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UVODNIK 
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci!

Minilo je še eno leto in spet je pred nami december, ko se povsod okoli nas zbuja nostalgična 
želja po zasneženih prazničnih dneh, polnih smeha, sreče in otroških vzklikov, smeha in lumpa-
rij, podobnih tistim iz naših osnovnošolskih beril in ilustracij Jelke Reichman. 
In vendar je treba, preden za nekaj trenutkov odložimo vsakodnevna bremena, pogledati na 
zaključni račun leta 2022. Ne zato, da bi, tako kot je v Sloveniji dandanes zelo popularno,  iskali 
krivce za slabo finančno stanje naše bolnišnice, temveč zato, da ugotovimo, kaj je tisto, kar smo 
v preteklosti naredili dobro in kje imamo priložnosti za izboljšave. 
Pa navedimo nekaj dejstev. Naša bolnišnica končuje leto 2022 z okoli 15 milijoni evrov ku-
mulativne izgube, kar je vzrok nelikvidnosti našega javnega zavoda. Dejstvo! Glavni vzrok za 
tolikšno izgubo je nedoseganje realizacije obsega programa, dogovorjenega z ZZZS-jem. Prav 
tako dejstvo! 
Vendar slika, kot običajno, ni črno-bela. 
Naša bolnišnica je s svojimi zaposlenimi uspešno prebrodila največjo zdravstveno krizo po II. 
svetovni vojni in ob tem v nobenem trenutku ni dovolila razpada sistema zdravstvene oskrbe 
v naši regiji. Dejstvo!  Naša bolnišnica se spopada z doslej še nevidenimi kadrovskimi primanj-
kljaji in odhodi osebja, sočasno pa v Urgentnem centru blaži vsem očiten in vedno večji razkroj 
primarnega nivoja zdravstvenega sistema. Prav tako dejstvo!
Če upoštevamo vsa ta dejstva, potem ni razloga za pesimizem in črne scenarije, ki jih vsako-
dnevno poslušam po hodnikih naše ustanove. Zakaj? Zato, ker je številčno oslabljena ekipa 
uspela, kljub vsem ujmam in napadom bolezni, zagotoviti trden in stabilen sistem zdravstvene 
oskrbe in ga zagotavlja še naprej. Zato, ker med pandemijo nikomur nismo odtegnili pomoči 
in zdravljenja, morda še najbolj sebi. Zato, ker kljub vsem udarcem nismo prenehali z razvo-
jem medicine na Celjskem, ki je na področjih urologije, kardiologije, nevrokirurgije in marsikje 
drugje že posegla na nivo terciarne dejavnosti. In končno zato, ker lahko danes mirno pogleda-
mo v oči našim someščanom in jim sporočimo: »Uspelo nam je!«
Kaj pa finančna izguba? Po vsakem preizkusu v zgodovini človeštva je sledilo težko obdobje 
obnove, krize in pomanjkanja. Spomnimo se ponovno časov po II. svetovni vojni, ko je bila 
Evropi potrebna pomoč ZDA v energentih, gradbenih materialih, surovinah in celo v hrani. Nam 
na srečo tolikšna pomoč ni potrebna. Potrebujemo pa spremembe v zakonodaji, ki nam bodo 
dovoljevale, da bomo ustrezno nagradili dodatno delo ljudi, ki so pripravljeni svoje usode, zna-
nje in trud vgraditi v stabilnost sistema, ki zagotavlja varnost nas vseh. 
Samo ponosen sem lahko na to, da smem voditi moštvo, v katerem je 2081 takšnih ljudi, in 
ne dvomim niti za trenutek, da je takšen kolektiv zmožen premostiti vse težave, premagati 
vse ovire. Marsikdo me sprašuje, kako sem lahko tako gotov? Enostavno! Ker vem, da mi to 
zmoremo!
Naj vam na koncu zaželim samo še tisto, česar si želijo mnogi ljudje po svetu, pa marsikomu 
žal to ni dano; nekaj mirnih, zasneženih, toplih in zasanjanih dni z vašo družino in bližnjimi. 
Želim vam mnogo toplih objemov, bleščečih okraskov, dišečih keksov, božičnih popevk, belih 
snežakov, rdečih noskov in črno-belih filmov. V novem letu 2023 pa vam in vašim najbližjim 
veliko zdravja in sreče.

Dr. Dragan Kovačić, dr. med.
v. d. direktorja 
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IMAMO MOŽNOST, DA NA PODLAGI 
NOVE ZAKONODAJE, Z ROKO V ROKI, 
BOLNIŠNICO STROKOVNO IN FINANČNO 
SPET DVIGNEMO NA MESTO TRETJE 
BOLNIŠNICE V DRŽAVI  

Dr. Dragan Kovačić, dr. med., v. d. direktorja 

Skorajda ni več moč odpreti medija, pa naj bo tradicionalni tiskani ali sodobni elektronski, da v njem ne bi 
brali, poslušali ali gledali problematike zdravstvenega sistema. Sedanji čas na tem področju resnično pri-
naša ogromno izzivov. Posledice dolgotrajne epidemije so pošteno skrhale zdravstveni sistem, kadrovska 
problematika ne pojenja, čakalne dobe ostajajo. Pričakovanja državljanov, ki zdravje postavljajo v sam vrh 
družbenih vrednot, so velika, njihova strpnost do slabosti sistema pa vedno manjša. In ob vsem ostaja še 
tisti pozitivnejši izziv, stalni razvoj medicine, ki mu je treba slediti in ga v skladu z zmožnostmi uvajati v 
dejavnost. Veliko zahtevnih izzivov. Z njimi se bosta v prihodnje spopadla dr. Dragan Kovačić, dr. med., in 
prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik, ki jima je Svet zavoda zaupal funkciji direktorja in strokov-
nega direktorja bolnišnice.

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi in protokol

Letošnje leto je z vidika vodenja bolnišnice precej 
turbulentno. Tako na mestu direktorja kot stro-
kovnega direktorja so se letos zgodile tri menjave. 
Hkrati pa je to leto zelo zahtevno tako z vidika de-
lovanja bolnišnice v postcovidnem obdobju kot z 
vidika finančnega poslovanja. Direktor ste postali 
ob koncu leta. Česa ste se najprej lotili?

Novo vodstvo je na podlagi hitrih analiz in vpogleda 
v trenutno finančno stanje naše bolnišnice ugotovi-
lo, da velika večina odgovornosti za slabo finančno 
stanje, ki smo ga prevzeli, temelji na nepopolni re-
alizaciji polnega obsega zdravstvenih storitev, do-
govorjenih z ZZZS-jem. Večino svoje energije smo 
zato usmerili v povečevanje obsega opravljenih sto-
ritev. Pri tem nam je pomagala tudi nova zakonoda-
ja, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravje, in nam 
omogoča še druge oblike dela, predvsem sklepanje 
podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Prve tri 
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tedne smo tako 99 odstotkov svoje energije usme-
rili v to, da smo se z zaposlenimi dogovorili za do-
datne obsege in organizacijo dela ter z njimi sklenili 
podjemne pogodbe. S tem smo začeli daljšati čas, 
ko bolnišnica polno dela, in sicer z osmih ur na dan 
se z dodatnimi programi dela pomikamo proti ciljni 
vrednosti vsaj šestnajstih ur na dan. V prvem ted-
nu decembra smo tako že začeli s popoldanskimi 
operacijami na področju ortopedije, nevrokirurgije, 
travmatologije, z dodatnimi obravnavami na podro-
čju radiologije, kardiologije in na drugih področjih. 

Skratka, kadrovske in finančne vire želimo usmeriti 
v povečano storilnost, povečano opravljanje zdra-
vstvenih storitev tudi izven rednega delovnega časa, 
ker menimo, da so rezerve v rednem delovnem času 
praktično izčrpane. Naši zaposleni so zaradi posle-
dic dvoletnega obdobja epidemije in nenadome-
ščenih odhodov medicinskih sester in zdravnikov  
v rednem delovnem času zelo obremenjeni. Poleg 
tega z veliko mero benevolence opravijo tudi vse 
odrejeno nadurno delo. Edina rezerva je tako pros-
ti čas naših zaposlenih. Nekateri so sicer dvomili v 
uspeh organizacije dela v tem času, ker so menili, 
da so zaposleni že v rednem času tako obremenjeni, 
da ne bodo sprejeli dodatnega dela v prostem času. 
Vendar pa je odziv, po moji oceni, izjemen. V pre-
teklih dneh je bil izkazan velik interes za dodatno 
delo in skrajševanje čakalnih dob in prepričan sem, 
da se bo ta pripravljenost kmalu izkazala v realizaciji 
programa dela in skrajšanju čakalnih dob.          
 
S spremembo interventne zakonodaje so bile 
sproščene nekatere zavore, zaradi katerih z lastni-
mi zaposlenimi izven rednega delovnega časa 
nismo mogli opravljati dodanega obsega storitev. 
V zadnjem mesecu smo tako lahko začeli z izvaja-
njem dodatnega programa dela, ki je pomemben 
s prihodkovnega stališča. Še vedno pa ostajajo vi-
soki stroški blaga in storitev, ki jih potrebujemo 
za delovanje. Se tudi na tem področju obetajo 
kakšni sistemski ukrepi oz. kaj v bolnišnici načrtu-
jemo na tem področju?  

V bolnišnici bomo na stroškovni strani pospešeno 
uvajali sistema informatizacije in digitalizacije, ki 
prinašata možnost natančnejšega nadzora nad viri, 
s katerimi delamo oz. jih potrebujemo za izvajanje 
svojih storitev. Bolnišnica letno nabavi za od 24 do 
28 milijonov zdravil in zdravstvenega materiala, 
zato je edino smotrno, da vemo, kako se ti mate-

riali premikajo in porabljajo po bolnišnici. Ob tem 
je zelo pomemben tudi nadzor nad roki trajanja in 
uporabe, saj materiali in zdravila s pretečenimi roki 
povzročajo nepotrebne izgube. To seveda zahteva 
veliko dela, a natančnejša obravnava in optimalno 
obvladovanje zalog v bolnišnici sta med najpo-
membnejšimi ukrepi na področju obvladovanja 
stroškov, saj ocenjujemo, da bi s tem lahko letno 
prihranili od 2,5 do 3 mio EUR. 

Seveda pa noben nadzor ne more nadomestiti sis-
tematičnega in vestnega dela vseh zaposlenih in 
njihovega zavedanja, da moramo tudi v službi, z viri 
s katerimi delamo, ravnati enako kot v domačem 
gospodinjstvu. Tako kot doma ne bi dopustili, da bi 
nam za nekaj tisoč evrov neke dobrine zastarelo in 
šlo v odpad, tako tudi na delovnem mestu tega ne 
smemo dopuščati. Pri dvigovanju stopnje tega za-
vedanja pa nas čaka še veliko dela.  

Vso svojo profesionalno kariero ste zaposleni v 
Splošni bolnišnici Celje. Vrsto let ste tudi predstoj-
nik oddelka, bili ste koordinator neoperativnih 
strok in v. d. direktorja in bolnišnico ter njeno de-
lovanje dobro poznate. Tudi v času epidemije ste 
bili močno vpeti tako v organizacijo kot v samo 
delo s pacienti. Takoj po poročilu o poslovanju za 
leto 2022, ki bo bolj kot odraz vašega odraz dela 
vaših predhodnikov, bo sledila priprava finanč-
nega načrta, ki bo opredelil delovanje bolnišnice 
v prihodnjem letu. Kateri so največji izzivi in kje 
vidite najpomembnejše priložnosti za izboljšave? 

Najpomembnejši cilj prihodnjega leta je zagotovo 
100-odstotna realizacija programa dela za ZZZS. 
Pravzaprav bo naš cilj še bolj optimistično zastav-
ljen, in sicer bomo načrtovali vsaj 103-odstotno 
realizacijo programa dela. Seveda pa bomo morali 
zato, da ta cilj dosežemo, marsikje spremeniti tak 
način dela, kot smo ga poznali do zdaj. Treba bo 
uporabljati nove pogodbene oblike, ki nam jih do-
voljuje nova interventna zakonodaja. V letu 2023 bo 
to še mogoče, saj zakon velja tudi za prihodnje leto, 
kako bo v letu 2024 pa za zdaj še ni znano. 

Zdaj je torej idealna priložnost, da z dogovorjenimi 
oblikami dela z vsemi izvajalci v letu 2023 dosežemo 
stanje, v katerem bodo izvajalci zadovoljni in bodo 
delali več, bolnišnica pa bo imela realiziran program 
dela ter krajše čakalne dobe, kar je glavni cilj doda-
tnega programa dela. Zavedati se moramo, da smo 
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tu za paciente in ti so trenutno marsikdaj lahko up-
ravičeno jezni na nas, saj zdravstvene obravnave ne 
morejo dobiti takrat, ko jo potrebujejo. Mi bomo 
poskrbeli, da se bo to spremenilo. Pričakujem, da 
bo z novim načinom dela v naslednjih mesecih priš-
lo do drastičnega skrajšanja čakalnih dob, nato pa 
bomo stanje spremljali in sproti ustrezno ukrepali. 

Na vseh nivojih zdravstvenega varstva se v zad-
njem letu srečujemo z zaskrbljujočo kadrovsko 
problematiko. Če smo pred leti imeli v naši bolni-
šnici težave s pomanjkanjem nastanitvenih zmo-
gljivosti, jih imamo, pri enakem številu postelj kot 
takrat, danes s pomanjkanjem ustreznega kadra. 
Kakšni bodo ukrepi na tem področju, tako kar se 
tiče zmanjševanja št. odhodov, pridobivanja no-
vih kadrov, zmanjšanja stopnje bolniške odsot-
nosti ipd.?

Kadrovska problematika v zdravstvu je problem cele 
države. Problem je večplasten in ga bo zato tudi tre-
ba reševati na več načinov. Prva in najbolj pomemb-
na stvar je, da ustrezno izkoristiš svoje vire. Zadnji 
dve do tri leta, oziroma v času trajanja epidemije 
covida-19, je zavladala med zdravstvenim kadrom 
takšna utrujenost in apatija, da na številne razpise, 
ki smo jih objavili za medicinske sestre, praktično 
skoraj ni bilo odziva. Mislim, da bomo z novim na-
činom, v katerem poudarjamo pozitiven pristop do 
dela, možnost napredovanja, ustrezno nagrajeva-
nje ljudi, ki delajo dobro in kakovostno, dosegli več. 
Prvi odzivi so neverjetni. Prej smo na 55 razpisanih 
mest dobili dve prijavi, zdaj pa smo za mesta, ki smo 
jih razpisali na račun odprtja novega pulmološkega 
oddelka, prejeli 23 prijav medicinskih sester. Ta po-
datek govori sam zase. Se pravi, pozitiven pristop, 
želja po več dela, sodobnejših metodah zdravljenja, 
dobrih medsebojnih odnosih, spodbujanju pripa-
dnosti lokalnemu okolju, obrodi rezultate.
Na državnem nivoju pa je problem nekoliko dru-
gačen, ker ne glede na to, kako bomo pristopali k 
reševanju tega problema, na državni ravni manko 
ostaja. Tu je odgovor lahko le v tem, da producira-
mo oz. vzgajamo svoje kadre ali pa jih uvažamo od 
drugod. Slovenija žal ni več tako atraktivna destina-
cija, kot je bila morda še pred leti. Razlike v plačilih 
so manjše, oddaljenost Avstrije, Nemčije in drugih, z 
vidika financ privlačnejših držav, pa je tudi majhna. 
Po mojem mnenju bo zato bolj gotova rešitev, da 
vzgojimo svoje kadre, tako na področju nege kot 
na področju zdravništva. To pa pomeni večji vpis 

na fakultete. Na področju nege je za te zmogljivo-
sti poskrbljeno, na zdravniškem pa to pomeni novo 
medicinsko fakulteto, za katero se bomo zavzemali, 
da bi bila v Celju.     

Naša bolnišnica je v pomembnem investicijskem 
ciklu. Etapa 1 nadomestne novogradnje je zaklju-
čena. Ali je že znano, kako in kdaj se bo izgradnja 
nadaljevala?

Z Ministrstva za zdravje smo že prejeli sklep o nada-
ljevanju nadomestne novogradnje naše bolnišnice 
v višini približno 25 mio EUR. V pripravi je razpis oz. 
javno naročilo za finalizacijo treh nadstropij v zgra-
jeni stavbi. Pričakujemo, da bo ta faza, če bo v njej 
šlo vse po načrtih, zaključena leta 2024 s preselitvijo 
kardiološkega in ORL oddelka ter administracije in 
informatike. Seveda bodo potem tej fazi sledile še 
naslednje ter vsa gradbena dela za končno in celo-
vito modernizacijo naše bolnišnice. Končnega datu-
ma tega investicijskega cikla si ne bi upal predvideti, 
ker je vanj vključenih veliko gradbenih del in raznih 
postopkov javnih naročil, ki se vedno ne izidejo po 
predvidevanjih. 

Ob tem ne smemo pozabiti, da je naša nadomestna 
novogradnja trenutno največji investicijski projekt 
v zdravstvu. Končni produkt bo nova bolnišnica, za 
katero upam, da bo vsaj tako dobro služila osebju in 
uporabnikom kot stara, saj ta projekt izvajamo ne le 
zase in svoje otroke, ampak tudi za svoje vnuke in 
pravnuke. Tako, da je to največji projekt in najbolj 
odgovorna naloga vodstva bolnišnice, ki bo to na-
logo tudi izvedlo do konca. 

Kaj pa investicije na področju medicinske in osta-
le opreme?

Dotrajanost medicinske opreme je ogromen pro-
blem, saj dosega tudi do 78 odstotkov. Zato bi bilo 
treba na tem področju sprotni modernizaciji na-
meniti več sredstev, kot je bilo to v preteklosti. Na 
tem mestu ne želim govoriti o krivcih, saj je bila 
tudi zakonodaja takšna, da tega ni omogočala. Zdaj 
imamo na tem področju kombinirane napore. Mi-
nistrstvo za zdravje objavlja razpise za drago opre-
mo in iz njih si obetamo del pomoči pri nakupu te 
opreme. Sami pa bomo morali najprej poskrbeti za 
likvidnostno situacijo, ki je trenutno slaba, a se bo 
s povečanim obsegom dela izboljševala. Potem pa 
bodo na razpolago tudi povečana sredstva za vla-



7TO JE SBC
ganja v opremo. Namreč jasno je, da če ne vlagaš v 
sodobno opremo, zaideš v spiralo, v kateri se ti npr. 
eden od dveh CT aparatov pokvari in potem skoraj 
leto dni mine do nabave novega, delo oz. dejavnost 
pa sloni le na enem aparatu. Zaradi tega je reali-
zacija dela manjša, manjši so prihodki in spirala se 
le še poglablja. Strategija tega vodstva bo zato, da 
bo bolnišnica vsa sredstva, ki jih bo lahko, vlagala v 
novo opremo, ki bo nato prinašala boljšo obravnavo 
pacientov, nove dohodke in s tem njeno stabilnost.    

Kaj bi ob nastopu mandata direktorja še želeli 
sporočiti zaposlenim?

Zaposlenim želim sporočiti, da je prišel čas, da se 
dvignemo iz apatije, ki jo je povzročila največja 
zdravstvena kriza po drugi svetovni vojni, in ki se 
imenuje epidemija covida-19. Ta nas je privedla do 

samega roba. A tako kot po vsaki nevihti posije son-
ce, tudi zdaj, čeprav trenutna slaba finančna situa-
cija tega ne izkazuje, v bolnišnici prihaja čas, da na 
podlagi nove zakonodaje izkoristimo veliko prilož-
nost in z roko v roki, brez dominacije ali ukazovanja, 
našo ustanovo spet dvignemo na mesto, ki ji pripa-
da. Na mesto tretje največje bolnišnice v državi in 
največje bolnišnice v tej regiji. Še več, v najbolj kri-
tičnih časih bomo uvajali nove metode zdravljenja 
na področju nevrokirurgije, kardiologije in drugih in 
kmalu posegli po tistem, o čemer so drugi govorili, 
da ni mogoče. To je po kliničnem statusu posame-
znih oddelkov in kasneje morda tudi cele ustanove, 
z roko v roki z novo medicinsko fakulteto, ki bo Ce-
lje dvignila na položaj univerzitetnega mesta. In to 
mislim, da sploh ni nerealno, ampak je cilj, ki si ga 
moramo in smemo dovoliti sanjati.    

ZDAJ JE ČAS, DA BOLNIŠNICI IZKAŽEMO 
SVOJO PRIPADNOST

V prejšnjem mandatu ste se morali v veliki meri 
posvečati izzivom zagotavljanja zadostnih zmo-
gljivosti za zdravljenje pacientov s covidom-19. 
Hkrati pa je bilo treba v čim večji možni meri za-
gotoviti tudi delovanje preostalih programov. 
Čeprav v javnosti covid-19 postaja obrobna tema, 
pri nas še vedno opleta s svojim repom. Kje vse 
vidite njegove posledice?

Dogaja se zelo predvidljivo stanje, ko se po zaključ-
ku izrednega medicinskega dogodka – katastrofe, 
kar je pandemija tudi bila, zdravstveni sistem znaj-
de na nižjem nivoju, kot je bil pred dogodkom. V 
učbenikih »dizaster« medicine se ta faza ciklusa 
imenuje faza obnove sistema. V času covida-19 smo 
bili prisiljeni asimetrično prednostno obravnavati 
bolnike z dihalno stisko. Beležili smo dramatičen 
upad novo registriranih primerov raka. Ne ker bi ga 
ne bilo, temveč ker je bila dostopnost do zdravnika 
tako hudo ovirana!

 Vse bolnišnice v svetu imajo zelo primerljive težave, 
ukvarjajo se z večjim prilivom bolnikov, katerih bo-
lezni so bile med pandemijo obravnavane v manj-

 

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik, v. d. 
strokovnega direktorja
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šem obsegu, kot bi bilo treba, po drugi strani pa so 
zdravstveni izvajalci pregoreli in ne zmorejo dela v 
takšnem obsegu, kot zahteva sedanja situacija. Pov-
sod v Evropi primanjkuje zdravnikov in medicinskih 
sester, tudi v tujini zapirajo sobe na oddelkih zaradi 
kadrovske podhranjenosti.

Kljub omejitvam se je stroka tudi v tem času razvi-
jala in uvajala nove metode. Katere bi v tem kon-
tekstu posebej izpostavili?

Prav vsa področja medicine se razvijajo in komaj 
je možno slediti silovitem napredku medicinske 
znanosti, tako na operativnem kot na področju 
konservativnih strok, od vse bolj sodobne slikov-
ne in laboratorijske diagnostike, maloinvazivnih 
instrumentalnih posegov v človeško telo do novih 
operativnih tehnik, tudi postopno seganje na višji, 
terciarni nivo, pri tem imam v mislih baklofenske čr-
palke pri nevrokirurgiji, invazivno kardiologijo, ma-
loinvazivno skeletno kirurgijo, robotske operacije, 
interventno radiologijo in podobno.

Kakšni pa so načrti za prihodnje leto?

Čim prej doseči in preseči raven dejavnosti, ki jo je 
naša splošna in učna bolnišnica imela pred pan-
demijo, postati zanimivi za mlade nove sodelavce, 
da bodo zaposlitev v bolnišnici dojeli kot mož-
nost dobre karierne poti, mladim odpreti strop, jih 
vzpodbuditi k dodatnemu študiju in nenehnemu 
izpopolnjevanju, biti odlična učna bolnišnica naše 
Fakultete za zdravstvene vede in tudi na področju 
študija medicine premikati meje. 
Zavedam se, da brez vlaganja znanja in denarja ne 
moremo imeti odlične bolnišnice. Pravkar začenja-
mo z dodatnim delom v prostem času naših zdrav-
nikov in njihovih timov skrajševati enormne čakal-
ne dobe. 
Urgentni center naj ne bo več regijski psevdo zdra-
vstveni dom, temveč ustanova, ki je namenjena re-
ševanju nujnih stanj. Na tem področju pričakujem 
sanacijske ukrepe na državni ravni, saj trenutno 
delež bolnikov, ki niso nujni in v urgentni center ne 
sodijo, presega (po izjavi dr. Prosena na nedavnih 
Kirurških dnevih 2022) že 77 odstotkov! Sistem ur-
gence, načrtovan pred letom 2016, se je popolno-
ma izrodil.

Kadrovska problematika je pereča, odraža pa se 
na obsegu opravljenega dela. O krajšanju čakalnih 

dob s pomočjo interventne zakonodaje in zdra-
vstvenih delavcev, ki so pripravljeni delati tudi iz-
ven rednega delovnega časa, smo povprašali že 
direktorja. Vidite vi še kakšne druge mehanizme, 
s katerimi bi se npr. zmanjšal pritisk na bolnišnice, 
pa naj bo to na urgentni center ali pa na drugo spe-
cialistično obravnavo na sekundarnem nivoju?

Predstojnik Urgentnega centra je na sestanku ki-
rurgov pretekli torek predstavil nekaj korektivnih 
ukrepov, a se zavedamo, da je treba sistem ur-
gentnih centrov korigirati na državni ravni. Pretekla 
zdravstvena politika je dopustila, da se je dosto-
pnost do zdravnika na primarni ravni zmanjšala, 
uvedene so bile celo čakalne dobe na primarnem 
nivoju, akutna obolenja se selijo v bolnišnice, spe-
cialistov splošne medicine nimamo več, specialisti 
urgentne medicine pa se ukvarjajo z obravnavo 
nenujnih bolnikov. Očitno različni deležniki v slo-
venskem zdravstvu razumemo funkcijo urgentnih 
centrov vsak malo po svoje!

Že vrsto let del svojih aktivnosti posvečate tudi 
uveljavljanju Splošne bolnišnice Celje kot učne 
bolnišnice. Velik del vaših prizadevanj je šel tudi v 
smeri zagotavljanja statusa kliničnosti. So takšni 
cilji tudi del tega mandata?

Seveda, to je najpomembnejši način zagotavljanja 
kakovostne obravnave bolnikov. Treba je nenehno 
vrednotiti rezultate svojega dela, jih z objavami v 
strokovni literaturi primerjati s svetom in iz sveta pri-
našati dobre novosti tudi za zdravljenje naših bolni-
kov. Ob bolnišnici je zrasla Fakulteta za zdravstvene 
vede, letos prvič tudi za redne študente, za učiteljske 
kompetence moramo med mladimi vzpodbujati ve-
selje do raziskovalnega dela, povrniti spoštovanje do 
asistentskih in učiteljskih habilitacij in se oddaljiti od 
lokalne samozadostnosti. Po ZUJF-u 2012 še nismo 
prišli na zeleno vejo niti v Sloveniji, še manj v Celju.

Kaj bi ob nastopu mandata strokovnega direktor-
ja še želeli sporočiti zaposlenim?

Morda nam je malce upadel občutek pripadnosti 
bolnišnici, ki nam daje varno službo, zadovoljstvo 
ob delovnih uspehih, nam omogoča profesionalno 
rast in včasih se pozabimo vprašati, kako ji lahko to 
povrnemo, ko je sama potrebna pomoči. Ta trenu-
tek ji moramo pomagati povrniti se na predpande-
mijsko raven!
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s., predstavila, kako smo se na našem oddelku bo-
rili s pandemijo covida-19. V drugem valu pande-
mije je ogromno naših kroničnih bolnikov zbolelo 
in mnogo jih je bolezni podleglo. Sabina Lipičnik, 
dipl. m. s.,  in Tanja Plevčak, dipl. m. s.,  sta pripravili 
prispevek o pomenu cepljenja pri naših bolnikih. 
Devetnajstega oktobra 2021 smo  uradno posta-
li »dializno cepilno mesto« v SB Celje, bolnike ce-
pimo med rednimi dializami proti sezonski gripi, 
proti covidu-19 in proti hepatitisu B. Nato sta Mari-
ja Mesojedec, dipl. m. s.,  in Polonca Lebar, dipl. m. 
s.,  predstavili žilne pristope pri naših dializnih bol-
nikih. Večina bolnikov je dializiranih po nativnih 
arteriovenskih fistulah, nekaj jih ima napravljen 
arteriovenski graft. Trudimo se zmanjšati število 
bolnikov, ki imajo prehodne ali stalne tunelizirane 
dializne katetre. Pri konstrukciji žilnih pristopov in 
reševanju zapletov nam veliko pomaga prim. Bo-
štjan Leskovar, dr. med., iz SB Trbovlje. Vsako leto 
več tovrstnih posegov  opravijo tudi žilni kirurgi 
naše bolnišnice. Žilne katetre  vstavljamo dializni 
zdravniki in pri akutnih dializah ter v dežurstvu in-
tenzivisti in anesteziologi. Marjetka Knafelc, mag. 
zdr. nege, nam je predstavila svojo magistrsko 
nalogo, v kateri so proučevali zaplete med he-
modializnim zdravljenjem. Tudi njena raziskava je 
pokazala, da so najpogostejši zapleti: hipotonija, 
mišični krči, slabost in bruhanje, glavobol, porast 
krvnega pritiska, strjevanje krvi v sistemu ter za-
pleti v zvezi z žilnim pristopom. Pri takojšnjih reše-

OBELEŽILI SMO 50 LET DIALIZNE 
DEJAVNOSTI V SB CELJE
Sergeja Dobravc, dr. med., Saška Lampreht, dipl. m. s.
Oddelek za bolezni ledvic in dializo

Konec maja 2022 je preteklo 50 let od uvedbe dia-
lizne dejavnosti v naši regiji.

O   točnem začetku  hemodialize v SB Celju sta v 
dokumentaciji dva različna datuma, po enih virih 
je bilo to 26. maja, po drugih 29. maja leta 1972. 
Ta mejnik smo obeležili na strokovnem in slav-
nostnem srečanju v stavbi Narodnega doma v Ce-
lju, 26. oktobra 2022.

Točno ob 9. uri zjutraj smo pričeli s strokovnim de-
lom, ki se ga je udeležilo preko 100 udeležencev, 
med poslušalci je bilo 77 delavcev zdravstvene 
nege, 12 zdravnikov in še predstavniki farmacevt-
skih družb.

V prvem sklopu, ki ga je vodila glavna medicin-
ska sestra Saška Lampreht, dipl. m. s., so preda-
vale medicinske sestre našega oddelka, zunanji 
specializant in magistra farmacije.  Nataša Brglez, 
dipl. m. s., in Katja Četina, dipl. m. s., sta nam za 
uvod predstavili prehransko obravnavo bolnikov 
v našem dializnem centru. Več kot polovico naših 
kroničnih dializnih bolnikov je podhranjenih in do-
biva na dializi enteralne ali parenteralne dodatke. 
Sledila je predstavitev naše glavne sestre Saške 
Lampreht, ki je skupaj z Branko Marinšek, dipl. m. 

Dopoldanski, strokovni del srečanja

 

Dogodki, ki so zaznamovali leto 2022, so nas naučili, da se lahko 
z   izzivi spopademo le z vzajemnim sodelovanjem vseh vpletenih. 
Zato se vsem vpletenim v naš delovni proces iskreno 
zahvaljujeva za vso srčnost, delavnost, potrpežljivost in 
predvsem za  medsebojno sodelovanje. 
 

Sergeja Dobravc, dr. med.  
Predstojnica oddelka za bolezni ledvic in dializo  
  
Saška Lampreht, DMS,  glavna  medicinska  sestra  oddelka 
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vanjih zapletov je zelo pomembno pravilno hitro 
ukrepanje dializne sestre/tehnika. Z raziskavo so 
potrdili, da imajo več izkušenj medicinske sestre/
tehniki z več let delovne dobe na dializi in tudi tis-
ti, ki so se bolje ocenili pri samooceni, pomembna 
pa je tudi dosežena izobrazba. Naš oddelek ima 
privilegij, ki bi moral biti standard, dvakrat te-
densko nam pri optimizaciji in racionalizaciji tera-
pije pomaga Danila Hriberšek, magistra farmacije, 
specialistka klinične farmacije. V svojem prispevku 
je predstavila vlogo specialista klinične farmacije 
v zdravstvenem timu pri oskrbi posameznega bol-
nika, pri pripravi sistemskih rešitev ter pri razvojno 
raziskovalnih projektih. Prvi del dopoldanskega 
sklopa je končal Jernej Iztok Pilih, specializant nuk-
learne medicine, ki je skupaj z Lucijo Vlaović, spec. 
nuklearne medicine, predstavil vlogo scintigrafije 
ledvic v današnjem času.

Po kratki osvežitvi s kavo in rogljički je sledil drugi 
sklop predavanj, ki so ga pripravili zdravniki nefro-
loškega oddelka. Andrej Drozg, dr. med., je pripra-
vil zanimivo predavanje na temo polipragmazije. 
Po podatkih WHO iz leta 2003 le okoli 50 % bolni-

kov razvitega sveta jemlje zdravila po predpisanih 
navodilih. Ker naši bolniki jemljejo nadpovprečno 
veliko zdravil, so bili napotki za izboljšanje adhe-
rence več kot dobrodošli. Boštjan Bizjak, dr. med., 
je pripravil pregledno predavanje o sistematskem 
kliničnem pregledu arteriovenskih fistul in graftov. 
Nadežda Božić, dr. med., je predstavila problem 
kontrastne nefropatije in opozorila, da je potrebna 
previdnost tudi pri uporabi kontrasta pri magne-
tni resonanci (MR). Pri MR uporabljajo gadolinijev 
kontrast, ki lahko povzroči nefrogeno sistemsko 
sklerozo. Zato se pri dializnih bolnikih in bolnikih 
z napredovalo ledvično insuficienco svetuje izo-
gibanje MR preiskavi s kontrastom. Sledili sta dve 
predavanji o peritonealni dializi (PD). Slednjo si 
opravljajo bolniki doma sami ali s pomočjo svoj-
cev, peritonealno raztopino menjavajo ročno ali s 
pomočjo aparata. Najprej sta Renata Jankovič, dr. 
med., in Veronika Pogačnik Blagotinšek, dipl. m. s., 
predstavili našo PD ambulanto. V primeru potrebe 
po hospitalizaciji peritonealnih bolnikov je treba v 
bolnišnici nadaljevati redne menjave PD raztopin. 

Če bolnik menjav ne more opravljati sam, to delajo 
hospitalne sestre našega oddelka vse dni v tednu. 
Sledilo je predavanje Nataše Urošević Bašić, dr. 
med., ki je predstavila naš pristop k diagnostiki in 
zdravljenju bolnika s PD peritonitisom, tovrstni za-
pleti so k sreči redki. Ob sumu je potreben odvzem 
PD tekočine, ki jo opravi educirana nefrološka se-
stra. V primeru potrditve diagnoze  je potreben 
posvet z nefrologom. Jasmina Tovornik, dr. med., 
nam je predstavila posledice okužbe s covidom-19 
na ledvicah. Strokovni del je zaključila naša naj-
mlajša specializantka Ermina Begović, dr. med., ki 
je skupaj s predstojnico Sergejo Dobravc predsta-

Plesni uvod v slavnostni del

Andrej Drozg, dr. med., je nanizal pomembne mejnike v 
zgodovini dejavnosti

Zahvala prim. Marijanu Močivniku, dr. med.
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vila novo zdravilo za zdravljenje ledvične anemije 
roxadustat. Prednost novega zdravila je peroralna 
aplikacija, učinkovitost pri stanjih kroničnega vne-
tja, izboljša tudi razpoložljivost železa. 
Po obeh sklopih je bila razprava, ob koncu se je 
predstojnica Sergeja Dobravc zahvalila vsem pre-
davateljem, udeležencem in  sponzorjem priredi-
tve.

Pred nadaljevanjem je sledila enourna prekinitev. 
V tem času so si lahko udeleženci prireditve ogle-
dali naš Oddelek za bolezni ledvic in dializo. Šte-
vilni so izkoristili to možnost in kasneje  pohvalili 
našo odlično prostorsko zasnovo oddelka. Pri nas  
imamo hospitalni oddelek, dializni center in am-
bulante z administracijo strnjene na enem prosto-
ru, kar omogoča optimalno organizacijo dela. Že 
pred leti so bili narejeni načrti za selitev hospital-
nega dela oddelka v novogradnjo, sami si selitve 
ne želimo in bi želeli ostati v danih prostorih.

Popoldanski slavnostni del se je pričel s plesno 
predstavo mladinske skupine AKT Harlekin – dru-
štvo za umetnost plesa. Mlade plesalke so letos 
pod vodstvom koreografinje Andreje Šraj prip-
ravile celovečerno plesno predstavo z naslovom 
Poletna noč, v kateri so se poklonile Celjanu Moj-
mirju Sepetu, ki je za sabo pustil številne brezča-
sne pesmi. Dogodek so začele s plesom na pesem 
Ljubljanske razglednice, po pozdravnih govorih 
je sledil ples na pesem Brez besed. Ob koncu ura-
dnega dela pa so odplesale na pesem Janžev vrh, s 
tem plesom so v svoji starostni skupini v kategoriji 
Jazz group junior na svetovnem plesnem prven-
stvu DanceStar letos dosegle prvo mesto.

Po uvodnem plesnem nastopu so sledili pozdravni 
govori. Najprej sta vse skupaj pozdravila ter čes-

Zahvala in čestitka strokovnega direktorja vodstvu oddelka

titala zaposlenim na Oddelku za bolezni ledvic in 
dializo direktor Aleksander Svetelšek in strokov-
ni direktor mag. Franc Vindišar, dr. med. Sledil je 
nagovor Sergeje Dobravc, predstojnice oddelka. 
Pozdravila je vse udeležence, osvetlila je pomen 
uvedbe hemodializnega zdravljenja za obravna-
vo bolnikov z odpovedjo delovanja ledvic za našo 
regijo. Posebej se je zahvalila našim bolnikom ter 
vsem sodelavkam in sodelavcem, ki kljub kad-
rovski stiski priskočijo na pomoč drug drugemu 
in z veliko človeške topline poskrbijo za vse naše 
bolnike. Čestitkam se je pridružil g. Janez Habjan, 
predstavnik Društva ledvičnih in dializnih bolni-
kov Celje. Orisal je svojo lastno izkušnjo z dializnim 
zdravljenjem.

Sledilo je predavanje dolgoletnega predstojnika 
oddelka Andreja Drozga, dr. med., ki nam je nani-
zal pomembne mejnike v 50-letnem obdobju di-
aliznega zdravljenja v SB Celje. Zbral je zavidljivo 
zbirko slikovne dokumentacije ljudi, ki so zbrali 
pogum, voljo in delovni zagon, da so začeli in raz-
vijali dializno zdravljenje pri nas. Zdajšnja  pred-
stojnica oddelka Sergeja Dobravc je v nadaljevanju 
predstavila oddelek danes. Dializni del ima sedem 
sob s 33 dializnimi priključnimi mesti,  hospital-

 
Gor in dol, na vse strani 

mišja sreča se vrti, 
včasih da in včasih vzame, 

včasih naloži na rame, 
včasih čisto zveže tačke, 
včasih reši izpred mačke, 

včasih pa - ne veš, od kod - 
sonce pošlje ti na pot. 

 

 
Besedilo: Anja Štefan 
Ilustracija: Alenka Sottler 

  
  

Naj bo ta pot prežeta s srečo, zdravjem 
in nepozabnimi trenutki v krogu dobrih ljudi. 

 
Srečno v letu 2023. 

Kolektiv Otroškega oddelka kirurških strok. 
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ni del pa pet sob, kjer je prostora za 16 postelj. V 
sklopu oddelka je še ambulanta, kjer opravljamo 
nefrološke preglede ter ultrazvočne preglede led-
vic, trebuha ter žil pred konstrukcijo arterioven-
skih fistul, ki jih spremljamo tudi po konstrukciji. V 
ločeni ambulanti vodimo bolnike na peritonealni 
dializi, imamo prostor za invazivne posege ter ve-
liko skladišče za dializni potrošni material. Poleg 
tega vsakodnevno, vse dni v letu, podnevi in po-
noči zagotavljamo akutne dialize v obeh intenziv-
nih oddelkih, predvsem dolge dializne procedure 
so zaradi kadrovske stiske pri negovalnem kadru 
velik organizacijski izziv. Trenutno ne moremo op-
ravljati 24-urne kontinuirne dialize, saj je postopek 
nabave novega monitorja za tovrstno dializo za-
mrznjen zaradi finančnih razlogov.

Predstojnica je zaključila s pogledom v prihodnost. 
Največji izziv predstavlja reševanje kadrovske sti-
ske, ki je največja pri zdravnikih in oddelčnem ne-
govalnem kadru. Enako velik problem je dotrajana 
oprema, potrebujemo nove aparate za hemodiali-
zo, zelo si želimo aparata za obposteljne hitre krv-
ne teste, aparata za 24-urno merjenje krvnega pri-
tiska, tudi naša dva ultrazvočna aparata sta že zelo 
zastarela. V obdobju pandemije so bila izobraže-
vanja v veliki meri zamrznjena oz. so se vrtela pre-
težno okoli bolezni covid-19, želimo si čimprejšnjo 
normalizacijo razmer na stanje pred pandemijo.

Sledil je še zaključek, moderatorka je na oder po-
vabila strokovnega direktorja, mag. Franca Vin-
dišarja, predstojnico Sergejo Dobravc in glavno 
medicinsko sestro Saško Lampreht. Skupaj so se 

Zaposleni na Oddelku za bolezni ledvic in dializo

zahvalili in čestitali 
bivšim predstoj-
nikom oddelka in 
glavnim medicin-
skim sestram. Če-
stitke so sprejeli 
prim. Marijan Mo-
čivnik, dr. med., 
Andrej Drozg, dr. 
med., Andreja Ze-
lič, dipl. m. s., Zden-
ka Tamše, dipl. m. 
s., Nataša Leskov-
šek, mag. zdrav. 
nege in Mojca Za-
volovšek, dipl. m. 
s. Prireditve se žal 
niso uspeli udeleži-
ti Marjeta Lešnik, dr. med., Nada Čuček, dipl. m. s., 
ter Mirjana Rep, dipl. m. s. Slednjim čestitamo in se 
jim zahvaljujemo za opravljeno uspešno delo zdaj. 
Na koncu je predstojnici in glavni sestri oddelka 
čestital in izročil šopek še strokovni direktor, mag. 
Franc Vindišar. 

Sledilo je obvezno fotografiranje, nato pa izvrstna 
pogostitev, ki jo je pripravilo osebje restavracije 
naše bolnišnice ter druženje s sodelavci, upoko-
jenci, kolegi, prijatelji.

Slovesnost, ki se je je udeležil tudi župan MO 
Celje Bojan Šrot, je bila prijetna priložnost za 
pogled na prehojeno pot in praznovanje vsega 
doseženega.
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ORIS RAZVOJA DIALIZNE DEJAVNOSTI 
V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE 
OD ZAČETKOV DO DANES 

Andrej Drozg, dr. med.
Oddelek za bolezni ledvic in dializo

Letos mineva 50 let od prve izvedene hemodialize 
v Splošni bolnišnici Celje. To se je zgodilo 26. maja 
1972. V prispevku so na kratko prikazani najpo-
membnejši mejniki v razvoju dializne dejavnosti v 
naši bolnišnici od prvih idej in zasnov do danes. 

Preddializno obdobje in prvi zametki 

Razvoj znanosti in tehnologije na področju diali-
ze ter vključitev le-te v vsakdanjo klinično prakso 
in zdravstveno dejavnost sta bila posledica spoz-
nanja, da je bolnik z odpovedjo ledvic obsojen na 
neizogibno smrt, razen če ni prišlo do spontanega 
izboljšanja delovanja ledvic. Pot do klinične upo-
rabe  dialize so tlakovali številni znanstveniki in 
zdravniki. Nemški zdravnik Georg Haas je  l. 1924 
izvedel prvo dializo na človeku, ki pa je trajala je le 
15 min. L.  1941 je nizozemski internist Willem Jo-
han Kolff  izvedel prvo dializo pri 29-letni bolnici, 
pri kateri je uporabil rotirajočo bobnasto ledvico, 
ki jo je razvil skupaj s sodelavci. Z napredkom na 
področju žilnih pristopov in razvojem zunanjega 
žilnega pristopa (Scribnerjev shunt) so bili postav-
ljeni temelji za dolgotrajno dializo (Scribner in Qu-
inton, 1960).

Prva uspešna akutna dializa je bila izvedena 27. 
aprila 1959 na Urološki kliniki v Ljubljani. Prvi dia-
lizni center za akutne in kronične ledvične bolnike 
je bil ustanovljen novembra 1970 v UKC Ljubljana, 
drugi pa nekaj mesecev kasneje, aprila 1971 v SB 
Slovenj Gradec. 

Pot do izvedbe prve dialize in ustanovitve dia-
liznega centra v Splošni bolnišnici Celje je vodila 
od začetnih idej, od improviziranih prostorov ter  
prvih navdušencev in zanesenjakov v medicinski 

stroki. Do l. 1962 ni bilo usmerjenega zdravljenja 
bolnikov z ledvičnimi boleznimi. Ti so se zdravi-
li razpršeno na internem ali urološkem oddelku. 
Stroka je bila nerazvita, oprema slaba, pomožnih 
služb ni bilo, prostori so bili neustrezni. Interni 
oddelek je bil lociran v prvem nadstropju Gizeline 
bolnišnice na mestu, kjer so še danes nekateri in-
ternistični oddelki. Zametki nefrološke dejavnosti 
segajo v leto 1962, ko je bila ustanovljena  organi-
zacijska enota za endokrinologijo, ki jo je vodil dr. 
Franc Fazarinc.  Že od l. 1964 so poleg najzahtev-
nejših izotopskih, neizotopskih klirensov in scin-
tigrafij  ledvic bile v rutini tudi ledvične biopsije, 
ki jih je opravljal dr. Fazarinc. Letno je umrlo od 
15 do 20 pacientov zaradi končne ledvične odpo-
vedi. Nekateri svojci bolnikov pa so že imeli infor-
macije iz tujine o zdravljenju uremije z dializo, ki 
je omogočala preživetje bolnikov s končno kro-
nično ali akutno odpovedjo ledvic. Po ustanovitvi 
dializnih centrov v Ljubljani in Slovenj Gradcu so 
paciente vozili na dializo v ta dva centra. Vendar 
sta postala kmalu preobremenjena. Začelo se je 
razmišljati o postavitvi dializnega centra  v celjski 
bolnišnici, vendar prave podpore tej dejavnosti v 
bolnišnici ni bilo. 

Ustanovitev dializnega centra

Leta 1969 se je dr. Franc Fazarinc udeležil tečaja za 
zdravljenje z umetno ledvico v Stockholmu, stroški 
so bili pokriti iz socialnega zavarovanja. Iz tega na-
slova so nabavili tudi prvi dializni monitor. Prostor 
so pridobili tako, da so prestavili urinski in hemato-
loški laboratorij v ambulantni trakt takratnega inter-
nega oddelka (kasnejša gama kamera, danes Služba 
za nuklearno medicino); imenoval se je Postaja za 
hemodializo.
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Dr. Fazarinc in Olga 
Alif, viš. med. ses., sta 
26. maja 1972 priklju-
čila 37-letno bolnico 
s kronično ledvično 
odpovedjo na dializ-
ni aparat. Pacientka je 
nato še vrsto let trikrat 
tedensko prihajala na  
šest- do sedemurno 
dializo. Umrla je po os-
mih letih zaradi usodne 
hiperkaliemije, ki je 
nastala, ker je dalj časa 
izostala z dialize. Prvi 
dializni monitor je bil 
Fresenius »Stuttgart« 
(slika 1), uporabljeni 
dializatorji so bili tipa 
Kolff-Watschinger twin 
coil ali »Osmomed«. 
Dializno raztopino so 
pripravljale sestre same 

s pomočjo deionizirane vode, ki so jo dobivali iz le-
karne ter ji nato na mestu samem dodajali ustrezno 
količino elektrolitov. Preden je bila dializna raztopi-
na pripravljena za dializo, je bilo treba opraviti nje-
no analizo v laboratoriju (včasih celo večkrat), kar je 
zelo podaljšalo sam dializni postopek.

Število dializ je naglo naraščalo, tako da so jih že v 
prvem letu opravili 100. Nesorazmerje med tehnič-
nimi možnostmi na eni strani in prilivom bolnikov 
na drugi je zahtevalo od vseh zdravstvenih delav-
cev, usmerjenih v nefrologijo, mnogo napora in od-
povedovanj ter številne neplačane nadure že v naj-
bolj zgodnjem obdobju dialize. Poleg kroničnih so 
že v zgodnjem obdobju dializirali tudi akutne bol-
nike internističnih, kirurških in urološkega oddelka. 
Celjska bolnišnica je bila tretja v Sloveniji in deveta 

v takratni Jugoslaviji, kjer so pričeli z dializiranjem 
akutnih in kroničnih ledvičnih bolnikov. Leta 1974 
je bilo na dveh aparatih priključenih 14 kroničnih 
bolnikov. Razmerje med bolniki in dializnimi mesti 
je bilo takrat najslabše v Sloveniji in Jugoslaviji. Šte-
vilo dializnih bolnikov pa se je večalo bolj kot število 
monitorjev.

Dializa od leta 1975 do 1991

Stanje se je izboljšalo, ko se je dializni center po letu 
1975 preselil v kletne prostore (današnja učilnica 
zdravstvene nege v neposredni bližini kletne kavar-
ne), ki so bili pred tem obnovljeni tudi za speciali-
stično ambulantno dejavnost. Tu je bila nameščena 
prva reverzna osmoza firme Culligan in dodatni dia-
lizni monitorji tipa Gambro AK 10 in Drake-Willock. 
Sprva sta bili na voljo dve dializni mesti, kasneje 
sedem.  Kljub vsemu pa je nakup potrebnih apara-
tur vedno zaostajal za stalnim večanjem števila bol-
nikov. Dializni center v celjski bolnišnici je bil eden 
prvih v takratni SFRJ, kjer so pripravljali dializno 
vodo s to tedaj najboljšo metodo. 

Idejni program novogradnje Splošne bolnišnice Ce-
lje iz aprila 1976 je predvideval prostor za hemodia-
lizo v I. nadstropju novogradnje poleg centralnega 
laboratorija, radioizotopne diagnostike ter intenziv-
ne nege, vendar se je gradnja novega bolniškega 
objekta začela šele 1. 8. 1980. Leta 1982 je dializa 
potekala povprečno na štirih dializnih monitorjih. 
Dnevno so se v treh delovnih izmenah izmenjale 
štiri skupine bolnikov. Dezinfekcijo aparatur so op-
ravljali po vsakem delovnem dnevu. Vsi bolniki so 
imeli pred vključitvijo v program dialize obvezno 

Dializni aparat Fresenius »Stuttgart«

Franc Fazarinc (prvi z leve), Janko Lešničar (prvi z desne)

Dializna aparata Drake-Willock in Gambro AK 10
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določen površinski (Australia) antigen za virus he-
patitisa B. Dosledno odkrivanje virusa hepatitisa 
B je vsa leta pomagalo, da center kljub prenatrpa-
nosti ni imel okužbe. V vseh letih dializiranja sta 
bili odkriti dve bolnici – nosilki virusa hepatitisa B 
in takoj premeščeni na zdravljenje v UKC Ljubljana. 
Od takrat so dializne monitorje dezinficirali po vsaki 
dializi. Pomembno vlogo pri preprečevanju okužbe 
s hepatitisom B je imel takratni predstojnik infekcij-
skega oddelka, prof. dr. Janko Lešničar. 

Leta 1984 je znašalo število aparatov šest, obratovali 
pa so dnevno le štirje. Preobremenjenost in pogos-
te okvare dializnih aparatov, težave z vzdrževanjem 
in omejene prostorske možnosti so bile povod za 
nezadovoljstvo bolnikov in osebja. Le zaposlenim, 
ki so zelo pazljivo ravnali tako z bolniki kot z apara-
ti, lahko pripišemo, da so kljub skrajni utesnjenosti 
postali drugi največji dializni center v Sloveniji.

Osebje na dializi se je pogosto menjavalo, ostali so 
le najbolj vztrajni. Ti so skupaj z 49 bolniki 26. janu-
arja 1985 dočakali tretjo selitev v prostore v podalj-
šku takratne Službe za medicinsko rehabilitacijo 
oz. pod bolnišnično lekarno (zdaj ambulante Otro-
škega oddelka). Sredstva za obnovo teh prostorov, 
nabavo štirih dializnih monitorjev, bolniških postelj 
in del inventarja je prispeval sklad za modernizaci-
jo bolnišnice. Pričeli so z novo reverzno osmozo in 
devetimi dializnimi monitorji (predvidenih mest je 
bilo 12). Center za dializo je imel en velik prostor z 
11 dializnimi mesti in en manjši prostor za dve di-
alizni mesti, poleg tega pa še dodatne prostore za 
skladiščenje, čakalnico, ambulanto in administraci-
jo. V kleti je bilo še več manjših prostorov za skladi-

šča, reverzno osmozo in dodatni prostor za pripravo 
vode (tlačna posoda, klorinator, posodi za sol, dva 
mehčalca, deklorinator in dve reverzni osmozi). 

Pereča je bila tudi problematika zdravniškega ose-
bja, saj na dializi ni bilo stalnih zdravnikov. Večina 
zdravnikov je bila polno obremenjenih na drugih 
deloviščih. Maja 1987 se je v Centru za dializo za-
poslil prim. Marijan Močivnik, dr. med., specialist 
interne medicine, kot prvi stalni zdravnik na dializi 
(slika 3). Skrbel je za doktrino in opremo. Zdravniki 
na dializi so pričeli sami uvajati dializne katetre.

Leta 1986  je bila pri našem dializnem bolniku 
opravljena prva transplantacija ledvice živega da-
jalca. Poseg so opravili v UKC Ljubljana. Prva ka-
davrska transplantacija  pri bolniku iz našega centra 
je bila opravljena februarja 1990 (UKC Ljubljana).

Do leta 1988 so opravljali samo acetatno dializo. L. 
1988 so pričeli z biofiltracijo in v sodelovanju z od-
delkom za interno intenzivno medicino so opravili 
prve CAVH (kontinuirne arteriovenske hemofiltraci-
je). V letu 1989 se je utečenim postopkom pridružila 
še hemodiafiltracija. Istega leta je bil v zdravljenje 
ledvične anemije uveden eritropoetin, ki je pomenil 
zmanjšanje odvisnosti od transfuzij koncentriranih 
eritrocitov ter boljšo kakovost življenja dializnih 
bolnikov. Pred uvedbo eritropoetina so dializni bol-
niki praktično vsak mesec dobivali transfuzije eritro-
citov.  V prvem letu je bil s tem zdravilom zdravljen 
en bolnik, v naslednjem letu dva. Leta 1993 je bilo 
to zdravilo predpisano trem ambulantnim bolni-
kom v preddializnem obdobju. Leta 1994 je bilo z 
eritropoetinom zdravljenih 83 bolnikov.  Leta 1990 
je Društvo dializnih bolnikov Celje pomagalo pri na-
bavi dializnega aparata z lastno reverzno osmozo 
in za bikarbonatno dializo. Tako so bili postavljeni 
temelji za opravljanje akutnih dializ pri  bolnikih v 
internistični ali kirurški intenzivni enoti.  

Novembra 1990 je Celje in širšo okolico prizadela 
huda poplava, ki je povzročila veliko škode bolni-
šnici, med oddelki je bila povzročena škoda tudi 
dializnemu centru. Poplavljena je bila reverzna os-
moza v kleti pod prostori centra za dializo, poplavi-
lo je tudi potrošni material. Zaradi tega bolnikom ni 
bilo možno zagotavljati dialize in so se  morali celih 
pet tednov dializirati v centrih po Sloveniji, ki so po-
nudili pomoč (KC Ljubljana, bolnišnice v Mariboru, 
Slovenj Gradcu in Novem mestu). Na delo v te cen-Prim. Marjan Močivnik s sodelavkami
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tre so odhajale tudi medicinske sestre ter zdravnik. 
Po ureditvi razmer so reverzno osmozo preselili v 
pritličje v same prostore centra, urejena je bila tudi 
soba z dodatnima dvema dializnima monitorjema. 
Tako je število priključnih mest naraslo na 16. V letu 
1990 je bilo opravljenih skoraj 10.000 dializ. 

Dializa od leta 1991 do 2000

V letu 1991 je potekala nefrološka in dializna dejav-
nost pod okriljem Oddelka za nefrologijo, endokri-
nologijo z nuklearno medicino in dializnim cen-
trom. Predstojnik oddelka je bil prim. doc. dr. Franc 
Fazarinc, dr. med., vodja dializnega centra pa prim. 
Marjan Močivnik, dr. med. 

Vojna za Slovenijo junija 1991 tudi dializnim bol-
nikom ni prizanesla. Ob sproženih alarmih je bilo 
osebje primorano bolnike na hitro odključiti  in jih 
pospremiti  v neustrezne in premajhne kletne pro-
store, ki so sicer služili skladišču lekarne. Osebje in 
dializne bolnike je pokonci držala borba za preživet-
je. Kljub hitrim intervencijam in nestandardnim po-
stopkom hujših zapletov (kolapsi, presežki telesne 
teže) ni bilo, z izjemo občasnih krvavitev iz punkcij-
skih mest.

Poleti 1992 se je dializni center srečeval s težavami 
zaradi motene oskrbe z vodo, saj je bilo takrat izred-
no sušno poletje. Za nemoteno delovanje dialize so 
vodo morali dovažati gasilci. 

Julija 1992 je bila uvedena nova metoda nadome-
stnega zdravljenja končne odpovedi ledvic, in sicer 
kontinuirna avtomatizirana peritonealna dializa 
(CAPD). Začetnik je bil  dr. Franc Fazarinc. V prvem 
letu so bili vključeni trije bolniki, naslednje leto še 
šest. Uporabljali so sistem firme Bellco (prvih sedem 
let), kasneje smo prešli na sisteme firme Baxter. 
Hospitalna in ambulantna dejavnost peritonealne 
dialize je potekala na lokaciji »C« oddelka. Peritone-
alne katetre je vstavljal prim. Milan Žuntar, predstoj-
nik urološkega oddelka.

Leta 1992 je bilo na voljo 20 monitorjev znamk Fre-
senius, Monitral, Gambro in Drake-Willock, ki pa so 
bili že dotrajani in nezanesljivi. Spomladi 1993 so 
bili zamenjani vsi dializni monitorji z novimi mo-
nitorji Fresenius serije 2008. V tem letu se je center 
za dializo tudi kadrovsko popolnil. Julija 1993 se je 

zaposlil Andrej Drozg, dr. med., oktobra še Vesna 
Markotić, dr. med. V tem letu je bila prvič opravljena 
hemofiltracija.

S 1. 2. 1994 so bili interni oddelki reorganizirani. Do-
tedanji »C« oddelek se je razdelil na več strokovno 
smiselnih oddelkov. Nekateri zdravniki, ki so prej 
delovali v okviru »C« oddelka, so bili razporejeni na 
nove oddelke. Ustanovljen je bil Oddelek za ledvič-
ne bolezni in dializo, za predstojnika je bil imenovan 
prim. Marijan Močivnik, dr. med., za glavno sestro 
pa Andreja Zelič, dipl. m. s., ki je že prej opravljala 
funkcijo glavne sestre dializnega centra.

Po odhodu prim. Marjana Močivnika novembra 
1994 je bila za predstojnico imenovana Marjeta 
Lešnik, dr. med., specialistka interne medicine. Ker 
je bilo po reorganizaciji razdeljeno tudi osebje, je 
ponovno izbruhnila na dan kadrovska problema-
tika oddelka. Ta je bila delno rešena tako, da je 1. 

Spoštovane sodelavke, sodelavci!

Naj vam iskrivost pisanih decembrskih luči
polepša drobne trenutke v mozaiku časa.

Naj pozitivne misli svetlijo jutro kot zarja iz 
zasneženih gora.

Naj se v vaša jadra v prihodnjem letu upre dober in 
prijazen veter.

Ker novoletni dnevi, ki prihajajo, so kot neodprti 
paketi, 

katerih vsebina nam je še nepoznana.
Zato naj vas vodi zavedanje našega timskega dela, 
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našem vsakdanu 

naša moč in uspeh za premagovanje vseh izzivov, 
katere nam vsakodnevno prinaša naše delo. 
Da znamo v vsakem trenutku podati si roko, 

ki nas skupno vodi po poti našega lepega poslanstva 
– nesebično pomagati drugemu.

Iskrena vam hvala za vse lepe skupne trenutke in za 
vse opravljeno delo v iztekajočem se letu.

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2023.
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marca 1995 v Centru za dializo začel delati Antun 
Škoflić, dr. med., specialist interne medicine, ki je bil 
prej dolga leta zaposlen na Oddelku za intenzivno 
interno medicino, 1. februarja 1996 pa se je zapo-
slila še Reina Dovč, dr. med. Dolgoletni sodelavec 
in pionir na dializnem področju, prim. doc. dr. Franc 
Fazarinc se je  upokojil 17. 6. 1997, je pa še nekaj 
časa pogodbeno sodeloval z oddelkom.  

Ker problem prostorske umestitve dialize še ved-
no ni bil rešen, v optimalnih pogojih pa ni deloval 
niti posteljni oddelek, ki si je delil skupne prostore z 
Oddelkom za endokrinologijo in diabetes, so pričeli 
iskati rešitev za novo umestitev oddelka kot celote. 
Ta se je ob posluhu takratnega direktorja bolnišni-
ce, Sama Fakina, našla v pritličju novega dela bol-
nišnice, kamor se je oddelek preselil julija 1999. Na 
novi lokaciji sta se združila posteljni oddelek s 16 
standardnimi bolniškimi posteljami, ambulanto za  
peritonealno dializo (CAPD) in ambulanto za ledvič-
ne bolezni ter center za hemodializo.  V centru za di-
alizo je bilo usposobljenih 26 priključnih mest, do-
bili smo sobo za posege. Tako je oddelek dobil nove 
in funkcionalne prostore, bolniki prostorne in čiste 
sobe, osebje pa je bilo združeno na enem mestu, 
kar je pripomoglo k delni ublažitvi kadrovske stiske. 
Tudi strokovna raven se je s tem dvignila. Takšna 
umestitev združenega oddelka za nefrologijo in 
dializo je bila in je še v slovenskem prostoru edin-
stvena. Velika pridobitev je bila tudi nova reverzna 
osmoza, ki je zagotavljala ustrezno pripravljeno in 
neoporečno vodo za dializno raztopino, napeljana 
pa je bila tudi v oba intenzivna oddelka v prvem 
nadstropju. 

Leta 1999 je bila v vsakdanje delo uvedena  eduka-
cija bolnikov v preddializnem obdobju. Ti so bili na-
poteni na edukacijo po priporočilu lečečega specia-
lista. Izvajala jo je ekipa usposobljenih medicinskih 
sester. Običajno je bila skupinska, skupaj s svojci 
bolnikov. Izvajala se je v prostorih čakalnice za di-
alizne bolnike, nekateri bolniki so imeli tudi indivi-
dualno edukacijo v prostorih nefrološke ambulante.

Dializa od leta 2000 do danes 

Leta 2000 je bila uvedena metoda brezacetatne bi-
ofiltracije na aparatu Integra Hospal, ki je bila name-
njena dializiranju  cirkulatorno nestabilnih dializnih 
bolnikov. Pomemben mejnik se je zgodil v smislu 

uvajanja nove diagnostične metode in na področju 
ultrazvoka ter uvajanja dializnih katetrov. S pomoč-
jo donacijskih sredstev smo kot prvi v Sloveniji na-
bavili ultrazvočni aparat SITE-RITE 3, ameriške firme 
BARD, za ultrazvočno vodeno vstavljanje  dializnih 
in drugih katetrov v centralne vene. Decembra 
2000 smo prvič izvedli vstavitev dializnega katetra 
v notranjo jugularno veno. Pred tem smo dializne 
katetre večinoma uvajali v femoralne in subklavij-
ske vene, kar ni bilo primerno kot dolgotrajneši žilni 
pristop. Novejšo verzijo aparata SITE-RITE 5 smo na-
bavili l. 2012.

L. 2009 smo s pomočjo donacijskih sredstev naba-
vili ultrazvočni aparat GE Vivid S6, podjetja General 
Electrics, z abdominalno in žilno sondo. V vsakda-
nje klinično delo je bila tako uvedena ultrazvočna 
diagnostika ledvičnih bolezni kot tudi ultrazvočna 
diagnostika žilnih pristopov. 

Dializna dejavnost je na novi lokaciji zaživela v pol-
nem razmahu. Število bolnikov je naraščalo, pove-
čalo se je tudi število priključnih mest, uvajale so 
se nove metode zdravljenja, skrb je bila posvečena 

Vse prihaja in odhaja, 
svet je kakor ringaraja...

Naj bo novo leto polno čarobnih izzivov, uresničenih 
hrepenenj, sproščujočega zdravja, osvežujoče igrivosti 
in prijetnih ljudi.
Srečno v letu 2023.

Kolektiv Oddelka za medicinsko rehabilitacijo
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uvedbi novih standardov zdravstvene nege in nor-
mativov, uvedena je bila citratna dializa. Začeli smo 
uporabljati aktilizo za polnjenje dializnih katetrov, 
uvedeno je bilo prehransko svetovanje, merjenje 
telesne vode (BCM). Napredek je bil tudi v eviden-
tiranju dializnega materiala in vodenju stroškov po 
bolniku. V ta namen smo v vsako dializno sobo na-
mestili računalnike z optičnimi čitalci.

Vsa leta smo povečevali število dializnih aparatov 
zaradi naraščanja števila dializnih bolnikov. Pravi-
loma smo nabavljali po pet aparatov na dve leti. L. 
2016 je dializni center dobil 20 novih dializnih apa-
ratov z javnim razpisom, ki je vključeval tudi ves 
potrošni material (dializatorje, dializne linije idr.). 
Število dializnih aparatov je tako l. 2016 znašalo 55, 
kar je največ do sedaj. Kasneje se je število zmanj-
ševalo zaradi dotrajanosti, tako da je bila konec l. 
2021 ta številka 36. Leta 2021 smo opravili približno 
16.000 dializnih postopkov (predhodna leta tudi do 
22.000), konec leta je bilo 116 bolnikov na hemodi-
alizi in sedem na peritonealni dializi. 

Leto 2020 je bilo ponovno polno pretresov, saj smo 
bili  poleti na dializi priča obsežnim poplavam zara-
di obnove strehe in nenormalno deževnega poletja. 
Z nadčloveškimi napori vseh zaposlenih smo rešili 
tehnično opremo in izpeljali vsa dializna zdravlje-
nja. Jeseni istega leta pa smo bili priča cunamiju 
bolnikov zaradi epidemije covida-19, ki je dodobra 
pretresla svet, našo bolnišnico in dializni center. Žal 
smo jeseni 2020 in spomladi 2021 zaradi posledic te 
bolezni izgubili veliko dializnih bolnikov. 

Zaključne misli

Prva leta razvoja dializne dejavnosti so bila zazna-
movana  z negotovostjo in strahom, a hkrati z ve-
likim pogumom,  zavzetostjo in požrtvovalnostjo 
kot tudi s številnimi odrekanji. Dejansko je bil to boj 
za obstanek, za preživetje. Številni bolniki in njihovi 
svojci so to videli, doživeli in občutili. Zahvala gre 
vsem, ki so pomagali postaviti dializo, jo nadgraje-
vati in posodabljati. Prostori in tehnična oprema so 
pomembni, a  dejavnosti so dahnili življenje številni 
heroji, ki so nekateri daljši, drugi spet krajši čas bili 
zaposleni v dializni dejavnosti. Zahvala gre vsem so-
delavkam in sodelavcem, tudi tistim, ki na tem mes-
tu niso imenovani.    

Predstojniki in vodje: prim. doc. dr. Franc Fazarinc 
(1962–1994), prim. Marjan Močivnik (1987–1994), 
Marjeta Lešnik (1994–2005), Antun Škoflić, Andrej 
Drozg (2005–2019), Sergeja Dobravc (2019 do da-
nes).

Zdravniki: Rudolf Požun, Bojan Pustovrh, Sonja Le-
pin, Harry Strokol, Vesna Markotić, Reina Dovč Di-
mec, Petra Regvat, Manja Antonič, Nadežda Božić, 
Nataša Urošević Bašić, Marija Koberski, Denis For-
nazarič, Jasmina Tovornik, Renata Jankovič, Jernej 
Iztok Pilih, Boštjan Bizjak, Ermina Begović.

Glavne medicinske sestre in vodje: Olga Alif, Nada 
Čuček, Andreja Zelič (1987–1999), Mirjana Rep 
(1999–2013), mag. Nataša Leskovšek (2013–2015), 
Mojca Zavolovšek (2015–2019), Saška Lampreht 
(2019 do danes).

Medicinske sestre: Jovanka Podbregar, Zdenka 
Tamše, Desa Ščepanović, Slavica Ulaga, Marija Me-
sojedec, Brigita Rabuza, Andreja Krajnc, Helena 
Jošt, Ljudmila Šmerc, Darinka Bartolo, Fatima Jupić, 
Cvijeta Prodanović, Tanja Plevčak, Polonca Leban, 
Marjan Tkalec, Sabina Lipičnik, Nataša Brglez, Ines 
Verdev, Irena Herman, Ljudmila Jereb, Marija Sluga, 
Polona Lapornik, Karolina Bakić, Sonja Kramar, Na-
talija Škorjanc, Petra Rezec, Lucija Cvikl

Administratorke: Jožica Pungaršek, Tatjana Hrup

 

 

 

Novo leto je neznanec. 

Prav lepo ga bo spoznati, 

mu zaupati, pa vendar 

ne preveč pričakovati. 

Staro leto je minilo, 

ne oziraj se nazaj, 

novega pa ne priganjaj – 

presenetiti se daj. 

 

                (Svetlana Makarovič) 
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ELEKTROFIZIOLOŠKA PREISKAVA IN 
KATETRSKA ABLACIJA V SB CELJE 
Prim. Rafael Skale, dr. med.
Kardiološki oddelek

Pri bolniku s kronično atrijsko fibrilacijo smo konec 
novembra 2022 uspešno opravili mapiranje levega 
preddvora s katetrsko ablacijo na ustjih pljučnih 
ven. Poseg je bil uspešen in bolnik je lahko dan po 
posegu zapustil bolnišnico.
Prvi poseg smo opravili pod mentorstvom prof. 
Andreja Pernata, dr. med., iz kliničnega oddelka za 
kardiologijo UKC Ljubljana, iz celjske bolnišnice pa 
so  sodelovali še Peter Benedičič, dr. med., ter ekipa 
instrumentark iz katetrskega laboratorija: Elvira Ju-
sufović, Saša Flis, Klavdija Knafelc in Roman Novak 
(slika 1). 
 

Na kardiološkem oddelku naše bolnišnice tako us-
pešno nadaljujemo s strokovnim razvojem in smo 
postali četrta bolnišnica v Republiki Sloveniji, poleg 
UKC Ljubljana, UKC Maribor in SB Izola, ki izvaja te 
posege. 
Zaradi dolgih čakalnih dob in dejstva, da je bilo  kar 
nekaj bolnikov napotenih na zdravljenje v tujino, 
kjer so preiskave dražje, smo uspeli pridobiti tudi 
program ZZZS-ja za 50 posegov letno.  Z razvojem 
in usposobitvijo ekipe iz SB Celje za samostojno 
delo se bo ta številka postopno povečevala. Mo-
tnje srčnega ritma predstavljajo pomemben izziv 
sodobne kardiologije na eni strani, na drugi pa so 
pomemben epidemiološki problem v sodobnem 
svetu. S staranjem populacije se njihovo število po-
večuje, so pomemben dejavnik, ki vpliva na kako-
vost življenja in umrljivost.   

Za normalno delovanje srca skrbijo električni 
dražljaji, ki nastanejo v skupku posebnih celic, ki 
tvorijo  sinoatrijski  vozel, ki leži visoko v desnem 
preddvoru. Električno vzburjenje se nato razširi po 
desnem in levem  preddvoru do atrioventrikular-
nega vozla in naprej po prevodnem sistemu (Hs-
-Purkinye vlakna) na levi in desni prekat. 
Kot odgovor na električni dražljaj se skrčita najprej 
oba preddvora in potisneta kri skozi mitralno in trik-

uspidno zaklopko v prekata. Sledi krčenje prekatov 
in iztis krvi skozi aortno in pljučno zaklopko v velike 
žile odvodnice - aorto in pljučno arterijo. 
Normalnemu ritmu pravimo tudi sinusni ritem. V 
mirovanju je frekvenca sinusnega ritma med 60 in 
100 utripi v minuti (normokardija). V spanju se lah-
ko zniža tudi pod 50/min, kar imenujemo sinusna 
bradikardija, med naporom, razburjenjem, vročino 
pa pospeši nad 100/min, kar imenujemo sinusna ta-
hikardija. 

Električni dražljaji lahko nastajajo tudi na drugih 
mestih v preddvorih in/ali prekatih ter sprožajo do-
datne utripe. Pojavijo se lahko na zdravem srcu, ali 
pa spremljajo določeno bolezen (tudi izven srca).  
Ti utripi lahko ne delajo težav in so nenevarni, lah-
ko pa povzročajo neprijetne občutke – simptome:  
močno nepravilno utripanje srca, bolečina v prsnem 
košu, omotica in vrtoglavica, sapa, zmanjšana zmo-
gljivost med naporom, kratkotrajne izgube zavesti, 
lahko pa tudi zastoj srca in nenadno smrt. 
Po hitrosti utripa razdelimo motnje srčnega ritma 
na počasne - bradikardne in hitre - tahikardne. 

Slika 1: ekipa pri ablaciji – z desne proti levi S. Flis, E. 
Jusufović. prof. dr. A. Pernat, dr. med., M. Kobe-Žgalin, V. 
Pokorny in P. Benedičič, dr. med.
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Bradikardne motnje srčnega ritma  nastanejo 
zaradi motnje v nastajanju in/ali širjenju impul-
za. Če so pomembne, jih običajno zdravimo z 
vstavitvijo srčnega spodbujevalnika. Tahikardne 
motnje ritma so posledica povečanega avtoma-
tizma (dodatno žarišče); prožene aktivnosti (do-
datni utripi) in/ali kroženja utripa. Zdravimo jih 
običajno z  zdravili – antiaritmiki, če so življenj-
sko nevarne, pa z vstavitvijo kardioverter-defi-
brilatorja. Lahko pa jih odpravimo tudi s katetr-
sko ablacijo. 
Glede na izvor delimo motnje srčnega ritma na 
nadprekatne: atrijsko fibrilacijo in  supraventri-
kularne motnje ritma  ter prekatne. 
Tiste, ki se pojavijo v napadih, so paroksizmalne, 
če pa trajajo dlje časa, so perzistentne. 

Tahikardije, ki jih lahko odpravimo s katetrsko 
ablacijo, so naslednje:
1. preddvorno-prekatna nodalna krožeča tahi-

kardija,
2. preddvorno-prekatna reciprokantna tahikar-

dija (tahikardija v sklopu akcesorne poti med 
preddvoroma in prekatoma (sindrom Wolff‐
Parkinson‐White)),

3. preddvorna tahikardija in preddvorna undu-
lacija,

4. paroksizmalna in perzistentna preddvorna fi-
brilacija (atrijska fibrilacija),

5. prekatne ekstrasistole in prekatna tahikardija 
(ventrikularna tahikardija),

6. simptomatska bradikardija zaradi motnje delova-
nja avtonomnega živčevja.

Poseg izvajamo v lokalni anesteziji. Na telo namestimo 
posebne elektrode, ki omogočajo izvedbo preiskave 
in dodatno varnost bolnika. Skozi femoralni veni vsta-
vimo elektrodne katetre. Položaj katetrov spremljamo 
s pomočjo rentgena (slika 2). Obremenitev s sevanjem 
je razmeroma majhna glede na preteklost, preiskavo 
pa odsvetujemo le nosečnicam.              

Običajno vstavimo dva diagnostična katetra. Katetri 
so  različnih oblik, velikosti in imajo različno števi-
lo elektrod. Omogočijo pa lociranje motnje ritma, 
kar naredimo tako, da med posegom srce dražimo 
s šibkimi električnimi impulzi, da izzovemo motnjo 
ritma. S tako dobljenimi podatki ugotovimo točno 
za kakšno motnjo ritma gre. Na podlagi tega se od-
ločimo za nadaljevanje posega, in sicer je prva mož-
nost radiofrekvenčna ablacija (RFA), s katero preko 
posebnega katetra poskušamo z radiofrekvenčnim 
tokom prekiniti pot prevajanja nepravilno delujočih 
prevodnih vlaken. Druga možnost pa je, da names-
to toka uporabimo zamrzovanje tkiva – krioablaci-
jo, kar pa zahteva uporabo dodatnih, posebnih ka-
tetrov (slika 3). 

Sama ablacija ni tvegana, v več kot 95 % poteka 
brez zapleta in/ali neprijetnosti. Nastanek strdkov 
preprečujemo z dodajanjem heparina. Med samo 
ablacijo, ki traja 20–40 sekund, lahko bolnik občuti 
toploto v prsnem košu, nekateri pa tudi bolečino. 
Intenziteta je odvisna od mesta ablacije in tipa mo-
tnje ritma.  V tem primeru uporabljamo analgetike 
in sedacijo v infuziji. Če  to ne bi bilo dovolj, lahko 
poseg nadaljujemo v splošni narkozi, kar je izjema.

Slika 2: položaj katetrov v srcu: 4-polarni v desnem atriju, 
10-polarni v koronarnem sinusu.
Druga možnost spremljanja lege  katetrov pa je uporaba 
intrakardialnega ultrazvoka (ICS). Sondo vstavimo skozi 
femoralno in spodnjo votlo veno v desni preddvor in tako 
v živo spremljamo  položaj katetra, je pa preiskava zato 
bistveno dražja.

Slika 3.  A: radiofrekvenčna katetrska ablacija s segrevanjem 
tkiva. Točke in puščica kažejo mesto ablacije. B: balonska 
krioablacija atrijske fibrilacije. Položaj katetrov  pri hlajenju 
v levem preddvoru, na ustjih pljučnih ven. (Po Calkins H et al. 
Europace, 2018).                
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Zapleti so redki,  a so žal možni. V manj kot v 5 % 
pride na mestu uvajanja katetrov – v dimljah do 
modrice, podliva krvi, hematoma. V tem primeru je 
potrebno le spremljanje stanja.  Zelo redko pride do 
poškodbe žilne stene arterije, ki poteka ob veni in 
nastanka psevdoanevrizme ali arteriovenske fistule. 
V tem primeru je potreben dodaten pritisk na vbod-
no mesto, če to ni učinkovito, pa manjša operacija z 
zašitjem žile. 

V določenih primerih moramo ablacijo opraviti v 
bližini prevodnega sistema, tako da lahko pride do 
poškodbe le-tega. Tveganje je manj kot 1 %, vendar 
moramo v tem primeru  vstaviti stalni srčni spodbu-
jevalnik. 

Zelo redek zaplet s tveganjem manj kot eden na ti-
soč posegov je tudi predrtje srčne stene z izlivom. V 
tem primeru je potrebna drenaža – vstavitev cevke 
v osrčnik, če to ni dovolj, pa zaprtje z operativnim 
posegom (premestitev v UKC Ljubljana).  Je pa da-

nes to zelo redek zaplet, ker med posegom uporab-
ljamo znotrajsrčni ultrazvok.  

Zelo redki zapleti so lahko še zaradi nastanka 
strdkov embolična možganska kap in pljučna em-
bolija, poškodba freničnega živca, ki poteka v bliži-
ni srca,  poškodba koronarne arterije, poškodba oz. 
fistula v požiralnik in/ali sapnico. Omenjeni zapleti 
se zdravijo specifično, njihova posledica pa je lahko 
tudi smrt bolnika.

Nov program za kardiološki oddelek pomeni velik 
strokovni izziv, za bolnišnico pomemben strokovni 
napredek, bolnikom pa daje možnost zdravljenja v 
domači bolnišnici in je pomemben za krajšanje ča-
kalnih dob.

 



22 TO JE SBC

ZDRAVLJENJE SPASTIČNOSTI 
Z VSTAVITVIJO INTRATEKALNE 
BAKLOFENSKE ČRPALKE V SB CELJE

Žiga Samsa, dr. med.
Travmatološki oddelek

Spastičnost

Spastičnost je gibalna motnja, ki 
nastane zaradi okvare osrednje-
ga živčevja pri številnih bole-
znih in poškodbah možganov in 
hrbtenjače. Težave, ki nastanejo 
pri hujših poškodbah hrbtenjače 
(mehanskih ali bolezenskih), niso 
povezane zgolj z izgubo giblji-
vosti. Pogosto se pojavi nenadzo-
rovana in prekomerna živčno-mi-
šična aktivnost nenadzorovane 
(vendar neprizadete) hrbtenjače 
pod nivojem okvare v obliki spa-
stičnosti ter hude nevropatske 
bolečine.

Zdravljenje

Generalizirano spastičnost obi-
čajno zdravimo z metodami 
nevrofizioterapije, ustrezno se-
dežno tehnologijo, pravilnim na-
meščanjem bolnika v antispastič-
ne položaje, nameščanjem ortoz 
in z zdravili v obliki tablet.
Z zdravili spastičnost lajšamo z 
baklofenom (npr. Lioresal®), ki pa 
slabo prehaja krvno-možgansko 
pregrado in tako v zelo majhni 
količini prehaja v intratekalni 
prostor (»hrbtenjačni« prostor), 
kjer se nahaja likvor. Tam deluje 
na GABAb receptorje, ki jih je naj-
več v povrhnjih plasteh zadnjih 
predelov hrbtenjače. Zato bolniki 

v obliki tablet dobivajo izredno 
visoke odmerke, tudi 75–100 mg 
v do treh deljenih odmerkih, kar 
le blago v vpliva na spastičnost, 
neželeni učinki pa so pogosto 
zelo moteči in omejujoči.
Če zdravilo dovedemo nepos-
redno v intratekalni prostor (ob 
hrbtenjačo), pa lahko vplivamo 
na spastičnost bistveno bolje, s 
tudi do stokrat nižjim odmerkom, 
zaradi česar so tudi sistemski 
stranski učinki bistveno blažji.

Intratekalno dovajanje baklofena
Metoda intratekalnega dovaja-
nja baklofena je bila opisana že 
leta 1984. Od takrat je tehnološki 
napredek omogočil zaprt sistem 
s črpalko, ki je v celoti vgrajena 
v bolnika. V Sloveniji so metodo 
pričeli uvajati leta 2000 na Uni-
verzitetnem rehabilitacijskem in-

štitutu RS, sprva v sodelovanju z 
UKC Ljubljana, od maja 2021 pa 
vgradnjo in menjavo omenjenih 
črpalk opravljamo bolj ali manj iz-
ključno v Splošni bolnišnici Celje.

Črpalka (Vir: Medtronic inc.)

Intratekalni del katetra (Vir: Medtronic inc.)
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Bolnikom v splošni anesteziji pre-
ko ledvene hrbtenice uvedemo 
kateter ob hrbtenjačo navadno 
do višine srednje prsne (za spa-
stičnost spodnjih okončin) ali 
spodnje vratne hrbtenice (spa-
stičnost zgornjih ali vseh štirih 
okončin). Nato kateter pod kožo 
speljemo preko boka na trebuh, 
kjer v podkožje vgradimo črpal-
ko. Črpalka ima vgrajen rezervoar, 
ki se ga polni na 3–6 mesecev po 
zaklopki na črpalki v podkožju (s 
punkcijo skozi kožo nad zaklop-
ko). Vgrajena baterija zdrži do se-
dem let, nato pa je črpalko treba 
zamenjati.

Indikacije

Na možnost zdravljenja spastič-
nosti z baklofensko črpalko po-
mislimo vedno, ko ima bolnik 
težave z neobvladljivo spastič-
nostjo po okvari ali poškodbi cen-
tralnega živčevja, ki:
‐  ovira gibanje, sedenje ali pre-

meščanje bolnika,
‐  ovira bolnikove dnevne aktiv-

nosti ali nego,
‐  ovira potek in zmanjšuje učin-

ke rehabilitacije,
‐  ovira spanje ali dnevni počitek,
‐ povzroča bolečino ali neugodne 

občutke ali

‐  potencialno lahko povzroči 
sekundarne zaplete (mišične 
kontrakture, razjede zaradi pri-
tiska,

- podhranjenost zaradi spastič-
nosti).

Pred prvo operacijo je udeležence pozdravil v. d. strokovnega direktorja

Najpogostejša stanja po okvari 
ali poškodbi osrednjega živčevja, 
pri katerih je smiselno zdravljenje 
spastičnosti z baklofensko črpal-
ko so:
‐  poškodba hrbtenjače v vseh 

nivojih,
‐  multipla skleroza,
‐  poškodba možganov,
‐  možganska kap ter
‐  cerebralna paraliza v otroški in 

odrasli dobi.

Program intratekalnih 
baklofenskih črpalk v 
Splošni bolnišnici Celje 

Tesno sodelujemo z ekipo iz Uni-
verzitetnega rehabilitacijskega 
inštituta Soča pod vodstvom 

 

 

 

Prikaz kirurške vstavitve intratekalnih baklofenskih črpalk
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mag. Klemna Grabljevca, dr. med., 
spec. fiz. in reh. med. Kirurški del 
stalne ekipe pa sestavljava doc. 
dr. Mitja Benedičič, dr. med., spec. 
nevrokirurgije (UKC Ljubljana) in 
Žiga Samsa, dr. med., spec. nevro-
kirurgije (SB Celje). 

Od maja 2021 pa do danes smo 
operirali vseh 44 bolnikov na ob-
močju Slovenije. Drugega decem-
bra 2022 pa smo v SB Celje (prav 
tako skupaj z URI Soča) izvedli 
mednarodno šolo kirurške vsta-
vitve intratekalnih baklofenskih 
črpalk za 11 tujih zdravnikov ter 
s tem postali referenčni center 
za srednjo in vzhodno Evropo. Z 
izvedbo šole so bili udeleženci 
zelo zadovoljni. Ob tem smo pri-
dobili dva nova certificirana člana 
naše ekipe, oba iz SB Celje (Borut 
Hribernik, dr. med., specializant 
nevrokirurgije in Tanja Čanč, dr. 
med., spec. fiz. in reh. med.).

Ob tej priložnosti bi se zahvalil 
anesteziološkemu timu, inštru-
mentarjem in strežnikom ope-
racijskega bloka ter nenazadnje 
sestrskemu osebju Travmato-
loškega oddelka za izvrstno in 
vestno opravljeno delo ter vrhun-
sko oskrbo izredno težkih bolni-
kov.

S tem počasi uvrščamo nevroki-
rurgijo v SB Celje ne zgolj na ze-
mljevid Slovenije, ampak tudi v 
bližnjih delih Evrope. V prihodno-
sti pa se nadejamo širitve progra-
ma nevromodulacije in postopo-
ma ustanovitve prvega centra za 
celotno področje nevromodulaci-
je pri nas.

DVANAJST LET ROBOTSKO 
ASISTIRANE KIRURGIJE
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi in protokol  

Konec novembra so hrvaški uro-
logi klinike KBC Rebro v sodelova-
nju s Hrvaško akademijo znanosti 
in umetnosti pripravili urološki 
simpozij in nanj kot predavatelja 
povabili tudi predstojnika naše-
ga Urološkega oddelka, Sandija 
Poteka, da jim predstavi, kako je 
pri nas potekala uvedba robotske 
kirurgije in kakšni so naši rezulta-
ti dela na tem področju. Hrvati si 
namreč že vrsto let prizadevajo za 

 

Dragi sodelavci 
in sodelavke! 

 

Želim vam vesel 
božič in srečno 

novo leto! 

 

Ostanite zdravi! 

                    Jakob Koren 
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nakup robotskega sistema, ven-
dar jim zaradi poslovne politike 
podjetja Intuitive Surgical, ki ne 
dovoli prodaje na trge držav bivše 
Jugoslavije, to do zdaj še ni us-
pelo. Mejo za prodajo je namreč 
podjetje že pred leti postavilo na 
naši južni meji. Na simpoziju je 
Sandi Poteko tako hrvaškim ko-
legom poleg robotsko asistiranih 
operacij raka prostate predstavil 
tudi rezultate 87 pacientov, ki so 
iz Hrvaške prišli na operacijo v 
Celje. Zanimanje za njegove izku-
šnje je bilo ogromno.  

Dvanajst let je minilo, odkar smo 
v naši bolnišnici začeli z robotsko 
asistirano kirurgijo, pred petimi 
leti smo nabavili drugi robotski 
sistem da Vinci. Kako se je dejav-
nost v tem času razvijala? Je šla v 
skladu z načrti, ki ste jih imeli na 
začetku te poti?

Dve leti je trajalo od prve ideje pa 
do začetka uvedbe robotsko asi-
stirane kirurgije. Začetni načrti so 
vključevali zdravljenje uroloških 
pacientov in pa pacientov na ab-

dominalni kirurgiji. V tem obdob-
ju dvanajstih let smo se usmerili 
predvsem v zdravljenje raka pros-
tate in mislim, da smo tedanje 
načrte uresničili. Prepričan sem, 
da sta bila uvedba te tehnologi-
je in nakup aparatur upravičena. 
Pa tudi če gledamo v prihodnost, 
robotika v medicini ostaja, se 
razvija in nadgrajuje. Uvedba te 
tehnologije je poleg prednosti 
za paciente in nas izvajalce zago-
tovo prispevala tudi k uveljavitvi 
našega oddelka, pa tudi bolni-
šnice v Sloveniji in širše.  Pridobili 
smo bogate izkušnje na področju 
operativnega načina zdravljenja 
raka prostate. Zadnja leta se ved-
no bolj izpopolnjuje diagnostika 
raka na prostati, vedenje o teh 
rakih, pa tudi novih metod in na-
činov zdravljenja je več.  
Od začetka do danes smo izob-
razili razmeroma močno ekipo, ki 
izvaja robotsko kirurgijo. Za delo s 
konzolo robotskega sistema smo 
izurjeni trije kirurgi, mag. Klemen 
Jagodič, dr. Miha Pukl in jaz, vsi 
mlajši kolegi znajo asistirati. Tudi 
medicinskih sester imamo za-
dosti educiranih za delo z robot-
skim sistemom, pooperativna 
obravnava pacientov, operiranih 
z robotskim sistemom, pa na bol-
nišničnem oddelku tudi ni zelo 
zahtevna. Vsekakor je edukacija 
mladih kolegov poseben izziv, saj 

je treba ob robotski tehniki znati 
operirati tudi na klasičen način, 
če indikacija ali na primer zaplet 
tako zahteva.   

V dvanajstih letih smo z robotsko 
asistirano kirurgijo do konca no-
vembra letošnjega leta naredili 
več kot 2.730 uroloških posegov, 
pa še okoli 150 visceralnih. Do leta 
2016/17 se je število letno opra-
vljenih posegov ves čas višalo. V 
teh dveh letih smo dosegli okoli 
300 posegov letno. V letu 2018 pa 
se je začela spreminjati doktrina 
na tem področju, od aktivnega 
opazovanja do sprememb v indi-
kacijah za operativno zdravljenje. 
Rezultate zdravljenja ves čas 
spremljamo, predvsem onkolo-
ško zdravljenje, ki pomeni, da je 
rak ozdravljen, pa seveda tudi 
funkcionalno zdravljenje. Pri on-
kološkem zdravljenju znamo že 
zelo dobro predvideti, kateri pa-
cienti bodo poleg operativnega 
potrebovali še dodatno zdravlje-
nje. Te bolnike napotimo na uro-
loški onkološki konzilij na Onko-
loški inštitut v Ljubljani. Žal tega 
konzilija, kljub številnim aktivno-
stim, da bi ga uvedli v svoje delo, 
v bolnišnici še nimamo.  Funkci-
onalno zdravljenje oz. rehabilita-
cija po operaciji pa pomeni pred-
vsem spremljanje kontinence. Ta 
se povrne po določenem času in 

Sandi Poteko, dr. med., na simpoziju v 
Zagrebu
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želimo doseči, da se vrne čim hit-
reje po operativnem posegu. Tudi 
na tem področju imamo dobre 
rezultate, saj imamo vedno manj 
antiinkontinenčnih operacij, s ka-
terimi bi reševali inkontinenco.  

Je na priliv pacientov kaj vplivala 
tudi uvedba robotsko asistirane 
kirurgije v UKC Ljubljana?

UKC Ljubljana je robotsko asisti-
rano kirurgijo začel izvajati sredi 
leta 2018. Seveda so na začetku 
imeli, tako kot mi, obdobje uva-
janja, v katerem je število opra-
vljenih posegov nekoliko manjše. 
Poleg tega pa si robotski sistem v 
UKC Ljubljana v večji meri delita 
dve stroki, urološka in visceral-
na, zaradi česar imajo ljubljanski 
urologi na voljo manj operativ-
nih dni. Zaradi uvedbe robotske 
kirurgije v Ljubljani tako pri nas 
nismo opazili velikega odliva pa-
cientov. Še vedno imamo na na-
ših čakalnih seznamih zadostno 
število pacientov za operativno 
zdravljenje.

V delovanje bolnišnic je v preteklih 
dveh letih močno posegla epide-
mija covida-19. Kako je vplivala 
na delovanje vašega oddelka in na 
dejavnost robotske kirurgije?

Vsekakor je v letih 2020 in 2021 
epidemija covida-19 vplivala na 
naš program dela. V tem času se 
je zaradi zagotavljanja zmogljivo-
sti za bolnike s covidom zmanjšal 
operativni program, prišlo je do 
vdorov okužbe na oddelek, kad-
rovske problematike. Število pose-
gov se je tako v teh letih zmanjša-
lo, letos pa smo trend spet obrnili 
navzgor. Za letos smo predvidevali 
220 operacij in mislim, da bomo ta 
cilj tudi dosegli. Optimalna števil-
ka za naš oddelek pa je 250 robot-
sko asistiranih posegov na leto.  

Pred približno tremi leti ste v di-
agnostiko raka prostate uvedli 
novo metodo, in sicer fuzijo MR in 
UZ diagnostike. Kakšen vpliv je to 
imelo na obravnavo pacientov?

Zadnja leta se diagnostika raka 
prostate vedno bolj izpopolnjuje. 
Poleg izkušenj na področju ope-
rativnega zdravljenja raka prosta-
te, predvsem z robotom, smo že 
nekaj let na visokem strokovnem 
nivoju tudi kar se tiče diagnostike. 
Ta metoda fuzije MR in UZ diagno-
stike je res zelo pomembna prido-
bitev. Leta 1990, ko smo začeli do-
ločati vrednost PSA in na podlagi 
te diagnostike vse paciente s po-
višanim PSA biopsirati, je število 
rakov prostate skokovito narastlo. 
Seveda je bilo zato tudi zdravlje-

nja ogromno. Potem pa je prišlo 
do ugotovitev, da določene vrste 
raka prostate niso tako nevarne. 
Zdaj želimo z diagnostiko najti 
predvsem tiste vrste raka, ki jih je 
treba zdraviti. Zato moramo ugo-
toviti, pri katerem bolniku je treba 
opraviti celovito diagnostiko. 

Pomagamo si z vrednostjo PSA 
in magnetno resonanco. Slednja 
nam pokaže sumljive predele na 
prostati. Obstajajo pa tudi tako 
imenovani »risk« kalkulatorji za 
oceno verjetnosti pomembnega 
raka prostate, v katere vnesemo 
določene parametre, aplikacija 
pa nam pokaže, kakšna je verje-
tnost raka prostate in kakšna je 
verjetnost, da je ta rak pomemben 
in potreben zdravljenja. Ko ses-

Edukacija zdravnikov za delo z drugim robotskim sistemom…

… in inštrumentark
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tavimo vse te podatke: PSA, MR 
diagnostika, »risk« kalkulator, po-
datke o pacientu, komorbidnosti, 
vidimo, ali je pri pacientu treba 
nadaljevati z diagnostičnim po-
stopkom. Želimo namreč odkriti 
klinično pomembne rake prostate, 
ki rabijo zdravljenje, in ne tistih, ki 
zdravljenja ne potrebujejo. Sled-
nje namreč v nadaljnjem postop-
ku le spremljamo in opazujemo. 
Na tak način zmanjšamo preko-
merno zdravljenje. S tem, ko ugo-
tavljamo in hitreje zdravimo klinič-
no pomembne rake prostate, pa 
se je že začela celo malo manjšati  
umrljivosti teh pacientov. 

Se pa v zadnjem času veliko dela 
tudi na oblikovanju učinkovitega 
presejalnega programa za raka 
prostate. Pravilno presejanje po-
pulacije v določeni starostni sku-
pini bi lahko prav tako prineslo 
podobne učinke na umrljivost kot 
dobra diagnostika. To je evropski 
projekt.  Rezultati prvih testnih 
presejanj so zelo spodbudni, celo 
boljši kot pri presejanju raka doj-
ke. So pa že v teku aktivnosti, da 
bi takšno presejanje uvedli tudi v 
Sloveniji.     

Moram pa ob tem povedati, da 
imamo v Sloveniji trenutno na vo-
ljo vse poznane metode zdravlje-
nja, od kirurgije do radioterapije in 
več različnih vrst zdravil, ki so pri 
nas vsa na voljo.  

Kakšen razvoj napovedujete tej 
metodi zdravljenja v bodoče? Se 
glede na to, da se manjša delež ra-
kov prostat, za katere je potrebno 
operativno zdravljenje, podajate 
na druga področja?   

V zadnjih letih smo z robotskim 
sistemom že izvajali tudi operaci-
je na ledvicah, sečevodu, mehur-
ju, benignih povečanj prostate, 

nadledvične žleze. Praktično ves 
ta diapazon uroloških operacij se 
da narediti z robotskim sistemom. 
Tako da se število operacij zaradi 
tega ne bo zmanjševalo, spreme-
nila se bo morda le struktura, v 
kateri bodo imele operacije raka 
prostate nekoliko manjši delež. 
Od leta 2018, ko je robota uvedel 
v svoje delo UKC Ljubljana, tudi ni 
več problema s finančno konstruk-
cijo teh operacij, saj je dodatek za 
to tehnologijo mogoče zaračunati 
za katerokoli operacijo, opravljeno 
z robotskim sistemom. 
Dobavitelj, ki skrbi za naše podro-
čje in spremlja delo z robotskimi 
sistemi na tem področju, je npr. 
za Italijo že izdelal poročilo za leto 
2022. Po njem je 64 odstotkov 
vseh robotskih operacij v tej državi 
uroloških,  22 odstotkov abdomi-
nalnih, 8 odstotkov pa ginekolo-
ških. Tako da možnost za širjenje 
te metode na druga področja še 
vedno obstaja. 

Robotsko asistirana kirurgija je 
zaradi visokih cen aparature in 
potrošnega materiala stroškovno 
draga metoda. Ali tu prihaja do 
kakšnih sprememb? Vemo, da je 
imel proizvajalec našega robot-
skega sistema Intuitive Surgical 
vsa ta leta popoln monopol, saj 
kljub nekaterim poskusom na trgu 
niso imeli konkurence.

Konkurenca ves čas dela in se je 
zdaj že pojavila na trgu. Tudi v 
Evropi so se že predstavili. Nji-
hov robotski sistem se imenuje 
HUGO in sam sem ga že imel pri-
ložnost preizkusiti. Je malo dru-
gačen, a hkrati zelo podoben. 
Podjetje Intuitive Surgical se te 
konkurence zaveda, zato razvija-
jo vedno nove produkte. Tako so 
razvili recimo robota, ki operira 
le skozi eno odprtino oz. port. 
Hkrati pa so začeli tudi zniževa-
ti svoje cene. Za zdaj predvsem 
tako, da posameznim orodjem 
povečujejo število življenj, kar 
poceni strošek posameznega 
posega.     

Bi ob koncu še kaj dodali?

Še vedno mislim, da je bila uved-
ba robotske kirurgije prava pot za 
naš oddelek, pa tudi za vso bol-
nišnico in njeno prepoznavnost. 
Pot je bila težka do začetka, pa 
tudi naprej ni bila nič lažja. Težko 
je nek cilj doseči, a ga je potem 
treba tudi vzdrževati in nadgraje-
vati. Pred nami so vsekakor novi 
izzivi. Pohvaliti moram vse svoje 
sodelavce, tako zdravnike, pred-
vsem mlade, ki kažejo velik inte-
res in so zelo zavzeti in delovni, 
kot tudi medicinske sestre. Te so 
zaradi kadrovske podhranjenosti 
res zelo obremenjene.
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PREMS 2022 – IZKUŠNJE PACIENTOV Z 
OBRAVNAVO V BOLNIŠNICI
Mag. Hilda Maze
Direkcija  

Med 6. aprilom in 18. majem 2022 je potekala na-
cionalna raziskava PREMS – Izkušnje pacientov z 
obravnavo v bolnišnici. V anketi je sodelovalo 399 
naših pacientov (od skupno 3206 v Sloveniji). Po 
številu oddanih vprašalnikov smo zasedli prvo mes-
to v Sloveniji, za kar se lahko zahvalimo predvsem 
našim medicinskim sestram, ki so jih očitno z dovolj 
pozitivne energije delile pacientom.  Anketni vpra-
šalnik so dobili pacienti, ki so v bolnišnici preživeli 
vsaj eno noč. Nacionalni inštitut za javno zdravje je 
podatke obdelal. Rezultati nam omogočajo vpog-
led v naše delo skozi oči naših uporabnikov – paci-
entov. Pomagajo nam lahko prepoznati naše dobre 
prakse in hkrati podajo sliko, kje so še možnosti za 
izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe.

V anketi je sodelovalo 59 % žensk in 41 % moških. 
Najštevilčnejšo starostno skupino predstavljajo paci-
enti v starosti od 55 do 74 let (44,6 %). Več kot 65 % 
jih ima končano srednješolsko izobrazbo ali več. Svo-
je zdravje ocenjuje kot zelo dobro ali dobro 61,4 % 
anketirancev, 44 % jih ima kronično bolezen. Skoraj 
dve tretjini pacientov sta bili na sprejem naročeni. 

Anketa je bila pripravljena tako, da je večinski del 
trditev omogočal kvantitativno obdelavo podat-
kov. Dodani sta bili še dve odprti vprašanji o tem, 
kaj je bilo po pacientovem mnenju posebno dob-
rega med hospitalizacijo in kaj bi lahko še izboljšali. 
Rezultati so predstavljeni po pomenskih sklopih in 
strokovnih področjih. KRG pomeni kirurške oddel-
ke (Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo, 
Travmatološki oddelek, Oddelek za žilno kirurgijo, 
Urološki oddelek, ORL), ORT – (Oddelek za ortope-
dijo in športne poškodbe), INT – interne oddelke 
(Kardiološki oddelek, Oddelek za bolezni prebavil, 
Oddelek za ledvične bolezni, Nevrološki oddelek, 
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, 
Oddelek za hematologijo in onkologijo, Oddelek 
za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo), 
GIN – Ginekološko porodniški oddelek. V zadnjem 

stolpcu (SLO) je povprečna ocena trditve oziroma 
kazalnika za Slovenijo. Rezultati kažejo, koliko od-
stotkov pacientov se je večinoma ali popolnoma 
strinjalo s posamezno trditvijo.

Sprejem in namestitev 
na oddelek KRG ORT INT GIN SLO

V bolnišnici so spremenili 
datum sprejema na 
kasnejši čas.

37 % 54 % 27 % 10 % 22 %

Čas do namestitve v 
posteljo je trajal manj 
kot 1 uro.

45 % 54 % 57 % 49 % 62 %

Dolgo sem čakal na svojo 
posteljo na oddelku. 33 % 12 % 18 % 13 % 18 %

Datum sprejema so največkrat spremenili na Od-
delku za ortopedijo in športne poškodbe, kar je 
nedvomno posledica zmanjšanja obsega opera-
tivnega programa zaradi epidemije covida-19. Čas 
do namestitve v posteljo je težava na internističnih 
oddelkih, kljub temu, da rezultati tega ne kažejo, je 
pa to razvidno iz zapisanih komentarjev pacientov:
•	 Moti me čas obravnave na urgenci do prihoda 

na oddelek, saj sem bila v obravnavi več kot 6 ur, 
nisem zaužila hrane in redne terapije.

•	 Nedopustno za kateregakoli pacienta, za kate-
rokoli diagnozo in ne glede na starost, da si bol-
nišnica lahko privošči, da leži na hodniku 40 ur 
in mimo hodijo vsi. V današnji situaciji si vsak za-
služi, da gre na stranišče in si ima kje umiti zobe. 

Obravnava zdravnikov KRG ORT INT GIN SLO
Zdravniki so me 
obravnavali vljudno in 
spoštljivo.

85 % 97 % 89 % 94 % 92 %

Na vprašanja sem dobil 
razumljive odgovore. 71 % 97 % 76 % 90 % 84 %

Če me je kaj skrbelo, 
sem se lahko pogovoril z 
zdravnikom.

64 % 82 % 67 % 80 % 75 %
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Predstavili so mi načrt 
zdravljenja. 71 % 85 % 61 % 79 % 75 %

Zdravnik mi je jasno 
razložil potek zdravljenja 
in mogoče zaplete.

70 % 74 % 68 % 82 % 78 %

Zdravnik mi je po posegu 
razložil, kako je potekal 
poseg.

63 % 73 % 67 % 83 % 74 %

V odločitve glede 
zdravljenja sem bil 
vključen toliko, kot sem 
želel.

72 % 80 % 70 % 84 % 79 %

Zdravniki so pred mano 
govorili, kot da me ni. 8,2 % 5,9 % 11 % 3,4 % 7,4 %

Rezultati kažejo, da pacienti ponekod potrebujejo 
več razlage, da bi razumeli, kaj se dogaja med nji-
hovim zdravljenjem. V zapisih je bilo precej pohval, 
prav  posebej je bila poimensko večkrat pohvaljena 
Kaja Rebek, dr. med., z Ginekološko-porodniškega 
oddelka. Tako kot vselej se najdejo komentarji, ki 
nam ne morejo biti v ponos, če vsaj malo držijo:
•	 Odnos zdravnikov je zelo na nizki stopnji – bo-

govi v belem ali roboti. 
•	 Boljši in natančnejši pogovor z zdravnikom. Sko-

raj vsi imajo koncesijske ambulante, vsaj glavni, 
drugi pa delajo pri njih. Tako v bolnišnici pri njih 
ne moreš dobiti informacij, edino če prideš k 
njim privat.

Obravnava medicinskih 
sester KRG ORT INT GIN SLO

Medicinske sestre so me 
obravnavale vljudno in 
spoštljivo.

82 % 97 % 87 % 89 % 90 %

Na vprašanja, ki sem 
jih zastavil medicinski 
sestri, sem dobil 
razumljive odgovore.

75 % 97 % 82 % 87 % 87 %

Ko sem potreboval 
pomoč medicinske 
sestre, je trajalo do 5 
minut, da je prišla.

84 % 96 % 82 % 91 % 89 %

Če me je bilo strah ali 
sem se česa bal, sem se 
lahko o tem pogovoril z 
medicinsko sestro.

71 % 85 % 76 % 84 % 81 %

Dobil sem pomoč 
medicinske sestre, ko 
sem šel na stranišče.

84 % 85 % 86 % 91 % 88 %

Ocene posameznih trditev se razlikujejo med od-
delki. Na kirurških oddelkih bodo morale medicin-
ske sestre, kljub velikemu obsegu dela, pri izvajanju 
negovalnih aktivnostih posvetiti več pozornosti 
vprašanjem pacientov. Kratka razlaga in vzpodbuda 
pacientom ogromno pomenita, kar je razvidno tudi 
iz komentarja:
•	 Hitra odzivnost medicinskih sester pri klicu po 

pomoči. Prijazne medicinske sestre, ki so bile 
ves čas na voljo.

Seveda so bili v zapisih tudi negativni komentarji, 
pri katerih se moramo zamisliti in narediti, kar je tre-
ba, da teh v naslednji anketi ne bo več:
•	 Bolj ljudski odnos do pacienta  od določenih 

medicinskih sester.
•	 V poklicu medicinskih sester so mlade punce, ki 

imajo po 3 cm dolge nohte. Kako naj le-ta umije 
in menja pleničke otroku ali umije pacienta, saj 
ga samo opraska.

Komunikacija in 
podajanje informacij KRG ORT INT GIN SLO

Zgodilo se mi je, da 
je nek zdravnik ali 
medicinska sestra o moji 
bolezni rekla eno, drug 
zdravnik ali medicinska 
sestra pa čisto nekaj 
drugega.

7,1 % 0 % 7 % 9,1 % 5,9 %

Če je želel član moje 
družine govoriti z 
zdravnikom, je bilo 
dovolj priložnosti zato.

66 % 83 % 67 % 65 % 68 %

Pojasnili so mi razloge 
za jemanje novo 
predpisanih zdravil.

91 % 100 % 88 % 97 % 94 %

Pojasnili so mi možne 
neželene učinke novo 
predpisanih zdravil.

62 % 73 % 61 % 68 % 70 %

Še vedno se dogaja, da podajamo svoje videnje 
zdravljenja in oskrbe pacienta. Takšne izjave so ne-
potrebne, saj pacientom popolnoma po nepotreb-
nem prinašajo zaskrbljenost:
•	 Razčistiti bi bilo potrebno različna mnenja/prakse, 

da ne pride do zmedenosti pacienta. Vsaka medi-
cinska sestra pove nekaj drugega. Pomembno je, 
da se medicinska sestra, ki ni vključena v zdravlje-
nje pacienta, ne vtikuje in ne podaja strokovnih 
mnenj glede diagnoze pacienta. 
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•	 Problem je komunikacija med zdravstvenim 

osebjem, vsak ti poda drugačno mnenje in in-
formacije.

Rezultati kažejo, da bi bilo poleg informacij, ki jih 
dobijo pacienti, treba dati še večji poudarek na in-
formacije, ki jih dobijo njihovi svojci.

Osredotočenost na 
pacienta KRG ORT INT GIN SLO

Zdravstveno osebje 
je storilo vse za 
zmanjšanje bolečin.

87 % 97 % 87 % 95 % 88 %

Bolnišnično osebje je 
pri izvedbi moje oskrbe 
dobro sodelovalo med 
seboj.

75 % 100 % 89 % 86 % 89 %

V bolnišnici so mi 
zagotovili dovolj 
zasebnosti.

63 % 81 % 60 % 82 % 72 %

Za obvladovanje bolečine smo po oceni pacientov 
dokaj dobro poskrbeli, na kar se nanaša naslednji 
komentar:
•	 Po operaciji se je osebje zelo trudilo, da ni bilo 

bolečin. Prijaznost in dostopnost tako zdravni-
kov kot medicinskih sester in obravnavanje vsa-
kega pacienta kot posameznika.

Manj dobro smo se ponekod odrezali pri koordina-
ciji zdravljenja in zagotavljanju zasebnosti.

Bivalni pogoji in oskrba KRG ORT INT GIN SLO

Bolniška soba oz. 
oddelek, na katerem 
sem bil nameščen, je bil 
zelo čist.

67 % 85 % 79 % 77 % 79 %

Stranišče in kopalnica 
sta bila zelo čista. 56 % 75 % 64 % 53 % 70 %

Menim, da je bolnišnična 
oprema (postelje, 
vzmetnice, omarice) v 
dobrem stanju.

73 % 79 % 71 % 58 % 75 %

Vedno so mi 
ponudili hrano z 
mojimi posebnimi 
prehranskimi zahtevami 
(npr. brez mleka, 
vegetarijansko,…).

67 % 75 % 60 % 88 % 77 %

Bolnišnično prehrano bi 
ocenil kot dobro. 75 % 94 % 79 % 83 % 76 %

Ponoči me je motil 
hrup, ki ga je povzročalo 
zdravstveno osebje.

23 % 3 % 23 % 31 % 15 %

Ponoči me je motil hrup, 
ki so ga povzročali drugi 
pacienti.

39% 15% 49% 23% 32%

Standard bivanja pacientov v času hospitalizacije je 
odvisen od več dejavnikov. Higienske razmere niso 
vedno zadovoljive zaradi prostorskih omejitev: 
•	 Sobe so brez kopalnic s staro opremo. Toaleta 

na Urološkem oddelku je katastrofa, na žen-
skem smrdi iz kanalizacije.  

Opremljenost bolniških sob je odvisna od lokacije 
oddelka: 
•	 Boljša oprema, če odmislim dotrajanost prosto-

rov, nočnih omaric, WC-jev, tušev, da ni prostora 
za osebne stvari. Lahko bi zagotovili vsaj mo-
dernejše postelje, pri katerih se lahko nastavlja-
jo nakloni elektronsko. Pomagala bi tudi kakšna 
televizija, saj v prazni sobi težko odmisliš bole-
čino.

Pomanjkanje bolniškega perila se je tudi tokrat iz-
kazalo za problematično:
•	 Pižame primerne velikosti in dovolj brisač za pa-

ciente.
•	 Popolnoma neprimerni vzglavniki – le ti so bili 

omenjeni velikokrat.

Pacientka z Ginekološko porodniškega oddelka je 
podala svojo rešitev pomanjkanja oblačil za novo-
rojenčke:
•	 Oblačila za novorojenčke takoj dostopna (npr. 

vsak novorojenček dobi 5 bodijev in hlačk, ki jih 
s podpisom prevzameš in tudi vrneš, pacientka 
plača vsa nevrnjena oblačila).

Spanje je problem tako zaradi soležečih pacientov, 
zaposlenih ali gradbenih del:
•	 Manj hrupa izven bolnišnice ter bolj izolativna 

vrata bolniških sob.
•	 Potreboval bi ušesne čepke za spanje.
•	 Pogoji za boljši spanec (boljše ležišče, odstrani-

tev nemirnih pacientov, ki motijo nočni počitek).
Kot kaže naslednji zapis, pa lahko za spanje pacien-
tov poskrbimo samoiniciativno:
•	 Medicinske sestre so me samoiniciativno pre-

stavile v drugo sobo, ko so se pojavili zapleti pri 
sopacientu. 
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Navodila in informacije 
pri odpustu iz bolnišnice KRG ORT INT GIN SLO

Ob odpustu sem prejel 
vse potrebne informacije 
o nadaljevanju 
zdravljenja

70 % 90 % 65 % 89 % 80 %

Ob odpustu sem dobil 
informacije o tem, 
katera zdravila moram 
jemati in kako

98 % 100 % 91 % 97 % 97 %

Razumel sem, kako 
jemati zdravila po 
odpustu iz bolnišnice

98 % 100 % 92 % 99 % 98 %

Povedali so mi, na katere 
bolezenske znake moram 
biti pozoren v zvezi z 
mojo boleznijo

74 % 100 % 82 % 97 % 90 %

Pacienti na kirurških in internističnih oddelkih me-
nijo, da niso vedno dobili dovolj informacij o  nada-
ljevanju zdravljenja in znakih, na katere morajo biti 
pozorni po odpustu iz bolnišnice.

Splošna ocena 
bolnišnične obravnave KRG ORT INT GIN SLO

Povprečje na lestvici od 
0 do 10 8,42 9,27 8,8 9,06 9,05

Na splošno je veliko število pacientov pohvalilo naše 
delo, predvsem prijaznost in dostopnost vseh zapo-
slenih. Največ kritike je bilo na neudobne postelje, 
vzmetnice in blazine. Velikokrat je bilo izpostavlje-
no, da bi si želeli imeti obiske svojcev. V enem zapi-
su je bilo posebej poudarjeno, da so obiski svojcev 
pomembni, ker pacient ni sposoben razumeti svoje 
bolezni.

V bolnišnici smo do leta 2019 izvajali svojo anketo 
o zadovoljstvu pacientov. Ker jo sedaj izvaja NIJZ, 
ni več potrebe, da to delamo sami. Zavedati se mo-
ramo dejstva, da anketa sama po sebi ničesar ne iz-
boljša. Rezultate lahko uporabimo ali pa ne. Pri tem, 
kar delamo, je najboljše, če izhajamo iz sebe in iz 
tega, kako bi si želeli biti obravnavani, če bi bili sami 
pacient v naši bolnišnici.
 

KAKOVOST V ZDRAVSTVENI NEGI
Mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg., Tatjana Dvoršak, dipl. m. s. 
Področje zdravstvene nege  

Zdravstvena nega je integrirana 
v delovanje multidisciplinarnega 
tima v bolnišnici, ki zagotavlja 
celovito zdravstveno obravnavo 
pacientov. Ima pomembno vlo-
go pri doseganju zadovoljstva 
pacientov, saj je prav zdravstve-
na nega tista, ki jo pacienti v 
zdravstveni obravnavi najlažje 
ocenjujejo. Vizija zdravstvene 
nege je poleg doseganja zado-
voljstva pacientov predvsem 
doseči odličnost, ki temelji na 
znanju, veščinah, učinkovitosti. 
Zahteva nenehno izboljševanje 
kakovosti, ki v praksi zdravstvene 

nege predstavlja raven standar-
dne oskrbe pacienta. S standardi 
zdravstvene nege zagotavljamo 
strokovno in varno obravnavo 
pacientov ter preprečujemo zap-
lete v zdravstveni obravnavi, ki bi 
za paciente lahko pomenili pos-
labšanje njihovega zdravstvene-
ga stanja. 

V zdravstveni obravnavi na po-
dročju zdravstvene nege sprem-
ljamo kazalnike kakovosti, ki so: 
pojavnost razjed zaradi pritiska, 
padci hospitaliziranih pacientov, 
poškodbe z ostrimi predmeti, 

neželeni dogodki in pogovori 
o varnosti. Med kazalnike, ki so 
merilo strokovnosti, med dru-
gim sodijo tudi obvladovanje z 
zdravstvom povezanih okužb, 
preprečevanje okužb krvi zaradi 
katetrov, okužb, povezanih s traj-
nimi urinskimi katetri, prehran-
sko presejanje pacientov, izvaja-
nje prisilnih varovalnih ukrepov, 
obvladovanje dokumentacije in 
informacijskega sistema v zdra-
vstvu.  

Če kakovost opredelimo, mora-
mo imeti tudi merila, s katerimi 
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jo izmerimo. V naši bolnišnici za 
ocenjevanje kakovosti zdravstve-
ne nege uporabljamo namensko 
pripravljen obrazec »Negovalna 
vizita« SMP OP011 OB01, s kate-
rim ocenjujemo:
- upoštevanje negovalnih stan-

dardov osebne higiene in ure-
jenosti ter izvedbo aktivnosti 
zdravstvene nege pri pacien-
tih;

- upoštevanje kriterijev in ne-
govalnih standardov ureje-
nosti neposredne pacientove 
okolice;

- upoštevanje kriterijev za iz-
polnjevanje negovalne doku-
mentacije;

- upoštevanje kriterijev ureje-
nosti izvajalca zdravstvene 
nege na delovnem mestu. 

Merila za ocenjevanje kakovo-
sti izvedenih aktivnosti so pos-
tavljena na osnovi nacionalnih 
smernic, standardov zdravstve-
ne nege ter organizacijskih na-
vodil, veljavnih v naši bolnišnici. 
Zapisana so v dokumentu »Krite-
rij negovalna vizita« SMP OP 011 
P01. Na podlagi postavljenih kri-
terijev ocenjujemo dejansko iz-
vedene aktivnosti, prepoznamo 

neskladja med zahtevanimi in 
izvedenimi aktivnostmi ter načr-
tujemo spremembe za izboljša-
nje kakovosti. Z negovalno vizito 
dobimo odgovor, ali smo dosegli 
želeno raven zdravstvene nege. 

Negovalno vizito kot orodje za 
ocenjevanje kakovosti v naši bol-
nišnici izvajamo že od leta 2013. 
V letošnjem  letu smo posodobili 
obrazec ter natančno opredeli-
li kriterije za ocenjevanje. V letu 
2022 je bilo opravljenih 310 ne-
govalnih vizit, ki so jih opravile 

glavne medicinske sestre oddel-
kov ter 41 nadzornih negovalnih 
vizit, ki sta jih opravili koordina-
torki področij. Smisel strokov-
nega nadzora kakovosti pa ni le 
prepoznavanje neskladij, temveč 
prepoznavanje vzrokov zanje ter 
uvajanje potrebnih sprememb. V 
letu 2022 smo izvedli naslednje 
aktivnosti za odpravo neskladij: 
organizirali smo 36 tematskih 
internih strokovnih izobraže-
vanj, izvedli smo posodobitev 
posameznih negovalnih stan-
dardov, v planu za leto 2023 pa 
je posodobitev negovalne do-
kumentacije. Negovalna vizita je 
tudi priložnost za prepoznavo in 
medsebojno delitev dobrih pra-
ks.  

Odličnost zdravstvene nege ni 
le vizija, je smer, po kateri smo 
dolžni stopati, zagotavljati nivo 
strokovne obravnave, zagotoviti 
zadovoljstvo in varnost pacien-
tov ter tudi ekonomičnost pro-
cesov. 
Ob tem se moramo zavedati in si 
priznati, da je nepogrešljiva prvi-
na profesionalnosti prav presoja 
lastnega dela. 

 Naj vam novo leto prinese nove 
začetke in nove cilje. 
Naj na tej poti ne bo veliko ovir, 
le-te pa naj predstavljajo izziv. 
 

 

 

 

Želimo vam vesele  
praznične dni, v novem  
letu 2023 pa obilo  
zdravja,sreče,  
zadovoljstva in miru. 

Področje zdravstvene nege 

 

Naj bo novo leto, 

leto upov in pričakovanj,  

novosti in sprememb,  

velikih dogodkov in novih začetkov.  

Naj se vam izpolnijo vsa pričakovanja, 
naj bodo začetki prijetni,  

naj jih bo čim več in naj vam prinesejo 
mnogo osebnega zadovoljstva. 

 

Kolektiv Transfuzijskega centra 
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MERJENJE SKLADNOSTI HIGIENE ROK V 
SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE V DRUGEM 
POLLETJU 2022

Dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med., mag. Alenka Petrovec Koščak, dipl. san. inž., Majda Hrastnik, dipl. m. s.  
Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb   

Okužbe, povezane z zdravstvom 
(OPZ), prizadenejo več milijonov 
ljudi po vsem svetu. Vemo, da je 
higiena rok tisti ukrep pri prepre-
čevanju OPZ, ki je najpreprostej-
ši, najcenejši in dokazano najbolj 
učinkovit. V zadnjih dvajsetih le-
tih smo v bolnišnicah naredili po-
memben preskok, ko smo z umi-
vanja rok z milom in vodo prešli 
na razkuževanje rok z alkoholnimi 
razkužili. Ta način je od umiva-
nja rok bolj hiter, učinkovitejši in 
manj poškoduje kožo, poleg tega 
omogoča, da roke razkužimo na 
mestu obravnave pacienta.
V Slovenijo je prišla pobuda za 
merjenje skladnosti higiene rok 
že leta 2012, v Splošni bolnišnici 
Celje pa smo z merjenjem pričeli 
leta 2013 po metodologiji Sve-
tovne zdravstvene organizacije in 
glede na določila Ministrstva za 
zdravje, saj je to obvezen kazalnik 

kakovosti vseh akutnih sloven-
skih bolnišnic. Merjenje opravi-
mo z neposrednim opazovanjem 
zaposlenih, kar nam prinese naj-
boljši rezultat, ker opazujemo, ali 
je bila higiena rok opravljena ob 
pravih indikacijah in s pravilno 
tehniko. V Službi za preprečeva-
nje in obvladovanje bolnišničnih 
okužb (SPOBO) že nekaj let be-
ležimo podatke s pomočjo ra-
čunalniške podpore z uporabo 
programa SpeedyAudit, s katerim 
so zbrani podatki sproti posre-
dovani na portal, preko katerega 
takoj dobimo povratne informa-
ciji v obliki želenih poročil. Na ta 
način smo zbiranje in obdelavo 
podatkov poenostavili, predvsem 
pa smo prihranili čas za ročno sta-
tistično obdelavo podatkov.

 Skladnost higiene rok v naši bol-
nišnici merimo dvakrat letno, v 
spomladanskem in jesenskem 
času. Pred pričetkom neposre-
dnega opazovanja zaposlene 
seznanimo s potekom opazova-
nja. Razkuževanje/umivanje rok 
(dejanje) pomeni eno opaženo 
umivanje/razkuževanje rok zapo-
slenih glede na priložnosti in in-
dikacije. Indikacija je opredeljen 
postopek, ko je treba opraviti hi-
gieno rok – mojih 5 trenutkov za 
higieno rok. Priložnost je potreba 
po higieni rok in opredeljuje vsaj 
enega od možnih petih trenutkov 
za higieno rok. Cilj je, da imamo 
skladnost večjo od 70 %, saj tako 
že dokazano vplivamo na zmanj-
šanje prenosa OPZ. Opazovanje 
poteka med aktivnim izvajanjem 
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postopkov na bolniških oddel-
kih, v povprečju 20 do 30 minut 
za vse skupine zaposlenih, ki so 
v tistem času prisotni. Opazova-
lec je lahko oseba, ki ima znanje 
o metodi petih trenutkov za hi-
gieno rok in pozna vsa navodila 
za higieno rok v ustanovi, pozna 
standarde izvedbe postopkov in 
posegov. Kot opazovalci higiene 
rok smo nemalokrat v položaju, 
da se sodelavci odzovejo na naše 
opazovanje z določeno zadrego. 
Reakcija na opazovanje je sča-
soma izgubila intenziteto, saj se 
opazovalci in opazovani navadijo 
drug na drugega.  Na morebitna 
vprašanja skušamo odgovarjati 
neposredno in spoštljivo. V SPO-
BO se trudimo, da bi bili med 
opazovanjem čim manj moteči za 
zaposlene in paciente, saj vemo, 
da je izvedba neposrednega opa-
zovanja za nekatere zaposlene 
lahko neprijetna.

Neposredno opazovanje pri nas 
opravljamo štiri zaposlene – dve 
iz SPOBO, ena z OIMOS in ena z 
Ginekološko – porodniškega od-
delka. Vse smo dodatno usposo-
bljene in opravljamo opazovanje 
po enotni metodologiji in poeno-
tenem pristopu.

V isto okolje lahko prihajamo tudi 
večkrat, da zberemo vsaj dve pri-
ložnosti za higieno rok na eno 
standardizirano bolniško posteljo 
na oddelku oz. 200 priložnosti na 
posamezni intenzivni enoti.

Zadnje opazovanje v letošnjem 
letu smo pričeli 24. novembra in 
ga še nismo popolnoma zaključi-
li. Zabeležili smo 1427 priložnosti 
in 1695 indikacij za higieno rok. 
Skupna skladnost je bila do danes 
86,3 %, kar je boljše od prve polo-
vice leta, ko je bila 82,4 %. Glede 

na posamezne korake so bili re-
zultati naslednji:
-  pred stikom s pacientom  83,5 

% (zabeleženih 424 priložnosti),
-  pred čistim/aseptičnim pose-

gom 80,5 % (zabeleženih 226 
priložnosti),

-  po možnem stiku s telesnimi 
tekočinami 85,9 % (zabeleže-
nih 284 priložnosti),

-  po stiku s pacientom 91,2 % 
(zabeleženih 411 priložnosti),

-  po stiku s pacientovo okolico 86,6 
% (zabeleženih 350 priložnosti).

Z rezultatom smo zelo zadovoljni, 
trudimo se zaposlene motivira-
ti za dosledno izvajanje higiene 
rok. To nam predstavlja izziv in 
priložnost za izboljšavo.

S kontinuiranim usposablja-
njem želimo izboljšati kulturo 
zavedanja in stopnjo dosled-
nosti pri izvajanju higiene rok 
kot temelju preprečevanja OPZ 
med različnimi poklicnimi sku-
pinami v zdravstvu. Tako pos-
tane higiena rok sestavni del 
vedenja zaposlenih pri delu s 
pacienti.
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DIALIZA – CEPILNO MESTO
Tanja Plevčak, dipl. m. s. 
Oddelek za bolezni ledvic in dializo  

Pri bolnikih s kronično ledvično bo-
leznijo in končno odpovedjo ledvic 
je povečano tveganje, da zbolijo 
zaradi okužb. Vzrok za to so spre-
membe v obrambnem sistemu 
organizma zaradi odpovedovanja 
ledvic ali prirojenih vzrokov, zaradi 
narave bolezni (sladkorna bolezen, 
nekatere avtoimunske bolezni), so-
časnih bolezni (zapleti sladkorne 
bolezni, srčno-žilne bolezni, bolez-
ni živčnega sistema), zaradi zdravil 
(imunosupresivi, citostatiki) in na-
čina zdravljenja končne odpovedi 
ledvic (dializa, presaditev ledvice). 
Med vzroki za obolevnost in smr-
tnost pri bolnikih z ledvično bolez-
nijo so ravno bolezni zaradi okužb 
na drugem mestu, takoj za bolezni-
mi srca in ožilja.

Zaradi velikega števila  bolnikov 
na hemodializi ter njihovih potreb 
po priporočenih cepljenjih se je 
porodila ideja, da dializa postane 
cepilno mesto.  Za pridobitev nazi-
va cepilnega mesta  smo potrebo-
vali odobritev s strani strokovnega 
direktorja bolnišnice in centralne 
lekarne. Treba je bilo zagotoviti 

primerne kadrovske in prostorske 
resurse.

Med temi je tudi imenovanje in 
izobraževanje  dializnih diplomira-
nih medicinskih sester  za cepilne 
sestre. Udeležile smo se izobraže-
vanja VARNO CEPLJENJE – DOB-
RA SKLADIŠČNA/ DISTRIBUCIJSKA 
PRAKSA CEPIV ter uspešno opravi-
le preizkus znanja.
 
Kot veliko prednost cepljenja na 
dializi smo ugotovili, da je:

Sabina Lipičnik, Saška Lampreht, Tanja Plevčak, Branka Marinšek
 

➢ spremljanje precepljenosti ve-
liko večje,

➢ dostopnost  do cepljenja večja,
➢ logistika izvedbe samega cep-

ljenja lažja,
➢ domačnost okolja izvedbe,
➢ izkoriščenost časa (med samim 

obiskom dializnega zdravlje-
nja),

➢ zaupanje cepilnim sestram, ki 
jih vsakodnevno srečujejo tudi 
na dializi,

➢ večja možnost promocije cep-
ljenja (pacienti vidijo, koliko 
drugih pacientov se cepi).

V letu 2021 smo proti gripi cepili 
67 bolnikov, letos pa 65.
Proti covidu-19 smo v letu 2021 
aplicirali 150 odmerkov cepiva Co-
mirnaty podjetja Pfizer, letos pa 54.
Proti hepatitisu B smo v letu 2021 
cepili 19 bolnikov, letos pa 21. 
Tako bomo s cepljenjem nadalje-
vali še naprej po navodilih zdrav-
nikov na dializi in smernicah ter 
priporočilu NIJZ-ja.
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IZVAJANJE DODATNIH PROGRAMOV IN 
NOVA INTERVENTNA ZAKONODAJA
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Služba za plan in analize  

Nova interventna zakonodaja 
(ZNUZSZS), sprejeta sredi poletja 
in dopolnjena v jeseni letos, je z 
namenom skrajševanja čakalnih 
dob in povečanja dostopnosti do 
zdravstvenih storitev omogočila 
tudi sklepanje podjemnih pogodb 
z lastnimi zaposlenimi. Njen na-
men je omogočiti poleg rednih 
programov tudi izvajanje progra-
mov izven rednega delovnega časa 
(dodatni programi) in s tem zago-
tovitev povečane realizacije skupih 
programov. Podjemne pogodbe z 
navedenim namenom je mogoče 
sklepati do konca leta 2023. 

Pri sklepanju podjemnih pogodb 
z lastnimi zaposlenimi pa je treba 
upoštevati omejitve, ki jih prinaša 
zakonodaja. Namreč, za sklenitev 
podjemne pogodbe mora biti za-
gotovljen vir financiranja, pred-
hodno mora biti opravljena pisna 
analiza, iz katere izhaja stroškovna 
učinkovitost pogodbe. Storitve po 
podjemnih pogodbah se morajo 
izvajati izven rednega delovnega 
časa, kar mora biti tudi ustrezno 
izkazano v evidenci delovnega 
časa. Velik poudarek je na tem, da 
je pred sklenitvijo podjemne po-
godbe opravljena analiza stroškov-
ne učinkovitosti, pri kateri je treba 
upoštevati vse stroške, povezane 
z opravljanjem zdravstvenih stori-
tev, za katere se sklepa podjemna 
pogodba. Gre za analizo stroškov 
dela, materiala, storitev, amortiza-
cije in drugih stroškov poslovanja, 

povezanih z opravljanjem vrste 
zdravstvene storitve oziroma stori-
tev, ki so predmet pogodbe.  

Naša bolnišnica je pričela priprave 
za sklepanje podjemnih pogodb 
za dodatne programe ob koncu 
poletja. Programe smo razdelili v tri 
sklope: operativna dejavnost, am-
bulantni pregledi in ambulantna 
diagnostika. Nekatere programe 
smo izvajali kot dodatne že v pre-
teklosti, nekateri pa so bili določeni 
na novo. Kriterij pri tem so bile ča-
kalne dobe in čakajoči pacienti.

Že vnaprej smo vedeli, da bomo 
imeli pri določitvi cen izvajalcev 
dodatnih programov za izvajanje 
preko podjemnih pogodb problem 
predvsem pri ambulantih pregle-
dih, ki so s strani ZZZS-ja nizko 
ovrednoteni. Zato smo iskali rešitve 
v smeri, da  ambulantne preglede 
izvajamo skupaj z diagnostiko, za 
katero so čakalne dobe. 

V drugi polovici novembra smo s 
posameznimi predstojniki oddel-
kov pričeli razgovore za izvajanje 
dodatnih programov. Na sestankih 
in v razgovorih po sestankih smo 
določili nabore storitev, ki jih bomo  
izvajali kot dodatne programe po 
podjemnih pogodbah za posame-
zne oddelke, področja.  Problema-
tiko pri tem so predstavljale cene 
določenih storitev s strani ZZZS-ja, 
ki so podvrednotene. Še dodatno 
pa situacijo zaostruje dejstvo, da 

so se in se še ustvarjajo trgi zdra-
vstvenih storitev in možnosti za 
izvajanje teh storitev pri zasebnih 
izvajalcih. Pri primerjavah s tem so 
cene, ki jih bolnišnica lahko ponudi 
izvajalcem, načeloma nižje, saj so 
pogoji delovanja v bolnišnici dru-
gačni kot pri zasebnih izvajalcih, 
predvsem gre za sestave ekip. Ven-
darle smo se z večino oddelkov us-
peli dogovoriti za rešitve, ki so bile 
sprejemljive tako za izvajalce kot za 
bolnišnico. Cilj je bil, da podjemne 
pogodbe sklenemo s 1. 12. 2022 in 
po tem tudi že pričnemo izvajanje 
dodatnih programov. Vsekakor pa 
je bilo treba pri tem upoštevati vse 
kriterije v skladu z zakonodajo.

Poleg samega sklepanja podje-
mnih pogodb predstavlja velik 
administrativni zalogaj spremlja-
nje izvajanja. Zagotoviti je namreč 
treba, da se bodo v praksi izvajali 
tisti programi, za katere je bilo to 
vnaprej dogovorjeno.  Kajti le v 
tem primeru je možno zagotoviti 
stroškovno učinkovitost, ki nam jo 
nalaga zakonodaja. Glede na za-
konodajo pa bo treba zagotoviti 
tudi spremljanje obsega dela po-
sameznih izvajalcev v rednem de-
lovnem času in izven njega (datum 
in čas). Za te namene tudi izvajamo 
aktivnosti za avtomatiziranje poro-
čil o izvajanju dodatnih programov 
tako, da bo možno neposredno iz 
informacijskega sistema pridobiti 
vse potrebne podatke in se na ta 
način izogniti ročnim evidencam.  
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INFORMACIJA O POSLOVANJU 
1–10 2022
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Služba za plan in analize  

SB Celje je v obdobju 1–10 2022 
ustvarila prihodke v ocenjeni vi-
šini 110.772.925 EUR. Pri tem je 
skupna ocenjena višina odhodkov 
znašala 118.622.963 EUR. Glede 
na navedeno so stroški presegli 
prihodke za 7.850.038 EUR, kar po-
meni negativni poslovni izid s 7,09 
% izgube v celotnem prihodku. 

Načrtovani prihodki za obdobje 
1–10 2022 niso bili doseženi, pre-
seženi pa so bili načrtovani stro-
ški. Nedoseganje prihodkov iz-
haja iz nedoseganja pogodbenih 
zdravstvenih programov za ZZZS, 
predvsem akutne obravnave.  

Na stroškovni strani predstavlja 
dodatno breme bolnišnici pove-
čanje plač skupaj z regresom v 
oktobru ter tudi malic in potnih 
stroškov, kar s pogodbo z ZZZS-
-jem ni v celoti pokrito. Vsekakor 
pa vpliva na poslovanje tudi infla-
cija. V začetku leta je ZZZS prizna-
val 2-odstotno rast cen, trenutno 
se priznava v cenah zdravstvenih 
storitev 8,9-odstotna rast cen. Za-
radi ogromnega povečanja cen 
energentov, v bolnišnici predvsem 
plina, je priznana rast cen v cenah 
zdravstvenih storitev prenizka.  

Glede na navedene rezultate po-
slovanja je Svet zavoda SB Celje 
že poleti in tudi decembra obrav-
naval ukrepe za izboljšanje poslo-
vanja, ki jih je pripravilo vodstvo 
bolnišnice. Poglavitni ukrep, brez 

katerega ni možno stabilno poslo-
vanje, je doseganje pogodbenih 
programov in nasploh povečanje 
obsega programov dela. To omo-

goča tudi zakonodaja, saj so v 
letu 2022 programi za ZZZS pla-
čani v višini celotne dosežene re-
alizacije.   
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So kraji, ki so izjemni. 
So stvari, ki so posebne.  
So ljudje, ki so neprecenljivi.  

Naj bo leto 2023 izjemno, posebno in neprecenljivo. 
Splošno kadrovsko pravni sektor 
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PREHOD NA POSODOBLJENO VERZIJO 
NAVODIL IN KATALOGOV ZA BELEŽENJE 
SPP OD 1. 1. 2023

Mag. Mateja Manfreda Ibrić
Sektor za ekonomiko

Za izvajanje, beleženje, poročanje in obračunavanje 
zdravstvenih storitev v akutni bolnišnični obravnavi 
po sistemu SPP se od 1. 1. 2023 začnejo uporabljati:
• Mednarodna klasifikacija bolezni, enajsta ver-

zija avstralske modifikacije (MKB-10-AM, verzi-
ja 11); nova Mednarodna klasifikacija bolezni se 
bo uporabljala za obračunavanje zdravstvenih 
storitev v sistemu Izdatki, prav tako pa tudi pri 
izdaji napotnih zdravstvenih listin, e-BOL (za na-
men poročanja), za prijave poškodb pri delu in 
v sistemu on-line MP, in sicer od 1. 1. 2023 dalje;

• Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih 
postopkov, enajsta verzija (KTDP verzija 11);

• Standardi kodiranja – avstralska različica 11, 
slovenske dopolnitve;

• nova verzija slovenskega prevoda avstralske 
Klasifikacije skupin primerljivih primerov 
(SPP) za obračunavanje akutne bolnišnične 
obravnave po metodologiji SPP, verzija 10.0; z 
novo verzijo klasifikacije se za prehodno obdob-
je (2023–2024) uporabljajo začasne uteži;

• za razvrščanje v nove šifre SPP bo od 1. 1. 2023 v 
uporabi tudi nov razvrščevalnik (gruper).

Slovenski prevod Klasifikacije skupin primerlji-
vih primerov (SPP), verzija 10.0, ter nov gruper bo 
ZZZS objavil predvidoma v začetku decembra. Prav 
tako pričakujemo tudi  dodatna pojasnila za bele-
ženje, ki veljajo v Sloveniji. V prihodnjem letu bo 
ZZZS objavil  še novo verzijo programa E-knjiga, ki 
bo združeval šifranta MKB-10-AM in KTDP, indeksa 
bolezni in postopkov ter standarde kodiranja.    
Spremembe bodo veljale za obravnave, zaključene 
od 1. 1. 2023 dalje, to je ne glede na datum začet-
ka obravnave. Če ima storitev datum začetka pred 
1. 1. 2023 in datum zaključka po 1. 1. 2023, se pri 
obračunu šifre SPP, diagnoze in postopki za celotno 
obravnavo navedejo iz nove klasifikacije.

V Sloveniji je sistem beleženja SPP v akutni bol-
nišnični obravnavi v veljavi že od leta 2004. Zad-
njih deset let je v uporabi verzija 6.0, s 1. 1. 2023 
prehajamo na verzijo 11.  Glede na to, da pre-
hajamo na bistveno bolj sodobno verzijo kata-
logov, gre tudi za precej velik obseg sprememb, 
ki nas čakajo v januarju. V nadaljevanju jih nekaj 
navajamo:

1. Posodobljena Mednarodna klasifikacija bolezni 
MKB-10-AM verzija 11 uvaja preko 1100 novih dia-
gnoz, ukinja približno 200 do sedaj veljavnih šifer 
diagnoz iz verzije 6.0, velik je tudi delež diagnoz, pri 
katerih je popravljen opis. 

Primer dodanih diagnoz: do sedaj je bila na voljo 
le trimestna koda diagnoze I48 atrijska fibrilacija, po 
novem šifrantu pa je na voljo razdelitev na 4.mestu

Trenutno na 
voljo le: I48 Preddvorna fibrilacija in 

undulacija

Dodane 
podrobnejše 
diagnoze

I48.0 Paroksizmalna preddvorna 
fibrilacija

I48.1 Persistentna preddvorna 
fibrilacija

I48.2 Kronična preddvorna fibrilacija
I48.3 Tipična preddvorna undulacija
I48.4 Atipična preddvorna undulacija

I48.9 Preddvorna fibrilacija in 
undulacija, neopredeljena

Primer ukinjenih diagnoz: 
Ostane na 
voljo le: D63 Anemija pri kroničnih boleznih, 

uvrščenih drugje

ukinjeno D63.0 Anemija pri neoplazmah 

ukinjeno D63.8 Anemija pri drugih kroničnih 
boleznih, uvrščenih drugje
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•	 ob koncu vsakega poglavja po organskih sis-

temih je dodan sklop diagnoz »Nenamerno 
predrtje in raztrganje organa ali strukture med 
posegom«  
(spodaj primer sklopa diagnoz  G97.3* Nena-
merno predrtje in raztrganje organa ali strukture 
živčevja med kirurškim posegom)

G97.31 Nenamerno predrtje in raztrganje dure 
med posegom

G97.32 Nenamerno predrtje in raztrganje 
hrbtenjače med posegom

G97.33 Nenamerno predrtje in raztrganje živčne 
korenine med posegom

G97.34 Nenamerno predrtje in raztrganje 
perifernega živca med posegom

G97.35 Nenamerno predrtje in raztrganje 
možganskega živca med posegom

G97.39 Nenamerno predrtje in raztrganje organa 
ali strukture živčevja med posegom 

•	 dodan je povsem nov nabor diagnoz za kronič-
na stanja U78.*-U88.*

2. Posodobljena Klasifikacija terapevtskih in diagno-
stičnih postopkov KTDP verzija 11 uvaja skoraj  500 
novih postopkov, približno toliko jih tudi ukinja, ve-
liko je tudi postopkov, pri katerih je popravljen opis.

Primeri:
36624-00 Perkutana nefrostoma ukinjeno
36624-01 Perkutana drenaža ledvic

- perkutana aspiracija ali 
drenaža ledvičnega abscesa, 
hematoma ali ciste

- nefrostomija

- punkcija ledvice

dodano

36537-02 Perkutana drenaža perinefričnega 
predela

•	 perkutana aspiracija ali 
drenaža ledvičnega abscesa, 
hematoma ali ciste na 
perinefritičnem predelu

dodano

96233-00 Robotsko asistiran poseg dodano

90343-00 Endoskopski poseg s prehodom 
na odprtega dodano

90343-01 Laparoskopski poseg s prehodom 
na odprtega dodano

90613-00 Artroskopski poseg s prehodom 
na odprtega dodano

 

Posodobljeni standardi kodiranja natančneje  opre-
deljujejo pravila šifriranja diagnoz in posegov, nekaj 
pomembnejših sprememb:
•	 dopolnjen je standard 0110 Sepsa, ki uvaja novo 

diagnozo R65.1 huda sepsa, ter pravila uporabe;
•	 uvaja se nov standard 0111 Bakteriemija staf. 

aureus, povezana z zdravstveno obravnavo;
•	 posodobljen in dopolnjen standard 0401 Slad-

korna bolezen določa, da kodiramo sladkorno 
bolezen in vse zaplete, povezane s SB, tudi če se 
z njimi v aktualni hospitalizaciji ni nič dogajalo, 
da tako pokažemo zahtevnost primera;

•	 in še vrsta drugih.

Obe klasifikaciji in standardi kodiranja bodo na vo-
ljo le v elektronski obliki, zato bomo vsa potrebna 
gradiva, vključno s prezentacijami po vsebinskih 
sklopih (slednje so le v angleškem jeziku), sproti ob-
javili tudi na intranetu, podstran »SPP in šifrira-
nje«. 

Sistem SPP je precej kompleksen in predvsem od 
zdravnikov zahteva veliko mero razumevanja in so-
delovanja. Zdravnik namreč lahko z natančnim opi-
som stanja in zdravljenja bolnika, kodiranjem vseh 
obravnavanih diagnoz in razvrščanjem le-teh po 
pomembnosti, ter natančnim navajanjem opravlje-
nih kliničnih postopkov močno vpliva na končno 
razvrščanje in doseženo utež. Zato naj bodo od-
pustnice čimbolj natančno in izčrpno napisane, 
tako, da bo iz njih resnično razvidno vse, kar smo pri 
bolniku naredili in katere diagnoze so pomembno 
vplivale na njegovo zdravljenje,  predvsem pa – dik-
tirati je treba pravočasno, tako da je mogoč zaklju-
ček dokumentacije do konca meseca oziroma do 
fakturiranja.

V januarju bomo izvedli izobraževanje o novo-
stih, prav tako pa načrtujemo tudi obiske po oddel-
kih, kjer bomo skušali podati dodatna pojasnila za 
posamezne stroke. Vas pa prosimo, da se pravočas-
no seznanite z novostmi v šifrantih diagnoz in po-
stopkov, da bosta tako izobraževanje kot tudi uved-
ba novosti v letu 2023 čim lažja.  
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IZZIV ISKANJA KADRA
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Med glavne izzive, s katerimi se 
danes spopadajo delodajalci na 
področju trga dela, gotovo sodi 
tudi iskanje kadra. V Sloveniji naj 
bi prihodnje leto kadra primanj-
kovalo že v 108 poklicih. Najbolj 
pereče pa je seveda na področju 
zdravstva. Zato je pomanjkanje 
kadra ključni izziv poslovanja v 
prihodnjem letu. 
Ključni korak je zagotovo, kje in 
kako bomo iskali nove kadre. 
Kanali iskanja (kje iskati) so lah-
ko zelo različni, odvisno od tega, 
koga želimo nagovarjati: karierni 
dnevi na univerzah, zaposlitveni 
sejmi, digitalni oglasi, priporočila 
zaposlenih, kampanja na druž-
benih omrežjih, mreženje na do-
godkih (sejmi, konference, okro-
gle mize), kjer je ciljna skupina … 
prav tako je bistveno vprašanje, 
ali kader iščemo sami ali s pomoč-
jo zunanjih strokovnjakov. 

Prav je, da si za iskanje nove ose-
be vzamemo čas. Tako lahko kan-
didate dobro spoznavamo, prav 
tako pa imajo tudi kandidati na 
voljo dovolj časa, da spoznajo nas 
kot delodajalca. Zavedati se je na-
mreč treba, da če želimo postati 

magnet za dobre kadre, če želimo 
biti privlačen delodajalec, mora-
mo kandidate postaviti v osrčje 
našega delovanja in razmišljanja, 
z namenom, da jim med proce-
som iskanja in izbiranja ponudi-
mo dobro zaposlitveno izkušnjo.

V letošnjem letu je Služba za kad-
rovske in splošne zadeve objavila 
256 razpisov v zdravstveni negi 
in poleg še 150 razpisov v drugih 
poklicnih skupinah. Zavedamo 
se, da je naša vloga najpomemb-
nejša, zato smo pristopili k nove-

ZDRAVNIKI DMS SMS STROKOVNI 
SODELAVCI

NEZDRAVSTVENI 
ZAPOSLENI TRANSPORT SKUPAJ

ŠTEVILO 391 503 448 204 319 91 2081 

mu, svežemu in sodobnejšemu 
postopku iskanja novih sodelav-
cev. Najpomembnejše pa je se-
veda, da kandidate sprejmemo v 
zadovoljnem in urejenem okolju. 

V naši bolnišnici nas je bilo konec 
oktobra zaposlenih 2081.

Na vseh področjih je kadrovski pri-
manjkljaj, zato bo naša vloga pri 
iskanju kadra ključna. Še bolj po-
membno pa je dobro ime Splošne 
bolnišnice Celje, ki mora postati 
zanimiv in zaželen delodajalec.
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AKREDITACIJSKA PRESOJA 2022 
Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav. 
Služba za organizacijo

V septembru 2022 smo imeli drugo ponovno 
presojo delovanja SB Celje v skladu z Mednarodnimi 
akreditacijskimi standardi za zdravstvene organizacije 
in s standardom ISO, ki je potrebna za veljavnost naših 
že pridobljenih certifikatov. Ekipa presojevalcev, ki 
so jo sestavljali Luka Ficko kot vodilni presojevalec, 
ter Danijel Grabar, dr. med., Željko Ferenčič, dr. 
med., in Aljaž Merše Vičič kot člani ekipe, je 5. in 6. 
oktobra 2022 ponovno sistematično po standardih 
pregledala vsa področja delovanja bolnišnice. 
Presojevalci na presoji ugotavljajo skladnost oziroma 
neskladnost našega delovanja z veljavnimi standardi 
AACI in ISO. Posamične ugotovitve presojevalcev 
izhajajo iz konkretnih primerov našega dela in okolja, 
s katerimi so se presojevalci neposredno seznanili ali 
so jih sami zaznali v delovnem okolju ali ob pregledu 
dokumentacije. Njihove ugotovitve nas včasih tudi 
presenetijo, vedno pa so nam v opozorilo, da svoje 
delo lahko še izboljšamo. V obsežnem poročilu 
so zabeležena konkretna ugotovljena odstopanja 
ter navedeno ime presojevalca, ki je odstopanje 
ugotovil. Za standarde, pri katerih ni bilo ugotovljenih 
neskladij, je potrjeno skladno delovanje. 
Letošnje ugotovitve presojevalcev so bile za nas manj 
ugodne kot v preteklih letih. Ugotovljena so bila 
kar štiri velika neskladja in 23 manjših. Za odpravo 
ugotovljenih neskladij smo pripravili korektivne 
ukrepe, ki jih je sprejel odbor za kakovost, potrdili 
pa so jih presojevalci. Za ohranitev veljavnosti 
certifikata moramo večja neskladja odpraviti v 
roku 60 dni, manjša pa v roku, kot je določen v 
korektivnih ukrepih, potrjenih s strani AACI. Poročilo 
presojevalcev s potrjenimi korektivnimi ukrepi je 
objavljeno na naši interni spletni strani: Kakovost (sb-
celje.local) pod zavihkom: Presoje. 

Pri letošnji presoji je bilo ugotovljeno večje število 
manjših neskladij, ki jih v skladu s sprejetimi 
korektivnimi ukrepi že odpravljamo. Zaskrbljeni smo 
predvsem zaradi neskladji, ki se kljub korektivnim 
ukrepom, ki smo jih izvajali v preteklih letih, 
ponavljajo, in so zaradi tega iz manjših prerastla v 
večja. 

1. Večja neskladja

1.1. Komisija za nadzor in uporabo opioidov

Kot večje neskladje na področju varnosti 
pacientov je bilo ugotovljeno, da SB Celje nima 
multidisciplinarne komisije za nadzor in uporabo 
opioidov. Gre za neskladje, ki je bilo s strani 
presojevalcev prepoznano že v preteklem letu, takrat 
kot manjše, letos pa zaradi ponovne ugotovitve kot 
večje. 

V skladu s standardom AACI moramo ustanoviti 
multidisciplinarno komisijo za analizo tveganj 
ter blaženje nezaželenih incidentov, povezanih 
z uporabo opioidov. Komisijo morajo sestavljati 
uprava, člani medicinskega osebja s predstavniki 
interne medicine, kirurgije, anestezije in osebja 
za obvladovanje bolečin. Članstvo podpornega 
osebja mora vključevati lekarniško in drugo klinično 
strokovno znanje, za katero je bilo ugotovljeno, 
da je potrebno. Komisija mora spremljati, meriti, 
analizirati, popravljati, sprejemati korektivne ukrepe 
in pregledovati učinkovitost svojih postopkov, da 
zagotovi uresničitev načrtovanih rezultatov ter 
oblikovati in razvijati prakse predpisovanja za nadzor 
bolečine, ki povečujejo stopnjo varnosti pacientov. 

V teku so že aktivnosti za imenovanje komisije, ki 
morajo biti dokončane najkasneje v roku 60 dni. 

1.2. Izvajanje pojasnilne dolžnosti

Naslednje večje neskladje, vezano na izvajanje 
zdravstvene dejavnosti, se nanaša na izvajanje 
pojasnilne dolžnosti. Tudi to neskladje se nam 
ponavlja, kljub temu, da so bili v preteklem letu 
izvršeni številni ukrepi za njegovo odpravo, v 
katere so bili vključeni vsi zdravniki. Večinoma gre 
za nedoslednosti pri izvajanju in dokumentiranju 
izvedbe pojasnilne dolžnosti pacienta, ki se kažejo 
v nepopolno izpolnjenem obrazcu za pojasnilno 
dolžnost, kot na primer, da pri podpisu pacienta 
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ali zdravnika, ki je pojasnilno dolžnost opravil, ni 
naveden točen čas – datum in  ura, ko sta zdravnik 
in pacient podpisala obrazec o izvedbi pojasnilne 
dolžnosti. Izvajanje pojasnilne dolžnosti ne izhaja 
samo iz standarda AACI, ampak je to ena izmed 
temeljnih pravic pacienta in dolžnosti zdravnika, 
ki je določena z Zakonom o pacientovih pravicah. 
Posledice neustrezne izvršitve pojasnile dolžnosti 
niso samo formalne, ampak se v primeru težave ali 
zapletov pri izvedenem posegu kažejo tudi v obliki 
odškodninske odgovornosti za škodo, nastalo zaradi 
zapletov, o katerih  pacient ni bil predhodno pravilno 
seznanjen. 

Korektivni ukrep določa, da mora vsak predstojnik 
opredeliti vrsto posegov z visokim tveganjem ter 
mesečno pregledati  zdravstveno dokumentacijo 
za 10 % izvedenih posegov z visokim tveganjem, 
preveriti ustreznost izpolnjevanja obrazcev, mesečna 
poročila o tem pa sproti pošiljati v Službo za kakovost. 

1.3. Proces upravljanja z medicinsko opremo

Tretje neskladje je bilo ugotovljeno pri presoji 
skladnosti delovanja s standardom, ki določa proces 
upravljanja z medicinsko tehnologijo, pri preverjanju 
katerega so presojevalci med presojo našli tri kose 
medicinske opreme, za katere ni bilo izkazanih 
dokazil o pregledu ali rednem vzdrževanju, 
Standard določa, da mora zdravstvena organizacija 
pripraviti in vzdrževati proces upravljanja z 
medicinsko opremo, ki zagotavlja izvajanje 
postopkov izbire, varne uporabe, preverjanja, 
testiranja in vzdrževanja ter s tem sprejemljivo 
raven varnosti in kakovosti. Ustrezno usposobljena 
oseba mora redno nadzirati, preizkušati, umerjati in 
vzdrževati opremo. Te zahteve morajo temeljiti na 
oceni tveganja v skladu s priporočili proizvajalca, 
strokovnimi praksami, ki temeljijo na tveganju, in/
ali izkušnjami zdravstvene organizacije ter veljavno 
zakonodajo ali predpisi. Ta proces mora zajemati 
tudi popis in označevanje medicinske opreme ter 
sistem opozoril glede opreme oz. njenega odpoklica. 
Proces mora zagotavljati začetne servisne preglede, 
ustrezno usposabljanje ter prikaz uporabe opreme, 
pa tudi merila za izbiro medicinske opreme.

Sprejeti ukrep določa, da skrbnik medicinske opreme, 
ki je hkrati tudi skrbnik procesa Obvladovanje 
medicinske opreme (SPV OP 004), poskrbi za odpravo 
neskladja ter dokazila o tem posreduje Službi za 

kakovost. Vsi skrbniki medicinske opreme bodo 
pozvani, da je treba upoštevati interna navodila in 
da v primeru nedelovanja/neustreznosti medicinske 
opreme o tem obvestijo vodjo Medicinske 
elektronike.

1.4. Upravljanje informacijske varnosti – varnost 
opreme

Četrto ugotovljeno neskladje se nanaša na standard 
Upravljanje informacijske varnosti, Varnost opreme. 
Pri presoji skladnosti delovanja s standardom o 
varnosti opreme je bilo na oddelku za bolezni ledvic 
ugotovljeno, da je bil med presojo računalnik lahko 
dosegljiv, saj se nahaja na hodniku, BIRPIS je bil 
aktiven, prav tako je bila dostopna dokumentacija 
vsem prisotnim na oddelku, enako v četrtem 
nadstropju, kjer je bila dokumentacija pacientov na 
hodniku. 
Standard glede varnosti opreme zahteva, da mora 
biti oprema nameščena ali zaščitena tako, da se 
zmanjšajo tveganja okoljskih groženj in nevarnosti 
ter priložnosti za nepooblaščeni dostop, organizacija 
pa mora imeti in izvajati pravila pospravljene 
mize in praznega zaslona, da zmanjša tveganja 
nepooblaščenega dostopa, izgube ali poškodbe 
podatkov. 

Interni akti in dokumenti SB Celje v celoti vključujejo 
zahteve po izvajanju navedenega standarda, 
odstopanja se kažejo v praksi, ki jo je treba spremeniti. 
V to je usmerjen tudi korektivni ukrep, ki določa, da 
medicinska dokumentacija ne sme biti dosegljiva 
osebju, ki ni vključeno v zdravstveno obravnavo 

 

 

 

      Srečno 2023. 

         Irma Kovač 
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pacienta, kar pomeni, da jo je treba shraniti na 
ustrezno mesto, kjer ne bo mogoče dostopati do nje. 
Vodja službe za kakovost bo na medicinskih oddelkih 
trikrat tedensko izvajal kontrolo glede spoštovanja 
zaupnosti ter mesečno poročilo o tem posredoval 
pooblaščeni osebi vodstva za kakovost. Treba je tudi 
preveriti oceno tveganja glede časovne aktivnosti 
računalnika po vpisu uporabnika. Navedene 
aktivnosti se že izvajajo. 

2. Manjša neskladja 

Manjša neskladja so bila ugotovljena na več 
področjih, tako na področju sistema vodenja 
kakovosti zaradi neovrednotenega postopka nabave, 
na področju kadrovanja zaradi neizvajanja postopka 
uvajanja zdravnikov pogodbenikov in ker zdravniki 
niso ocenjeni po kriteriju »povratne informacije in 
zadovoljstvo pacientov«, na področju medicinskega 
osebja pa zato, ker ne spremljamo  pravočasnega in 
čitljivega izpolnjevanja popisov bolezni. 

Neskladja so bila tudi na področju obvladovanja 
tveganj, kjer je treba poleg neželenih dogodkov 
spremljati tudi tako imenovane near-miss ali 
skorajšnje neželene dogodke, pri spremljanju 
pacientk po ginekoloških operacijah ter pri izvajanju 
in spremljanju posebnih varovalnih ukrepov.
Kot neskladje je bilo prepoznano tudi pomanjkanje 
negovalnega osebja, zaradi katerega so zaprte 
nekatere bolniške sobe. 

Na področju anestezije ter radiologije je bilo 
ugotovljeno, da bolnišnica ne vodi dokumentov s 
kliničnimi pooblastili za anesteziologe in radiologe.  
Na področju infrastrukture je bilo ugotovljeno, da je 
za zagotavljanje primerne infrastrukture potrebno v 
načrtovanje vključiti tudi izvajalce. Pri zagotavljanju 
farmacevtskih storitev pa je bila ugotovitev izvajalcev, 
da se stalno izobraževanje zdravstvenega osebja ne 
izvaja.

Na področju medicinske dokumentacije – 
popisov bolezni je bilo ugotovljeno pomanjkljivo 
podpisovanje SPP listov ter nedosledno dokazovanje 
pregleda laboratorijskih in EKG izvidov. 

Na področju fizičnega okolja so bile ugotovljene 
posamezne pomanjkljivosti pri zagotavljanju 
prometne varnosti, poškodovane pešpoti, 
nezaklenjeni prostori, ki bi morali biti zaklenjeni, 

pomanjkljivosti pri zagotavljanju varnosti in 
prepoznavanju tveganj fizičnega okolja, požarne 
varnosti, specialnih usposabljanj pri gašenju začetnih 
požarov in reševanju iz dvigal ter pri ravnanju z 
nevarnimi snovmi. 
Na področju sterilizacije je bil ugotovljen primer 
križanja umazane in čiste poti. 
Na področju informacijske varnosti je bilo 
ugotovljeno pomanjkanje nadzora pri dostopu do 
informacijskega sistema BIRPIS ter pomanjkljivosti 
pri zagotavljanju neprekinjenega poslovanja, saj 
postopek ne temelji na ustrezni oceni tveganj.  
  
3. Odprava neskladij

Večja neskladja so absolutna ovira za podaljšanje 
veljavnosti akreditacije, zato si moramo vsi zaposleni 
prizadevati, da jih čim prej, oziroma najkasneje v 
roku 60 dni odpravimo, in da tudi v nadaljevanju 
poskrbimo, da to teh neskladij ne bo več prihajalo. 
Seveda pa pri tem ne smemo zanemariti manjših 
neskladij, ki jih je ravno tako treba odpraviti v roku, 
ki je določen s potrjenimi korektivnimi ukrepi in 
zagotoviti, da se v bodoče ne bodo ponavljala. 
O ugotovljenih neskladij in sprejetih korektivnih  
ukrepih je Služba za kakovost že obvestila odgovorne 
osebe, v nadaljevanju pa bo tudi spremljala njihovo 
realizacijo. 
Ne glede na to, da ugotovitve presojevalcev izhajajo 
iz posamičnih primerov, pa morajo biti za nas vodilo, 
da redno in sistematično preverjamo svoje delovanje 
ter sprejete korektivne ukrepe v celoti  izvršimo in 
implemetiramo v naše postopke dela.  

H kakovosti delovanja SB Celje prispevamo vsi 
zaposleni, vsak v okviru svojega delovnega področja, 
delovnih nalog in kompetenc, ki jih imamo. Naj bo to 
naše vodilo tudi v letu 2023. 
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Kolektiv Očesnega oddelka

DRAGA LIDIJA!

Vsi zaključujemo eno obdobje živ-
ljenja – sodelavci Očesnega oddel-
ka in na drugi strani naša Lidija,  ki 
je odšla v pokoj. Tvoje stopničke 
do uspeha so vodile z razlogom, 
ker si želela  na svoji življenjski poti 
izraziti nesebično skrb za sočlo-
veka, mu pomagati v njegovih 
najbolj občutljivih trenutkih – kot 
je skrb za zdravje. Pravijo, da kdor 
deluje v začrtani smeri in kdor si 
močno želi in nekaj za to naredi, 
uspe. Predvsem je pomembna sa-
mozavest, in ti, Lidija, si jo imela.
Veliko plodnih let je za tabo, kate-
ra so izpolnili marljivost, uspeh in 
dobra volja. Dosegli smo jih tudi 
skupaj – z ramo ob rami. Vedno 
si bila zanesljiva, požrtvovalna, 
spoštljiva, poštena, vzorna, pripa-
dna delu in sodelavcem. Vedela si, 
kaj je prav in kaj ni. Iz tebe je vela 
toplina in pristno sočutje. Vzpod-
bude in vzgled si dajala ostalim 
sodelavcem, predvsem mlajšim. 
Za nas si bila odlična sodelavka, 
mentorica, prijateljica,…Dolga 
leta smo bili kot eno, medseboj-
no smo se spoštovali, vedno smo 

radi sodelovali. V imenu celotne-
ga kolektiva Očesnega oddelka 
se ti zahvaljujemo za vse lepe ure, 
ki smo jih preživeli pri delu in ob 
njem.

Paulo Coelho je napisal, da, če si 
nečesa želiš, stremi vse stvarstvo 
k temu, da se sanje uresničijo. 
Koliko vsega je za nas na tem 
svetu, če le imamo oči, da to 

opazimo in srce, da to vzljubimo 
in roko, da to stisnemo k sebi. 
Vemo, da si v življenju naredila 
veliko in vse, kar si naredila, si 
naredila iz srca. 

Zate se bo odprla nova pot, uso-
da ti bo odprla nove cilje, ki si jih 
želiš uresničiti. Predaj se dobre-
mu razpoloženju, sreča pa naj ne-
nehno ti polni srce.

Zaključeni študiji zaposlenih 

• Urban Antonič je 15. 9. 2022 zaključil visokošolski strokovni študijski 
program 1. stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede Celje in pridobil 
strokovni naziv »diplomirani zdravstvenik (VS)«

• Natalija Vrbek je 17. 9. 2022 zaključila visokošolski strokovni študij-
ski program 1. stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede Celje in pri-
dobila strokovni naziv »diplomirana medicinska sestra (VS)«

• Lina Savšek, dr. med., je 1. 9. 2022 zaključila podiplomski doktorski 
študij na Medicinski fakulteti Ljubljana in pridobila znanstveni na-
slov »doktorica znanosti« 

• Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. str., je 10. 10. 2022 zaključil po-
diplomski doktorski študij na Fakulteti za logistiko in pridobil znan-
stveni naslov »doktor znanosti«

Vsem iskreno čestitamo!
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naših izletih ter na skupnih druže-
njih. Želimo ti veliko zdravja, lepih 
trenutkov in uživaj v krogu svojih 
najdražjih. 

Zdi se kot včeraj, ko se je na Od-
delku za endokrinologijo in di-
abetes leta 1980 pričela poklicna 
pot Štefanije Zorko, medicinske 
sestre, ki je kasneje delo nadalje-
vala v diabetološki in endokrino-
loški ambulanti, kjer je ostala vse 
do upokojitve. Še danes ne more-
mo verjeti, kako vama je z Ireno 
uspevalo, da sta z dobro voljo in 
veliko pozitivne energije vrsto let 
sami delali v ambulanti. Vedno 
znova smo te občudovali, kako se 
ti je uspelo naučiti vseh računal-
niških novosti, ki smo jih nujno 
potrebovali pri opravljanju svoje-
ga dela, kljub temu, da si vztrajno 
ponavljala: »Tega se jaz ne mo-
rem naučiti«. Mi vsi, ki smo s te-
boj delili smeh in solze, uspehe in 
poraze, tako v službi kot doma, te 
bomo pogrešali v našem vsakda-
njem delovnem tempu in kratkih 
klepetih, ki so nas povezali v eno 

VAL UPOKOJITEV MEDICINSKIH SESTER 
NA ODDELKU ZA ANGIOLOGIJO, 
ENDOKRINOLOGIJO IN REVMATOLOGIJO

Kolektiv Oddelka za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo

Dobro, slabo smo delili, kar prine-
sel nam je čas, smo na leta poza-
bili, da hitijo mimo nas…

Tako so leta minila in v upokojitev 
konec leta 2021 Karlo Planinšek 
ter Štefko Zorko povabila, 
s 1. 9. 2022 pa se jima je še Metka 
Ratajc pridružila.

Karla Planinšek se je kot sre-
dnja medicinska sestra leta 1981 
zaposlila na Oddelku za ledvič-
ne bolezni in dializo, ta se je leta 
1994 preimenoval v Oddelek za 
presnovne in endokrine bolezni, 
nato pa v Oddelek za angiologi-
jo, endokrinologijo in revmato-
logijo, kjer je ostala vse do svoje 
upokojitve. Svoje delo je opra-
vljala izredno zavzeto, predano 
in odgovorno. Pridobljeno znanje 
je z veseljem prenašala na mlajše 
kolegice.  Naša Karla se je vedno 
znala spoprijeti s sprememba-
mi in novitetami, želja po novih 
izzivih jo je pripeljala do dela v 
revmatološki ambulanti. Pred njo 
je bilo ogromno novosti, dela z 
računalnikom, ampak vse to je z 
veseljem sprejela in delo odlično 
opravila. Bila je zgled vsem nam 
in z veseljem smo delili z njo vse 
lepe, prijetne ter tudi težke tre-
nutke. 

V imenu celotnega kolektiva Od-
delka za angiologijo, endokrino-
logijo in revmatologijo se ti, dra-
ga Karla, iskreno zahvaljujemo za 
vse skupne trenutke, ki smo jih 
preživeli na delovnem mestu, na 

veliko družino.
Ostani krepkega zdravja, vese-
lega srca, modrega pogleda na 
svet in lahkih nog za brezskrben 
potep.

Metka Ratajc je leta 1982 v bol-
nišnico Celje prišla in na Oddelku 
za ledvične bolezni in dializo izku-
šnje pridobivala. Na svoji poklicni 
poti je ostala zvesta internistič-
ni stroki, tako je vse do upokoji-
tve znanje pridobivala in delila z 
nami na Oddelku za angiologijo, 
endokrinologijo in revmatologi-
jo. Veliko let je z nami preživela 
in nas za svojo družinico je vzela. 
Rada je delila z nami vse, kar je 
znala in vse do penzije še v nočne 
se je podala. Vse kar je mogla je 
iz sebe dala, le malokdaj je utru-
jenost pokazala. Za vse naše sku-
pne trenutke, druženja, ti Metka 
iskrena hvala. Svoj čas vemo, da 
boš znala dobro izkoristiti, saj si 
se takoj po upokojitvi na morje s 
svojo družino odpeljala.   
Hvala ti za vse, želimo ti srečno, 
bodi zdrava, uživaj v morskih le-
potah in ne pozabi na naše skupaj 
preživete dobre delovne čase!
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IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Jasna Eržen, mag. upr. ved
Služba za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije

Izobraževanje predstavlja v orga-
nizaciji eno izmed pomembnejših 
dejavnosti razvoja zaposlenih, saj 
so ti njen največji kapital, v katere-
ga je treba vlagati. Izobraževanje 
je tesno povezano z usposablja-
njem, skupaj z učenjem pa pred-
stavlja temeljne dejavnosti razvoja 
zaposlenih.

V turbulentnih letih 2020 in 2021 
je bilo izobraževanje in usposa-
bljanje zaposlenih zaradi epidemi-
je covida-19 skoraj onemogočeno. 
Delno se je problem reševal z or-
ganizacijo izobraževanj na dalja-
vo, čemur smo se morali prilago-
diti tudi v Splošni bolnišnici Celje, 
zato smo v veliki meri organizirali 
interna e- izobraževanja na plat-
formi Smart Arena, kar je bila v 
dani situaciji edina izbira.

Tudi v prihajajočem letu 2023 
bomo nadaljevali z internimi e-iz-
obraževanji na platformi Smart 
Arena. Skozi vse leto bomo za-
poslene vabili na organizirane 
vsebine e-izobraževanj, ki so za 
določene poklicne skupine obve-
zne. Ob tej priložnosti vas želim 
nagovoriti, da e-vsebine opravite, 
ko boste nanje vabljeni.

Vsebine, ki bodo tudi v letu 2023 
kontinuirano potekale na platfor-
mi Smart Arena so:
- Varnost in zdravje pri delu – 

splošni del (Modul A),
- Varnost in zdravje pri delu – Pre-

meščanje bremen (Modul B),
- Varnost in zdravje pri delu – Var-

no delo z ostrimi predmeti (Mo-
dul C),

- Varnost in zdravje pri delu – Var-

v organizaciji Službe za razvoj kad-
rov, izobraževanje in specializacije 
oddajali vloge na Zdravniško zbor-
nico in Zbornico zdravstvene in 
babiške nege za pridobitev licenč-
nih točk, ki so ob poteku licence še 
kako pomembne.

Pred epidemijo smo v naši službi 
organizirali tudi izobraževanja ozi-
roma interne dogodke s področja 
psihološke stabilnosti, medoseb-
nih odnosov in primerne komu-
nikacije, ki sicer niso neposredno 
povezana s stroko, so pa pomemb-
na za zadovoljstvo zaposlenih na 
delovnem mestu in izboljšanje 
medosebnih odnosov, zato bomo 
s tovrstnimi izobraževanji nadalje-
vali tudi v prihodnje.

Verjamem, da lahko s strokov-
nostjo, spoštljivostjo, pozitivno 
naravnanostjo in dobrimi med-
sebojnimi odnosi naredimo našo 
bolnišnico še boljšo in lepšo. Z 
naštetimi vrednotami tudi pacien-
ti odhajajo iz bolnišnice zadovolj-
ni.

no delo z nevarnimi kemikalija-
mi (Modul D),

- Varnost in zdravje pri delu – Delo 
s slikovnim zaslonom (Modul E),

- Varnost in zdravje pri delu – 
Varstvo pred ionizirajočim seva-
njem (Modul F),

- Pojasnilna dolžnost,
- Varnost osebja v diagnostiki z 

magnetno resonanco.

Tako kot v letu 2021 in 2022, bosta 
tudi v prihajajočem letu e-vsebini 
z naslovom: Varni pred koronavi-
rusom in COVID-19, zaposlenim 
dostopni ves čas.

Zavedamo se, da izobraževanje 
vpliva na uspešno, strokovno in 
kakovostno opravljeno delo, zato 
nas žalosti, da smo s sredstvi za ta 
namen dokaj omejeni.

V prihodnje si želimo organizira-
ti čim več internih izobraževanj, s 
katerimi lahko omogočimo, da se 
med letom izobražuje večje šte-
vilo zaposlenih. Tako kot do sedaj 
bomo za vsa interna izobraževanja 
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6. SLOVENSKI KONGRES KLINIČNE 
KEMIJE IN LABORATORIJSKE MEDICINE V 
PORTOROŽU
Nina Cugmas, mag. farm.
Oddelek za laboratorijsko medicino

Slovensko združenje za klinično 
kemijo in laboratorijsko medi-
cino (SZKKLM) je med 19. in 20. 
septembrom 2022 organiziralo 
že 6. slovenski kongres klinične 
kemije in laboratorijske medici-
ne z mednarodno udeležbo pod 
pokroviteljstvom Mednarodnega 
združenja za klinično kemijo in 
laboratorijsko medicino (IFCC) ter 
Evropskega združenja za klinično 
kemijo in laboratorijsko medicino 
(EFLM). Sočasno je potekal tudi 
6. slovenski kongres inženirjev in 
tehnikov laboratorijske medicine. 
Vzporedna organizacija kongre-
sov je udeležencem omogočila 
odlično in pomembno komuni-
kacijo ter izmenjavo strokovnih 
izkušenj med različnimi strokov-
njaki, zaposlenimi na področju 
klinične kemije in laboratorijske 

medicine. 
V otvoritvenem delu so nas poz-
dravili: predsednica SZKKLM in 
organizacijskega odbora kon-
gresa mag. Lidija Gobec, tajnica 
EFLM prof. dr. Snežana Jovičić, 
predstojnik Katedre za klinično 
biokemijo Fakultete za farmaci-
jo Univerze v Ljubljani, profesor 
dr. Borut Božič, predstojnica 
Katedre za klinično biokemijo 
Medicinske fakultete Univerze 
v Mariboru, doc. dr. Evgenija 
Homšak in predsednica Zborni-
ce laboratorijske medicine Slo-
venije, dr. Pika Meško Brguljan. 
Pozdravne govore sta v prijet-
nem ambientu kongresnega 
centra Grand hotela Bernardin 
s priredbami ljudskih pesmi 
obogatila odlična glasbenika 
Duo Kralj Matjaž.

Kongres se je začel s plenarnim 
predavanjem ˝Future of Labo-
ratory  Medicine with emerging 
new technologies, big data and 
artificial intelligence˝ profesorja 
Sergia Bernardinija in se nada-
ljeval s predavanji iz naslednjih 
tem: Tekoče biopsije v laborato-
rijski medicini – trenutno stanje 
in obeti, Novosti v laboratorijski 
diagnostiki ledvičnih obolenj in 
Izzivi laboratorijske medicine pri 
obravnavi ščitničnih obolenj. V 
okviru vseh simpozijev so preda-
vali odlični tuji in domači strokov-
njaki. Na tokratnem kongresu je 

bila poudarjena tudi vloga mlaj-
ših strokovnjakov. Njim je bil na-
menjen simpozij Sekcija mladih 
v laboratorijski medicini, na ka-
terem so bile predstavljene mož-
nosti sodelovanja in povezovanja 
v evropskem in svetovnem pro-
storu ter njihovi projekti in vizije 
za aktivnosti v prihodnje. 

Pri vzporednem kongresu inže-
nirjev in tehnikov laboratorij-
ske medicine so bile prav tako 
predstavljene aktualne teme. 
Moderatorka simpozija Izzivi ur-
gentne laboratorijske medicine 
je bila predstojnica Oddelka za 
laboratorijsko medicino (OZLM) 
Splošne bolnišnice Celje, mag. 
Štefka Krivec, ki je imela tudi 
uvodno predavanje Laboratorij-

Otvoritev kongresa z uvodnim 
pozdravnim govorom predsednice 
SZKKLM, mag. Lidije Gobec

 Predavateljica in moderatorka 
simpozija Izzivi urgentne laboratorijske 
medicine, mag. Štefka Krivec
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ska medicina kot pomemben del 
urgentne obravnave bolnika. Na 
tem simpoziju je s predavanjem 
Vključenost laboratorijske medici-
ne v urgentno obravnavo akutnih 
krvavitev – izkušnje z aparatom 
ClotPro aktivno sodelovala tudi 
naša sodelavka Mojca Krivec. Na 
simpoziju Primeri dobrih labora-
torijskih praks pa je Mirjana Ku-
naj, zaposlena v Transfuzijskem 
centru SB Celje, predstavila pri-
spevek Beleženje in obravnava 
napak v Transfuzijskem centru SB 
Celje. 

Mojca Krivec med predstavitvijo svojega 
predavanja Vključenost laboratorijske 
medicine v urgentno obravnavo akutnih 
krvavitev – izkušnje z aparatom ClotPro

Nagrajenka mag. Štefka Krivec s predsednico SZKKLM, mag. Lidijo Gobec in 
predsednikom Komisije za podelitev društvenih priznanj, mag. Maksimiljanom 
Gorenjakom

Pomemben del kongresnega pro-
grama so bile tudi izobraževalne 
delavnice sponzorjev kongresa 
in razstava laboratorijske opreme 
ter posterska sekcija. Razstavlje-
nih je bilo kar 53 posterjev z zelo 
raznoliko tematiko s področja la-
boratorijske medicine. Dva smo 
pripravili tudi zaposleni na OZLM, 
in sicer Vpliv poteka epidemije Co-
vid-19 na izvajanje laboratorijskih 
testov na Oddelku za laboratorij-
sko medicino Splošne bolnišnice 
Celje (Barbara Kac, Lidija Gobec) 

in Problematika določanja LDL-ho-
lesterola pri pacientu z boleznijo 
jeter (Nina Cugmas). 

Dogajanje na kongresu je po-
pestrilo druženje ob večerji in 
izvrstni glasbi skupine Jazz Ladi-
es. Na slovesni večerji so podelili 
društvena priznanja tistim posa-
meznikom, ki so pomembno pri-
spevali k razvoju laboratorijske 
medicine v Sloveniji. 
Najvišje stanovsko priznanje, 
odličje Slovenskega združenja 
za klinično kemijo in laboratorij-
sko medicino za poseben prispe-
vek k razvoju in prepoznavanju 
klinične kemije in laboratorijske 
medicine ter ustvarjalno delo v 
društvu je prejela tudi predstoj-
nica našega oddelka, mag. Štefka 
Krivec.
Kongres je bil zaradi epidemije 
covida-19 kar dvakrat prestavljen, 
zato so nam bila predavanja v živo 
in druženje s kolegi v toliko večje 
zadovoljstvo in veselje. Prepriča-
na sem, da bo aktualen in razno-
lik program tega kongresa koristil 
vsem 300 udeležencem tako pri 
njihovem vsakdanjem delu v la-
boratoriju kot tudi v smislu razvo-
ja in strokovne rasti.

Udeleženke kongresa  z Oddelka za laboratorijsko medicino in Transfuzijskega 
centra SB Celje
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Pacientove pravice

S 14. 11. 2022 je pričel veljati 
nov Pravilnik o reševanju pri-
tožb pacientov in ostalih od-
jemalcev v Splošni bolnišnici 
Celje. Ta pravilnik je naslednik 
predhodnega Pravilnika o re-
ševanju pritožb pacientov. Z 
novim pravilnikom smo po-
enostavili celoten proces od 
prejema pritožbe do njenega 
zaključka, saj smo novelirali  in 
poenostavili obrazce (sprejem 
pritožbe, vabilo, zapisnik in ob-
vestilo o prejemu pritožbe).
Rok za reševanje vseh pritožb 
in posredovanje odgovora se je 
v skladu  z zahtevami standar-
da AACI skrajšal za en dan in 
je tako po novem 14 dni. Prav 
tako smo opredelili uradne ure 
prejema pritožb, in sicer vsak 
delovni dan med 8.00 in 14.00 
uro. Po elektronski pošti ali 
preko e-obrazca pa so pritož-
be lahko oddane vsak dan, 24 
ur na dan. Novelirali smo po-
stopek evidentiranja pritožb in 
vsebino letnega poročila o pri-
tožbah.

Kljub spremembam  pravilnika  
ostajajo vstopne točke za spre-
jem pritožb iste, in sicer:

•	 ALEKSEJA KEBER, dipl. 
upr. org., 

 (tel. št.: 03 423 30 72);
•	 MAJA JOVANOVIĆ, dipl. 

ekon., 
 (tel. št.: 03 423 30 22);
•	 SUZANA PREZELJ, mag. 

upr. ved, 
 (tel. št.: 03 423 30 12);
•	 KATJA RAMŠAK, univ. 

dipl. prav., 
 (tel. št.: 03 423 30 36).

Katja Ramšak, univ. dipl. prav.
Pravna služba
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ZAKAJ KIRURGI NE MARAMO POŠKODB 
S PIROTEHNIČNIMI SREDSTVI
Andrej Strahovnik, dr. med.
Travmatološki oddelek

V zadnjih letih število poškodb 
s pirotehničnimi sredstvi (PTS) 
upada, podatki sovpadajo z novo 
zakonodajo in omejeno dosto-
pnostjo do PTS. Nekoliko se je 
tudi spremenila starostna struk-
tura poškodovancev, največje 
število poškodb je zabeleženo v 
starostni skupini od 21 do 30 let 
– 40 %, sledijo najstniki – 30 % in 
kar 80 % poškodovancev je v ak-
tivni delovni dobi.
 
Najpogostejši razlogi so nepra-
vilna uporaba, predelava in slaba 
kakovost PTS, žal so uporabniki 
tudi mladoletni otroci brez nad-
zora odraslih oseb.

Poškodbe s PTS so kompleksne, 
hude, najpogosteje prizadenejo 
roke in obraz s poškodbo oči in 
pogosto sluha. Po mehanizmu 
so podobne poškodbam z ek-
splozivnimi sredstvi, ki jih lahko 
najdemo na vojnih območjih. Gre 
za visokoenergijske poškodbe, 
»blast« poškodbe z več različnimi 
mehanizmi okvare tkiva.
 

Pri poškodbah s PTS poškodovan-
ci utrpijo zmečkanine in raztrga-
nine delov udov, amputacije in 
subamputacije, zlome manjših in 
večjih kosti, poškodbe živcev in žil 
ter raztrganine kožnega pokrova, 
ki so lahko tudi obsežne. Pogosto 
so pridružene opekline prizadete 
regije. 
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Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z javnostmi, 
na e-mail danijela.gorisek@sb-celje.si . 

Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektronski obliki. Prispevki naj 
vsebujejo strokovne in akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka 

oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na koncu 
besedila. Fotografije priložite tudi v izvirni elektronski obliki. 

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 6. marca 2023.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Oskrba tovrstnih poškodb je zah-
tevna, pogosto zahteva multidi-
sciplinaren pristop specialistov 
različnih strok, od travmatologov, 
kirurgov plastikov, mikrokirurgov, 
žilnih kirurgov, okulistov in speci-
alistov ORL. 

Oskrba tovrstnih poškodb je tudi 
časovno zahtevna, poteka v več 
fazah – odstranjevanja mrtvin in 
umazanije, stabilizacije kosti in 
sklepov, sledijo mikrokirurške re-
konstrukcije žil in živcev ter kritje 
kožnega pokrova. 

Po navadi je čas poškodb obreme-
njujoč za celotno ekipo, pogosto 
– v 30 % je pridružen alkohol ali 
uporaba  psihotropnih snovi.

Kljub zahtevni najboljši oskrbi z 
uporabo mikrokirurških tehnik 
so rezultati slabši kot pri podob-
nih poškodbah, npr. usekaninah, 
urezninah  (mesoreznica),  nava-
dnih raztrganinah, … učinek ek-
splozije namreč  povzroči konta-
minacijo rane, mikroembolizme, 
demielinizacije živcev, kar vodi v 
kasne okvare in zaplete zdravlje-
nja.

Rehabilitacija poškodovancev je 
dolgotrajna, pogosto so pridru-
žene psihotravmatske  epizode.
Ne smemo pozabiti na mikro del-
ce, ki so sestavni del PTS, in osta-

nejo v zraku še več ur po uporabi/ 
eksploziji ter prizadenejo pred-
vsem starejše kronične bolnike in 
otroke.
Ob napisanem nikakor ne pozabi-
mo na škodo, ki jo PTS napravijo 

živalim, tako hišnim ljubljenčkom 
kakor tudi divjim živalim. Psi in 
muce postanejo begavi, prestra-
šeni, pogosto odtavajo v neznan 
kraj, lahko doživijo epileptični na-
pad ali celo srčni zastoj.
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PROMOCIJA ZDRAVJA NA 
DELOVNEM MESTU
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Zdravje ni vse, vendar je brez zdravja vse drugo nič.
(Schopenhauer, 

1788–1860, nemški filozof )

Na delovnem mestu preživimo velik del svojega 
časa, zato je pomembno, da se v svojem delov-
nem okolju počutimo dobro. Pozitivno okolje, ki ga 
ustvarjamo skupaj, je tako neprecenljivo in lahko za-
poslene dodatno motivira za delo, predvsem pa jih 
naredi še toliko bolj zavzete. Delodajalčeva naloga 
je tako zagotavljati spodbudno delovno okolje, kar 
mu v določenem delu nalaga tudi zakon, ki kot eno 
izmed obveznosti delodajalca predvideva izvedbo 
promocije zdravja. Ker se zavedamo pomembnos-
ti tudi v bolnišnici, smo v decembru pričeli izvajati 
projekt Promocija zdravja na delovnem mestu.

Z izvajanjem projekta želimo dolgoročno vpliva-
ti na izboljšanje zdravja in blaginje zaposlenih ter 
razviti zdrav delovni in življenjski slog ter uvajati 
v delovno okolje spremembe, ki koristijo zdravju 
delavcev. Projektno skupino, ki jo je imenoval v. d. 
direktorja, sestavljajo sodelavci različnih poklicnih 
skupin in oddelkov oz. služb. Projektna skupina bo 
uvodoma za lažjo komunikacijo z zaposlenimi ak-
tivirala svoj elektronski predal z domeno zdravje@
sb-celje.si. Prav tako bomo kot komunikacijski ka-
nal z zaposlenimi pripravili intranetno podstran, 
namenjeno promociji zdravja pri delu ter modul 
promocije zdravja v sklopu aplikacije e-izobraževa-
nja (Smart Arena). Na podstrani bomo objavljali ak-
tivnosti v zvezi s programom promocije zdravja pri 
delu s ciljem znižanja bolniške odsotnosti v SB Celje. 
Za lažjo izvedbo projekta bomo imenovali interne 
»promotorje zdravja« za vse oddelke in službe. Sle-
dnji bodo na oddelkih in v službah v sodelovanju 
s projektno skupino izvajali aktivnosti promocije 
zdravja pri delu. 
Projektna skupina bo prav tako sprejela ukrepe za 
oblikovanje podpornega okolja, za izobraževanje 
in usposabljanje zaposlenih s terminskim planom 

za izvedbo. Zaradi raznolikosti področij, delovnih 
mest, različne izobrazbene strukture, različne delov-
ne dobe, časa zaposlenosti v SB Celje, odnosa posa-
meznika do zdravja in varnosti pri delu ter nenaza-
dnje tudi stroškov dela, bodo ukrepi za oblikovanje 
podpornega okolja prilagojeni posameznim po-
klicnim skupinam: upravno administrativni delavci, 
zdravstveni delavci ter delavci kuhinje, pralnice in 
tehničnih služb in ukrepi za vse zaposlene. 

Med njimi planiramo uvesti:
- sprostitvene tehnike in aktivne odmore med de-

lom – razbremenitvene vaje na delovnem mestu, 
ki bodo prilagojene posameznim delovnim sku-
pinam;

- vodeno vadbo za zaposlene v telovadnici; 
- vadbo nordijske hoje za zaposlene;
- enodnevni izlet na izbrano lokacijo v obliki špor-

tnega tekmovanja med oddelki in službami;
- spodbudo za uporabo stopnic namesto dvigala;
- zbiranje predlogov za izboljševanje delovnih 

procesov z akcijo »Moj predlog«;
- uvedba psihosocialne podpore za zaposlene;
- uvedba fleksibilnega delovnega časa, kjer delov-

ni proces to omogoča;
- sofinanciranje/financiranje prijavnin na organizi-

rane tekaške/kolesarske prireditve v Sloveniji;
- uvajanja zaposlenih po vrnitvi na delovno mesto 

(po daljši odsotnosti zaradi bolniške ali porodni-
ške odsotnosti);
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JEZIKOVNI KOTIČEK
Službeno komuniciranje z elektronsko pošto

Janja Korošec, prof. 
Medicinska knjižnica

Pred več kot desetimi leti sem v nekaj zaporednih 
rubrikah »Jezikovni kotiček« pisala o pravilih pri 
oblikovanju poslovnih dopisov. Od takrat se je dos-
ti spremenilo in elektronska pošta je že v velikem 
delu nadomestila papirna pisma. Z uporabo elek-
tronskega medija je postalo dopisovanje bolj spro-
ščeno, še posebej to velja za zasebno. Pri službenem 
dopisovanju pa se vendarle moramo še vedno drža-
ti osnovnih pravil tako pri obliki kot vsebini dopisa. 
Službeni elektronski dopis mora vsebovati vse tiste 
osnovne elemente, ki so predpisani za uradni do-

pis na papirju, le da je oblika nekoliko drugačna, saj 
jo določa že sam obrazec elektronskega sporočila. 
Za zaposlene v bolnišnici službeno dopisovanje ne 
pomeni samo dopisovanja z drugimi zdravstvenimi 
ustanovami in poslovnimi partnerji, ampak seveda 
tudi dopisovanje s pacienti. Zato ne bo odveč po-
noviti nekaj osnovnih pravil takega komuniciranja.

Glava elektronskega dopisa je standardizirana v 
obliki obrazca, v katerem samo izpolnjujemo posa-
mezna okenca, nekateri elementi pa se izpišejo tudi 
samodejno (pošiljatelj, datum). Opozoriti je treba na 
okence »Zadeva«. Vanj na kratko, z največ nekaj be-

- izvedba tematskih izobraževanj oz. učnih delav-
nic.

Osnovni cilji projekta za povečanje zdravje delav-
cev SB Celje so: 
1. povečati zadovoljstvo zaposlenih;
2. uveljaviti bolj zdrav način življenja in zdravju pri-

jazne delovne razmere; 
3. povečati odgovornost zaposlenih do lastnega 

zdravja; 
4. izboljšati psihofizično kondicijo zaposlenih;
5. povečati kakovost življenja in posledično kako-

vost dela ter 

6. obvladovanje bolniške odsotnosti zaposlenih.

Zdravje je nekaj, kar v človeškem življenju igra po-
membno vlogo in je najpomembnejša vrednota 
vsakega posameznika. Kot tako bi morali jemati 
tudi promocijo zdravja na delovnem mestu – kot 
sredstvo, s katerim lahko skupaj z vsemi zaposleni-
mi skrbimo za zdrav način življenja tudi na delov-
nem mestu. Pomembno je, da se vplivov na zdravje 
zavedamo prav vsak dan in delujemo na način, da 
se izogibamo vsem negativnim dejavnikom, ki bi 
lahko slabo vplivali na zdravje. Konec koncev, kdo 
bo skrbel za naše zdravje, če ne mi sami.
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sedami, napišemo, o čem bo tekla beseda v dopisu. 
To je namreč prvi namig, ki bo pritegnil naslovnika 
k branju. Najslabše, in za službeni dopis tudi nevlju-
dno je, da pustimo to polje prazno. 

Vsebina dopisa mora imeti glavo in rep, kar po-
meni, da začnemo z nagovorom oziroma uvodnim 
pozdravom ter končamo s podpisom. 

Kot nagovor največkrat uporabimo izraz »Spošto-
vani«, »Pozdravljeni« ali kaj podobnega, odvisno od 
našega odnosa z naslovnikom. Nagovor »Dobro jut-
ro« je na primer neprimeren, saj bo naslovnik morda 
sporočilo bral zvečer.
Vsebina dopisa mora biti kratka, jedrnata in razum-
ljiva. Bodimo spoštljivi in jasni, to še posebej ve-
lja za dopisovanje s pacienti. Pri pisanju moramo 
upoštevati pravopisna pravila in uporabljati knjižni 
jezik. Uporaba pogovornega jezika ni dopustna. 
Izogibamo se tudi uporabi različnih znakov (npr. 
emotikoni oz. »čustvenčki« – smeški …) ter kratic, 
ki jih naslovnik morda ne bi razumel. Prav tako je 
neprimerno pisanje vsebine z velikimi črkami (v 
elektronskem dopisovanju velike črke pomenijo 
kričanje). Enako velja za uporabo različnih stilov 
pisave, grafičnih ozadij, okraskov in podobno.

Dopis končamo z zaključnim pozdravom in pod-
pisom. Priporočljivo je, da si izdelamo podpisno 
datoteko, ki vsebuje naše kontaktne podatke. Po-
polnoma neprimerna je kot zaključni pozdrav v 
službenem dopisu uporaba kratic (npr. »Lp« in po-
dobno).  
Ne bo odveč povedati tudi nekaj besed o osnov-

nem bontonu pri službenem komuniciranju z ele-
ktronsko pošto. Predvsem velja, da moramo na 
sporočila odgovarjati oziroma pošiljatelju vsaj na 
kratko dati vedeti, da smo njegovo sporočilo preje-
li in bomo ustrezno reagirali.  Če je imelo sporočilo, 
ki smo ga prejeli, več naslovnikov, moramo pri od-
govarjanju tudi paziti na smiselno uporabo funk-
cije »Odgovori« in »Odgovori vsem«. Ali se moj 
odgovor res tiče vseh ali zanima samo pošiljatelja? 
Posebej pozorni moramo biti, kadar taka sporočila 
pošiljamo naprej, saj lahko z njimi pošljemo tudi 
vse ostale elektronske naslove. Tudi elektronski 
naslov je osebni podatek in s širjenjem lahko ne-
hote povzročimo zlorabe. Zato je prav, da preden 
tako sporočilo pošljemo naprej, v njem zbrišemo 
ostale elektronske naslove. Prav tako ne širimo ele-
ktronskih sporočil, ki nimajo nobene povezave s 
službeno vsebino, pa če so še tako dobronamerna 
(npr. razne pozitivne misli, šale ipd.), še posebej pa 
ne raznih reklam, ki polnijo elektronske predale in 
s tem ovirajo ter upočasnjujejo komunikacijo. Za 
take vrste komunikacijo si kreirajmo osebni elek-
tronski naslov.

Te dni bodo naši elektronski poštni predali polni 
dobrih želja in lepih misli. Ko jih boste pošiljali, naj 
ne bodo »copy – paste« pocukranih ali visokodo-
nečih verzov, ki jih najdemo na spletu, ampak vaše 
lastne iskrene misli. 

Nenazadnje: zakaj ne bi kupili (ali še bolje – izdelali 
sami) papirne vizitke, prijeli za pero in lastnoročno 
napisali svojim najdražjim, kaj jim želimo v novem 
letu? Mnogo navdiha pri tem delu in vse dobro 
vam želim!



55NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, v kateri ste 
zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 20. januarja 2023. Kupon za dvig nagrade 
bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 68. nagradne križanke v oktobrskem Monitorju.
V uredništvo Monitorja smo prejeli 93 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke:  BESEDE SO KOT ČEBELE, IMAJO MED IN ŽELO.
Izžrebane nagrajenke so medicinske sestre iz Centra za bolezni ožilja.
Čestitamo! Bon, s katerim bodo v bolnišnični slaščičarni naročile in prevzele nagrado, jim bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k 
sodelovanju.

Uredniški odbor



 
Bralni kotiček bolnišnične šole Celje 

 


