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MONITORUVODNIK

V naše kraje počasi, a nezadržno prihaja pomlad. Grmički okoli hiš zelenijo, pod njimi že kukajo zvončki 
in trobentice, zjutraj nas na pot v službo spremljajo ptičji napevi in v zraku je zaznati optimizem, ki ved-
no spremlja rojevanje novega življenja. Zima se kot dolga, hladna noč umika pred toploto in svetlobo 
in vse okoli nas se prebuja. 

Kaj pa v naši bolnišnici? Z velikim veseljem lahko ugotovimo, da na naših oddelkih, po naših hodni-
kih, v naših operacijskih dvoranah in v naših ambulantah ni bilo zimskega spanja, ravno obratno. Ob 
umikajočem se covidu smo bolnišnico pognali tako v dopoldanskem kot tudi v popoldanskem času in 
dokazali, da kljub utrujenosti vseh zaposlenih zmoremo več, ko gre za zagotavljanje pomoči in oskrbe 
naših bolnikov. V času od decembra 2022 do konca februarja 2023 smo z izvajanjem dodatnih progra-
mov povečali obseg realizacije za več kot 1,5 milijona evrov, obenem pa smo uspeli tudi v rednem delu 
ohraniti in na nekaterih oddelkih povečati realizacijo. Uspeli smo zaposliti nove sodelavce, s katerimi 
nam je uspelo odpreti Pulmološki oddelek in s tem dopolniti paleto internističnih strok v SB Celje. 

V luči takšnih in podobnih trendov poslovanja je prišel mesec marec, v katerem je dobila SB Celje ime-
novanega direktorja in strokovnega direktorja za mandatno obdobje naslednjih štirih let. Verjamem, 
da lahko v svojem, kot tudi v imenu našega strokovnega direktorja, prof. Komadine, izrazim ponos in 
hkrati zavedanje nad obsegom odgovornosti, ki nama je bila zaupana. SB Celje je bila, je in vedno bo 
pomembnejša kot katerikoli njen posamezni zaposleni. In vendar bi ob tej priložnosti rad izpostavil 
tudi obratno povezavo; SB Celje bo uspelo realizirati zastavljene cilje izključno in edinole, če bo vsak od 
nas dal vse od sebe, pri tem pa bosta vsak posameznik in njegov prispevek neprecenljiva.

Kakšni so cilji novega vodstva SB Celje? Osnovni cilj je dokaj enostaven; delo v SB Celje je treba or-
ganizirati tako, da bodo naši bolniki kakovostne zdravstvene storitve dobili pravočasno, poslovanje 
bolnišnice pa bo ob tem uravnovešeno oziroma bo omogočalo postopen izhod iz kumulativne zadol-
ženosti, ki se je nakopičila v zadnjih desetih letih in nas potiska v nelikvidnost ter otežuje izvedbo novih 
projektov. Problem je seveda, kako ta cilj doseči brez pregorevanja zaposlenih, saj so zaposleni glavni 
vir naše bolnišnice, ki ga moramo varovati in mu omogočati izražanje vseh potencialov s čim manj 
tveganji za njegovo lastno zdravje. 

Že v naslednjih tednih bomo ponudili številne rešitve; nekatere stare rešitve, ki so se izkazale kot dobre, 
bomo ohranili, pripravljenih pa imamo tudi nekaj novih idej, saj bi bilo brez novosti naše imenovanje 
nesmiselno. Ključna novost bo mnogo bolj poudarjena vloga vodilnih delavcev, tako v fazi pogajanja 
glede obsegov dnevnega dela kot tudi pri njihovi realizaciji.  Osnovna pot bo namreč doseganje pro-
gramov, pogodbeno dogovorjenih z ZZZS-jem, saj analiza jasno pokaže, da je bil v zadnjih desetih letih 
glavni razlog tekočih letnih primanjkljajev nedoseganje teh programov. Težave, ki bodo to onemogo-
čale, bomo reševali. Veliko bomo planirali, še več delali, se mučili in trpeli. Iskali bomo rešitve, poti, si 
pomagali. Vse za naše bolnike. Saj za to gre, mar ne?

In če nam ne bo uspelo? Bomo zamenjani. Dednih vodstvenih funkcij v Evropi zadnjih sto let ni več in 
edino pošteno je, da se vodilni zaposleni, ki mu kljub vsem poskusom določene naloge ne uspe reali-
zirati, umakne nekomu, ki morda ima rešite. Brez slabe volje, zamer ali jeze, športno, kot je to navada v 
ekipnih športih. Pravilo, ki bo veljalo za vse nas; zame še najbolj…

Na srečo naših bolnikov in nesrečo redkih, ki si sprememb ne želijo, je naša ekipa močna, zagnana 
in predana. In takšne ekipe ne more premagati nihče. Velika večina nas že nagonsko razume, da sta 
nenehno spreminjanje in prilagajanje edina stalnica tako v naravi kot tudi v družbi. Zavedamo se, da 
bodo spremembe, ki nas čakajo, težke, boleče, ampak nujne. Kot direktor SB Celje vam tako ne morem 
obljubiti, da bodo časi, ki prihajajo lahki in prijetni, da se bosta cedila med in mleko. Lahko pa vam ob-
ljubim, da bo vodstvo SB Celje v trenutni sestavi ob tej odgovorni nalogi vedno prvo stopalo na bojišča, 
ki se bodo odpirala, in jih zadnje zapustilo, in da ne bo nikoli zapustilo nikogar od vas, ki boste delili naš 
boj za boljšo bolnišnico in boljši vsakdan naših ljudi. 

Ker to je naloga vodstva…
Dr. Dragan Kovačić, dr. med.

v. d. direktorja 
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TO JE SBC

OTVORITEV ETAPE 1 
NADOMESTNE NOVOGRADNJE

Nadomestna novogradnja naše bolnišnice je trenu-
tno eden največjih državnih investicijskih projektov v 
zdravstvu. Za našo bolnišnico  predstavlja dolgoročno 
osnovo za nadaljnji prostorski in strokovni razvoj ter 
nadgradnjo programa zdravstvene dejavnosti v smeri 
izpolnjevanja spremenjenih pričakovanj uporabnikov 
zdravstvenih storitev in potreb zaradi spremenjenih 
demografskih trendov. Trenutno namreč kar polovica 
bolnišničnih oddelkov zdravstveno dejavnost izvaja 
v starih stavbah, od katerih je najstarejša iz leta 1887. 
Razdeljen je na več faz in v začetku letošnjega leta smo 
namenu predali del, poimenovan Etapa 1 nadomestne 
novogradnje, ki zajema dozidavo in nadzidavo obstoje-
če stavbe Urgentnega centra Celje do tretje podaljšane 
gradbene faze v petih nadstropjih ter dokončanje kleti, 
pritličja in heliporta. Slovesnosti sta se udeležila predse-
dnik vlade dr. Robert Golob in minister za zdravje Danijel 
Bešič Loredan, ki je bil na otvoritvi slavnostni govornik.
Goste je najprej pozdravil v. d. direktorja bolnišnice, ki je 
v nadaljevanju svojega govora poudaril pomembnost 
investicije za zagotavljanje ustrezne in kakovostne 
zdravstvene obravnave, a hkrati poudaril: »Seveda pa 
zgolj novi zidovi vsega tega še ne zagotavljajo, saj bodo 
potrebne še mnoge spremembe v organizaciji dela, 
ravnanju z ljudskimi in materialnimi viri, predvsem pa 
sprememba v načinu razmišljanja, da se bo naš sistem 
posodobil, postal močnejši, stabilnejši na udarce, pred-
vsem pa bolj dostopen uporabnikom. Kriterij dosto-

pnosti je namreč tisti osrednji kriterij, ki določa, ali je 
zdravstveni sistem javen ali zaseben. V Splošni bolnišni-
ci Celje nas veseli dejstvo, da se velika večina odločeval-
cev opredeljuje v prid javnega zdravstva, ki se je med 
epidemijo covida-19 izkazalo za glavnega in neselektiv-
nega varuha vseh skupin prebivalstva. Obenem pa se 
zavedamo tudi dejstva, da na svetu ni države, ki bi bila 
sposobna financirati vso porabo in potrebe zdravstve-
nega sistema, zato je na nas, zdravstvenih delavcih na-
loga, da praznine pogosto polnimo s požrtvovalnostjo, 
sodelovanjem, neredko tudi z delom preko plačanih ur, 
nadur in normativov.«

Podobno je v govoru izpostavil tudi v. d. strokovnega 
direktorja, prof. dr. Radko Komadina, ko je dejal: »Danes 
smo dobili del novih stavb. Proces ni zaključen. Ko bo, 
ga bomo nadaljevali z novimi idejami. Vendar je treba 
v te zidove spraviti tudi pamet, zagnanost, dobro de-
lovno vzdušje, pripadnost kolektivu. Vsi moramo nositi 
modro-rumeni celjski dres.« Opozoril je tudi na hiter in 
stalen razvoj medicinske znanosti in stroke, zaradi česar 
sta nujna obnavljanje in posodabljanje tako osnovne in-
frastrukture kot medicinska opreme.  

Dr. Tomaž Subotič, predsednik Sveta zavoda je v svojem 
govoru izpostavil poslovanje bolnišnice in aktivnosti na 
področju skrajševanja čakalnih dob. »Treba je delati na 
prihodkih z večjim številom opravljenih storitev. Tudi 
zunaj rednega delovnega časa. Z vodstvom bolnišnice 
smo se uskladili, da do konca prvega kvartala znižamo 

TO JE SBC
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nekatere čakalne dobe,« je dejal. V nadaljevanju je po-
udaril, da so pred bolnišnico številni izzivi. »Prepričan 
sem, da gre za izzive, ki jih celjska bolnišnica obvladuje. 
Znanja je dovolj. Hkrati sem prepričan, da bo tukaj čez 
nekaj let razvita tudi terciarna dejavnost, ki je prav tako 
pomembna z vidika Celja,« je še dodal. (Več v pogovoru 
s predsednikom Sveta zavoda.)

Goste je nagovoril tudi novi župan Mestne občine Ce-
lje Matija Kovač, ki je vesel nadaljnjega prostorskega 
razvoja bolnišnice, saj ta zagotavlja razmere za bodoči 
strokovni razvoj ustanove. »Želel bi si, da kljub vsem 
izzivom, ki jih država na področju zdravstva v zadnjih 
letih ima, nadaljujemo s to investicijo v nadomestno 
novogradnjo. Mesto Celje bo k temu vsekakor prispe-
valo v okviru naših možnosti in potreb tako na podro-
čju prostorskega razvoja kot na področju programov in 
vsebin,« je povedal in izrazil upanje, da bo posodoblje-
na ustanova privabila tudi dodatne strokovne kadre, 
ki bodo v njej prepoznali svoj poklicni izziv, v Celju pa 
mesto, v katerem je prijetno živeti.

Slavnostni govornik, minister za zdravje Danijel Bešič 
Loredan, je pohvalil našo bolnišnico za vlogo in delo, ki 
ga je opravila v času spopadanja z epidemijo covida-19. 
Opozoril je, da nas na področju zdravstva čakajo številni 
izzivi, tudi ta, da razbije mit, da se v zdravstvu nič ne da 
narediti. Zagotovil je, da bo ministrstvo storilo vse, da se 
nadaljevanje izgradnje nadomestne novogradnje čim 
prej nadaljuje in zaključi. A ob tem je poudaril, da mora-
mo investirati tudi v ljudi, ne le v prostore in v opremo. 
Tudi predsednik Vlade RS dr. Robert Golob, ki je ob mi-
nistru za zdravje in v. d. direktorja bolnišnice slavnostno 
prerezal trak in investicijo predal namenu, je v izjavi za 

TO JE SBC

»Ponosen sem, da lahko vodim kolektiv, v katerem med 
vrhom vala pandemije naši najmlajši niso pokleknili, ko 
je bilo najhuje, in smo lahko samo na račun njihovega 
dela v nemogočih razmerah, s slušalkami na ušesih in 
svedri nad urgentnim centrom delo opravili, investicijo v 
novogradnjo pa obdržali,« se je sodelavcem v govoru 
zahvalil v. d. direktorja, dr. Dragan Kovačić.     

javnost povedal, da bo vlada podprla naslednji fazi na-
domestne novogradnje in še kakšno, če bo potrebno.   

Z Etapo 1 smo začeli v drugi polovici oktobra 2019, ko je 
bila podpisana pogodba z izbranimi izvajalci del, s kon-
zorcijem podjetij Kolektor Koling, d. o. o., Medicoengi-
neering, d. o. o., ter Pomgrad, d. d. Po izdelavi podrobne 
projektne dokumentacije so se prva dela na zemljiščih 
začela sredi januarja 2020. Stik gradbišča z objektom Ur-
gentnega centra Celje in zahtevne razmere organizacije 
zdravstvene dejavnosti v pogojih epidemije so oteževa-
li dozidavo in nadzidavo stavbe urgentnega centra. A s 
stalno koordinacijo in z veliko mero strpnosti zaposle-
nih, ki svoje delo opravljajo v prostorih urgence, smo s 
projektom ves čas uspešno napredovali. Gradbena dela 
in opremljanje kletnih ter pritličnih prostorov in helipor-
ta so bili dokončani junija 2022, nato pa sta bila prido-
bljena uporabno dovoljenje ter dovoljenje za poskusno 
obratovanje heliporta s strani Agencije za civilno le-
talstvo. Pogodbena vrednost investicije, ki jo v celoti 
financira Ministrstvo za zdravje, je bila ob podpisu po-
godbe skoraj 24 mio EUR, končna vrednost pa bo znana 
ob zaključku končnega obračuna. V začetku letošnjega 
leta so v pritličju nove stavbe pričele delovati Dnevna 
bolnišnica in ambulante Oddelka za anesteziologijo, in-
tenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin.  

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
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V Dnevni bolnišnici poteka izvajanje vseh načrtovanih 
invazivnih posegov pri ambulantnih pacientih Oddel-
ka za hematologijo in onkologijo (citološke punkcije in 
biopsije kostnega mozga, prebrizgavanje CVK, biopsije 
podkožnega maščevja). Poleg tega so v njej obravnava-
ni pacienti z različnih bolnišničnih oddelkov, ki potre-
bujejo zahtevno sistemsko in podporno terapijo. Poleg 
hematoloških oz. onkoloških pacientov načrtovane sis-
temske aplikacije v tej enoti dobivajo pacienti urološke-
ga, gastroenterološkega, revmatološkega in dermatolo-
škega oddelka, del pa je tja napoten tudi iz urgentnega 
centra.

Januarja  so hematološka  in onkološka ambulanta ter 
dnevna bolnišnica pričeli z delom v povsem novih pro-
storih v pritličju novogradnje. Prostori so prostorni in 
svetli, kar pripomore k boljšemu počutju bolnikov in 
osebja. Za bolnike je pomembno, da sta hematološka in 
onkološka ambulanta blizu, pred dnevno bolnišnico na 

istem hodniku, in jim na terapijo ni treba več na drugi 
konec bolnišnice. Zaradi nove opreme (počivalniki, pos-
telje) je bivanje bolj udobno, predvsem pa bolj varno, 
saj nam centralni monitoring omogoča boljši pregled 
in nadzor bolnikov med terapijami in tudi po posegih v 
prostoru za diagnostiko. 

Novi prostori omogočajo širitev dejavnosti in večjo ka-
kovost obravnave bolnikov. Za celovito oskrbo naših 
bolnikov in polno funkcijo novih prostorov pa bo pred-
vsem treba zagotoviti ustrezen kader.

Albina Rezar Planko, dr. med.
Oddelek za hematologijo in onkologijo

NOVI PROSTORI 
DNEVNE BOLNIŠNICE

TO JE SBC
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Kmalu po novem letu smo prestavili ambulantno dejav-
nost Oddelka za anesteziologijo, intenzivno medicino 
operativnih strok in terapijo bolečine v novozgrajeno 
stavbo – trakt P in R. Selitev smo morali opraviti v krat-
kem roku in v celoti. Posebna zahvala za organizacijo 
in izvedbo tega gre našemu glavnemu tehniku Bojanu 
Djuranoviću in vsem sestram ter tehnikom, ki so več dni 
neumorno delali na tem projektu, pa tudi informatikom 
in tehnični ekipi, saj je bilo treba veliko stvari dokončno 
umestiti in spraviti v pogon.

Z ambulantno protibolečinsko dejavnostjo sta v naši 
bolnišnici prvi pričeli zdravnici Tadeja Malenšek in Bran-
ka Vilč leta 1998. Ambulanta je sprva gostovala v pro-
storih, kjer je danes endoskopski center, nato pa je bila 
leta 2003 prestavljena v prostore današnje kontrolne 
travmatološke ambulante. Pridružila se ji je še aneste-
ziološka ambulanta, ki je od začetka delovala bolj ne-
formalno. Po selitvi Oddelka za splošno in abdominalno 

kirurgijo v 4. nadstropje »kirurške stolpnice« pa smo za-
sedli njihove nekdanje bolniške sobe v sedanjem traktu 
L. Nekaj časa smo v protibolečinski ambulanti imeli le 
zunanje sodelavce, aprila leta 2014 pa je v njej pričela 
delati mag. Vesna Papuga, ki je prevzela vodenje ambu-
lante vse do danes.

Ko se nam je po specialističnem izpitu pridružila še ko-
legica dr. Helena Korošec, ki je tudi specialistka psihia-
trije, smo kot konziliarno in nato še ambulantno storitev 
lahko ponudili tudi psihiatrične preglede za zunanje in 
notranje paciente v psihiatrični ambulanti, ki je uradno 
odprla svoja vrata leta 2018. Vse tri dejavnosti smo op-
ravljali na isti lokaciji, nemalokrat v prostorsko omejenih 
in neustreznih razmerah.

Ko se je začelo načrtovanje nove stavbe, smo z velikim 
veseljem sprejeli idejo, da dobimo svoje prostore. Mag. 
Papuga je vložila veliko truda in prispevala številne pre-
dloge k sedanji zasnovi ambulantnih prostorov, sobe za 
posege in pomožnih prostorov.

Z naše strani gre za veliko pridobitev. Novi prostori so 
bližje osrednji stavbi, glavnim vhodom, lažje jih je najti, 
so svetli in prostornejši, lažje so dostopni. Prej so se pa-
cienti morali sprehajati po kleti, po zunanjih prehodih, 
celo skozi oddelke. Tudi čakalnica je večja, ima ustrezne 

NOV AMBULANTNI DEL ODDELKA ZA ANESTEZIOLOGIJO, 
INTENZIVNO MEDICINO OPERATIVNIH STROK IN TERAPIJO BOLEČIN

Tadeja Malenšek na proslavi ob 20. obletnici delovanja 
protibolečinske ambulante.

Branka Camloh, mag. Vesna Papuga in Irena Dobovičnik leta 2014.

Dostop do trakta R.
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Soba za preglede.

Soba za posege.

Soba za opazovanje in akupunkturo.

sanitarije, kar vse skupaj prispeva k boljšemu celotnemu 
vtisu naših obravnav. Nenazadnje pa se tudi mi v novih 
prostorih bolje počutimo in delamo z novim zagonom.
V organizacijskem smislu za zdaj ni večjih sprememb. 
V obratovalni čas protibolečinske ambulante smo po-
leg ponedeljkov in četrtkov dodali še srede za izvajanje 
akupunkture, psihiatrična ambulanta dela ob sredah, 
anesteziološka pa ob torkih in petkih. Če nam bo ka-
drovska zasedba dovoljevala (tako pri sestrah kot pri 
zdravnikih), bomo uvedli še eno dodatno anesteziolo-
ško ambulanto ob torkih. Telefonski številki za PBA sta 
3383 za zunanje klice in 3907 za notranje, AA in PA pa 
imata številki 3553 za zunanje in 1825 za notranje klice. 

Dr. Anton Jošt, dr. med.
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino 

operativnih strok in terapijo bolečin

Info stojnica ob svetovnem dnevu ledvic
Vsak drugi četrtek v marcu obeležujemo svetovni dan ledvic. Po triletni prekinitvi zaradi epidemije covi-
da je Oddelek za bolezni ledvic in dializo letos ponovno v avli poliklinike pripravil informativno stojnico, 
na kateri so zainteresiranim pacientom ponudili obilo koristnih informacij, pa tudi brezplačno merjenje 
krvnega tlaka, krvnega sladkorja ter testiranje urina v našem urinskem laboratoriju. 

Moto letošnjega dneva je bil »GREMO VSI VEN! Za zdrave ledvice, dušo in telo,« in je opozarjal na dejstvo, 
da je nezdrav življenjski slog pomemben dejavnik nastanka številnih kroničnih bolezni. Če ga imamo, 
moramo pozitivne spremembe vanj začeti uvajati takrat, ko smo še zdravi. 

V četrtek, 8. marca, je našo stojnico, na kateri so pacientom prijazno svetovali ter izvajali meritve Polonca 
Leban, dipl. m. s., ter dva dijaka Srednje zdravstvene šole, Neja Flis in Michel Pavošev, obiskalo 113 obi-
skovalcev. Od teh jih je urin oddalo 87. Po pregledu izvidov urina smo pri petih obiskovalcih ugotovili 
povišano število proteinov v urinu in jih bomo po navodilu nefrologa povabili v našo ambulanto.  

TO JE SBC
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HELIPORT SB CELJE

Heliport SB Celje leži na  261 m nadmorske višine. Od tal 
je dvignjen 23 m. Premer ploščadi meri 28,5  m, njego-
va nosilnost pa je 9 t. Iz objekta bolnišnice do ploščadi 
vodi posebna nakladalna površina, ki je po potrebi tudi 
osvetljena. Območje ploščadi – krožnika – je varovano 
še s horizontalno lovilno mrežo. 

Te značilnosti uvrščajo heliport SB Celje v kategorijo H3, 
referenčni helikopter pa je AS AL Cougar 532, s katerim 
smo v mesecu decembru opravili testni pristanek. 

Opremljen je z vso predpisano signalizacijo, ki omogoča 
pristanek zrakoplovov tako v vidnem kot tudi v nočnem 
delu dneva. Za osvetlitev je poskrbljeno s t. i. FATO in 
TLOF lučmi, nameščene so tudi svetilke ovir, na najvišji 
točki pa je postavljen še svetilnik heliporta z vetrovno 
vrečo. 

Območje heliporta je videonadzorovano: pod nadzo-
rom so dostopne poti, priletno vzletna smer, ploščad 
heliporta in gasilsko reševalna oprema. 

Za varovanje, zaščito in reševanje je na voljo specializira-
na gasilsko-reševalna oprema. Za požarno varovanje in 
morebitno posredovanje skrbi visokozmogljiva črpalka, 
ki zmore pretok 1600 l gasilnega sredstva v minuti. Ga-
šenje se po potrebi izvaja z dvema gasilskima topovo-
ma, ki sta oba daljinsko krmiljena iz nadzorne sobe. Kot 

gasilno sredstvo se uporabljata voda in sintetična pena. 
Operativec na heliportu je operativni gasilec, ki ima ve-
ljavno licenco Civilne agencije za letalstvo. Le-to lahko 
pridobi po predhodnem usposabljanju, usklajenem s 
Pravilnikom o reševalni in gasilski službi na javnem le-
tališču, ki ga izvaja Letalska akademija Fraport z Brnika. 
Posebna oprema na heliportu so senzorji za tempera-
turo in druge vremenske podatke, ki lahko samodejno 
vklapljajo ogrevanje celotne površine ploščadi. 

Za dodatno varnost je poskrbljeno še z rednim in ne-
prekinjenim spremljanjem vremenskih razmer preko 
posebne meteorološke postaje, katere senzorji so na-
meščen na strehi bolnišnice, podatki pa se prenašajo na 
zaslon, do katerega dostopa operativec heliporta v nad-
zorni sobi. Te podatke po potrebi posreduje letalskim 
posadkam.  

Najava letov poteka preko regijskih centrov za obve-
ščanje, dispečerskih centrov, imamo pa tudi neposred-
no radijsko zvezo z zrakoplovi. Dejavnost obsega tako 
primarne lete (pacienti »s ceste« v bolnišnico) kot tudi 
sekundarne (iz bolnišnice v bolnišnico). 

Z odprtjem heliporta in možnostjo pristanka helikop-
terja na območju SB Celje bo prihod kritično bolnih po-
tekal bolj enostavno; do nedavnega so namreč helikop-
terji pristajali na območju vojašnice, od koder smo jih 
nato transportirali z reševalnimi vozili. 

Matej Mažič, mag. zdr. nege
Urgentni center Celje

Dejavnost helikopterskih reševalnih prevozov za-
jema primarne lete, med katere sodijo dovozi paci-
entov s kraja nesreče v bolnišnico ter sekundarne 
lete, s katerimi se opravijo nujne premestitve pa-
cientov iz ene v drugo bolnišnico. V obdobju od 1. 
do 24. februarja 2023 je bilo na heliportu SB Celje 
izvedenih 6 pristankov. Poleg testnega še 4 pri-
marni leti (delovna nesreča, gorska nesreča, kirur-
ška in ginekološka urgenca) in en sekundarni let.  

TO JE SBC
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DR. TOMAŽ SUBOTIČ – PREDSEDNIK SVETA ZAVODA 
SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE

Septembra lani je Vlada RS po za-
menjavi identitete dveh pacientov 
v urgentnem centru naše bolnišni-
ce zamenjala tri člane sveta zavoda, 
predstavnike ustanovitelja. Andre-
ja Klasinca, Primoža Stošickega in 
Mitjo Pirmana so zamenjali Mojca 
Kert, Petra Mencigar Cvar in dr. To-
maž Subotič. Slednji je bil na prvi 
seji v novi sestavi izglasovan za 
predsednika sveta zavoda.

Dr. Tomaž Subotič je znan Celjan, 
ki že nekaj desetletij posluje na Če-
škem, a ob tem ostaja močno vpet 
tudi v slovensko gospodarstvo. 
Doma je iz železarskih Štor, meta-
lurgija ter jeklo pa sta zaznamovala 
večji del njegove poslovne kariere. 
V mladosti je bil vsestranski špor-
tnik, trener celjskih košarkarjev in 
košarkaric ter gimnazijski šahovski 
prvak.  Profesionalno pot je začel v 
štorski železarni, nato pa se za izzivi 
podal na Češko, od koder izvira del 
njegove družine. Leta 1991, v času 
razpada tedanjih družbenih siste-
mov tako v nekdanji SFRJ kot na 
Češkem, je v Pragi ustanovil svoje 
podjetje Intertrade Praga.  Večji del 
njegovega poslovanja je bil usmer-
jen v metalurgijo, a se je občasno 

je mogoče, če v njem sedijo ljudje z 
bogatimi izkušnjami ne le v teoriji, 
ampak tudi v praksi, in z njimi dejav-
no prispevajo k izboljšanju vodenja, 
organizacije, poslovanja,… 

Tako v gospodarstvu kot v javnem 
sektorju sem zagovornik profesio-
nalnih nadzornih svetov. Funkcijo 
člana in predsednika sveta zavoda 
sprejemam zelo odgovorno, saj se 
na tem nivoju sprejemajo odločit-
ve, od katerih je odvisna sedanjost 
in prihodnost osrednje regijske in 
tretje največje bolnišnice v državi, 
ki zagotavlja zdravstvene storitve 
območju s cca. 300.000 prebivalci. 
In nato je tu še več kot 2.000 zapo-
slenih in njihovih družin, katerih so-
cialna varnost je prav tako odvisna 
od dobrega poslovanja ustanove. 
Odločitve, ki bodo narekovale na-
daljnje delovanje bolnišnice, mo-
rajo biti zato dobro pretehtane in 
usklajene z veljavno zakonodajo. 

Verjetno pa me je pri odločitvi, da 
delujem v svetu zavoda vodilo dej-
stvo, da je Splošna bolnišnica Celje 
tudi moja, domača bolnišnica. Tako 
ali drugače jo spremljam že od nek-
daj, saj je bila v njej zaposlena moja 
mama, Jožica Subotič, ki je bila v le-
tih pred osamosvojitvijo Slovenije 
del vodstva Zdravstvenega centra 
Celje, v okviru katerega je tedaj de-
lovala bolnišnica.     

Pred Splošno bolnišnico Celje je leto 
polno izzivov. Dve leti epidemije, 
ko smo na eni strani zdravili veliko 
število covidnih bolnikov, na dru-
gi pa je bil močno skrčen program 
elektivnih storitev, sta bolnišnico 
finančno močno destabilizirali. Po-
daljševanje čakalnih dob, slabša 
dostopnost zdravstva, omejitve za-
radi epidemioloških zahtev in še kaj, 
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Dr. Tomaž Subotič

kot investitor podal še v druge de-
javnosti. Etol, Pivovarna Laško, Go-
renje so nekatera od podjetij, ki so 
bila del njegovega portfelja, trenu-
tno je tudi največji zasebni investi-
tor in član nadzornega sveta družbe 
Unior d. d. Ob zasledovanju maksi-
malnega donosa lastnih investicij 
pa je Tomaž Subotič svoje bogate 
menedžerske izkušnje ponudil tudi 
neprofitnim organizacijam, in tako 
kar osem let vodil Šahovsko zvezo 
Slovenije ter sodeloval v izvršnem 
odboru Olimpijskega komiteja.  
Zadnja leta kot nadzornik deluje v 
več nadzornih svetih podjetij, ki up-
ravljajo z državnim premoženjem. 
Je velik zagovornik profesionalnih 
nadzornih svetov.  

Dr. Tomaž Subotič, iz pogovorov, ki 
so objavljeni v raznih slovenskih me-
dijih, lahko razberemo vašo veliko 
angažiranost in vpetost v poslovni 
svet, tako v Sloveniji kot na Češkem. 
V javnem sektorju nismo navajeni, 
da se takšni poslovneži zanimajo za 
sodelovanje v nadzornih svetih jav-
nih zavodov. Zakaj ste se odločili za 
delo v našem svetu zavoda?

Svoje znanje in izkušnje sem v želji, 
da bi jim pomagal, nekajkrat v kari-
eri že ponudil organizacijam, ki niso 
gospodarski subjekti. Tudi tokrat ni-
sem veliko pomišljal, saj je bolnišni-
ca z izgubo iz tekočega poslovanja, 
ki ponovno veča seštevek skupnih 
izgub iz preteklih let ter z zahtevno 
likvidnostno situacijo, v nezavidlji-
vem položaju. Ta bo terjal premišlje-
ne in odločne ukrepe vodstva ter 
dejavno vlogo sveta zavoda. Slednji 
je imel do zdaj predvsem vlogo nad-
zornega mehanizma, a v sodobnem 
poslovnem svetu je to premalo. 
Poleg nadzorne mora svet zavoda 
opravljati tudi svetovalno vlogo. To 
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so močno vplivale na družbeno do-
jemanje zdravstvenega sistema in s 
tem na odnos ljudi do zdravstvenih 
delavcev. Bolnišnice se srečujemo z 
velikim kadrovskim mankom na po-
dročju zdravstvene nege, ki ga kljub 
aktivnemu iskanju kadra ne uspe-
mo nadomestiti. Kakšen je vaš pog-
led na to situacijo? Kje vidite svojo 
vlogo pri stabilizaciji delovanja in 
poslovanja bolnišnice?

Zagotovo je za bolnišnico, zaradi 
spopadanja z epidemijo in njenimi 
posledicami, zahtevno obdobje, ki 
ga je z vidika zagotavljanja zdra-
vstvenega varstva in oskrbe pacien-
tov uspešno prestala. S poslovnega 
vidika pa žal ne tako uspešno, zato 
bo, kljub koncu epidemičnih raz-
mer, zanjo zelo zahtevno tudi ob-
dobje nekaj prihodnjih let. Izzivi, ki 
se jih bo morala lotiti, so številni in 
segajo tako na področje organiza-
cije, poslovanja kot tudi izboljševa-
nja organizacijske klime. Vse to pod 
drobnogledom družbe, ki je trenu-
tno do slovenskega zdravstvenega 
sistema izjemno kritična. Člani sveta 
zavoda lahko vodstvu pri teh izzivih 
aktivno pomagamo. A najprej mo-
ramo dodobra spoznati in analizira-
ti delovanje in poslovanje bolnišni-
ce v preteklosti.  

Letno poročilo o poslovanju v letu 
2022 je članom sveta zavoda dalo 

riti razmere, v katerih bodo zapos-
leni lahko izkoristili vse svoje po-
tenciale in pri tem bo imelo polno 
podporo sveta zavoda. Večja storil-
nost bo povečala število opravlje-
nih storitev, skrajšala čakalne dobe 
pacientom in pozitivno vplivala na 
prihodke in likvidnost bolnišnice. 
Nenazadnje je to pomembno ne 
le zaradi njenega preživetja ampak 
tudi razvoja dejavnosti, saj je bolni-
šnica trenutno v pomembnem inve-
sticijskem ciklu, ki ga je dolgo časa 
težko pričakovala. Nadomestna no-
vogradnja je investicijski projekt, ki 
bo krojil nekaj naslednjih desetletij 
razvoja celjske bolnišnice.    

Javni zavodi smo močno omejeni 
s sistemsko regulativo, ki nas na 
nekaterih področjih postavlja v ne-
konkurenčen položaj v primerjavi s 
koncesionarji in zasebniki. Na drugi 
strani nam na nekaterih področjih 
daje varljiv občutek varnosti. Kate-
re bi bile po vašem mnenju potreb-
ne sistemske spremembe, da bi bil 
javni sektor bolj učinkovit?  

Zdravstvo je na točki, ko so pot-
rebne zakonske, organizacijske in 
konceptualne spremembe siste-
ma. Ministrstvo za zdravje v okviru 
priprave izhodišč zdravstvene re-
forme ugotavlja maksimalne zmo-
gljivosti javnega zdravstvenega 
sistema, da bo nato na podlagi tega 
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uvid v delovanje bolnišnice, a tre-
ba bo pogledati in analizirati daljše 
obdobje poslovanja, da bi lahko na 
podlagi kritične analize pripravili uk-
repe za dobrobit bolnišnice in njenih 
uporabnikov. Prve ugotovitve nava-
jajo na to, da bo v prihodnje v bolni-
šnici  ves čas treba proaktivno skrbe-
ti za prihodkovno stran, saj velik del 
lanske izgube izhaja iz neopravljene-
ga dela obsega storitev po pogodbi 
z ZZZS-jem. To pomeni, da bo treba 
najti načine za večanje produktiv-
nosti v rednem delovnem času in 
ob tem zagotoviti tudi delo izven 
rednega delovnega časa. Realizira-
ni program po pogodbi z ZZZS-jem 
namreč znaša  več kot 97 % vseh pri-
hodkov bolnišnice in njegov manko 
je v organizaciji, kot je bolnišnica, 
težko nadomestiti z drugimi ukrepi. 

Na drugi strani je pomemben tudi 
nadzor nad stroški. Resda je v ob-
dobju energetske krize in vedno 
višje inflacije, ki vpliva na cene tako 
blaga kot storitev, ki jih bolnišnica 
potrebuje za svoje delovanje, ma-
nevrski prostor drugačen. A z iz-
boljšanjem organizacije in raciona-
lizacijo virov je tudi v teh razmerah 
mogoče najti prihranke na odhod-
kovni ravni. Tu je še področje javnih 
naročil, pa dogovarjanja z izbranimi 
dobavitelji, proaktivno kadrovanje, 
…  Skratka, vodstvo mora v okviru 
vseh zakonodajnih možnosti ustva-
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prilagodilo in po potrebi razširilo 
mrežo izvajalcev. Ko bo mreža izva-
jalcev, ki bodo za javni denar izvajali 
zdravstvene storitve za državljane 
RS postavljena, pa je z vidika kon-
kurenčnosti nujno, da se poenotijo 
tudi pogoji za njihovo delovanje, 
upravljanje, poslovanje. 

Danes zasebniki predstavljajo nelo-
jalno konkurenco javnim zavodom, 
saj lahko kader plačujejo drugače 
kot javni zdravstveni zavodi. Različ-
na sta tako način kot višina plačila, 
saj zasebniki večino svojih izvajalcev 
plačujejo po opravljenih storitvah 
ali pa samo za čas, ko te storitve op-
ravljajo. Časa in stroškov izobraže-
vanja, bolniške odsotnosti, letnega 
dopusta, priprave na delo in še česa 
ni v njihovih kalkulacijah stroškov. 
Pri vseh izvajalcih zdravstvenih sto-
ritev bi bilo treba po posameznih 
izvajalcih vzpostaviti sistem merje-
nja storilnosti in plačevanja po njej 
in uvesti ter spremljati kazalnike 
kakovosti, ki bi jih pacienti lahko 
uporabljali pri svoji izbiri izvajalca. 
To bi zagotovo povečalo storilnost 
zaposlenih, zmanjšalo potrebo za 
delo pri zasebnikih, na drugi strani 
pa povečalo število opravljenih sto-
ritev za paciente in krajšanje čakal-
nih dob na zdravstveno obravnavo. 

Zdravstveni sistem deluje na več 
ravneh, ki so med sabo močno od-
visne. To se je izkazalo v obdobju 
epidemije, ko se je zmanjšala dosto-
pnost primarnega zdravstva in kaže 
se zdaj, ko zaradi kadrovske pod-
hranjenosti pacienti na tej ravni os-
tajajo brez zdravstvenega varstva. 
Zdravstvena problematika, ki bi jo 
morali reševati družinski zdravni-
ki, se preliva v bolnišnice oz. njene 
urgentne centre. Razreševanje te si-
tuacije je zelo oteženo, saj je lastnik 
in upravljalec zdravstvenih zavodov 
na sekundarni ravni država, na pri-
marni ravni pa občine. Končni inte-
res enih in drugih je zagotovo enak 
– oskrbljen in zadovoljen pacient, 
poti do tega cilja pa ne nujno uskla-
jene, zato bi bilo treba ponovno 
preveriti in morda na novo postaviti 
določene pristojnosti in obveznosti 
lokalnih in državne oblasti.    
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Posebno poglavje so tudi investicije 
v zdravstvu.  Poglejmo samo investi-
cije v medicinsko opremo. V celjski 
bolnišnici je skoraj 80 % medicin-
ske opreme izrabljene, hkrati pa je 
medicina dejavnost z izredno hitrim 
tehnološkim napredkom in razvo-
jem novih znanj. Za obnovo zasta-
rele medicinske opreme in nakup 
novih tehnoloških rešitev, ki omo-
gočajo večjo kakovost opravljenih 
storitev in lažje ali varnejše delo za 
zaposlene, bi samo v naši bolnišnici 
potrebovali nekaj deset milijonov 
evrov. Sistem javnih naročil se pri 
tem velikokrat izkaže kot cokla, tako 
pri cenah kot rokih za nabavo. 

V govoru, ki ste ga imeli ob otvoritvi 
Etape 1 nadomestne novogradnje, 
ste pohvalili prve korake novega 
vodstva in izrazili zaupanje v zdrave 
temelje, na katerih je mogoče graditi 
razvoj te bolnišnice. Če bi bolnišnica 
danes pisala svoj strateški razvojni 
načrt, kakšno vizijo bi ji pripisali ob 
koncu vašega tokratnega mandata 
predsednika sveta zavoda?
Splošna bolnišnica Celje se na mar-
sikaterem medicinskem področju 
postavlja ob bok kliničnima centro-
ma in vesel bi bil, če bi se čim več 
tistih medicinskih področij, ki imajo 
ustrezne razmere glede prostora in 
opreme, ter kader z znanjem, željo 

in ambicijami, razvilo do terciarne 
ravni, preostale pa bi izvajale ka-
kovostno zdravstveno oskrbo na 
sekundarni ravni zdravstvenega 
varstva. Veseli me, ko v predlogih 
novega vodstva prepoznavam željo 
po nenehnem strokovnem razvo-
ju. A zanj sta, poleg motivacije in 
znanja, potrebni tudi kadrovska in 
finančna stabilnost ustanove. Ob 
koncu tega mandata bi zato rad 
dejal, da smo optimizirali organi-
zacijo in procese dela, poskrbeli za 
ustrezno izrabo medicinske opre-
me, uvedli sodobno informacijsko 
tehnologijo, ki je razbremenila za-
poslene, ne pa jih še bolj odtujila 
od pacientov. Skratka, da smo kot 
dobri gospodarji stabilizirali in kon-
solidirali poslovanje bolnišnice. Rad 
bi videl, da bi bolnišnica v tem ob-
dobju uspela premostiti kadrovski 
manko in svojim zaposlenim zago-
toviti spodbudno in varno delovno 
okolje, kar bi ji ti vračali z večjo pri-
padnostjo. Na akademski ravni pa 
pričakujem, da se bo uresničila ide-
ja ustanovitve medicinske fakultete 
v Celju in sodelovanje bolnišnice v 
kliničnem delu šolanja bodočih me-
dicinskih delavcev.   

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

Svet zavoda je imenoval direktorja 
in strokovnega direktorja Splošne 
bolnišnice Celje
Člani Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje so na 13. redni seji 
obravnavali vloge, ki so prispele na razpisa za prosti delovni mesti 
direktorja in strokovnega direktorja bolnišnice.

Na podlagi objave razpisov sta za prosto delovno mesto direktorja 
prispeli dve pravilni in popolni vlogi, za prosto delovno mesto stro-
kovnega direktorja pa ena. 
Potem, ko so vsi kandidati svetnikom predstavili svoje programe, so 
člani sveta z glasovanjem izbrali direktorja in strokovnega direktorja. 

Soglasno so člani sveta zavoda za direktorja bolnišnice imenovali 
sedanjega v. d. direktorja dr. Dragana Kovačića, dr. med., za strokov-
nega direktorja pa sedanjega v. d. strokovnega direktorja prof. dr. 
Radka Komadino, dr. med., višjega svetnika. K imenovanju direktorja 
mora zdaj dati soglasje še Vlada RS.  
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ODDELEK ZA 
PULMOLOGIJO

Natalija Kozmus, dipl. m. s., v. d. glavne medicinske sestre oddelka 
in mag. Lucija Gabršček Parežnik, dr. med., predstojnica oddelka

Pulmologija oziroma pnevmologija spada med večje 
veje interne medicine. Do nedavnega smo  običajne 
pljučne bolnike (bolnike s pljučnico, poslabšanje KOPB) 
zdravili na različnih internističnih oddelkih, tiste z bolj 
specifično pljučno patologijo pa pošiljali v Bolnišnico 
Topolšica. 

Število bolnikov s prizadetostjo pljuč narašča. Zlasti so 
kritični  jesenski in zimski meseci zaradi povečanega 
števila okužb dihal. 

Tako smo 18. januarja letos zaradi epidemioloških raz-
mer tiho in neopazno ter predčasno glede na plan in z 
nepopolno sestrsko ekipo, odprli dolgo načrtovani Od-
delek za pulmologijo. Prostore imamo v prvem nadstro-
pju Gizeline bolnišnice, prav tako kot prvi samostojni 
pljučni oddelek  Splošne bolnišnice Celje, ustanovljen 
leta 1949. 

Trenutno zdravimo največ 9 bolnikov. V naslednjih 
mesecih bomo število povečali na 12, kasneje tudi na 
15, vendar ob pogoju povečanja tako sestrske kot tudi 
zdravniške ekipe. 

Na oddelku sva dve zdravnici specialistki, in sicer Ka-
tja Triller in Lucija Gabršček Parežnik   ter specializantki 
Maša Majcen in Maja Kolenc Dolinar. Prvo sestrsko eki-
po Oddelka za pulmologijo sestavljajo: Natalija Kozmus 
kot v. d. glavne sestre oddelka, Staša Hlupič, Žiga Jaz-
bec, Sandra Krošl, Anita Levanič, Tina Lipuš, Tilen Mas-

ten, Monika Mastnak, Tamara Mori, Janja Petrič, Špela 
Štruklec, Sonja Videc in Romana Zagoričnik. Zaposlili 
smo dve diplomirani medicinski sestri za ambulantno 
in endoskopsko delo. Prva, Barbara Bokal, je že pričela 
z delom, drugo še pričakujemo.  Administrativno delo 
opravlja Katarina Šrot.

Ob otvoritvi oddelka je bilo število pulmoloških sester 
še premajhno za samostojno opravljanje izmenskega 
dela, zato sta nam na pomoč priskočili  ekipi kardiolo-
škega in gastroenterološkega oddelka.  Od prvega fe-
bruarja smo delo opravljali z lastno ekipo, čeprav je bila 
popolna šele sredi meseca.  Pomoč pri delu, organizaciji 
in tudi strokovno pomoč sestrskemu timu so nam pro-
stovoljno ponudili sodelavci Oddelka za interno inten-
zivno medicino, ki so sodelovali v našem timu v mesecu 
februarju. Skupaj smo postavili temelje za vsakodnevno 
delovanje oddelka. Nobeden od članov sestrske ekipe 
do sedaj ni delal na pulmološkem oddelku, večji del 
ekipe niti ne v bolnišničnem okolju. To dejstvo je za ce-
lotno ekipo predstavljalo poseben izziv. Vendar smo po-
zitivna, vestna in delovna ekipa, zato je z vsakim dnem 
naše delo kvalitetnejše. 

Redno in pospešeno z dr. Trillerjevo izobražujeva in 
vpeljujeva ekipo v pulmologijo.  V prihodnjih mesecih 
načrtujemo vzpostavitev polintenzivne nege s štirimi 
do šestimi posteljami. Poleg hospitalne dejavnosti op-
ravljamo pulmološko konziliarno službo, pulmološko 
ambulanto in osnovno bronhoskopsko diagnostiko.  V 
prihodnosti načrtujemo nadgradnjo endoskopske dia-

Katja Triller, dr. med. in mag. Lucija Gabršček Parežnik, dr. med.
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gnostike, diagnostiko motenj dihanja v spanju in redno 
vključevanje v tumorske in intersticijske konzilije. Pri di-
agnostiki pa že redno sodelujemo z radiologi, predvsem 
s Kajo Katarino Šifer in Markom Kastelicem. 

Trenutno še nimamo na voljo dovolj pomožnih prosto-
rov, kot so skladišče, soba za posege, prostor za glav-
no medicinsko sestro in upam, da bomo potrebovali še 
kakšno zdravniško sobo. 

Pred odprtjem Oddelka za pulmologijo so pulmološko 
dejavnost opravljali v okviru drugih oddelkov, najdaljši 
čas kot odsek kardiološkega oddelka. 

Pa še nekaj zgodovinskih  zanimivosti  razvoja pulmolo-
ške dejavnosti v Splošni bolnišnici Celje.

Pulmološka dejavnost se v Splošni bolnišnici Celje odvi-
ja vse od njene ustanovitve leta 1874 oziroma od otvo-
ritve Gizeline bolnišnice v letu 1887. Takrat so bili vsi in-
ternistični bolniki  hospitalizirani na enem oddelku.

Prvi samostojni pljučni oddelek je bil ustanovljen leta 
1949. Nahajal se je v prvem  nadstropju Gizeline bol-
nišnice.  Zaradi velikega števila pljučnih bolnikov se je 
pljučni oddelek ločil od internega. Na 49 posteljah so v 
prvem desetletju letno sprejeli 200 bolnikov. Leta 1959 
je Okrajni ljudski odbor sprejel odločitev, da se pljučni 
oddelek premesti v Novo Celje in se združi s specialno 
bolnišnico za tuberkulozo. Formalno je oddelek ostal 
del Splošne bolnišnice Celje. Združeni oddelek je imel 
285 postelj, ločenih na ženski, moški in otroški oddelek. 
Sprejemali so tuberkulozne bolnike in bolnike z drugimi 
zapletenimi obolenji pljuč. Povprečno število oskrbnih 
dni je bilo preko 90, pri tuberkuloznih bolnikih pa še bi-
stveno več. Oddelek je bil republiški center za zdravlje-
nje tuberkuloznega meningitisa in je sprejemal bolnike 
iz celotne republike Slovenije. V letu 1959 so sprejeli že 
1140 bolnikov. Med netuberkuloznimi bolniki so najpo-
gosteje zdravili različna vnetja bronhialnega sistema, 
povečevalo pa se je tudi število bolnikov s pljučnim 
rakom. Zaradi reorganizacije se je pljučni oddelek leta 
1965 zmanjšal za 50 postelj. V naslednjih letih se je šte-
vilo postelj še zmanjševalo, prav tako pa tudi število tu-
berkuloznih bolnikov. Tim Oddelka za pulmologijo

Oddelek za pulmologijo je v 1. nadstropju Gizeline bolnišnice

Leta 1969 sta se pljučni oddelek in specialni oddelek za 
tuberkulozo pripojila Bolnišnici Topolšica, ki je bila del 
Splošne bolnišnice Celje, od katere pa se je leta 1975 
odcepila. 

Kljub temu pulmološka dejavnost v bolnišnici ni popol-
noma zamrla. Z diagnostičnimi bronhoskopijami je pri-
čel Rafael Skale na intenzivnem oddelku. Prvo je opravil 
junija 1991. S prihodom Nikše Šegote,  ki je pulmološko 
dejavnost opravljal na kardiološkem oddelku je pulmo-
logija ponovno zaživela, izvajal je terapevtske in dia-
gnostične bronhoskopije. Približno v tem času so pričeli 
specializacijo za potrebe pulmologije trije zdravniki, in 
sicer Dragan Kovačić, ki se je kasneje usmeril v kardiolo-
gijo, Dean Sinožić, ki je postal  revmatolog, in Sebastjan 
Ašenberger. Nekaj let kasneje je pulmologijo  speciali-
ziral še  Janko Vlaović, ki se je pridružil ekipi Oddelka za 
interno intenzivno medicino. Sama sem že med specia-
lizacijo opravila tečaj bronhoskopije na Golniku, a sem 
ostala del  ekipe na internem intenzivnem oddelku. Leta 
2011 je prevladala moja želja po pulmologiji in sem se 
zaposlila v Bolnišnici Topolšica. 
Na prvi šolski dan leta 2018 se je v bolnišnici  zaposlila 
pnevmologinja Katja Triller, ki je zaradi velikega števila 
pljučnih bolnikov kmalu prepoznala potrebo po usta-
novitvi pljučnega oddelka in pričela z aktivnostmi na 
vseh področjih pulmologije. Pridobila je tudi dve speci-
alizantki. Sama sem se ekipi pridružila maja 2021. 
S skupnimi močmi in ob podpori tedanjega in sedanje-
ga vodstva bolnišnice imamo v bolnišnici  po 48 oziro-
ma 54 letih ponovno Oddelek za pulmologijo. 

Mag. Lucija Gabršček Parežnik, dr. med.
Oddelek za pulmologijo

TO JE SBC
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UVELJAVITEV NOVEGA AKTA O 
USTANOVITVI SB CELJE

Vlada Republike Slovenije je decembra sprejela nov 
ustanovitveni akt Splošne bolnišnice Celje – Sklep o 
ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošne bol-
nišnice Celje (v nadaljevanju Sklep). Z uveljavitvijo Skle-
pa je prenehal veljati Odlok o preoblikovanju Splošne 
bolnišnice Celje v javni zdravstveni zavod iz leta 1993. 
Prav tako je bila bolnišnica z uveljavitvijo Sklepa dolžna 
izvesti volitve za člana sveta zavoda, predstavnika de-
lavcev v svet zavoda in spremeniti Statut Splošne bol-
nišnice Celje. Volitve smo že izvedli ter dobili novega 
predstavnika delavcev v svet zavoda – mag. Franca Vin-
dišarja, dr. med. Tudi Statut Splošne bolnišnice Celje je 
že v obravnavi na Ministrstvu za zdravje. Čakamo njiho-
vo potrditev ter nato obravnavo na svetu zavoda.

S Sklepom se spreminja sestava sveta zavoda. Svet za-
voda ima sedem članov, ki ga sestavljajo predstavniki:
- ustanovitelja: štirje člani,
- delavcev zavoda: en član – ne more biti vodilni dela-

vec,
- zavarovancev: en član – na predlog ZZZS ga imenuje 

Vlada RS,
- uporabnikov: en član – predstavnik nevladnih or-

ganizacij s področja varstva pacientovih pravic ali 
samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima zavod 
sedež in ga imenuje Vlada RS.

Prav tako se širijo pristojnosti sveta zavoda:
- sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in druge 

splošne akte, če ni s statutom določeno, da jih spreje-
ma direktor zavoda;

- podaja soglasje k aktu o notranji organizaciji zavoda;
- sprejema letni program dela, kadrovski načrt in fi-

nančni načrt zavoda ter spremlja njihovo uresničeva-
nje;

- odloča o sanacijskih ukrepih;
- sprejema zaključni račun zavoda;
- sprejema letno poročilo zavoda;
- predlaga Vladi Republike Slovenije porabo presežka 

prihodkov nad odhodki iz opravljanja zdravstvene 
dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;

- predlaga Vladi Republike Slovenije način kritja pre-
sežka odhodkov nad prihodki;

- podaja obvezne usmeritve direktorju zavoda glede 
porabe presežka prihodkov nad odhodki;

- imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z 

ustanoviteljem;
- imenuje in razrešuje strokovnega direktorja zavoda;
- izvaja nadzor nad delom direktorja in strokovnega 

direktorja zavoda;
- imenuje in razrešuje notranjega revizorja;
- podeli in prekliče prokuro;
- obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote;
- opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem 

sklepom.

Spremembe se nanašajo tudi na pogoje za imenovanje 
direktorja in strokovnega direktorja, pri katerih je dodan 
pogoj znanja svetovnega jezika in potrdilo o nekazno-
vanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.

Svet zavoda bo lahko s soglasjem Vlade Republike Slo-
venije podelil prokuro eni osebi (prokurist), ki bo v vseh 
zadevah odločala skupaj s direktorjem. 

Kot je že navedeno v uvodu, je bolnišnica že pripravila 
spremembo Statuta Splošne bolnišnice Celje, ki je za se-
daj še v obravnavi na Ministrstvu za zdravje.

Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Navodila avtorjem, piscem v 
Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služ-
ba za odnose z javnostmi, na e-mail danijela.
gorisek@sb-celje.si . Prosimo, da nam prispevke 
pošljete v elektronski obliki. Prispevki naj vsebu-
jejo strokovne in akademske naslove avtorjev ter 
naziv oddelka oz. službe, v kateri so zaposleni. 
Tabele in slike priložite ločeno na koncu besedi-
la. Fotografije priložite tudi v izvirni elektronski 
obliki. 

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo 
do 8. maja 2023.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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POSLOVANJE BOLNIŠNICE 
V LETU 2022

V letu 2022 so Splošno bolnišnico 
Celje zaznamovale menjave vod-
stva, ki so jo večkrat za krajši čas 
destabilizirale in vplivale na nje-
no delovanje. V prvih mesecih leta 
2022 je redno izvajanje zastavlje-
nega programa dela še vedno one-
mogočala epidemija covida-19 in 
tega zaostanka bolnišnica tudi v 
naslednjih mesecih ni uspela v ce-
loti nadomestiti. Po reorganizaciji 
iz covidne bolnišnice so se v maju 
in juniju pričeli izvajati tudi doda-
tni programi za skrajševanje čakal-
nih dob, vendar pa so bili zaradi 
poteka soglasja konec junija pre-
kinjeni. Novo sprejeta zakonodaja 
je omogočila sklepanje podjemnih 
pogodb z lastnimi zaposlenimi za 
izvajanje dodatnih programov dela 
izven rednega delovnega časa šele 
proti koncu leta. Z njimi smo pospe-
šili aktivnosti za zagotavljanje čim 
večje realizacije zdravstvenih pro-
gramov na vseh področjih. Decem-
bra smo tako izven rednega delov-
nega časa izvajali več operativnih, 
specialistično ambulantnih in dia-
gnostičnih programov. Ozko grlo 
pri večji in hitrejši širitvi teh progra-
mov je pomanjkanje osebja zdra-

vstvene nege. Z dodatnimi progra-
mi  smo lahko nadoknadili le manjši 
del izpada delovnega programa. 
Vrednost pogodbenega programa 
za ZZZS smo dosegli v dobrih 93 %, 
kar predstavlja izpad pogodbenih 
sredstev v višini 8 mio EUR. Nedo-
seganje pogodbenega programa 
za ZZZS predstavlja enega glavnih 
vzrokov za nedoseganje začrtanih 
prihodkov in s tem negativnega po-
slovnega rezultata v letu 2022. Pri 
tem velja opomniti, da z izvajanjem 
dodatnih programov povečujemo 
dostopnost do zdravstvenih stori-
tev in odpravljamo oz. skrajšujemo 
čakalne dobe, bistvenega učinka 
na zniževanje negativnega poslov-
nega rezultata pa izvajanje teh pro-
gramov ne more imeti. Pomemben 
negativni vpliv na poslovanje, ki iz-
haja iz zunanjih okoliščin, pa je vpliv 
inflacije na višino vseh  stroškov, 
predvsem na področju energentov. 
Priznani dvig cen je namreč skozi 
vse leto zaostajal za dejansko pove-
čanimi stroški.

Celotni prihodki, doseženi v letu 
2022, so znašali 134,6 mio EUR in so 
bili za 1,67 % nižji od načrtovanih, 

celotni odhodki pa so znašali 142,9 
mio EUR in so bili za 4,39 % višji od 
načrtovanih. Končni poslovni rezul-
tat bolnišnice tako izkazuje prese-
žek odhodkov nad prihodki v višini 
8,3 mio EUR, kar pomeni 6,16 % iz-
gube v celotnem prihodku.

Ne glede na vse težave pa se je v letu 
2022 po načrtih odvijal investicij-
ski cikel v novogradnjo bolnišnice. 
Zgrajena je bila prva etapa z dokon-
čanjem dnevne bolnišnice in slove-
sno otvoritvijo v januarju 2023. Na 
področju medicinske opreme smo 
se soočali s prepotrebnimi nabava-
mi vitalnih aparatur;  nujno potre-
ben CT aparat je bil po dolgotrajnih 
postopkih nabave predan v upora-
bo v mesecu oktobru. 

V obdobju od 1. 1. 2022 do 1. 1. 
2023 se je skupno število čakajočih 
pacientov na zdravstvene storitve 
v naši bolnišnici zmanjšalo za 240 
oz. za 0,3 %. Največ pacientov, 52,5 
% vseh čakajočih, čaka na kontrol-
ni pregled, sledijo čakajoči na prvi 
pregled (20 %), na diagnostično-
-terapevtski postopek (18 %) in na 
operativni poseg (9,5 %)            

Barbara Gradišnik, univ. dipl. ekon.
pomočnica direktorja za 

ekonomske zadeve
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KADROVSKE INFORMACIJE

1. Odmera letnega dopusta
Delodajalec je dolžan po drugem odstavku 160. člena 
Zakona o delovnih razmerjih delavce najkasneje do 
31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za 
tekoče koledarsko leto. Letni dopust se odmeri po kri-
terijih iz kolektivnih pogodb. Dolžina letnega dopusta 
je odvisna od delovne dobe v efektivnem trajanju, zah-
tevnosti delovnega mesta, delovnih pogojev, psihičnih 
omejitev, socialnih in zdravstvenih razmer ter starosti. 
Zaradi covida-19 smo vsi zaposleni v letu 2021 in 
2022 dobili dodaten dan letnega dopusta, ki ga v leto-
šnjem letu ukinjamo. Zato bomo vsi zaposleni imeli 
en dan manj letnega dopusta kot leta 2021. Hkrati 
smo pri vseh zaposlenih preverili izpolnjevanje zgoraj 
naštetih pogojev in popravili morebitne nepravilnosti.
Zaposlene hkrati prosimo za javljanje podatkov, ki so po-
membni za odmero letnega dopusta (rojstvo otrok, …).

2. Povišanje plačnih razredov s 1. aprilom 2023
Meseca oktobra so sprejeti aneksi h kolektivnim pogod-
bam dejavnosti in poklicev določili višje uvrstitve delov-
nih mest in nazivov za en plačilni razred. Izjema velja za 
tista obstoječa ali na novo določena delovna mesta, ki 
so bila uvrščena v višji plačni razred z Aneksom h Ko-
lektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije in Aneksom h Kolektivni pogodbi za 
zaposlene v zdravstveni negi oktobra 2021.

Višje uvrstitve iz Aneksa št. 13 h KPJS in aneksov h 
kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev se 
začnejo uporabljati 1. aprila 2023. Zaposleni boste 
prejeli v podpis anekse k pogodbi o zaposlitvi in sicer 
predvidoma konec marca oz. v začetku aprila. 

Povišanje za en plačni razred bo za april pri izplačilu 
majske plače.

3. Odprava stropa (57. plačilnega razreda)

S 1. 4. 2023 se uveljavlja določilo novele Zakona o sis-
temu plač v javnem sektorju, ki odpravlja pravilo,  da je 
v plačnih podskupinah od C1 do J3 na delovnih mestih 
in v nazivih mogoče doseči največ 57. plačni razred. Na 
podlagi te spremembe bodo javni uslužbenci v teh 
plačnih podskupinah lahko napredovali višje od 57. 
plačnega razreda.

Vendar pa je v prehodnih določbah Zakona izrecno do-
ločeno, kdaj bodo ti javni uslužbenci napredovali višje 
od 57. plačnega razreda. Odprava t. i. stropa namreč ne 
vpliva na pogoje za napredovanje javnih uslužbencev 
v višji plačni razred, ki so določeni v 17. členu ZSPJS in 
Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 
razrede oziroma v splošnih aktih, ki so bili sprejeti na 
podlagi tretjega do petega odstavka 17. člena ZSPJS. 
Prav tako odprava t. i. stropa ne vpliva na datum napre-
dovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred.

Navedeno pomeni, da bodo lahko javni uslužbenci, pod 
predpostavko, da bodo izpolnjeni pogoji za napredova-
nje v višji plačni razred (potek vsaj triletnega napredo-
valnega obdobja, ki teče od zadnjega napredovanja in 
pridobitev treh ustreznih ocen) prvič lahko napredo-
vali v plačni razred, ki presega 57. plačni razred, 1. 
decembra 2023.

Tudi tisti javni uslužbenci, ki so že daljše časovno 
obdobje uvrščeni v 57. plačni razred in imajo pri-
dobljenih več ocen delovne uspešnosti, bodo lahko 
prvič napredovali s 1. decembrom 2023, in sicer za 
enega ali dva plačna razreda.

5. Delovna uspešnost na podlagi Posebnega vladnega 
projekta za plačo skupino J
Zaposlenim na določenih delovnih mestih plačne sku-
pine J iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva na 
področjih:
−	 informatike,
−	 financ in računovodstva,
−	 kadrovskem in pravnem področju,
−	 nabave in logistike,
−	 vzdrževanja,
−	 prehrane,
−	 oskrbe in
−	 glavne pisarne,

je na podlagi posebnega vladnega projekta omogočeno 
izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega dela, in sicer ker:

−	 opravljajo dodatne naloge zaradi nerealiziranih 
načrtovanih zaposlitev ter zaradi neuspešnih 
nadomeščanj odhodov in daljših odsotnosti;
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−	 opravljajo dodatne naloge zaradi večjega obsega 
opravljenih storitev pri izvajalcu PVP ali

−	 opravljajo dodatne naloge zaradi novih oziroma 
spremenjenih predpisov. 

Z upravičenimi zaposlenimi smo že sklenili dogovo-
re o povečanem obsegu dela, prav tako pa tudi že 
nakazali dodatek za mesec januar in februar. Za vsak 
mesec bomo zaposleni prejeli še sklep o upraviče-

nosti do dodatka za povečan obseg dela z zneskom 
izplačila. 

Dodatek za povečan obseg dela bomo izplačevali do 
konca leta oz. do sistemske prenove plačnega sistema. 
Višina izplačila je 100 EUR bruto, glede na delovni 
čas in prisotnost na delu na mesec.
 

Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

ZADOVOLJSTVO PACIENTOV S KAKOVOSTJO DELA
 V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

ABC POSLOVANJA

Ministrstvo za zdravje je leta 2019 
pripravilo metodologijo za ugota-
vljanje zadovoljstva uporabnikov 
javnega zdravstva s kakovostjo po-
slovanja javnih zavodov. Vprašalnik 
je objavljen na spletni strani mini-
strstva, posameznih zdravstvenih 
ustanov in kot spletni vprašalnik v 
portalu zVem. Pacienti po zaključku 
zdravstvene obravnave k izpolnje-
vanju vprašalnika pristopijo prosto-
voljno takoj ali največ do tri mesece 
po opravljeni storitvi. Kot zaključek 
zdravstvene obravnave se šteje za-
ključek posamezne ambulantne ali 
bolnišnične obravnave. 

Ministrstvo za zdravje zbrane po-
datke mesečno posreduje zdra-
vstvenim ustanovam, ki jih analizi-
rajo in oblikujejo korektivne ukrepe. 
Zbrane in analizirane podatke mora 
bolnišnica objaviti na svoji spletni 
strani. Predvidene ukrepe, ki izha-
jajo iz ugotovitev, Ministrstvu za 
zdravje posredujemo do 31. marca 
v koledarskem letu.

Anketni vprašalnik je izpolnilo le 
92 pacientov Splošne bolnišnice 
Celje, kar predstavlja zgolj 0,017 % 
vseh obravnavanih pacientov. Šte-
vilo je zanemarljivo, zato smo po 

prejemu podatkov želeli ugotovi-
ti, zakaj tako. Pregledali smo način 
seznanjanja z anketo. Pacienti  so o 
možnosti izpolnjevanja vprašalnika 
seznanjeni s pisno informacijo na 
koncu ambulantnega izvida ali od-
pustnega pisma. Ugotovili smo, da 
pisne informacije o možnosti izpol-
njevanja ankete na izvidih z Radio-
loškega oddelka sploh ni. Informaci-
ja na koncu izvida pacienta usmerja 
k izpolnjevanju ankete. Povezava 
na internetni strani bolnišnice pa je 
bila čisto na dnu spletne strani. Obe 
odstopanji smo že uredili.

Največ vprašalnikov so izpolnili pa-
cienti med 45. in 79. letom, s sre-
dnješolsko izobrazbo ali več, ki v 
povprečju potrebujejo zdravstvene 
storitve v bolnišnici enkrat do ne-
kajkrat letno.
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V nadaljevanju so podani podatki iz 
vsebinskega dela ankete. 
 
Splošno zdravstveno obravnavo je 
73 % pacientov ocenilo kot dobro 
ali zelo dobro. Zaskrbljujočih je 19 
% (leta 2021 – 11 %), ki pravi, da 
je bila obravnava slaba. Povprečna 
ocena storitve je s 4,47 v letu 2021 
padla na 4,15 (Graf 1).

Po oceni pacientov (Graf 2) bomo 
morali več pozornosti nameniti iz-
boljšanju informacij o dostopnosti 
zdravnika, ordinacijskem času, in-
formacijah za paciente, …
 
Iz grafa (Graf 3) je razvidno, da se 
zdravstveni delavci ne predstavimo 
vedno pacientom, kar pomeni, da 
imamo prav na tem mestu prilož-
nost za izboljšavo.

Graf 1
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Delež

Tri četrtine sodelujočih pacientov je 
ocenilo, da so bili zaposleni do njih 
vljudni in spoštljivi. Tisti, ki so bili 
nezadovoljni, so to zapisali v mne-
nju na koncu ankete (Graf 4).
 
Predhodno je bilo o poteku njihove 
obravnave seznanjenih 63 % paci-
entov (Graf 5).
 
Vključeno v odločanje o njihovi 
obravnavi je bilo 67 % pacientov, 
odgovore na vprašanja pa je dobilo 
75 % pacientov (Graf 6).
 
Večinoma ali v celoti je navodila za 
nadaljnjo obravnavo dobilo 78 % 
pacientov. Petina pacientov torej 
ni vedela, kako naprej. Pri tem so 
bistvenega pomena pisna navodi-
la, saj pacient ne razume vedno, kaj 
mora storiti, ali pa prehitro pozabi 
povedano (Graf 7).
 
Največji delež nezadovoljstva v an-
keti so pacienti izrazili glede sezna-
nitve z možnostjo podajanja pritožb 
in pohval. Povsod imamo uokvirje-
na navodila za podajanja pritožb, ki 
pa jih zaradi njihove velikosti – A4 
format, ne opazijo vedno (Graf 8).
 
Iz grafa (Graf 5)  je razvidno, da ima-
mo v bolnišnici največ priložnosti za 
izboljšave pri prostorih in opremi, 
odnosu do pacientov in organiza-
ciji dela. Na koncu je 60 pacientov 
podalo še 40 pozitivnih (leta 2021 
– 43) in 21 negativnih (2021 – 14) 
mnenj.

Zapisi so zelo podrobni, s konkret-
nimi imeni, tako v dobrem kot v 
slabem. Dva zapisa sta takšna, da 
se vprašaš, če mi to pacientom res 
rečemo in naredimo. Takšna obna-
šanja so nedopustna. Eden izmed 
pacientov je kritično ocenil samo 
anketo in zapisal: »Podatki dajo le 
vpogled v trenutno zadovoljstvo 
posameznikove obravnave, ki je 
lahko npr. veliko že zgolj zato, ker 
je po dolgem času končno prišel na 
vrsto. Kakovost storitve je možno 
približno oceniti le na osnovi repre-
zentativnih konkretnih statističnih 
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podatkov. V Švici lahko za praviloma 
vsako bolnišnico najdeš konkretne 
podatke o kakovosti in uspešnosti 
opravljenih storitev, prav tako po-
sameznih zdravnikov. Pacient ima 
možnost pravočasne seznanitve 
in izbire. V Sloveniji pa si se dobe-
sedno prisiljen ravnati po sistemu 
»vzemi ali pusti«. In bodi srečen, da 
si sploh prišel na vrsto, kar je bilo v 
času z vidika zdravljenja zamujeno, 
pa pozabi.«

Naslednji zapis je kratek, jedrnat in 
pove, kaj lahko s svojim delom na-
redimo pacientu: »Da lahko 8. no-
vembra sedim za računalnikom in 
izpolnjujem vprašalnik, je brez dvo-
ma zasluga celotne obravnave 28. 
10. 2023.«

Dejstvo je, da moraš za načrtovanje 
sprememb imeti osnovne podat-
ke, na katerih gradiš izboljšave. V 
bolnišnici imamo sedaj dve anketi 
za ugotavljanje zadovoljstva (Mini-
strstvo za zdravje) in izkušenj paci-
entov (Nacionalni inštitut za javno 
zdravje) z ambulantno in hospital-
no obravnavo. Do leta 2019 smo op-
ravljali svojo anketo o zadovoljstvu 
pacientov na vzorcu 700 pacientov. 
Kaj bomo torej naredili, da bomo 
izboljšali izkušnje in zadovoljstvo 
pacientov, je v naših rokah. Iz rezul-
tatov ankete je razvidno, da bi bilo 
smiselno spremembe planirati na 
naslednjih področjih:
- predstavitvi zdravstvenih delav-

cev pacientom ob prvem stiku,
- pojasnjevanju možnosti podaja-

nja pohval in pritožb,
- pojasnjevanje poteka obravnave 

pacientom,
- hitrejše posredovanje izvidov in 

odpustnih pisem ter natančnej-
ših navodil za zagotovitev ustre-
zne kontinuitete obravnave, itd. 

      
Mag. Hilda Maze

Področje zdravstvene nege

ABC POSLOVANJA
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FETALNA KARDIOLOGIJA

Prirojene srčne napake so med vse-
mi prirojenimi napakami organov in 
organskih sistemov najpogostejše. 
Ugotovimo jih pri približno osmih 
od tisoč živorojenih otrok. Nekate-
re so blage, se pozdravijo same od 
sebe oz. ne motijo delovanja srca, 
pri približno tretjini bolnikov pa so 
takšne, da jih je treba kirurško ali in-
tervencijsko zdraviti že v prvem letu 
življenja ali pa bolniki umrejo. In 
skoraj vse te napake lahko razpoz-
namo že pri plodu v maternici.

Prvi opisi prenatalne ultrazvočne 
diagnostike strukturnih srčnih na-
pak segajo v začetek  osemdesetih 
let minulega stoletja. Prvi so začeli 
orati ledino pediatrični kardiologi v 
Londonu in Bostonu, v samo nekaj 
letih pa se je preiskava uveljavila 
kot del presejalnega ultrazvočnega 
pregleda ploda za prirojene nepra-
vilnosti v vseh razvitih zdravstvenih 
sistemih. Prednosti prenatalne raz-
poznave strukturnih srčnih napak 
so številne. Staršem omogoča, da se 

že pred rojstvom otroka natančno 
seznanijo z naravo bolezni in mo-
žnostmi zdravljenja, kakor tudi z 
morebitnimi pridruženimi genetski-
mi nepravilnostmi in nepravilnos-
tmi drugih organov in organskih sis-
temov, zdravstvenemu sistemu pa 
omogoča optimalno načrtovanje 
poroda in zdravljenje novorojenca, 
v izbranih primerih pa tudi možnost 
prenatalnega medikamentoznega 
zdravljenja in prenatalne kardiolo-
ške intervencije.

V Sloveniji poteka prenatalna dia-
gnostika srčnih napak, bolezni srč-
ne mišice in motenj srčnega ritma 
trostopenjsko. Prvo stopnjo pred-
stavljajo pristojni ginekologi, ki v 
okviru presejalnega ultrazvočnega 
pregleda ploda za prirojene nepra-
vilnosti, ki se izvaja med 20. in 23. 

Slika 1: Hipolastičen levi prekat. Nad hrbtenico je vidna torakalna aorta, takoj nad njo levi 
preddvor. Mitralno ustje je majhno, miokard zadebeljen, hiperehogen. Apeks srca tvori 
desni prekat, ki je kompenzatorno večji. Vidno tudi široko odprto ovalno okence, z zaklopko 
ovalnega okenca, ki se boči v desno.

tednom nosečnosti, ocenijo tudi vi-
dez srca v projekciji štirih votlin ter 
prikažejo iztoka obeh velikih arterij. 
Če imajo pri oceni srca težave in se 
težko odločijo, ali je srce struktur-
no in funkcijsko normalno, napoti-
jo nosečnico na dodaten pregled 
otrokovega srca k perinatologu s 
poglobljenim znanjem fetalnega 
ultrazvoka, ta pa jo, če potrdi nep-
ravilnost, napoti k fetalnemu kar-
diologu, ki srčno napako natančno 
morfološko opredeli ter staršem 
svetuje glede načina in možnosti 
zdravljenja po rojstvu. V primeru 
tahikardnih motenj srčnega ritma 
fetalni kardiolog opredeli vrsto ta-
hikardije ter se odloči za najprimer-
nejše antiaritmično zdravljenje.

V Sloveniji smo se začeli s fetalno 
kardiološko dejavnostjo pogloblje-

Doc. dr. Samo Vesel
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no ukvarjati na prelomu tisočletja, 
sprva v okviru UKC Ljubljana, od sep-
tembra 2018 pa poteka ta dejavnost 
izključno v okviru pediatričnega in 
ginekološko-porodniškega oddel-
ka SB Celje. V okviru fetalne kardi-
ološke ambulante letno pregleda-
mo približno 600 nosečnic, ki so za 
obravnavo napotene iz cele Slove-
nije. Najpogostejše indikacije za na-
potitev so poleg domnevne srčne 
napake ali motnje srčnega ritma še 
ugotovljene genetske nepravilnosti 
ali nepravilnosti drugih organov in 
organskih sistemov, pozitivna dru-
žinska anamneza za prirojene srčne 
napake ter predkoncepcijska slad-
korna bolezen nosečnice. Večino 
pregledov opravimo med 20. in 24. 
tednom nosečnosti, v zadnjih dveh 
letih pa v izbranih primerih pomika-
mo mejo vse nižje, proti 14. tednu 
nosečnosti. Pomembno srčno na-
pako potrdimo in opredelimo pri 25 
do 30 plodovih letno, kar pomeni, 
da je stopnja prenatalnega odkri-
vanja hemodinamsko pomembnih 
srčnih napak v Sloveniji približno 
50 %, kar nas postavlja ob bok naj-
razvitejšim zdravstvenim sistemom. 
Približno 60 % nosečnic se odloči za 
nadaljevanje nosečnosti, 40 % pa 
jih nosečnost prekine. Rezultati so 

Slika 2: Barvni doplerski zapis. Kri, ki se po pljučnih venah vliva v levi preddvor, skozi ovalno 
okence odteka v desni preddvor in od tam v desni prekat. Funkcionalnega pretoka skozi 
mitralno ustje ni.

plod kontinuiranega razvoja dejav-
nosti predvsem pa dvajsetletnega 
sistematičnega dodatnega usposa-
bljanja ginekologov za pregled plo-
dovega srca. Vrata naše ambulante 
so tako odprta za vsakogar, ki želi 
pridobiti ali utrditi dodatne veščine, 
vsakih nekaj let pa ponudimo tudi 
možnost dodatnega izobraževanja 
v obliki seminarjev in ultrazvočnih 

delavnic. Naslednjo organiziramo v 
aprilu 2023 v Celju, k sodelovanju 
pa smo uspeli pritegniti uveljavlje-
ne strokovnjake iz Slovenije in tu-
jine, ki se ukvarjajo s prenatalno in 
postnatalno obravnavo otrok s srč-
nimi napakami.

V Centru za fetalno kardiologijo smo 
zelo veseli dejstva, da se je po več 
letih priprav SB Celje odločila pre-
noviti našo ambulanto, ki deluje v 
prostorih Ginekološko-porodniške-
ga oddelka, kar bo razmere za naše 
delo bistveno izboljšalo. S kolegi 
ginekologi tudi upamo, da bomo v 
okviru nadomestitve dotrajanih UZ 
aparatov uspeli pridobiti aparat iz 
nove generacije ginekološko-peri-
natoloških UZ aparatov z izjemno 
ločljivostjo, ki smo ga imeli prilož-
nost preizkusiti v preteklih mesecih, 
in s katerim bomo diagnostiko re-
alno lahko prestavili v še zgodnejši 
čas.   

Doc. dr. Samo Vesel, dr. med.
Otroški oddelek
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KAJ BI MORALI VEDETI O DEMENCI?

S staranjem se lahko miselni procesi upočasnijo, pojavi 
se pozabljivost, učenje novih znanj postane težavnejše. 
To še ni demenca, saj lahko mnogi starejši še vedno ži-
vijo vsakodnevno samostojno življenje. Pri demenci ne 
gre zgolj za pozabljanje in ni del običajnega staranja. Če 
lahko kljub občasni pozabljivosti ali spominskim spodr-
sljajem ustrezno poskrbimo zase in svoje neposredno 
okolje, brez težav uporabljamo različne predmete, vo-
zimo avto, uporabljamo telefon, kuhamo, načrtujemo, 
urejamo denarne zadeve, potujemo in nimamo težav 
z orientacijo v znanem okolju, se učimo in prilagajamo 
novim stvarem, sklepamo prijateljstva in vzdržujemo 
družabno življenje, potem to ni demenca. Pri »pravi« 
demenci spremembe v duševnem stanju posameznika 
postanejo dovolj hude, da motijo vsakodnevne aktiv-
nosti, kar povzroči potrebo po skrbi in nadzoru s stra-
ni druge osebe. Demenca je lahko del mnogih bolezni, 
najpogostejša pa je Alzheimerjeva bolezen. Bolniki z 
Alzheimerjevo demenco namreč vsega tega ne morejo 
početi, pozabljivost presega okvir običajnega in vse tež-
je poskrbijo zase, se izgubljajo v znanem prostoru, ne 
morejo se naučiti česa novega ali uporabiti predmeta, 
ki jim ni znan. Velikokrat težko komunicirajo, ponavlja-
jo besede ali fraze, zamenjujejo besede ali zabredejo v 
nepotrebne težave, ker težko presojajo okoliščine, ali 
vztrajajo pri svojih prepričanjih brez pravega uvida v te-
žave in mnenja drugih.

Čeprav se Alzheimerjeva demenca lahko pojavi tudi v 
srednjem življenjskem obdobju, je vendarle to bolezen 
starejših. Traja od 2 do 12 let, včasih celo dlje. Pogostejša 
je pri ženskah. Že leta 1906 jo je razmeroma natančno 
opisal nemški nevrolog dr. Alois Alzheimer, po katerem 
se ta oblika demence tudi imenuje. Zaradi kopičenja 
beljakovin v možganih, ki vodijo v propadanje nevro-
nov, možgani ne morejo več delovati tako kot prej. Ker 
se spremembe v možganih pojavijo najprej v centru za 
spomin, bolniki že v začetku bolezni pričnejo pozablja-
ti. Za Alzheimerjevo demenco zbolijo le štirje ljudje od 
stotih, ki so mlajši od 65 let. Med 65 in 74 letom starosti 
lahko zboli že eden od devetih ljudi, v starosti 85 let pa 
je po oceni v različnih stopnjah bolezni že več kakor tre-
tjina celotne populacije. 

V Sloveniji je po podatkih Evropskega združenja za 
Alzheimerjevo demenco iz leta 2013 vsaj 50.000 bolni-

kov z demenco, med njimi več kot 32.000 z Alzheimer-
jevo demenco, kar skupaj predstavlja kar 1,57 odstotka 
celotne populacije. Ker se demenca pojavlja predvsem 
v starosti in bo delež starejših nad 65 let tudi v Sloveniji 
s sedanjih 18,9 odstotka do leta 2050 narastel na 30,5 
odstotka, bo v prihodnosti bolnikov še mnogo več, po 
predvidevanjih celo do 100.000, od tega 70.000 bolnikov 
z Alzheimerjevo demenco v različnih stopnjah bolezni. 
Prve možganske spremembe se pojavijo že v srednjih 
letih in jih je z natančnimi slikovnimi preiskavami in 
analizo možganske tekočine že mogoče dokazati, kljub 
temu, da znaki bolezni še niso opazni. Ključno je nalaga-
nje amiloidnih leh ob nevronu in nevrofibrilarnih pen-
telj v živčnih celicah ter vnetje, ki se razvije ob njiju. Še 
vedno ni povsem pojasnjeno, kaj povzroča Alzheimerje-
vo demenco, znani pa so številni dejavniki, ki pomenijo 
večje tveganje za njen razvoj. Mednje spadajo staranje, 
genetski dejavniki, nizka izobrazba, ženski spol, telesna 
nedejavnost in debelost, še posebno pri ljudeh, ki so 
družinsko obremenjeni (nosilci alela APOEε4), kajenje, 
depresija, sladkorna bolezen, zvišane vrednosti holeste-
rola, zvišan krvni pritisk, srčno-žilne bolezni, možganske 
poškodbe, kronična vnetja, zloraba alkohola, epilepsija 
ali nekatera zdravila, kot so pomirjevala ali centralno de-
lujoča protivnetna zdravila. Čeprav še vedno ni povsem 
jasno, ali je Alzheimerjeva demenca dedna ali ne, pa 
najverjetneje oblike bolezni, ki se pojavljajo v starosti, 
neposredno niso povezane z dednostjo, zato je ta strah 
trenutno odveč. Le pri desetini bolnikov z Alzheimerje-
vo demenco so za razvoj bolezni odgovorni geni.

Alzheimerjeva demenca se začne neopazno, običajno v 
starosti, počasi napreduje in traja do 12 let. Ločimo več 
stopenj bolezni:
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• prva stopnja – predklinična Alzheimerjeva demen-
ca,

• druga stopnja – zelo blag upad zaznavnih funkcij,
• tretja stopnja – blag kognitivni upad ali zgodnja sto-

pnja Alzheimerjeve demence,
• četrta stopnja – zmeren kognitivni upad – napredo-

vana zgodnja stopnja Alzheimerjeve demence,
• peta stopnja – hud kognitivni upad – zmerna sto-

pnja Alzheimerjeve demence,
• šesta stopnja – hud kognitivni upad – globoka sto-

pnja Alzheimerjeve demence,
• sedma stopnja – globok kognitivni upad – terminal-

na (končna) stopnja Alzheimerjeve demence.

Če bo pomislil na demenco, se bo najverjetneje že izbra-
ni zdravnik odločil za standardne laboratorijske preiska-
ve in opravil presejalne teste, kratki preizkus spoznav-
nih sposobnosti (KPSS) ali test risanja ure (TRU), bolnika 
napotil na računalniško tomografijo (CT) ali magnetno 
resonanco (MR) možganov ali opravil elektroencefalo-
grafijo (EEG) možganskih valov.
Z zdravili – kognitivnimi modulatorji je mogoče Alzhei-
merjevo demenco zelo dobro obvladovati in njeno in-
tenzivnost zamakniti za nekaj let. Na področju iskanja 
vzročnega zdravila za zdravljenje Alzheimerjeve bolez-
ni in demence poteka zelo veliko raziskav. Eno izmed 
vzročnih zdravil je pogojno že odobreno in zagotovo 
bodo v prihodnosti sledila še številna druga.

Raziskave so pokazale, da ima t. i. hrana za možgane 
(MIND), ki je kombinacija mediteranske in DASH diete, 
kar je v prevodu dietni pristop za preprečevanje visoke-
ga pritiska in holesterola, zelo dober preventivni učinek 
ter lahko zamakne in omili potek Alzheimerjeve demen-
ce za več let.

V prehrani so pomembni vsi vitamini, minerali, antio-
ksidanti, flavonoidi, karotenoidi, silicij in vse ostalo, kar 
je mogoče dobiti z vsakodnevno prehrano. Še posebno 
to velja za folno kislino, vitamin B12, vitamin D, magne-
zij, vitamin E in Q10. Vse te sestavine je mogoče najti v 
črni čokoladi, zelenjavi, sadju in oreščkih. Na bolnike z 
Alzheimerjevo demenco ugodno deluje uživanje zele-
ne zelenjave, kot je špinača,  brokoli, zelje, ohrovt, ze-
lena solata ali paprika. Med sadje, ki je zaradi vsebnosti 
antioksidantov, polifenolov in resveratrola za bolnike z 
demenco še posebej primerno, uvrščamo granatno ja-
bolko, borovnice in rdeče grozdje. Zelo koristna sta če-
bula in česen. Hrana mora biti pripravljena na majhnih 
količinah olja, ki vsebuje nenasičene maščobne kisline 
in je bogata s hranili, ki vsebujejo omega-3 maščobne 
kisline. Te je mogoče najti v večjih količinah v svežem 
lososu, sardinah, tuni in v drugih morskih ribah, soji ali 
v oreščkih. Zaradi tega ima veliko preventivno vrednost 
prav olivno olje. Priporočljivi sta vsaj dve skodelici zele-
nega čaja na dan. Dovoljena je skodelica kave ali koza-
rec rdečega vina dnevno. Ob uravnoteženem dnevnem 
obroku največkrat prehranski dodatki niso nujni. Dobro 
se je izogibati hrani z veliko ogljikovimi hidrati, pred-
vsem belemu sladkorju ter ocvrti ali konzervirani hrani.
Običajno zdravljenje v bolnišnici ni potrebno, razen ko 
se ob demenci pojavijo takšni znaki, ki bolnika ogrožajo 
ali posegajo v njegovo dostojanstvo.

Demenca ni sinonim za Alzheimerjevo bolezen, temveč 
sindrom, ki se lahko pojavi tudi pri številnih drugih bo-
leznih ali stanjih. Žal je večina bolezni z demenco nepo-
vratnih. Med pogostejšimi nepovratnimi napredujočimi 
demencami prevladujejo žilna (vaskularna) demenca – 
VaD, demenca z Lewyjevimi telesci – DLT in frontotem-
poralna demenca – FTD. 

Projekt Demenca med nami

Leta 2017 so se zdravniki nevrološkega oddelka naše bol-
nišnice pridružili konzorciju ustanov, ki so v naslednjih 
letih za področje občin Šentjur, Dobje, Rogatec, Roga-
ška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica 
ob Sotli in Celje izvajale program izobraževanja in osve-
ščanja za obvladovanje demence. Namen projekta je bil 
izobraževanje in usposabljanje tako strokovne kot laične 
javnosti o demenci. Ta kronična napredujoča možganska 
bolezen je namreč vse bolj razširjena in tako med stro-
kovnimi delavci kot pri svojcih je vedno bolj izražena pot-
reba po informacijah o bolezni, njenem poteku in načinu 
obravnave pacientov z demenco v institucionalnem in 
domačem okolju. Naši nevrologi so za projekt pripravili 
program edukacije za različne profile strokovne javnosti.  
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Demenca je lahko del bolezni, kot so različna vnetja, 
hormonske in presnovne bolezni, poškodbe, zastru-
pitve, tumorji ali pa je lahko (redko) tudi posledica ka-
kšnih zdravil. Te oblike demence se pojavljajo pri manj 
kot desetini bolnikov z demenco in so ozdravljive, tako 
da lahko po odstranitvi vzroka povsem izzvenijo.

Ali okužba s SARS–CoV-2 lahko povzroča demenco, še 
ni povsem jasno, je pa znano, da je okužba dejavnik tve-
ganja zanjo ter da že izraženo demenco dodatno moč-
no poslabša. Možganska megla ni medicinska diagnoza, 
temveč le stanje, ki opisuje najverjetneje prehodne te-
žave po preboleli okužbi s SARS-CoV-2.

MEDICINSKA STROKA

Upravljanje z vozilom je zapletena sestavljena dejav-
nost, ki zahteva popolno zbranost in neokrnjene dušev-
ne ali motorične sposobnosti. Čeprav se nekateri bolniki 
težav zavedajo in sami prenehajo z vožnjo avtomobila, 
pa je več tistih, ki so prepričani, da lahko kljub bolezni 
vozijo brez težav, ker so vozniki morda že desetletja. Če 
bolniki, še posebno takrat, ko demenca napreduje, pri 
vožnji še vztrajajo, jim je to treba preprečiti, tudi za ceno 
jeze ali razočaranja. Če ne gre drugače, tudi z odvze-
mom avtomobilskih ključev.
 
Osebe z  demenco moramo razumeti, za kar so potreb-
ni znanje, strpnost in empatija. Pri tem ni treba, da smo 
idealni, lahko pa se potrudimo, da kot  »spremljevalci« 
pomagamo dementnim, četudi povsem ne razume-
mo procesa bolezni. Ne smemo zahtevati preveč in ne 
pričakovati nemogočega. Naučiti se moramo vstopiti v 
svet bolnikov, ker oni v našega ne morejo več. 

Literatura:
Prim. Mojca Muršec, dr. med., spec. psihiatrije. Alzhei-
merjeva demenca in pogostejše nepovratne demence 
(žilna demenca, frontotemporalna demenca in demen-
ca z Lewyjevimi telesci). Odgovori na pogosta vprašanja 
v klinični praksi za bolnike, njihove svojce in negovalce; 
Založnik Pliva Ljubljana, 2021.
   

Prim. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med. 
Nevrološki oddelek

JE EPIDEMIJA COVIDA-19 KONČANA?

Zadnji dve leti je bil covid-19 naša tema stalnica, zdaj 
pa, kot da je izginil iz našega zornega kota. Vsak dan ga 
občutimo le še zaposleni v zdravstvu in pacienti, ki pri-
hajajo k nam na obravnave. Omejitev obiskov, zaščitne 
maske pri delu s pacienti, razkuževanje rok so ukrepi, ki 
so pri nas še vedno v veljavi. Po nekaj hudih valovih epi-
demije smo takšnega stanja seveda veseli. Pa je z epide-
mijo covida-19 res konec, ali so naša pričakovanja pre-
več optimistična? S temi vprašanji smo se obrnili na dr. 
Tanjo Selič Kurinčič, dr. med., specialistko infektologije, 
ki vodi našo Službo za preprečevanje in obvladovanje 
bolnišničnih okužb.

Slišati je, da namerava Svetovna zdravstvena organiza-
cija razglasiti konec epidemije novega koronavirusa, saj 
se  le-ta bistveno umirja. Kakšni so trenutni epidemiolo-
ški kazalci?

Za pojenjanje epidemije, ki je zelo obremenila jav-
nozdravstveni sistem, je pravzaprav zaslužna spremem-
ba virusa SARS-CoV-2 v različico omikron, saj okužba z 
omikronom prizadene predvsem zgornja dihala in ne 
več pljuč, kar je bil največji problem in razlog za visoko 
stopnjo hospitalizacije pri obolelih s prejšnjimi različi-
cami. Predvsem v času razsajanja delta različice je og-
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romno ljudi potrebovalo hospitalizacijo. Zdravstvena 
obravnava pacientov z okužbo z različico omikron pa 
poteka predvsem na primarni ravni, zaradi česar imamo 
občutek, da se epidemija umirja. Covid-19 je še vedno 
med nami. Okužbe še vedno obstajajo, obravnavajo 
pa jih večinoma na primarnem nivoju, zato smo lahko 
nekoliko bolj sproščeni, nikakor pa nanj še ne smemo 
pozabiti. 

V preteklem obdobju je bilo veliko govora o postco-
vidnem sindromu, ki se je kazal skozi veliko različnih 
simptomov. Je o tem, kaj vse je poleg akutne bolezni co-
vid-19 še povzročil, že znanega  kaj več?     

Postcovidni sindrom oz. long covid je področje, ki ga bo 
treba dodatno raziskati. Znano pa je, da ponovne okuž-
be s SARS-CoV-2 pomenijo nekoliko večje tveganje za t. 
i. postcovidni sindrom. Ti simptomi se pojavljajo po pre-
bolelem covidu-19 in lahko trajajo več mesecev. Pojav-
ljajo se huda utrujenost, nespečnost, kognitivne motnje 
(težave s spominom, koncentracijo), bolečine v mišicah, 
dolgotrajen kašelj, depresija, anksioznost ...  Postcovidni 
sindrom tako žal ni izzvenel z omikron različico, ampak 
se še pojavlja. Je pa res, da smo imeli na tem področju 
na primarni ravni dobro organizirano obravnavo, saj 
so bili v zdravstvenih domovih organizirani celi timi, ki 
so skrbeli za ljudi s postcovidnim sindromom. V njih so 
poleg zdravnikov sodelovali psihologi in zdravstvena 
nega, tako da so pacienti dobili celostno obravnavo, če-
sar v sodobni medicini večkrat primanjkuje.

Kaj pa umikanje epidemije iz zavesti ali pa fokusa druž-
be pomeni za delo v bolnišnici? Pri nas so namreč še 
vedno potrebni varovalni ukrepi in po tem odstopamo 
od drugih ustanov?

Tudi v bolnišnici smo začeli nekoliko sproščati ukrepe. 
To nam omogočajo zadnje smernice Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje iz februarja 2023. Pomemben 
preskok se je namreč zgodil konec januarja 2023, ko 
je Ministrstvo za zdravje izdalo pisno objavo, da niso 
več potrebni strogi izolacijski ukrepi pri obravnavi co-
vida-19, ampak izvajamo t. i. kapljično izolacijo. To so 
izolacijski ukrepi, ki jih izvajamo tudi pri drugih respira-
tornih obolenjih, kot je npr. gripa. Na podlagi tega so se 
februarja 2023 začeli prvi pravi ukrepi sproščanja.  

V bolnišnici so zaščitni ukrepi še vedno potrebni, ker 
delamo z ranljivo populacijo, pa tudi zato, ker ni samo 
SARS-CoV-2 tisti, ki se prenaša kapljično, ampak imamo 
tudi ostala virusna obolenja dihal, kot sta RSV in virus 
gripe, ki je trenutno zelo razširjen. Nenazadnje pa mo-
ramo poleg pacientov poskrbeti tudi zase, da ne zbo-
limo in ne prenesemo okužbe iz bolnišnice v domače 
okolje. Ti ukrepi tako ne bodo vezani zgolj na covid-19 
ampak tudi na ostale kapljično prenosljive okužbe. Zad-

nja priporočila NIJZ so, da se večji del ukrepov sprejema 
na lokalni ravni, kar pomeni, da bolnišnice same oceni-
jo epidemiološko situacijo in temu prilagajajo ukrepe. 
Zato smo začeli z delnim sproščanjem obvezne nošnje 
zaščitnih mask, tako da na nemedicinskem delu, kjer 
nimamo stika s pacienti, maske niso več obvezne. Še 
vedno pa ostaja obvezna nošnja mask za medicinsko 
okolje, v katerem prihaja do stika s pacienti in to bomo 
sproščali počasi in z razmislekom. 

Kako pa je s cepljenjem, zdravili in drugimi terapijami za 
paciente s covidom-19?

Kar se terapij tiče, novih dodatnih terapij ni na voljo. V 
bolnišnicah najpogosteje zdravimo z remdesivirjem, 
ki smo ga uporabljali že od začetka epidemije, obstaja 
tudi peroralno zdravilo, ki pa ga uporabljajo predvsem 
na primarni ravni. 

Pri cepljenju trenutno priporočajo poživitvene odmerke 
za ranljive kronične bolnike, oskrbovance domov starej-
ših in osebe, stare nad 60 let. S poživitvenim odmerkom 
pa se lahko cepi vsak odrasel, ki si to želi. V bolnišnici 
cepljenja ne izvajamo več, ga pa izvajajo vsi zdravstveni 
domovi.    

Kako pa pričakujete, da se bo epidemija razvijala v bo-
doče? 

To bi pa zahtevalo pogled v stekleno kroglo (smeh). Ko-
ronavirusi krožijo med nami že vseskozi. Glede na pa-
togenost omikrona upamo in pričakujemo, da večjih 
težav v bolnišnicah v bodoče ne bomo več imeli.
   

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
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maske niso več obvezne v ne-medicinskem delu bolnišnice (uprava, jedilnica, tehnične
službe) in prostorih, ki so namenjeni izključno zaposlenim (npr. pisarne, raporti, sejne sobe),
nespremenjena navodila glede nošnje mask ostajajo za medicinski del bolnišnice – ob
vsakem vstopu v medicinski del si zaposleni, pacienti in obiskovalci nadenejo zaščitne
maske.

paciente namestimo v izolacijsko sobo (enoposteljna ali kohortna izolacija), kjer izvajamo
ukrepe KAPLJIČNE IZOLACIJE,
pacient ima nameščeno ZAŠČITNO OBRAZNO MASKO tip IIR OB VSAKEM IZHODU IZ
BOLNIŠKE SOBE in ob stiku z osebjem,
pomembno je, da skrbimo, da so VRATA BOLNIŠKIH SOB ZAPRTA,
dokumentacija pacienta (negovalna dokumentacija, temperaturni list) naj bo vsaj 1,5 m od
bolniške postelje oz. izven sobe tako, da je zagotovljena varnost osebnih podatkov,
RAZKUŽEVANJE ROK JE OSNOVNI UKREP ZA VARNO DELO!

rutinsko testiranje asimptomatskih pacientov pred sprejemom ni potrebno,
priporočamo HAGT pred splošno anestezijo in bronhoskopijo,
testirati je potrebno vse paciente ob sprejemu oz. premestitvi na Hemato-onkološki oddelek,
testirati je potrebno vse paciente, ki so sprejeti in imajo znake respiratorne okužbe (v
primeru hospitalizacije in pozitivnega HAGT je potrebno opraviti še PCR SARS-CoV-2),
od sprejemu in med hospitalizacijo testiranje (HAGT ali PCR) po presoji zdravnika oz. po
presoji SPOBO v primeru izbruhov.

V sivi coni je pacient nameščen v primeru visoko tveganega stika (med hospitalizacijo ali
domačem okolju) do 5. dne po zadnjem tveganem stiku. Vsak dan se mu opravi HAGT. V
kolikor je test 5. dan negativen, se karantena prekine.
Paciente NI potrebno namestiti v sivo cono, če so v zadnjih 2 mesecih preboleli covid-19.

Nošnja zaščitne obrazne maske:

Nameščanje pacientov, ki prebolevajo okužbo s SARS-CoV-2 (rdeča cona na oddelkih):

Navodilo glede testiranja pacientov na SARS-CoV-2:

Navodilo za sivo cono:
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POSTOPEK VRSTA OSEBNE VAROVALNE OPREME

klinični pregled pacienta, merjenje vitalnih funkcij,
aplikacija zdravil, odvzem krvi, deljenje zdravil,
deljenje hrane, transport pacienta (razen pacienti,
ki so kolonizirani/okuženi z večkratno odpornimi
bakterijami – glej spodaj)

Delo v ambulanti/na oddelku - kratkotrajnejši stik

maska tip IIR
zaščita za oči (očala/vizir) v primeru stika z
izločki

nega pacienta, inhalacije, ob možnem stiku s telesnimi
tekočinami, respiratorna fizioterapija
v primeru kolonizacije/okužbe z večkratno odpornimi
bakterijami (MRSA, ESBL, CR, VRE) 

Delo v ambulanti/na oddelku
plašč/predpasnik z rokavi
maska tip IIR (svetujemo respirator FFP2
pri respiratorni fizioterapiji in inhalacijah)
zaščita za oči (očala/vizir) v primeru stika z
izločki
zaščitne rokavice

intubacija, ekstubacija, traheotomija
aspiracija dihal (aspiracija v področju žrela in ust
se ne šteje med postopke, kjer bi se tvoril aerosol)
gastroskopija
kirurški posegi v področju dihal
neinvazivno predihavanje; terapija s visokimi
pretoki kisika

POSEGI, KJER SE TVORIJO AEROSOLI

plašč/predpasnik z rokavi
respirator FFP2 (pri bronhoskopiji FFP3)
zaščita za oči (očala/vizir)
zaščitne rokavice

Na primarnem nivoju zdravstva je potrebno osebe, ki imajo simptome in znake covida-19, še
naprej  testirati na okužbo in morajo v obdobju trajanja težav ostati doma; če prihajajo v stik
z ranljivimi osebami, naj za čas predvidene kužnosti nosijo zaščitno obrazno masko –
dokument NIJZ. 
ZA PACIENTE, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo ostajajo navodila nespremenjena:
brez ali z minimalno simptomatiko so v izolaciji 7 dni od začetka simptomov oz. pozitivnega
brisa (kar je prej). Sedmi dan se opravi HAGT in v kolikor je negativen, se izolacija prekine.
Podaljšanje izolacije je potrebno pri imunsko oslabljenih in osebah, ki potrebujejo zdravljenje
s kisikom zaradi covid-19 pljučnice.

prijavljanje prebolevanja covid-19 v SPOBO ni več potrebno,
zaposleni, ki delajo s pacienti in prebolevajo okužbo s SARS-CoV-2 brez ali z minimalno
simptomatiko, so v izolaciji 7 dni od začetka simptomov oz. pozitivnega brisa (kar je prej).
Sedmi dan se opravi HAGT in v kolikor je negativen, se izolacija prekine. V primeru, da je
HAGT pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje do 10. dneva. Po tem
času se izolacija prekine tudi brez opravljenega HAGT. Podaljšanje izolacije je potrebno pri
imunsko oslabljenih in osebah, ki potrebujejo zdravljenje s kisikom zaradi covid-19 pljučnice;
Zaposleni, ki NIMAJO stika s pacienti in prebolevajo okužbo s SARS-CoV-2 brez ali z
minimalno simptomatiko, se lahko vrnejo na delovno mesto, ko minejo zdravstvene težave
(ne potrebujejo negativnega HAGT pred prihodom v službo) in naj za čas predvidene
kužnosti na delovnem mestu nosijo zaščitno obrazno masko (do 7. dneva).

Trajanje izolacije pri pacientih, ki prebolevajo okužbo s SARS-CoV-2: 

Trajanje izolacije pri zaposlenih, ki prebolevajo okužbo s SARS-CoV-2: 

Vrsta osebne varovalne opreme

SPOBO (8. 3. 2023)
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ZDRAVSTEVNA NEGA

MATEJA PODERGAJS FIJAVŽ, MAG. ZDRAV. NEGE – 
V. D. POMOČNICE DIREKTORJA ZA PODROČJE 
ZDRAVSTVENE NEGE 

Mateja Podergajs Fijavž je v Splošni 
bolnišnici Celje zaposlena od leta 
1995, ko je po zaključeni mariborski 
srednji zdravstveni šoli svojo služ-
beno pot začela z opravljanjem pri-
pravništva. Po krajšem nadomešča-
nju bolniške odsotnosti na Oddelku 
za bolezni prebavil je bila razporeje-
na na Kardiološki oddelek. Na tem 
oddelku je nato delala približno 20 
let, najprej kot srednja medicinska 
sestra, od leta 2011 pa kot diplomi-
rana medicinska sestra. V naslednjih 
letih je svojo izobrazbo nadgradila 
še z magistrskim študijem in ga leta 
2016 uspešno zaključila. Na kardi-
ologiji je poleg oddelčnega dela 
opravljala še dela instrumentarke 
pri vstavljanju pacemakerjev, začela 
pa je tudi z usposabljanjem za delo 
v interventni kardiologiji. Izvajanje 
te dejavnosti naj bi se po nakupu 
novega koronarografa namreč raz-

dveh pacientov. Kakšne posledice 
je ta dogodek pustil pri medicinskih 
sestrah?

Na zaposlene, ki so bili kakorko-
li vpleteni, je ta dogodek vplival 
precej stresno. Pravzaprav je tako 
vplival na vse zaposlene na urgen-
ci, saj so se zavedali, da se lahko kaj 
podobnega zgodi tudi kateremu 
izmed njih. Pri tem primeru je na-
mreč šlo za splet toliko nesrečnih 
dogodkov in naključij, kot jih je 
težko predvideti, predvsem takrat, 
ko je urgenca polna pacientov in te 
preganja čas. Zagotovo je dogodek 
pri osebju dvignil zavedanje, da je 
treba med obravnavo, ko pacien-
ta pošiljamo na različne preiskave, 
preglede k različnim  specialistom, 
na diagnostični posege, ob spreje-
mu na bolnišnični oddelek najprej 
preveriti  identiteto pacientov. To 
zavedanje  nam mora res preiti v kri. 
Zagotovo pa je prvo sito admini-
strativni vpis pacientov, pri katerem 
je treba biti zelo pozoren. Velikok-
rat paciente v bolnišnico pripeljejo 
svojci in zgodilo se je že, da so nam 
v naglici ali nervozi nehote ob vpisu 
dali napačne kartice zdravstvenega 
zavarovanja, da so bili na spreje-
mnih dokumentih napačni podatki, 
saj je v sistemu več soimenjakov, ki 
včasih celo živijo na istem naslovu 
in se razlikujejo samo po rojstnih 
podatkih.

Čeprav naj bi se iz takšnih napak 
predvsem nekaj naučili in izboljša-
li sistem, da bi zmanjšali možnost 
njihove ponovitve, je obdobje po 
takšnih dogodkih posebej stresno. 
Še posebej zato, ker se zavedamo, 
da se tveganje za nastanek takšnih 
napak, kljub novim protokolom, 

širilo na dva aparata, zaradi česar je 
bilo treba usposobiti dodatno ose-
bje. Potem se je zgodil covid-19. Na 
začetku epidemije leta 2020 je bila 
ena od naših medicinskih sester, ki 
so v času prvega izbruha odšle na 
pomoč v Dom starejših občanov 
Šmarje pri Jelšah, nato pa je prevze-
la vodenje zdravstvene nege splo-
šnega internega oddelka, ki ga je 
bolnišnica organizirala za obravna-
vo internističnih pacientov. Ves čas 
epidemije je nato delala predvsem 
s covidnimi pacienti, med obema 
velikima valoma na oddelku za in-
fekcijske bolezni in vročinska stanja, 
v naslednjih dveh valih pa kot vodja 
zdravstvene nege začasnega oddel-
ka Covid-7. Leta 2021 je kandidirala 
za mesto glavne medicinske sestre 
Urgentnega centra Celje in julija 
2021 nastopila funkcijo. Ta je pred 
njo postavila številne nove izzive, 
saj je delo na bolnišničnem oddel-
ku drugačno od ambulantnega, ki 
se izvaja na urgenci. Dejstvo, da ni 
mogoče vplivati na priliv pacientov, 
da prihaja do številnih viškov obse-
ga dela, ko potrebam ne sledijo ne 
število zaposlenih ne prostorske 
zmogljivosti, ustvarja razmere, v ka-
terih je težko zagotavljati popolno 
varnost dela, pa varovanje osebnih 
podatkov pacientov in njihovo pov-
sem osnovno osebno dostojanstvo 
med opravljanjem negovalnih in te-
rapevtskih postopkov na hodniku.  
Novembra lani je, po odstopu glav-
ne medicinske sestre bolnišnice za-
radi nesrečne zamenjave identitete 
dveh pacientov, sprejela povabilo k 
vodenju zdravstvene nege v bolni-
šnici.  

Funkcijo ste prevzeli po nesrečnem 
dogodku – zamenjavi identitete 

Mateja Podergajs Fijavž
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a z veliko obremenjenostjo in po-
manjkanjem kadra ter z njegovo 
izčrpanostjo, povečuje. Zavedanje, 
da ti nekatere stvari uhajajo izpod 
nadzora, je zelo stresno. Od nas se 
pričakuje, da delamo brez napak, 
sto odstotno zanesljivo. Seveda se 
zavedamo, da si napak ne smemo 
dovoliti. Ob tem pa smo deležni še 
nestrpnosti ljudi, ki pričakujejo ta-
kojšnjo obravnavo.

Ko smo pred leti stopili na pot uva-
janja sistema kakovosti in akredita-
cije bolnišnice v skladu s standardi, 
je bilo na začetku precej odpora do 
pisanja raznih protokolov. Se je za-
vedanje do tega spremenilo? Lahko 
takšni ustaljeni postopki tudi v do-
ločeni meri preprečujejo nesrečne 
dogodke?

Seveda, v to sem prepričana in mis-
lim, da bi morali jasno opredeliti in 
zapisati še več postopkov obrav-
nave pacientov, ki jih izvajamo v 
bolnišnici. To je predvsem odlično 
pomagalo za novo zaposlene delav-
ce. V bolnišnici imamo dokaj veliko 
fluktuacijo osebja in izobraževanje 
novo zaposlenih delavcev je velik 
problem. Enostavno na oddelkih ni 
dovolj kadra, da bi se lahko novim 
delavcem v zadostni meri posvetili, 
jim omogočili, da bi nekaj časa de-
lali pod nadzorom. To zanje pomeni 
velik stres. Ves čas ponavljamo, da 
so mladi čisto drugačni. To je res, a 
vsaka generacija se je razlikovala od 
prejšnje. Takšne kot so, jih moramo 
sprejeti in jim po najboljših močeh 
predati naše znanje. Naša naloga je, 
da smo jim vzor in jih vodimo z zgle-
dom. Le tako bomo dobili dobre in 
kompetentne sodelavce, ki bodo 
čutili pripadnost timu in organiza-
ciji. Ne le za danes, ampak tudi za v 
prihodnje.      

Na kaj ste se v prvih mesecih na 
funkciji pomočnice direktorja za 
področje zdravstvene nege osredo-
točili?      

 Največji poudarek je bil na zaposlo-
vanju novih medicinskih sester. Od-

Poleg tega pa je ključno tudi sode-
lovanje članov tima in spoštljiv od-
nos do vsakega izmed njih. Kadar 
to obstaja, je tudi težke in zahtevne 
dneve lažje preživeti. Zato moramo 
v prihodnje več narediti tudi na od-
nosih tako med sodelavci na podro-
čju zdravstvene nege kot tudi med 
člani tima, ki so iz različnih poklic-
nih skupin. Človek, ki se prijetno in 
sprejeto počuti v delovnem okolju, 
se v njem počuti tudi varnega. Ve, 
da lahko svoje sodelavce brez te-
žav vpraša, ko česa ne ve ali pri njih 
preveri ustreznost svojih odločitev. 
Boljše je trikrat vprašati, kot enkrat 
ravnati napačno. Kar pa je mogoče 
v timih, v katerih vladajo razumeva-
nje, odprta komunikacija, odkritost 
in zaupanje. Na tem področju je 
zato pomembno tudi neformal-
no druženje tima, skupna kavica, 
kratek klepet, možnost in sposob-
nost, da se tudi ob kakšnem stres-
nem dogodku tim usede skupaj, 
se pogovori o njem, o tem, kaj je 
bilo dobro narejeno in kaj bi bilo 
mogoče v bodoče narediti boljše. 
Na tak način se iz posameznih pri-
merov učijo vsi člani tima in ne le 
tisti, ki so bili vanj vpleteni.

Drugi dolgoročni cilj pa je seveda 
zagotovitev zadostnega števila za-
poslenih v zdravstveni negi. Da za-
posleni ne bodo več prekomerno 
obremenjeni, da se bodo lahko od-
počili, normalno izrabili dopust. Ko 
je kader preveč obremenjen, se po-
veča stopnja bolniških odsotnosti in 
spet smo v začaranem krogu. Glede 
na starostno strukturo naše poklic-
ne skupine bo v prihodnjih letih kar 
nekaj upokojitev, ki jih bomo morali 
nadomestiti, kar pa ne bo enostav-
no, saj so to izkušene medicinske 
sestre z ogromno znanja, izkušnje 
pa si novo zaposleni morajo še pri-
dobiti. 

Zelo pomemben cilj je seveda tudi 
zagotavljati kakovostno in varno 
zdravstveno oskrbo pacientov. Zato 
bomo tudi v bodoče spremljali raz-
lične kazalnike kakovosti, jih analizi-
rali in po potrebi tudi ukrepali.

prli smo nov pulmološki oddelek, 
sicer z nekoliko manjšim številom 
medicinskih sester od načrtovane-
ga, končnega števila. Odpiramo nov 
oddelek za nevrokirurgijo, nekaj 
kadra na tem oddelku bo novega, 
nekaj prerazporejenega z obsto-
ječih oddelkov, kar je po mojem 
mnenju lažja in varnejša varianta. V 
primeru pulmološkega oddelka, na 
katerem smo zaposlili same takšne 
medicinske sestre, ki do takrat niso 
delale v naši bolnišnici, se je namreč 
izkazalo, da je zaradi vsega novega 
to preveč stresno. Tu bi se rada zah-
valila vsem medicinskim sestram 
in tehnikom, zaposlenim na interni 
intenzivni enoti, oddelku za bolezni 
prebavil in kardiološkemu oddelku, 
ki so nesebično pomagali pri uva-
janju medicinskih sester in pripravi 
prostorov. Prav tako smo zaposlili 
kar nekaj  kadra zdravstvene nege 
tudi na drugih oddelkih SB Celje.

V tem obdobju smo začeli tudi z 
aktivnostmi na področju izobra-
ževanja novih zaposlenih, pa tudi 
obnavljanja znanj pri sodelavkah in 
sodelavcih z daljšim stažem. To je 
pomembno, saj smo tako bolj suve-
reni in samostojni pri svojem delu, 
večja sta tudi motivacija in zado-
voljstvo zaposlenih s svojim delom. 
Rek »Več znaš, več veljaš,« zagoto-
vo drži. Šola da veliko teoretičnega  
znanja, ki pa ga je treba povezati s 
praktičnim ter ga vseskozi nadgra-
jevati in slediti novim smernicam. 

Kateri pa so tisti bolj dolgoročni ci-
lji, ki ste si jih zastavili ob nastopu 
funkcije?

Vsekakor je izobraževanje tisto, 
ki mu želim dati poseben pomen 
in poudarek. Tako kot medicina, 
se razvija tudi zdravstvena nega, 
njena zahtevnost je vedno večja. 
Sami postopki zdravstvene nege 
se spreminjajo, nadgrajujejo, vklju-
čujejo nova znanja, veščine, novo 
opremo. Za uspešno obravnavo 
pacienta mora vsak član tima ime-
ti dovolj znanja, da  kompetentno 
opravlja delo na svojem področju. 

ZDRAVSTVENA NEGA
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Kaj bi ob koncu pogovora radi pose-
bej izpostavili oz. sporočili sodelav-
kam in sodelavcem?

Rada bi jim položila na srce zave-
danje, da je vsak člen verige po-
memben, veriga pa je trdna toliko, 
kolikor je trden najšibkejši člen. Vsi, 
ki delamo v bolnišnici, imamo zato 
vpliv na kakovost dela in na ugled 

bolnišnice. Naši uporabniki nas na 
koncu velikokrat ocenjujejo pred-
vsem po tistih, ki v odnosu do njih 
odstopajo od standarda profesio-
nalnih odnosov. Tako lahko celoten 
tim dela dobro, pa ga odnos po-
sameznika do pacienta, njegovih 
svojcev ali spremljevalcev, ki je ne-
primeren, postavi v slabo luč. Vsak 
pri sebi se mora zato zamisliti, kako 

bi bil rad obravnavan, ko bo potre-
boval zdravstveno oskrbo in nato 
druge obravnavati v skladu s tem. 
Treba se je zavedati, da nobena 
stvar ne naredi človeka srečnejšega, 
kot njegovo lastno prepričanje, da 
je naredil najboljše, kar je mogel. 

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

Obisk kosovske delegacije v SB Celje 
V sklopu širšega obiska slovenskih bolnišnic (SB Izola, SB 
Murska Sobota in SB Celje) je našo bolnišnico sredi febru-
arja obiskala kosovska delegacija, sestavljena iz predstav-
nikov Zdravniške zbornice Kosova, zdravnikov iz Splošne 
bolnišnice Prizren in Splošne bolnišnice Gjilan. Obisk je bil 
pripravljen v sklopu implementacije dogovora Delegati-
on Agreement for Funds and Implementation (DAFI) med 
Zdravniško zbornico Kosova in organizacijo LuxDev, finan-
cirano s strani luksemburške vlade. Namen omenjenega 
sporazuma je pridobitev kadrov, ki bodo s svojim znanjem 
in veščinami omogočili izboljšano ponudbo medicinskih 
storitev, opravljenih v skladu z uveljavljenimi mednarodni-
mi standardi in dobrimi kliničnimi praksami, v zgoraj nave-

denih splošnih bolnišnicah na Kosovu. Obiskali so nas:
• dr. Aferdita Ademi – predstavnica projekta KSV/017,
• dr. Faik Shatri – predstavnik Zdravniške zbornice 

Kosova, 
• dr. Ramadan Halimi – predstavnik SB Gjilan,
• dr. Hekuran Vecgishti – predstavnik SB Prizren,
• Amela Kolenovic – administrativni strokovnjak pro-

jekta KDC-LuxDev,
• Gramoz Jakupi – vodja mednarodnih projektov 

KDC-LuxDev.

Glavni cilji obiska so bili:
- seznanitev z načini delovanja slovenskih bolnišnic, s posebnim poudarkom na delovanju urgentnih centrov 

in interventne kardiologije;
- identifikacija najboljših kliničnih praks in uspešnih strategij, ki bi jih bilo možno prenesti na Kosovo, s ciljem 

izboljšanja izvedbe medicinskih storitev na Kosovu ter s tem izboljšanja zdravstvenega stanja in dobrobiti 
njegovih prebivalcev;

• razprava o možnostih sklenitve memoranduma o partnerstvu med slovenskimi in kosovskimi splošnimi 
bolnišnicami v sklopu projekta Health Support Project in Kosovo/KSV/017, financiranega s strani vlad Lu-
ksemburga in Kosova;

• oblikovanje sodelovanja in priložnosti za sodelovanje v prihodnosti.

V sklopu medsebojnega sodelovanja v mednarodnem projektu strokovne podpore in edukacije bo v okvirih 
projekta HSP KSV/017 Zdravniška zbornica Kosova s SB Izola, SB Murska Sobota in SB Celje pripravila osnutek 
memoranduma. Po predhodni potrditvi vseh partnerjev je sklenitev in podpis memoranduma o sodelovanju 
s ciljem postopnega oblikovanja hospitalnih kadrov, s posebnim poudarkom na Splošni bolnišnici Prizren in 
Gjilan, planiran med povratnim obiskom slovenske delegacije v Prištini, 16. 3. 2023.

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

ZDRAVSTEVNA NEGA
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UPOKOJILA SE JE SODELAVKA IN
KOLEGICA MARIJA ŠIŠMANOVIČ

MI, VI, ONI

Zadnji dan januarja 2023 je prišel 
dan, težko pričakovani trenutek, ko 
Mariji ni bilo treba več v službo in je 
jutranjo kavico popila doma. Doča-
kala je veliko spremembo v svojem 
življenju.

Marija je svojo poklicno pot zače-
la v bolnišnici Celje po zaključeni 
Srednji zdravstveni šoli leta1980. Z 
delom je pričela na anesteziji in po 
opravljenem pripravništvu nadalje-
vala v EIT-u. Zaradi želje po novem 
znanju  se je vpisala na Višjo šolo  za 
zdravstveno nego v Ljubljani in jo 
seveda uspešno končala. Že na za-
četku svoje poklicne poti je veljala 
za strokovno in natančno sodelav-
ko. 

Kot VMS je iskala nove izzive in se 
leta 1986 zaposlila na Ginekolo-
ško-porodniškem oddelku. Delo je 
opravljala na vseh odsekih, bila je 
vodja v specialističnih ginekoloških 
ambulantah ter vodja odseka za 
operativno ginekologijo.

Razvoj  v zdravstveni negi in želja 
po novem znanju sta jo popeljala v 
nadaljevanje študija na Fakulteti za 
zdravstvene vede v Mariboru, kjer 
je ob novem znanju pridobila  naziv 
diplomirana medicinska sestra.

Pridobljeno strokovno znanje in 
samo delo sta jo ves čas odlikovala 
in zanjo predstavljala nove izzive. 
Prav tako je skozi svoje delo znala 
motivirati tudi ostale sodelavke v 
timu ZN. Tako smo marsikatero ak-
tivnost spremenili, jo izboljšali in 
nadgradili, vse  v skrbi za pacientke.

Njena strokovnost in požrtvoval-
nost nista ostali neopaženi in tako 

datumi in priimki so ji bili znani, ve-
dela je za vse luknje v programu.

Zaposleni na Ginekološko-porodni-
škem oddelku se ji zato zahvaljuje-
mo za vse lepe trenutke, ki smo jih 
preživeli skupaj, zahvala gre za vsa-
ko spodbudno besedo in pozitivne 
misli in seveda za vse strokovno 
znanje, ki ga je delila z nami.

Želimo ji, da ostane zdrava in ohra-
nja lepe spomine na skupno preho-
jeno pot.

Naj jo spremlja misel, da ji je hva-
ležno veliko pacientk, za katere je 
naredila vse, da je bilo tako kot je 
treba, in to šteje največ.

Upokojitev pomeni konec dolgega 
potovanja… … in hkrati začetek  
nove poti.

Kolektiv 
Ginekološko-porodniškega oddelka

je bila leta 2009 imenovana za glav-
no medicinsko sestro oddelka in 
na tem delovnem mestu ostala do 
upokojitve. Ves čas si je prizadeva-
la, da bi  medicinske sestre delale 
dobro in bile cenjene ter spošto-
vane. Kolegice je spodbujala k iz-
obraževanju in želela je, da je delo 
opravljeno strokovno in varno. Svo-
je delo je opravljala natančno in od-
govorno in to je pričakovala tudi od 
sodelavk.

Želela je, da so pacientke zadovolj-
ne in celostno obravnavane. Tudi v 
času vodenja oddelka je želela oh-
ranjati delo kot medicinska sestra 
ob bolniku. Vedno je bila priprav-
ljena priskočiti na pomoč pri orga-
nizaciji dela, ne glede na to, ali je 
bilo to popoldan, ponoči ali v času 
vikenda.

In seveda nenazadnje,  imela je knji-
go za naročanje v malem prstu. Vsi 
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MI, VI, ONIDelovni jubileji od januarja do marca 2023

10 LET
1. Tjaša Kopušar, Pediatrični urgentni center
2. Kaja Rebek, Ginekološko-porodniški oddelek
3. Tomaž Zakrajšek, Radiološki oddelek

20 LET
1. Janja Adam Težak, Enotna točka naročanja
2. Irena Herman, Odsek za dializo
3. Dragan Ilić, Služba za vzdrževanje objektov in naprav
4. Nina Irgel, Oddelek za patologijo in citologijo
5. Vinko Kopinšek, Služba za vzdrževanje objektov in 

naprav
6. Jelka Zupanc, Služba za preskrbo s perilom

30 LET
1. Minir Begoli, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno 

medicino operativnih strok in terapijo bolečin
2. Boris Drofenik, Urgentni center
3. Matjaž Hribernik, Medicinska elektronika
4. Marija Pačnik, Oddelek za ortopedijo in športne 

poškodbe
5. Janez Palčnik, Radiološki oddelek
6. Bogomir Poharc, Oddelek za nuklearno medicino
7. Janja Ribar, Urološki oddelek 
8. Matjaž Štinek, Služba za nabavo nemedicinske 

opreme
9. Boštjan Zupan, Nevrološki oddelek

40 LET
1. Cvetka Gajšek, Služba za prehrano
2. Majda Kramar, Oddelek za transport in oskrbo 

bolnikov
3. Gordana Majoranc, Oddelek za hematologijo in 

onkologijo
4. Maja Pfeifer, Administracija servisnih služb

     
 Vsem jubilantom čestitamo!

ZAKLJUČENI ŠTUDIJI ZAPOSLENIH 

•	 Tina Jug Brešan, dipl. inž. lab. biomed., je 30. 9. 2022 
zaključila podiplomski magistrski študij na Fakulteti za 
farmacijo Ljubljana in pridobila strokovni naslov »magistrica 
laboratorijske biomedicine« 

•	 Nika Lešnik, dipl. inž. lab. biomed., je 8. 11. 2022 zaključila 
podiplomski magistrski študij na Fakulteti za farmacijo 
Ljubljana in pridobila strokovni naslov »magistrica 
laboratorijske biomedicine« 

•	 Klara Bratina, dipl. m. s., je 14. 2. 2023 zaključila magistrski 
študijski program 2. stopnje na Fakulteti za zdravstvene 
vede Maribor in pridobila strokovni naslov »magistrica 
zdravstveno-socialnega managementa«

•	 Prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., je 17. 2. 2023 zaključila 
podiplomski doktorski študij na Medicinski fakulteti 
Maribor in pridobila znanstveni naslov »doktorica znanosti 
s področja biomedicinske tehnologije« 

Iskrene čestitke!

Donacija podjetja Lidl 
Slovenija in društva Slojenčki 
slovenskim porodnišnicam
Lidl Slovenija 
je v okviru traj-
nostne pobude 
Ustvarimo boljši 
svet letos že de-
setič podaril do-
nacijo Deluxe. V 
teh letih so do-
nacije namenili 
različnim ustanovam za pomoč in podporo pri 
ustvarjanju boljših razmer za bolne otroke in ot-
roke z invalidnostmi. Letos so z donacijo Deluxe 
zaobjeli celotno Slovenijo in vsaki od slovenskih 
porodnišnic namenili po eno grelno gnezdece, 
porodnišnici v Ljubljani, ki je največja v Slove-
niji, pa dve. »Letna donacija Deluxe nam vedno 
znova pogreje srca, letos pa še toliko bolj, saj je 
namenjena pomoči prezgodaj rojenim otrokom. 
Nadvse ponosni smo, da letos obdarujemo  vse 
slovenske porodnišnice in tako skrbimo za po-
memben korak celostne podpore pri razvoju ne-
donošenčkov,« so ob predaji donacije sporočili iz 
Lidla Slovenija.
Karavana donacij Deluxe, ki je v začetku leta kri-
žarila po Sloveniji, se je februarja ustavila tudi v 
naši porodnišnici. Vodstvu Ginekološko-porod-
niškega oddelka in njegove enote za neonatalno 
pediatrijo so predstavniki Lidla izročili simbolični 
ček in grelno gnezdece. V akciji se jim je s svojo 
donacijo pridružilo društvo Slojenčki, ki je grel-
nemu gnezdecu dodalo še posteljico.

Donatorje je na karavani donacij spremljala vo-
kalna skupina Muzikalci, ki je s podoknico k ok-
nom zvabila mamice novorojenčkov in pacient-
ke Ginekološko-porodniškega oddelka ter jim 
pričarala nekaj prav posebnih trenutkov.
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VRTEC V BOLNIŠNICI SE 
PREDSTAVLJA Z ZGIBANKO

V Sloveniji deluje bolnišnični vrtec v enajstih mestih: Brežice, Celje, Izola, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo 
mesto, Ptuj, Slovenj Gradec, Šempeter pri Gorici in Trbovlje. Z zgibanko želimo širši javnosti ter staršem in otrokom 
ob prihodu v bolnišnico predstaviti našo dejavnost. 
V Celju je bolnišnični vrtec del Vrtca Anice Černejeve Celje. Deluje na dveh lokacijah bolnišnice Celje: otroški odde-
lek (pediatrija in otroški oddelek kirurških strok) in ORL oddelek.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 
POTEKAJO 

• individualno ob bolniški postelji 
• skupinsko v igralnici in večnamenskih prostorih z 

upoštevanjem želja in počutja otrok 
• z možnostjo vključevanja staršev ali skrbnikov 

V BOLNIŠNIČNEM VRTCU 

zagotavljamo kakovosten vzgojno-izobraževalni 
proces. Ustvarjamo prijazno igralno okolje in se 
strokovno odzivamo na telesne, čustvene in razvojne 
potrebe otrok v bolnišnici. 
 

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK 

za otroke v bolnišnici organizira dejavnosti v 
skladu s Kurikulom za vrtce, Konceptom dela v 
bolnišničnih predšolskih oddelkih in listino 
EACH. 
 



35

DROBTINICE

SUZANA ČAKŠ, OTROŠKI ODDELEK 
Suzana Čakš, diplomirana vzgojiteljica z 38 leti delovne 
dobe v Vrtcu Anice Černejeve Celje, zadnjih osem let 
opravljam svoje delo na otroškem oddelku v bolnišnici 
Celje. Tu ima naš vrtec enega od svojih dveh bolnišnič-
nih oddelkov (drugega na ORL). 
Po 20 letih dela vzgojiteljice v vrtcu sem ob upokojitvi 
svoje predhodnice videla izziv in možnost, da se preiz-
kusim še v vlogi vzgojiteljice v bolnišničnem vrtcu. Brez 
predhodnega razmisleka sem se odločila, da sprejmem 
dano priložnost. Dela na bolnišničnem oddelku nisem 
poznala, tudi samega oddelka ne. Moje prvo srečanje 
izpred mnogih let na tem oddelku, mi kot mladi mamici 
komaj devetmesečne hčerke, ki je bila tu hospitalizira-
na, ni ostalo v prijetnem spominu. Takrat so otroci ostali 
sami v bolnišnici z zdravstvenim osebjem, brez staršev,  
danes so ob bolnem otroku ves čas prisotni starši.
Novim službenim dolžnostim nasproti sem odšla s cmo-
kom v grlu, čeprav me je zdravstveno osebje toplo spre-
jelo, pa vendar so bili moji prvi dnevi in začetki v »novi 
službi« zame zelo stresni in naporni.
Iz varnega vrtčevskega zavetja, kjer so me vsak dan pri-
čakali otroci iz moje skupine, sem prišla med bolne ot-
roke, ob katerih so običajno še zaskrbljeni starši …
Kmalu sem ugotovila, da je bil moj strah, da se z njimi 
ne bo dalo izvajati vzgojnih dejavnosti, povsem odveč. 
Delo vzgojitelja na bolnišničnem oddelku je res speci-
fično, dobro moraš poznati razvojne značilnosti otrok, 
da tako hitro prepoznaš, kje in kaj boš ponudil otrokom 
za dobro počutje, občutek varnosti in premagovanje 
strahu… To je najpomembnejše, kar lahko dosežemo 
ob prvem stiku in spoznavanju, potem se otroci  radi 
vključijo v naše vzgojno delo.
Po oddelku se tako slišijo petje, igranje na inštrumen-
te, vožnja s poganjalčki, igre z žogami, visijo otroške 
risbice in različni izdelki, ki si jih radi odnesejo domov 
za spomin. Pestre dejavnosti, ki jih izvajam z otroki, jim 
omogočajo, da hitreje okrevajo, pozabijo na morebitne 
bolečine, bolezenska stanja in jim bolnišnično okolje ne 
predstavlja večjih težav.
Pred obdobjem covida so se otroci lahko družili v igral-
nici z ostalimi vrstniki, kjer so imeli občutek, da so v svo-
jem vrtcu. Sedaj delo v glavnem poteka individualno po 
sobah. Verjamem, da se bodo kmalu spet povrnili stari 
časi in bo veseli otroški živžav spet v igralnici. 

SIMONA TERŠEK, ORL ODDELEK 

Sem Simona Teršek, diplomirana vzgojiteljica predšol-
skih otrok, in prihajam iz vrtca Anice
Černejeve Celje. Moje delo, že četrto leto, poteka na 
oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno ki-
rurgijo.
Delo na bolnišničnem oddelku sem sprejela zaradi 
novih osebnih izzivov in samega načina dela, ki ga to 
okolje ponuja. Pri svojem delu se srečujem z otroki v 
starosti med 1. in 6. letom, njihovimi razvojnimi poseb-
nostmi, značilnostmi, bolezenskimi stanji, … Vzgojno 
in izobraževalno delo poteka večinoma v igralnici, po 
potrebi še individualno po sobah, z vmesnimi prekinit-
vami (vizite, pregledi, posegi, slabo počutje, …).
Otrokom želim polepšati in popestriti bivanje v bol-
nišnici, zato s svojim strokovnim delom preko različ-
nih dejavnosti omogočim učenje in razvoj na vseh 
vzgojnih področjih (jezik, matematika, družba, narava, 
umetnost, gibanje).
Otroci imajo v igralnici za učenje in ustvarjanje na vo-
ljo dejavnosti v različnih kotičkih, ki jih
spreminjam glede na ustrezno tematiko in čas. Poleg 
tega je na voljo dovolj didaktičnih sredstev in igrač, da 
se sprostijo in družijo z vrstniki. Ves čas so prisotni tudi 
starši, kar je na trenutke še dodatna obremenitev pri 
našem delu, saj so otroci ob njihovi prisotnosti včasih 
manj sproščeni.
Tu dan dnevu ni enak. Pa vendarle … svoje delo op-
ravljam zelo rada, saj vidim srečne,
nasmejane in zadovoljne 
otroke, ki se ob odhodu 
domov težko poslovijo.
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NAGRADNA KRIŽANKA

Nagradna križanka – besedilo in nagrajenec 
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, 21. aprila 2023. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime 
pa objavili v naslednjem Monitorju. Žreb 69. nagradne križanke v decembrskem Monitorju.
V uredništvo Monitorja smo prejeli 94 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke:  KO SE TI SREČA NASMEHNE, 
JO OBJEMI. Izžrebana nagrajenka je gospa Ivanka Fajs iz Urgentnega centra Celje. Čestitamo! Bon, s katerim 
bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k 
sodelovanju.
        Uredniški odbor


