SILVA OSTOJIĆ KAPŠ, dr. med.:
Rojena novomeščanka, osnovno šolo in gimnazijo sem obiskovala v Novem mestu ter diplomirala na
Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1991. Že kot študentka sem zahajala v operacijske dvorane
Splošne bolnišnice Novo mesto in se navdušila nad anesteziologi in njihovim delom. Takoj po
strokovnem izpitu leta 1992 sem dobila odobritev za specializacijo iz anesteziologije z
reanimatologijo, ki sem jo končala leta 1999. Od takrat sem redno zaposlena v Splošni bolnišnici
Novo mesto, delam tako v enoti intenzivne terapije kot v operacijskih dvoranah.
Leta 2007 sem se navdušila nad regionalno anestezijo, ki je v teh letih dobivala »ultrazvočni« navdih:
takrat sem spoznala moč znanja ultrazvoka (UZ) v intenzivni in urgentni medicini ter se na dodatnih
tečajih poleg regionalne anestezije učila tudi "FAST", UZ srca ter trebuha. Že vrsto let sodelujem kot
inštruktor UZ v regionalni anesteziji, tudi v sklopu Slovenske šole ultrazvočne regionalne anestezije.
Leta 2013 ob ustanovitvi, pa do 2015, sem sodelovala tudi v vodstvu Sekcije za regionalno
anestezijo. V letih 2015-19 sem bila članica Upravnega odbora Slovenskega združenja za
anesteziologijo in intenzivno medicino.
Leta 2018 sem na povabilo prof. Zeeva Goldika, tedanjega predsednika ESA, en teden poučevala
kolege anesteziologe UZ vodeno regionalno anestezijo v Carmel Hospital v Haifi, Izrael. V letih 201115 sem bila nazivni asistent na Katedri za anesteziologijo Medicinske fakultete v Ljubljani in aktivno
sodelovala pri predavanjih, vajah in izbirnih vsebinah v sklopu predmeta Anesteziologija in
reanimatologija.
Od leta 2005 sem intenzivno sodelovala na tečajih kot inštruktor reanimacije pri Svetu za
reanimacijo pri Slovenskem združenju za urgentno medicino. V nadaljnjih letih sem skupaj s kolegi
anesteziologi na našem oddelku organizirala in vodila reanimacijske tečaje za osebje SB Novo mesto,
ki so registrirani pri Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS). S stani Zdravniške zbornice sem bila leta 2006
imenovana za glavnega mentorja številnim specializantom anesteziologije v naši bolnišnici,
neposredni mentor ostalim specializantom, pa tudi nadzorni mentor pripravnikom, ki krožijo na
Oddelku za anesteziologijo. V letošnjem letu sem postala tudi član izpitne komisije za strokovne
izpite pri ZZS.
Moj osnovni "moto" delovanja na anesteziji je poudarjanje širine znanja, ki ga moramo obvladovati
anesteziologi med svojim delom na številnih zelo raznolikih deloviščih. Širjenje in podajanje znanja
kolegom, je najpomembnejši atribut, ki me vodi pri delu. Zato se z veseljem odzovem vabilom za
predavanja doma in v tujini, saj se mi zdi poslanstvo učitelja in mentorja eno od pomembnejših v
moji strokovni karieri.

