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KO VEŠ, 

          DA NISI SAM  
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Himna prijateljstva 

 

              

Kadar si s prijateljem, 

ni treba se bahati 

niti se pretvarjati, 

še najmanj pa lagati. 

 

Bodi ob prijatelju 

in če ga kaj polomi, 

skozi prste mu poglej 

in vanj nikar ne dvomi. 

                                                                                                          

Kdor je brez prijatelja, 

ga mora poiskati, 

vsako pa prijateljstvo 

je treba negovati. 

 

Vedi, da s prijateljem 

je treba potrpeti, 

svojega prijatelja  

je treba razumeti.  

 

                                         (Svetlana Makarovič) 
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Poletje v domu – prijetno in varno 
 

Poletni meseci nas običajno malce upočasnijo, saj visoke temperature niso 

najugodnejše za prijetno bivanje. Poleg temperatur nam lahko nagaja tudi 

vlažnost zraka ter v povezavi s tem bolezni, ki jih ob vročih dneh še težje 

prenašamo. Da pa bi letošnje poletje preživeli čim lepše, pa smo za vas 

pripravili tudi nekaj nasvetov, kako se obvarovati pred nevšečnostmi, ki nas 

lahko pestijo v prihodnjih mesecih. 

 

Pogosto je to čas, ko začne naraščati število okužb s hrano. Okužbe s hrano 

povzroča zaužitje hrane ali pijače, okužene z mikroorganizmi. Poleg 

mikroorganizmov so lahko živila kontaminirana tudi s strupenimi kemičnimi in 

drugimi škodljivimi snovmi. Opisanih je več kot 250 različnih bolezni, ki se 

prenašajo s hrano. Večina je okužb, ki jih povzročajo različne bakterije, virusi 

in paraziti. Potem so tu še zastrupitve, ki jih povzročajo strupeni toksini ali 

kemikalije, ki kontaminirajo živila, denimo strupene gobe.  

 

 

 

Bolezenski znaki  

 

Ko človek zaužije z mikroorganizmi 

kontaminirano hrano, se po 

določenem času, ki ga imenujemo 

inkubacijska doba, pojavijo 

bolezenski znaki. Inkubacijska doba 

lahko traja od nekaj ur do nekaj 

dni, odvisno od vrste in količine 

mikroorganizma. Številni 

mikroorganizmi povzročajo podobne 

bolezenske znake, predvsem drisko, 

krče v trebuhu, slabost in 

bruhanje. Tako običajno samo na 

temelju klinične slike ne moremo 

ugotoviti, kateri mikroorganizem je 

povzročil okužbo. Povzročitelja 

običajno ugotovimo z 

laboratorijskimi preiskavami blata. 

 

 

 

 

Zdravljenje 

 

Zdravljenje okužb s hrano je v večini 

primerov simptomatsko. Okužbe, ki 

se odražajo predvsem v obliki driske 

in bruhanja, lahko vodijo v izsušitev 

organizma, če oseba izgubi več 

tekočine in soli, kot jih lahko 

nadomesti s pitjem. Zato je pri 

zdravljenju drisk najpomembnejše 

nadomeščanje vode in elektrolitov. 

Zdravljenje z antibiotiki je potrebno 

le v redkih primerih. Ob pojavu 

driske, bruhanja, vročine, slabosti, 

trebušnih krčev, morate to 

nemudoma sporočiti medicinski 

sestri v vašem nadstropju.  

Pri otrocih, starejših ljudeh, 

nosečnicah in osebah z oslabljenim 

imunskim sistemom, je tveganje v 

primeru okužbe s hrano, večje. 
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Kako pride do okužbe 

 

Mikroorganizmi se lahko prenesejo na živila prek neumitih rok osebe, ki pripravlja 

hrano in je sama okužena. V kuhinji se mikrobi prenašajo z enega živila na drugo z 

uporabo istega noža, deske ali drugih kuhinjskih pripomočkov, če jih po pripravi 

vsakega živila ne umijejo dovolj temeljito. Večino mikroorganizmov uniči visoka 

temperatura, če so segreta tako, da je v notranjosti živila dosežena temperatura, ki 

presega 78°C. Hrana, ki je sicer dobro prekuhana, se lahko vnovič kontaminira 

pozneje, če pride v stik s surovim živilom ali z okuženimi predmeti, rokami, 

površinami. Pomembno je tudi ustrezno shranjevanje živil. Toplo, vlažno okolje in 

izobilje hranil sta idealna za razmnoževanje bakterij. V živilu, ki je bilo 

kontaminirano z majhnim številom bakterij, nato pa je čez noč ostalo na sobni 

temperaturi, naslednji dan kar mrgoli bakterij. Do tega ne pride, če je hrana 

primerno ohlajena in shranjena v hladilniku pri temperaturi do 4°C. Bakterijam je 

onemogočena rast tudi v zelo slanih, zelo sladkih in zelo kislih živilih. 

 

Prav zato vse stanovalce prosimo, da vsa pokvarljiva živila, ki zahtevajo  

shranjevanje v hladilniku (mlečni izdelki, slaščice…) in jih običajno imate v  

sobah,oddate medicinskim sestram, ki jih bodo označile z imenom in priimkom ter  

datumom in jih shranile v hladilniku.                                                                       

 

Okužba se lahko prenese tudi prek surovega sadja in zelenjave, če ni bilo pridelano 

v ustreznih sanitarnih razmerah oziroma pred uporabo ni bilo skrbno oprano pod 

tekočo vodo. 

 

Najpomembneje v poletnih mesecih: 

 

1. Pojdimo na svež zrak zjutraj in pozneje zvečer, četudi to pomeni le na 

balkon, teraso ali pred odprto okno v sobi. Ne pozabimo temeljito prezračiti 

prostore in umivati roke!  

 

2. Pijmo veliko napitkov – najbolje vodo. 

 

3. Varujmo se pred sončnimi žarki – pokrivalo, zaščitna krema. 

 

4. Uživajmo lahka živila (poudarek na sadju in zelenjavi).    

 

5. Tudi v obdobju starostnika si lahko organiziramo poletje malo drugače, 

prilagojeno našim zmožnostim. Nekaj namigov: jutranji sprehod s prijatelji v 
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bližnji okolici, posedanje na balkonih s kopeljo za noge, posedanje ob kavici 

in prijetnem klepetu zunaj doma - v senci (povejte natakarici in prinesla vam 

bo kavo ali sladoled v prijeten kotiček, ki si ga boste izbrali), v knjižnici si 

lahko izberete knjigo in jo berete zunaj…  

 

 

Ne pozabimo: naj bo vsak dan pomemben in lep ter da nikoli ni prepozno za 

novo prijateljstvo in nove vezi.  

                              

 

 

 

 

 

                              Sonja Jurečič 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Človek nikoli ne bi smel reči: Prepozno. Vedno je čas za nov začetek.” 

 
           ( K. Adenauer) 
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Življenje s sladkorno boleznijo 
 

 

Ko človek zboli za katero od kroničnih bolezni, se utegne znajti v precejšnji 

duševni stiski. Pred njim je težko obdobje, saj se mora sprijazniti z boleznijo in 

sam pri sebi razčistiti, kaj lahko že sam naredi, da se bo njegovo zdravstveno stanje 

izboljšalo.  

 

Za sladkorno bolezen je znano, da je neozdravljiva in da zahteva spremembo 

življenjskega sloga, veliko samonadzora in izobraževanja. Potrebno je začeti tudi z 

redno telesno aktivnostjo, kot je hoja in telovadba v okviru zmožnosti 

posameznika. Preprosto rečeno – nenadoma se je treba naučiti živeti s kronično 

boleznijo, ki te bo spremljala do konca življenja. 

Po ocenah svetovne zdravstvene organizacije je v svetu približno 366 milijonov 

ljudi s sladkorno boleznijo, v Sloveniji pa se število diabetikov giblje med 80 in 

100 tisoč. Znak za sladkorno bolezen je mednarodno poznan modri krog, ob 

svetovnem dnevu diabetesa 14. novembra, pa številne zgradbe po svetu obsvetijo z 

modrimi lučmi.  

 
 

Bolezen se prikrade potiho in se razvija počasi,  ob izbruhu bolezni pa ne gre brez 

doslednega načina življenja, nujni so takojšnji ukrepi zdravljenja. Bolnik  skuša 

vrednosti krvnega sladkorja najprej urediti z nadzorom nad telesno težo, krvnim 

tlakom in maščobami ter z rednim gibanjem. Ustrezen  nadzor nad boleznijo je 

nujen, saj se v nasprotnem primeru bolezen brez izjeme slabša. Po letih sladkorne 

bolezni se pojavijo številni zapleti, zlasti na očeh, ledvicah, ožilju in živčevju. 

Zapleti so možni pri vseh bolnikih, vendar je veliko večja pojavnost pri tistih z 

neurejeno sladkorno boleznijo. Zato bi si moral vsak bolnik položiti na srce zavest, 

da je za vodenje svoje bolezni v prvi vrsti odgovoren sam in se zavedati, da je 

zdravnik pri njegovi bolezni svetovalec in ne izvajalec ukrepov zdravljenja.  

 

Z zdravim načinom prehranjevanja in rednim gibanjem naredijo bolniki sami 

največ za dobro vodenje sladkorne bolezni.  

Šest osnovnih priporočil zdrave prehrane: 

1. Uživajte redne obroke hrane: s tem se preprečijo prevelika nihanja krvnega 

sladkorja. Priporoča se 3-5 manjših obrokov na dan, najbolje ob približno 

enakem času. 
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2. Zmanjšajte vnos hrane iz bele moke, in sladice bogate s sladkorjem 

3. Zmanjšajte vnos maščob: s tem vzdržujemo nivo holesterola v krvi ter tako 

znižamo verjetnost srčno-žilnih obolenj. 

4. Večkrat na dan zaužijte sadje in zelenjavo, tako boste zaužili potrebne 

vitamine in minerale. 

5. Zmanjšajte vnos soli. 

6. Zmanjšajte vnos alkohola.   

 

 

 

BODITE ODLOČNI IN VZTRAJNI -  

VI VODITE SLADKORNO BOLEZEN IN NE ONA VAS! 

SREČNO! 

 

 

 

                                              Mira Jerič, Carmen Papež 
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Zavarujmo svoje zdravje in se izogibajmo 

prehudi vročini 

 

Visoke temperature imajo lahko številne neprijetne posledice za zdravje, zlasti za 

določene skupine prebivalstva. Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v času 

visokih temperatur lahko zmanjšamo tveganje, ki ga prinašajo. 

Visoke temperature pogosteje prizadenejo zdravstveno ogrožene skupine ljudi, kot 

so: 

• otroci, 

• starejši ljudje, 

• kronični bolniki, ki se zdravijo z določenimi zdravili, 

• osebe z duševnimi motnjami, 

• osebe s prekomerno telesno težo, 

• osebe, ki opravljajo delo na prostem. 

Daljše obdobje visokih temperatur lahko povzroči več različnih zdravstvenih težav: 

• kožne izpuščaje, 

• utrujenost, 

• vročinske krče, 

• motnje zavesti, 

• vročinsko izčrpanost, 

• vročinsko kap. 

Nekateri dejavniki pa tudi pospešujejo nastanek vročinskih stanj: 

• izguba telesne tekočine (dehidracija) zaradi zmanjšanega vnosa tekočine   

         ali zaradi bolezni, 

• čezmerno uživanje alkohola, 

• uporaba nekaterih zdravil (zdravila za odvajanje vode iz telesa,  

         zdravljenje kroničnih obolenj, pomirjevala,…), 

• akutna obolenja (driska, vročina, infekcije, kožne opekline), 

• kronična obolenja (duševna prizadetost, zvišan krvni pritisk, debelost). 

Da bi skušali preprečiti pojav zdravstvenih težav, ki so posledica visokih 

temperatur, lahko tudi sami veliko pripomorete, zato vam svetujemo: 

• dnevno spijte vsaj dva litra tekočine (brezalkoholne pijače, najbolje    

         vode), 
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• ne uživajte hladnih pijač, ker lahko povzročajo želodčne krče in pijač, ki    

         vsebujejo kofein, alkohol ali veliko sladkorja saj te povečajo odvajanje    

         tekočine iz telesa, 

• prostore zračite le zjutraj in zvečer,  

•       hladite se s hladno prho ali hladno kopeljo, 

•       oblačite lahka, ohlapna, bombažna ali lanena oblačila svetlejših barv in    

         uporabljate sončna očala, pokrivalo,  zaščitno kremo z dovolj visokim   

         zaščitnim faktorjem, 

•       v največji vročini omejite gibanje zunaj  in temu namenite jutranji ali     

         večerni čas,  

•       v primeru znakov vročinskih krčev, vročinske izčrpanosti ali vročinske      

         kapi, pokličite zdravniško pomoč. 

 

 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Skrivnost sreče je v tem, da zmoreš najti radost v veselju drugega."  
 

(Georges Bernanos) 
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Skupine starih za samopomoč gredo 

na počitnice 
 

 

V torek, 24. junija 2014, je bil v našem domu poseben dan. Resda je tak vsak torek 

med letom, saj takrat poteka druženje v skupinah starih za samopomoč, a ta dan je 

bil še posebej slovesen, saj so se člani skupin srečali zadnjič pred poletnimi 

počitnicami.  

 

Na vseh koncih doma je bilo slišati smeh, vesel pogovor, tudi prepevanje, mize pa 

so bile malodane slavnostno obložene z dobrotami, ki so jih pripravili prostovoljci. 

Ura in pol druženja je kar hitro minila, poslovili smo se z lepimi željami za poletne 

počitnice in v upanju, da se septembra spet srečamo. Nekatere skupine se bodo 

občasno srečevale tudi julija in avgusta.   

 

V letošnji sezoni od septembra 2013 do konca junija 2014 so se člani v skupinah 

Pod Gorjanci, Julija, Vijolica, Marjetica, Mavrica in Kresnička srečali 

osemintridesetkrat po uro in pol. Voditelji skupin, naši prostovoljci so tako opravili 

najmanj 570 ur prostovoljnega dela. Po koncu srečanja skupin smo voditelje 

povabili še na srečanje pod kozolček na domski domačiji, kjer smo se pogovorili o 

minuli sezoni, pa tudi o načrtih za prihodnjo.   

 

 

Maja Vidrih Verbič 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voditelji skupin starih za samopomoč na izletu v Goriških Brdih, oktobra 2013 
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Glicinija – spomin na Micko 
 

 

Pred dvajsetimi leti mi je umrl mož. Skoraj 

leto dni pred smrtjo mu je ohromela desna stran 

telesa zaradi možganske kapi in zato je neprestano 

potreboval mojo pomoč. Po dolgih mesecih skrbi 

zanj, je po njegovi smrti v mojem življenju 

nenadoma nastala praznina. Ker sem že zgodaj 

izgubila starše, hčerka pa nima otrok, doma ni bilo 

nikogar več, za katerega bi skrbela. Prijateljica Rezka, ki je imela tisti čas mamo v 

Domu, in je k njej hodila vsak dan, mi je svetovala: »V domu so ljudje osamljeni, 

zakaj ne bi obiskovala kakšne tetke, ki je nihče ne obišče?«  

Začela sem obiskovati Roziko, drobno ženičko, ki se je takoj navezala name. 

V sobi je bila skupaj z Micko, ki je želela, da bi bila tudi njena obiskovalka. 

Dogovorile smo se, da bom prihajala v njuno sobo ob sredah in enkrat bom 

Rozikina obiskovalka, drugič pa Mickina. Srečanja so vsaki od nas veliko 

pomenila, čeprav ob žalostnih spominih niso bila vedno prijetna.  

Rozika je bila umirjena, vdana v usodo, nikogar ni obtoževala, ohranila je 

več lepih spominov kot grdih in bila je srečna, da sem prihajala k njej in jo 

poslušala. Ker je rada pela, sva včasih tudi kaj zapeli.  

Micka je bila čisto drugačna. Zelo zagrenjena, njeno življenje je bilo eno 

samo trpljenje. Med njenimi spomini ni bilo lepih, bili so samo grenki in 

obtožujoči, a kljub temu sem jo pozorno poslušala. Tudi ona je bila vesela obiskov, 

čeprav tega neposredno ni pokazala, vsaj na začetku ne.  

Ko je prišla pomlad, mi je nekega dne rekla: »Tako rada bi šla domov, da bi 

malo pogledala, če je v hiši vse v redu, pa tudi nekaj stvari bi rada prinesla sem.«  

Obljubila sem ji, da jo bom peljala.  

Pomlad je bila v polnem cvetju, ko sva se toplega popoldneva odpeljali proti 

Stari Bučki. Njena mala skromna hišica je stala blizu ceste in ob njej se je bohotil 

vrt, poln cvetja.  

Micka je hodila po hiši in iskala stvari, ki jih je želela imeti pri sebi v domu, 

jaz pa sem razmišljala, v kakšnih skromnih razmerah je živela. Voda v vodnjaku za 

hišo, ki jo je bilo treba prinesti po majavih stopnicah, stranišče na štrbunk zunaj 

pod hruško, peč v kotu, vsa razmajana, najbrž se je kadilo iz vsake špranje, ko je 

zakurila, v kotu bogkov kot s starimi, zaprašenimi papirnatimi rožami, postelja z 

debelo težko odejo,… Vse skromno, staro, majavo, a za Micko: stokrat boljše kot v 

domu. 

Micka je ob odhodu spet skrbno zaklenila vrata in me povabila na vrt. Na 

vrtu je kar oživela. Za vsako rožo mi je povedala, kje jo je dobila in kako se 

imenuje. Za vrt ni nihče skrbel, nihče ni pulil plevela, a pisane rože so vseeno 

bujno cvetele in dišale.  
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Med rožami se je ob leseni ograji vzpenjala glicinija, z nežnimi vijoličnimi 

cvetovi, veje je razpredala tudi po zemlji in se z drobnimi koreninami oprijemala 

tal. Micko sem vprašala, če bi lahko izpulila eno vejico, da bi jo posadila na 

svojem vrtu in bila je vesela, da mi lahko nekaj da. »Naberite kolikor hočete, saj 

vidite, da kar samo raste!« 

Glicinijo sem posadila in prijela se je. Že naslednjo pomlad je imela en cvet, 

potem pa vsako leto več in več. Zdaj jo moram zelo krotiti, da mi ne zaduši vseh 

okoliških rož. Moji gliciniji je ime Micka in mi vsako pomlad in proti koncu 

poletja odene ograjo z vijoličnimi, dišečimi cvetovi.  

Micka si je na jesen zlomila kolk in preselili so jo na negovalni oddelek. Še 

naprej sem jo obiskovala. Ni dolgo živela, bolj ko se ji je življenje iztekalo, bolj si 

je želela mojih obiskov. Malo pred smrtjo, ko sem ji za rojstni dan spekla torto, me 

je prijela za roke in rekla: »Veste, vas imam pa res rada.«  

Ko se spomnim njenih grenkih pripovedi, si mislim, da verjetno v celem 

življenju ni nikomur rekla kaj podobnega. Zame so bile te besede priznanje, da sem 

s svojimi obiski zanjo naredila nekaj dobrega. Mogoče je umrla z lažjim srcem in z 

manj zamerami.  

Micka je že veliko let na bučenskem pokopališču, a njena glicinija je živ 

spomin nanjo...   

 

                                                                              Nežka But 

 
 

 

 

 

 

 

 
»Dobrih del ne delamo zato, da nam bodo povrnjena, podarjamo jih iz srca 

in zato ne potrebujemo priznanja.« 

 

(Bryan Robinson) 
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Spomladanski dogodki in prireditve 
 

 

April: 

 

- praznovali smo 101. rojstni dan gospe Ane Rozman, 

- ob Krkinem dnevu prostovoljstva so nas dopoldne obiskali njihovi 

prostovoljci, popoldne pa nam je zapel MePZ Krka, 

- obiskal nas je čebelar,  

- zapeli so nam ljudski pevci iz Vrhpolja, 

- ob prihajajočem prazniku smo imeli koncert MePZ Revoz, 

- nastopila je  folklorna skupine iz Italije, ki je sodelovala na SLOFOLKU, 

- mesec smo zaključili s tombolo. 
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Maj: 

 

- s prvomajsko budnico nas je pozdravila Mestna godba Novo mesto, 

- obiskale so nas ljudske pevke »ČEBELCE« iz Mirne Peči, 

- dr. Anton Bebler nam je podal nekaj utrinkov iz prve svetovne vojne,  

- imeli smo večerjo na domačiji, kjer so nas obiskali člani kinološkega društva 

iz Novega mesta in pokazali trening kužkov z agilitijem (srečanje so 

organizirali člani pokroviteljskega odbora Tovarne zdravil Krka d.d., Novo 

mesto), 

- pevski zbor »PRIJATELJI« je odšel na revijo pevskih zborov stanovalcev 

domov Slovenije v Maribor, 

- obiskali smo otroke v vrtcu KEKEC, 

- mesec smo zopet zaključili z tombolo. 
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Junij: 

 

 

- odšli smo v Trebnje na srečanje stanovalcev domov Dolenjske regije, 

- v avli smo imeli predavanje o urinski inkontinenci, ki ga je v organizaciji 

pokroviteljskega odbora Tovarne zdravil KRKA d.d., Novo mesto, izvedla 

gospa Metka Tajnik, magistra farmacije,) 

- odšli smo na popoldanski izlet na Zaplaz in v deželo kozolcev v Šentrupert, 

- ob dnevu državnosti nam je zapel MPZ Šmihel, 

- za lepši začetek poletja smo odigrali tombolo. 

 

 

       
 

 

 
 

 
        Mateja Zelič  

 

 

 

 

 

 
Pravi prijatelj je, kdor ugane, kdaj ga potrebujemo in ki vedno občuti, kdaj nam je potreben. 

                                                                      
                                                   (Jules Renard) 
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Vaje za razvredrilo 
 

 

 

Poišči nasprotja: 
 

sladek   _______________________ 

 

raven    _______________________ 

  

priden   _______________________ 

 

lačen   _______________________ 

 

zaprt   _______________________ 

 

zdrav  _______________________ 

 

oblečen   _______________________ 

 

obut   _______________________ 
 

 

 

Dopolnite: 
 

2 dneva je   _______________________ ur 

 

3-je tedni je _______________________ dni 

 

5 ur je   _______________________ minut 

 

2 minuti je  _______________________ sekund 

 

1 teden je   _______________________ ur 
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Izdajatelj: 

DSO Novo mesto 

 

 

Uredništvo:    

Brigita Konček – urednica 

Carmen Papež 

Jolanda Švent 

Mira Jerič 

Maja Vidrih Verbič 

Sonja Jurečič 

Sonja Vidmar 

 

 

Tisk: 

IBS BIRO d.o.o.,  Novo mesto 

 

 

Naklada: 

300 izvodov 

 

 

Izdaja: 

julij  2014 
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