v sodelovanju z delodajalci – promocija zdravja na delovnem mestu
6. Kandidirali bomo za pridobitev razširjenih
programov v dejavnostih psihiatrije, sanitetnih
in nujnih reševalnih prevozov
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10. 2. izdaja biltena

DOGODKI

DAN ODPRTIH VRAT ZDM (junij 2017)

Prireditev ob zaključku tekmovanja za zdrave zobke v
OŠ Podzemelj

Preizkus hoje na 2 km

Merjenje krvnega tlaka in
sladkorja ob otvoritvi Spar Metlika

Svetovni dan ustnega zdravja na
metliškem sejmu

S svojo stojnico smo sodelovali tudi na Tednu kulture na Placu in na Vinski
vigredi 2017

Certifikati ISO 9001:2015, 15224:2012, AACI

Dvigalo omogoča lažji dostop
invalidom in težje mobilnim osebam

Častna zaveza

Prva strokovna ekskurzija – ZD
Sevnica
Program SVIT - predstavitev črevesa

Kostanjev piknik sodelavcev ZD
Metlika v Stranski vasi

Zobotehnični laboratorij, kjer delujeta dve zasebnici

3. Adventno druženje sodelavcev
ZD Metlika

Za sodelovanje in pomoč pri izvedbi preventivnih programov v letu 2017 se posebej
zahvaljujemo Osnovni šoli Metlika, Osnovni šoli Podzemelj, Otroškemu Vrtcu Metlika
in Komunali Metlika d.o.o..
Za topel sprejem in pomoč pri promociji zdravja se zahvaljujemo Društvu upokojencev
in Šent dnevnemu centru Metlika.

KAKOVOST IN VARNOST
»Kakovost je povezana s pojmovanjem nečesa
dobrega, če ne celo odličnega.« (Ivanko, 2007, str.
155). Definicij pojma kakovost je veliko. Vsak posameznik ali vsaka organizacija lahko določi svojo.
ISO standardi podrobno opredeljujejo zahteve, ki
jih mora izpolnjevati in zagotavljati podjetje ali zavod, ki želi uvesti določen sistem, vendar pa sama
uvedba standarda ne zadostuje, saj standardi zahtevajo nenehno vzdrževanje in izboljševanje. Kakovost je torej konstanten in neprekinjen ter nikoli
zaključen proces.
Pri uvedbi standardov v organizacijo je velik izziv
prepričati ljudi, da je varnost in kakovost ključnega pomena tako zanje kot za paciente. »Sprememba
povzroči razpadanje. Čim večja je sprememba, tem
hitreje stvari razpadajo.« (Kalderon Adizes, 2009,
str. 23) Uvajanje standardov v prakso prinaša za organizacijo in zaposlene večje ali manjše spremembe, s katerimi se je velikokrat težko spopadati, saj
primarno, v zavesti ljudi, ki se jih le-te dotaknejo,
vzbujajo odpor pred novim, neznanim in njihovim
zavetjem ugodja. »Najpogostejša oblika odpora je
tehnični odpor. Do njega pride, ko se ljudje bojijo,
da ne bodo imeli sposobnosti, potrebnih za delo, in
kadar jim primanjkuje samozaupanja.« (Hines et al.,
2012, str. 79)
Kakovost zdravstvenih storitev je primarno opredelil Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju že leta 1992 in velja za enega glavnih
ciljev zdravstvenega varstva (Leskošek, Pajntar,
2004, str. 42). Leta 2006 je Ministrstvo za zdravje
izdalo Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu, leta 2010 pa Nacionalno strategijo
kakovosti in varnosti v zdravstvu. Oba dokumenta
sta osnova za sistematično vpeljevanje kakovosti v
zdravstvene zavode, ki opredeljujeta strateške cilje,
usmeritve, izhodišča in načela za razvoj, vpeljevanje in izboljševanje kakovosti. Zaključna beseda za
vpeljavo standardov in kakovosti ni bila dorečena,
zato so zavodi samostojno vpeljevali različne modele in standarde, v kolikor bi dvignili raven poslovanja in kakovosti.

Specifična posebnost v zdravstvu je, da so pričakovanja uporabnikov zdravstvenih storitev visoka.
Raven kakovosti storitev in zadovoljstvo uporabnikov pa se največkrat ocenjuje po nemerljivih
sestavinah, kot so pričakovanja, želje, vrednote in
osebnostne značilnosti uporabnikov. Načrtovanje
zdravstvenih storitev je izvedeno na nacionalnem
nivoju na podlagi analiz, izhodišč, pravil, segmentacije trga in finančnega stanja zdravstvene blagajne, kar velikokrat ne dosega potreb na trgu. Zaradi
togega nacionalnega načrtovanja, ki ni skladno z
željami in pričakovanji uporabnikov, je raven zadovoljstva uporabnikov in izvajalcev velikokrat na
nezavidljivi stopnji.
Z gotovostjo lahko trdimo, da se ključne prednosti
uvedbe standarda kažejo v večji notranji in zunanji uspešnosti organizacije s prepoznavo in povezanostjo procesov in virov, prepoznavanju neučinkovitosti in tveganj, urejenemu in sledljivemu
poslovanju in delovanju, povečanju zadovoljstva
uporabnikov in izvajalcev. S primernim pristopom
in vzpostavitvijo standarda na dolgi rok lahko organizacija izključno le pridobiva.
Zdravstveni dom Metlika je prvi zdravstveni dom
v Sloveniji, ki se je certificiral po ISO standardu
9001:2015 in eden prvih zavodov, ki je pridobil certifikat po zdravstvenem standardu 15224:2012 ter
akreditacijski certifikat po standardu AACI. Standard ISO 9001 opredeljuje sistem vodenja kakovosti
in je najbolj prepoznan in razširjen med standardi. Uvedba tega sistema v zdravstvene zavode je
pomembna prelomna točka, saj kaže na željo po
napredku in inovativnem vodenju, v ospredje postavlja kakovost na vseh področjih, primarno pa
pacienta ter njegovo varnost, ki je center delovanja
zdravstvenega sistema. S spremembo razmišljanja v smislu višje ravni kakovosti in varnosti, lahko
zdravstveni zavodi dosežejo zavidljive rezultate in
dodano vrednost povečajo tudi na področju zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih.
Duška Vukšinič
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Želimo vam zdravo, srečno, zadovoljno,
veselo in uspešno leto 2018.
Naj vas spremljata dobra volja in pozitivna misel.
Sodelavci in zunanji sodelavci ZD Metlika.

