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UVODNIK 
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci!

Epidemija covida-19 je dve leti močno krojila delovanje bolnišnice. Vsi naši viri so bili usmer-
jeni v spopad z epidemičnimi valovi, ki so se vrstili eden za drugim ter v blaženje posledic, ki 
jih je velika zasedenost bolnišnice s covidnimi pacienti imela na področje izvajanja rednega 
programa dela. Obveščanje je bilo v tem času osredotočeno in podrejeno informiranju o novih 
organizacijskih oblikah dela, ki so se kar naprej spreminjale v skladu s potrebami pacientov, 
strokovnih zadevah in ukrepih, povezanih z epidemijo, ipd. Preselilo se je na osebne e-naslove, 
intranet in mesečne e-novičnike, saj je bil potreben hiter in reden prenos informacij.

Občasna vprašanja, kdaj bo spet izšel Monitor, so nakazovala, da je tudi takšna oblika infor-
miranja v bolnišnici želena in pričakovana. Zdaj, ko se postavljamo v nekdanje okvire, je tako 
ponovno čas tudi za naš Monitor. Glasilo, v katerem je mogoče s prispevki malo širše predsta-
viti novosti in spremembe v slovenski zdravstveni politiki, zakonodaji, v organizaciji dela na 
ravni bolnišnice, pa seveda tudi delo  ali dejavnosti posameznih oddelkov in služb. Še posebej 
so dragoceni slednji, saj se preko njih spoznavamo, najdemo možnosti sinergije, sodelovanja, 
nove ideje. Zato si želimo vašega sodelovanja in vas že zdaj vabimo, da se v večji meri odzovete 
našemu vabilu za decembrsko številko.

Uredništvo     

Uredniški odbor: 
Aleksander Svetelšek, 
Franc Vindišar, Darja Plank, 
Boštjan Marzidovšek, 
Jesenka Kosmatin, 
Barbara Gradišnik, 
Damjana Medved Arbeiter

Glavni urednik: 
Aleksander Svetelšek

Odgovorna urednica: 
Danijela Gorišek

Lektorica: 
Janja Korošec

Fotografije: 
Oddelki in službe 
Splošne bolnišnice Celje
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https://www.sb-celje.si/

Grafična priprava in tisk: 
Grafika Gracer d.o.o.

Naklada: 
1200 izvodov

Leto izdaje: 
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POSLOVNO JE BOLNIŠNICA LAHKO 
USPEŠNA LE Z REALIZACIJO POGODBE 
Z ZZZS-JEM
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi in protokol  

Leto 2022 je za našo bolnišnico precej turbulentno. V začetku leta, ko se je zaključeval četrti val epidemije, 
je na začetku svojega drugega mandata nepričakovano s funkcije direktorice odstopila mag. Margareta 
Guček Zakošek. Svet zavoda je na mesto direktorja izvolil in imenoval Aleksandra Svetelška, mag. Potem, 
ko ga je sredi aprila potrdila še Vlada RS, je v začetku maja nastopil mandat. Čas številnih sprememb in fi-
nančna situacija zavoda mu nista naklonila daljšega časa za spoznavanje bolnišnice in sistema, saj je moral 
takoj začeti s snovanjem ukrepov za stabilizacijo poslovanja. Izzivi na tej poti pa se kar kopičijo.

Šesti mesec teče, odkar vodite Sploš-
no bolnišnico Celje. To je, če se ne 
motim, vaša prva zaposlitev v 
javnem sektorju. Glede na vaše 
bogate poslovodne izkušnje – 
kaj bi izpostavili kot največje 
razlike med javnim in zaseb-
nim sektorjem in katera je, 
tudi za gospodarstvenika va-
šega kova, pri poslovodenju 
največji izziv za vas?
Največja razlika med javnim in 
zasebnim sektorjem je zagotovo v 

fleksibilnosti. Delovanje javnega zavoda in njegovo 
poslovanje sta regulirana s številnimi predpisi, ki jih 
je treba v celoti izvrševati, te omejitve pa velikok-
rat vodijo v togost sistema. Vse je bolj določeno, 
omejeno, tudi kar se tiče realizacije programa dela 
in možnosti za nagrajevanje. Od tukaj izhaja nekon-
kurenčnost javnih zavodov v primerjavi z zasebnim 
sektorjem, saj so zasebni zdravstveni zavodi orga-
nizirani kot gospodarske družbe in zanje določene 
omejitve ne veljajo. Recimo nov sklep o posebnih 
programih, ki določa pogoje njihovega izvajanja, 
med ostalimi pogoji predpisuje 100-odstotno reali-
zacijo pogodbenih obveznosti do ZZZS-ja. Zasebni 
sektor teh omejitev nima. Ta tudi ni tako omejen pri 
organizaciji svojega delovanja in možnostih sklepa-
nja pogodb bodisi z lastnimi bodisi s tujimi izvajalci 
zdravstvenih storitev.  

Največji izziv zame je tako, da ob 
spoštovanju vseh teh zakonskih 

okvirjev dosežemo načrtova-
no realizacijo pogodbe, ki jo 

ima bolnišnica sklenjeno z 
ZZZS-jem in ob tem ob-
vladujemo stroškovni del 
poslovanja bolnišnice. Pa 
da v okviru javnih naročil, 
v skladu s postopki, uspe-

mo pridobiti najnižje cene 
za vse blago in storitve, ki 

jih potrebujemo za svoje de-

Delovanje javnega zavo-
da in njegovo poslovanje sta 

regulirana s številnimi predpisi, ki 
jih je treba v celoti izvrševati, te omeji-

tve pa velikokrat vodijo v togost sistema. 
Vse je bolj določeno, omejeno, tudi kar se 

tiče realizacije programa dela in možnosti za 
nagrajevanje. Od tukaj izhaja nekonkurenč-

nost javnih zavodov v primerjavi z zaseb-
nim sektorjem, saj so zasebni zdravstveni 

zavodi organizirani kot gospodarske 
družbe in zanje določene omeji-

tve ne veljajo.
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lovanje. Poseben izziv so tudi investicije. Prepričan 
sem, da tudi na tem področju obstajajo rezerve, in 
da bi s sredstvi, ki jih imamo na razpolago, lahko z 
racionalizacijo in potrebnimi aktivnostmi uresničili 
večje število investicij.

Bolnišnica se že vse leto sooča s težko finančno 
situacijo. Kaj je vzrok zanjo?
Vzrok za težko finančno situacijo gre iskati pred-
vsem v nerealizaciji zastavljenih programov dela. 
Dejstvo je, da bolnišnica ne more poslovati pozitiv-
no oz. uravnoteženo, če ne izvede celotnega obse-
ga programa, ki ga ima dogovorjenega po pogodbi 
z ZZZS-jem. To se vidi iz uravnoteženega rezultata 
poslovanja v mesecu juniju, v katerem smo celo 
malo presegli zastavljeni mesečni obseg dela. Le 
ob realizaciji zastavljenega oz. dogovorjenega pro-
grama dela lahko učinkujejo tudi vsi ukrepi, ki so 
povezani s stroškovno učinkovitostjo bolnišnice in 
pripomorejo k racionalizaciji poslovanja.  

V javnosti je razširjeno prepričanje, da so z no-
vim interventnim zakonom umaknjene vse 
prepreke za skrajševanje čakalnih dob, tako or-
ganizacijske kot finančne, in da imajo vodstva 
bolnišnic zdaj v rokah vsa orodja, s katerimi lah-
ko delo organizirajo tako, da se bodo čakalne 
dobe skrajšale. Kako je v resnici s tem?
Napačno je prepričanje, da so z novim interventnim 
zakonom umaknjene vse prepreke za skrajševanje 
čakalnih dob. Zakon je namreč nedorečen in nima 
sprejetih vseh podzakonskih aktov, ki bi omogočali 
njegovo uresničevanje. Zakon nam tako ne omogo-
ča takšne organizacije dela, s katero bi bilo mogo-
če skrajševati čakalne dobe. Menim, da bi moralo 
Ministrstvo za zdravje, če želi skrajševati čakalne 
dobe, na to področje poseči z zelo jasno zakono-
dajo, predvsem pa z zelo jasnimi normativi in raz-
mejitvami med delom v rednem delovnem času in 
posebnimi programi. Ta zakonodaja pa mora biti 
enotna za ves zdravstveni sistem oz. za vse izvajalce 

zdravstvenih storitev, pa naj so ti javni zdravstveni 
zavodi ali zasebne zdravstvene družbe. 

Kateri so največji izzivi, ki bolnišnico čakajo v 
prihodnjem obdobju?
Največji izziv v prihodnjem obdobju bo zagotovo 
zagotavljanje ustreznega števila kompetentnega 
kadra tako na področju medicine, zdravstvene nege 
kot ostalih dejavnosti, ki jih bolnišnica potrebuje za 
kakovostno delovanje. Kajti bolnišnica je ustanova, 
v kateri sta znanje in razvoj na prvem mestu. 

Izzivi so tudi v investicijah. Bolnišnica je v zadnjih 
letih, v skladu s poslovnimi rezultati in usmeritvami 
na raznih področjih, zmanjševala investicijski ciklus. 
Vendar pa so investicije ključne za kakovostno oskr-
bo pacientov in razvoj ustanove. Zato bodo ključne 
tudi v prihodnjem obdobju. Upamo, da nam bo Mi-
nistrstvo za zdravje na tem področju prišlo naproti 
in zagotovilo sredstva, ki so bila obljubljena za ra-
zvoj zdravstva v času pred volitvami.  

A še enkrat ponavljam in poudarjam, da bo vse to 
mogoče le ob uravnoteženem poslovanju, tega pa 
v bistveni meri določa realizacija zastavljenega pro-
grama dela v pogodbi z ZZZS-jem.

Že na začetku svojega mandata sem poudaril tudi 
pomen krepitve pripadnosti timu in bolnišnici. Po 
šestih mesecih ugotavljam, da je tudi to eden izmed 
večjih izzivov, ki nas čakajo v prihodnje. Zavedati se 
moramo, da je usoda bolnišnice v veliki meri v na-
ših rokah. Če ne bomo uresničevali zastavljenega 
programa dela, bo ta slej ko prej prenesen k ostalim 
izvajalcem zdravstvenih storitev, posledica bo krče-
nje dejavnosti in zmanjševanje števila zaposlenih. 
Ta grožnja postaja vedno bolj realna, saj se v sloven-
skem zdravstvenem sistemu pojavljajo vedno novi 
izvajalci zdravstvenih storitev, tako koncesionarji 

Vzrok za težko finančno situacijo gre iskati pred-
vsem v nerealizaciji zastavljenih programov dela. 
Dejstvo je, da bolnišnica ne more poslovati pozitiv-
no oz. uravnoteženo, če ne izvede celotnega obsega 
programa, ki ga ima dogovorjenega po pogodbi z 
ZZZS-jem. Le takrat lahko učinkujejo tudi vsi ukrepi, 
ki so povezani s stroškovno učinkovitostjo bolnišni-
ce in pripomorejo k racionalizaciji poslovanja.

Že na začetku svojega mandata sem poudaril tudi 
pomen krepitve pripadnosti timu in bolnišnici. Po 
šestih mesecih ugotavljam, da je tudi to eden izmed 
večjih izzivov, ki nas čakajo v prihodnje. Zavedati se 
moramo, da je usoda bolnišnice v veliki meri v naših 
rokah. Če ne bomo uresničevali zastavljenega pro-
grama dela, bo ta slej ko prej prenesen k ostalim iz-
vajalcem zdravstvenih storitev, posledica bo krčenje 
dejavnosti in zmanjševanje števila zaposlenih.
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ministrstvu. Ampak ne glede na to ali pa prav za-
radi tega, moramo za ustanovo, v kateri delamo, 

poskrbeti sami. SB Celje je ustanova, v ka-
teri smo zaposleni, ustanova, ki nam 

omogoča strokovno izpopolnjevanje 
in rast na profesionalnem podro-
čju. Želim si, da bi zaposleni stopili 
skupaj in s svojo angažiranostjo, 
delom in pripravljenostjo pokazali, 
da jim je mar za to bolnišnico in za 

njen razvoj. Tako bolnišnico kot njen 
razvoj moramo ohraniti, saj regija z do 

300.000 prebivalci, ki na nekaterih dejav-
nostih gravitirajo nanjo, to potrebuje in zaslu-

ži. Menim, da do tja obstaja pot oz. zdravilo in to so 
jasni cilji – sodelovanje in skupne, enake vrednote. 

Vsem bi želel sporočiti, da opravljajo zelo zahtevno 
in plemeniti delo, ki je velikokrat izčrpavajoče. A ob 
samem delu ne smemo pozabiti na odnos do paci-
enta in njegovih svojcev. Ta naj bo takšen, kakršne-
ga bi si želeli sami, če oz. ko se bomo znašli v vlogi 
pacienta. Življenjska modrost, ki se vsak dan znova 
dokazuje za resnično je, da nasmeh nič ne stane, 
vendar čudežno deluje. Obogati tistega, komur je 
namenjen in ne osiromaši tistega, ki ga poklanja. In 
vedno se vrne!    

kot zasebniki, ki so organizirani in pripravljeni na 
prevzem programov. Ob neučinkovitosti javnega 
sektorja in dolgih čakalnih dobah pa se tudi 
javno mnenje do zasebnega sektorja v 
zdravstvu počasi obrača.     

Ne moreva mimo zamenjave 
identitete dveh pacientov v ur-
gentnem centru. Minister je takoj 
potem, ko smo dogodek zaznali, 
zahteval odstop vodstva zaradi 
objektivne odgovornosti. Interna 
preiskava je opozorila na nedosled-
nosti v postopkih obravnave pacientov, 
s katerimi se ni mogoče razumno pogovoriti, 
eksterne preiskave še potekajo. Kljub temu, da 
izključna odgovornost za zamenjavo identitete 
pacientov v teh postopkih ni bila dokazana še 
nikomur, minister vztraja pri tem, da bi vodstvo 
moralo odstopiti. Kako vi vidite to zadevo?
Brez dvoma je bila zahteva ministra za zdravje po 
odstopu vodstva bolnišnice preuranjena, nepremi-
šljena in izkazuje jasno željo po zamenjavi direk-
torja in strokovnega direktorja. Kot ste lahko sami 
prebrali v izjavah v javnosti, ki so jih podale razne 
inštitucije, bi bila razumna pot počakati na rezultate 
nadzorov, notranjih in zunanjih, ki so v teku ali so 
zaključeni v sami bolnišnici in v vseh ustanovah, ki 
so bile udeležene v dogodku. Na osnovi zbranih re-
zultatov bi lahko ministrstvo utemeljeno zahtevalo 
odstop ali pa se za takšno zahtevo ne bi odločilo.
    
Kaj bi ob koncu tega pogovora radi sporočili za-
poslenim v bolnišnici?
Razprave, ki jih lahko vsi spremljamo v medijih, ka-
žejo, da je slovensko zdravstvo na razpotju. Iz njih 
lahko ugotovimo tudi, da ni dolgoročne in jasno 
začrtane strategije razvoja zdravstvenega sistema 
za naslednjih deset let, ki bi se izvajala in ne bi bila 
odvisna od aktualne politike in vladajoče ekipe na 

Brez dvoma je bila 
zahteva ministra za 

zdravje po odstopu vod-
stva bolnišnice preuranjena, 

nepremišljena in izkazuje 
jasno željo po zamenjavi 
direktorja in strokovnega 

direktorja.

SB Celje je ustanova, v kateri smo zaposleni, usta-
nova, ki nam omogoča strokovno izpopolnjevanje 
in rast na profesionalnem področju. Želim si, da bi 
zaposleni stopili skupaj in s svojo angažiranostjo, 
delom in pripravljenostjo pokazali, da jim je mar za 
to bolnišnico in za njen razvoj. Tako bolnišnico kot 
njen razvoj moramo ohraniti, saj regija z do 300.000 
prebivalci, ki na nekaterih dejavnostih gravitira-
jo nanjo, to potrebuje in zasluži. Menim, da do tja 
obstaja pot oz. zdravilo in to so jasni cilji – sodelo-
vanje in skupne, enake vrednote. 
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ZAUPAM V SB CELJE IN NJENE 
ZAPOSLENE
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi in protokol  

Zadnji mesec je naša bolnišnica pod drobnogledom javnosti. Zamenjava identitete dveh pacientov ob 
sprejemu v bolnišnico je spodbudila številne razprave in iskanje krivcev ter pustila v svoji senci problema-
tiko, s katero bi se morali v bolnišnici dnevno ukvarjati. Realizacija programa dela, skrajševanje čakalnih 
dob, načrtovanje strokovnega napredka posameznih dejavnosti, izgradnja organizacijske kulture in krepi-
tev pripadnosti zaposlenih bolnišnici so področja, na katerih moramo v tem post covidnem obdobju na-
rediti korak naprej. Nekatera so odvisna le od sistemskih rešitev, na druga pa lahko v veliki meri vplivamo 
sami. O tem in še čem smo se pogovarjali s strokovnim direktorjem bolnišnice, mag. Francem Vindišarjem.   

Kontinuiteto vašega dolgoletnega dela na funk-
ciji strokovnega direktorja je prekinil odhod na 
mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za 
zdravje, kjer ste nekaj več kot leto dni »pokri-
vali« področje sekundarnega zdravstvenega 
varstva oz. bolnišnic. Se je ob tem pogledu od 
zunaj vaše dojemanje bolnišnice, posameznih 
problematik, s katerimi se srečuje, organizira-
nosti,… spremenil?
Odločitev za odhod na mesto državnega sekretar-
ja sta »zakrivila« dva ponujena izziva. Prvi je bil za-
gotavljanje aktivnosti za obvladovanje epidemije 
covida-19, za katero je bilo jasno, da še ni končana. 
Drugi, morda še pomembnejši izziv pa je bila mož-

nost vpliva oz. aktivno sodelovanje pri sistemskih 
spremembah v zdravstvenem sistemu, ki sem jih po 
devetih letih dela na funkciji strokovnega direktorja 
ocenjeval kot nujno potrebne. 

Na mestu državnega sekretarja sem dobil veliko 
širšo sliko delovanja slovenskega zdravstvenega 
sistema in spoznal predvsem delo primarnega ni-
voja, ostalih bolnišnic in obeh kliničnih centrov. In 
ob vseh teh informacijah je tudi pogled na našo 
bolnišnico ter naše težave in probleme drugačen 
kot prej. Naša bolnišnica zaradi razvoja posame-
znih strokovnih področij močno odstopa od osta-
lih splošnih bolnišnic in je bližje obema kliničnima 
centroma, a bojim se, da trend razvoja, ki smo mu 
bili priča v zadnjih desetih, petnajstih letih, v zad-
njih dveh letih počasi zastaja. In to je zadnja stvar, ki 
jo lahko dopustimo. Ohraniti moramo razvojno na-
ravnanost, kajti le tako bomo ohranili zahtevnejše 
dejavnosti in prebivalcem naše regije ponudili ce-
lovito zdravstveno obravnavo v domači bolnišnici. 
Sem pa v tem letu morda tudi izgubil kakšno iluzijo 
in ugotovil, da ne obstaja samo naša, celjska resnica. 

Sem pa v tem letu morda tudi izgubil kakšno ilu-
zijo in ugotovil, da ne obstaja samo naša, celjska 
resnica. Najbolj nazoren primer je problematika 
urgentnih centrov. Do takrat sem gojil napačen ob-
čutek, da so težave le pri nas in povezane le z ambu-
lanto za SNMP. Zato je bila ena od stvari, ki me je pri 
delu na ministrstvu najbolj presenetila ta, da imajo 
težave z zagotavljanjem dela v urgentnih centrih 
vse slovenske bolnišnice.



8 TO JE SBC
Najbolj nazoren primer je problematika urgentnih 
centrov. Do takrat sem gojil napačen občutek, da 
so težave le pri nas in povezane le z ambulanto za 
SNMP. Zato je bila ena od stvari, ki me je pri delu na 
ministrstvu najbolj presenetila ta, da imajo težave 
z zagotavljanjem dela v urgentnih centrih vse slo-
venske bolnišnice. Te so povezane z dvema glavni-
ma razlogoma. Prvič, projekt reorganizacije NMP je 
ostal na pol poti. Zgrajenih je devet, gradimo deseti 
urgentni center, ni pa zagotovljenih satelitskih ur-
gentnih centrov, ki bi morali pomembno vplivati 
na delovanje osrednjih centrov. Glede tega je načrt 
izdelan, predstavljen, ima zagotovljena finančna 
sredstva in našim naslednikom na ministrstvu smo 
predlagali, da ta del projekta dokončajo čim prej. 
Za Celje bi to pomenilo tri satelitske urgentne cen-
tre, in sicer v Velenju, Šmarju pri Jelšah in v Sevnici. 
Prepričan sem, da bi to bil pomemben korak k nor-
malizaciji razmer. Drugi razlog je nedefinirana vloga 
urgentne medicine v urgentnih centrih, za katere je 
bilo sicer predvideno, da se bodo v njih zaposlovali 
specialisti urgentne medicine, a trenutno jih le prib-
ližno šestina dela v urgentnih centrih. To vpliva tudi 
na specializante – v naši bolnišnici se je njihovo šte-
vilo s 14 v letu 2018 zmanjšalo na štiri v letošnjem 
letu. Zaradi tega ostajamo na enaki organizaciji 
dela, s kakršno smo začeli ob otvoritvi urgentnega 
centra. Ta zahteva vključevanje specialistov bolniš-
ničnih dejavnosti, ki imajo zaradi tega na voljo manj 
časa za izvajanje zdravstvenih storitev na svojih pri-
marnih deloviščih. Ob tem je pomemben tudi po-
datek, da je število obravnav v Urgentnem centru 
Celje, za razliko od velike večine ostalih urgentnih 
centrov, ostalo v enakih okvirih kot pred vzpostavi-
tvijo projekta novih urgentnih centrov. V nekaterih 
drugih urgentnih centrih se je namreč število obrav-
nav enormno povečalo. Verjetno tudi zato, ker tako 
primarni del kot nekatere specialistične ambulante 
po epidemiji niso več dostopne v takšnem obsegu 

kot prej, zato se nekatere obravnave selijo v urgen-
tne centre.

Za razrešitev te problematike bo na področju NMP 
zato zagotovo potreben bolj aktiven pristop odlo-
čevalcev v smislu zagotovitve sistemskih ukrepov. 
Ta problematika je namreč ravno tako pomembna 
kot čakalne dobe. Breme zagotavljanja nujne medi-
cinske pomoči se mora porazdeliti med vse zdrav-
nike. Tega zdaj ni mogoče uveljaviti zaradi neuskla-
jenosti zakonodaje. Na MZ smo pripravili predloge 
ureditve, a žal zaradi časovne omejenosti mandata 
do realizacije ni prišlo. So bili pa ti predlogi del pri-
mopredaje.        

Na ministrstvu ste vodili tudi odziv slovenskega 
zdravstva na epidemijo covida-19. To smo kot 
zdravstveni sistem dokaj uspešno prestali. Kljub 
temu pa je covid-19 pustil posledice na mnogih 
ravneh, od posameznika do družbe kot celote, 
od bolnišnice do celotnega zdravstvenega siste-
ma. Zdi se, kot da po tej epidemiji ne v bolnišnici 
ne v zdravstvu ne najdemo nazaj v stanje, ki smo 
ga imeli pred njo. Če se strinjate s tem, čemu to 
pripisujete?  
S tem se absolutno strinjam. Če se osredotočim na 
bolnišnico – večkrat sem poudaril, da Splošna bol-
nišnica Celje, v katero sem se vrnil maja 2022, ni več 
enaka, kot je bila marca 2021, in še bolj se razlikuje 
od tiste, ki je bila pred epidemijo covida-19. Opa-
žam, da se je spremenila pripadnost do bolnišnice 
in do svojega osnovnega poslanstva. Vse preveč 
postajajo posamezniki osredotočeni nase in njihovi 
interesi prevladajo nad skupnimi. To je nekaj, kar se 
zadnja leta zrcali kar na vseh ravneh naše družbe. 
Dejstvo je, da smo pred epidemijo vsi problemati-
zirali vsakega pacienta, ki je ob polnih bolniških so-
bah ležal na oddelčnih hodnikih, danes pa imamo 
zaprte prazne bolniške sobe in deset, včasih tudi 
dvajset pacientov, ki ležijo na hodnikih iste bolni-
šnice, le da so zdaj vsi na lokaciji urgentnega centra. 
To je zame nesprejemljivo.

Kako si sicer, kot z novo družbeno zavestjo razlaga-
ti dejstvo, da imamo v bolnišnici vedno več zaprtih 
bolniških sob, število zaposlenih pa se v zadnjih le-
tih ne na medicinskem ne na negovalnem podro-
čju ni zmanjšalo, ampak celo povečalo. Če se želimo 
vrniti na raven iz leta 2019, bomo tako morali ob 
organizaciji spremeniti tudi pristop do dela, pacien-
tov in ustanove. Odgovornost odločanja, ki se je v 
času epidemije prenesla na nižji nivo, pa bo treba 
spet vrniti v prejšnji okvir.    

Opažam, da se je spremenila pripadnost do bolnišnice 
in do svojega osnovnega poslanstva. Vse preveč posta-
jajo posamezniki osredotočeni nase in njihovi interesi 
prevladajo nad skupnimi. To je nekaj, kar se zadnja leta 
zrcali kar na vseh ravneh naše družbe. Dejstvo je, da smo 
pred epidemijo vsi problematizirali vsakega pacienta, ki 
je ob polnih bolniških sobah ležal na oddelčnih hodni-
kih, danes pa imamo zaprte prazne bolniške sobe in de-
set, včasih tudi dvajset pacientov, ki ležijo na hodnikih 
iste bolnišnice, le da so zdaj vsi na lokaciji urgentnega 
centra. To je zame nesprejemljivo.
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Ko se pogovarjam z zaposlenimi, v veliki meri takšno 
stanje pripisujejo izgorelosti kot posledici epidemi-
je. A tega ne morem v celoti sprejeti. Del 
vzroka gre morda iskati tudi v izgore-
losti, a hkrati si je treba priznati, da 
v obvladovanje epidemije niso 
bili vključeni vsi oddelki. Mor-
da na trenutno stopnjo zavesti 
vpliva tudi odnos družbe do 
zdravstva, prevečkrat izražena 
negativna mnenja do zdravstva, 
znižanje zaupanja v zdravstveni 
sistem. Zato sem res razočaran, da 
se odločevalci, ki bi morali biti tisti 
glavni varuhi sistema, te svoje vloge 
ne zavedajo v celoti. Prav je, da opozarja-
mo na napake, a odločevalec bi moral odreagirati 
tako, da ne bi še dodatno omajal zaupanja v sistem.    

Kateri so največji izzivi, s katerimi se od prihoda 
nazaj kot strokovni direktor spoprijemate?
Moj največji izziv je spraviti bolnišnico nazaj na sta-
nje pred epidemijo. Bolnišnica je prej delovala dob-
ro. Leta 2017 smo bili ocenjeni kot najbolj učinko-
vita bolnišnica, tako da znamo in zmoremo delati 
tudi drugače. A treba bo postaviti nov sistem spre-
jemanja odločitev in prevzemanja odgovornosti 
zanje. Zadnje čase se učinkovitost preveč povezuje 
z dodatnimi finančnimi sredstvi. Prepričan sem, da 
dodatna sredstva, tudi če bi jih bilo na voljo veliko, 
ne morejo v celoti rešiti tega problema. Samo iska-
nje dodatnih sredstev brez sprememb v sistemu po 
mojem mnenju ni prava pot. S svojim delom bi rad 
zagotovil, da bodo prebivalci regije v naši bolnišni-
ci lahko v strokovno sprejemljivem času dobili vse 
tiste zdravstvene storitve, ki jih potrebujejo in lahko 
dobijo na sekundarni ravni zdravstvenega varstva, 
pa naj so dobro ali slabo ovrednotene. Razmišljanje 
o tem, kaj se splača delati, bi rad preobrnil v razmi-
šljanje, kaj potrebujejo naši pacienti. Tu je ključna 
naloga ministrstva in zavarovalnice. 

Na sistemski ravni bi bilo treba urediti, da bi bile vse 
zdravstvene storitve plačane realno. Danes vemo, 
da so številne podplačane, a obstaja tudi nekaj 
takšnih, ki so zelo dobro ovrednotene. Tak sistem 
pa nato vodi izvajalce na napačno pot. To se odraža 
v bohotenju raznih diagnostičnih in ponekod tudi 
terapevtskih postopkov, pri katerih je strokovna 
upravičenost včasih lahko tudi vprašljiva. Vsi izva-
jalci tako vlagamo sredstva in zagotavljamo ostale 
potrebne vire za izvedbo takšnih storitev, za svoje 
paciente pa bi morali enako učinkovito zagotavljati 

tudi zdravstvene storitve, ki niso dobro financirane, 
a jih naši pacienti potrebujejo. Ko sem bil na mini-

strstvu, sem si prizadeval ustvariti celovito 
sliko, koliko katerih storitev potrebu-

jejo prebivalci Slovenije, koliko ima-
mo izvajalcev zanje in koliko jih 
lahko naredimo. To bi lahko bila 
osnova za razdelitev programa, 
ki bi omogočila krajšanje čakal-
nih vrst. Žal je tudi za to zmanj-
kalo časa.   

Krajšanje čakalnih dob je stalni-
ca zadnjega desetletja v sloven-

skem zdravstvu, če ne več. Je tudi 
cilj aktualne vlade, ki uvaja t. i. stresni 

test javnega zdravstva, s katerim naj bi se ugo-
tovile zmogljivosti javnih zdravstvenih ustanov. 
A na drugi strani se v javnih bolnišnicah sooča-
mo s kadrovsko stisko na področju zdravstvene 
nege in nekaterih medicinskih specialnosti, z 
nujnostjo zagotavljanja neprekinjenega zdra-
vstvenega varstva in še čim. Tako postaja vpra-
šljiva že realizacija osnovnega programa po 
pogodbi z ZZZS-jem. Kako ste se kot strokovni 
direktor lotili tega izziva?
Zelo sem razočaran, da veliko obljub na sistemski 
ravni ni bilo uresničenih. Interventni zakon je bil 
sprejet razmeroma hitro, ampak podzakonskih ak-
tov, ki so tisti operativni, na osnovi katerih lahko ne-
kaj naredimo, še do danes nimamo vseh. Mi smo v 
Celju že julija naredili analizo vseh čakajočih, preve-
rili smo naše pogodbene obveznosti, preverili smo 
naše zmogljivosti, kaj lahko izvajamo. Nato smo 
naredili načrt, kako bi s povečanim obsegom dela 
naših zaposlenih po podjemnih pogodbah do kon-
ca leta lahko bistveno skrajšali čakalne dobe za 46 
vrst zdravstvenih storitev. Ta načrt smo predstavili 
svetu zavoda, ki ga je podprl. Načrt bi morali začeti 
izvajati 5. septembra, takoj po zaključku poletnega 

Moj največji izziv je 
spraviti bolnišnico nazaj na 

stanje pred epidemijo. Bolnišnica 
je prej delovala dobro. Leta 2017 

smo bili ocenjeni kot najbolj učinkovi-
ta bolnišnica, tako da znamo in zmo-
remo delati tudi drugače. A treba bo 

postaviti nov sistem sprejemanja 
odločitev in prevzemanja 

odgovornosti zanje.

Danes vemo, da so številne podplačane, a obstaja tudi 
nekaj takšnih, ki so zelo dobro ovrednotene. Tak sistem 
pa nato vodi izvajalce na napačno pot. To se odraža v 
bohotenju raznih diagnostičnih in ponekod tudi tera-
pevtskih postopkov, pri katerih je strokovna upraviče-
nost včasih lahko tudi vprašljiva. Vsi izvajalci tako vla-
gamo sredstva in zagotavljamo ostale potrebne vire za 
izvedbo takšnih storitev, za svoje paciente pa bi morali 
enako učinkovito zagotavljati tudi zdravstvene storitve, 
ki niso dobro financirane, a jih naši pacienti potrebujejo.
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dopustniškega časa, saj je od takrat do konca leta 
le še 15 polnih tednov. Tako pa gremo proti koncu 
oktobra, ko bomo svetu zavoda morali ponovno 
predstaviti nov načrt za skrajševanje čakalnih dob. 
Ob tem je treba vedeti še to, da so bila s sklepom o 
posebnih programih, ki je bil v začetku septembra 
predstavljen na Brdu pri Kranju, ukinjena soglasja k 
podjemnim pogodbam, ki so bile že prej dogovorje-
ne, in s katerimi smo lahko do takrat skrajševali vsaj 
nekaj čakalnih dob. Hkrati so bili s sklepom določe-
ni pogoji za sklepanje novih podjemnih pogodb, 
ki so precej bolj ostri, in glede katerih imamo vse 
bolnišnice veliko vprašanj, a odgovora nanje nismo 
prejele. Na tem in drugih področjih res pogrešamo 
neposredno komunikacijo z ministrom in njegovo 
ekipo, ki bi nam omogočala izmenjavo 
mnenj. V skladu s tem, kar nam je 
znanega, je tako vodstvo pripravi-
lo ponovni predlog programa za 
skrajševanje čakalnih dob in ga 
bo ponovno predstavilo svetu 
zavoda. Za tista področja, kjer 
ne dosegamo rednih progra-
mov, bomo za soglasje zap-
rosili še ministra. A čas beži in 
za realizacijo teh načrtov bo do 
konca leta ostalo le malo časa.     

V preteklih dneh je bilo ob nesreč-
ni zamenjavi identitete veliko napisa-
nega in povedanega. Kakšen je vaš pogled na 
obravnavo napak, ki se zgodijo v zdravstvu, in 
na vašo vlogo pri tem, pa tudi na objektivno od-
govornost, zaradi katere je minister zahteval vaš 
odstop?
Zares obžalujemo, da se je dogodek v naši bolnišni-
ci zgodil, a naše ugotovitve potrjujejo, da vsekakor 
krivda ni samo ali pa izključno na naši bolnišnici, kot 
je bilo to prikazano s strani ministra za zdravje. Jas-
no je, da gre za precej širši problem, zato je takšen 
način reševanja tovrstnih primerov, ki so se, ki se, in 
ki se bodo dogajali v zdravstvu, neustrezen. 

Mi danes vemo, da se je zamenjava zgodila v triaž-
nem prostoru, imamo dodatne informacije o zdra-
vstvenem stanju obeh pacientov, pri katerih je bila 
možnost vzpostavitve smiselnega kontakta abso-
lutno omejena in smo bili omejeni tudi pri identifi-
kaciji. Argumentirano smo odgovorili na vse očitke, 
predlagali korektivne ukrepe, izdelali nov protokol 
za identifikacijo bolnikov na vseh ravneh obravnav. 
Na to že opozarjamo vse zaposlene. Res pa obža-
lujem reakcijo nekaterih predstavnikov socialno 
varstvenih zavodov, ki niso pripravljeni sprejeti na-

šega predloga reševanja problematike identifikacije 
njihovih stanovalcev, ki ga je nato v svojih navodilih 
predlagalo tudi Ministrstvo za zdravje. 

V dobro zagotavljanja varne in kakovostne zdra-
vstvene obravnave pacientov je kriminalizacija na-
pak v zdravstvu popolnoma napačen način reše-
vanja. Do teh napak je treba pristopati analitično, 
iz njih potegniti določene zaključke in po potrebi 
spremeniti procese dela, uvesti dodatne kontrolne 
mehanizme in jih potem nadzorovati. V naši bolni-
šnici imamo za to izdelana pravila in moja naloga 
je, da zagotavljamo izvedbo tistega, kar imamo za-
pisano. Kakršnokoli pometanje pod preprogo, prik-
rivanje napak oz. neukrepanje odgovornih je zame 

osebno popolnoma nesprejemljivo. To je 
moja objektivna odgovornost, ne pa 

vsaka napaka, ki jo pri svojem delu 
naredi kdo od zaposlenih. Če bi 

napako naredil sam, bi bila odgo-
vornost nesporno moja.        

S katerim sporočilom za-
poslenim v bolnišnici bi radi 
končali ta pogovor?     

Zame najpomembnejše sporoči-
lo zaposlenim je, da vanje in v to 

bolnišnico še vedno zaupam. Prepri-
čan sem, da lahko naredimo nov preboj 

in spet zagotovimo učinkovito delovanje 
bolnišnice, njeno rast in strokovni razvoj, delovno 
okolje, ki bo prijetno, stimulativno in bo omogoča-
lo profesionalno rast vsakega posameznika. Bo pa 
za to potreben odkrit pogovor brez fig v žepu, vse 
karte položene na mizo, pa tudi kakšen kompromis. 
Od vseh sodelavcev pričakujem transparentno de-
lovanje. Osnovno vodilo pri tem mora biti celovita 
oskrba pacientov, ki mora biti kakovostna, varna in 
izvedena v ustreznih časovnih okvirih. Kakršnikoli 
zasebni interesi morajo biti potisnjeni ob stran. Naj 
bo pripadnost pacientom in bolnišnici v ravnanjih 
posameznikov na prvem mestu tudi takrat, ko eko-
nomski izračuni včasih pokažejo nekoliko drugače.    

Ob koncu bi rad izrazil svojo hvaležnost za tako ši-
roko podporo, predvsem strokovnih združenj, jav-
nih zavodov in ostalih združenj v zdravstvu v času 
razreševanja problema zamenjave identitete dveh 
pacientov. Nisem si predstavljal, da je moje preteklo 
delo tako široko prepoznano in cenjeno, da je toliko 
posameznikov spodbudilo k izrekanju svoje podpo-
re. Vsaka podpora meni pa je bila seveda tudi pod-
pora naši bolnišnici, ker je bila tarča neupravičenih 
kritik.    

Prepričan sem, da 
lahko naredimo nov preboj 

in spet zagotovimo učinkovito 
delovanje bolnišnice, njeno rast in 

strokovni razvoj, delovno okolje, ki bo 
prijetno, stimulativno in bo omogočalo 

profesionalno rast vsakega posame-
znika. Bo pa za to potreben odkrit 
pogovor brez fig v žepu, vse karte 

položene na mizo, pa tudi 
kakšen kompromis.
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UKREPANJE PO ZAMENJAVI IDENTITETE 
DVEH PACIENTOV
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi in protokol  

Pozno popoldan 14. 9. 2022 smo v bolnišnici prejeli 
klic iz DSO-ja Loka pri Zidanem Mostu, da je bila s 
pacientom, ki so ga pripeljali z zdravljenja v bolni-
šnici, vrnjena napačna medicinska dokumentacija. 
Ta naj bi se nanašala na pokojnega pacienta, ki je bil 
v bolnišnico prav tako pripeljan iz tega DSO-ja.

Na osnovi te informacije je bila postavljena domne-
va o zamenjavi identitete omenjenih pacientov. O 
izrednem dogodku je bilo obveščeno vodstvo bol-
nišnice, vzpostavljen je bil stik z vodstvom DSO-ja 
Loka pri Zidanem Mostu, preverjeni so bili postopki 
na našem oddelku za patologijo in citologijo, prido-
bili smo informacijo iz Žal o kremaciji pokojnika, ki 
je bila opravljena 13. 9. 2022. Istega dne smo o do-
godku obvestili policijo.

V naslednjih dneh so stekli postopki, o katerih smo 
javnosti sproti in podrobno poročali in jih pojasnje-
vali, seveda v okvirih, ki jih zaradi varovanja osebnih 
podatkov dopušča zakonodaja. Poleg izrednega in-
ternega strokovnega nadzora so bili sproženi tudi 
številni zunanji nadzori. 

Policija je na podlagi naše prijave takoj začela izva-
jati predkazenski postopek z zbiranjem informacij, 
dokazil, izvajanjem razgovorov v smeri raziskovanja 
kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. To  je 
bila njihova pravna kvalifikacija dogodka, ki je bila 
nedvomno usklajena s pristojnim tožilstvom, gle-
de na ugotovitve predkazenskega postopka pa se 
lahko tudi spremeni.  Kasneje je ovadbo zoper ne-
znanega storilca zaradi suma storitve kaznivega de-
janja vložilo tudi Ministrstvo za zdravje. V bolnišnici 
je potekal še inšpekcijski nadzor Zdravstvenega in-
špektorata RS, nadzor informacijskega pooblaščen-
ca ter sistemski nadzor, ki ga je Ministrstvo za zdrav-

je uvedlo v naši bolnišnici in v Zdravstvenem domu 
Sevnica.

V bolnišnici smo v dneh po opravljenem izrednem 
internem strokovnem nadzoru na vse socialno 
varstvene zavode v regiji poslali dopis s predlo-
gom,  da bi zaradi preprečitve takšnih dogodkov 
stanovalci, ki prihajajo v zdravstveno obravnavo 
v bolnišnico, imeli nameščene identifikacijske za-
pestnice. O tem in drugih odprtih vprašanjih smo 
se nekaj dni kasneje pogovorili tudi na sestanku, 
ki smo ga v bolnišnici sklicali z vodilnimi medi-
cinskimi sestrami zdravstveno socialnih zavodov 
celjske regije. Prisotni predstavniki DSO-jev temu 
predlogu niso nasprotovali, ampak so ga enotno 
podprli.

Poleg tega smo takoj po dogodku začeli preverjati 
in posodabljati protokole preverjanja identitete pa-
cientov v posameznih procesih zdravljenja, ki pote-
kajo v okviru naše ustanove. V kratkem bo sprejet 
povsem obnovljen in dopolnjen dokument Identi-
fikacija pacientov, ažurirana pa bosta tudi organiza-
cijski predpis Proces urgentne pomoči in organiza-
cijsko navodilo Obvladovanje procesa bolnišnične 
obravnave. 

O identifikaciji pacientov, s katerimi je mogoče le 
omejeno ali pa sploh ne komunicirati, je tekla bese-
da tudi na sestanku glavnih medicinskih sester bol-
nišničnih oddelkov, pa seveda v okviru timov, ki de-
lujejo v urgentnem centru in v sprejemni kopalnici. 
Vse te aktivnosti izvajamo z namenom opozarjanja 
zaposlenih na različne dejavnike, ki lahko privedejo 
do neželenih dogodkov, preverjanja naših protoko-
lov in vzpostavljanja dodatnih varovalk v sistemu 
sprejema in vodenja pacientov.     
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Z NOVIM CT APARATOM PONOVNO DO 
CELOVITE CT DIAGNOSTIKE V SPLOŠNI 
BOLNIŠNICI CELJE
Marko Kastelic, dr. med.
Radiološki oddelek

Na radiološkem oddelku smo 
septembra zagnali nov CT aparat 
Siemens Somatom Force. Zame-
njal je 13 let star dotrajan aparat, 
ki je bil večji del preteklega leta v 
okvari.
 
Nov aparat prinaša napredne 
načine izvajanja CT preiskav, kar 
omogoča nižje odmerke sevanja 
za paciente, uporabo manjših ko-
ličin kontrasta in boljšo kakovost 
preiskav z manj artefakti.
 
Omogoča dvoenergijski način 
slikanja, ki prinaša številne pred-
nosti, med drugimi:
• zmanjševanje artefaktov za-

radi kovin in ostalih radiopač-
nih snovi, kar omogoča oceno 
struktur neposredno ob ko-
vinah, tujkih in implantih; to 
lahko uporabljamo pri oceni 
žilja po vstavitvi opornic in 
spiral, v ustni votlini pri arte-

faktih zaradi zobnega aparata 
in plomb, v muskuloskeletnih 
področjih pri artefaktih ob 
protezah in ostalem osteosin-
tetskem materialu;

• rekonstrukcijo virtualnih na-
tivnih posnetkov po aplikaciji 
kontrastnega sredstva, kar lah-

ko izkoristimo za zmanjševanje 
prejetega sevanja predvsem 
pri preiskavah s področja tora-
kalne in abdominalne diagno-
stike; omogoča tudi ločevanje 
hemoragične transformacije 
ishemične kapi od imbibicije 
možganovine s kontrastom po 
interventnem posegu;

• oceno kostnine in kostnega 
mozga, kar med drugim omo-
goča prikaz edema kosti po 
sveži poškodbi in prikaz infil-
trativnih procesov kostnega 
mozga;

• karakterizacijo ledvičnih kam-
nov, pri kateri lahko z veliko 
stopnjo zanesljivosti med 
sabo ločimo kamne glede na 
sestavo (uratni, fosfatni, oksa-
latni in cistinski kamni);

• prikaz uratnih depozitov pri 
pacientih s putiko.
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 Prinaša tudi nov, t. i. ultra hiter na-
čin slikanja z nizkim odmerkom, 
ki pride v poštev predvsem v kar-
diološki in torakalni diagnostiki. 
Omogoča CTA preiskave koronar-
nih in pljučnih arterij z bistveno 
znižanim odmerkom sevanja, po 
drugi strani pa omogoča preiska-
ve prsnega koša z manj artefakti 
pri pacientih, ki težje sodelujejo 
med preiskavo.  
 
Omogoča izvajanje zahtevnejših 
preiskav, med drugimi s področja:
• kardiološke diagnostike: oce-

no kalcijevega bremena na 
koronarnih arterijah, CTA ko-
ronarnih arterij, CT za oceno 
morfologije in funkcije srca, 
CTA aorte za načrtovanje per-
kutane vstavitve aortne zak-
lopke;

• angiološke diagnostike: omo-
goča izvedbo preiskave z 
manjšo količino kontrastne-
ga sredstva, dinamično slika-
nje žil, prikaz perfuzije pljuč z 
uporabo dvoenergijskega na-
čina slikanja in jodnih map pri 
CT angiografiji pljučih arterij;

• torakalne in abdominalne di-
agnostike: omogoča dodatno 
zaščito dojk pred sevanjem 
med preiskavo prsnega koša; 
zmanjševanje artefaktov in 
odmerka sevanja z različnimi 
metodami:

• skeletne diagnostike: omogo-
ča odstranjevanje kovinskih 

artefaktov, karakterizacijo ko-
stnega mozga;

• nevrološke diagnostike: omo-
goča dodatno zaščito očesnih 
leč pred sevanjem med pre-
iskavo glave; CT perfuzijo 
možganov s širokim poljem, 

Lani decembra se je nepričakovano pokvaril eden od dveh CT apa-
ratov, na katerih je naša bolnišnica do takrat izvajala CT diagnostiko. 
Ker zaradi starosti aparata iz leta 2009 proizvajalec zanj ni več zago-
tavljal rezervnih delov, smo to dejavnost morali skrčiti in organizirati 
na enem CT aparatu. Na njem smo izvajali predvsem preiskave, ki so 
jih za svoje paciente predpisovali naši bolnišnični oddelki, medtem 
ko smo zunanje napotitve morali zavračati. Takoj po okvari so stekli 
postopki javnega naročanja, ki so se v začetku oktobra uresničili z 
novim CT aparatom. 

Pred montažo novega aparata smo morali obnoviti tudi prostore CT 
diagnostike.  Vrednost investicije v nov aparat in gradbeno obrtni-
ška dela, potrebna za njegovo vgradnjo, je skoraj 2 mio EUR.

ki lahko pokrije celotne mož-
gane;

• preiskave z ultra visoko ločlji-
vostjo, kar pride v poštev pri 
prikazu struktur notranjega 
ušesa in temporalne kosti ter 
struktur malih sklepov;

• omogoča izvedbo CT vodene 
biopsije;

• v pediatrični diagnostiki 
omogoča izvedbo preiskav z 
bistveno zmanjšanim odmer-
kom sevanja.

 
Novi CT aparat tako ne predsta-
vlja velike pridobitve le za naš 
oddelek, temveč tudi za celotno 
bolnišnico. Skupaj bomo lažje 
poskrbeli za paciente ter za hitrej-
šo, kakovostnejšo in varnejšo dia-
gnostično obravnavo.
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NAPREDOVANJE PROJEKTA 
NADOMESTNA NOVOGRADNJA
Mag. Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Študije za nadaljnji strokovni in 
prostorski razvoj bolnišnice so 
v preteklosti pokazale, da je na-
mesto investicijskih vlaganj v 
posodabljanje obstoječih starih 
prostorov bolj smiselno posto-
pno rušenje dotrajanih objek-
tov in njihova nadomestitev z 
novogradnjo. Projekt nadome-
stne novogradnje se je začel 
leta 2008, do danes pa je bil že 
večkrat posodobljen, v manjši 
meri postopno realiziran in zaradi 
omejenih finančnih virov ter zah-
tevnega napredovanja gradnje 
razdrobljen v več etap.

V splošnem je projekt razdeljen v 
štiri etape (0 – pripravljalna dela 
ter 1, 2 in 3). Do leta 2018 so bile 
izdelane: projektna naloga, inve-
sticijska dokumentacija, prostor-
ska dokumentacija in projektna 
dokumentacija do faze PGD, pri-
dobljeno je bilo gradbeno do-
voljenje, izvedena ničelna etapa 
(pripravljalna dela) in zgrajen Ur-
gentni center Celje (etapa 1a mi-
nimalna). Od leta 2019 dalje pote-
ka izgradnja prve etape, za katero 
je naročnik Ministrstvo za zdravje 
leta 2018 izdal sklep o pričetku 
postopka oddaje javnega naroči-
la, na podlagi izvedenega razpisa 
pa je oktobra 2019 podpisal po-
godbo z izbranim izvajalcem. Ta 
etapa obsega izgradnjo dozidave 
in nadzidave obstoječe stavbe Ur-
gentnega centra Celje (UCC) do 
tretje podaljšane gradbene faze 
v petih nadstropjih (konstrukcija, 
fasada, streha, stavbno fasadno 
pohištvo, energetika, komunal-

no opremljanje, komunikacije), 
pri kateri bodo dokončani, opre-
mljeni in predani v obratovanje 
klet, pritličje in heliport, ostala 
nadstropja pa bodo dokončana v 
nadaljnjih etapah (slika 1). 

Po uvedbi v posel novembra 
2019 je izvajalec pričel skladno 
s pravili Rumene knjige Fidic iz-
delovati podrobno projektno 
dokumentacijo, januarja 2020 
pa so bila na podlagi izdelane 
dokumentacije že vzpostavljena 
posamezna gradbišča, najprej za 
izvedbo predhodnih del (vzpo-
stavitev gradbene jame, presta-
vitev določene infrastrukture, 
preureditev prometnega režima 
ipd.), nato pa za dozidavo in nad-
zidavo UCC, tj. za izvedbo glavne-
ga objekta (slika 2). Na projektu 
vseskozi potekajo koordinacijski 
in delovni sestanki ter korespon-
denca med udeleženci projekta 
(uporabnik, naročnik, izvajalec, 

inženir), na katerih se sprejemajo 
pomembne odločitve glede nap-
redovanja izdelave projektne do-
kumentacije, gradnje, potrjevanja 
gradbenih materialov in opreme, 
potrjevanja projektne dokumen-
tacije, delnih prevzemov, obrav-
nave sprememb, nadzor nad ter-
minskim planom, kakovostjo in 
stroški itd. 

Vsa dela so bila dokončana v juni-
ju 2022, nato je bilo pridobljeno 
uporabno dovoljenje. Trenutno 
potekajo postopki pregledov ka-
kovosti izvedenih del, odprave 
ugotovljenih pomanjkljivosti ter 
postopki prevzema izvedenih 
del. Po prevzemu se bo lahko v 
pritličje selila dnevna bolnišnica, 
ki jo v osnovi sestavljajo hema-
to-onkološke ter anesteziološke 
ambulante. Hkrati potekajo tudi 
postopki pridobivanja obratoval-
nega dovoljenja za heliport. Oce-
njujemo, da bosta dnevna bolni-

Pogled iz severne smeri – Predvideno stanje kompleksa po izvedeni aktualni etapi 1 
nadomestne novogradnje (vir: Arhitekt Ernst d. o. o., junij 2019)
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šnica in heliport pričela z delom 
še v mesecu oktobru. 

V letu 2022 je predviden tudi 
nov javni razpis za finalizacijo in 
opremljanje drugega, tretjega in 
petega nadstropja, kamor bodo 
umeščeni kardiološki oddelek, 
ORL oddelek in varen podatkovni 
center. Sklep o pričetku postopka 
oddaje javnega naročila za nave-
dena dela je bil s strani MZ izdan 
25. 4. 2022, do danes pa je pote-
kala izdelava tehnične in razpisne 
dokumentacije za nameravano 
oddajo del.

V zaključku tega prispevka oce-
njujem, da se lahko v bolnišnici 
že danes veselimo novih investi-
cijskih pridobitev. Še vedno pa 
se zavedamo dejstva, da ta hip 
poteka medicinska dejavnost v 
večjem delu v starih neprimernih 
objektih. Le približno polovica 
dejavnosti se izvaja v centralnem 
bolnišničnem objektu, ki je bil 
v osnovi zgrajen v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja, dokon-
čan leta 2008, energetsko pa 
posodobljen z novim zunanjim 

Stanje na gradbišču etape 1 v oktobru 2021 (Dokončana nadzidava in dozidava 
konstrukcije k UCC, polaganje fasade, gradnja heliporta …)

 

ovojem leta 2021. Zato smo v 
smeri čim prejšnjega dokončanja 
celotne investicije v letu 2021 na 
MZ predložili projektno nalogo 
»Dokončanje investicije Nado-
mestne novogradnje v Splošni 
bolnišnici Celje«. Na tej podlagi 
se lahko z upoštevanjem veljav-
nega gradbenega dovoljenja in 
prostorskih aktov izdela tehnična 
dokumentacija, ki bi predstavlja-

la osnovo za nadaljnje razpise za 
izvedbo GOI del in opremljanja, s 
tem pa dokončanje celotne inve-
sticije, ki smo jo pričeli snovati že 
leta 2008. V bolnišnici si želimo, 
da se zastavljeni projekt nadalju-
je zvezno brez prekinitev in čim 
prej zaključi s sprotnim zago-
tavljanjem potrebnih finančnih 
sredstev s strani naročnika, Mini-
strstva za zdravje.

TEKMOVANJE NMP – ROGLA 2022
Matej Mažič, mag. zdr. nege
Urgentni center Celje

Septembra se je na Rogli odvijalo 14. strokovno izo-
braževalno tekmovanje ekip nujne medicinske po-
moči. Od četrtka, 15. 9., do sobote, 17. 9., se je 11 
ekip nujne medicinske pomoči z zdravnikom in 13 
ekip brez zdravnika z območja celotne Slovenije pre-
izkušalo v različnih scenarijih, ki so jih organizatorji 
pripravili na več lokacijah na območju Rogle.  Cilj 
organizatorjev je bil, da scenarije čim bolj približa-
jo realnim situacijam, zato je tekmovanje potekalo 
kljub slabemu vremenu, ki je tekmovalce spremljalo 
vse tri dni tekmovanja v dnevnem in nočnem času. 
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V scenarije so bila zajeta vsa področja, s katerimi se 
reševalci srečujejo pri svojem delu na terenu, zaklju-
čilo pa se je s scenarijem množične nesreče. Sodniki 
so na podlagi tekmovalnih kriterijev in točkovnikov 
določili najboljše ekipe. 
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Člani enote nujne medicinske pomoči NMP Celje  
so v svoji kategoriji ekip z zdravnikom osvojili od-
lično 3. mesto, 2. mesto je osvojila ekipa NMP Ptuj, 
zmagovalci pa so bili ekipa NMP iz Ajdovščine. Eki-
po NMP Celje so sestavljali urgentni zdravnik Ranko 
Majkić ter reševalca Aljaž Vasle in David Ugovšek. 
Pripravo ekipe na tekmovanje so opravili inštruktor-
ji  Matej Mažič, Tina Balog Kotnik, Jernej Jeromel in 
Tilen Menart.
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POSLOVANJE BOLNIŠNICE 
V OBDOBJU 1–8  2022
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Služba za plan in analize

Ocenjen poslovni izid naše bolnišnice za obdobje 1–8 
2022 izkazuje negativen rezultat poslovanja v  višini 
7,2 mio EUR, kar predstavlja 8,2 % izgube v celotnem 
prihodku. Poslovni izid je glede na tistega, ki smo ga 
ugotovili ob zaključku prve polovice leta, slabši za-
radi zmanjšanega obsega dela v poletnih mesecih. 
Tako je bila realizirana višina prihodka od ZZZS-ja 
v juliju in avgustu v povprečju za 1,5 mio mesečno 
nižja od tiste, ki jo imamo dogovorjeno s pogodbo 
z ZZZS-jem.  To je  sicer pričakovana letna dinamika, 
vendar pa je razlika v primerjavi s preteklimi leti (pred 
covidnimi razmerami) ta, da je bila takrat v prvi polo-
vici leta ustvarjena »rezerva« oz. večji prihodek, česar 
pa v letu 2022 zaradi situacije s covidom ni bilo. Pla-
čilo »izpada« prihodka zaradi covida s strani ZZZS-ja, 
kakor je to bilo v preteklih dveh letih, za leto 2022 ni 
predvideno. 

Zmanjšanemu obsegu dela v poletnih mesecih je 
sicer sledila zmanjšana poraba zdravil in zdravstve-
nega materiala, vendar pa je delež tega stroška v 
bolnišnici bistveno nižji od stroška dela, ki kot fiksni 
strošek ostaja tudi poleti nezmanjšan.  Drugi faktor, 
ki vpliva na rezultate v letu 2022, predstavlja dvig cen 
na trgih, ki so najbolj izraziti na področju energen-
tov. Samo kot primerjavo navajamo, da je bil strošek 
energentov (plin, elektrika, voda)  lani v obdobju 1–8  
v višini okrog 1 mio EUR, v letošnjem obdobju 1–8  
pa okrog 3,6 mio EUR. Ob tem se zastavlja vprašanje 
dviga cen zdravstvenih storitev. Slednje vsekakor za-
ostaja za rastjo cen vseh vrst stroškov. Trenutno nam 
ZZZS priznava 6,4-odstotno rast cen, po jesenski na-
povedi UMAR-ja je predvidena 8,9-odstotna rast. To 
nam pomeni približno 600.000 EUR dodatnega pri-
hodka za obdobje 1–8 2022, ki še ni vključen v zgoraj 
navedeni poslovni izid. 

Z uveljavljenim  Zakonom o nujnih ukrepih za zago-
tovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list 
RS, št. 100/22 z dne 23. 7. 2022)  se zagotavlja plači-
lo vseh zdravstvenih storitev   v višini dosežene re-
alizacije s ciljem skrajševanja čakalnih dob. Tako je 
cilj bolnišnice, da na vseh področjih, kjer je možno, 
izvajamo poleg rednega tudi dodatne obsege dela, 

za katere so po zakonodaji tudi predvidena dodatna 
plačila. Vendar pa je po zakonodaji pogoj za dodatna 
izplačila doseganje rednega obsega dela (po pogod-
bi z ZZZS-jem). Zato so vse aktivnosti tudi usmerjene 
v povečanje obsega dela. Ugotavljamo, da nam edi-
no to zagotavlja uravnoteženo poslovanje, kar se je 
izkazalo v juniju letos. Realizirani obseg dela v juniju 
letos je namreč bil na ravni, ki je praktično že skoraj 
pokrivala višino vseh stroškov. 

Aneks št. 3 k Pogodbi 2021

SB Celje je v mesecu avgustu z ZZZS-jem  sklenila 
Aneks št. 3 k Pogodbi 2021, kar v bistvu pome-
ni pogodbo za leto 2022.  V skladu s SD 2022 se 
namreč v letu 2022 ne sklepajo nove pogodbe, 
temveč aneksi k obstoječi pogodbi. Aneks št. 3 k 
Pogodbi 2021 načeloma velja od 1. 1. 2022.
Imenovani Aneks št. 3 k pogodbi 2021 prinaša 
kar nekaj sprememb. Največje spremembe so na 
akutni obravnavi, kjer se nam  program poveču-
je  za več kot 4 mio EUR (2.970 uteži), to pomeni 
kar 6-odstotno širitev programa akutne obravna-
ve. Poleg tega smo  s 1. julijem 2022  na podro-
čju kardiologije  pridobili nov program ablacij v 
višini 50 posegov, za kar smo pridobili dodatna 
finančna sredstva v višini 272.500 EUR za pokritje 
dragih materialov. 
Zaradi znižane realizacije programa diabetologije 
smo se z ZZZS-jem dogovorili za začasen prenos 
programa v obsegu 0,23 tima k drugemu izvajal-
cu za obdobje od 1. 1. – 31. 12. 2022.
S pridobitvijo programa medicinske rehabilitacije 
v letu 2019 smo delovno terapijo pričeli izvajati 
v okviru novega programa. V pogodbi z ZZZS-
-jem smo sicer vse do letošnjega leta imeli tudi 
samostojni program delovne terapije, na katerem 
pa nismo več izkazovali realizacije. Zato je ZZZS z 
Aneksom št. 3 k Pogodbi 2021 na pobudo Mini-
strstva za zdravje program delovne terapije traj-
no prenesel k drugemu izvajalcu. 
Celotna pogodbena vrednost pogodbe z ZZZS-
-jem z vsemi navedenimi spremembami za leto 
2022 znaša okrog 125 mio EUR. 
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NOVOSTI NA PODROČJU 
DOGOVARJANJA MED PARTNERJI, KI JIH 
JE PRINESEL INTERVENTNI ZAKON   
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Služba za plan in analize

Sredi poletja (23. 7. 2022) je bil uveljavljen Zakon o 
nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstve-
nega sistema (ZNUZSZS). V njem je več členov, ki 
neposredno vplivajo oz. spreminjajo dosedanje ute-
čene prakse pri upravljanju  bolnišnice na več pod-
ročjih.  
Eno od področij sprememb je tudi dogovarjanje med 
partnerji oz. sprejemanje splošnega dogovora (11. 
člen ZNUZSZS). Po tej novi zakonodaji Ministrstvo za 
zdravje pripravi vsako leto smernice zdravstvene po-
litike za naslednje leto. Smernice za 2023 so tako že 
bile pripravljene in nam tudi posredovane. Zakono-
daja določa, da ZZZS za pogajanja pripravi predlog 
dogovora na osnovi Resolucije o nacionalnem pla-
nu zdravstvenega varstva in že omenjenih Smernic 
zdravstvene politike. Potem se pridobi soglasje MZ in 
ZZZS začne pogajanja. Glede na nove postopke do-
govarjanj je naša bolnišnica predloge za širitve pro-
gramov za leto 2023 že posredovala na Ministrstvo 
za zdravje in Združenje zdravstvenih zavodov.  
Za nas izvajalce je zelo aktualen 15. člen  ZNUZSZS, 
ki se nanaša na izvajanje zdravstvenih storitev nad 
rednim obsegom programa zdravstvene dejavno-
sti. Glede na ta člen se lahko sklepajo podjemne po-
godbe za izvajanje povečanih obsegov zdravstvenih 
programov za skrajševanje čakalnih dob z lastnimi 

izvajalci zavoda v primeru, ko  je realiziran redni po-
godbeni obseg programa. V zvezi s tem členom je 
Ministrstvo za zdravje izdalo Sklep o posebnih pro-
gramih in Navodilo o spremljanju in poročanju o 
obsegu izvajanja zdravstvenih storitev nad rednim 
obsegom programa zdravstvene dejavnosti. Glede 
na zakonodajo sedaj pri nas potekajo aktivnosti za 
realizacijo dodatnih programov (priprava za potrdi-
tev na svetu zavoda, izračuni cen za plačilo dodatnih 
programov, …)
Dne 25. 8. 2022 je bila s strani Vlade RS uveljavljena 
Uredba o določitvi programov obveznega zdravstve-
nega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potreb-
nih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev 
za leto 2022. S to uredbo se spreminjajo nekatere 
določbe Splošnega dogovora 2022. Uredba zahteva, 
da morajo biti vsi dvigi plač v skladu s kolektivnim 
pogodbami vkalkulirani v cene zdravstvenih stori-
tev. Uredba med drugimi spremembami  zagotavlja 
financiranje 500 storitev telemedicine, v določenih 
dejavnostih se lahko posebej obračunava aplikacija 
zdravila Remdesivir®, spreminjajo se cene brisov za 
covid, … Uredba tudi določa, da bo opravljena zdra-
vstvena storitev plačana le, če izvajalec pri obračunu 
storitve navede pravilno RIZDDZ številko zdravstve-
nega delavca.  

NA KRATKO O STANJU KADRA
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Na dan 31. 8. 2022 je bilo v bolnišnici zaposlenih 
2.065 delavcev, od tega jih je bilo 220 zaposlenih za 
določen čas, med njimi 148 refundiranih delavcev 
(specializantov in pripravnikov). Za poln delovni čas 

je zaposlenih 1.955 delavcev, 110 pa krajši delovni 
čas. Smo ženski kolektiv, saj je med zaposlenimi kar 
1.589 žensk in le 476 moških, povprečna starost pa 
je 42 let. 
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Skozi vse mesece v letu 2022 se soočamo s kad-
rovskim primanjkljajem v zdravstveni negi. Na dan 
31. 8. 2022 smo imeli nenadomeščenih 30 odhodov, 
od tega 6 diplomiranih in 24 srednjih medicinskih se-
ster.  Težava je tudi pri zaposlitvi negovalnega osebja 
za nadomeščanje odsotnih zaradi bolniške odsot-
nosti oz. starševskega varstva, kjer smo imeli nena-
domeščenih 32 odsotnih delavcev.

V letošnjem letu je Služba za kadrovske in splošne za-
deve objavila že 216 javnih razpisov za prosto delov-
no mesto v zdravstveni negi, ter 80 razpisov za druge 
poklicne skupine.

Kadrovski načrt za leto 2022 je bil pripravljen na na-
čin, da ne ogrozi delovanja in konkurenčnosti bolni-
šnice, upoštevajoč tudi izredne razmere v času epi-
demije covida-19, ko se je pokazal manko delavcev 
na področjih, ki so najpomembnejša za spoštovanje 
in ohranjanje pacientovega zdravja in življenja, ki je 
naša najpomembnejša vrednota. Brez medicinskega 
osebja pacientom ne moremo nuditi želene pomoči. 
Prvo vodilo je zato zagotoviti usposobljene delavce, 
ki bodo še naprej uspešno ohranjali naše zdravje. Epi-
demija covida-19 je pokazala, da le s kakovostnimi in 
strokovnimi sodelavci ter zadostnim številom lahko 
pacientom omogočimo varno zdravstveno oskrbo. 

Delovna skupina
Fizični delavci 
na dan 31.12. 

2016

Fizični delav-
ci na dan 31. 

12. 2017

Fizični delav-
ci na dan 31. 

12. 2018

Fizični delav-
ci na dan 31. 

12. 2019

Fizični de-
lavci na dan         
31. 12. 2020

Fizični de-
lavci na dan      
31. 12.2021 

Fizični de-
lavci na dan      

31.8.2022

Zdravniki skupaj 314 340 369 382 382 396 380

Zdravniki specialisti 200 215 222 226 220 223 225

Zdravniki sek. pripravniki 19 20 22 24 27 27 10

Zdravniki sek. izbirne vseb.   0 6 4 8 6 15

Zdravniki specializanti 90 100 116 125 122 131 125

Sobni zdravniki* 5 5 3 3 5 9 5

Medicinske sestre skupaj 434 449 466 498 508 509 499

Medicinske sestre 434 449 466 498 508 509 499

Med. sestre - pripravniki 0 0 0 0 0 0 0

Zdravstveni tehniki skupaj 478 492 488 474 480 457 450

Zdravstveni tehniki 465 479 478 470 474 454 450

Zdravstv. tehniki - pripravniki 13 13 10 4 6 3 0

Zdravstveni sodelavci skupaj 173 177 178 187 186 200 200

Zdravstveni sodelavci 166 168 174 182 183 191 199

Zdravst. Sodelavci - pripravniki 7 9 4 5 3 9 1

Administratorji skupaj** 123 128 125 129 121 124 125

Administratorji 119 120 125 129 121 124 125

Administratorji pripravniki 4 8   0   0 0

Nezdravstveno osebje skupaj 319 324 323 325 331 329 320

Nezdravstveno osebje 315 324 323 325 331 329 320

Nezdravstveno osebje pripravniki 4 0 0 0 0 0 0

Transp.,oskrba skupaj 91 95 96 94 92 90 91

Transp.,oskrba 91 94 96 94 92 90 91

Transp.,oskrba-pripravniki 0 1 0 0 0 0 0

SKUPAJ 1932 2005 2045 2089 2100 2105 2065
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ANKETA O ZADOVOLJSTVU 
ZAPOSLENIH

Zaposleni v Splošni 
bolnišnici Celje v letu 

2022 najbolj podpiramo 
spremembe, ki povečujejo 

kvaliteto dela (4,4), najmanj 
pa se strinjamo, da je v 

bolnišnici organizacijska 
klima pozitivna (2,3).

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

Po letu premora smo med poletnimi meseci med 
zaposlenimi ponovno izvedli anketo o zadovoljstvu. 
Hvala vsem, ki ste pri tem sodelovali. Rezultati ankete 
so slabši kot pri zadnjem anketiranju, kar je pričako-
vano. 
Dve leti covida sta nas utrudili. Preobremenjenost, 
pomanjkanje osebja, pritiski pacientov, menjava 
vodstev, slaba gospodarska napoved, … so le nekate-
ri izmed dejavnikov, ki vsakodnevno vplivajo na naše 
počutje tudi na delovnem mestu.  
Anketo o zadovoljstvu na delovnem mestu je med 
zaposlenimi izvedla Služba za kadrovske in splošne 
zadeve. Izvedli smo jo v spletni obliki, pri čemer smo 

uporabili orodje 1ka (https://
www.1ka.si/). Anketa je bila 
aktivna med 15. 7. in 28. 8. 
2022, povezava do nje pa 
je bila poslana na e-po-
štni naslov vsizaposleni.
sbcelje@list.arnes.si. 
Možnost sodelovanja v 
anketi je tako imelo 2.077 
zaposlenih. 
Celotno anketo je v celoti iz-
polnilo 631 zaposlenih, en vpra-
šalnik je bil vrnjen fizično po pošti. 
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Naša bolnišnica ima v okolju velik ugled.
Ponosna/ponosen sem, da sem zaposlen v Splošni…

O bolnišnici v javnosti govorim pozitivno.
V bolnišnici je organizacijska klima pozitivna in se nenehno…

Za razvoj bolnišnice sem pripravljen/a narediti nekaj več.
S sodelavci se dobro razumem.

S svojim delom sem zadovoljna/zadovoljen.
Z delom sodelavcev sem zadovoljna/zadovoljen.

Sodelavci drug drugemu zaupamo.
Zadovoljen bolnik je najvišja vrednota vseh zaposlenih.

Prostorske razmere so ustrezne.
Delovne razmere z vidika opreme so ustrezne.

Timsko delo na našem oddelku/sektorju/službi je dobro.
Nadrejeni mi daje dovolj informacij za opravljanje mojega…

Nadrejeni mi daje dovolj navodil za opravljanje mojega dela.
Nadrejeni sprejema pripombe na svoje delo.

Z dogajanjem v bolnišnici kot celoti sem zadostno…
Na našem oddelku je organizacijska klima pozitivna.

Bolnišnica mi nudi dobre možnosti za pridobivanje…
Pozitivna organizacijska klima vpliva na kvaliteto dela…

Neposredno nadrejeni svoje delo dobro opravlja.
Bolnišnica mi nudi dobre možnosti za izobraževanje.

Poslovno vodstvo bolnišnice dobro opravlja svoje delo…
Strokovno vodstvo bolnišnice dobro opravlja svoje delo…

Vodstvo bolnišnice nam posreduje informacije na…
Za svoje delo imam jasne zadolžitve - pristojnosti in…

S svojim delovnim časom sem zadovoljen/a.
Nadrejeni sprejema moje predloge za izboljšave oz.…
Podpiram spremembe, ki povečujejo kakovost dela.

Dolgoročni cilji bolnišnice so mi znani.
Delovna sredstva v bolnišnici so dobro izkoriščena.

Z materialom v bolnišnici se ravna racionalno.
Delovni čas v bolnišnici je racionalno izkoriščen.

Zaposleni v bolnišnici (kot kolektiv) se zavedamo nujnosti…
Kot posameznik se zavedam, da so spremembe nujne.

Moji predlogi za izboljšave se upoštevajo.
Za slabo opravljeno delo sledi ustrezen ukrep.

Za dobro delo sem pohvaljen.
Zadovoljen sem z organizacijo dela vodstva v času…

Zavedam se, da je tudi moj prispevek pomemben za…

REZULTATI ANKETE
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Vprašalnik, ki je bil za potrebe te ankete uporabljen, 
je prirejen po vprašalniku SIOK – slovenska organiza-
cijska klima, ki je bil uporabljan tudi v zdravstvu. 
Vprašanja so razdeljena v sedem glavnih sklopov:
- odnosi med zaposlenimi,
- materialni in delovni pogoji, 
- delo in naloge, 
- kariera in možnost razvoja, 
- zavzetost, motivacija in pripadnost bolnišnici, 
- vodstvo bolnišnice, 
- informiranost. 

Vsa vprašanja so bila podana v obliki trditev. Strinja-
nje anketirancev s posameznimi trditvami smo me-
rili s petstopenjsko lestvico: 
- zelo slabo, se ne strinjam
- slabo, delno se strinjam
- dobro, se strinjam
- prav dobro, večinoma se strinjam
- odlično, popolnoma se strinjam.

Povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih v letu 
2022 je 3,26, kar je za 0,37 manj kot leta 2020.

LETO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Povprečna 
ocena

3,59 3,25 3,55 3,63
Anketa ni 
izvedena

3,26

Graf prikazuje povprečne ocene po posameznih sklo-
pih vprašalnika. Podane so skupne povprečne ocene, 
ki vključujejo vse zaposlene v Splošni bolnišnici Celje, 
ki so se na anketo odzvali.

 
Iz grafa na prejšnji strani je razvidno, da zaposleni v 
Splošni bolnišnici Celje v letu 2022 najbolj podpira-
mo spremembe, ki povečujejo kvaliteto dela (4,4), 
najmanj pa se strinjamo, da je v bolnišnici organi-
zacijska klima pozitivna (2,3). Zavedamo se, da so 
spremembe nujne, prostori niso ustrezni, delovnih 
sredstev ne izkoriščamo v celoti, prav tako smo delno 
zadovoljni z vodenjem bolnišnice. Zadovoljen paci-
ent pa ostaja naša največja vrednota. 

V idealnem svetu bi se zaposleni vsako jutro zbujali z 
nasmeškom na obrazu in z veseljem odšli v službo. A 
idealnega delovnega okolja brez medsebojnega so-
delovanja ne moremo ustvariti. Zato bomo v nasled-
njih mesecih pričeli z dejavnostmi za izboljšanje na-
šega okolja in odnosov ter posledično zadovoljstva.

Zavedamo se, kaj pomenijo zadovoljni zaposleni. V 
zaposlene je treba vlagati, vas poslušati in slišati, za 
vas skrbeti in vam dajati občutek vrednosti. Z an-
keto ste nam podali odgovore in naša naloga je, da 
vas poslušamo. Vljudno vas vabimo, da skupaj obli-
kujemo dobro delovno okolje. Vaše predloge lahko 
pošljete na elektronski naslov: andrejka.presker-hu-
dernik@sb-celje.si.

ZAČARANI KROG, IZ KATEREGA 
MORAMO NAJTI POT

Že leta 2019 smo se tudi v naši bolnišnici začeli 
soočati z vedno pogostejšimi odhodi medicinskih 
sester in vedno težjim nadomeščanjem, najprej 
daljših bolniških in porodniških odsotnosti, nato 
pa tudi odhodov k drugemu delodajalcu in do-
datnih potreb. Do takrat so se s to problematiko 
srečevale predvsem bolnišnice, ki ležijo ob meji z 
Avstrijo in Italijo. V času epidemije covida-19 se je 
stanje še naprej slabšalo. Veliko naših medicinskih 

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

sester je odšlo na primarni nivo zdravstvenega 
varstva, v zasebne ambulante in zdravstvene za-
vode ter v DSO-je. Prejšnja vlada je z dvigom plač 
medicinskih sester želela trend odhodov iz bolni-
šnic ustaviti, a po naših izkušnjah zastavljeni cilj 
ni bil dosežen. O kadrovski problematiki področja 
zdravstvene nege smo spregovorili z mag. Darjo 
Plank, prof. zdr. vzg., v. d. pomočnice direktorja za 
zdravstveno nego.    

Idealnega delovnega okolja brez medsebojnega 
sodelovanja ne moremo ustvariti. Zato bomo v 
naslednjih mesecih pričeli z dejavnostmi za izbolj-
šanje našega okolja in odnosov ter posledično za-
dovoljstva.
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vse dni v tednu.
Kakšno je sicer zanimanje za delovno mesto 
medicinske sestre pri nas? So katere dejavnosti 
bolj zanimive od drugih in zakaj?
Za večino mladih kandidatov, ki se odločajo za za-
poslitev v naši bolnišnici, so zanimiva predvsem 
delovna mesta s pretežno dopoldanskim delovnim 
časom ali pa »lažja« delovna mesta. To so delovna 
mesta na bolnišničnih oddelkih, na katerih ni ne-
pokretnih pacientov, ki potrebujejo veliko nege in 
pomoči negovalnega osebja.  
Podobno si tudi kandidati, ki že imajo nekaj delov-
ne dobe, večinoma želijo delovnih mest s pretežno 
dopoldanskim delom. Poleg tega so zanje zanimi-
va tudi zahtevna delovna mesta, na katerih se delo 
opravlja pretežno v dopoldanskem času in v dežu-
rni službi in so tudi finančno bolje ovrednotena. 
To so npr. anestezija, operativna dejavnost, dializa, 
tudi enote intenzivne terapije, … Za nekatera de-
lovišča imamo celo čakalno vrsto. 
Najmanj zanimanja je v bolnišnici za delovna mes-
ta na bolnišničnih oddelkih. Ta so za medicinske 
sestre tudi zelo zahtevna delovna mesta, ki pa so 
na drugi strani finančno zelo slabo ovrednotena. 
Tukaj imamo tudi največji primanjkljaj medicin-
skih sester.

Kakšen je bil učinek zvišanja plač medicinskih 
sester, zaposlenih v bolnišnici? Ste opazili kak-
šen učinek? Je ukrep vplival vsaj na manjši od-
hod medicinskih sester?
Pri nas žal ne v takšni meri, kot bi si želeli. Zvišanje 
plač je sicer bilo selektivno, a ni bistveno izbolj-
šalo plačila tistih medicinskih sester, ki opravljajo 
triizmensko delo, vse dni v tednu, na bolnišničnih 
oddelkih.  Nižje ovrednotene so samo medicinske 
sestre, ki delajo v specialističnih ambulantah, ven-
dar pa so na tistih delovnih mestih druge prednos-
ti, kot so pretežno dopoldansko delo in v večini 
prosti prazniki in vikendi. Tako se kljub povišanju 
plač medicinskim sestram v bolnišnici še vedno z 
največjim mankom spopadamo pri medicinskih 
sestrah, ki delajo na akutnih bolnišničnih oddelkih.

Triizmensko delo večini mladih ne predstavlja izzi-
va. Želijo si delo v dopoldanskem času in večinoma 
proste vikende in praznike. Žal v bolnišnici ne more-
mo zapreti vrat ob 15. ali 20. uri. Imamo paciente, 
ki potrebujejo našo oskrbo 24 ur na dan, vse dni v 
tednu.

Zadnji dve leti se v bolnišnici srečujemo z ve-
likimi težavami pri zagotavljanju zadostnega 
števila zaposlenih v zdravstveni negi. Na eni 
strani se srečujemo s številnimi odhodi, po dru-
gi pa na številne razpise prostih delovnih mest 
ne dobimo prijav. Prvi indici so se sicer začeli 
kazati že konec leta 2019, a v času korone se je 
stanje izrazito poslabšalo. Kaj vse je po vašem 
mnenju botrovalo temu?
Če malo spremljamo demografsko statistiko, je bilo 
stanje, v katerem smo se znašli, pričakovano. Dej-
stvo je, da je generacija, ki se ta trenutek vključuje 
na trg dela, za eno tretjino manjša od generacije, 
ki odhaja v pokoj. Zato nimamo težav z zaposlova-
njem samo v zdravstvu, ampak v večini dejavnosti. 
Res pa je, da pomanjkanje kadrov najbolj čuti vsak 
na svojem področju.

V bolnišnici se poleg omenjenega dejstva sreču-
jemo tudi s tem, da si mladi, ki se vključujejo na 
trg dela, v veliki večini želijo bolj prijazne delov-
ne pogoje. Triizmensko delo večini ne predstavlja 
izziva. Želijo si delo v dopoldanskem času in veči-
noma proste vikende in praznike. Žal v bolnišnici 
ne moremo zapreti vrat ob 15. ali 20. uri. Imamo 
paciente, ki potrebujejo našo oskrbo 24 ur na dan, 
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Glede na to, da smo v nekem trenutku ugotovili, 
da ne uspemo več nadomeščati odsotnosti za do-
ločen čas (daljše bolniške odsotnosti, porodniški 
dopust), se je porodila ideja, da kandidate zaposli-

mo za nedoločen čas in jih razporedimo 
na tisti oddelek, kjer je nekdo nenado-

meščen. Ko se ta oseba vrne na delo, 
ga prerazporedimo na drugo pros-
to delovno mesto. Seveda nikoli 
ni bila ideja, da bi se ti zaposleni 
prerazporejali na mesec ali dva, 
ampak da bi nadomeščali daljše 

odsotnosti. Oblikovali smo t. i. »pool 
medicinskih sester«. Meni se zdi ta 

ideja dobra. Nudi namreč zaposlitev za 
nedoločen čas, ki mladim prinaša neko soci-

alno varnost, večjo možnost osamosvojitve, ipd. 
Pa smo tudi pri tem naleteli na generacijske razli-
ke. Veliko mladih v zaposlitvi za nedoločen čas ne 
vidi več pomembne prednosti. Raje se odločijo za 
delovna mesta, ki si jih želijo, čeprav je zaposlitev 
na njih mogoča za določen čas. Želijo si delovnih 
mest na enem bolnišničnem oddelku. Redki so to-
liko odprti, da jim takšno dinamično delovno mes-
to predstavlja izziv, da ga sprejmejo kot možnost 
strokovnega izpopolnjevanja in kariernega nap-
redovanja. Za to mi je res žal, kajti ravno kroženje 
med različnimi dejavnostmi je tisto, kar po mojem 
mnenju mlade najbolj bogati. S takšnim delom si 
lahko širijo strokovno znanje, pridobivajo različne 
izkušnje, spoznavajo sodelavce na različnih pod-
ročjih. Skratka postali bi izjemno široko strokovno 
usposobljeni sodelavci, ki bi si jih povsod samo že-
leli. Situacija v času epidemije je pokazala ravno to. 
Imamo kar nekaj posameznikov, ki so bili kadarkoli 
pripravljeni iti na katerokoli delovno mesto in se-
daj poročajo: »Veliko smo se naučili, kar pa je še 
pomembnejše, pridobili smo veliko novih prijate-
ljev«.

V Celju imamo od letošnjega leta Fakulteto za 
zdravstvene vede z rednim študijem zdravstve-
ne nege, kar pomeni, da bo del izobraževalne-
ga procesa v naši bolnišnici opravljalo veliko 
medicinskih sester, ki še nimajo stalne zaposli-
tve. Kaj lahko naredimo, da bi večino njih lahko 
v prihodnosti kot sodelavke in sodelavce poz-
dravili v naši bolnišnici?
Res je. Zelo pomembno se mi zdi, da smo v Celju 
končno pridobili redni študij zdravstvene nege. 
Velika večina izrednih študentov je namreč že bila 

Zaradi nizkih plač in zahtevnih delovnih pogojev 
se zato odhodi medicinskih sester z bolnišničnih 
oddelkov nadaljujejo. Zaskrbljujoč je podatek zad-
nje raziskave med medicinskimi sestrami v sloven-
skih bolnišnicah, opravljene v letu 2022, ki 
kaže, da si kar 50 % medicinskih sester 
želi zapustiti trenutno delovno mes-
to.

V bolnišnici se srečujemo tudi z 
generacijskim problemom. Ima-
mo veliko mlajših medicinskih 
sester, ki si ustvarjajo družine, ter 
veliko starejših medicinskih sester, 
ki jim v skladu z zakonskimi določili 
ni več treba delati v nočni izmeni. Kako 
obvladujete zagotavljanje neprekinjene nege 
pacientov na bolnišničnih oddelkih?

Res je to velik izziv za organizacijo dela. Na eni stra-
ni velik delež mladih staršev, med katerimi vedno 
pogosteje starševski dopust koristijo tudi moški, ki 
se ne vključujejo v nočno delo, na drugi strani velik 
delež zaposlenih, starejših od 55 let, ki se jim po 
Zakonu o delovnih razmerjih v nočno delo ni tre-
ba več vključevati. Ostane nam manjša generacija 
zaposlenih, ki so posledično bistveno več vpeti v 
nočno delo, kot bi si želeli in kot bi bilo prav. Tudi 
to je eden od razlogov, da je ta generacija zaposle-
nih preobremenjena, utrujena in si želi drugam, na 
lažja in manj obremenjena delovna mesta.

Glede na zaznano problematiko težkega nado-
meščanja daljših bolniških odsotnosti na različ-
nih bolnišničnih oddelkih je že dolgo časa pri-
sotna ideja oblikovanja skupine medicinskih 
sester, ki ne bi bile stalno razporejene na po-
samezni bolnišnični oddelek, ampak bi nado-
meščale takšne izpade. Kje vidite dobre in kje 
morda slabe strani takšne organizacije dela? 
Kako takšno idejo sprejemajo na bolnišničnih 
oddelkih? Zakaj takšna oblika organiziranosti 
nikakor ne zaživi?   

Zaskrbljujoč 
je podatek zadnje 

raziskave med medicin-
skimi sestrami v slovenskih 

bolnišnicah, opravljene v letu 
2022, ki kaže, da si kar 50 
% medicinskih sester želi 

zapustiti trenutno de-
lovno mesto.

Za to mi je res žal, kajti ravno kroženje med različ-
nimi dejavnostmi je tisto, kar po mojem mnenju 
mlade najbolj bogati. S takšnim delom si lahko ši-
rijo strokovno znanje, pridobivajo različne izkušnje, 
spoznavajo sodelavce na različnih področjih. Skrat-
ka postali bi izjemno široko strokovno usposobljeni 
sodelavci, ki bi si jih povsod samo želeli.
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bomo nesebično delili z njimi svoje znanje in izku-
šnje, jim s svojim zgledom kazali, kako pomemben 
je odnos do dela, do sodelavcev in kako zelo klju-
čen je odnos do pacientov, ki nam naše storitve 

dnevno plačujejo s svojo hvaležnostjo. 
Želim si, da bi bila naša bolnišnica usta-

nova, ki bi si jo študentje po zaključ-
ku študija želeli izbrati za svoje 

prvo delovno mesto.

Bi radi še sami na kaj opozo-
rili?
Čas, v katerem smo, nikakor 
ni rožnat. Dnevno spremljam 

kadrovske stiske tako rekoč na 
vseh oddelkih. Nenadomeščeni 

odhodi, upokojitve, daljše in krajše 
bolniške odsotnosti. Zaposleni so pre-

obremenjeni, utrujeni. Ne vem, kako dolgo 
bodo še zmogli. Na drugi strani pa natrpano polni 
hodniki pacientov v Urgentnem centru, ki čakajo 
na obravnavo ali sprejem na bolniške oddelke, kjer 
pa so bolniške sobe zaradi premalo osebja zapr-
te. Tudi zunaj zidov bolnišnice so preštevilni ljudje 
naše regije, ki bolj ali manj nujno potrebujejo naše 
storitve. To ni samo slika naše bolnišnice.

Sprašujem se, kam nas to pelje. Če želimo ohraniti 
javno zdravstvo, dostopno vsem ljudem, je skrajni 
čas, da poiščemo pot iz tega začaranega kroga. In 
kar je v naši moči, moramo narediti sami. Sistem-
ske spremembe lahko prinesejo del rešitev, del 
pa jih je na nas samih, ki s svojimi sodelavci vsak 
dan sooblikujemo delovno okolje, v katerega radi 
prihajamo ali pa tudi ne. Večji zaslužek namreč ni 
vedno razlog za odhode iz bolnišnice. Odnosi med 
sodelavci, občutek pripadnosti timu in zaupanje 
v njem se gradijo s spoštovanjem, prijaznostjo, z 
odkritostjo, deljenjem znanja, izkušenj in idej, s 
pomočjo, spodbujanjem in podporo na vseh rav-
neh. Vse to brez razmisleka udejanjamo v svojem 
zasebnem življenju. Dajmo to uresničevati tudi v 
službi, saj je v prijetnem delovnem okolju še tako 
zahtevno delo lažje in prijetnejše.   

zaposlena in le nekaj študentov je vsako leto po 
zaključku študija iskalo zaposlitev. Letos je prvič 
vpisanih 39 rednih študentov, ki so se na študij 
zdravstvene nege vpisali neposredno po zaključ-
ku srednje šole. Ključna naloga vsakega izmed 
nas je usmeriti pozornost nanje in jim 
predstaviti naše delovno okolje kot 
okolje, ki si ga bodo z veseljem 
izbrali za svojo prvo zaposlitev 
po zaključku študija. Študentje 
bodo velik del študijskih obve-
znosti opravljali v naši bolni-
šnici. Izjemno pomembno se 
mi zdi, da jih s spoštovanjem 
sprejmemo v svojo sredino kot 
enakopravne mlade sodelavce, 
jim predajamo svoje znanje in iz-
kušnje in jim pomagamo, da se bodo 
oblikovali v takšne zdravstvene delavce, kot 
bi si želeli, da bodo nekoč negovali naše paciente 
in ne nazadnje tudi nas.
Pravijo, da so mlade generacije drugačne. Res so. 
Poskusimo iz njih potegniti tisto najboljše, kar ima-
jo v sebi. Verjamem, da je tega veliko. Mladim so 
precej bolj pomembni delovni pogoji, odnosi na 
delovnem mestu. Prav gotovo si nihče ne želi dela-
ti v delovnem okolju, kjer vsi neprestano nergamo, 
kako smo utrujeni, kako imamo nizke plače, kako 
smo ves čas v službi ipd. Nihče si ne želi delati v 
takem delovnem okolju. Pa sem prepričana, da je 
naš poklic in naše poslanstvo mnogo več od tega. 

Resnično je od vseh nas, od vsakega posameznika 
pravzaprav odvisno, ali bomo znali izkoristiti priso-
tnost študentov v naši bolnišnici. Ali jim bomo zna-
li, kljub številnim obremenitvam, predstaviti kako 
lep in plemenit je poklic, za katerega se šolajo. Ali 

Izjemno pomemb-
no se mi zdi, da 

študente zdravstvene nege s 
spoštovanjem sprejmemo v svojo 
sredino kot enakopravne mlade 

sodelavce, jim predajamo svoje znanje 
in izkušnje in jim pomagamo, da se 

bodo oblikovali v takšne zdravstvene 
delavce, kot bi si želeli, da bodo 
nekoč negovali naše paciente 

in ne nazadnje tudi nas.

Sistemske spremembe lahko prinesejo del rešitev, 
del pa jih je na nas samih, ki s svojimi sodelavci vsak 
dan sooblikujemo delovno okolje, v katerega radi 
prihajamo ali pa tudi ne. Večji zaslužek namreč ni 
vedno razlog za odhode iz bolnišnice.
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TRAJNOSTNO USMERJEN RAZVOJ 
TRANSPORTA PACIENTOV S 
TRANSPORTNIMI VOZIČKI – REZULTATI 
PROJEKTNE NALOGE

Od marca do junija 2022 je v 
Splošni bolnišnici Celje potekala 
izvedba projektne naloge »Traj-
nostno usmerjen razvoj tran-
sporta pacientov s transportnimi 
vozički«. Sodelovali so študenti 
(Sven Rošer, Brina Slekovec, Kar-
men Vrenko, Klemen Kokol, Pavel 
Dobaj Rok Skerbiš, Urban Kolman 
in Klara Šelih) z različnih fakultet 
Univerze v Mariboru pod peda-
goškim mentorstvom izr. prof. dr. 
Brigite Gajšek s Fakultete za logi-
stiko. Izhodišča za projekt so bila 
z naše strani zelo enostavna: pri 
zaposlenih z oddelka za transport 
in oskrbo zagotoviti polno upora-
bo baterijskih sedečih transpor-
tnih vozičkov. V bolnišnici imamo 
tri baterijske vozičke, katerih cena 
je okrog 5300 EUR in je škoda, 
da niso polno uporabljeni. Iz te 
osnovne ideje je v času trajanja 
projekta zraslo veliko več.

Transportni vozički za transport 
pacientov znotraj bolnišnice 
so pomemben pripomoček ob 
premiku pacienta. Dolgotrajno 
potiskanje ali manevriranje z vo-
zičkom lahko povzroči različne 
bolečine ali poškodbe transpor-
terja, če ta premika pacienta ne 
opravlja ergonomsko. Na dan lah-
ko tako transporter dvigne tudi 
do 2000 kg. Transporterji ves svoj 
delovnik preživijo na nogah, zato 
bi z uporabo baterijsko gnanih 

Mag. Hilda Maze
Direkcija 

 

vozičkov delno zmanjšali njihove 
fizične obremenitve in preprečili 
nepotrebne poškodbe ter razvoj 
degenerativnih obolenj.

Študenti so kar nekaj časa preži-
veli med zaposlenimi na oddelku 
za transport in oskrbo. Tako so 
pridobili podatke  o načinu izva-
janja dela in problemih iz prve 
roke. Predvsem so izpostavili:
• Vodja centralne transportne 

enote ima zelo veliko dela, saj 
mora za pravilno razporeditev 
transporterjev točno vedeti, 
kje se kdo nahaja. Vsako napo-
titev zabeleži v papirni obra-
zec, kar ji omogoča vsaj okvirni 
pregled nad razporeditvijo in 
zasedenostjo transporterjev.

• Med transportom se velikokrat 
zgodi, da so dvigala zasedena. 
Opazili so, da velikokrat zapos-
leni ali obiskovalci niso upora-
bili manjših, temveč večja dvi-

gala.
• Ugotovili so, da pacienti ob 

prihodu transporterja na od-
delek niso pripravljeni ali da na 
oddelku celo ne vedo, kdo in 
kam mora biti transportiran.

• Razpoke na veznem hodniku F 
povzročajo tresenje pacienta, 
kar mu  lahko povzroča še do-
datne bolečine.

• Na nekaterih mestih so hodni-
ki polni, kar onemogoča ne-
moteno potiskanje vozička, saj 
je pred nadaljevanjem poti le-
-to treba najprej sprostiti.

• Študentki sta v čakalnicah 
pred diagnostikami opazovali 
komunikacijo med transpor-
terjem in pacientom. V 14 od 
skupno 32 opazovanih prime-
rov komunikacije ni bilo. Ugo-
tovili sta tudi predolgo čakanje 
na preiskavo, v enem primeru 
celo 49 minut. 
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Tehnična ustreznost 
sedečih vozičkov

Na oddelku za transport in oskr-
bo imamo še 11 navadnih sede-
čih vozičkov, katerih cena je ok-
rog 300 eurov. Voziček mora biti v 
brezhibnem stanju, da transport 
poteka čim lažje in gladko. Pnev-
matike morajo biti pravilno na-
polnjene in voziček mora omogo-
čati vrtenje koles brez zatikanja in 
težav. Ogrodje mora biti ob vožnji 
fiksno. Prav tako se med vožnjo 
ne smejo pojavljati »čudni zvoki«, 
ki bi onemogočali drsenje vozič-
ka (tih tek). Pri pregledu vozičk-

ov smo ugotovili, da nekaterim 
manjkajo stopalke – naslonjala 
za noge in tudi drugi deli, ki so za 
varnost prevoza pacientov nujni. 
Študenti so pripravili seznam za 
preverjanje brezhibnosti sedeče-
ga vozička (slika). Preverjanje  bo 
potekalo enkrat mesečno.  
Po zaključku projekta smo opra-
vili pregled vozičkov in ugoto-
vili številne pomanjkljivosti.  Tri 
vozičke je Robi Blazinšek uspel 
popraviti, dva pa  gresta v odpis.  
K projektu smo pristopili celovito, 
zato smo obdelali tudi vidik po-
mena komunikacije med zaposle-
nimi (v našem primeru transpor-
terji) in pacienti. Študentki sta dva 
dni opazovali interakcijo med pa-
cienti in transporterji. Organizira-
ni sta bili dve delavnici, na katerih 
so bili transporterjem, ostalim za-
poslenim z oddelka za transport 
in oskrbo ter bolničarjem urgen-
tnega centra predstavljeni: načini 
interakcij s pacienti ter sodelavci 
in pomoč za soočanje z verbalno 
agresivnimi pacienti. 

Zmanjšanje strahu pred 
uvajanjem novosti – tečaj 
varne vožnje

Za večjo uporabo električnih se-
dečih vozičkov med zaposlenimi 
oddelka za transport in oskrbo 
smo v juniju organizirali tri »tečaje 

Udeleženci in izvajalci tečaja »Šola varne vožnje«

Tehnično neustrezen sedeči voziček

varne vožnje«. Skupine po 10 za-
poslenih so se pogumno spopad-
le z nekaterimi poznanim, dru-
gimi pa nepoznanim prevoznim 
sredstvom. Vlogo inštruktorjev so 
prevzeli sodelujoči študenti. 
Prvi del tečaja je potekal v preda-
valnici. Prva vaja je bila začetno 
spoznavanje z električnim vozič-
kom (vklop/izklop, upravljanje 
joy-sticka, ostale tipke na konzo-
li). Vsak transporter je nato spelje-
val in se zaustavil na poligonu v 
predavalnici. Transporterji so tako 
dobili občutek varnosti in se na-
vadili na odzivnost joy-sticka. Ko 
sta izvajalca tečaja ocenila, da so 
vsi transporterji pridobili občutek 
za vožnjo z vozičkom, so postavili 
prvi poligon. Iz stolov so ustvaril 
»hodnik«, vmes pa so se morali 
udeleženci peljati z vozički. Vaja je 
bila dokaj zahtevna, vendar so jo 
vsi transporterji  na koncu osvoji-
li. Zadnja vaja na poligonu je bila 
slalom med stoli. Ta je bila za vse 
najzahtevnejša in so jo transpor-
terji izvajali najdlje. Na koncu je 
vožnja med stoli vsem uspela in 
prešli smo na drugi del tečaja. Ta 
je potekal na hodniku bolnišnice, 
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Študentka Klara Šelih je za 
transporterje napisala pesem, 
ki je celotni projektni nalogi 
dodala še kulturni poudarek.

Beseda velik pomen ima za 
človeka,
že pregovor pravi, 
da človeka ne naredi obleka,

Stisk roke in iskren nasmeh je 
redka zadeva,
pri komunikaciji s pacienti se 
včasih zardeva.

Uniforma povzroči spoštovanje 
in strah pri bolnikih,
transporter v oporo jim je pri 
vožnji na hodnikih.

Brez njega obisk ultrazvoka bi 
bil velika ovira,
pri delu tem transporter 
kilometre nabira,

čvrste roke in stegna so jim 
znana,
bolečina v križu in vratu 
pa kar poznana,

brez njih pacienti ne bi na 
preiskavo prav čas prišli,
velikokrat s  poti bi zašli,

znanje lokacij oddelkov in 
ambulant imajo široko,
število prehojenih metrov na 
eno izmeno  je kar visoko,

njihovo delo premalo cenjeno,
moglo bi biti večkrat  omenjeno.

Vožnja v dvigalih bi znala biti 
stres za bolnika,
še večja pa ob pomanjkanju 
očesnega stika.

Delo vaše ima velik pomen pri 
celostni obravnavi,
vsak korak pa kaže se na vaši 
postavi!
                       

 Klara Šelih

Udeleženci tečaja »izboljšanje komunikacije s pacienti

tako da so se transporterji znašli 
v čim bolj realni situaciji. Naredili 
so par voženj po hodniku, nato pa 
se odpravili na klanec. Tukaj jim je 
težavo povzročalo predvsem to, 
da če med vožnjo niso prevažali 
»pacienta«, se je voziček prekuc-
nil nazaj. Inštruktorja sta pokazala 
pravilno držo na vozičku, ki to pre-
preči. Pri zadnji vaji so se morali za-
peljati v dvigalo. Ta vaja je bila na 
celotnem tečaju najzahtevnejša, 
saj je združevala vse sposobnosti, 
ki so jih pridobili na prejšnjih va-
jah. Na koncu je skoraj vsem uspe-
lo priklicati dvigalo in se zapeljati 
vanj.
Udeleženi transporterji so pred 
izvedbo tečaja imeli različna 
predznanja. Opazili pa smo velik 
napredek v primerjavi s transpor-
terji s prvega tečaja varne vožnje, 
kar kaže, da je bil prvi tečaj uspeš-
no izveden in so se transporterji na 
drugi in tretji tečaj že predhodno 
malo pripravili ter ob popoldne-

vih, ko je »promet« po hodnikih 
manjši, trenirali tudi sami.

Izzivi za prihodnost

Projekt je pustil veliko odprtih pri-
ložnosti za prihodnost:
• Za izboljšanje razporejanja 

zaposlenih najprej potrebuje-
mo podatke, ki jih je mogoče 
analizirati. Sedaj poti beležimo 
na papirni obrazec. Če bi evi-
denco spremljali v elektronski 
obliki, za katero so študenti že 
pripravili ogrodje, bi lahko po-
datke takoj analizirali in pripra-
vili nabor za izboljšave obsto-
ječega razporejanja.

• Za lažjo komunikacijo in 
usmerjanje transporterjev 
predlagajo nakup službenih 
telefonov in implementacijo 
obveščevalnega sistema. Na ta 
način na oddelek, ki potrebuje 
transporterja, pošljemo tiste-
ga, ki je v tistem trenutku prost 
in lokacijsko najbližje.

• Študenti so preučili možnosti 
nadgradnje klasičnih invalid-
skih vozičkov z različnimi po-
goni. Strošek nadgradnje je 
odvisen od tipa in se giblje od 
800 do 3000 €.

• Našli so možnosti za označe-
vanje in sledenje vozičkov. Na 
vrata prostora, v katerem so 
shranjeni vozički, bi bilo treba 
namestiti evidenčni list, na ka-
terem se vodi sprememba lo-
kacije vozička, ko ga npr. poso-
dimo na bolnišnični oddelek.

Študenta pri preverjanju vozičkov
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ZAŽIVEL PICC TIM ODDELKA ZA 
BOLEZNI PREBAVIL SB CELJE
Asist. dr. Andrej Hari, dr. med.
Oddelek za bolezni prebavil 

Periferno vstavljeni centralni venski katetri (PICC, 
ang. peripherally inserted central catheter) pred-
stavljajo priročno, minimalno invazivno in bolni-
ku prijaznejšo alternativo centralnega venskega 
dostopa, saj se lahko uporabljajo tako za aplikaci-
je zdravil, ki potrebujejo centralni venski dostop, 
kakor tudi za invazivni monitoring v sklopu inten-
zivnega zdravljenja. Z letom 2020 je na oddelku za 
bolezni prebavil zaživela ideja oblikovati skupino 
diplomiranih zdravstvenikov, ki bi bili usposobljeni 
vstavljati PICC. S podporo vodstva oddelka in bol-
nišnice smo oblikovali skupino šestih zdravstveni-
kov, ki so pod mentorstvom Andreja Harija posto-
poma usvajali potrebne veščine posega. V samem 
začetku je bilo opravljeno interno učenje teoretič-
nih znanj in postavljene oddelčne smernice indi-

kacij za uporabo katetra, protokol opazovanja in 
oskrbe vstavljenega katetra ter sistem natančne-
ga beleženja morebitnih zapletov. Zaradi lažje iz-
vedbe projekta in cenovno smotrnejšega pristopa 
smo za prvo učno fazo kot material uporabili eno-
lumenski centralni venski kateter (CVK). Sočasno je 
bil izbran vodja tima in postavljen časovni ter stro-
kovni okvir napredovanja vsakega posameznika v 
timu z ocenjevanjem znanja. V stopenjsko zastav-
ljenem učenju je tako napredoval le posameznik, 
ki je prejel s strani nadzornega zdravnika speciali-
sta pozitivno oceno posamezne stopnje učenja. V 
letu 2022 je bil s pomočjo nabavne službe izveden 
še postopek javnega naročanja materiala in pod 
zdravniškim nadzorom v mesecu februarju prvič 
popolnoma samostojno vstavljen PICC (slika 1). 

PICC tim (od leve proti desni) Andrej Hari, Klavdija Prah Oprešnik, Vid Kraner, Patricija Halužan



Teoretična ideja PICC. Povzeto po Manuale GAVeCeLT, interni 
priročnik proizvajalca.

Med letom so člani Picc tima samostojno vstavi-
li približno 30 katetrov. Srečevali smo se s prvimi 
pričakovanimi zapleti med vstavitvijo in po njej ter 
njihovim reševanjem oziroma zdravljenjem. Izved-
li smo strokovno izobraževanje delavcev oddelka 
za bolezni prebavil, saj je pravilna uporaba in nega 
PICC katetrov ter prepoznavanje in zdravljenje za-
pletov njihove uporabe še veliko obširnejše in s 
tem seveda ključno področje za uspešen program. 
V načrtu imamo osveževalno izobraževanje delav-
cev, ki so v stiku s PICC, vsaj enkrat letno, oprede-
litev diplomiranega zdravstvenika – izobraževal-
nega mentorja tega področja in pripravo internih 
smernic tega področja v pisni obliki.

Ob koncu prve faze projekta se veselimo in čes-
titamo zagnani ekipi zdravstvenikov oddelka za 
bolezni prebavil. V načrtu je dveletna nadaljevalna 
faza samostojnega vstavljanja PICC pod nadzorom 
zdravnika specialista, ki se bo nato nadaljevala v 
pridobitev licenc za samostojen poseg. V teku je 
uvajanje PICC pod nadzorom EKG signala, sodelo-
vanje s PICC timom Onkološkega inštituta Ljublja-
na, in presoja potrebe po uporabi tehnike tuneli-
ziranega PICC in PICC-PORT. PICC tim je namenjen 
potrebam oddelka za bolezni prebavil, v doseda-
njem poteku dela pa smo odlično sodelovali tudi 
z oddelkom za infekcijske bolezni. Načeloma bo 
preostale potrebe bolnišnice pokrival podobno 
oblikovan tim oddelka za intenzivno interno me-
dicino. Za naš oddelek pa že sedaj pomeni velik 
korak k sodobni obravnavi bolnika, ki potrebuje 
parenteralno prehransko podporo, bodisi v bolni-
šničnem ali v bližnji prihodnosti v domačem oziro-

ma ambulantnem okolju.

Picc tim našega oddelka trenutno sestavljajo: Klav-
dija Prah Oprešnik – vodja tima, Vid Kraner, Patrici-
ja Halužan in Kaja Škrubej.

Zahvaljujemo se vsem v vodstvenemu kadru, ki 
so nam prisluhnili, in projekt podprli. To so: mag. 
Franc Vindišar – takratni/sedanji strokovni direktor 
SB Celje, Renata Šibli – predstojnica Oddelka za 
bolezni prebavil, Marta Jug – takratna glavna me-
dicinska sestra Oddelka za bolezni prebavil.

30 ZDRAVSTVENA NEGA

Nameščen PICC na Oddelku za bolezni prebavil.
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ZAKONSKE NOVOSTI NA PODROČJU 
ORGANIZACIJE IN ZAGOTOVITVE 
STABILNOSTI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 
TER OBVLADOVANJA ČAKALNIH DOB 
Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
pomočnica direktorja za pravne zadeve

Sprejet je bil Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev 
stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 
100/2022, ZNUZSZS, v nadaljevanju: zakon), ki v de-
lovanje javnih zdravstvenih zavodov, tudi Splošne 
bolnišnice Celje, prinaša številne novosti. 

Namen zakona je odprava organizacijskih slabosti 
zdravstvenega sistema in nedopustno dolgih ča-
kalnih dob, ki so nastale zlasti zaradi covida-19, z 
namenom zagotoviti zadostne zmogljivosti (kader, 
oprema, prostor) za zagotovitev stabilnosti zdra-
vstvenega sistema ter enakopravne, primerne 
kakovostne in varne zdravstvene obrav-
nave. 

Zakon posega v temeljne zakone, 
ki urejajo delovanje zdravstve-
nih zavodov ter spreminja in 
dopolnjuje določbe Zakona o 
zdravstveni dejavnosti in nje-
govih sprememb, Zakona o 
pacientovih pravicah, Zakona 
o zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju ter določa 
začasne ukrepe na področju čakal-
nih dob. V tem prispevku se bom ome-
jila na spremembe, ki se nanašajo na delo-
vanje bolnišnic in bodo nanj tudi vplivale. 

Spremembe na področju upravljanja in 
nadzora nad delom javnih zdravstvenih 
zavodov

Spremembe na področju upravljanja zdravstvenih 
zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, 
vključujejo spremembo sestave, pristojnosti in nači-

na imenovanja svetov zavoda. Svet zdravstvenega 
zavoda je poleg imenovanja in razrešitve direktor-
ja ter strokovnega direktorja in opravljanja osta-
lih nalog, ki jih določa zakon, po novem pristojen 
tudi za nadzor na delom direktorja in strokovnega 
direktorja. Zakonsko ureditev je dopolnil Pravilnik 
o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in 
številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega 
zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro čla-
nov v svetih javnih zdravstvenih zavodov (Uradni 
list RS, št 128/2022), ki določa, da je svet zavoda, 

katerega ustanovitelj je Republika Sloveni-
ja, sestavljen iz sedmih članov, od teh 

štirih predstavnikov ustanovitelja, 
ki jih imenuje in razrešuje Vlada 

RS na predlog ministra, pristoj-
nega za zdravje, ter po enega 
predstavnika uporabnikov, 
Zavoda za zdravstveno za-
varovanje in zaposlenih. Na-
vedena sprememba bo uve-
ljavljena s spremembo akta 

o ustanovitvi, ki ga bo Vlada 
Republike Slovenije sprejela 

do 31. 12. 2022, v nadaljnjih 60 
dneh pa bo treba sprejeti tudi ustre-

zne spremembe statuta. Zakon prinaša 
nove določbe glede odškodninske odgovorno-

sti članov sveta zavoda, ki so pri svojem delu zave-
zani k ravnanju s skrbnostjo dobrega gospodarja. 
V primeru škode, ki bi nastala kot posledica kršitve 
te njihove dolžnosti, so za to škodo odškodninsko 
odgovorni v skladu s splošnimi pravili civilne odgo-
vornosti. 

Za krepitev nadzorne funkcije sveta zavoda zakon v 
5. členu na novo ureja področje revizije  in vzpostav-

Zakonsko ureditev je do-
polnil pravilnik, ki določa, da je 

svet zavoda, katerega ustanovitelj 
je Republika Slovenija, sestavljen iz 

sedmih članov, od teh štirih predstav-
nikov ustanovitelja, ki jih imenuje in 

razrešuje Vlada RS na predlog ministra, 
pristojnega za zdravje, ter po enega 
predstavnika uporabnikov, Zavoda 

za zdravstveno zavarovanje in 
zaposlenih.
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lja pristojnost sveta zavoda za imenovanja notra-
njega revizorja, bodisi kot zaposlenega v zavodu ali 
kot zunanjega izvajalca, s katerim po izvedeni izbiri 
pogodbo sklene predsednik sveta zavoda.  

Zakon prinaša novost na področju zdravstvene ad-
ministracije in poklic zdravstvenega administrator-
ja vključuje med zdravstvene sodelavce. 

V 7. členu in nadaljnjih zakon pristojnosti Ministr-
stva za zdravje na področju nadzora in pristojnosti 
prenaša na nov organ v sestavi ministrstva, 
in sicer Urad za nadzor, kakovost 
in investicije v zdravstvu, ki bo 
izvajal upravni ter sistemski 
nadzor nad delovanjem jav-
nih zdravstvenih zavodov 
ter nadzor nad izvajanjem 
določb Zakona o pacien-
tovih pravicah. Naloge in-
špekcijskega nadzora na 
področju čakalnih dob pa 
bodo izvajali inšpektorji za 
področje čakalnih dob. 

Na področju zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarova-
nja zakon prinaša spremembe na področju 
dogovarjanja o programih storitev obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja, zmogljivosti in sredstev ter 
sklepanja pogodb z izvajalci.  

Začasni ukrepi 

Za povečano dostopnost do zdravstvenih storitev 
in odpravo oziroma skrajševanje čakalnih dob za-
kon v 15. členu ureja izvajanje zdravstvenih storitev 
nad rednim obsegom programa zdravstvene dejav-
nosti ali tako imenovane posebne programe. Minis-
ter za zdravje je 9. 9. 2022 izdal sklep, na podlagi ka-
terega lahko zdravstveni zavodi opravljajo posebne 
programe pod pogojem, da imajo realiziran redni 
obseg programa zdravstvene dejavnosti, skladne 
podatke o čakajočih pacientih, če zdravstvenih sto-
ritev ni mogoče opraviti v rednem delovnem času, 
če je opravljena pisna analiza, ki izkazuje  stroškov-
no upravičenost sklenitve podjemne pogodbe, če 
storitev ni mogoče opraviti z reorganizacijo in pod 
pogojem, da so upoštevane pravice delavca do 
odmorov, počitkov in dopusta. Sklep ministra za 
zdravje o posebnih programih določa tudi način 
plačila izvajalcev (po realizaciji, izplačilo trimeseč-
no, pod pogojem, da je izpolnjen redni program).

Zakon v 15. členu omejuje delo zdravstvenih de-
lavcev, zaposlenih v javnem zdravstvenem zavodu, 
pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti s koncesijo. Če 
izvajalci v javnih zdravstvenih zavodih do 31. 12. 
2022 ne bodo zagotovili zadostnega obsega od-
prave oziroma skrajševanja čakalnih dob, zakon za 
izvajanje programa omogoča vključitev izvajalcev 

izven mreže javne zdravstvene službe. Vendar 
pa v izvajanje teh storitev ne morejo vklju-

čiti  zdravstvenih delavcev, zaposlenih 
v mreži javne zdravstvene službe. 

Zakon za namen skrajševanja ča-
kalnih dob zdravstvenim zavo-
dom nalaga, da morajo preveriti 
izpolnjevanje pogojev za vsa so-
glasja, izdana na podlagi prvega 

odstavka 53. b člena ZZDej in če 
ugotovi, da pogoji za izdajo so-

glasja niso izpolnjeni, javnemu zdra-
vstvenemu zavodu nalaga, da soglasje 

prekliče. 

Številne posebnosti in dodatni pogoji za izvajanje 
posebnih programov za javne zdravstvene  zavode 
prinašajo dodatne možnosti, pa tudi izzive, ki jih 
bomo morali reševati v skladu z določili zakona.  
  

Minister za zdravje je 9. 9. 2022 izdal sklep, na pod-
lagi katerega lahko zdravstveni zavodi opravljajo 
posebne programe pod pogojem, da imajo rea-
liziran redni obseg programa zdravstvene dejav-
nosti, skladne podatke o čakajočih pacientih, če 
zdravstvenih storitev ni mogoče opraviti v rednem 
delovnem času, če je opravljena pisna analiza, ki 
izkazuje  stroškovno upravičenost sklenitve pod-
jemne pogodbe, če storitev ni mogoče opraviti z 
reorganizacijo in pod pogojem, da so upoštevane 
pravice delavca do odmorov, počitkov in dopusta. 
Sklep ministra za zdravje o posebnih programih 
določa tudi način plačila izvajalcev (po realizaciji, 
izplačilo trimesečno, pod pogojem, da je izpolnjen 
redni program).

Zakon za namen skrajševanja 
čakalnih dob zdravstvenim za-

vodom nalaga, da morajo preveriti 
izpolnjevanje pogojev za vsa soglasja, 

izdana na podlagi prvega odstavka 53. 
b člena ZZDej in če ugotovi, da pogoji za 
izdajo soglasja niso izpolnjeni, javnemu 

zdravstvenemu zavodu nalaga, da 
soglasje prekliče. 
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IMAM IZPOLNJENE STAROSTNE POGOJE 
ZA UPOKOJITEV, A BOM DELAL DLJE – 
KAJ MI TA ODLOČITEV PRINESE?
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Če ste dopolnili najmanj 60 let starosti ter 40 let 
pokojninske dobe brez dokupa in odložite uvelja-
vitev pravice do starostne pokojnine, se vam:

1. vsako nadaljnje leto pokojninske dobe brez do-
kupa, dopolnjeno v obveznem zavarovanju po 
1. januarju 2020, vendar največ do treh let za-
varovanja, ovrednoti tako, da je vsakih šest me-
secev pokojninske dobe brez dokupa vrednih 
1,5 odstotka;

2. imate (tako moški kot ženske) v primeru, če os-
tanete vključeni v obvezno zavarovanje za poln 
delovni oziroma zavarovalni čas možnost, da se 
vam izplačuje 40 odstotkov starostne pokojnine, 
do katere bi bili upravičeni na dan njene uvelja-
vitve. Ta del pokojnine se lahko izplačuje naj-
več tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno 
zavarovanje za poln delovni oziroma zavaro-
valni čas. Po treh letih se zavarovancem izpla-
čuje 20 odstotkov starostne pokojnine.

Torej, če izpolnjujete pogoje za starostno upokojitev 
(brez dokupa) in se odločite, da še naprej opravljate 
svoje delo, ste upravičeni poleg prejemanja pla-
če tudi do 40 odstotkov starostne pokojnine, in 
sicer 3 leta po izpolnitvi tega pogoja. Po izpolnje-
nih 3 letih se odstotek zniža na 20.
 
Kdaj ste upravičeni do izplačila 40 odstotkov 
starostne pokojnine?
 
Če ste vključeni v obvezno zavarovanje s polnim de-
lovnim oziroma zavarovalnim časom in izpolnjujete 
pogoje za:

•	 starostno pokojnino po veljavnem zakonu 
(ZPIZ-2) ali

•	 starostno pokojnino po prejšnjem zakonu 
(ZPIZ-1),

vam bo  od prvega naslednjega dne po vložitvi 
zahteve izplačevano 40 odstotkov starostne po-
kojnine, do katere bi bili upravičeni, če bi se na ta 
dan upokojil.

Novi člani Sveta zavoda SB Celje

Konec septembra je Vlada RS v Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje imenovala tri nove člane, in sicer 
dr. Tomaža Subotiča, Mojco Kert in Petro Mencigar Cvar. Novoimenovani člani so zamenjali Andreja 
Klasinca, Primoža Stošickega in Mitjo Pirmana.
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MARTA JUG IN MARIJA GOBEC
Področje zdravstvene nege

Spomladanski meseci letošnjega leta so pred nove izzive postavili dve kolegici iz vrst zdravstvene nege.  
»Veliko ljudi vstopi v naše življenje, a le nekateri pustijo za sabo sledi.«  Marta in Marija sta s svojim delom 
pustili pomemben pečat v zdravstveni negi ter tudi pri vseh, ki smo imeli priložnost delati z njima. 

MARTA JUG, mag. z. n., 
glavna med. sestra oddelka za bolezni 
prebavil

Marta Jug se je v Splošni bolnišnici Celje zaposlila 
leta 1981, sprva na oddelku za intenzivno interno 
medicino. Po 13 letih dela s pacienti v intenzivni 
terapiji se je leta 1994 priključila timu zdravstvene 
nege na oddelku za bolezni prebavil in mu ostala 
predana 28 let. Zaradi svojega strokovnega dela, or-
ganizacijskih sposobnosti in predanosti je bila ime-
novana na delovno mesto glavne medicinske sestre 
oddelka. Uspešno ga  je vodila 16 let. Napredek me-
dicine zahteva tudi vzporedne korake zdravstvene 
nege, kar je Marti predstavljalo izzive, pred katere 
ni postavila le sebe, temveč celotni tim, ki je tako 
strokovno rastel. Marta je tista medicinska sestra, za 
katero je bil vedno prioriteta pacient. Svoje mesto 
je videla ob bolniški postelji, kjer je pacientom po-
leg svojega strokovnega znanja nudila tudi izjemno 
človeško toplino. Bila je vodja in hkrati spoštovana 
sodelavka. Odnosi znotraj tima zdravstvene nege 

na oddelku ter v širšem zdravstvenem timu so bili 
zanjo velikega pomena. Želela in prizadevala si je, 
da so medicinske sestre za svoje delo spoštovane, 
ustrezno nagrajene, in da so zadovoljne. Marta Jug 
je in bo ostala tista, za katero lahko rečemo, da z ve-
liko začetnico predstavlja lik medicinske sestre. 
 

MARIJA GOBEC, viš. med. sestra, 
glavna medicinska sestra negovalnega 
oddelka

Marija Gobec je svojo poklicno pot pričela leta 1988 
na otroškem oddelku kirurških strok, sprva kot vod-
ja tima, nato kot glavna medicinska sestra oddelka. 
Najmlajši pacienti so bili njen izziv, ljubezen in pre-
danost skozi največji del njene poklicne poti. Dobro 
je razumela tako solze v očeh kot nagajiv nasmešek 
malih junakov. Marijo odlikujejo predvsem odgo-
vornost, natančnost, zavzetost in strokovno delo na 
najvišjem nivoju, kar je pri delu z otroki izredno po-
membno. V letu 2020 je bil otroški oddelek kirurških 
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strok vključen v  reorganizacijo obravnave otrok v 
bolnišnici. Marija je stopila naproti novim izzivom. 
Prevzela je strokovno vodenje zdravstvene nege na 
negovalnem oddelku, ki ga je bilo treba zasnovati 
iz temeljev in vpeljati v življenje. Negovalni oddelek 
je postal pomemben doprinos pri rehabilitaciji pa-
cientov in vzpostavitvi njihove samooskrbe. Odliko-
vala ga je kakovostna zdravstvena nega in celostna 
obravnava pacientov. Epidemični čas covida je v 
letu 2020 zahteval velike organizacijske premike v 
bolnišnici in negovalni oddelek je postal covidni od-
delek. Marija je kot vodja zdravstvene nege na covi-
dnem oddelku uspešno združila strokovno znanje, 
izkušnje in organizacijske sposobnosti v zahtevnih 
epidemičnih časih. Na svoji poklicni poti je dokaza-
la, da je izzivi, četudi so zelo zahtevni, ne ustavijo, 

da jih zmore in zna izpeljati na najvišjem nivoju. Po-
kazala nam je, kaj pomeni odgovornost do dela in 
predana skrb tako za paciente kot za soljudi.

Spoštovanima in dragima kolegicama želimo vse 
dobro na novih poteh! 
Želimo si, da bodo spomini na preživete prenekatere 
ure za zidovi naše bolnišnice ostali zapisani kot spo-
mini na pomemben doprinos v skrbi za bolne in pri 
razvoju stroke zdravstvene nege. Predvsem pa naj os-
tanejo lepi spomini na povezanost s sodelavci, včasih 
tudi na skupne stiske, predvsem pa na zadovoljstvo, 
ko je šlo v zdravljenju pacientov vse tako kot mora, ko 
je bila jutranja kava odlična, in ko je uspel oddelčni pi-
knik. Iskrena hvala v imenu zdravstvene nege Splošne 
bolnišnice Celje!

DRAGA TATJANA!
Očesni oddelek

Pride čas rojstva, čas dozorevanja in tudi čas upoko-
jitve. Pravijo, da se upokojimo takrat, ko prenehamo 
živeti v službi  in  začnemo delati za življenje. Morda 

Tatjana Lampreht
 

si si na tihem želela, da bi prišel čas upokojitve. 
In zdaj je tu, ti pa stojiš na pragu z mešanimi občut-
ki. Mogoče bo nenadoma preveč časa, vendar smo 
prepričani, da si boš dneve omislila nekoliko druga-
če. 

V imenu celotnega kolektiva Očesnega oddelka 
se ti, draga Tatjana, zahvaljujemo za vse lepe ure, 
ki smo jih s tabo preživeli pri delu in ob njem. Bila 
si vedno nasmejana, predana svojemu delu, skro-
mna in polna optimizma. Hvala ti za vsa znanja, ki 
si nam jih posredovala, pa tudi za marsikateri mo-
der življenjski nasvet, ki bo še kako koristil mlajših 
sodelavcem. Velikokrat si dokazala, da drži načelo, 
da so zadovoljne medicinske sestre pri svojem delu 
bolj uspešne in kot take bodo najbolj poskrbele za 
zaupanje pri pacientih. 

Želimo ti trdnega zdravja, mnogo brezskrbnih in ve-
selih trenutkov v krogu svoje družine in prijateljev z 
željo, da nas čim večkrat obiščeš in se družiš z nami 
tudi v bodoče. 
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UPOKOJILA SE JE 
ANGELIKA MANOJLOVIČ, ZAPOSLENA 
NA TRAVMATOLOŠKEM ODDELKU

Kolektiv Travmatološkega oddelka

Med dvema trenutkoma se vedno odpirajo vrata v 
nov čas, polagamo nove kamenčke v mozaik življe-
nja in pogumno sledimo novi smeri, ki jo riše življe-
nje.
Angelika Manojlovič se je rodila 13. 4. 1962 v Essnu 

Angelika Manojlovič

 

v Nemčiji. Že kot majhna deklica je vestno negova-
la svoje lutke in želela, ko odraste, opravljati poklic 
medicinske sestre.
Srednjo zdravstveno šolo je končala 22. 6. 1982 in se 
že 7. 7. 1982 zaposlila na Travmatološkem oddelku 
SB Celje. Tu je ostala 40 let.
Svoje delo je opravljala vestno, predano in odgo-
vorno. Pacientom je znala svetovati, pomagati in 
jim vliti upanja. Tolažilno besedo je vedno našla tudi 
za zaskrbljene svojce. Med zaposlenimi je prisegala 
na timsko sodelovanje in kvaliteten odnos do dela. 
Nas mlajše sodelavce je ogromno naučila, v redkih 
prostih trenutkih pa nasmejala.
Ob napornem delu v treh izmenah je še vedno našla 
čas za svojo družino, svoje štiri vnuke pa razvaja z 
dobro hrano.
Vsi zaposleni travmatološkega oddelka želimo se-
stri Angeliki trdnega zdravja, veliko sončnih dni in 
drobnih radosti, za katere prej ni bilo toliko časa.
Geli, ne pozabi na svoj kolektiv in vedno se veselimo 
tvojega obiska. 

NAŠA UPOKOJENKA ANDREJA ZELIČ
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Nič ni bolj častno od hvaležnega srca.
    (Seneca)

Ta starodavna modrost rimskega filozofa opiše naša 
čustva ob odločitvi sodelavke Andreje Zelič, da z 
mesecem marcem 2022 presedla med upokojenke.
Andreja Zelič, prvo leto zaposlitve še  Zalokar, se 

je kot štipendistka Zdravstvenega centra Celje 1. 
3. 1982 zaposlila kot strežnica na Nuklearnem od-
delku Centra za zdravljenje notranjih, nalezljivih in 
kožnih bolezni, v Enoti za hemodializo. Višjo šolo za 
zdravstvene delavce v Ljubljani je uspešno končala 
12. 3. 1982 ter naslednji dan pričela opravljati pri-
pravništvo za višjo medicinsko sestro v Enoti za he-
modializo, kjer je po končanem pripravništvu tudi 
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ostala ter leta 1984 postala vodja izmene. Želja po 
novem znanju jo je vodila do pridobitve štipendije 
iz Titovega sklada in nadaljevanja študija na Visoki 
šoli za organizacijo v Kranju, zdravstveno organi-
zacijske smeri. Hkrati je že leta 1985 prevzela dela 
in naloge kot vodilna sestra za hemodializo oz. ob 
reorganizaciji bolnišnice dela in naloge vodilne viš-
je medicinske sestre Enote za dializo TOZDA Bol-
nišnica Celje. V tem času si je z možem Zdravkom 
ustvarila družino in leta 1993 uspešno zagovarjala 
diplomsko delo ter pridobila naziv diplomirani or-

 

ganizator dela. V začetku leta 1994 je postala glavna 
višja medicinska sestra Centra za dializo ter delo s 
pacienti in sodelavci opravljala z velikim veseljem. 

Želja po večji kreativnosti na področju organizacije 
jo je vzpodbudila k prijavi na razpis za prosto de-
lovno mesto referenta v izobraževanju, kjer je bila 
uspešna ter tako pričela z novo kariero kot vodja 
referata za izobraževanje Kadrovsko splošne služ-
be. Ker je Andreja izvrstna s številkami, je leta 2003 
prevzela vodenje Zdravstveno organizacijske služ-
be, kasneje Splošne službe z arhivom in vložiščem 
ter v Službi za kadrovske zadeve tudi končala svojo 
poklicno pot.

Andreja je s svojim znanjem in čutom do pacientov 
in bolnih pomagala pri razvoju dialize v naši bolni-
šnici. Srčno je sodelovala pri organizaciji Rdečega 
križa ter drugih dobrodelnih društvih, kasneje pa 
tudi kot zaposlena v upravi s svojim zdravstvenim 
čutom pomagala zaposlenim. Skupaj smo kot druži-
na preživljali delovne obveznosti, se veselili na sku-
pnih pohodih, izletih in zabavah. Z leti, ko se je naša 
služba pomlajevala, pa je pogosto kot mama delila 
nasvete in pomoč.

Draga Andreja. V življenju nas spreminjajo ljudje, ki 
jih srečamo, in knjige, ki jih preberemo. Imamo sre-
čo, da smo imeli vas in vaše nasvete o dobrih knji-
gah. 
Hvala!

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

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

Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektronski obliki. Prispevki naj vsebujejo strokovne in 
akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite 

ločeno na koncu besedila. Fotografije priložite tudi v izvirni elektronski obliki. 

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 5. decembra 2022.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Zahvala covid intenzivi!
Včeraj sem bila na obisku v vaši bolnišnici pri svoji mami, ki leži na vašem Covid oddelku za intenzivno nego. Lahko povem samo to, da je moja mama lahko srečna, da so jo iz Ptujske bolnišnice pripeljali k vam.Moram pohvaliti delo vseh, ki so v stiku z mojo mamo, pa ni pomembno ali so to zdravniki, medicinske sestre ali ostalo osebje. V postelji leži kot kraljica Elizabeta. Mislim, da ji je glede na njeno stanje udobno, za kar skrbijo medicinske sestre v sobi, zdravniki skrbijo, da se je njeno stanje, od kar sem bila prejšnjič pri vas, bistveno izboljšalo in da je nič ne boli,…, skratka, moram jih pohvaliti.

Ko sem odhajala, me je stažist, katerega imena žal ne vem, vprašal, če še kaj potrebujem. Ko sem odgovorila, da nič, me je samo začudeno gledal. Ne vem, kaj je pričakoval, saj so tudi informacije po telefonu zelo izčrpne in prikažejo pravo stanje moje mame. Res iskrena hvala za tako skrb.                                                                                                     
Lep pozdrav, N.

Spoštovani,

podpisani sem bil obravnavan v Urgentnem centru, kjer sem 

preko noči do jutra ostal na opazovanju. Zjutraj sem bil sprejet 

na Kardiološki oddelek. V ponedeljek, sem prestal invazivni 

diagnostični poseg – koronarografijo in bil nato odpuščen 

domov.

Od prvega kontakta v bolnišnici, to je vpisa v Covid bloku, vpisa 

v Urgentnem centru, obravnave v triažni ambulanti in nato na 

internistični prvi pomoči in sprejema ter nadaljnje  obravnave 

na kardiološkem oddelku, sem bil deležen prijaznega in 

empatičnega odnosa vseh zdravstvenih delavcev, ki so 

me obravnavali. Hvaležen sem lečečim zdravnikom ter 

medicinskim sestram in tehnikom v Urgentnem centru in 

na Kardiološkem oddelku za predano, skrbno in strokovno 

obravnavo. Na lastni koži sem se lahko prepričal, da je delo v 

SB Celje dobro, skrbno in strokovno organizirano, zdravstveno 

osebje pa predano svojemu poklicu in poslanstvu. Na koncu 

naj pohvalim še hrano, res je bila zelo okusna.

Želim Vam vse dobro, M.S.

Naj bo uvod v tokratni izbor pohval in zahval misel tibetanskega voditelja Dalaj Lame.

Verjamem, da je na vseh ravneh družbe, naj bo to družina, pleme, narod ali mednarodna skupnost, več sočutja 
ključ do lepšega in boljšega sveta. Ni nam treba sprejeti kakršnekoli religije ali slediti kakršnikoli ideologiji. Pot-
rebno je le, da razvijemo svoje dobre človeške lastnosti. 

Že nekaj časa preko naslova pohvale@sb-celje.si , ki je objavljen na spletni strani bolnišnice, prihajajo v 
hišo pohvale in zahvale pacientov. Od tam s prošnjo, da z njimi seznanijo sodelavce, potujejo na e-naslove 
predstojnikov in glavnih medicinskih sester bolnišničnih oddelkov. 

V dneh, ko kar naprej poslušamo takšne in drugačne kritike zdravstvenega sistema, naše bolnišnice in 
zdravstva na splošno, je nujno zavedanje, da vsakdanja resničnost za temi stenami ni takšna. Da so kritiki 
morda glasnejši, a ne številčnejši od tistih, ki od nas odhajajo zadovoljni, pomirjeni, ozdravljeni, … Neka-
teri tako zelo, da si vzamejo čas in svojo pohvalo tudi zapišejo. 

Vsi za svoje delo potrebujemo priznanje, ki ni zgolj finančno, zato v nadaljevanju objavljamo nekatere 
izmed 46 pohval, ki so v zadnjih petih mesecih prišle na naš e-naslov. Zaradi varovanja osebnih podatkov 
smo jih anonimizirali. 
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Spoštovani! 

Včeraj sva z očetom v popoldanskem času obiskala 

vaš urgentni center. Gneča je bila nepopisna, 

nekaj pacientov, po mojem mnenju, nemogočega 

obnašanja, vaše osebje pa zelo strokovno in prijazno. 

Resnično sva bila zelo zadovoljna z obravnavo pri vas, 

od vseh sprejemnih sester, do zdravnice Sabine Čufer, 

vsi korektni, nasmejani in, najpomembneje, zelo 

prijazni in strokovni. Ob vsej gneči ni bilo nobene 

nejevolje, kljub temu, da so imeli čakalnico vseskozi 

prepolno. 

Vsa hvala njim in vam, želim lep dan, 
S. M.

Pozdravljeni,
Danes si je moj sin pri pouku športa poškodoval dva prsta, zato sem ga ob 9. 10 peljala v Zdravstveni dom Velenje. V Velenjskem 
zdravstvenem domu so me v vseh pediatričnih ambulantah odslovili. Resnično presenečena in razočarana, da poškodovanih 
otrok ne pregleda nobeden zdravnik ob delovniku in to dopoldan, da je medicinskemu osebju vseeno, da otroka boli kljub 
praznim čakalnicam (v čakalnici pediatrinje je sedela ena odrasla oseba, druga pediatrinja je opravljala sistematske preglede). 
Sama delam v službi z otroci in ne razumem, da je pediatrom in medicinskemu osebju v Velenju, ki delajo z njimi, tako vseeno 
za njih. Kje je skrb za sočloveka? Bi tako ravnali tudi s svojim otrokom? Sina sem peljala na Vašo urgenco, kjer sem že v vstopnem šotoru srečala prijaznega medicinskega tehnika, ki naju je usmeril 
naprej, sinu pa namenil nasmeh in ga še malo pohecal. V urgentnem centru naju je sprejela medicinska sestra, ki naju je tudi 
pospremila na rentgensko slikanje in do kirurške ambulante. Vse z dobro voljo in prijaznostjo. Vso osebje v Urgentnem centru je 
bilo izredno prijazno, tudi nasmejano, kljub obilici dela, ki jo imajo. Kljub temu, da je v čakalnici polno ljudi, gre obravnava hitro, 
ker res delajo. Zdravnik se potrudi in vse razloži. V čakalnici (pa kljub težkim primerom in velikim številom ljudi) vlada prijetna 
klima, ki jo širijo zaposleni s svojim pozitivnim odnosom do pacientov in svojcev. Vsi zaposleni, ki so šli mimo, so večkrat po 
hodniku pozdravili čakajoče. Medicinski tehnik, ki sprejema paciente, deli izvide, je poleg ob pregledu, še nalije vodo gospe, ki 
čaka v čakalnici in ga to prosi, pelje drugo gospo na postelji na drug hodnik in še bi lahko naštevala. Enako ravnajo vsi zaposleni. 
Nihče ni nesramen do pacientov in vidi se, da svoj poklic opravljajo s srcem. V mavčarni je strah sina bil takoj manjši, ker se je 
mavčar z njim pogovarjal, in to zelo prijazno. Tudi on je izredno prijeten in ima občutek za delo z ljudmi. Torej, res bi želela 
pohvaliti, vse zaposlene. 
Velenjskim zdravstvenim delavcem pa svetujem obisk v Vašem urgentnem centru, kjer naj opazujejo vaše zaposlene, ki delajo 
»na polno«, pa so še nasmejani, prijazni in ustrežljivi. Vse to je neprecenljivo za paciente, ki potrebujejo pomoč.Torej HVALA vsem zaposlenim v Urgentnem centru Celje, ker opravljate svojo službo s srcem.

P. O. Č.

Lepo pozdravljeni,
še enkrat bi se vam rada zahvalila za čudovite prve dni z mojo deklico. Vso osebje je bilo vedno pripravljeno priskočiti na pomoč z nasveti in podporo. Prvi štirje dnevi mi bodo tako ostali v najlepšem možnem spominu, hkrati pa sem domov odkorakala opremljena z informacijami in dobro voljo. Dojenje nama že lepo teče, A. je zadovoljen in miren dojenček (vsaj zaenkrat :)) 

Še posebej bi se zahvalila dr. Lei Školnik za vedno dobro voljo ter celotni ekipi sester, ki so me venomer opominjale na počitek in me bodrile. 
                                                                                                     

Lep pozdrav od vesele mamice in male A. 

Spoštovani, 

Kot veste je izredno IZREDNO težko doklicati ginekologijo in se pravočasno naročiti. 

Tokrat sem prosila ga. Zlatko  na recepciji bolnišnice, če mi prisluhne, saj sem po 4 urah le tako našla 

izhod. 
VELIKA POHVALA, uredila sem z njeno pomočjo. Prosim, da se ji to sporočilo prenese. 

 S spoštovanjem  M. Z.
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Spoštovani!
Želela bi, da v teh težkih časih, ko je zdravstvo v zelo nezavidljivem položaju, zaposleni vedo, koliko nam bolnikom pomeni 
njihova strokovnost in prijaznost. Ker sem tudi sama zdravstvena delavka, vem, da je tega veliko premalo. 

Že pri sprejemu na prvi pregled v gastroenterološki ambulanti Splošne bolnišnice Celje sem bila deležna izredno prijazne 
obravnave s strani obeh medicinskih sester. Pregledana sem bila pri asist. dr. Andreju Hariju, dr. med., specialistu interne 
medicine. Težko najdem dovolj lepih besed za njegov prijazni in človeški odnos. Zame si je vzel čas, ko sem se zaradi bolezni 
počutila najbolj prestrašeno in črnogledo. Po pogovoru z njim sem bila mirnejša, z maksimalnim zaupanjem, da bo naredil 
vse, kar je v njegovih močeh. To se potrjuje ves čas mojega zdravljenja pri njem. Nikoli mu ni težko posredovati in sodelovati 
z zdravniki drugih specialnosti, da je moje zdravljenje povezano in uspešnejše. Njegov odnos, ne samo do bolnikov, temveč 
tudi do medicinskih sester, je lahko marsikomu za zgled. 
Kasneje, ko sem klicala za izvide, sta bili medicinski sestri v gastroenterološki ambulanti, vedno dosegljivi po telefonu. 
Poskrbeli sta, da je dr. Hari ažurno do

bival izvide mojih drugih preiskav. Enako prijazna je bila tudi medicinska sestra, ko sem prišla na preiskavo ultrazvoka, 
elastografije, medicinski sestri in zdravnica Katja Tepeš, dr. med., spec. gastroenterologinja pri posegu kolonoskopije.
V času moje bolezni sem imela veliko izkušenj z odnosom zdravstvenih delavcev do mene kot bolnika. Bilo je nekaj zelo 
žalostnih trenutkov, ko sem se počutila razvrednotena in ponižana, z občutkom, da sem manj kot številka. A moj današnji 
namen se je zahvaliti tistim, ki so mi največ pomagali s svojo strokovnostjo in prijaznostjo. Srčno upam, da bodo vedeli za 
pohvalo in bili deležni nagrade, ki je omenjena na vaši spletni strani Pohvale in pritožbe, saj si jo brez dvoma zaslužijo. Tudi 
tako jim pokažete, da tudi vi kot delodajalci cenite njihov trud.

Lep pozdrav, V. J.

Spoštovani,

ob tej priložnosti bi se družina O. rada 

zahvalila bolnici Celje, ginekološko 

porodniškemu oddelku, za skrb ob 

rojstvu našega novega družinskega 

člana (hčerka V.).

Nosečnost je vodila oz. nadzirala 

doktor Milanović Olivera. Je 

ODLIČNA zdravnica. Žena je bila 

prvič noseča. Posledično se nam je 

pri tem pojavilo veliko vprašanj in 

negotovosti. Doktor Milanović je 

vedno imela odgovor na vsa naša 

vprašanja. Še posebej nam veliko 

pomeni njena zavzetost za pacienta, 

pozitiven pristop in vzpodbuda.

Doktor Brus Goran je vodil oz. 

opravil porod s carskim rezom. Tudi 

njemu zahvala, saj je poskrbel, da 

sta porod in okrevanje potekala 

brez zapletov. 

Prav tako bi se radi zahvalili ekipi 

medicinskega osebja (sestre in 

babice), ki so skrbele za okrevanje 

po porodu. Topla beseda in nasmeh 

so v času okrevanja »zlata vredni«. 

Pri tem bi izpostavili sestro Stopar 

Mojco.

V znak zahvale prejmite srečne 
nasmehe 

»mlade« družine O. iz Celja     

Spoštovani!
Dne 6. 7. 2022 sem bila obravnavana na ginekologiji pri vas. Dvajset 
let sem zdravstveni delavec. Drugače je, ko si sam na mestu pacienta. 
Takrat je najbolj pomemben topel sprejem, sproščen odnos in lepa 
beseda. Vsega tega sem bila deležna od samega sprejema v sprejemni 
ambulanti, sprejema na Ginek. 1 (dopoldanska in popoldanska ekipa), 
operacijska soba (dr. Špicar, dr. Pirc, dr. Jošt in ostala ekipa). 
Prisrčna hvala za dobro izkušnjo!

  V. K.

Spoštovani!

Od svojega 15. leta sem pacientka dr. Marka Zupana. V tem 

času sem redno, občasno dokaj pogosto, hodila k njemu na 

kontrolne preglede in sem bila večkrat tudi hospitalizirana na 

nevrološkem oddelku. Na nevrologiji se zdravim predvsem 

zaradi epilepsije, migren, fibromialgije... Ves ta čas mi dr. M. 

Zupan stoji ob strani in preprosto čutim potrebo, da javno 

izrazim zahvalo za njegovo potrpežljivost, izjemno strokovnost, 

vztrajnost in zlasti človečnost.

Prav tako želim oddati priznanje vsemu zdravstvenemu osebju 

na oddelku in v ambulanti, ki so skrbeli zame in mi pomagajo, 

če rabim pomoč.
 Lep pozdrav, N.K.
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Zahvala Oddelku za ortopedijo in športne poškodbe!

Potrebno bo v bolnico – fraza, ki nam življenje takoj malce postavi na glavo. Dokler smo zdravi jo poznamo 

samo z zunanje strani, njeno fasado, streho, okna.

Velik cmok imamo v grlu, ko moramo »odkriti« tudi njeno notranjost.

To, da bo tu in tam kaj bolelo, tiščalo, peklo vemo, a vse to kaj hitro popušča ko spoznaš, da  te v notranjosti 

sprejme osebje, ne bom rekel kot da si njihov, ampak osebje, ki ve, da si pomoči potreben. In jo dobiš tako 

v dejanjih kot v besedah, čeprav se tudi sam večkrat vprašam, ali tudi to prijazno osebje nima takšnih in 

drugačnih težav, ki jih prinaša vsakdanje življenje. Zato imajo ta dejanja zame še večjo težo. 

Hvala torej vsem – v moji kartoteki lahko najdete vsa njihova imena, a če bi jih omenjal, bi lahko naštel tri, 

štiri, kar pa ne bi bilo pravično do tistih, ki so bili ob meni, ko sem recimo spal…
Z.S.

Spoštovani,

z zamudo, ampak iz srca se iskreno zahvaljujem Vaši 

bolnišnici. Moja mama A. S. preden je za vedno zaspala 

je bila dvakrat hospitalizirana v Vaši bolnišnici. Prvič 

je bila na travmatološkem oddelku, ker je operirana 

na kolku. Zelo sem hvaležna zdravniku dr. Begoliju 

Minirju, ki je zelo skrbel za mojo mamo. Nimam besed 

za zahvalo. Ne samo da je odličen zdravnik, ampak se 

zelo človeško obnaša do pacienta s polno pozitivne 

energije.

Drugič je bila na oddelku za covid. Tam je bila 

pacientka zdravnika dr. Sebastjana Ašenbergerja, 

pnevmologa. Vedno mi je natančno razlagal kako 

je z mojo mamo z izbranimi besedami. Na koncu je 

omogočil mojemu sinu in meni poslovilo z mamo. 

Takšnega sočutja nisem nikoli doživela. Osebje je bilo 

pozorno do naju. Zdravnik je bil izjemno prijazen. 

Takšno lepo obnašanje olajša težke trenutke svojcem. 

Še enkrat hvala velika.

p.s. Moram omeniti da se je z mojo mamo vedno lepo 

ravnalo, ko je imela pregled v Vaši bolnišnici.

Hvaležna T.S.D. s sinom D.I.

Pozdravljeni!
Želela bi se zahvalit vsem sestram na ginekološkem oddelku za podporo nosečnicam v tistih najbolj ključnih trenutkih, kjer potrebujemo mamice podporo in znanje izkušenih medicinskih sester. 

Največja zahvala pa gre zlatim otroškim sestram. Bile so mi v največjo tolažbo, v trenutkih ko so me dajale skrbi, ko sem bila ločena od otroka, ko so me dajali vsi novi občutki, v cocktailu z nosečniškimi hormoni.

Znale so mi svetovat, se mi posvetit, kljub vzporedni nenehni skrbi za naše malčke. Dajo občutek topline, varnosti, zato je mamicam veliko lažje pustiti otroka v njihovi oskrbi, ko je to potrebno. Resnično, otroške sestre so sonce, ki sveti tudi v tistih najbolj nevihtnih dnevih.

Najlepša hvala ! 

Hvala za prijetno izkušnjo na ginekološkem oddelku, hvala za podporo in strokovnost med samim porodom in neskončno potrpežljivostjo na porodnem oddelku.

Lp B&M

Spoštovani!
s hčerko sem bila na oddelku ORL, kjer je bila obravnavana zaradi operativnega posega. Vse na oddelku ORL želim pohvaliti 
za izjemen odnos do pacientov in njihovih svojcev. Zlasti želim pohvaliti negovalni tim, ki si kljub obilici dela vzame čas za 
posameznika, poda jasna navodila in se večkrat prepriča ali se pacient v njihovem okolju počuti dobro. 

Zares super ekipa. Lep pozdrav, B.H. 
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IZLET ČLANOV SINDIKATA ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA SB CELJE 
Aleksandra Urankar
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Po dveh letih smo se spet podali na sindikalni izlet, 
tokrat na Gorenjsko. 

Polni pričakovanj in navdušenja smo se zjutraj po-
dali na pot proti Idriji in naprej do Mosta na Soči. 
Vkrcali smo se na ladjico in se popeljali po reki Soči, 
ki nas je prevzela s svojo smaragdno barvo in cve-
točimi akacijami na pobrežju. Kapitan nas je zaba-
val s svojimi razlagami, na zelo zabaven način nam 
je predstavil sam kraj in dogajanje okrog reke. Z 
nasmehi na ustih smo se podali na kosilo in kavico, 
kajti dan pred nami je bil še dolg. Pot nas je vodila 
naprej do Tolmina in Tolminskih korit, kjer smo se 
sprehodili po lepo urejenih potkah med drevesi, 
čez Hudičev most, do medvedove glave. Bilo je zelo 
vroče, tako da smo okupirali bližnji lokal, kjer smo 
se osvežili s hladnim pivom in sladoledom. Po zelo 
ovinkasti cesti preko Italije, mimo slalomske proge 
Podkoren, smo se podali do Kranjske Gore, kjer smo 

imeli večerjo, se okopali v bazenu, sprehodili in ob-
čudovali naše Julijske Alpe ter prijetno utrujeni zas-
pali. 

Naslednji dan smo odšli v Planico, nismo mogli ver-
jeti, da se smučarski skakalci res upajo spustiti po 
tako visoki in strmi smučarski letalnici. Prispeli smo 
ravno na športno prireditev, tako da smo spremljali 
štart tekaške tekme. Potipali smo tudi sneg v dvora-
ni, kjer tudi poleti trenirajo tek na smučeh in videli, 
kako se najpogumnejši spuščajo z ziplinom. Na je-
zeru Jasna smo se posončili, spili kavico in naredili 
skupinsko fotografijo. Pot smo nadaljevali do slapa 
Peričnik, ki nas je navdušil s tem, da smo lahko šli za-
daj in videli z druge perspektive moč padanja vode. 
Ustavili smo se še v Planinskem muzeju v Mojstra-
ni, nato pa nadaljevali z odličnim poznim kosilom. 
Polni vtisov smo se  odpravili proti domu z željo po 
čimprejšnji ponovitvi izleta. 
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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, 18. novembra 2022. Kupon za dvig 
nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 67. nagradne križanke v decembrskem Na kratko
V uredništvo Monitorja smo prejeli 188 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke:  PRIJATELJ JE TISTI, KI PRIDE, KO SO VSI ODŠLI.
Izžrebani nagrajenec je gospod Bojan Djuranović z Oddelka za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročil in prevzel nagrado, mu bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k 
sodelovanju.

Uredniški odbor




