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Na podlagi 1 1 ., 35. in 36. ilena Statuta Zbornice zdravstvene in babi5ke nege
Slovenije - Zveze strokovnih druitev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije je skupidina Zbornice zdravstvene in babi5ke nege Slovenije -
Zveze strokovnih dru5tev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
na seji dne 28. 3. 2015 sprejela v distopisu

I. SPLOSNE DOLOEBE

1 . 6len

Kr5itve pravilnikov, poslovnikov in navodil ter ostalih podzakonskih predpisov Zbornice
- Zveze obravnava upravni odbor Zbornice - Zveze.

2. 6len

3. 6len

II. ORGANIZACIJA EASTNEGA RAZSOOISEA
4. clen

Ongn.l dotum.nl, r.lnara v lS v* .alisj.n. loprj€ e sm!r.]o lor 'nlbm, 
vne in.e g]dl€iljo sirmu rprcmmb
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strani:
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lzdaiai

Pravilnik o organizaciji in delu eastnega razsodi56a (v nadaljevanju: pravilnik) ureja
organizacijo in pristojnost razsodiSda pri ugotavljanju odgovornosti za krSitev Kodeksa
etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeksa etike za babice Slovenije (v

nadaljevanju: kodeksa), statuta Zbornice zdravstvene in babiSke nege Slovenije -

Zveze strokovnih dru5tev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
(v nadaljevanju: Zbornica - Zveza) ter druge nepravilnosti pri opravljanju zdravstvene
in babiSke nege, sestavo organov razsodiSda - senatov, postopek odlocanja na prvi in
drugi stopnji, disciplinske in varstvene ukrepe, kijih izreka razsodi56e, ter druge pogoje
za delo razsodi56a.

eastno razsodi56e razsoja v skladu z mednarodnimi konvencijami, veljavno
zakonodajo v Republiki Sloveniji, kodeksoma, statutom ter drugimi akti Zbornice -
Zveze. Za postopek se smiselno uporabljajo doloCbe veljavnega Zakona o upravnem
postopku (v nadaljevanju: ZUP). O izvedenih postopkih vodi evidenco.

e lanstvo v 6astnem razsodi56u ni zdru2ljivo s dlanstvom v drugih organih Zbornice
-Zveze.

elane pri njihovem delu veZe poklicna moliednost ter dolodbe splo5nega zakona o
varstvu osebnih podatkov in drugi akti.
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eastno razsodi5de je samostojen in neodvisen organ Zbornice - Zveze. Sedei
dastnega razsodi6ca je na sede2u Zbornice - Zveze.

Castno razsodi5de ima prvostopenjski in drugostopenjski organ.

e astno razsodi5de l. stopnje Steje 5 (pet) dlanov. 4 (Stiri) imenuje skupSdina
Zbornice - Zveze na predlog upravnega odbora Zbornice - Zveze, 1 (enega) dlana
imenuje UO na predlog strokovne sekcije medicinskih sester in babic.

Castno razsodi5de ll. stopnje Steje 4 (Stiri) 6lane. 3 (tri) dlane imenuje skup56ina
Zbornice - Zveze na predlog upravnega odbora Zbornice - Zveze, 1 (enega) 6lana
imenuje na predlog strokovne sekcije medicinskih sester in babic.

elani dastnega razsodisda ll. stopnje ne smejo biti 6lani dastnega razsodisda
l. stopnje.

5. 6len

Predsednika in namestnika imenujejo dlani izmed sebe lodeno na vsaki stopnji
dastnega razsodiS6a.

Delo 6astnega razsodiSda vodi predsednik. V dasu njegove odsotnosti ga nadomeS6a
njegov namestnik.

Mandat dlanov Castnega razsodi5ia L in ll
ponovitve.

stopnje traja 4 lela z moZnostjo enkratne

6. dlen

e lan
a

a

6astnega razsodiSda je lahko predcasno razreSen, de:
mu je bila odvzeta licenca za samostojno opravljanje zdravstvene in babiske
nege,
sam zaprosi za razre5itev,
se ugotovi, da je krSil svoje dolZnosti ali ugled iastnega razsodisda in/ali
Zbornice - Zveze
je s svojim delom dokazal, da ni sposoben ali vreden opravljati funkcije,
mu je s pravnomoino sodbo dokazana krivda oz. odgovornost,
je s pravnomo6no sodbo obsojen na zaporno kazen
mu je bila odvzeta licenca za samostojno opravljanje zdravstvene ali babiSke
nege.

On8li.l doluheflla r nahaja ! IS v* nai$1.n. loprj. en.rrsrotor rnimarirn.i, ne podt.zejo sis.mu spro.mb
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7. 6len

Predlog za preddasno razre5itev dlanov poda predsednik eastnega razsodi5da.

Predlog za preddasno razre5itev predsednika poda upravni odbor Zbornice - Zveze

Pred razreSitvijo je potrebno 6lanu dastnega razsodi5da omogoditi, da poda izjavo

8. dlen

III. PRISTOJNOSfl EASTNEGA RAZSODISEA

9. 6len

Castno razsodiSde l. stopnje obravnava vse prijave, iz katerih je mo2no razbrali
prijavitelja, domnevnega krSitelja, domnevnega o5kodovanca in vrsto kr5itve.

e astno razsodiS6e je pristojno za ugotavljanje odgovornosti oseb, ki so bile v dasu

domnevne kr5itve 6lani Zbornice - Zveze.

Zadevo, ki je v 6asu prijave na 6astno razsodiSde ie v obravnavi pri drugih izvajalcih
ali organih in tam ni zaklju6ena, se obravnava Sele, ko je zakljudena in, ko so v tistem
postopku izkori56ena vsa pravna sredstva.

Poleg obravnavanja krSitev in izrekanja disciplinskih in varstvenih ukrepov, ima dastno
razsodi56e l. stopnje tudi pristojnosti da:

o daje pobude za dopolnitev Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi
Slovenije, kodeksa etike za babice Slovenije ter predlaga spremembe drugih
aktov Zbornice - Zveze, 6e niso v skladu z kodeksoma,

. predlaga predsedniku Zbornice -Zveze, da po uradnidolZnosti zadne s postopkom
za zadasni ali trajni odvzem licence izvajalcu zdravstvene in babi5ke nege,

o predlaga organom Zbornice - Zveze ukrepe za prepre6evanje kr5itev,

. izvala eticno presojo raziskovalnih projektov za podro6je zdravstvene in babi5ke
nege, ko so v raziskavo vkljudeni pacienti ali njihovi svojci

OnBinsl do*um.n[ s nan.ja ! IS vF.atqen.Lotij. e smstrqo lol,nr'mdrvn. in ne Podl€r€io sisremu sprcmcmt

Clan 6astnega razsodi56a, ki je v postopku preddasne razre5itve iz 6. clena tega
pravilnika, ne sme opravljati vei svoje funkcije in to od dneva vloZitve predloga za
njegovo preddasno razre5itev.
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'10. 6len

eastno razsodiSce l. stopnje lahko ugotovi, da za obravnavanje zadeve ni pristojno in
sprejme sklep o zavrZenju prijave. Enako zavrZe tudi prepozno vlogo ali pomanjkljivo
vlogo, 6e je stranka bila pozvana na dopolnitev oziroma predloZitev dodatne
dokumentacije, pa stranka tudi v dodatnem roku tega ne stori.

eastno razsodiSde lahko ugotovi, da ima krSitev znake kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolZnosti, zato mora o zadevi nemudoma obvestiti pristojni organ
pregona.

rv. DolzNosil CLANOV CASrrueCl RAZSODTSCA

12. dlen

e lani dastnega razsodi5da morajo pri svojem delu:
. upoStevati kodeks etike,
. varovati poklicne skrivnosti in upo5tevati zavezo mol6e6nosti,
. se redno udeleZevati sej 6astnega razsodiSea.

V primeru obstoja razloga za preddasno razreSitev, lahko dve tretjini 6lanov
posameznega senata dastnega razsodi56a poda predsedniku Zbornice - Zveze
predlog o prenehanju dela dlana v dastnem razsodi5cu. Z dnem sprejetja sklepa
upravnega odbora Zbornice - Zveze, dlan dastnega razsodiSda preneha z delom v
dastnem razsodiSdu.

13. clen

Kadar dlan senata dastnega razsodiSda ve, da bo na dan obravnave zadrZan, mora o
tem najmanj tri dni pred obravnavo obvestiti predsednika 6astnega razsodi56a.

Predsednik castnega razsodi56a dolodi drugega dlana senata castnega razsodi56a.

Orilinal dokumenu *nanaja! Is vsnalisnjen.lopiie*snatarokorinturfrat!neinnepdllerero\ieehusprenemb.

1 '1 . 6len

Pri postopku obravnave prekrSka ne sme sodelovati tisti dlan dastnega razsodi56a, ki:
. sam vloZi prijavo ali je v obravnavani zadevi oSkodovan ali z njo kako drugade

povezan,
. je z obravnavano osebo v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti, do drugega

kolena, zakonski zvezi ali partnerski skupnosti.

V primeru krSitve te dolo6be, je to razlog za pred6asno razreSitev.
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v. ruaceuPosToPKA

14. clen

Oseba, ki je v postopku, ima pravico do zagovornika in pravico do vpogleda v spis ter
fotokopije listin.

1 5. clen

Oseba, zoper katero je uveden postopek, mora biti o tem pisno obveSdena.

16. elen

V obravnavanem postopku morajo do zakljudka postopka sodelovati isti 6lani senata.

V primeru prenehanja 6lanstva posameznega dlana v 6astnem razsodi5du tekom
postopka, predsednik dastnega razsodi5da imenuje v senat drugega 6lana. V tem
primeru 6astno razsodi5de nadaljuje z delom, novega 6lana pa seznani z vsemi
okoli5dinami primera ter z vso dokumentacijo. Postopek se zaradi imenovanja novega
6lana lahko prekine za najve6 30 dni.

17. 6len

Pripravljalni postopek pred dastnim razsodi56em l. stopnje, se mora zaeeti najkasneje
30 dni od vlo2itve prijave domnevne kr5itve

Prijavitelj lahko vloZi zahtevo zaradi domnevne krSitve najkasneje v 90 dneh po
dogodku.

V primeru, da je prijavitelj dogodka za kriitev izvedel kasne.le, ali so se posledice
krSitve pokazale po 6asu, dolodenem v drugem odstavku tega elena ter brez svoje
krivde ni mogel ukrepati prej, je rok za oddajo vloge 90 dni po preteku iz prejSnjega

Dokumentarno gradivo o posameznih obravnavah mora biti oznadeno in shranjeno v
skladu s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter Pravilnikom o
varovanju dokumentarnega gradiva Zbornice - Zveze.

VI. PRIPRAVLJALNIPOSTOPEK

18. 6len

oisri.l dorlno! * un ,. ! ls vs disnjo. ko?rc. o.hio rd 
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odstavka

'19. dlen

Predsednik dastnega razsodr56a pregleda prijavo in po potrebi zaprosi prijavitelja za
dopolnitev prijave in pripravi gradivo za sejo.

20. 6len

eastno razsodi56e L stopnje se na zasedanju po prouditvi gradiva odlo6i o morebitnih
dodatnih pisnih informacijah v zvezi z dogodkom, ki je predmet prijave. Nato odlodi o
uvedbi postopka. Prijavitelja lahko povabi tudi na informativni razgovor,6e nima vseh
podatkov, potrebnih za odloditev. Strankam v postopku ponudi re5evanje spora v
postopku mediacije.
V primeru uvedbe postopka, imenuje predsednik 6astnega razsodiSca l. stopnje tri
dlanski senat, v katerem je eden od dlanov predsednik dastnega razsodiSda.

2'1 . clen

Castno razsodi56e l. stopnje o uvedbi ali zavrnitvi postopka pisno obvesti prijavitelja.

VII. POSTOPEK

22. elen

Senat dastnega razsodi56a l. stopnje o uvedbi postopka obvesti prijavljeno osebo

Obvestilo vsebuje ocitano dejanje ter seznanitev z nadaljnjim postopkom

23. clen

Vsem udeleZencem v postopku morajo biti vabila za obravnavo poslana najmanj 15
dni pred dolocenim datumom obravnave in vrodena s povratnico.

ee se oseba, ki je v postopku, iz opravicen ega razloga obravnave ne udele2i, se
obravnava preloZi za 6as, ko mine vzrok odsotnosti.

Ori8in dolmdL c on.r. v lS vs mti$j.n. koril. E s.rrto ld rnfomnvi. rn rc podl.iqo sis.D! sprocob.

Opravidenost odsotnosti oseba dokaZe z ustreznim pisnim potrdilom.
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24. dlen

ee senat ugotovi, da oseba v postopku namerno zavla6uje postopek s tem, da se ne
udeleZi obravnave, se vodi postopek dalje po tem pravilniku brez njene prisotnosti.

25. dlen

Obravnava lahko poteka brez navzo6nosti osebe, zoper katero je uveden postopek,
6e se ugotovi, da je bila o datumu obravnave obve5dena, pa izostanka ni opravidila,
ie je oseba 2e podala svoj zagovor oz. je dejansko stanje dovolj raz6i5eeno 2e na
podlagi zbrane dokumentacije.

26. dlen

Predsednik senata Castnega razsodiS6a l. stopnje pred zadetkom obravnave ugotovi
prisotnost vseh vabljenih.

Predsednik zadne obravnavo z razglasitvijo

. zadeve,
o prijavljene osebe,
o domnevne krSitve,
o prijavitelja.

Sledi zagovor prijavljene osebe in zasliSanje pri6

Senat obravnava vso priloZeno dokumentacijo.

27. tlen

Prijavljena oseba ali njen pooblaSdenec (zastopnik) ima pravico izreii se o podanih
dokaznih gradivih.

Na obravnavi se piSe zapisnik. V zapisnik se zapi5ejo ugotovitve predsednika senata
in izjave udeleiencev v postopku po nareku predsednika senata. Ta pa lahko dovoli
posameznemu udeleZencu, da izjavo neposredno narekuje v zapisnik.

V primeru, da se obravnava prekine, se v zapisniku oznadi dan in ura prekinitve.

Orilinll dotumol! s nah.ja v lS vs n.ftnr.ne hop't. F smdnjo kd rnfomabvne in ne podlercj o niou sprmemb
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V zapisnik se vpi5e tudi sklep senata.

Zapisnik podpi5ejo vsi udele2enci in predsednik senata. Pri6e zapisnika ne
podpisujejo. Ce kdo zavrne podpis, se to v zapisniku notificira z uradnim zaznamkom.

29. dlen

Predsednik senata lahko sejo preloZi za doloCen cas. V tem primeru se udele2ence
opozori, da na sejo ne bodo posebej vabljeni.

Postopek pred dastnim razsodiSdem l. stopnje je javen, ce narava spora ne zahteva
izklju6itve javnosti. O izklju6itvi javnosti odlodi senat 5e pred obravnavo.

30. dlen

Senat se umakne na posvet, na katerem se odloci o potrebi po pridobivanju dodatnih
mnenj oziroma dokazil, oziroma o sklepu oprostitve ali spoznanju odgovornosti.

Vsak 6lan senata se posamidno izrede o krivdi.

Predsednik dastnega razsodi66a l. stopnje na podlagi izreka dlanov senata ugotovi
razsodbo.

31. dlen

32. clen

Pisni sklep dastnega razsodiS6a l. stopnje se mora s povratnico vroditi prijavljeni osebi
in prijavitelju v 30 dneh po izteku sklepa dastnega razsodi5da l. stopnje.

ee ima oseba zoper katero tede postopek, poobla56enca, se sklep izrodi samo
pooblaSdencu.

Sklep postane pravnomocen 15 dan po vroiitvi sklepa

Senat objavi svojo odlo6itev ustno takoj po sprejemu sklepa, s kratko obrazloZitvijo, ki
jo poda predsednik. lzrek sklepa je javen. ee se pnjavljenega spozna za krivega, se
mu naloZi ukrep in prisodi stroSke postopka.

Onsrnal dolumenh *n.najar lS vs n n.jc.c kopijc rsmataiolor rnadmatvn.i. nc p.dlerejo sisr.mu spr.memb



Stevilka
dokumenta:

Stran od
strani:

Velja od:
lzdaja:

VOO PR 22

9/13

28. 3. 2015
,|

33. clen

Pravnomodne razsodbe castnega razsodi5da so ob.lavljene javno, v posebni rubriki
Sklepi dastnega razsodiSia v informativnem biltenu Zbornice - Zveze.

Pravnomodne razsodbe dastnega razsodiSia , razen opomina, so objavljene javno, v
posebni rubriki Sklepi 6astnega razsodi56a v informativnem biltenu Zbornice - Zveze.

VIII. PRITOZBA

34. clen

35. dlen

Pravico do pritoZbe ima:

. oseba, ki ji je bil izreden ukrep,
r prijavitelj.

36. 6len

V pritoZbi se lahko navajajo nova dejstva in predlagajo novi dokazi le,6e pritoZnik
doka2e, da jih brez svoje krivde ni mogel uvel.javiti na prvi stopnji.

PritoZba se lahko vloii zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja,
zmotne uporabe materialnih predpisov, kr5itue procesnih dolodb pravilnika in zoper
izreden ukrep.

37. clen

Senat iastnega razsodiS6a ll. stopnje, ki ga imenuje predsednik dastnega razsodi56a
ll. stopnje, obravnava pritoZbo na zaprti seji.

38 clen

Origii.l dot66l. * oh.j. v IS v. dneja. top'j. r s.l,r,o lol r.{m,nvm in nc pode2.jo sirmu spr.ndb

PRAVILNIK
O ORGANIZACIJ! IN DELOVANJU

cAsrrueoe RAzsoDrseA

Zoper sklep dastnega razsodi56a L stopnje, je moZna pritoZba, v roku osem dni od
prejema pisnega sklepa, na iastno razsodiSde ll. stopnje.

Prito2bo se zavrZe, de ni vlo2ena v predpisanem roku.
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Senat dastnega razsodi56a ll. stopnje odlodi na podlagi pritoZbe in:

o potrdi sklep dastnega razsodi5da l. stopnje,
. vrne zadevo dastnemu razsodiS6u l. stopnje v ponovni postopek z napotilom, v

kak5ni smeri naj se dopolni odlodan.je,

. spremeni sklep dastnega razsodiS6a l. stopnje s pisno obrazloZitvijo sklepa.

39. dlen

Razsodba dastnega razsodi56a Il. stopnje je dokondna

IX. OBNOVA POSTOPKA

40 clen

41 . clen

O predlogu za obnovo postopka odlo6a eastno razsodiSde l. stopnje.

Ce se predlogu za obnovo postopka ugodi, se delno ali v celoti razveljavi prejSnji sklep
ter se v ponovljenem postopku ponovno odloda.

Zoper odlodbo o predlogu za obnovo postopka je dopustna pritoiba na dastno
razsodi5ie ll. stopnje, ki odlodi dokondno.

X. KRSITVE

42. tlen

Orignd dotumdr. * n.h.J. v lS V* .d,hj@ Lo?ic € sdnJo \d rnfmr,{. in n. p.dlercj6 rndu +@db.

Obnova postopka se lahko zahteva, 6e se eno leto po dokondnosti sklepa dastnega
razsodi56a ugotovijo dejstva ali dokazi, ki so sicer obstajali 2e prq, a se zanje ni vedelo
v postopku, in bi zaradi njih bil sklep Castnega razsodi56a drugaden.

Pobudo za obnovo postopka lahko vloZi:
- oseba, ki ji je bil izreden ukrep,
- prijavitelj,
- Castno razsodi5de.
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. izvajanje zdravstvene in babi5ke nege, kije v oditnem nasprotju z etiko, doktrino
in standardi zdravstvene in babi5ke nege,. odklonitev nujne medicinske pomo0i, razen v primeru, da bi bilo ogroZeno
2ivljenje reSevalca,

. nekompetentna zdravstvena ali babiSka nega,

. sprejemanje podkupnin in daril vedje vrednosti, ki so dolocene za javne
usluZbence v zakonskih aktih,

. sodelovanje pri evtanaziji ali izvajanje evtanazije,

. odklonitev lajSanja trpljenja in boledine pacientu,

. krSitve poklicne moldednosti in varovanja zasebnosti in dostojanstua pacientov,

. uniCenje ali ponarejanje podatkov o pacientu (prekrivanje strokovnih napak). 5irjenje neresnic, ki Skodujejo ugledu poklica medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov,

. razkrivanje identitete pacienta in podatkov o njegovem zdravstvenem stanju,
zdravljenju in zdravstveni negi v javnih obiilih in literaturi,

. vsa dejanja, ki so kot kazniva dejanja navedena v Kazenskem zakoniku
Republike Slovenije in jih stori medicinska sestra, zdravstveni tehnik ali babica
pri opravljanju svojega poklica.

43. dlen

eastno razsodi5ie lahko izrede naslednje disciplinske ukrepe:

' oPomin,
. javni opomin,
. predlaga predsedniku Zbornice - Zveze, da uvede postopek odlodanja o

odvzemu licence,
. predlaga odvzem koncesije.
. zadasna ali trajna prekinitev ali izbris Elanstva v Zbornici - Zvezi.

44.6len

Castno razsodiide poleg disciplinskih ukrepov izrede tudi varstvene ukrepe
. priporodilo za odpravo pomanjkljivosti ali kr5itve
. pisno opravi6ilo prijavitelju, oziroma o5kodovancu,
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Kr5itve nadel Kodeksa etike v zdravstueni negi in oskrbi Slovenije in Kodeksa etike za
babice Slovenije so poleg vsebin, naStetih v kodeksih, sledeae:

XI. DISCIPLINSKI IN VARSTVENI UKREPI
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predlaga obvezno dodatno strokovno izobraZevanje,
predlaga strokovni nadzor s svetovanjem,
predlaga obvezno zdravljenje odvisnosti.

Kr5itelj je dolZan 6astnemu razsodiSdu posredovati kopijo pisnega opravicila in

fotokopijo povratnice, s katero izkaie, daje oSkodovanec opravidilo prejel oziroma
se opraviiilo objavi v uradnem glasilu Zbornice - Zveze, najkasneje v roku 30 dni od
pravnomo6nosti odlocbe.

45.6len

Za isto kr5itev lahko 6astno razsodi5ce izrede hkrati disciplinski in varstveni ukrep.

46. 6len

ee dastno razsodi5ie v postopku ugotovi, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, poda
prijavo pristojnemu organu pregona.

47. ete-n

Zastaranje je izkljudeno pri postopkih, ki imajo za posledico odvzem licence za
opravljanje samostojnega dela ali za izbris iz registra izvajalcev zdravstvene in
babiSke nege.

48 6len

Predsednik senata dastnega razsodi56a ustrezne stopnje lahko postopek ustavi, 6e
je:

postopek zastaral,
ce je bila med postopkom doseZena poravnava med strankama.
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XII. KONENE DOLOEBE

Prijava pred 6astnim razsodi5dem zaslaa v dveh letih, odkar je dastno razsodi56e
prejelo popolno pisno prijavo in v pripravljalnem postopku brez svoje krivde ni imelo
vseh potrebnih podatkov, da bi uvedlo ali opustilo postopek.
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49. clen

StroSke, ki so nastali zaradi postopka, dolodijo strokovne sluZbe Zbornice -
Zveze.

Stro5ki postopka se beleZijo po posebnem stroSkovniku, ki je sestavni del spisa.

50. dlen

51. 6len

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o organizaciji in delovanju
iastnega razsodiSda z dne 24. 3. 2012.

Postopki pred 6astnim razsodiSdem, ki so se za6eli pred zadetkom veliavnosti tega
pravilnika, se nadaljujejo in kon6ajo v skladu s pravilnikom, ki je veljal v 6asu zadetka
postopka.

52. clen

Ta pravilnik zadne veljati naslednji dan po sprejemu na skupSctni Zbornice - Zveze

1

a
b

Darinka Klemenc l.r
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Osebi, ki je bila v postopku spoznana za krivo, se racun za pladilo stro5kov postopka
vrodi skupaj s sklepom iastnega razsodi5ca.

V vseh procesnih dejanjih, ki jih ne doloda ta pravilnik, se smiselno uporabljajo dolodbe
sploSnega zakona o upravnem postopku.

Predsednica
Zbornice - Zveze

5t0lll!lt
t


