VINJETE (UDELEŽENCI)

1. Vaša specializantka se z vsemi dobro razume, je pa že od nekdaj nekoliko
neorganizirana, občutek imate, da tako v zasebnem življenju kot pri delu. Je v zadnjem
letu specializacije. Zadnje čase čedalje bolj zamuja v službo. Delo začne tudi pol ure
kasneje, nato pa se vrsta kar nabira, pa tudi s zaključkom zamuja, zaradi česar se vem
je že večkrat pritožil kolega, ki dela v isti ambulanti v drugem turnusu, popoldne pa s
sestro ostajata tudi po uro in več dlje, zaradi česar se je pritožila tudi že sestra. Tudi
pacienti niso zadovoljni, saj dolgo čakajo na pregled. Čeprav je bila povabljena, se
novoletne zabave ni udeležila, pa tudi na skupne odmore s kavo ne prihaja.
2. Specializantka dela v sosednjem prostoru, kadar pa ste odsotni, vas nadomešča.
Opažate, da je sicer priljubljena pri bolnikih in zelo vestna, vendar vas pogosto kliče
zaradi malenkosti, glede marsikatere resnejše stvari pa se ne posvetuje z vami. V
telefonskih pogovorih s pacienti se pogosto težko odloča, ali in kako hitro je potreben
pregled. Kadar nadomešča, vam bolnike naroča na pogosto nepotrebne kontrole,
zaradi česar ste po vrnitvi na delo bolj obremenjeni kot sicer. Zadnje čase deluje
zaskrbljena in odmaknjena.

3. Vaš specializant je zelo samozavesten, kar mu je doslej v življenju že večkrat zelo
koristilo. Dela praktično povsem samostojno in se le redko posvetuje z vami. Nekega
dne po naključju ostanete še nekaj minut dlje v ordinaciji, ko prihiti njegova
medicinska sestra in prosi, če stopite k njima v ordinacijo. Izkaže se, da specializant
poskuša dati intraartikularno injekcijo pacientu v ramo, kar pa mu ni uspelo. Poseg je
doslej dvakrat opravil na kroženju iz ortopedije, vi pa ga prav tako niste vešči in ga ne
opravljate. Tako mu pri posegu ne morete pomagati in pacienta morata napotiti.
4. V ambulanti, kjer delate samo vi, vaša dolgoletna sestra, zadnje čase pa tudi
specializantka, je ob zadnjem nadomeščanju, ko vas ni bilo v ambulanti, izginil
žigosan receptni blok.

5. Specializant dela v ambulanti ob vaši in v istem turnusu kot vi. Prejšnji teden ste imeli
ob rednem delu tudi NMP in ste bili klicani na nujni hišni obisk. Specializant je imel
bolnika, za katerega je sumil, da bi ga bilo potrebno napotiti na IPP. Poskusil vas je
poklicati, ker pa ste bili na hišnem obisku, vas ni mogel dobiti. Nazadnje se je odločil,
da pacienta pošlje naprej. Dal mu je napotnico in mu naročil, naj se takoj odpelje na
IPP. Tam so ugotovili, da gre za akutni koronarni sindrom. Klinični specialist vas nato
kliče in vas opozori, da bi bolnik z AKS moral imeti zdravniško spremstvo.

6. Dogovorjeno je, da vas specializant nadomešča, kadar vas ni. Ob tem naj bi se lahko
obrnil na kolega, ki dela v istem turnusu, ki pa ima zelo obremenjeno ambulanto. Ko
po dopustu pridete nazaj na delo, vam sestra pove, da se je vaš bolnik pritožil, ker mu
specializant ni izdal napotnice za kliničnega specialista. Po pregledu pritožbe
posumite, da bi bila izdaja napotnice najbrž upravičena in smiselna. Zapis v kartonu
vam ne pove veliko. Pokličete kolega, ki pa pojasni, da ga je prejšnji teden
specializant sicer nekajkrat klical, vendar ni imel časa za daljši pogovor z njim, saj je
bila ambulanta polna. Kolega je tudi mnenja, da specializant preveč kliče in ni
sposoben za samostojno delo. Ko pa se hočete tudi pogovoriti s specializantom, se
izkaže, da je od današnjega dne na bolniški.

