Kaj sem videla na Škotskem
(Nekaj drotbnih v'tisov iz z;dravstv'enein socialne službe)
Med.

s. Mart'a

Hočevaif

Praučevanje zdravstvenih in socialnih služb v zamejs'tvu je izrednega
pomena za vse one, ki že,le daprinesti k razvaju teh - zlasti za našo družbo
tako važnih vprašanj. Kakšni S'o zunaj pagledt na različna vprašanja
sacialno-medicinskega značaja, kakšne sa mažnosti in kakšna je 'Organizacija
za njihreševanje?
Kje je tisti ključ, ki bi ga uparabHi tudi mi, da bi skrajšali
naša, sicer uspešna pot pri urejanju teh - za človeka - najabčutljivejših
problemov?
o. tem sem začela razmišljati, ko se mi je ponudila prilika, da za nekaj
kratkih tednav 'Odp'Otujem na Škotska. Naenkrat me je natančneje prIčelo
zanimati vse: kje leži ta dežela, kakšna je in kaka urejena.
Nekaj splašnih podatkov najdema sk:araj v vsa:kem leksikonu: Škatska
je danes sestavni del Zedinjene kraljevine Vel. Britanije in Sev. lrske. Dežela
leži na severu Britanskega ot'Oka in obsega blizu 80 000 km2 pavršine, torej
približno ena tretjino Jugoslavije. lma sV''Ojih787 otokav. Je po večini hribavita, ima aceansk'O podnebje s pretežno deževnimi rpaletji in milimi zimami.
V deželi, kišteje dabrih 5 milijonov prebivalcev, je zela razvita zlastiteksti,lna
.indus'kija in pa ladjedelstvo. o.bdelavalne zemlje imajo balj mala, zata pa
zaradi bogatih pašnikov tem bolj uspeva živinmeja. Škoti govorija večinama
angleško, le na skrajnem severu j~ delama še ahranjen keltski jeziik. Glavno
mesto Edinburgh (izg. edinber) z blizu pal milijana prebivalcev, z vseučiliščem,
zvezdarna in idrugimi znanstvenimi ustanavami tel' številnimi reprezentančnimi
poslopji velja za ena najlepših mest Evrope.
Tolika a Škotski sami! Naj preidem zdaj' k nekaterim zdravstvena socialnim vprašanjem in se mimogrede ustavim še pri posameznih ustanavah, ki sa
z reševa:njem te pI'ablematike v nepasredni zvezi.
Kakal' v nekaterih drugih deželah je tudi na Angleškem ena temeljnih
c.,ružbenih vprašanj - rastače števila ostarelih ljudi in njih sodobna preskrba.
Z napredkom zdravstvene slu~be in z zboljšanjem živÍjenjskth razmer se je
močn'O znižala umrljivElst in obalevanje prebivalstva, s tem seveda pa se je
podaljšala tudi življenjska daba pasameznikav. To ugatavljaj'a tudi na Angleškem" in pripisujeja zadevne uspehe pač dabri arganizaciji in skrbnemu izvajanju splošne zdravstvene službe. Kolika višja starost v pavprečju d'Oživija
pasamezniki, nam kažejo tudi statistični padatki. Taka n. PI'. nam splošna
zdravstvena služba v Edinburghu prikazuje, kako v adstatkih pastapoma naraščaštevila
starih ljudi. Naslednji adstotki se nanašajo na glavna mesta
Edinburgh.
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Pogled na Edinburgh,
glavno mesto Škotske

lsti pojav se opaža tu di pri starostni skupini od 45-65 let. Medtem ko je
odstotek te skupine v letu 1901 znašal 14,9, se je da 1. 1954 dvignil že na 25,1 %.
Strokovnjaki za ta vprašanja sa mnenja, da je pričakovati še nadaljnjega
vzpona, in računajo celo, da bo starrostna skupina 60-65 let in več (pogaj
za normalno upokojitev pri njih je starast 65 let za moške in 60 let za ženske)
na Angleškem nasplah dasegtla v letu 1964 že 15,3 %, medtem ko ho 1. 1979
znašala že 18,2% celotnega prebivalstva.
Spričo tako visokega in še vedno naraščajače:ga odstotka starih ljudi ni
seveda nabeno na.ključje, ,če sa jim začeli posvečati vSe več skrbi in pozmnosti.
Poleg javne zdravstvene službe si zanje prizadevaja in jim nudija pamoč
tudi razne karitativne arganizacije in klubi, tako n. Pl'. aDganizacija Rdečega
kJriža, dobrodelna ženska društva itd.
Ko sem si ogledovala pasamezne zdravstvene ustanove za zaščit'O mater
in atr'Ok, ki na splošno apiTavljaja podobna delo kat naše posvetovalnice, me
je ,povsad zanimal'Opredvsem tis.ta, česal' plri nas v ta.ki obliki ne poznama ali
vsaj nimamo. V obmorskem mestu A:be;rdeenu (izg. eberdin), ki pa številu
prebivalstva ni dosti večje od Ljubljane, me je v takšni nova zgrajeni pasvetovalnici (Northfield) presenetila, k'O sem v ardinacijskem prostoru na tleh
opazila majhno kad. Ker se mi je za kopanje ali umivanje zdela premajhna
in tudi prenizka, sem vpraš,ala, čemu jim sploh služi. Pajasnili so mi, da so
ja 1ja namestili za pedikiranje sta,rih ljudi. V ta namen imajo dolačene
pasebne dni, tako da ta 'Opravila ,lahka plrav lepa kombinirajo z dejavnostja
posve1avalnice, seveda časovna ločena. Pedikiranje tad v večini ,primerov
organizira Rdeči k,riž in je za stare ljudi breZiplačno. Če je kdo med njimi
nespomogljiv, tako da niti z doma ne more sarrn, pride pediker tudi na dam.
Kak'or sodijo po obisku in izjavah, je starrim ljudem s tem zelo ustreženo,
saj jim prihrani marsiikatere bolečine, prav gotovo pa jim alajša hoja.
V Edinburghu pa sem si v zjdravstvenem centim (Siht hm) ogledala navo
moderno z.gradbo, ki so jo postavili z narrnenom, da bi zdravstveno dejavnost
približali ljuderrn, obenem pa izboljšaE stike med zdravniki splošne prakse in
zdravniki specialisti. fu SiQ mi pokazali sabo aziroma prostor, ki ga upa.rabljajo za vse mogače namene. Na eni strani meji to soibo Iraztegljiva stena
oziroma razteglji:va vrata, za katerimi je demonstracijska kuhinja. Taka se oba
prostora skJupaj lahka uparabljata za demanstracijske ,potrebe in za pouk a
zdraviprehrani,
ki mu tod posvečajo velika pozornost. Razen tega prirejaja
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tukaj 'predavanja, predvajajo zdrr-avS!tvenefilme, imajo sesta:nke in tečaje za
zdravstveno osebje ind.
Enkrat na teden pa uporablja ta prostor oziroma ima v njem svoje prireditve tako imenovani klub starčkov. Udejstvovanje S'tarih ljudi v klubu je
kaj raznovrstno in pestro. Večkrat prirédijo tod kakočajanko,
imajo kako
~edavanje ali tudi pevsko prireditev in podobno. Nemalome je presenetilo,
ko so mi povedali, da imajo poleg pevovodje še posebnega plesnega učitelja,
ki jih uči raznih folklornih plesov, za katere je med njimi ve1iko zanimanje,
saj se skoraj vsi ze.lo aktivno udeležujejo vaj. Najmlajišičlan kluba je stal'
'65 let. Mnogi med njimi pa se prostovoljno javijo in dajo zdravnikom na
razpolago za razne znansrtvene raziskave.
Pa tudi na cesti, po zasebnih hišah in javnih lokalih, skratka povsod
opaziš nenavadno aktivnost :starih ljudi. In 'kar ,g,eUče obleke, se skorajda ne
razlikujejo od mladih ljudi. Tako n. PI'. se starejša gospa neobleče nič manj
skl''bno in pazljivo, pl'i čemell' seveda nima nobenih pomislekov proti oblačilomše tako svetlih in živih bal'v (hel o, l'oza, svetlomodl'o, rdeče itd.).
Ko so me v družbi nekoč vpl'ašali, kako je s starimi ljudmi pl'i nas, sem
pO'vedala, da je zanje danes mnQgo bolje ozil'oma neprimerno bolje preskrbljeno, kakor je bilo pred vQjno. Da sem ustregla njihovemu zanimanju, sem
jim na kratko opisala tudi v iPodrobnosti, kako jez njihovo preskrbo pri nas.
Pripomnila sem pa, da se pl'i nas počutijo stari Jjudje na splošno mnogo
.stal'ejše, da'.se to kaže tudi v umirjeni barvi njihoviih oblačil in da starejše
žene 'pri nas zlepa ne bi pripl'avili do tega, da bi se oblačila tako svetlo, kot
je navada pri njih.
Seveda :SQmi ugov;:tl'jaH,češ da imajo oblačila svet1ih bal'v vend arIe neko
prednost. Poudarjali 50, kolikega. ,pomena je tu že psihološki moment, saj
obleka žive in svetle barve na'vdaja tudi starega človeka z Qbčutkom vedrine
in mu kajkl'at Pfél!V do poznih letohranja zavest čilosti in življenjske sposobnosti. Nemara imajo prav!
In terenske medicinske sestre? Stl'okovno se za svoje delo usposabljajo in
i2jpopolnjujejo v posebnih podiplomskih tečajiih. Na področju svojega tel'ena
pa imajo pregIed tudi (polivalentna in patronažna :služba!) nad starimi ljudmi
in potl'ebno skrb zanje pl'edvsem one. Da ne prezre kake važne stvari, si
terenska sestra ,pomaga s posebno kartoteko, kjel' ima zibrane vse potrebne
podatke. Le-te potem spl'oti še izpopolnjuje, seveda ne med obiskom, temveč
v uradu. Tako si lahko vsak trenutek ustvari kolikor tb1iko vsestransko sliko
o razmerah, v katerih živi ta alioni od starih ljudi, kako stanuje, kako je
matel'iahlo oskrbljen, kakšno je njegovo dušev,no stanje, ali mu svojci oziroma
pl'ijatelji posvečajo kaj pozornos,ti in v kakšni Qbliki, tel' končno, kakšne so
njegove osebn'e želje in potl'ebe.
Če tQ zahtevajo okoliščine, tedaj mu terenska sestra bodisi !prekQsplošne
:z;dl'avstv'eneslužbe ali pa posameznih organizacijposkrbi
,za ustrezno pomoč
in ,l'azvedrilo. Pomoč; ki jo nudijo sta,rim ljudem, je kajpada razHčna. Če je
nekje pokehna pomoč v gospodinjstvu, jo poskrbe za nekaj Ul' dnevno ali
tudiza ves dan, kakršne so pač potl'ebe in možnosti. Je pa včasih tudi težko
ustl'eči, ker je povpl'aševanje po gospodinjski pomoči po navadi pl'ecej večje,
kakor je zadevna zmogljivost. Za skoraj polmilij:onsko mesto Edinburgh imajo
v ta ,namen stalno zaposlenih 100 uslužberrk. Tako večkl';:tt ni dl'ugega izhoda,
če ne gre za izredno nujno potrebo, da dodeljujejo gospodinjsko pomoč po
vrstnem redu, p,ri čemer upo'števajo mnenje terenske medicinske sestre in
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morebitnih drugih pristojnihčiniteljev.
Plačila za dodeljemo gospodinjsko
pamoč se ravna največkrat pa finančnih zmogljivastLh posamezmika.
Skrb za stare, anemogle in balne ljudi pa gre š,edalje. Poleg 'že amenjenih
uslug v gospodinjstvu jim nudijo izdatna pomoč tudi z dostavljanjem tople
hrane na dam. Taka n. pro je v Edinburghu prevzela to delo ženska organizaeija (women V'oluntary service). Žal pa prijavljenim dostavljaja toplo kosila
samo po 2-krat tedensko. T'o hrano razvažajo v Irazne predele mesta sleherni
dan s tremi avtomobili. Vozijo in dostavljaja pa jo članice ženske arganizaeije
same, in sicer ena š,ofira, dve da tri pa dbsta'v,ljajo hrano V stanO'vanje in
poberejo obenem tudi prispevek po 9 penijev (po nedavnem uradnem tečaju bi
to zneslo pri nas din 31,50). Seveda ta znesek ne pomeni dejanske eene, temveč
krije primanjkljaj še splošna zdravstvena služba.
Ker je števi,la prosileev razme'roma zelo velika, pomagaja na ta način le
najpotrebnej,šim, na splašno pa se ravnaja po vrstnem redu prijav.
Za nes p o m o g I j i v e balnike, ki žive pri svojcih, lahko hišni zdravnik
ali pa terenska sestra predlaga 1 do 2-kratno dnevno nego v postelji, po potrebi
razna zdravila, odčasa dl? časa pa tudi kopeli, ki jim denej.o izredno dobra in
so po njih zela zadovaljni in kar nekam prerojeni. Sploh SiO nespomogljivi
holniki delež.ni lepe in skrbne nege, tako da skoraj ni primera s kakimi preležaninami. Te vrste pomoč je po pasameznih krajih sieer različno organizirana, vendar pa v bistvu vsepovsod po istem načelu.
Sodelovanje med zdravniki in sestrami poteka v obojes'kansko zadovoljstvo. O vseh morebitnih spremembah se abveš'čaja sproti. So v stalnih stikih,
sparazumevajo se pa, kakor je v danih okoOlišiČinah
pač možna in pot~ebno,
bodisi neposredno ustno ali pa po telefonu aziroma pismeno.
Toda naj preidem k zanimivemu' primeru, ki mi je a njem iz svoje, dolgoletne prakse pravila neka starej.ša, zelo izurjena sestra. Še ni dolgo tega, ko
je negovala 70 let stara boInica. Ko ja je vpraš'ala, kdo ji pravzaprav streže,
je odv,rnila, da ,siee,r ne potrebuje ničesa,r, ker ji vse poskrbi in uredi njena
mati. Ta pa je b~la stara 'že nad 100 let in vendar za svaja leta še vsa sveža,
dabra ahranjena in tako rekoč stalno na nogah.
K,adar g,re z,a stareljudi, ki sa huje balni, pa nimajo doma ust'rezne nege
in preskrbe, jih skušajo spraviti v balnieo, kar seveda tudi tam ni vselej lahko.
Tako so mi na upravi zdmvstvene službe za mesto Edinburgh (Publie health
-department) pravili, da jim včasih šelečez dolgo časa uspe, da v bolniei
dobijo mesta za starega bolni).m.
Za primer, kaka zelo sa bolriiee zasedene, naj navedem samo porodni:šnico
(Simpson Memorial Hospital), v katéri so že za pol leta naprej rezervirane vse
razpoložljive postelje. Seveda je v tej po:rodnišnici takšna stisk a za prostor
v precejšnji meri tudi zaradi slovesa te ustanove. Žene, ki hočejo roditi v tej
bolniei, hodijo tod na redne preglede že od vsega začetka nosečnosti. Zaradi
velikega navala pa sprejmejo v' zavod samo prvesnice in žene z zdravstv:enimi
indikacijami. Vsem' drugim poskrbi socialni delavec bolnice prostor v kaki
drugiod peterih mestnih porodnišnic.
.
Kar se tiče domov za onemogle, se 00 kakem enotnem tipu danes še ne da
gavariti. Predvsem se po velikosti precej razlikujejo med seboj. Vendar pa v
navejšemčasu
prevladuje težnja, da se te VTs'te ustanove gradijo manjše.
Ljudje se namreč počutijo v njih vse holj ugodna in domače. Take domove
organizirajo in vzdržujejo dosti:krat tudi razne verske in druge organizacije.
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Enega takšnih domov za stare in onemogle (The Elins) sem si ogledala v
Edinburghu. Odprt je bil lani, ustanovila pa ga je škotska na,rodna cerkev.
P~ostora je v njem za 44 ljudi. Sobe imajo po eno, dve ali tri ipostelje.Čeprav
jezgradtba
adaptirana in deloma dozidana, vendar odlično služi svojemu
namenu. Stanov:alci tega doma so zelo zadovoljni z notranjo ureditvijo prost'Orov, zlasti pa z obsežnim vrtomokrog stavbe.
Kopalnice' imajo preprosto, žal lše vse premal0 vpeljano stvar - opremljene 1'30 z ročaji, da se človek varno in hrez težave dvigne iz kadi. Poleg
drugih sanitarrn:ih nap~av, kot so straniš;ča, posebne kadi za umivanje nog itd.,
ima ta domše 3 lepo urejene dnevne prostore: enega za ženske, enega za moške
in en skupni prostor. V skupnem prostoru je Itudi televizijski aparat. Sploh so
vsi prostori zelo lepourejeni. Opremljeni 1'30; z umetniškimi slikami. Povsod je
tu di cvetje. Številni okrasni predmeti so seveda darovi posameznikov. Tudi dom
sam je zrasel povečini iz prostovoljnih prispevkov. Fohištvo v sobah je novo,
vse enotno, vendar nadvse praktično, lepo in lično. Vsak ima pri postelji svojo
namizno svetilko s fluorescentnim gumbom za vžiganje, da vidi tega tudi
ponoči. Razen tega ima tudi zvonec, če mu je sluč ajno potrebna nujna pomoč.
Če kdo pozvoni, tedaj v spalnici upravnice in njene namestnice zagori luč, ki
ostane prižgana, doMer ne gre ena ali druga in ne uredi, kar je potrebno.
Vsaka od njiju ima na sk'rbi poil hiše.
Službeno osebje tega doma sestavljajo: upravnica in njena namestnica,
1 administrativna moč, 1 kuharica, 2 pomočnici in 2 snažilki. Za večje čiščenje
pa odčasa do časa naj amejo ~e kako pomoč.
Lažja delaopravlja:jo stari ljudje v domu tudi sami. Tako n. pT. čistijo
očesa pri krompirju, ki ga sicer lupijo na stroj, dalje izvrš,e manjša opravila
na vrtu, zalivajo rože, premenjajo cvetju vodo itd.
Tedenska oskrbninacZa eno osebo znaša 2 funta 7 šilingov in 6 penijev.
Po nedavnem uradnem tečaju bi to bilo din 1995.- (mesečno 7980.- din). Če
kdo nima na razpolago dovoJj sredstev, mu za drobne osebne potrebe pustijo
tedensko 7 šilingov, torej po našem din 294.- (mesečno 1176.- din). Razliko
oziroma primanjkljaj pdoskrbnini pa krijejo s prostovoljnimi prispevki.
Dom je stalno popolnoma zaseden, tako da zaradi :razmeroma mafhnega
števila razpoložljivih mest niti ne morejo ustreči vsem prosilcem, ki bi želeli
priti v ta dom. Ob času mojega obiska n. pro je čakalo na rešitev za sprejem
kakih 100 prošenj. V poštev Ipridejo samo prosilci, ki 1'30 stari nad 65 let in so
ob sprejemu še pokretni.
Za zakonske palTe 1'30 v novej šem času začeli na vrtovih takih domov
zidati majhne hišice. Eno sem si ogledala pri domu za onemogl1ev Aberdeenu.
Hišica je v neposredni b!ližini glavnega poslopja, vendar ima vse potrebne
prostore: kuhinjo, sobo, kopalp.ico in stranišče. Tod si zakonci ali recimo dve
sestri gospodinjijo čisto sami. Pred hišico imajo na razpolago svoj vrtiček, ki
ga za lastne potrebe obdelujejo in posadijo, kakor jih je volja.
Le tu pa tam pride na obisk tu di upravnica doma, da vidi, ali gre vse v
redu, in se obenem !pTepriča, ali ljudem Itod ni morda potrebna kakšna pomoč.
Slednjič naj omenim še drugo obliko skrbi, ki jo posamezne organizacije
izkazujejo starim, bolnim ali onemogHm ljudem, ko jim z obiski na domu od
časa do časa nudijo razvedrilo ter jim z nakupi ipotrebnih stvari lajšajo vsak~
danje življenje.
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Torej je skrb za st are, onemogle in bolne ljudi res mnogmtranska.
Vendar
je pa življenje na Škotskem razmeroma
drago in so cene pasebno za usluge
precej
visoke. N ajvišje
pokojnine,
ki znašaja
50~60 % od plače aktivnih
usluž:bencev, so prenizke. Čeprav so tamkajšnji
ljudje iz:redna skromni in za
vsako njim izkazano uslugo zelo hvaležni, si vendarleželijo,
da bi bili manj
odvisni od karitativnih
organizacij.
V nekemčasopisu
sem brala poziv oblastem, da urede primernejše
pokojnine, da bi si stari ljudje lahka sami plačevali
potrebno pomoč in krili druge izdatke.
Pti nas posveča dru~ba starím ljudem razmeiroma veliko pozornost. Lahko
pa še mnogo storimo zanje s takimi oblikami dela, ki niso vezane zgolj na
finančna srédstva. Tako bi kazalo razviti vrsto drobnih uslug in osebne pozornosti. Tu se medicinskim sestram nudi o'bsežno in bogato področje, namreč v tem
smi'slu, da bi kot patronažne
sestre v družinah
gojile dober odnos in razumevanje za ostarelega članadružine,
organom socialnega varstva in družbenim
'Organizacijam pa bi dajale pobude za pomoč onim, ki nimaja svojcev ali pa
njihovi najbližji nimajo za njih razumevanja.

KAKO SE ZBOLJSUJEJO ZDRAVSTVENE RAZMERE V INDIJI?
V drugem petletnem nalčrtu od Ida
1956 do 1961, naj bi se zdravstvene
razmere v Indiji ,še nekoliko zbolj,šale.
Še najbolj nujno vrprašanje je kon1trolarojs;j;ev. iPrebivalstvo, Indije naraslte namreč vsako leto za 5 mHijonov.
Do leta 1961 imajo v na<Črtuustanovitev
300 mestnih in 2000 podeželskih posvetova,lnic za kontrolo (zmanj,šanje) mjstev.
Pred prvim petlertnim načrtom (1942
<io 1947) je bila umrljiv,ost v Indiji na
1000živečih (številke v oklerpajih veljajo
:za ZDA): 21,8 (9,6); umrljivosto,trok
158
(29); starost, ki jro je lahko rpričakoval
novoDOjenček, pa 26 let (,65let). Leta 1956
je bila umrljivost 13,4, otroška umrljivost se je zmanj,šala na 116, starost, ki
Jo je lah-ko pr}čakoval novorojenček, pa
se je zvečala na 32 let.
Pred prvo petLetko je !bila umrljivost
mater 20 na 1000 pOrrodov. Na enega
7Jdravni,ka je odpadlo 6100 prebivalcev
{danes je to razmerje 1 : 5100).Še bolj je
naraslošteviIo
izučenih bolniških sester,
insicer
od 1: 21 000 na 1: 13 000. Preskrba z izšolanimi babicami se je izbolj,šala od 1: '20000 na 1: 13 000. Število
disp:anzerskih sester pa se je povečalo
od 1 : 600000 na 1 : 450 000.
Namesto 30 medicinskih šol jih je
sedaj 42;število
študentov medicine pa
je naraslo od 2500 na 3500.
M. K.

KAKO SE JE SIRILA AZIJSKA GRIPA
Domnevajo, da je tako imenovana
.azijska gripa, ki je lani mučila prebivalce skoraj vsega sve,ta, izšla iz Tibeta.
Prva rporočila o tej 'boJezni SO' prišla v
drugi polovici apríla iz nekega begunskega taboriš,ča v Hongkongu ,in iz Singapura. V maju so za gripa obolevali
tudi že na Japonskem,' v Indoneziji, v
Kambodži, lna Formozi, na Filipinih, na
Borneu in v Indokini. Za'četka julija je
bila gripa tudi že v Indij,i in Karačiju.
Posamič se je azijska gripa pojavljala
tudi v nekih mestih in lukah pa tudi na
vmesnih
postajah
transkontinentalnih
zračnihprog.
Na Zahod je prišla azijska gripakone,c junija, in sicer v neke
iranske, luke in v Turčijo; razsajala pa
je tudi po Kareji in Braziliji. Konec
julija je bila azijska gripa v Afriki,
masti v Džibutiju in v Sudanu. Sredi
avgusta je prišla ta gripa na obisk v
Etiopijo, v Taganjiko, v Egipt, v Mehiko
in v Novo Zelandijo. Hitro se je širila
tudi po Avstraliji, kamnr so jo zanesli
potniki z avioni. Kmalu so jo občutili
tudi že v Združenih državahAmerike,
pozneje pa še v holandsrki Gvineji, v
Teheranu,
na Bahreinsrkih otokih, v
Kuvaitu, v Adenu in v Jemenu.
V Evropi so opazili p,rve primere v
začetku avgusta na Holandskem in v
Če:škoslovaški republi'ki. Kmalu so imeli
gripo tudi v drrugih delih Evr,ope, zlasti
v lukah Hamburgu in Neaplju ter končnoše
v Moskvi; na Ang,leškem in v
Španiji. V tem času srno jo občutili tudi
pri nas,
M. K.
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