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Pred poletnimi počitnicami in dopusti se
vsako leto sestane še Svet zavoda, ki med
drugim obravnava poročilo o poslovanju
bolnišnice v prvih štirih mesecih leta. Tako
je bilo tudi letos. Svet zavoda se je sestal
8. junija 2006.
Bolnišnica je v prvih štirih mesecih
letošnjega leta poslovala na osnovi
pogodbe z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije za leto 2005, ki je
veljala do 31. 3. 2006. Od 1. 4. 2006 pa
smo poslovanje načrtovali po novi
pogodbi, ki jo bomo sklepali potem, ko bo
sprejet Področni dogovor za bolnišnice za
leto 2006. Trenutno so v teku pogajanja
oziroma arbitraže.
V prvih štirih mesecih so bili v bolnišnici
odhodki višji od prihodkov, in sicer za
5.081.000,00 SIT. Izkazani rezultat je
ocena poslovanja, saj nimamo dokončanih
osnov za prihodek s strani ZZZS. Poleg
tega smo v prihodku upoštevali tudi
realizacijo enkratnih dodatnih programov
v višini 155,3 mio SlT. Aprila smo pričeli z
izvajanjem nove dejavnosti –
koronarografije, prihodek za ta program pa
še ni znan. Načrtovani obseg dela smo
realizirali oziroma je nekoliko nižji pri
bolnišnični akutni obravnavi, zato ga bomo
v drugi polovici leta morali povečati. Še

Kljub izkazanemu negativnemu rezultatu
v višini nekaj več kot 5 mio SlT ocenjujemo,
da smo poslovali uspešno, saj nam je
uspelo obdržati glavne stroške – stroške
dela in zdravstvenega materiala v okviru
planiranih vrednosti, sprejetih v finančnem
načrtu. To nam je zagotavljalo plačilno
sposobnost in realizacijo investicij, ki jih
planiramo v Finančnem načrtu za letošnje
leto.
Svet zavoda je sprejel informacijo o
poslovanju v prvih štirih mesecih z zahtevo
po pozitivnem rezultatu ter realizacijo
enkratnih dodatnih programov iz
preteklega leta do konca junija 2006.
Projektna skupina za reorganizacijo
bolnišnice je v prvi polovici leta nadaljevala
z delom v okviru II. faze projekta.
Opravljeno delo je po mnenju
poslovodstva in Sveta zavoda dobra
osnova za poglobljeno analizo
ugotovljenih pomanjkljivosti sedanje
organizacijske strukture ter pripravo
rešitev za dvig kakovosti strokovnega dela
in racionalizacijo poslovanja. Svet zavoda
bo še naprej spremljal delo projektne
skupine, ki bo uspešno, če bo
vzpostavljeno sodelovanje predstojnikov
oddelkov, zdravnikov, sodelavcev
zdravstvene nege in vodij služb.
Na jesenski seji Sveta zavoda bomo
poročali o napredovanju izvedbenih
aktivnosti ter rešitvah za čim
kakovostnejšo oskrbo bolnikov ter
stroškovno učinkovito in informacijsko
podprto organizacijo. Delo pri projektu
reorganizacije bomo nadaljevali v
skupinah za izvajanje izvedbenih
projektov.
Pred nami so kljub počitnicam in letnim
dopustom meseci, ko moramo obvladovati
naše poslovanje in iskati ustrezno
organizacijsko strukturo ter delovne
procese, ki bodo omogočali racionalno
organiziranost in povečali učinkovitost ter
kakovost izvajanja zdravstvenih storitev.

Direktorica
Štefka Presker
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TO JE SBC

Razvoj bolnišnične farmacije na
Celjskem
Namesto uvoda
Barnumovih 10 zapovedi (1 ):
1. Izberi si dejavnost, ki najbolj ustreza tvojim
sposobnostim.
2. Tvoja beseda naj bo zmeraj obvezujoča.
3. Kar že počneš, počni zmeraj z vsemi svojimi močmi.
4. Ne pij nikoli alkoholnih pijač.
5. Upaj neprestano, ne da bi pri tem samega sebe
preveč varal.
6. Ne drobi svojih moči na preveč koncev.
7. Poišči si pridne sodelavce.
8. Delaj čimveč reklame.
9. Varčuj.
10. Ne računaj na nikogar drugega kot nase.
Še posebej ta zadnja Barnumova zapoved je prišla do veljave,
ko sem poskušal zbrati gradivo za prikaz dela bolnišnične
lekarne. Žal literature, ki bi omenjala prav bolnišnično lekarno
praktično ni. Zato velik del pričujočega gradiva temelji na
izjavah bivših ali trenutno zaposlenih v lekarni.

Lekarna v Splošni bolnišnici Celje
Kot smo omenili že na začetku, korenine današnje bolnišnice
Celje segajo nazaj v 15. stoletje, v špital, ki so ga ustanovili
celjski grofi. Špitale so z zdravili in sanitetnim materialom
oskrbovale javne lekarne (1 ). V sami ustanovi so imeli le
priročno apoteko, ki je zbirala naročilnice, jih urejala ter material naročala v javnih lekarnah in pri tem vodila evidenco
dobav in distribucije. V literaturi je zabeleženo, da so imele
lekarne v teh časih svojo apotekarsko zbornico, ki je strogo
nadzorovala privilegije javnih lekarn. Nobena ustanova, niti
bolnišnica, ni smela od izdelovalca ali veledrogerije
neposredno naročati zdravil. To je trajalo vse do takrat, dokler
niso bile ukinjene zasebne lekarne in sama lekarniška
zbornica.
V času gospodarskega in kulturnega razvoja mesta - to je
nekje v začetku 19. stoletja, ko so se pojavile potrebe po
ustanovitvi bolnišnice in ločitvi od špitalov, so v Celju zgradili
novo bolnišnico, ki se je po cesarjevi hčerki imenovala
Gizelina bolnica. Bolnišnica je bila za tiste čase sodobno
urejena. Imela je dva klasična medicinska oddelka – kirurški
oddelek z ordinacijsko sobo, operacijsko dvorano in
bolniškimi sobami ter internistični oddelek z lekarno in nekaj

sobami za otroke. V Gizelini bolnici sta bili za lekarno na
voljo dve sobici na internem oddelku. Lekarno sta vodili dve
nekvalificirani redovnici. Vodili sta vso evidenco naročenih
in izdanih zdravil, vzorno skladiščili zdravila in enostavna
zdravila tudi pripravljali. Zahtevnejša magistralna zdravila so
pripravljale javne lekarne po receptih oddelkov bolnišnice,
vendar pa je nabava in distribucija zdravil tekla preko priročne
bolnišnične lekarne. Podatkov o tem, kako se je odvijala
nabava sanitetnega potrošnega materiala ni, vendar
predvidevamo, da je to vlogo imel ekonomat.
Leta 1946 je bila v celjski bolnišnici uvedena infuzijska
terapija, ki je zajemala le fiziološko raztopino in 5 % raztopino
glukoze. V lekarni so v te namene odtehtavali zavojčke z 9g
NaCl ali 50g glukoze. Te zavojčke so prevzemale
instrumentarke kirurškega oddelka, jih raztopile v
nezanesljivo destilirani vodi iz dezinfekcijske enote ob
izolirnici in sterilizirale s kuhanjem. Enako so pripravljali
lokalne anestetike. (0,5% in 1,0% novokain).
Pravo bolnišnično lekarno je bolnišnica dobila leta 1948.
Takrat so morale zapustiti bolnišnico vse redovnice, vodstvo
lekarne pa je prevzel Andro Posavec, mag. farm., ki je s svojo
sposobnostjo in razgledanostjo v farmaciji uspel urediti v kleti
Gizeline bolnice nekaj farmacevtskih prostorov ter prostor
za skladiščenje vnetljivih snovi. Prav tako je pridobil še eno
sobo na internem oddelku ter prostor na kirurškem oddelku
za proizvodnjo infuzijskih raztopin, ki ga je za tiste čase tudi
zadovoljivo opremil. Tako raztresena lekarna z nekaj
priučenega osebja je delala zadovoljivo.
Strokovno se je bolnišnična lekarna okrepila leta 1952 s
prihodom Jelke Šušteršičeve, mag. farm., specialistke iz
preizkušanja zdravil, ki je imela primerno strokovno izobrazbo
in je poznala delo v nekaterih zahodnoevropskih bolnišničnih
lekarnah. Leto 1952 je torej druga prelomnica za bolnišnično
lekarno, saj sta jo magister Posavec in magistra Šušteršičeva
uspela dvigniti na sprejemljivo strokovno raven, ki je bila zgled
nekaterim jugoslovanskim bolnišničnim lekarnam.
1 Šušteršič J. Lekarna. In: Zbornik o razvoju zdravstva na
Celjskem od leta 1953 – 1985. 1985: 301 – 303.
Lekarna je leta 1953 dobila avtoklav ter zastarel destilacijski
aparat in od takrat so bile infuzijske raztopine res sterilne,
vendar pa še ne apirogene. Paleta farmacevtskih izdelkov
se je širila, administracija je postala sprotna (dnevna evidenca
izdaje na oddelke, redna evidenca zalog).
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Leta 1981 je vodenje lekarne prevzela Danica Berce, mag.
farm, ki je lekarno vodila do leta 1986, ko je vodenje prevzela
Andreja Cizej, mag. farm, specialistka oblikovanja zdravil.
Ker prostori za pripravo parenteralnih raztopin niso več
ustrezali sodobnim strokovnim zahtevam, so v tem času
pričeli s projektom adaptacije oziroma ureditvijo novih
prostorov. V ta namen so sredstva zbirali celo s pomočjo
samoprispevka. Tako so sredi osemdesetih let uspeli urediti
približno 100m2 velik prostor za pripravo sterilnih raztopin, z
vsemi potrebnimi aparaturami. Žal pa v tem prostoru niso
nikoli napolnili niti ene same steklenice. Prostor namreč nikoli
ni bil verificiran za pripravo sterilnih raztopin zaradi določenih
tehničnih pomanjkljivosti. Zaradi pomanjkanja prostora so ga
nekaj časa uporabljali celo kot skladišče za sanitetni material.
Nekaj starih pripomočkov, ki so jih nekoč uporabljali v
lekarni Splošne bolnišnice Celje
Leta 1954 je poplava v glavnem uničila vse, kar je imela
lekarna v kleti. Takrat so priskočile na pomoč ljubljanska,
mariborska in slovenjegraška bolnišnična lekarna, s tem, da
so dovažale infuzijske raztopine, zdravila in sanitetni material. Lekarna je potrebovala kar nekaj mesecev, da je spet
začela normalno delovati.
Konec leta 1954 je magister Posavec zapustil bolnišnico,
vodstvo lekarne pa je prevzela magistra Šušteršič. Takrat je
bila v zaključni fazi izgradnja novega objekta za fizioterapijo,
reparatorno kirurgijo, pediatrični oddelek in centralno lekarno.
Tako je lekarna pridobila skladiščne prostore v kleti in približno
300m2 funkcionalnih prostorov v 1. nadstropju. V projektu
izgradnje centralne lekarne je bilo predvideno več prostora,
vendar pri sami izvedbi tega niso upoštevali. Tako so npr.
skladišče za vnetljive snovi izven glavnega objekta zgradili
šele po mnogih intervencijah inšpekcijskih služb. Kasneje
so zaradi širjenja bolnišnice omenjeni objekt porušili,
skladišče pa ponovno prestavili v kletne prostore lekarne.
Nova centralna lekarna je bila dograjena in opremljena leta
1956. Lekarna je bila opremljena vzorno. Dokaz za to je, da
je služila kot vzorec za programiranje lekarn tudi v drugih
republikah bivše Jugoslavije. Za tisti čas je bila dobro
opremljena, saj je imela vse potrebno za pripravo apirogenih,
sterilnih infuzijskih raztopin. Imela je sodoben avtoklav,
demineralizator in redistilator ter je pripravljala vse potrebne
infuzijske raztopine za infuzijsko terapijo, vključno s
koncentrati.
Nadaljnji razvoj lekarniške dejavnosti v celjski bolnišnici v
literaturi ni opisan. Letnih poročil za obdobje od leta 1975 do
1991 ni, zato zapis, ki sledi v nadaljevanju, temelji v glavnem
na izjavah ljudi, ki so bili ali pa so še zaposleni v lekarni.
Leta 1977 je vodenje lekarne prevzela Veronika Gašperšič,
mag. farm., ki je lekarno vodila do leta 1981. V tem času so
v lekarni nabavili novo aparaturo za pripravo in polnjenje
infuzijskih raztopin in nov avtoklav.
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Nekaj stare strokovne literature, ki jo še hranimo v
bolnišnični lekarni Splošne bolnišnice Celje
Po letu 1986 so v lekarni pridobili tudi dve aseptični komori
in dve aparaturi za pripravo mazil in krem. V začetku
devetdesetih let so pridobili tudi računalniško in programsko
opremo za lažje vodenje evidenc nabave in izdaje. V tem
času se je okrepila tudi kadrovska zasedba.
Leta 1990 je poplava ponovno uničila vse prostore, ki jih je
lekarna imela v kleti. Zaradi pomanjkanja prostora so sanitetni
in ostali medicinski material morali skladiščiti na več različnih
lokacijah v bolnišnici.
Kljub temu, da je bila kadrovska situacija razmeroma dobra,
saj so bili, kot lahko razberemo iz letnega poročila za leto
1991, v tem času v bolnišnični lekarni zaposleni 4 farmacevti,
2 višja farmacevtska tehnika in 6 farmacevtskih tehnikov, 3
administratorji, 1 laborant, 3 pomivalke steklovine, 1
skladiščni delavec in 1 čistilka, pa so se prostorske razmere
slabšale (1 ). Tako je magistra Cizejeva v letnem poročilu za
leto 1991 zapisala: »Prostori za lekarno so bili projektirani
pred približno 30 leti. Zato ni čudno, da ti prostori, tako kot
so razporejeni in opremljeni, ne ustrezajo več za sodobno
bolnišnično dejavnost.« V zaključku letnega poročila pa je
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zapisala: »Že leta pišem strokovna poročila, v katerih
obravnavam vedno isto problematiko, rešitve ni. Še noben
letni plan nabav, izboljšav ni bil uresničen. Zato letos
ugotavljam, da mi je zmanjkalo optimizma…«.
Leta 1994 je magistra Cizejeva zapustila bolnišnično lekarno.
Kadrovska situacija se je poslabšala, saj sta v lekarni od
štirih magister farmacije ostali samo še dve. Odhodi
farmacevtov so bili predvsem posledica slabih delovnih
razmer in slabših osebnih dohodkov v primerjavi s farmacevti,
zaposlenimi v drugih vejah farmacevtske stroke.
Vodenje lekarne je po odhodu magistre Cizejeve prevzela
Marina Urbanc – Mokotar, mag. farm., ki je ostala sama s še
eno farmacevtko - pripravnico, ta pa je po opravljenem
pripravništvu v letu 1995 lekarno zapustila. Pomanjkanje
strokovnega osebja je močno oviralo tekoče delo. Kljub temu
so v lekarni ponovno poskusili urediti prostore za pripravo
sterilnih raztopin. Zaradi zastarelosti so morali zamenjati
nekaj že nabavljene in nikoli uporabljane opreme, med
drugim tudi avtoklav. Nov avtoklav je bil nabavljen leta 1996,
vendar ga niso nikoli namestili v predvidene prostore, ker bi
bil potreben prevelik investicijski poseg v zgradbo. S pomočjo
sponzorjev pa so uspeli preurediti pisarniške prostore.
Konec leta 1995 je v bolnišnično lekarno prišla Blaga
Kazievska – Jerič, mag. farm., ki je prevzela vodenje lekarne
marca 1996, po odhodu magistre Mokotarjeve. Tako je v
bolnišnični lekarni ostal spet samo en farmacevt, podobno
kot leta 1948. Prostori so bili še vedno neustrezni, kadrovska
problematika pa zelo pereča. Zato so v bolnišnici pogodbeno
zaposlili dve magistri farmacije. Lekarna je v tem času le s
težavo opravljala tekoče delo. Prostore za skladišče
sanitetnega in ostalega medicinskega materiala je imela
raztresene po celi bolnišnici, predvsem v novem delu. Prostori
so bili skrajno neprimerni, saj niso zagotavljali ustreznih
delovnih razmer in niso ustrezali pravilom dobre skladiščne
prakse. Stanje se kljub temu, da lekarna ni bila verificirana,
ni izboljšalo.

Skladišče zdravil ...

V začetku leta 1997 se je v lekarni zaposlil mag. Franci Tratar,
mag. farm., kar je nekoliko izboljšalo kadrovsko situacijo. V
tem letu je aktivno začela delovati bolnišnična Komisija za
zdravila, katere član je mag. Tratar še danes. V lekarni so se
začeli pripravljati na posodobitev informacijskega sistema.
Vodstvo bolnišnice je v tem letu pripravilo in izdalo Strateški
razvojni program, ki naj bi bolnišnici omogočil bolj racionalno
poslovanje. V tem programu je zapisano, da so »prostori
lekarne nefunkcionalni in zaradi dislokacije pomenijo
komunikacijski problem v bolnišnici.« Zapisano je tudi, da
»lekarni primanjkuje visoko strokovno usposobljenih
delavcev«, da je »informacijski sistem za potrebe lekarniške
dejavnosti pomanjkljiv«, kar je velika ovira za postopek
racionalizacije nabave in porabe zdravil in zdravstvenega
materiala. Zanimivo je, da je v omenjenem programu
zapisano, da bo lekarna posodobljena do sredine leta 1999,
in da bodo novi prostori urejeni v novogradnji. S tem se bo
»lekarna komunikacijsko približala bolnišničnim oddelkom,
izpolnjeni pa bodo tudi nekateri pogoji, ki jih predpisuje
zakon«, so še zapisali v Strateškem razvojnem programu.
Žal lahko danes z žalostjo ugotovimo, da nič od naštetega ni
bilo realizirano.

... in sanitetnega materiala
Leta 1998 je Splošna bolnišnica Celje pričela izvajati projekt
racionalnejšega predpisovanja antibiotikov, ki ga je pripravila
bolnišnična Komisija za zdravila. Od takrat dalje morajo v
bolnišnični lekarni kontrolirati obrazce za naročilo antibiotika
in voditi evidenco teh naročil. V tem letu je bil posodobljen
oziroma nabavljen tudi nov informacijski sistem, ki je določena
opravila olajšal, je pa zahteval tudi določene organizacijske
spremembe v načinu dela. Kot je razvidno iz letnega poročila,
se je obseg dela (predvsem število naročil, število vročitev
in število dobav) v primerjavi s prejšnjim letom povečal. To je
deloma tudi posledica dejstva, da je vodstvo bolnišnice
vztrajalo, da se ves medicinski material in zdravila naročajo
preko lekarne. S tem so želeli predvsem izboljšati nadzor
nad porabo zdravil in materiala.
Tega leta je pričela aktivno delovati tudi bolnišnična Komisija
za sanitetni potrošni material, katere predsednica je bila mag.
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Jerič. Bolnišnica je prvič pripravila in izvedla javna naročila
za zdravstveni material. Priprava dokumentacije in izvedba
razpisa sta bili bila v večini narejeni v lekarni, kar je zahtevalo
precejšnje dodatne napore.
Tudi naslednja leta za lekarno niso bila kaj dosti bolj obetavna.
Leta 2000 se je mag. Jerič ponesrečila, tako da je vodenje
lekarne prevzel mag. Tratar. Kljub obljubam iz preteklih let
se prostorske razmere niso izboljšale, samo en farmacevt
pa za uspešno strokovno delo tudi ni bil dovolj.
V letu 2001 sta se v lekarni zaposlila dva farmacevta, Matjaž
Krznar, mag. farm. in Anite Irmgard Jurjevec, mag. farm. S
tem je lekarna pokrila najbolj osnovne potrebe po
farmacevtskem osebju, še vedno pa to ne zadošča za
izvajanje vseh strokovnih del, ki bi jih lahko izvajali. Prostori
in oprema so bili še vedno neustrezni, kar je ugotovila tudi
bolnišnična komisija za interni strokovni nadzor. Tako je bilo
npr. skladišče medicinskega materiala in parenteralnih
raztopin v prostoru, ki je bil sicer dovolj velik, vendar je poleti
temperatura presegala 35°C, v zimskih mesecih pa je znašala
komajda 15°C. Zato tudi ne sme presenečati dejstvo, da so
bili zaposleni v lekarni z delovnimi razmerami vse prej kot
zadovoljni. Zaradi neustreznosti prostorov in opreme smo v
letu 2001 prenehali z lastno izdelavo sterilnih raztopin.
Naročanje medicinskega materiala (razen zdravil) je po
sklepu direktorja prevzela nabavna služba.
V letu 2002 so pričeli, po odločitvi vodstva bolnišnice,
preurejati prostore, ki so bili prvotno namenjeni za pripravo
sterilnih raztopin. Vse že postavljene in nikoli uporabljane
aparature so odstranili in v teh prostorih uredili pisarno ter
skladiščni prostor. Tako je lekarna dobila sicer lepo urejen,
vendar funkcionalno neustrezen in bistveno premajhen
prostor (slabih 90m 2) za skladiščenje sanitetnega in
medicinskega materiala ter raztopin. Ker je bil prostor
bistveno premajhen, so v kleti uredili še nekaj dodatnih
skladiščnih prostorov, ki pa ne ustrezajo sodobnim zahtevam.
Trenutno so v lekarni zaposleni 3 magistri farmacije, 1 magister farmacije – pripravnik, 8 farmacevtskih tehnikov, 2
administratorki, 3 pomivalke steklovine in 1 skladiščni
delavec. To je, kar se strokovnega osebja tiče, daleč od
normativov, zapisanih v Nacionalnem programu
zdravstvenega varstva. Glede na to, da so bili prostori, v
katerih je lekarna, projektirani in izgrajeni pred približno 40
leti, ne sme presenečati dejstvo, da ne ustrezajo nobenim
strokovnim zahtevam. Oprema je, z redkimi izjemami, stara
toliko kot prostori in dotrajana, dotrajane pa so tudi aparature,
kolikor jih v lekarni sploh še imamo. Zato je delo oteženo in
na skrajni meji še varnega. Od lekarne, ki je bila nekoč vzor
bolnišničnim lekarnam po bivši državi Jugoslaviji, je sedaj
ostala samo lekarna, ki bolnišnici zaradi svojega izgleda, milo
rečeno, ne more biti več v ponos. Vendar pa, kot pravi stari
latinski izrek: »Tempora mutantur et nos mutamur in illis (časi
se spreminjajo in mi z njimi).« Časi v prihodnosti se bodo
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Osrednji prostor lekarne
nedvomno spremenili tudi za bolnišnične farmacevte in
lekarne. Samo upamo pa lahko, da na bolje in da jih bomo
lahko dočakali tudi mi. Zato upamo, da bomo v prihodnjem
letu res pričeli s (ponovno obljubljeno) prenovo lekarne.
Načrtov, želja in potreb imamo veliko – centralna priprava
citostatikov, centralna aseptična priprava zdravil, priprava
individualne popolne parenteralne prehrane in še bi lahko
našteval. Do sedaj nam je bila prenova lekarne že večkrat
obljubljena, obljube pa nikoli izpolnjene. Upam, res močno
upam, da bo tokrat drugače.
Mag. Franci Tratar, mag. farm.
Lekarna

Navodila avtorjem, piscem v
Monitorju
Prispevke naslovite na Suzana Prezelj, Direkcija ali na
e-mail suzana.prezelj@guest.arnes.si. Prosimo, da nam
prispevke posredujete v elektronski obliki (na disketi,
CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne
in akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka oz.
službe v kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite
ločeno na koncu teksta. Na fotografijah, ki niso v
elektronski obliki na hrbtni strani s svinčnikom označite
naslov članka h kateremu jo prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 29.
septembra 2006.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Splošna bolnišnica Celje

Sestanek Združenja direktorjev
slovenskih bolnišnic v naši
bolnišnici
Splošna bolnišnica Celje je bila dne 16. 5. 2006 gostiteljica
sestanka Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic, ki je bil
organiziran v okviru Združenja zdravstvenih zavodov.
Sestanek je potekal v naši predavalnici.
Glavna tema sestanka je bila plačilo zdravnikov za dodatno
delo in zagotavljanje dodatnih oblik dela poleg dela na podlagi
pogodbe o zaposlitvi. Glede na aktualnost teme so se vabilu
na sestanek prijazno odzvali tudi minister za zdravje gospod
Andrej Bručan in prof. dr. Rajko Pirnat kot eden vodilnih
slovenskih strokovnjakov na področju upravnega prava.
Sistem plačevanja zdravnikov v javnih zdravstvenih zavodih
poznamo. Zdravniki, ki opravljajo svoje delo na podlagi
pogodbe o zaposlitvi, prejemajo plačilo na podlagi veljavne
kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Veljaven
sistem pozna plačilo zdravnika na podlagi prisotnosti, v času
katere je sicer predpostavljeno doseganje pričakovanih
delovnih rezultatov, ki pa nikjer niso natančno opredeljeni.
Predsednik združenja direktorjev slovenskih bolnišnic meni,
da bi bilo potrebno plačilo zdravnikov vezati predvsem na
opravljene storitve.
Kolektivna pogodba in veljavna zakonodaja, za zdravnike je
to predvsem zakon o zdravniški službi, pa postavlja omejitve
tako glede obsega delovnega časa, kot tudi glede višine
plačila. Ob dodatnih programih zdravstvenih storitev, ki jih
razpisuje ZZZS, in ostalem dodatnem delu zdravnikov, do
katerega prihaja zaradi njihovega premajhnega števila na
določenem specialističnem področju ali zaradi njihove

Z leve: Štefka Presker, direktorica, mag. Andrej Bručan,
minister za zdravje, dr. Rajko Pirnat, profesor Pravne
fakultete in Darko Žiberna, predsednik Združenja
direktorjev slovenskih bolnišnic

odsotnosti, je vprašanje plačila dela za zdravnike, ki opravljajo
dodatno delo, zelo aktualno.
Minister Bručan je predstavil zakonsko rešitev plačevanja
dodatnega dela, ki je bila zastavljena s spremembo zakona
o zdravniški službi, uvedena pa bo po sprejemu vladne
uredbe, ki bo določila pogoje in delež plače za opravljeno
dodatno delo.
Na podlagi veljavnega zakona o delovnih razmerjih, ki ne
pozna več delovno pravnih pogodb o delu, niti ne dopušča
sklepanja civilno pravnih pogodb za opravljanje dela, pri
katerem obstajajo elementi delovnega razmerja, je prisotne
najbolj zanimalo, ali in kdaj je z zdravnikom možno sklepati
podjemne ali druge civilno pravne pogodbe. Prof. Pirnat je
pojasnil, da je odgovor odvisen predvsem od vsebine dela.
Delo, ki ustreza pogojem definicije Zakona o delovnih
razmerjih, po kateri je delovno razmerje razmerje med
delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno
vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za
plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in
pod nadzorom delodajalca, civilno pravne pogodbe ni možno
skleniti. Zakonodaja torej ne prepoveduje vsakršnega
sklepanja civilno pravnih pogodb, ga pa močno omejuje. Pri
tem je prof. dr. Pirnat ocenil, da se za dodatne programe za
dejavnost, ki je tudi sicer dejavnost zavoda, civilno pravne
pogodbe ne morejo sklepati.
Opozorjeno je bilo tudi na razlikovanje med sklepanjem civilno
pravnih pogodb z delavci, ki so zaposleni v zavodu, in z
zunanjimi. Načeloma za vse veljajo iste omejitve, s tem, da
je sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi delavci še bolj
kritično. Pri delavcu, ki bi imel z istim delodajalcem hkrati
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in civilno pravno pogodbo za
opravljanje dodatnih programov, se lahko izgublja meja
med delom, ki se opravlja po eni ali drugi pogodbi, prihaja do
prelivanja dela in plačila in s tem netransparentnosti. To pa
so tudi razlogi, da izjeme pri sklepanju civilno pravnih pogodb
v dejavnosti zdravstva niso bile sprejete in uzakonjene.
Na sestanku so bile izpostavljene dileme in sprožena številna
vprašanja. Za prisotne najbolj želenega odgovora ni bilo. Pri
sklepanju civilno pravnih pogodb zakon za zdravnike ne
dopušča izjem in takšno ureditev bomo morali upoštevati tudi
v bodoče.
Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Kadrovsko splošna služba
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Medicinska elektronika
No, pa je zadelo tudi mene. Ne strela, pač pa čast, da napišem
nekaj o naši službi. Do sedaj sem se temu nekako kar spretno
izogibal, sedaj pa se nikakor nisem mogel več, saj sem ostal
zadnji izmed vodij v Službi za investicije, preskrbo in
vzdrževanje, ki še nisem prispeval članka za glasilo Monitor.
Sam namreč nisem pisatelj, pač pa tehnični tip, zatorej težko
napišem kaj lepega, kvečjemu lahko nanesem cel kup
suhoparnih neolepšanih tehničnih podatkov, no vsekakor pa
se bom potrudil v čim večji meri.

medicinskih naprav. Do takrat so namreč vzdrževanje
posameznih medicinskih naprav naročali neposredno z
oddelkov, napredek tehnike na področju medicinskih naprav
pa je narekoval čedalje zahtevnejše vzdrževanje. S tem so
naraščali stroški, ki jih je bilo potrebno uokviriti. Po drugi strani
pa so čedalje zahtevnejše naprave narekovale organizacijo
lastnega vzdrževanja v bolnišnici z optimalnim številom
primernega strokovnega osebja, s katerim bi zagotovili
naslednje ugodnosti:
-

ugodna cena storitev (zmanjšanje stroškov
zunanjih izvajalcev),
evidenca porabljenih finančnih sredstev in
korespondenca postopkov javnih naročil,
takojšnja intervencija v primeru okvare,
evidenca tehničnega stanja naprav v bolnišnici,
preventivno tekoče vzdrževanje naprav, ne
čakajoč na okvaro,
stalno preverjanje zanesljivosti naprav,
neposredna in trajna strokovno tehnična
asistenca pri delu z napravami.

Vodja tehnične službe, Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el.
Tehnične službe po sistematizaciji spadajo v Službe za
investicije, preskrbo in vzdrževanje (SIPV). Sistematizacija
se je na področju Tehničnih služb v vseh teh letih, odkar sem
v bolnišnici, že večkrat spreminjala. Danes obsegajo Tehnične
službe več področij, to so javna naročila za potrebe službe
SIPV, področje investicij, Medicinska elektronika, Elektro
delavnica z medicinskimi plini in Telefonska centrala. Na
podlagi namiga bomo tokrat predstavili Medicinsko
elektroniko.
Medicinska elektronika je bila ustanovljena leta 1996 zaradi
potreb bolnišnice po centralizaciji vzdrževanja področja

Marjan Felicijan v delovnem prostoru na Oddelku za
intenzivno interno medicino
Tako se je oblikovala iz sodelavcev, ki so bili takrat razmeščeni
po različnih oddelkih in službah, eden pa se je na novo
zaposlil, še danes dobra in vedno boljša homogena ekipa.
Med tem časom so sodelavci pridobili boljšo strokovno
izobrazbo in nemalo certifikatov različnih proizvajalcev
medicinskih naprav za brezhibno vzdrževanje le-teh.
Delovni program Medicinske elektronike tako v glavnem
obsega vzdrževanje:
-

Rihard Albreht in Franci Furman
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-

medicinskih naprav,
telefonskih in drugih telekomunikacijskih
aparatov,
bolniške signalizacije,

Splošna bolnišnica Celje
-

fotokopirnih strojev in telefaksov,
druge elektronike.

Čeprav je vzdrževanje naprav izredno širok pojem, ki zajema
preventivne preglede, preizkuse, servise, ohranjanje stanja,
evidence, interventna popravila, planiranje itd., pa Medicinska
elektronika sodeluje tudi v življenjskem krogu osnovnih
sredstev. Pri tem je mišljeno podajanje strokovnih mnenj o
stanju obstoječih medicinskih naprav, ko se odloča o nabavi
novih; nato sodelovanje v sestavi strokovnih komisij pri javnih
razpisih in javnih naročilih malih vrednosti; nato vodenja
postopkov dobav in montaž zahtevnejših medicinskih naprav,
ki so povezana z gradnjo; sodelovanje pri prevzemih naprav;
podajanje mnenj pri odpisih naprav; kot tudi sodelovanje v
različnih komisijah pri izločitvi naprav.
Pri nabavi medicinske opreme posvetimo pozornost ceni,
plačilnim pogojem, dobavnim rokom, kvaliteti, referencam,
kompatibilnosti nove medicinske opreme z že obstoječimi
napravami, primernemu servisnemu vzdrževanju, varnostnim
preizkusom in preventivnemu pregledu teh naprav na
določeno obdobje, nudenju servisnih storitev, usposabljanja
- šolanja tehničnemu osebju oz. osebju medicinske
elektronike v servisni službi ponudnika, sodelovanju
prodajalca in osebja medicinske elektronike pri primopredaji
oz. prevzemu medicinske opreme, oskrbi z vso spremno
dokumentacijo (navodili za uporabo, potrebno tehnično
dokumentacijo, garancijo, certifikati, izjavami ...), sestavnimi
deli, potrošnim materialom, deli za enkratno uporabo in
rezervnimi deli, montažo, sodelovanju serviserja pri začetnem
zagonu in preizkusu itd.
Po predpisih je sestavni del medicinske opreme tudi spremna
dokumentacija, ki jo je proizvajalec dolžan dostaviti kupcu
ob dobavi. Navodilo za uporabo je namenjeno uporabniku,
tehnični opis pa odgovornemu strokovnjaku medicinske
elektronike. Ostalo dokumentacijo ustrezno arhiviramo v enoti
Medicinska elektronika.
V eni od naslednjih številk Monitorja bomo opisali postopke
in pristope ob okvari medicinske opreme - na poziv, kjer
nastopijo ob okvari opreme določene komunikacije,
obveznosti in predpisani postopki na strani oddelka in
Medicinske elektronike. Danes pa bomo opredelili redne
preglede in vzdrževanje medicinskih naprav glede na
funkcionalnost, varnost pred električnim udarom in
meroslovje.
V EU veljajo za elektromedicinske naprave kompleti
mednarodnih standardov IEC-601. Ne govorijo samo o
varnosti pred električnim udarom, ampak tudi o funkcionalnih
preskusih naprav, t.i. splošnih in posebnih zahtevah za
varnost. Poleg mednarodnih standardov pa slovenski predpisi
s področja varnosti in zdravja pri delu navajajo, da je potrebno
naprave, ki vplivajo na varnost in življenje, periodično (v tem

Ivo Drobež, inž. eI. in Matjaž Hribernik, inž. el. večino
delovnega časa preživita na Oddelku za ledvične bolezni
in dializo
primeru medicinske naprave) pregledovati v roku, ki ni daljši
od treh let oz. po navodilih proizvajalca, če je ta rok krajši.
Predpisi s področja meroslovja navajajo, da je potrebno redno
overitev meril opraviti, preden poteče rok veljavnosti oznake,
ki je podana pri predhodni overovitvi. Zagotovi jo imetnik teh
naprav - meril. V SBC velja to za laboratorijske elektronske
tehtnice, mehanske merilnike krvnega tlaka itd. Postopki za
meritve in preizkušanje ter rezultati funkcionalne verifikacije
morajo biti podani v pisni obliki.
Redne preglede in preizkuse lahko opravlja interni ali zunanji
servis. Zato je strategija Medicinske elektronike razvijati
skupni imenovalec servisa medicinske opreme, izboljšati in
razširiti strokovnost lastne ponudbe, organizirati periodične
preglede na vseh področjih ter upoštevati zakone, predpise,
normative in navodila proizvajalcev o vzdrževanju. Vendar
ne samo to. Poleg dosedanjih internih strokovnih izvajanj na
tem področju ter sodelovanja z medicinskim osebjem je
potrebno izboljšati in razširiti strokovnost lastne ponudbe v
smislu kliničnega inženirstva, kot ga poznajo v razvitem svetu.
Sem spada organizacija periodičnih pregledov na vseh
področjih biomedicinske tehnike, ki je zastopana v SB Celje,
ter dosledno upoštevanje zgoraj omenjenih predpisov in
standardov. Pomemben dejavnik je potreba po razširitvi
opremljenosti lastnega preizkuševalnega laboratorija.
Potrebno je izobraževanje in stalno seznanjanje z novostmi
s področja biomedicinske tehnike, ki se razvija in pojavlja na
tržišču, pridobivanje spremne dokumentacije in pregled nad
celotnim medicinsko tehničnim področjem v SBC, tudi v
smislu povečanja sodelovanja pri načrtovanju novih
medicinsko tehničnih metod in aparatur že od same potrebe,
investicijske zasnove, nabave, predaje in končno uporabe.
Na koncu upam, da bralcev nisem preveč utrudil z branjem
članka in želim, da bi z zanimanjem prebrali tudi predstavitev
drugih aktivnosti Tehnične službe v kateri od bodočih številk
internega glasila Monitor.
Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el.
Tehnična služba
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ABC POSLOVANJA SBC

Anketa o zadovoljstvu
bolnikov
V mesecu aprilu poteka anketiranje bolnikov o njihovem
počutju v času bivanja v bolnišnici. Od leta 2003 dalje
razdelimo po 700 anketnih vprašalnikov. Prej je bila ta številka
večja, in sicer 1000, vendar smo ugotovili, da je bil vzorec
prevelik, saj je bilo vrnjenih in izpolnjenih le okoli 70%
vprašalnikov. Pri zadnjem anketiranju je bilo vrnjenih kar
88,71% oz. 621 vprašalnikov. Tako visoka uspešnost je
vsekakor zasluga negovalnih timov na oddelkih, ki poskrbijo
za razdeljevanje vprašalnikov in obenem motivirajo bolnike,
da jih izpolnijo.

V bolniški sobi se je dobro počutilo 90,98% bolnikov, slabo
se je počutilo 4,34%, medtem ko se 4,02% vprašanih ni moglo
odločiti. Brez odgovora so ostali štirje vprašalniki oz. 0,64%.
To razmerje ostaja v teku let nekako nespremenjeno. Iz
pritožb bolnikov je bilo razvidno, da je bilo precej napisanega
o nezadovoljstvu s sobolniki v bolniški sobi, od tega, da so
preglasni, smrčijo, težko bolni…

S prehrano v bolnišnici je bilo tokrat zadovoljnih 89,21%
bolnikov, 4,18% ni bilo zadovoljnih, 4,83% pa se jih ni moglo
odločiti. Brez odgovora je bilo vrnjenih 1,77% vprašalnikov.
To razmerje je približno enako od leta 2003, kar je dobro
razvidno iz grafa.

Da medicinske sestre opravljajo svoje delo vestno meni 356
bolnikov, odgovorno 404, ljubeznivo 287 in kvalitetno 291.
So pa v vprašalniku tudi trditve, s katerimi bolniki ocenjujejo
naše delo z druge, manj lepe strani. Da delo opravljajo
prehitro, meni 12 bolnikov, površno eden in nekvalitetno eden.
Prav prevelika hitrost opravljanja dela je najpogosteje
ocenjena negativna kategorija dela v zadnjih letih. Bolniki
pričakujejo, da se bo medicinska sestra popolnoma posvetila
vsakemu, prisluhnila njegovim težavam, se z njim tudi
pogovorila. To pa je ob obilici dela velikokrat težko izvedljivo.

Drugi sklop vprašanj je namenjen ocenjevanju medosebnih
odnosov in dela medicinskih sester.
S hišnim redom je bilo seznanjenih 82,6% vprašanih, 14%
ni bilo seznanjenih, brez odgovora je ostalo 3,38%
vprašalnikov. Na vprašanje, kako hitro se je medicinska sestra
odzvala na klic v primeru, da so jo klicali s pomočjo klicne
naprave je 66,2% bolnikov odgovorilo, da hitro oziroma zelo
hitro, 30,34% jih ni potrebovalo klicne naprave, dva bolnika
(0,32%) pa sta morala dolgo čakati. Brez odgovora na to
vprašanje je ostalo 3,05% vprašalnikov.

Dva bolnika sta ocenila, da odnos medicinske sestre do njiju
ni bil primeren (0,32%), 97,1% je bilo zadovoljnih, trije (0,48%)
se niso mogli odločiti, trinajst jih na to vprašanje ni odgovorilo.
Bolnike vprašamo tudi o tem, kako so zadovoljni z osebnim
in posteljnim perilom v bolnišnici. Da je perilo primerno, meni
92,1%, medtem ko se jih 3,54% ni moglo odločiti, 3,38% s
perilom ni bilo zadovoljnih, 1% jih na to vprašanje ni
odgovorilo.

Vprašani v 94,52% menijo, da so odnosi med medicinskimi
sestrami dobri, da so neprimerni, meni en bolnik, 2,42 % se
jih ni moglo odločiti, brez odgovora je ostalo 2,09%
vprašalnikov.
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Vzdušje v Splošni bolnišnici Celje bolniki v zadnjih letih
ocenjujejo dokaj dobro, kar je videti iz podatkov,
predstavljenih v grafu za zadnja leta.

Na vprašalniku imajo bolniki možnost napisati svoja
sporočila, ki so zelo zanimiva in jih je pri vsakem anketiranju
več. Posebno pozornost si zasluži zapis bolnika, ki pravi:
»Malo je ljudi, ki opravljajo svoj poklic vestno in z ljubeznijo,
čeprav pomeni to rutino. Upam, da ne boste izgubile občutka
za čustva pacientov, kajti velikokrat ste ve tiste, ki marsikomu
pomenite novo luč v življenju«. Iz tega lahko sklepamo, kako
velik pomen dajejo bolniki medosebnim odnosom. Torej ni
važna le količina opravljenega dela, temveč koliko svojega
čuta za sočloveka in srca vložiš vanj.
Hilda Maze, univ. dipl. org.
Služba zdravstvene nege

Razglas novega režima
predpisovanja protimikrobnih
substanc v bolnišnici
Komisija za zdravila nadzira porabo protimikrobnih zdravil
(PZ) od leta 1995. V letih 1997/98 smo začeli PZ razvrščati
na liste:
Lista A – prosto dosegljiva PZ,
Lista B: PZ na obrazec, ki ga lahko predpiše vsak sobni
zdravnik,
Lista C (rdeča lista): zdravila, ki jih lahko predpiše
infektolog, predstojnik ali namestnik predstojnika (v času
odsotnosti predstojnika).
Porabo PZ spremljamo in izražamo v DDD/100 BOD.
Prikazujemo vam graf porabe PZ v naši bolnišnici v
prikazanem obdobju:

Kot je razvidno iz tabel, najbolj narašča poraba kinolonov,
prav tako pa smo med vodilnimi porabniki celokupnih PZ v R
Sloveniji v primerjavi z ostalimi bolnišnicami.
Od leta 2000 spremljamo tudi pojav rezistence nekaterih
bakterijskih sevov. Predstavljam reprezentativen vzorec
klebsiele pn., kjer lahko vidimo, da narašča odpornost proti
kinolonom linearno s povečanjem njihove porabe.

Tabela 8. Celotna poraba protibakterijskih (J01) zdravil v Splošni
bolnišnici Celje od 1995 do 2005.

Tabela 9. Primerjava porabe protimikrobnih zdravil v Splošni
bolnišnici Celje v obdobju od l. 2000 do l. 2005, izražena v DDD/100
oskrbnih dni.

Zaradi potrebe po takojšnjem ukrepanju je Komisija za
zdravila tako sprejela naslednje ukrepe, ki jih začnemo
izvajati 1. junija 2006:
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uvede se nov Obrazec za naročilo PZ,
vsi kinoloni v iv obliki so na rdeči listi,
vsi peroralni pripravki kinolonov so na listi B,
prerazporedijo se liste PZ,
lista A: na novo so na njej gentamicin, amikacin,
netilmicin, flukonazol tbl; navedena zdravila liste A
so po novem navedena na hrbtni strani obrazca;
z liste C na B se prerazporedijo tazobaktam/
piperacilin, flukonazol iv, azitromicin iv,
protiglivična zdravila znotraj Liste C (rdeča) in
linezolid lahko predpiše zgolj infektolog (NE
predstojnik) – velja za celotno bolnišnico;
PZ Liste C (rdeča lista – brez protiglivičnih zdravil)
praviloma predpiše infektolog, edina izjema so
specialisti na OIIM, EIT, predstojniki oddelkov
(namestnik le, ko predstojnik pisno obvesti lekarno
o planirani odsotnosti za časovno obdobje, ki ga
navede), SPECIALIST HEMATOLOŠKEGA ODD.;
predstojnik osebno odgovarja za vse obrazce, ki
so podpisani z njegovim imenom; POD PEČATOM
JE PREPOVEDAN PODPIS DRUGE OSEBE »ZA….«;
z uvedbo novega obrazca je isti dan ukinjena
uporaba starega – lekarna ne bo izdajala zdravil,
zapisanih na stari obrazec;
uvajamo možnost avtorizirane telefonske odobritve
PZ s strani infektologa, kar zahteva zapis KODE
na obrazec in podpis sobnega zdravnika, ki mora
biti razpoznaven (šifra, pečat);
zaradi označevanja nozokomialnih okužb je na
obrazcu obvezno izpolniti rubriki hospitaliziran od
in febrilen od, ki sta edina podatka poleg generalij
in tel. številke, ki jih sme vpisati sr. med. teh.;
KZZ izvaja redne in izredne nadzore pravilnosti
predpisovanja PZ;
PZ se lahko po novem pri opredeljeni okužbi
predpiše največ za 7 dni (prej 14);
odmerek PZ in časovni interval aplikacije morata
biti napisana s kemičnim svinčnikom (tudi nalivnik,
ne pa svinčnik) in popolnoma čitljivo, v nasprotnem
primeru bo obrazec zavrnjen;
KZZ javno opozarja, da je razmišljala o popolni
ukinitvi uporabe amoksicilin/klavulanske k. oz
njeni restrikciji, saj jo uporabljamo dva- do trikrat
več kot ostale bolnišnice. Zaenkrat zgolj pozivamo
vse zdravnike in predstojnike tistih oddelkov, kjer je
uporaba amox/klav. visoka, naj ga po možnosti
občasno zamenjajo. Pričakujemo napovedane
obiske predstavnikov Nacionalne komisije za
smotrno porabo PZ v R Sloveniji pri izbranih
oddelkih, kjer poraba PZ izstopa od republiškega
povprečja.

Nov Obrazec za naročilo protimikrobnih zdravil (PZ)
Omenjeni ukrepi so namenjeni predvsem zmanjševanju
pridobivanja bakterijske odpornosti in racionalnejšemu
predpisovanju PZ. Glede na dosedanje dobro sodelovanje
ocenjujemo, da omenjeni ukrepi ne bodo povzročali večjih
nesporazumov, marveč bodo racionalizirali naše delo.
Nenazadnje nam je v letu 2005 kot edini bolnišnici v Sloveniji
uspelo znižati porabo PZ v primerjavi z letom 2004, s čimer
smo bolnišnici prihranili slabih 20 milijonov SIT, za kar gre
zahvala prav vsem, ki sodelujejo pri procesu izdajanja PZ.

Mag. Branko Šibanc, dr. med.
Komisija za zdravila
Splošna bolnišnica Celje

MISEL
Misel bi imela večjo težo, če bi se
v njej srečali ljudje z
nasprotujočimi se pogledi in ne le
preprostimi nasprotniki.
(Izkušnja misli, Heidegger,
Martin, 1889 – 1976)

Splošna bolnišnica Celje

Upravljanje poslovnih
tveganj v bolnišnici
Sodobne organizacije so izpostavljene najrazličnejšim
oblikam tveganj, ki tako ali drugače ogrožajo njihovo
uspešnost ali celo preživetje. Poleg tveganj, ki izhajajo iz
hitro spreminjajočega se poslovnega okolja, so organizacije
izpostavljene tudi tveganju, ki izhaja iz njih samih. Tudi
zdravstvene organizacije so kot del javnega sektorja vse
bolj izpostavljene spremembam. Podaljševanje življenjske
dobe ljudi, skokovit razvoj na področju medicine in zahteve
uporabnikov po večji kakovosti storitev postavljajo pred
poslovodstvo zdravstvenih organizacij (predvsem bolnišnic,
kot izvajalk procesov zdravljenja) zelo zahtevne razvojne cilje.
Navedene zahteve postavljajo pred poslovodstvo bolnišnic
potrebo po oblikovanju sistema upravljanja in vodenja, ki bo
zagotavljal nenehno dvigovanje kakovosti izvajanja storitev
ob hkratni racionalni uporabi razpoložljivih virov in
učinkovitem obvladovanju tveganj, ki ogrožajo uresničevanje
tovrstnih prizadevanj. Obvladovanje tveganj je pomemben
del upravljanja sodobnih organizacij. V zadnjem času vse
bolj pridobiva pomen tudi na področju javnih financ.
Kljub temu, da je izraz tveganje že kar lep čas sestavni del
našega besedišča menimo, da je smiselno v tem delu
prispevka podati kratko opredelitev tveganja.
Tveganje je sestavni del poslovanja. Lahko ga opredelimo
kot vsako neželeno situacijo ali okoliščino, katere pojav lahko
predvidimo le z določeno stopnjo verjetnosti. S tveganjem
se srečujemo tako posamezniki kot tudi poslovne
organizacije. Kljub hitremu razvoju spoznanj in terminologije
na področju proučevanja tveganj v praksi pogosto naletimo
na primere napačne interpretacije tveganja. Neredki so

primeri, da posamezniki enačijo izraz tveganje z negotovostjo.
Vendar med tema izrazoma obstaja bistveno pomensko
razhajanje. O negotovosti govorimo takrat, ko ne vemo,
kakšen bo izid posameznega dogodka, in niti ne poznamo
njegovih možnih izidov. Pri tveganju pa njegove izide
poznamo, vendar ne vemo, ali bo do njih prišlo ali ne.
Tveganje je torej možnost neprijetnega odmika od
načrtovanih ciljev in je posledica tako negotovih ocen razvoja
dogodkov v prihodnosti, kot tudi nepopolnosti informacij, ki
so osnova za sprejemanje poslovnih odločitev. V tesni
povezavi s tveganjem je proces njegovega obvladovanja.
Obvladovanje tveganj oz. upravljanje s tveganji je proces
sistematičnega prepoznavanja posameznih oblik tveganj in
poudarjanje pomena ključnih tveganj z merjenjem njihovega
vpliva na finančne in druge strateške cilje. To je naloga
poslovodstva, ki s pomočjo vzpostavitve notranjega
kontrolnega sistema bolj ali manj uspešno obvladuje tveganja.
Uvajanje upravljanja s tveganji in zagotavljanje učinkovitega
sistema notranjega kontroliranja je eden od strateških ciljev,
ki jih je v letu 2005 sprejela vlada Republike Slovenije. V
skladu s tem ciljem so vsi uporabniki proračunskih sredstev
dolžni vzpostaviti register tveganj. Register predstavlja interni
akt, v katerem so opredeljena vsa ključna tveganja in ukrepi,
s pomočjo katerih se le-ta obvladujejo na sprejemljivo raven.
Poleg vzpostavitve registra tveganj pa je poslovodstvo
proračunskih uporabnikov dolžno vsako leto tudi poročati o
upravljanju s tveganji. Tudi v naši bolnišnici smo že pričeli z
aktivnostmi v začrtani smeri. Z njimi bomo v prihodnje
nadaljevali.
Irma Kovač, univ. dipl. ekon., univ dipl. org.
Direkcija

Problematika notranjerevizijske
dejavnosti v javni bolnišnici
S prispevki na temo notranjerevizijske dejavnosti vam želimo
predstaviti dejavnost, ki je relativna novost v slovenskem
poslovnem okolju. Še zlasti to velja za področje javnih
zdravstvenih organizacij. Za ilustracijo naj zapišemo, da je v
letu 2003 od skupno 26 javnih bolnišnic v Sloveniji imela
organizirano lastno notranjerevizijsko službo samo naša
bolnišnica - Splošna bolnišnica Celje. V lanskem letu je bila
vzpostavljena notranjerevizijska dejavnost tudi v Kliničnem
centru v Ljubljani (2 notranja revizorja) in Splošni bolnišnici
Maribor (1 notranji revizor).

Kljub dejstvu, da je notranjerevizijska dejavnost v javnih
bolnišnicah šele v fazi uvajanja, pa se že srečuje z določenimi
problemi. Glede na teoretično strukturiranje tovrstne
problematike in naše izkušnje je v tem trenutku najbolj
smiselna razvrstitev problemov notranjerevizijske dejavnosti
v dve skupini:
- problemi pri uporabnikih notranjega revidiranja in
- problemi pri izvajalcih notranjega revidiranja.
V nadaljevanju prispevka bomo nakazali problematiko, s
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katero se soočajo tako uporabniki kot tudi izvajalci notranjega
revidiranja v bolnišnici. Nekateri problemi se pojavljajo tako
na strani nosilcev kot tudi na strani uporabnikov. Taki so npr.
problemi, ki izhajajo iz nejasnosti v zvezi z razumevanjem
načela neodvisnosti in nepristranskosti nosilcev
notranjerevizijske dejavnosti. To nerazumevanje lahko
povzroča frustracije tako na strani izvajalcev kot tudi na strani
uporabnikov.
V nadaljevanju podajamo nekaj najpogostejših problemov, s
katerimi se soočajo posamezni udeleženci notranjerevizijske
dejavnosti v bolnišnici. Tako se uporabniki notranjega
revidiranja srečujejo zlasti s problemi, ki izhajajo iz odsotnosti
nekaterih lastnosti izvajalcev, ki so ključnega pomena za
uspešno in učinkovito notranje revidiranje. V okviru teh
lastnosti bi izpostavili zlasti naslednje:
- prizadevnost – notranji revizor si mora prizadevati,
da svoje zaključke oblikuje na osnovi pravilnih
informacij in da so cilji in metodologija revidiranja
razumljivi vsakomur;
- uspešen notranji revizor mora biti sposoben
vzpostaviti konstruktivno komunikacijo z ljudmi, ki
temelji na razumevanju in zaupanju;
- notranji revizor mora biti zanesljiv, zaupanja vreden
in sposoben nenehnega učenja in spoznavanja
novih informacij. Vse to od notranjih revizorjev
zahteva visoko stopnjo kreativnosti in inovativnosti.
To so ključne značilnosti, ki jih morajo dopolnjevati številne
komunikacijske sposobnosti, tako pisne kot tudi verbalne.
Na drugi strani pa se izvajalci notranjega revidiranja v
bolnišnici srečujejo z naslednjimi problemi:
- pomanjkanje oz. odsotnost sodelovanja notranjih
in zunanjih revizorjev (npr. revizorji Računskega
sodišča). Zunanji revizor lahko poda usmeritve, kje
in kako lahko notranjerevizijska dejavnost v
bolnišnici izboljša svoje sisteme oz. procese;
- problemi, ki izhajajo iz nejasnosti oz. nerazumevanje
načela neodvisnosti in nepristranskosti izvajalcev
notranje revizijske dejavnosti;
- vključevanje izvajalcev notranjerevizijske dejavnosti
v operativno delovanje ter s tem povzročanje
oslabitve načela nepristranskosti;
- nerazumevanje poslovodstva, kaj je poslanstvo in
vloga notranjerevizijske dejavnosti v organizaciji.
Napačno je razumevanje, da je namen
notranjerevizijske dejavnosti samo opozarjanje na
nepravilnosti. Ključnega pomena je razumevanje te
dejavnosti kot instrumenta, ki sodeluje pri
prepoznavanju slabosti organizacije ter pomaga
poslovodstvu izboljšati kontrole;
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pomanjkanje teoretičnih napotkov domačih avtorjev,
ki bi bili uveljavljeni v slovenskem prostoru.
Pomanjkanje ali odsotnost objavljenih primerov
dobre prakse iz slovenskih organizacij s področja
notranjerevizijske dejavnosti;
eden od ključnih problemov, ki so povezani z
notranjerevizijsko dejavnostjo, je ovrednotenje in
merjenje njene koristi za organizacijo. Koristi
notranjerevizijske dejavnosti je težko izmeriti, saj
sprejeta priporočila notranjega revizorja izpolnijo
ostali udeleženci organizacije. V skladu s pravili
stroke se namreč notranji revizor ne sme vključevati
v operativno delovanje (glej standard 1130). V
povezavi s tem problemom smo v strokovni literaturi
zasledili, da Institute of Internal Auditors umešča
notranje revizijske sisteme in procese v področje,
ki ga lahko imenujemo nefinančno spremljanje oz.
nadziranje. Notranjerevizijski procesi se lahko
usmerjajo na področje spremljanja kakovosti
poslovanja, vplivov na okolje in upravljanja sistema
varnosti. Tovrstne procese je izredno težko
ovrednotiti s finančnimi kazalci.

Na osnovi dosedanjih spoznanj lahko zaključimo, da ni
nobeden od gornjih problemov takšen, da bi ga bilo
nemogoče rešiti. Nasprotno, menimo, da je večina gornjih
problemov rešljiva na ta način, da se izboljša védenje
uporabnikov notranjerevizijske dejavnosti in znanje nosilcev
te dejavnosti. Po našem mnenju lahko pri odpravljanju
tovrstnih problemov ključno vlogo odigra sistem
izobraževanja, ki poteka v okviru univerz in ostalih strokovnih
izobraževalnih inštitucij.
Irma Kovač, univ. dipl. ekon., univ dipl. org.
Direkcija

MISLI
Moč ni v tem, da človek močno ali
pogosto udari, temveč, da udari
pravično.
(Fiziologija
zakona, Balzac, Honore´de, 1799 –
1850)

Kadar se delamo preveč veliki, smo
videti zelo majhni.
(Destouches)

Splošna bolnišnica Celje

MI, VI, ONI

Tomo Šibli, dr. med.,
predstojnik Oddelka za žilno kirurgijo

Tomo Šibli, junij 2006

Po končanem
študiju na Medicinski fakulteti v
Ljubljani se je v
Splošni bolnišnici
Celje zaposlil 16.
5. 1988 na
takratnem Oddelku za kirurgijo
notranjih organov. Specialistični
izpit iz splošne
kirurgije je opravil
leta 1994 in na

oddelku ostal vse do sredine leta 2005, ko se je zaposlil v
Splošni bolnišnici Izola. S 1. junijem 2006 se je vrnil v celjsko
bolnišnico in postal predstojnik Oddelka za žilno kirurgijo.
Po slabem letu dni ste se iz izolske bolnišnice vrnili v
Splošno bolnišnico Celje. Ali je po vašem mnenju
zamenjava službe koristna izkušnja?
Dobra izkušnja, ki jo priporočam tudi drugim. Vsak kirurg bi
moral enkrat na deset let zamenjati službo, vsaj za pol leta.
Človek se tako nujno sreča z novimi ljudmi, novimi znanji,
drugačnim delovnim okoljem in organizacijo dela ter notranjo
organizacijsko kulturo. Tako nehote primerjaš, posnemaš in
prevzemaš dobre prakse in opuščaš tiste, ki morda ne
delujejo najbolje. To je najhitrejši način, da človek napreduje.
Izolska bolnišnica je približno trikrat manjša od celjske, vendar
tam manj kot tretjina kirurgov opravi za četrtino več
operativnega programa.
Ob prijavi za predstojnika oddelka ste priložili program
dela, v katerega ste zapisali svojo vizijo razvoja oddelka.
V katero smer se bo razvijala žilna kirurgija v prihodnje?
Sklerozacijsko terapijo varic na nogah bomo deloma prepustili
dermatologom, saj jo v določeni meri opravljajo že sedaj.
Tako bo glavna razvojna smer postala kirurgija arterij. Rad
pa bi vpeljal tudi že opuščeni operativni program ščitnice.
Ambulantno dejavnost bomo širili z ultrazvočno diagnostiko
ožilja. Opravil naj bi jo vsak ambulantno obravnavani bolnik
pred odločitvijo o nadaljnjem zdravljenju.
V začetku tega meseca je bila v Ljubljani konferenca o
uvajanju kakovosti v slovenske bolnišnice. S kakovostjo
se bomo začeli ukvarjati tudi v celjski bolnišnici. Kje
vidite priložnosti za izboljšanje kakovosti?

Področje, ki se mu bomo morali v bodoče zdravniki bolj
posvečati je prav gotovo področje zadovoljstva pacientov.
Na oddelku si bom prizadeval za uvedbo načela
profesionalnosti in prijaznosti do bolnikov in njihovih svojcev.
Načelo bo veljalo za vse udeležene, ki sodelujejo pri
obravnavi pacienta, medicinske sestre in še posebej za
zdravnike. Večina pritožb pacientov v tej in tudi ostalih
bolnišnicah je nastala prav zaradi pomanjkanja le-tega.
Avtoritativen odnos do pacienta mora po mojem mnenju
nadomestiti pozitiven odnos.
Primer dobre prakse, ki sem jo videl v Izoli, je sprememba
postopka obravnave bolnikov. Kirurg, ki bolnika obravnava
pri prvem pregledu v specialistični ambulanti, le-tega vodi in
spremlja skozi ves postopek diagnostične obravnave in
zdravljenja. Če je potrebno, ga sam tudi operira in spremlja
med rednimi kontrolnimi pregledi. Na Oddelku za žilno
kirurgijo je takšno obravnavo pacientov vpeljala že sodelavka
Brigita Švab, dr. med., zato omenjenih sprememb ne bo težko
uveljaviti.
Prav odnosi med zaposlenimi so kritična točka pri
zadovoljstvu le-teh. Menite, da bi samostojnost
zdravstvene nege, kot najštevilčnejše poklicne skupine,
pripomogla k izboljšanju medsebojnih odnosov?
Samostojnost, kot jo razumem jaz, je strokovna samostojnost
in jo imajo vse poklicne skupine že sedaj. Sicer pa mislim,
da je prava pot enakovredna obravnava vseh poklicnih
skupin, medsebojno sodelovanje in timski pristop pri
obravnavi bolnika. Vsak od nas ima svojo vlogo pri obravnavi
bolnika in vsaka je v procesu zdravljenja nenadomestljiva.
Zato se bom aktivno zavzemal za izboljšanje medsebojnih
odnosov med zdravniki in ostalimi sodelavci, vzpostavitev
timskega duha in pozitivnega pristopa do dela. Osebno bom
razvijal čut pripadnosti oddelku in bolnišnici.
Kje vidite Splošno bolnišnico Celje če 10 let?
Čez 10 let bo prišlo do menjave generacij. Na vodilna mesta
bo prišla generacija, ki je vzgojena v drugačnem, bolj
demokratičnem duhu. Splošno bolnišnico Celje vidim kot
bolnišnico, odprto za sodelovanje z drugimi bolnišnicami,
ostalimi zdravstvenimi zavodi, zasebniki. Bolnišnico, ki si bo
prizadevala za nenehno strokovno rast in uvajanje najboljših
praks. Bolnišnico, ki bo svoje paciente obravnavala kot
enakovredne partnerje.
Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija
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Adela Zagoričnik, dipl. m. s. –
človek in pol
V Ljubljani smo 19. aprila letos imeli XII. redno letno in IV.
volilno skupščino Sindikata delavcev v Zdravstveni negi (v
nadaljevanju ZN) Slovenije. V verifikacijski komisiji smo imeli
tudi našo kolegico Anico Justin dipl. m .s., sicer tudi članico
republiškega odbora Sindikata delavcev v ZN Slovenije.
Delovni začetek je postregel s prijetnim presenečenjem:
Adela Zagoričnik, dipl. m. s, je dobitnica priznanja »Človek
in pol«! Za zaključek pa je bila izvoljena tudi za članico
nadzornega odbora.

Nastala je Konfederacija sindikatov javnega sektorja.
Združeni boljše zastopamo, v ospredju pa je interes poenotiti
stališča in skupno nastopati.

Priznanje, ki ga vsako leto podeljuje
Sindikat delavcev v Zdravstveni negi Slovenije

Adela Zagoričnik, dipl. m. s., predsednica in Branka Šket,
dipl. m. s., članica izvršilnega odbora v prenovljenih
prostorih sindikata zdravstvene nege
Velikokrat je s strani naših sodelavcev slišati očitek, češ, »kaj
pa ta sindikat sploh dela?« Kar nekaj in zelo uspešno! Delo
na novem plačnem sistemu je pokazalo, da je za vlado to
prevelik zalogaj. Pogajanja še tečejo in računamo, da bodo
v letu 2006 doživela zaključek. Pokazalo se je, da v javnem
sektorju močno zaostajamo.
Dobremu občutku navkljub ni prišlo do obljubljene
spremembe Pravilnika o napredovanju. Do realizacije ni prišlo
zato, ker bi sprememba morala veljati tudi za druge poklice
v zdravstvu. To je bilo za vlado nesprejemljivo, minister za
zdravje pa je obljubo požrl. Prizadevanja za pridobitev
kadrovskih normativov so prinesla prve rezultate. Zbrani
podatki kategorizacije zahtevnosti bolnikov za bolnišnično
dejavnost potrjujejo trditev, da nas primanjkuje med 30 % in
40 % vseh zaposlenih.
Reforme vlade so v javnosti močno odmevale. Sindikati
javnega sektorja so se prvič tako organizirano pridružili
protestu vseh sindikatov v državi. Odziv predsednika države
je bil, milo rečeno, » smešen«, ko nam je svetoval, da naj bo
protest organiziran v lepšem vremenu. Moral se bo sprijazniti,
da brez dialoga reform ne bodo mogli izpeljati.
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»Naša Adela«, kot ji rečemo člani sindikata delavcev v ZN,
si je to priznanje več kot zaslužila. Prevzela je vodstvo
sindikata delavcev v ZN v Splošni bolnišnici Celje pod zelo
neugodnimi pogoji. Ker pa je kolegica Adela človek, ki
pozitivno gleda na življenje, in se ne ozira nazaj, je v delu
Sindikata delavcev v ZN opaziti korenite spremembe.
Nekoč niso tako močno naglašali uspeha kot vodila za
življenje, zlati zato, ker ga niso dvigovali vedno više kot valuto
na borzi življenja. Ljudje niso vsega postavljali na kocko, niso
doživljali »mejnega »položaja«. Mejni položaj je pojem
novega časa. Prinaša moralno stisko. Bolj, ko kdo postavlja
uspeh na najvišji klin vrednostne lestvice, bolj je v nevarnosti,
da zapostavlja moralne vrednote. Morala pa je vendarle več
kot uspeh! Tisti, ki mu uspeh pomeni več kot morala, meni,
da sme uporabiti vsa sredstva, tudi nedovoljena, brezobzirna
in drugim škodljiva. Pri tem pa pozablja, da se zloraba
naravnega reda vrednot najprej maščuje nad njim samim.
»Naša Adela« pa je za uspešno delo najprej zavihala rokave
in se poslovila od preteklosti: včeraj je bilo narobe, jutri pa
bo pravilno. Temu bi lahko rekli tudi: gledati na cilj. Za prejeto
priznanje ji člani Sindikata delavcev v Splošni bolnišnici Celje
iskreno čestitamo.
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo

Splošna bolnišnica Celje

Seznam aktivnih udeležb na kongresih in
seminarjih za obdobje maj-junij 2006
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Marjana Kresnik
Prav ob 100. obletnici Oddelka za infekcijske bolezni in
vročinska stanja je odšla v pokoj po 36 letih dela v celjski
splošni bolnišnici zaslužna in nadvse skromna medicinska
sestra Marjana Kresnik.
Rodila se je 20. 07. 1949 v Celju. Po končani osnovni šoli v
Štorah se je l. 1964 vpisala v Šolo za zdravstvene delavce v
Celju in jo zaključila l. 1979.

Marjana Kresnik s sodelavci na oddelku

V l. 1967 – 1968 je bila sprva začasno zaposlena na
Infekcijskem oddelku kot bolniška strežnica. Ko je l. 1979
nastopila službo kot medicinska sestra pripravnica, se je hitro
znašla v novi vlogi, saj je bila vselej zelo delovna in marljiva.
Zaradi majhnega števila medicinskih sester je morala po
opravljenem strokovnem izpitu zelo pogosto opravljati nočno
službo in po l. 1979, ko se ji je rodil sin Blaž, kot mati
samohranilka vseskozi ob tem skrbeti tudi za svojega otroka.
Poleg nenehne skrbi za zdravstveno nego in primeren odnos

Študijski dosežki
naših sodelavcev v
zadnjem obdobju:
Na Visoki zdravstveni šoli Maribor so študij zaključile:
Ana Seničar, dipl. m. s. – 3. 4. 2006
Ivana Lapoši, dipl. m. s. – 25. 5. 2006
Simonca Strajnar, dipl. m. s.– 26. 5. 2006
Božica Koritnik, dipl. m. s – 2. 6. 2006
Alenka Zore, dipl. m. s. – 5. 6. 2006
Majda Hrastnik, dipl. m. s. – 9. 6. 2006
Janja Blatnik, dr. med., spec. pediatrije, je 12. 4. 2006
zagovarjala magistrsko delo na MF v Zagrebu in si
pridobila akademski naziv »magister znanosti«, ki je v
postopku nostrifikacije v RS.

do bolnikov je sestra Marjana vzorno skrbela za sanitarnohigiensko vzdrževanje oddelka, vseskozi pa je tudi veliko
doprinašala k visoki higienski zavesti sodelavcev in
preprečevanju križnih infekcij.
Ob praznikih in svečanih trenutkih je vselej znala poskrbeti
za »domač pogrinjek« tudi na oddelku. Pogosto je sodelavce
razveseljevala s svežim cvetjem, ob različnih priložnostih je
pripravila domiselne domače izdelke. Ob praznovanjih in
oddelčnih družabnih prireditvah je rada poskrbela za skeče,
družabne igre, pa tudi druga presenečenja.
Sicer se je sestra Marjana vseskozi strokovno izobraževala
in prenašala svoje izkušnje na mlade rodove medicinskih
sester. Zadnja leta je zaradi bolezni lahko opravljala le lažja
dela medicinske sestre.
Sestro Marjano si bomo zapomnili kot vestno, skromno,
neumorno in tiho sodelavko, ki jo bomo pogrešali na vsakem
koraku.
Naši sestri Marjani sedaj vsi sodelavci želimo, da bi lahko
uživala zaslužene dni v pokoju. Zelo bomo veseli, če nas
bo še obiskovala, se z nami družila in poklepetala.
Prim. prof. dr. Gorazd
Lešničar, dr. med., svetnik s sodelavci
Oddelek za infekcijske
bolezni in vročinska stanja

Delovni jubileji v
mesecih maju in juniju
2006
10 LET
1. Stanka Habjanič, Nevrološki oddelek
2. Martina Pečovnik, Oddelek za ortopedijo in športne
poškodbe
20 LET
1. Ljudmila Fidler, Urgentni oddelek
2. Samo K. Fokter, Oddelek za ortopedijo in športne
poškodbe
3. Mojca Pipinič, Laboratorij
4. Darko Poznič, Služba za investicije, preskrbo in
vzdrževanje
5. Zinka Pušnik, Služba za investicije, preskrbo in
vzdrževanje
6. Matjaž Sajovic, Oddelek za ortopedijo in športne
poškodbe
30 LET
1. Tanja Bajagič, Finančno ekonomska služba
2. Terezija Zemljak, Služba zdravstvene nege
Vsem jubilantom čestitamo!
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Bolnišnica, to smo ljudje
Bil je eden tistih pustih dni, kakršnih je bila letošnja deževna
pomlad prepolna. A v vrtcu Tončke Čečeve na Mariborski
cesti v Celju sta vladala prijazen živžav in radovedno
pričakovanje.
V okviru učne vsebine predstavljanja poklicev je tamkajšnje
naše otroke obiskal pravi, pravcati mavčar – Andrej Kramar
iz Splošne bolnišnice Celje.
Mavčevi povoji in vata, mavčarjevo orodje in vedro vode na
spretno improviziranem delovnem pultu, nazorni diapozitivi
in poučna razlaga so otroke zelo pritegnili.Vprašanja so kar
deževala, smeha je bilo pa tudi na pretek.
Če je bilo treba prvega prostovoljca za mavčenje še malo
opogumljati, se jih je nato kar trlo – mavec na roki je bil res
hit tistega petka.
Da po poškodbi ne smeš jesti in piti, sneti takoj ves nakit,
imobilizirati poškodbo do prihoda v bolnišnico in še cel kup
koristnih nasvetov so si otroci gotovo dobro zapomnili.

Mavčenje je lahko tudi zabavno
»Mavčar povije roko, pa nogo ali hrbet, če se poškoduješ.
Pa hitro je treba dat prstan dol.«
(Rok)
Violeta Božanić, ekon.
Nabavna služba

Stanje zaposlenih na
dan 31. 5. 2006
(določen, nedoločen čas, prihodi in
odhodi v mesecu aprilu in maju
2006)

Andrej Kramar z malimi nadebudneži
To nedvomno potrjujejo njihove kasnejše izjave :
»Rešilec pelje, ko je kdo poškodovan. Pokličejo 112, pa hitro
pridejo, ga dajo na voz in ga dajo zadaj. Eden je zraven, da
vidi, če kdo umre. Potem pa mora iti čez rdečo luč, pa ga ne
ustavi policaj.«
(Nik)
» Ko so zavijali roke, mi je bilo najbolj všeč. Zavijali so jih tak
okrog s povojem. Imeli so take škarje s kljunom.«
(Maja)
»Najprej mi je dal suh gips, potem moker gips, potem pa trdi
gips. Na koncu je dal še malo lepilnega traka. Ko je končal,
sem moral držati roko navzgor in migati s prstki.«
(Klemen)

Stanje zaposlenih na dan 31. 5. 2006:
Nedoločen čas: 1463 delavcev
Določen čas:
170 delavcev
Skupaj:
1643 delavcev
Prihodi v mesecu
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

aprilu in maju 2006
1 zdravnik specialist internist
6 zdravnikov specializantov
5 zdravnikov sekundariju
1 dipl. inž.lab. biomed.
3 diplomirane medicinske sestre
1 diplomirana fizioterapevtka
1 VMS
5 zdravstvenih tehnikov
1 strojni pralec-likalec-distributer
1 kuhar II

Odhodi v mesecu
o
o
o
o
o

aprilu in maju 2006
4 zdravniki specializanti
4 zdravniki sekundariji
3 zdravstveni tehnik
1 zdravstvena administratorka
1 vratar informator
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Anton Ravnjak
stotič daroval kri
6. junija 2006, je bilo na Oddelku za transfuziologijo nekoliko
bolj slovesno, kot običajno, saj je stotič daroval kri dolgoletni
krvodajalec Anton Ravnjak. Na tokratni odvzem je prišel kar
v spremstvu vse družine, ki ga je lahko spremljala skozi
celoten postopek odvzema krvi. Predstojnica Oddelka za
transfuzilologijo, Janja Pajk, dr. med., se mu je ob tej
priložnosti zahvalila s spominskim darilom.

Nasmejan in v krogu svoje družine je gospod Ravnjak
stotič daroval kri
Gospod Anton Ravnjak se je rodil 25. aprila 1943 v Zrečah,
kjer tudi živi. Je upokojenec, po poklicu rudarski tehnik. Prvič
je daroval kri leta 1963, med letoma 1964 in 1965, ko je bil
na služenju vojaškega roka v Banji Luki, pa je daroval kri še

dvakrat: enkrat redno, drugič na nujni klica za direktno
transfuzijo. Darovalca krvi s krvno skupino 0 Rh pozitivno so
namreč iskali za dvajsetletno dekle, ki se je poškodovalo v
prometni nesreči. Gospod Ravnjak se je prijavil brez
premišljevanja in šele naslednji dan izvedel, da je daroval kri
za hčerko komandata vojašnice. Za nagrado je tako dobil 10
dni dopusta, ki ga je z veseljem preživel v krogu domačih.
Od leta 1970, ko je delal v Kometu Zreče, pred tem je delal v
Rudniku Velenje, pa do upokojitve v letu 2001 je kri daroval
vsake tri mesece, zadnjih 15 let na Transfuziološkem oddelku
Splošne bolnišnice Celje. Svojemu poslanstvu, pomagati
bolnim in ponesrečencem, ki potrebujejo kri, je ostal zvest
tudi po upokojitvi.
Suzana Prezelj
Direkcija, viš. upr. del.

MEDICINSKA STROKA

EUROTRAUMA 2006
Od 14. do 17. maja 2006 je v Ljubljani v Cankarjevem domu
potekal 7. evropski travmatološki kongres. Prvič v zgodovini
je Republika Slovenija dobila organizacijo takšnega
mednarodnega kongresa. Za organizacijo smo aktivno lobirali
na 5. evropskem travmatološkem kongresu leta 2002 na
Dunaju, kjer smo prof. Martin Tonin, prof. Radko Komadina
in prim. Miodrag Vlaović uspeli prepričati prof. Haralda
Tscherneja iz Nemčije, prof. Vilmosa Vésceiia iz Avstrije ter
druge travmatološke veličine v Evropi, da smo takšen kongres
sposobni izpeljati v Sloveniji pod okriljem Društva
travmatologov Slovenije tako organizacijsko kot finančno.
Kongres je prvič združeval dve evropski organizaciji kirurgov:
travmatologe (ETS – European Trauma Society) in urgentne
kirurge (EATES- European Association of Trauma and Emer-
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gency Surgeon). Organizacijo v Cankarjevem domu je
prevzela družba marketinga Cankarjevega doma, hotelski
in turistični del pa celjska turistična agencija Komptur.
Organizacijski in znanstveni odbor sta opravila velikansko
delo, tako da je bil kongres prvič popolnoma elektronski, kar
pomeni, da je celoten proces prijavljanja, pošiljanja in
sprejemanja prispevkov, kot tudi ocenjevanja, potekal le po
spletni poti. Glavne teme kongresa so bile:
 Geriatrična travmatologija, kjer smo obravnavali
tipične poškodbe starostnikov (kolk, hrbtenica,
politravma);
 Navigacija v travmatologiji; tovrstno tehnologijo
uporabljamo, kjer kirurgovo oko in roka nista več
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edina možnost za natančno operiranje. To so
posebne naprave, ki vodijo kirurga med operacijo
na različnih področjih, kot so nevrokirurški posegi,
transpedikularna fiksacija zlomov hrbtenice itd.;
Politravma, kjer je imel naš oddelek v eni od sekcij
politravme praktično 70 odstotkov prispevkov in kjer
smo poudarili, da zlata minuta nadomešča zlato uro;
Pristopi h kompleksnim poškodbam medenice;
Patološki zlomi;
Poškodbe trebuha;
Obravnava zapletov pri poškodbah;
»Cost benefit« v travmatologiji – razmerje med
stroški zdravljenja in koristnostjo tega zdravljenja
za poškodovanca.

Slednja tema je potekala v povezavi s Posvetom o
nezgodnem zavarovanju, ki ga je organiziralo Strokovno
združenje sodnih izvedencev medicinske stroke. Posveta,
ki je bil v torek, 16. maja, se je udeležilo približno 300
udeležencev. Na njem smo izvedenci medicinskih strok
razpravljali s pravniki, sodniki in zavarovalničarji o različnih
pogledih na načine ocenjevanja poškodovancev za
zavarovalnico. Posvet je bil razdeljen na štiri sklope s skupno
20 predavanji. Na tem posvetu je bil prim. Miodrag Vlaović v
predsedstvu enega sklopa predavanj ter hkrati predaval na
temo Diagnostika in objektivizacija bagatelnih poškodb.

udeležencev je bil to eden od največjih medicinskih kongresov
pri nas in največji kirurški kongres, kar jih je bilo do danes
organiziranih v Sloveniji ali na ozemlju bivše Jugoslavije.
Na kongresu je bilo 11 plenarnih predavanj priznanih tujih
strokovnjakov. Hkrati je potekalo 8 satelitskih simpozijev z
ozko izbranimi strokovnimi temami:
 What’s new in pelvic and acetabular surgery,
 Introduction to the PolyAx knee fracture system,
 Anatomical Nail: Sirus femur and tibia,
 Expert nailing system. Clinical application and results,
 Preparing the wound bed for faster healing,
 The use of VAS therapy in traumatic wounds,
 Guidelines for the management of the open abdomen in
 VAC therapy clinical experience in abdominal
wounds.
Kongres je spremljala razstava tujih in domačih izdelovalcev
medicinske opreme: operacijskih materialov, naprav za varno
operiranje, operacijskih miz, ipd.
Prof. dr. Radko Komadina je bil glavni tajnik kongresa, prim.
Miodrag Vlaović in asist. mag. Drago Brilej sta bila člana
nacionalnega organizacijskega odbora kongresa. Pri ožji
logistični organizaciji, sprejemu ter spremstvu tujih vabljenih
predavateljev in članov mednarodnega znanstvenega odbora
je v imenu našega oddelka sodeloval Andrej Strahovnik.
Travmatološki oddelek naše bolnišnice je na kongresu
sodeloval z 12 ustnimi prezentacijami in dvema posterjema,
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo s 4 ustnimi
prezentacijami, Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo
z dvema ustnima prezentacijama in enim posterjem, Oddelek
za kirurgijo roke, opekline, plastično in rekonstruktivno
kirurgijo z eno ustno prezentacijo in enim posterjem, Oddelek
za ortopedijo in športne poškodbe z eno ustno prezentacijo
ter Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo z eno ustno
prezentacijo; skupno so zdravniki naše bolnišnice na
kongresu sodelovali z 21 ustnimi prezentacijami in 4 posterji.

Cankarjev dom v času od 14. do 17. maja 2006

Največji medicinski kongres v Sloveniji
Udeleženci Eurotraume 2006 so prišli iz evropskih dežel ter
Japonske, Južne Koreje, ZDA, Kanade, Iraka, Irana in Indije.
Skupno je sodelovalo 1.357 udeležencev iz 51 držav z več
kot 800 prispevki. Ti so bili objavljeni v kongresnem zborniku,
objavljeni pa bodo tudi v suplementu strokovne revije European Journal of Trauma. Poleg Slovencev je bilo največ
udeležencev iz Velike Britanije - 157 travmatologov. Po številu

Sodelovali smo v predsedstvih osmih kongresnih sekcij:
 politravma - prim. Miodrag Vlaović,
 geriatrična travmatologija - asist. mag. Drago Brilej,
 geriatrična travmatologija – prof. dr. Radko
Komadina,
 o poškodbah spodnjih udov - prim. Miloš Kosanović,
 o poškodbah mehkih tkiv - prim. Božidar Buhanec,
 o intramedularni fiksaciji dolgih kosti - prim. Miodrag
Vlaović,
 o razmerju med stroški zdravljenja in koristnostjo
tega zdravljenja za poškodovanca – asist. dr. Samo
K. Fokter,
 o pediatriji in rehabilitaciji – prim. mag. Aleš Demšar.
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V obliki ustnih prezentacij smo travmatologi predstavili naše
izkušnje z naslednjimi prispevki:
 Balloon kyphoplasty in traumatic fractures of the
thoracolumbar spine. Preliminary experience in 9
cases - (M. Vlaović);
 Quality control and improvement of care in the treatment of polytraumatized patients in Celje from 1992
to 2005 - (M. Vlaović);
 External fixation in central acetabular fracture dislocations in patients with multiple injuries – (R.
Rusek);
 Percutaneous suturing of the ruptured Achilles tendon in professional and recreational athletes - (M.
Kosanović);
 Subcutaneous suture technique in repair of neglected Achilles tendon ruptures – (M. Kosanović);
 The treatment of fractures with segmental bone
defects of the tibia and femur by the method of unilateral external fixation – (B. Buhanec);
 Common mistakes in initial treatment of multiple
injured patients – (B. Buhanec);
 Treatment of displaced malleolar fractures at children – (S. Mihaljević);
 External fixation of forearm fractures on a growing
skeleton – (F. Vindišar);
 Comparing results of treatment of major trauma
patients between institutions – is TRISS methodology valid tool? – (D. Brilej);
 Major trauma in elderly – (D. Brilej);
 Biomechanical aspects of compressive vertebral
fractures and their treatment with balloon
kyphoplasty – (M. Gajšek);
 Bone infection with MRSA – (D. Četina);
 Case report: a 10,5-year-old boy with an open tibial
shaft fracture and defect of tibia treated with a segment bone transport – (F. Vindišar).
Sedmi evropski travmatološki kongres v Ljubljani je bil izredno
dobro obiskan. Dvorane so bile polne in razprave kakovostne
ter strokovno bogate, tako da so imeli moderatorji polne roke
dela zaradi časovne stiske. Strokovno so evropski kongres
zelo popestrili predvsem britanski kolegi s kakovostnimi
prispevki, ki so bili analitični in strokovno zelo dobro izdelani.
V travmatologiji, kot tudi v drugih vejah kirurgije, prihajajo
vse bolj v ospredje neagresivne operativne metode (minimal invasive surgery), še posebej na področjih hrbtenične
kirurgije, kirurgije dolgih kosti, oskrbe kominutivnih zlomov,
oskrbe intraartikularnih zlomov in endoskopske kirurgije v
travmatologiji, tako v trebuhu, kot v prsnem košu.
Na našem oddelku izvajamo že vse prej naštete operativne
posege; nekatere pogosteje, kot je npr. kostna operativna
oskrba, ki jo bomo v tem letu dopolnili z minimalnim kirurškim
posegom pri aplikaciji parcialne kolčne proteze pri
starostnikih, balonska kifoplastika, endoskopska revizija
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toraksa in abdomna, ter uvedba resorptivnih ploščic z
resorptivnimi vijaki za fiksacijo sklepnih in prisklepnih zlomov
pri mladostnikih.
Družabni del kongresa je bil zelo profesionalno organiziran.
Nad njim so bili navdušeni vsi tuji obiskovalci, pa tudi mi,
domačini. Sprejem za organizacijski in znanstveni odbor je
bil večer pred uradnim pričetkom kongresa v Autocommercu
pod nadzorom bivšega osebnega kuharja maršala Tita, g.
Oselija. Prav tako sta bili pogostitvi izvrstni tudi na
Ljubljanskem gradu in v Cankarjevem domu.
V zaključku bi poudaril, da je bila tako visoka udeležba
zdravnikov našega oddelka na tem kongresu možna le zaradi
izrednega razumevanja naše direktorice, ge. Štefke Presker,
in dejstva, da je kongres potekal v Sloveniji.
Prim. Miodrag Vlaović, dr. med.
Travmatološki oddelek

Zahvala zdravstvenemu
osebju
Travmatološkega
oddelka
V soboto, 22. aprila, je umrla naša mama Antonija Bračko
iz Zibike. Ob njeni smrti so prve hvaležne misli namenjene
vam, ki ste ji dva meseca pomagali v njenem krčevitem
boju za življenje.
Hvala vam za razumevanje, ko nas je bilo ob njeni postelji
mnogokrat več, kot je dovoljeno. Hvala za vse prijazne
besede, namenjene njej in nam, ki smo jo obiskovali.
Dokazali ste, da vam delo z bolniki ni le služba, ampak
življenjsko poslanstvo. Naj bo življenje z vami prijazno,
tako kot ste bili vi do naše mame.
Tako sončen, kot je bila sama, je bil dan, ko smo jo
pokopali…
V imenu hvaležne družine Bračko
Mira Rupnik
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MRSA in druge bolnišnične
okužbe bomo uspešno
obvladovali le s skupnimi napori
vseh zaposlenih
Čeprav je v lanskem letu v naši bolnišnici pomembno upadlo
število bolnikov, pri katerih smo osamili proti meticilinu
odporen stafilokok aureus (MRSA), pa nas ti rezultati ne
smejo zavesti, saj endemija MRSA v slovenskih bolnišnicah
še ni zatrta. Poleg tega pa smo še vedno priča tudi
epidemičnim pojavom prenosa omenjene bakterije, zlasti na
tistih bolnišničnih oddelkih, kjer se zdravijo imunsko najbolj
oslabljeni bolniki, to pa so zlasti internistični in kirurški
intenzivni oddelki.

Ker na letni ravni uspešno dekoloniziramo le cca 20 – 30
bolnikov, smo lahko upravičeno zaskrbljeni, saj se leglo, t.j.
skupno število koloniziranih oseb, med prebivalstvom
povečuje. Zaskrbljujoča pa so tudi poročila o pojavu novega
seva MRSA domačega okolja, ki kaže v primerjavi z
bolnišničnim sevom MRSA drugačen odziv na protimikrobna
sredstva. Zlasti okužbe kože, ki jih povzročijo MRSA sevi
domačega okolja, se kažejo tudi s težjim in prognostično bolj
zaskrbljujočim potekom.

MRSA
Kritično moramo presojati tudi doslednost pregledovanja, t.j.
presejanja bolnikov na prisotnost MRSA ob prihodu in odhodu
iz bolnišnice. Z nadzornimi kulturami smo v naši bolnišnici v
preteklem letu prepoznali le okoli polovico vseh z MRSA
koloniziranih bolnikov, kar po izkušnjah zlasti skandinavskih
držav pomeni še premajhno doslednost zgodnjega
prepoznavanja morebitne MRSA kolonizacije.
Večkrat prepozno, pa tudi nedosledno testiranje bolnikov na
MRSA ne prikaže realne epidemiološke situacije. Tako lahko
le za eno tretjino v lanskem letu prepoznanih koloniziranih
bolnikov z MRSA v naši bolnišnici prepričljivo trdimo, da so
bili naseljeni z MRSA že ob vstopu v našo bolnišnico, pri
več kot eni tretjini bolnikov (t.j. okoli 70), pa smo MRSA pri
diagnostično-terapevtskih in negovalnih postopkih na bolnika
prenesli pri nas.
Razlogi za prenose so predvsem v nedosledni higienizaciji,
t.j. dezinfekciji rok bolnišničnega osebja. Pri nekaj manj kot
tretjini bolnikov s prepoznano MRSA okužbo pa žal časovno
in krajevno okužbe nismo mogli opredeliti, ker smo nadzorne
kulture odvzeli po več kot dveh dneh hospitalizacije.

Razkuževanje rok
Zgodnje prepoznavanje okužbe, povzročene z MRSA, je sicer
neprecenljivega pomena pri izboru ustreznega antibiotika.
Večinoma lahko uporabimo le glikopeptide, t.j. vankomicin
oz. teikoplanin. Oksazolidinon (linezolid) je na voljo šele v
zadnjem času, nekateri novejši glikopeptidi in tetraciklini pa
še niso v rutinski uporabi.
Zavedati se moramo, da še vedno preti nevarnost nadaljnjega
naraščanja deleža MRSA med vsemi s stafilokokom
aureusom povzročenimi okužbami. Večkratne dekolonizacije
pri isti osebi pa lahko povzročijo tudi odpornost na edini lokalni
proti MRSA delujoči antibiotik, t.j. mupirocin.
V splošnem si moramo prizadevati za racionalno uporabo
antibiotikov, saj le-ti povzročijo tudi neodpornost kože in
sluznic in s tem večjo sprejemljivost za kolonizacijo z MRSA.
Zgodnje prepoznavanje z MRSA naseljenih oseb pa je
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velikega pomena tudi pri izboru ustreznega načina izolacije.
Kontaktna izolacija je v primerjavi s standardno veliko bolj
zahtevna, saj poleg osamitve ali kohortnega združevanja
bolnikov zahteva višjo stopnjo higienske osveščenosti,
poostreno higiensko ukrepanje, večje število izobraženega
in izkušenega osebja itd.

Bolniška soba z bolnikom v izolaciji
Dosledno je potrebno upoštevati vsa higienska načela pri
uveljavljanju asepse, predvsem z dosledno dezinfekcijo rok
in uporabo zaščitne opreme (rokavice, očala, maske, zaščitna
obleka…).
V splošnem je potrebno skrbeti, da oddelki niso prezasedeni
z bolniki, kakor tudi za čim krajši čas hospitalizacije, zlasti
akutnih bolnikov. Če ni nujno potrebno, MRSA pozitivnih
bolnikov ne premeščamo na druge bolnišnične oddelke.
Izvajati moramo dosledno čiščenje in razkuževanje ter
prezračevanje oddelkov. Vodstvo oddelka mora vseskozi

Zelo pomembno je higiensko vzdrževanje
pripomočkov
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skrbeti, da so vse izmene ustrezno zasedene z zadostnim
številom izkušenega medicinskega osebja glede na število
in vrsto bolnikov. To zlasti velja za intenzivne oddelke, kjer
kolonizacije z MRSA, pa tudi druge bolnišnične okužbe
pričnejo naraščati, kadar je preobremenjenost negovalnega
tima več kot 25%.
Zlasti oddelčni kontaktni zdravniki za obvladovanje
bolnišničnih okužb bodo morali v bodočnosti odigrati
pomembnejšo vlogo pri preprečevanju kolonizacij z MRSA.
Njihova pomoč predstojnikom ter dajanje strokovnih nasvetov
in vzpodbud, kakor tudi lastni zgledi ostalemu zdravstvenemu
osebju, bodo pomemben doprinos v skupnem prizadevanju
za zatrtje legla MRSA.
KOBO bo predvidoma v letošnji jeseni pripravila tudi sistem
za računalniško opozarjanje ob sprejemu v bolnišnico že
znanih MRSA pozitivnih oseb, s ciljem njihove takojšnje
ustrezne namestitve in povečane higienske budnosti.
V času bolnišnične endemije MRSA izvajamo dekolonizacijo
s klorheksidinom in mupirocinom le izjemoma, predvsem pa
individualno in po tehtnem premisleku. Pri tem je potrebno
upoštevati tudi vse kontraindikacije za dekolonizacijo (odprte
rane, ulkusi, vstavljeni tubusi, urinski katetri, i. v.
narkomanija…).
Potrebno je nenehno izobraževanje celotnega zdravstvenega
osebja, pa tudi bolnikov in svojcev oz. obiskovalcev. Timsko
delo nudi možnost za medsebojno opozarjanje na »higienske
prekrške«, saj rabimo zelo veliko časa, preden nam pravilne
higienske navade pridejo v »meso in kri«, predvsem pa v
našo podzavest. Kajti – rečeno še ne pomeni, da smo slišali
in slišano še ne pomeni, da smo razumeli; razumljeno ne
pomeni, da se strinjamo in strinjanje ne pomeni, da bomo
naredili. Narejeno še ne pomeni, da bomo vedno naredili
enako (pravilno). Šele vselej pravilno, že podzavestno in
refleksno izvedeno dejanje pri dezinfekciji rok tudi takrat, ko
nas nihče od nadrejenih ne opazuje, pomeni dosežen končni
cilj higienskega izobraževanja.
V prihodnje bomo morali pogosteje opozarjati državne
zdravstvene institucije na potrebo po izgradnji večjega števila
negovalnih oddelkov, tako v bolnišnicah kakor izven (domovi
starejših občanov, zdravilišča, okrevališča, itd.), predvsem s
ciljem okrepitve higienskih postopkov in varnejših osamitev.
S tem bi tudi lažje omejili prenose MRSA in drugih bolnišničnih
klic. Zavedati se moramo, da bomo le z zmanjšanjem
skupnega števila MRSA bacilonoscev ustvarili realne
možnosti za postopno prekinitev MRSA endemij v naših
bolnišnicah in domovih starejših občanov.

Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., svetnik
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Splošna bolnišnica Celje

Osteoporoza – nova paradigma
Osteoporoza postaja zaradi starajočega se prebivalstva v
Evropi, Severni Ameriki, Avstraliji in drugih razvitih delih sveta
vse pomembnejša bolezen. Zaradi vse večjega števila ljudi,
ki doživijo zlom zaradi krhkosti kosti kot posledice
osteoporoze, ter zaradi višjega standarda in želja starostnikov
za kakovostno življenje, se večajo tudi njihove zahteve do
izvajalcev zdravstva. Podatki zbujajo skrb:
 število žena z osteoporozo in zlomi je večje, kot
število bolnic z rakom dojke;
 število moških z osteoporozo in zlomi je večje, kot
je število bolnikov z rakom prostate.
V Evropi se dogodi zlom zaradi osteoporoze vsakih 30
sekund. Vsaka peta žena in vsak osmi moški bosta v svojem
življenju doživela enega od zlomov, značilnih za osteoporozo.

Značilnosti zlomov
Za osteoporozo je značilna lokalizacija v betičastih razširitvah
dolgih cevastih kosti ob sklepih in ob hrbteničnih vretencih
(povsod, kjer je kost pri mladem zdravem človeku izpolnjena
z obilo gobastega kostnega tkiva) in nizka energija, ki je
potrebna, da se kost prelomi (padec s stojne višine).

je Svetovna zdravstvena organizacija opredelila osteoporozo
kot zmanjšano vsebnost mineralne kostne gostote pri ljudeh
tedaj, ko je bila mineralna kostna gostota v 2., 3. in 4.
ledvenem vretencu za dve in pol standardni deviaciji manjša
od gostote pri mladi osebi istega spola. Leta 1996 smo v
Berlinu na zadnjem kongresu Evropske federacije za
osteoporozo pred združitvijo s Severnoameričani v International osteoporosis foundation (IOF) širjenje osteoporotičnih
zlomov poimenovali tiha epidemija (silent epidemy). Leta
1998 se je EFFO združil z ameriškim NOF v International
osteoporosis foundation in v sodelovanju s Svetovno
zdravstveno organizacijo krepko pospešil raziskovanje na
tem področju, iskanje novih diagnostičnih in terapevtskih
možnosti, predvsem pa povečal napore pri sprotnem
posodabljanju smernic za zdravljenje te bolezni. Leta 2006
se je pojavila potreba po spremembi paradigme o
osteoporozi. Celo desetletje smo ob vse večji dostopnosti
denzitometrije »zdravili« predvsem izvid denzitometrije. Z
zdravili bisfosfonati smo dvigovali vsebnost mineralov v
spongiozni kosti, pri čemer smo zlasti kirurgi, ki zdravimo
zlome, ugotavljali, da denzitometrija nima 100-odstotne
napovedne vrednosti tveganja za zlom. Mineralna kostna
gostota (meritve z denzitometri) je sedaj detronizirana.
Predstavlja le enega od velikih dejavnikov tveganja (major
risk factors), ostali so tudi spol, starost, rasa bolnika,
predhodno dolgotrajno jemanje kortikosteroidov ipd. Ugotovili
smo, da je starostnik, ki je v svoji zdravstveni zgodovini že
padel s stojne višine, mnogo bolj izpostavljen nastanku
osteoporotičnega zloma kot starostnik, ki še nima izkušenj s
padci. V prvem primeru je verjetnost za nastanek zloma v
primerjavi s starostnikom brez padcev 13-krat povečana
(relativno tveganje 26 proti 2). Kirurgi ugotavljamo, da ima
39 odstotkov bolnikov, ki doživijo značilni zlom za osteoporozo
v tretjem življenjskem obdobju, mineralno kostno gostoto nižjo
od –2.5 standardne deviacije glede na mlado odraslo osebo
istega spola, da je pri 50 odstotkih bolnikov z osteoporotičnimi
zlomi prisotna osteopenija, pri 11 odstotkih pa je kostno tkivo
zdravo in ne kaže nikakršnih znakov osteoporoze. Kost pa
se je pri padcu vendarle prelomila! Govorimo o štirih

IOF svetovni kongres o osteoporozi
Verjetno je bila zaradi zavedanja o pomembnosti tematike
udeležba na svetovnem kongresu za osteoporozo med 2. in
6. junijem 2006 v Torontu tolikšna. Natančnih podatkov
organizatorji med kongresom še niso posredovali javnosti.
Zanesljivo pa je bilo zbranih več kot 2.000 zdravnikov iz
prakse in raziskovalcev z vsega sveta. Svetovno združenje
za osteoporozo je opravilo v zadnjih 15 letih pomembne
korake. Leta 1990 so v Kopenhagnu na consensus
konferenci sprejeli opredelitev osteoporoze, ki je izhajala iz
tedanjih diagnostičnih zmožnosti (denzitometrija). Leta 1994
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najpomembnejših zlomih zaradi osteoporoze (major four):
zlomi zapestja, zlomi nadlaktnice ob ramenskem sklepu,
zlomi hrbteničnih vretenc in zlomi zgornjega dela stegnenice.
Izredno pomembno je tudi spoznanje ortopedskih in
travmatoloških kirurgov, ki zlome zaradi osteoporoze
zdravimo, da je ob novo nastalem zlomu bolnika potrebno
ob ali po zdravljenju zloma napotiti k ustreznemu zdravniku,
ki bo opredelil tudi osnovno bolezen, ki je zlom povzročila.
Zanemarjanje zdravljenja osnovne bolezni predstavlja »vitium
artis«.
Z novo paradigmo o osteoporozi prihajajo tudi nove smernice
Svetovne zdravstvene organizacije, ki ne temeljijo izključno
na meritvah mineralne kostne gostote, temveč upoštevajo
tudi druge velike dejavnike tveganja. Na obzorju so tudi nova
zdravila antiRANK L, antikatepsin K, »super serm«, zdravila

za učinkovitejšo disociacijo kostne remodelacije in podobno.
Zaradi ugotovljene slabše zanesljivosti denzitometrije so na
obzorju tudi nove diagnostične metode, predvsem periferni
mikro QCT, ki ob gostoti pokaže tudi kostno strukturo (eden
od parametrov kakovost kosti).
Kongresa smo se Celjani udeležili aktivno. Dr. Samo Fokter
je predstavil svoj doktorat v zvezi z vplivom zdravil na
periprotetično mineralno kostno gostoto po vstavitvi kolčne
proteze. Mag. Alenka Repše Fokter je predstavila doktorsko
delo o napovedni vrednosti analize brisov vaginalne sluznice
po Papanicolau s tveganjem za osteoporozo. Oba prispevka
sta bila dobro sprejeta.
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik
slovenski nacionalni koordinator SZO za Desetletje gibal
Direkcija

Zagorelost je v resnici znak
poškodbe kože
Izpostavljanje soncu povzroča pospešeno
staranje kože in rakave bolezni
Ob dnevu sonca, ki ga praznujemo 28.
maja, dermatologi opozarjamo na
škodljive učinke sonca in pomen
zaščitnih ukrepov pred ultravijoličnimi
žarki, ki so zaradi povečanega
prehajanja skozi stanjšano ozonsko
plast mnogo močnejši, kot pred
desetletji. Zaradi čezmernega
izpostavljanja soncu opažamo
pospešeno staranje kože in pogostejše
pojavljanje različnih vrst kožnega raka,
pa tudi nekaterih drugih kožnih bolezni
in nekaterih oblik sive očesne mrene.
V toplejših dneh veliko ljudi ne razmišlja,
da predstavlja tudi sprehod po mestu
in posedanje na terasah mestnih vrtov
in lokalov izpostavljanje soncu. Enako
velja tudi za vse športne in druge
dejavnosti na prostem: smučanje,
plavanje, hojo v hribe, kolesarjenje, tek,
tenis, vrtnarjenje - 80% izpostavljanja
soncu je povsem naključnega. Vedeti
moramo, da se učinki delovanja
ultravijoličnih (UV) žarkov v koži
seštevajo skozi vse življenje in je vsako
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dodatno namerno izpostavljanje soncu
škodljivo. Zato dermatologi priporočamo
vsakodnevno izvajanje zaščitnih
ukrepov (npr. izkoriščanje naravnih
možnosti zaščite z iskanjem sence,
uporabo ustrezne obleke in pokrival ter
sončnih očal) in uporabo kemičnih
zaščitnih pripravkov kot dodatne
zaščite.

obnavlja (v življenju 80 let starega
človeka se vrhnja plast kože zamenja
približno 1000-krat), lahko rečemo, da
»koža ne pozabi«. Ob ponavljanju
poškodb zaradi prekomernega
izpostavljanja soncu se sposobnost
celic za obnovo zmanjša. Poškodbe se
kopičijo in se čez vrsto let izrazijo v
pospešenem staranju, lahko tudi
bolezni kože.

Žal zagorelost tudi danes mnogi še
vedno pojmujejo kot modno zapoved.
Kljub posledicam se še vedno veliko
ljudi ni pripravljeno odpovedati
sončenju, saj doživljajo porjavelost kože
kot atraktivno ali celo zdravo. To je
zmotno prepričanje, ki ga je težko
izkoreniniti zaradi časovne odloženosti
škodljivih posledic. Zagorelost je
obrambna in zaščitna reakcija kože
pred prodiranjem ultravijoličnih žarkov,
ki poškodujejo vezivna vlakna v usnjici
in bazalni ali zarodni sloj vrhnjice, ki je
bistven za njeno obnavljanje. Čeprav je
koža hvaležen organ, ki se redno

Posebej pomembna skupina, ki ji želimo
posredovati preventivna opozorila in
spoznanja o škodljivih učinkih sonca, so
otroci in njihovi starši. V otroštvu
dosežemo namreč kar 80 % celotne
življenjske izpostavljenosti soncu.
Izpostavljenost soncu v otroštvu in
mladosti se bo poznala na naši koži že
v zgodnji odrasli dobi. Po tridesetem letu
se v dermatoloških ambulantah močno
poveča število obiskov zaradi želje po
odstranitvi različnih kožnih sprememb
(gube, sončne in druge pege), ki so prav
gotovo posledica čezmernega
izpostavljanja soncu. Epidemiološke
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Vsako namerno izpostavljanje soncu je škodljivo
študije dokazujejo, da so pogosto
izpostavljanje soncu in sončne opekline
v otroštvu povezane tudi z razvojem
večjega števila pigmentnih znamenj in
večjo verjetnostjo pojava kožnega raka
v kasnejših letih življenja. Da bi otroke
zavarovali pred poškodbami kože,
prezgodnjim staranjem in pojavom
kožnega raka, bi jih morali že v ranem
otroštvu poučevati o zaščiti pred
soncem.
Vsako leto se pojavljajo priporočila za
nekajkratni obisk solarija kot
predpripravo kože na poletno sončenje,
vendar je zaščita pred sončnimi
opeklinami, ki jo daje koži v solariju
pridobljena barva, zelo majhna in ne
odtehta škodljivih posledic. Dermatologi
odsvetujemo tudi obisk solarijev, ker
raziskave kažejo, da je od 15 do 30
minut sončenja v solariju glede na
odmerek prejetega dolgovalovnega
ultravijoličnega sevanja, ki močno stara

V otroštvu dosežemo kar 80 %
celotne življenjske izpostavljenosti
soncu

kožo, enako, kot če preživimo poletni
dan na plaži. Vsako izpostavljanje
ultravijoličnim žarkom – torej tudi v
solariju – je škodljivo. Uporaben
pripravek, s katerim dosežemo
navidezno zagorelost kože – če na vsak
način želimo imeti temnejši ten – so za
večino nedražeča samoporjavitvena
sredstva.
Nesmiselno je pričakovati, da se bomo
soncu popolnoma izogibali, da ne bomo
več hodili na morje ali da bomo poleti
hodili naokrog pretirano oblečeni.
Smiselno pa je, da se naučimo na soncu
pravilno obnašati, da bomo lahko v njem
brezskrbno uživali. Zato dermatologi
svetujemo upoštevanje naslednjih
priporočil za zaščito pred sončnimi
žarki:
1. Odpovejmo se sončenju oziroma
izpostavljanju soncu in drugim
virom ultravijoličnih žarkov (npr.
solarij) z namenom, da bi porjaveli.
2. Dejavnosti na prostem načrtujemo
zunaj najbolj aktivnega sončnega
sevanja oziroma omejimo
izpostavljanje neposrednemu
soncu med 10. in 16. uro.
3. Ravnamo se po pravilu sence:
kadar senca telesa postane krajša
od telesa, poiščemo senco naravno (drevje, ..) ali umetno
(hiša, šotor, senčnik, …).
4. Oblečemo lahka, a gosto tkana
oblačila z dolgimi rokavi in
hlačnicami ter se pokrijemo s
širokokrajnim klobukom (krajci vsaj
7-10 cm) ali čepico s ščitnikom v
slogu legionarskega pokrivala.
Dodatno zaščito omogočajo

oblačila iz posebnih tkanin, ki
odbijajo ultravijolične žarke
(zaščitni faktor takih oblačil je
označen na etiketi), in uporaba
pralnih sredstev z dodatkom
zaščitnih UV-absorberjev.
5. Oči varujemo s kakovostnimi očali
z UV filtrom, ki nudi od 99 do 100
% zaščito pred UV-B in UV-A žarki.
6. Kožo izpostavljenih predelov, ki je
ni mogoče zaščititi z obleko in
pokrivalom,
zaščitimo
s
širokospektralnim (UV-B in UV-A!)
varovalnim pripravkom z visokim
zaščitnim faktorjem. Sončni
zaščitni faktor (angl. Sun Protection Factor = SPF), ki opredeljuje
zaščito pred UV-B žarki, naj bo
najmanj 15, v primerih
izpostavljanja izjemno močnim UV
žarkom celo do 50+. Varovalni
pripravek mora biti fotostabilen,
odporen proti vodi in v primerih
uporabe pri otrocih tudi na
drgnjenje s peskom. POZOR:
Varovalni pripravki niso
namenjeni nadomeščanju
naravne
zaščite
in
podaljševanju časa izpostavljanja soncu.
7. Varovalni pripravek nanašamo na
kožo
30
minut
pred
izpostavljanjem soncu in
obnovimo zaščito vsaj vsaki dve
uri oziroma po vsakem kopanju,
obilnem znojenju ali brisanju z
brisačo. Na kožo jih nanašamo
enakomerno in v debeli plasti (vsaj
eno čajno žličko (5ml) na vsako
okončino in prednji oziroma zadnji
del trupa ter glavo z vratom skupno za celo telo približno 35
ml), saj bomo le tako dosegli, da
bo zaščitni faktor na naši koži enak
zaščitnemu faktorju na embalaži
izdelka. Dodatno zaščitimo
ustnice, veke in uhlje.
8. Pri plavanju in drugih vodnih
športih za zaščito pred UV žarki,
ki prodirajo skozi vodo,
uporabljamo ustrezna oblačila ali
»waterresistant« ali »waterproof«
varovalne pripravke, ki ščitijo po
definiciji 20 oziroma 40 minut stika
z vodo pri 20°C.
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9. Pozorni bodimo na sonce, ki sije
od tal (zaradi odboja sončnih
žarkov od snega, vode, peska,
betona itd. se zaščitimo tudi, ko
smo v senci v bližini takšnih
površin) ter na prodiranje UV
žarkov skozi oblake (poleti, v
visokogorju pa se vse leto
zaščitimo tudi v oblačnem
vremenu).
10. Osebe z večjim tveganjem za
razvoj kožnega raka (npr. delavci
na prostem, ljudje z rdečimi ali
svetlimi lasmi in svetlo poltjo kože,
ljudje z velikim številom
pigmentnih znamenj, ljudje, ki so
se že zdravili zaradi kožnega raka
ali njegovih predstopenj) naj
izpostavljene dele kože ščitijo z
varovalnimi pripravki skozi vse
leto.
11. Dojenčkov in majhnih otrok, ki
se še ne gibljejo samostojno, ne
izpostavljamo soncu. V času
največje moči sončnih žarkov jih
zadržujmo v senci in jih dodatno
zaščitimo z obleko ter pokrivalom
(naravna zaščita). Pri otrocih lahko
začnemo po šestem mesecu
starosti uporabljati varovalne
pripravke za zaščito pred soncem
na tistih predelih telesa, ki jih ni
mogoče zaščititi z obleko.
12. Zaščito pred sončnimi žarki
prilagodimo v vremenskih
napovedih objavljenim dnevnim
vrednostim UV indeksa za svoje
okolje (Tabela 1).
13. Zagorelost je modni trend, ki
ogroža zdravje naše kože. V svetu
se je zato že uveljavila navidezna
zagorelost kože, ki jo lahko
ustvarimo
z
uporabo
samoporjavitvenih pripravkov.
14. Posvetujmo se z zdravnikom,
kako naj izvajamo redno
samopregledovanje kože, ki
omogoča zgodnje prepoznavanje
začetnih sprememb pospešenega
staranja in rakavih bolezni kože ter
pravočasno ustrezno ukrepanje.
15. Če smo svetlopolti in imamo
veliko pigmentnih znamenj po
telesu, vsak mesec temeljito
preglejmo svoja znamenja. Če
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Dermatologi odsvetujejo obisk solarijev
opazimo spremembo znamenja
(npr. spremembo barve ali
potemnitev, nepravilno oz.
asimetrično obliko, rast – širjenje
v okolico in/ali dvigovanje, srbenje,
krvavitev), ne čakajmo, temveč se
takoj naročimo na pregled k

specialistu
dermatologu.
Samopregledovanje kože je
najučinkovitejši način zgodnjega
odkrivanja najhujše oblike
kožnega raka, t.j. malignega melanoma.

V pomladanskih in poletnih mesecih
lahko zasledimo v vremenskih
napovedih navedbo UV indeksa (UVI)
kot merila za intenziteto UV žarkov, ki
dosežejo zemeljsko površino v
določenem kraju. V lestvici vrednosti
UVI višje vrednosti pomenijo bolj
intenzivno sončno ultravijolično sevanje
in večjo možnost poškodbe kože in oči.
Vrednosti UVI so krajevno različne
glede na oblačnost, onesnaženost
ozračja in se v času dneva spreminjajo.
Najpomembnejše so pričakovane
najvišje možne vrednosti UVI v 4-urnem
opoldanskem času, po katerih
uravnamo uporabo zaščitnih ukrepov,
ki so navedeni v Tabeli 1.

ali jim trenutno več pomeni videz
zdravja kakor zdravje samo, drugi
preslišijo vsa opozorila, ker živijo v veri,
da se jim ne more pripetiti nič slabega.
Največji paradoks je, da smo pripravljeni
odšteti veliko denarja za negovalne
izdelke za kožo, s katerimi se bojujemo
proti starostnim spremembam, obenem
pa se še vedno izpostavljamo sončnim
žarkom, ki starajo kožo. Če sledimo
trendu lepe kože ter ohranjanju
mladostnega videza, imejmo kožo radi
in je ne mučimo po nepotrebnem.
Zdravstveni delavci smo lahko vir
pravilnih informacij, pa tudi pozitiven
zgled, ki prepriča bolj kot neosebna
strokovna opozorila.

Stališča in vedenje ljudi glede
izpostavljanja soncu se spreminjajo le
počasi. Na opozorila se odzovejo
različno. Nekateri ignorirajo priporočila,
ker že po svoji naravi uživajo v tveganju

Želim sončno, a varno poletje -

asist. mag. Ana Benedičič, dr. med.
Dermatovenerološki oddelek
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III. Flebološka šola:
Kompresijska terapija
V organizaciji Dermatovenerološke klinike v Ljubljani je bila
27. 6. 2006 v prostorih klinike izvedena celodnevna III.
Flebološka šola z delavnicami različnih tehnik kompresijske
terapije.
V strokovnem dopoldanskem delu smo udeleženci iz vrst
zdravnikov in zdravstvenih delavcev srednje in višje stopnje
najprej obnovili znanje iz etiopatogenetskih mehanizmov
razvoja odtočnih motenj iz okončin, klinične slike različnih
bolezenskih stanj, ki so povezana z odtočnimi motnjami in
diferencialne diagnostike različnih vrst edemov. V
nadaljevanju smo obnovili še patofiziologijo kompresijskega
zdravljenja in teorijo učinkov različnih vrst kompresije, nakar
je po oceni koristi in stroškov zdravljenja s kompresijsko
terapijo sledila predstavitev posamičnih kompresijskih tehnik
kot uvod v popoldanski del. Ta je bil organiziran v obliki
delavnic učenja kompresijskih tehnik v majhnih skupinah 46 udeležencev.
Flebološke šole se je udeležilo več zdravnikov in zdravstvenih
delavcev Dermatovenerološkega oddelka naše bolnišnice z
izobrazbo srednje in višje stopnje. Izmed aktivnih
udeležencev je specialist dermatovenerologije, g. Luft Sandi,
dr. med., na Flebološki šoli predstavil stroškovno učinkovitost
kompresijske terapije, ga. Ana Bendičič, dr. med., pa
kompresijsko tehniko z dolgoelastičnimi povoji. Posebej velja
pohvaliti za njun nastop naši demonstratorki namestitve
kratkoelastičnih nelepljivih kompresijskih povojev v dvojni
kompresijski tehniki, go. Tatjano Leskovšek, zt, in go. Mojco
Koštomaj, dipl.m.s.
Kompresija z neelastičnimi materiali (kratkoelastični in
srednjeelastični povoji, sistemi neelastičnih materialov in
kratkoelastičnih povojev) je usmeritev prihodnosti v razvitem
svetu. Tudi v Sloveniji smo poznali lepljive kratkoelastične
povoje za enkratno uporabo že precej let, vendar smo jih
uporabljali le pri izbranih primerih zaradi materialnih stroškov.
Z razvojem snemljivih in pralnih materialov se je zdravljenje
z neelastičnimi materiali pocenilo in je poleg strokovne
potrebe postalo tudi stroškovno opravičljivo. Nekaj let ga v
večjem obsegu izvajamo tudi v Sloveniji, najprej na
Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani, od začetka leta 2005
tudi v okviru Dermatoveneroloških ambulant in oddelka
Splošne bolnišnice Celje. Ugotavljamo zacelitve venskih
razjed, ki se ob kompresiji z elastično kompresijo niso celile.
Ugotavljamo tudi možnost širjenja indikacij za kompresijo na
bolnike, ki ne prenašajo elastične kompresije ali le-ta ni bila
primerna, npr. pri nepomičnih bolnikih, bolnikih z
arteriovenskim tipom razjed z gleženjskim indeksom med
0,8 in 0,5. Kompresija z neelastičnimi materiali je v svetu

stalnica akutne faze obravnave limfedemov in
potrombotskega sindroma, ker edina lahko zagotovi dovolj
visoke pritiske in njihovo delovanje tudi na globok venski in
mezgovni odtok. Dodatno lahko s kompresijo s
kratkoelastičnimi povoji bolj učinkovito zdravimo bolnike s
tromboflebitisom na stegnu, kjer dolgoelastični povoji neredko
zdrsijo in ne zagotavljajo dovolj stalnih pritiskov. Neelastični
kompresijski sistemi so indicirani tudi po skleroterapiji in
kirurški terapiji varic, še posebej, če gre za posege na stegnu,
ker omogočajo nadzorovano ustvarjanje in vzdrževanje
pritiska v večdnevnem obdobju in jih zaradi neraztegljivosti
ponoči ni potrebno odstraniti. Kompresija z neelastičnimi
materiali pa je težavna v začetni fazi, ko mora bandažist
osvojiti znanje o lastnostih materialov, ki so v uporabi, in
različne tehnike namestitev. To znanje je bilo odlično podano
v okviru III. Flebološke šole, zato jo vsem, ki pri svojem delu
uporabljajo (indicirajo ali izvajajo!) kompresijsko terapijo za
izboljšanje venskega ali mezgovnega odtoka iz okončin, toplo
priporočam.

Demonstratorki, Tatjana Leskovšek, zt. in Mojce
Koštomaj, dipl. m.s. pri prikazu dvojne kompresijske
tehnike z nelepljivimi kratkoelastičnimi povoji

Asist. mag. Ana Benedičič, dr. med.
Dermatovenerološki oddelek
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Odlično uspela učna delavnica
Oddelka za medicinsko
rehabilitacijo
Na Oddelku za medicinsko rehabilitacijo Splošne bolnišnice
v Celju smo v soboto, 27. 05. 2006, od 09:00 do 18:00
ure organizirali tradicionalno celodnevno učno delavnico na
temo »Rehabilitacija bolnikov z najpogostejšimi in
najbolj problematičnimi perifernimi živčnimi lezijami«
z demonstracijo in vajami praktičnega dela.
Delavnice se je udeležilo 42 udeleženk iz celotne štajerske
regije in 22 domačih.
Teoretično in praktično smo obdelali vedno aktualno
problematiko, ki je bila namenjena vsem fizioterapevtkam
in delovnim terapevtkam, ki se ukvarjajo z rehabilitacijo teh
bolnikov.

11:15 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 12:20
12:20 – 12:40
12:40 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 17:30
17:30 – 18:00

D. Kroflič: Zdravljenje perifernih odpovedi
obraznega živca na ORL oddelku v Celju
s kombinirano metodo medikamentozne
in fizikalne terapije
L. Plaskan: Osnovni principi medicinske
rehabilitacije bolnikov s parezo
obraznega živca
A. Demšar: Osnovni principi rehabilitacije
bolnikov s perifernimi živčnimi lezijami
N. Kroflič: Uvod v praktični del učne
delavnice
Diskusija
Kosilo
Praktično delo v tematskih skupinah
Diskusija, zaključki in anketa

Opomba:
Predavanje Z. Orožima Kasni rekonstruktivni posegi pri
bolnikih s perifernimi živčnimi lezijami je zaradi bolezni
predavatelja žal odpadlo. Njegov članek je objavljen v
Zborniku, ki so ga vsi udeleženci dobili ob registraciji.

Dopoldanski del učne delavnice je potekal v
predavalnici
Teoretični del je bil 27. 05. 2006 dopoldan v novi
predavalnici SB Celje.
Tematsko smo obdelali:
• poškodbe in okvare obraznega živca,
• poškodbe aksilarnega živca,
• poškodbe radialnega živca in
• poškodbe ulnarnega živca.
Program:
08:00 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 09:45

Registracija udeležencev
Uvodne besede
L. Plaskan: Patofiziologija poškodb
perifernih živcev
R. Bošnjak: Mikrokirurgija poškodb

09:45 – 10:30
perifernih živcev
10:30 – 10:45
Diskusija
10:45 – 11:15
Odmor
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Vabljeni predavatelji:
•
prof. dr. Roman Bošnjak, dr. med., specialist
nevrokirurgije, Nevrokirurška klinika Ljubljana,
•
mag. Darko Kroflič, dr. med., specialist
otorinolaringologije, SB Celje in
•
asist. Zdenko Orožim, dr. med., specialist plastične
in rekonstruktivne kirurgije, SB Celje.
Domači predavatelji:
•
prim. viš. predav. mag. Aleš Demšar, dr. med., specialist ortopedije in fiziatrije,
•
asist. Lidija Plaskan, dr. med., specialistka fizikalne
in rehabilitacijske medicine,
•
Natalija Kroflič, DFT.
Predstavitve:
•
vsa predavanja so bila zelo zanimivo predstavljena
s pomočjo računalniške prezentacije in bogato
ilustrirana,
•
natisnjena so bila v obliki zbornika, ki so ga vsi
udeleženci dobili ob registraciji in je na razpolago v
medicinski knjižnici.

Splošna bolnišnica Celje
reinervacija ugašati, takrat vodeno rehabilitacijsko
obravnavo obvezno zaključimo!

Demonstratorki pri praktičnem delu v prostorih
Oddelka za medicinsko rehabilitacijo
Praktično delo je potekalo popoldan v majhnih skupinah v
prostorih Oddelka za medicinsko rehabilitacijo v bolnišnici.
Demonstratorke pri praktičnem delu so bile:
•
za N. facialis: Natalija Kroflič, DFT, Mojca Bela,
VFT, Vesna Cverlin, DFT,
•
za N. axillaris: Alja Jevšnik, DFT, Bojana
Leskovšek, DFT, Tanja Ristič, VFT,
•
za N. radialis: Alenka Valte, DFT, Tanja Marušič,
DFT, Andreja Šteiner, DFT,
•
za N. ulnaris: Majda Zupanc, VFT, Nataša Vodeb,
DFT, Sonja Racman, VFT,
•
za delovno terapijo: Liza Pukl – Štampe, VDT in
Janislava Turk, VDT.
Program je potekal tekoče in časa za živahno razpravo je
bilo dovolj.
Pred zaključkom smo sprejeli nekaj obvezujočih sklepov:
•
pri parezi facialisa na mišicah obraza pod nobenim
pogojem ne izvajamo nobene oblike
elektrostimulacije,
•
metoda izbora rehabilitacije bolnika s facialis parezo
je funkcionalna kinezioterapija z inhibicijo zdrave
in facilitacijo prizadete strani,
•
pri ostalih perifernih živčnih lezijah s pomočjo
ustrezne kinezioterapije (kontinuirano pasivno
razgibavanje na kinematični opornici, asistirano
aktivno razgibavanje, aktivne vaje) skrbimo za
ohranjeno polno funkcijsko sposobnost efektorja,
•
z električno stimulacijo (FES, ES) stimuliramo
prizadete mišice (razen obraznih) in zaviramo
fibrozno degeneracijo denerviranih mišičnih vlaken,
dokler je ocena v mišičnem statusu 0, 1 ali 2,
•
pri oceni 2+ in več z električno stimulacijo
brezpogojno prenehamo in preidemo na asistirano
aktivno razgibavanje,
•
prvi EMG indicira običajno kirurg, smiseln je šele 3
tedne po poškodbi, nadaljnje EMG kontrole indicira
fiziater, prvo 3 mesece po poškodbi, vse naslednje
pa v 6-mesečnih intervalih, dokler ne začne

Na koncu smo udeleženkam razdelili anketne liste,
odgovorilo je vseh 42 zunanjih udeleženk.
Analiza je pokazala, da nam je tokrat uspelo zadovoljiti
pričakovanja vseh udeleženk, saj je bila letošnja učna
delavnica od vseh dosedanjih najbolje ocenjena.
•
z vsebino predavanj je bilo zelo zadovoljnih 100 %
poslušalk,
•
s podajanjem snovi je bilo zelo zadovoljnih 100 %
poslušalk,
•
razumljivost je 100 % ocenilo zelo zadovoljivo,
•
z vsebinsko razlago praktičnega dela je bilo zelo
zadovoljnih 100 %,
•
s praktičnim delom je bilo zelo zadovoljnih 97 %,
samo zadovoljnih pa 3 % poslušalk,
•
glede velikosti skupin pri praktičnem delu je 100 %
slušateljic odgovorilo, da so bile skupine primerne,
•
100 % slušateljic je menilo, da so imele dovolj časa
za vprašanja,
•
100 % jih je menilo, da so za praktično delo imele
na razpolago dovolj časa,
•
7 slušateljic je v opombi posebej pohvalilo celovito
vsebino in izvedbo učne delavnice.
Čisti izkupiček smo, kot vsako leto doslej, v celoti namenili
za strokovno izobraževanje zaposlenih na našem oddelku
in ga bomo v kvoti planiranih sredstev za strokovno
izobraževanje našega oddelka vodili posebej.
Žal nam je DDV spet pobral 20 % trdo pridelanega
zaslužka (sic!).

Aktivne fizioterapevtke
Vsem, ki so nam kakor koli pomagali pri organizaciji in
realizaciji naše učne delavnice, se v imenu našega
oddelka še enkrat iskreno zahvaljujem.

Prim. viš. predav. mag. Aleš Demšar, dr. med.
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
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GOSTUJOČE PERO

Prestižna motnja
Uvod
V psihiatrični praksi že nekaj časa ugotavljamo, da nam za
opis nekaterih motenj manjka ustrezna kategorija, in zato
predlagamo vključitev novega pojma, ki smo ga poimenovali
prestižna motnja. Čeprav se prestižna motnja (PM) ne
pojavlja le v današnjem času, opisovali so jo že v davnih
časih pred nami, pa izgleda, da postaja pogostejša in bolj
moteča. V zgodovini obstaja veliko dokazov zanjo, od
skrivnostno izginulih civilizacij in svetovnih vojn do manj
malignih pojavov, kot so stolpi v S. Gimignanu ali različne
zgodbe povprečnežev, ki so zasenčili prave umetnike. V
preteklosti bi se našlo še veliko zanimivosti, vendar so nas
tokrat zanimale predvsem pojavne oblike in posledice
omenjene motnje v sedanjosti.

Imenovanje
Ime »prestižna motnja« je etiološko, saj izhaja iz vzroka
motnje, zato je vprašanje, če ne bi bilo pravilneje reči »motnja
kot posledica prestiža«. A zdelo se je bolj enostavno in
ušesom prilegajoče kar »prestižna motnja«. Glede na to, da
v tujini motnja še ni opisana, predlagamo angleški, francoski
in ruski prevod – Prestige disorder, Maladie de prestige
in Prestižnoe narušenje, da bi se izognili nesporazumom.
Ne želimo pa si, da bi motnjo kdo poimenoval po avtorju, ker
bi potem ljudje dobili napačno predstavo in bili bi porušeni
rezultati vtorjevih bojev proti lastni prestižni motnji.

Lastnosti, ki so v ospredju pri PM, pa so torej zavist (ali
sprevržena žalost), nadutost, vzvišenost, škodoželjnost,
domišljavost, afektiranost, nepristnost, nespontanost,
rigidnost, jezavost, ogroženost…
Prepoznavanje znakov je - kot običajno - lažje pri
drugih kot pri sebi, čeprav je za zdravljenje seveda
nujno prepoznavanje lastnih.

Vrste motenj
Prestižno motnjo lahko razdelimo glede na
a) intenziteto motnje,
b) tipe posameznikov.

Opis znakov
Simptomi so in niso enostavni za prepoznavanje, lahko pa
nam je v pomoč navodilo, da gre za prestižno motnjo takrat,
ko se npr.:
- znajdemo v konfliktu z nekom, ki mu nič nočemo,
- ko nekdo v diskusiji z nami skritizira vsako našo
idejo, čez nekaj časa pa slišimo, da jih prodaja za
svoje,
- ko se kdo vtika v delo drugih, ne da bi ga zato prosili
ali bi mu to bila delovna obveznost,
- ko si kupi stvar, ki je ne rabi, ali mu celo ni preveč
všeč, predvsem zato, da bi naredil vtis na druge,
- ko nekoga zajame malodušje, ker je nekomu v
njegovi bližini nekaj uspelo,
- ko nas ljudje poznajo, ker smo slavni, koristni in ne
poznajo, če to nismo.
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Ad a) Ker smo šele začetniki v ustvarjanju te motnje, se težko
odločamo o tem, kakšna razvrstitev bi bila najprimernejša.
Predlagamo več možnosti. Prva je klasična delitev na blago,
zmerno in hudo obliko:
1. blaga PM:
- za nekaj sekund se nam pokvari razpoloženje, ko
nekdo od sodelavcev nekje uspe,
- blago obrekujemo (brez zlonamernosti) v ožjem
krogu uspešne znance in prijatelje, s poudarkom
na njihovih slabostih,
- pohvale sodelavcem nam nikakor ne gredo iz ust;
2. zmerna PM:
- ob uspehu drugih smo lahko zamorjeni več ur ali celo
dni,
- težko prenašamo celo uspeh prijateljev in bližnjih
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sorodnikov (npr.: žene, otrok),
obrekovanje postane zlonamerno (prizadeti ima
škodo),
za različne aktivnosti (npr.: študij) se odločimo
izključno zaradi napredovanja ali prestiža,
uvajamo nepotrebno birokracijo zaradi dokazovanja
lastne pomembnosti (npr. dokumentacija
zdravstvene nege), ne pa zaradi večje kakovosti
dela samega,
kot predavatelji se ne držimo določenega časa,
ampak si ga vzamemo več in tako izrinemo druge
govornike ali poslušalcem »požremo« odmor,
v družbi vedno največ govorimo, imeti moramo
zadnjo besedo, biti najpametnejši (če ne drugače,
tudi z diskvalifikacijo drugih),
svoje nazive uporabljamo neustrezno. Npr.: pri
frizerju, na tržnici, ali z otroki – kot v primeru , ko se
zdravniku rodi otrok in ga očka v porodnišnici
pozdravi: »Buci, buci, ljubček – to sem jaz, doktor
Prestižnik!«
ko se niti ne pogovarjamo, kaj šele družimo z
revnejšimi, slabše oblečenimi, manj izobraženimi…,
ko se ne rokujemo z drugimi zaradi njihove barve
kože ali spolne usmerjenosti;

3. huda PM:
- nikjer in nikoli ne dovolimo, da bi nas kdo
premagal, razen izjemoma kakšen
nadrejeni, da bomo potem imeli od tega korist,
- poraza si ne dovolimo niti v športu, kjer se spremo
za vsako malenkost,
- niti v prometu, kjer celo prisilimo druge udeležence,
da ustavijo, jih naderemo ali pretepemo,
- v odnosu z lastnim partnerjem in otroki nikoli ne
dovolimo nikakršnega dvoma v lastno premoč,
- učitelji s to motnjo se spuščajo v boj z otroki za
vsako malenkost (kar je ena najmalignejših oblik
PM).
Dodatek
4. Zelo huda PM je takrat, ko se zaradi prestiža
organiziramo v skupine (bodisi stranke, lože,
mreže…) in smo za prevlado pripravljeni maltretirati,
zatirati cele skupine drugih ljudi, sprožati oborožene
spopade, vojne…
Po intenzivnosti bi motnjo lahko razdelili tudi v spekter tipov
od npr.: Tip I, tip I ˝… oz. kar bi bilo še bolj prikladno, ker bi
dovoljevalo neskončno število tipov te motnje v klasifikaciji,
bi bil spekter decimalnih številk. Tako bi ob odkritju vsake
nove motnje lahko dodajali stotinke, tisočinke…. In vsak avtor
bi lahko imel svoj tip motnje (opisan v klasifikaciji, ne v sebi).
Npr.: 1,0001 blaga PM – tako rekoč idealen človek, srečen
in vesel ob pogledu na uspeh, vzpon drugih. Le v primeru,
da veliko bogatejši in domišljav sosed zadene na loteriji 600

mil.tolarjev, ga za hipec stisne v želodcu.;
…ali 1,95 - ko je materi vseeno, če hči postane zdravnica ali
zdravnikova žena, samo, da je »gospa doktorjeva«;
….ali 2,41 – ko zasije nasmeh na obrazu občinske uradnice,
ki odkrije, da vam manjka pol nekega formularja in vas bo
zato lahko odslovila od svojega okenca in poslala kam
drugam
….ali 10,25 - sindrom, imenovan po enem od znanih
voditeljev iz zgodovine … itd.
Ad b) Glede na tipe posameznikov bi motnjo lahko razdelili
npr. kar po poklicih ali dejavnostih. Npr.: učitelji, uradniki,
šoferji, zdravniki, igralci, lastniki psov…, če omenim nekaj
izstopajočih tipov. Zaenkrat vrstni red naštevanja nič ne
pomeni, ker za takšno razvrstitev še ni dovolj znanstvenih
dokazov.
Pri vsakem od teh tipov je potem možna razvrstitev v podtip.
Npr.:
- šofer 3,025 – na cesti divja, izsiljuje prednost, ne
uporablja smerokazov, prehiteva v škarje, trobi
počasnežem (tip šofer 1,066 jim daje samo
svetlobne znake in je zadovoljen z velikim avtom);
- igralec 4,121 – o kolegih raznaša ogabne trače,
gre preko trupel za določeno vlogo, partnerje in
prijatelje menjava glede na korist;
- marsikateri tip bi bilo najlažje opisati kar z imenom
določene znane osebe, vendar je to brez njenega
dovoljenja neetično in prepovedano, kar seveda ne
preprečuje uporabe v ozkih strokovnih krogih (tudi
to je eden od blagih znakov PM).
Še enkrat opozarjamo, da se je pri diagnosticiranju potrebno
zavedati, da motnjo izrazito hitreje opazimo pri kolegih,
kasneje pri bližnjih in najkasneje pri sebi.

Vzroki in razlaga nastanka motnje
Vzroke lahko iščemo pri standardnih dejavnikih za nastajanje
različnih motenj, če omenim le genetske danosti in okolje.
Kakšnih posebnih študij glede genske dispozicije še ni bilo,
čeprav različne pokrajine naše države kar kričijo po takšni
obdelavi. S poskusi na živalih pa so prav tako problemi, ne
le zaradi etičnih dilem ampak tudi ugotovitev, da si le nismo
povsem enaki. Zaradi večje podobnosti pridejo v poštev za
raziskave PM podgane, osli, levi, prašiči, nekatere vrste
metuljev, ptic pevk, pavi, nekatere vrste psov – medtem, ko
se opice niso obnesle, ker so se norčevale iz raziskovalcev
(verjetno že dosegajo nivo za PM), mačke pa sploh niso
jemale resno navodil (izredno zanimiva vrsta za raziskavo
PM). Kar se je dalo ugotoviti iz raziskav na živalih in iz
biokemičnih poskusov na ljudeh, pa se vse bolj potrjuje teorijo,
da je prestižna motnja predvsem stvar okolja, in sicer
VREDNOT v nekem okolju.
Kadar so vrednote predvsem iz skupine materialnosti, oblasti,
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nadvlade, oz. zunanje moči ali »moči nad«, potem je večina
genskih materialov neodporna (ali pa primerna) za razvoj
prestižne motnje.
V takih primerih gre tudi za obrambo pred lastnim
občutkom manjvrednosti, za iluzijo avtoritete, za katero
pa vemo, da je tristopenjska (avtoriteta pozicije, znanja,
osebnosti) in da tista najpomembnejša ni v zvezi z
zunanjimi znaki.
S tem ponujamo najbolj priročno razlago, seveda bi se dala
izpeljati iz praktično vsake teorije, a se nam enostavno ne
ljubi. Računamo, da bo razmišljanje v to smer zanimalo še
kakšnega kolega.

Posledice
So lahko na vseh področjih in so lahko zelo hude, zelo
izjemoma delujejo kot vzpodbuda za spremembe. Naj jih
nekaj naštejemo:
- slaba volja (tistih s PM in njihove okolice), ki se
spiralasto dviga in koncentrièno širi ter lahko
preraste v drugo duševno motnjo (depresivno,
anksiozno, paranoidno, borderline…) ali somatsko
bolezen (npr.: srčni infarkt, artritis, ledvični kamni);
- slabi medsebojni odnosi, konflikti, napetosti,
nezaupanje, nesodelovanje, tekmovalnost, garanje,
odtujenost, izgorelost, spopadi, povečana
obolevnost in umrljivost…;
- zaradi orientiranosti na površnost (izgled, fasado)
in zaradi raznih predsodkov ljudje s
PM spregledajo unikatnost in dragocenost drugih
ljudi ter so tako lahko večkrat
prikrajšani za pristen stik z drugimi.

Komorbidnost
Največkrat je PM povezana z motnjo kontrole impulzov,
različnimi motnjami osebnosti, včasih tudi z motnjami
hranjenja, redko z odvisnostjo in intelektualno inferiornostjo
(le-to prepoznamo po tem, da se človek veseli, da ima eno
motnjo več kot drugi, ali takšno, ki je drugi nimajo).

Diferencialno diagnostično
pridejo v poštev lastnosti kot so samostojnost, samozavest,
ponos, čast, ustvarjalnost, iskrenost, pogum ipd. Od PM se
razlikujejo po tem, da ne povzročajo slabega počutja drugih,
da drugih ne ogrožajo, če le-ti sami nimajo PM, saj za lasten
uspeh tak človek ne potrebuje neuspeha drugega.
PM ne smemo zamenjati z navadno introvertiranostjo, ki je
včasih naporna za okolico, v bistvu pa zelo ljubka lastnost
ljudi brez PM.
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Obravnava
Za terapevte, ki se odločijo za delo s pacienti s PM, je nujno,
da prepoznavajo svojo PM in jo obvladujejo. (Speak when
the spirit moves you not your ego, Jampolsky)
Osnovna usmeritev obravnave je naravnana v osveščanje
drugih možnosti za dolgoročno realistično zadovoljevanje
potrebe po uveljavljanju, ki ne bo šlo na račun drugih ljudi in
ne na račun medsebojnih odnosov.
- Antidepresivi ne pomagajo bistveno,
- antipsihotiki (predvsem haloperidol v različnih
odmerkih) so lahko koristni,
- anksiolitiki (benzodiazepini) v nižjih odmerkih
občasno olajšajo stvar,
- psihoterapija je učinkovita predvsem v povezavi z
osveščenim terapevtom. Avtorji favoriziramo
psihoterapevtske metode kot npr.: KVT, E-R, RT…,
ki naredijo PM transparentno, do psihoanalize smo
malo skeptični, ker je tu in tam škodila…
Dobro deluje seznanjanje ljudi s pojmi kot so:
DOBRONAMERNOST, UPOŠTEVANJE, SOČUTJE,
SODELOVANJE, IZBIRA, ODGOVORNOST,
SPREJEMANJE, USTVARJALNOST… in opuščanje
besed, kot so: »smrtno resno«, »zob za zob«, »za živo
glavo«, »uklanjanje«, »popuščanje«, »ta glavni«, »mu
bom že pokazal..«, »pa, če crknem..«…
BREZPOGOJNA LJUBEZEN, ALTRUIZEM IN HUMOR
PA PRESTIŽNO MOTNJO DOBESEDNO UBIJAJO!
Darja Boben-Bardutzky, dr. med., spec. psihiater
Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

MISLI
Egoizem vzbuja takšno grozo, da
smo izumili vljudnost, da ga
skrijemo; vendar predira vse
zastore in se izdaja ob vsakem
srečanju.
(Temelji morale,
Schopenhauer, Arthur, 1788 –
1860)

Hvala je boljša od graje.
(John M. Templeton)
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20. obletnica delovanja društva onkoloških
bolnikov Slovenije

KOLO ŽIVLJENJA
Smo DOB Slovenije, ki je bilo ustanovljeno leta 1986 na
Onkološkem inštitutu v Ljubljani. V društvu delujemo
zdravljeni in ozdravljeni bolniki, naši sorodniki in prijatelji,
strokovnjaki in tudi drugi ljudje, ki čutijo, kaj pomeni bolezen
RAK.
Imamo organizirane skupine samopomoči po številnih krajih
Slovenije. Ena takih je samopomoč žensk z rakom dojke
»POT K OKREVANJU«. Kar 18 jih je.
Pred dvema letoma se je ustanovila prva moška skupina, in
sicer organizirana samopomoč moških z rakom na modih.
Pripravljajo pa se tudi druge skupine, med njimi tudi
samopomoč bolnikov z limfami.
In ravno pri teh naših moških se je porodila ideja o KOLESU
ŽIVLJENJA. Na plakatih, na katerih so slike ozdravljenih
invalidov, je pisalo: NI VSEM ZMAGOVALCEM IME LANCE
ARMSTRONG.

Sledila je kratka zakuska, ki so jo pripravili delavci bolnišnične
kuhinje.
Pot so nadaljevali do Mestne občine Celje, kjer je bila
osrednja prireditev. Poleg govora strokovnega direktorja
bolnišnice, podžupana Marka Zidanška in drugih
udeležencev, je prireditev popestrila etno skupina »Pit mi
dej« z Vilijem Resnikom, ki je prikolesaril z našimi fanti.

Še fotografija za spomin

Osrednja prireditev je bila pred MOC
Rdeča nit so bile oranžne majice in zapestnice, na katerih je
pisalo ZMAGOVALKA – ZMAGOVALEC. Sam projekt je bil
sestavljen iz petih etap. Trajal je pet dni. Kolesarji, člani
društva, so prekolesarili vso Slovenijo. Začeli so v Izoli in
končali v Ljubljani. Pridružili so se jim in jih bodrili tudi nekateri
znani Slovenci: Miran Stanovnik, Tone Fornezzi – Tof, Vili
Resnik in drugi.
V četrtek, 15. 6. 2006, so se ustavili v Celju. Najprej so se
pripeljali v Splošno bolnišnico Celje, kjer so jih pričakali:
strokovni direktor bolnišnice, prof. dr. Radko Komadina, dr.
med., svetnik, glavna medicinska sestra bolnišnice Hilda
Maze, univ. dipl. org. in prostovoljke DOB – skupine iz Celja.

In kaj je bilo sporočilo tega projekta?
- DA RAK NI KONEC ŽIVLJENJA;
- DA JE RAK VEČ KOT BOLEZEN, RAK JE MOČ IN
JE VOLJA;
- IZKORENINITI STRAH;
- POVEDATI, DA SE MORAMO O RAKU VEČ
POGOVARJATI IN OZAVESTITI OSTALE LJUDI O
PREVENTIVI;
- PREDSTAVITEV DRUŠTVA IN OSTALIH SKUPIN
ZA SAMOPOMOČ;
- ZBLIŽATI BOLNIKA IN PROSTOVOLJCA TER
ZDRAVNIKA.
Glavni namen projekta pa je bila predaja pisma o nameri
bolnišnicam oziroma osebju bolnišnice.
V Celju je pismo predal Jaka Jakopič, sprejel pa ga je v imenu
bolnišnice strokovni direktor, prof. dr. Radko Komadina, dr.
med., svetnik, z obljubo, da bo romalo v prave roke, in sicer
vsem zaposlenim v bolnišnici.
Marina Burjan
Skupina za samopomoč žensk z rakom dojke
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APEL ZDRAVNIKOM IN NJIHOVIM
ZVESTIM SODELAVCEM
Ne poznamo odgovora zakaj
in ne vemo, kako.
Vemo pa to,
da je naše življenje v vaše roke prišlo.
Ne poznamo se ob prvem srečanju,
in čeprav je vam vse znano,
je nam toliko bolj nepoznano.
Prosimo le to,
da z nami delate tako,
kot da bi za vas šlo.
Upanje dajte nam tako,
da nam razložite vse,
kar nas zanimalo v zvezi z boleznijo bo.
Vaše znanje nam pomeni le toliko,
kolikor vidimo v vas dobrote
in tiste kančke nam tako pomembne človeške toplote.

ZDRAVSTVENA NEGA

Kaj je tudi
zdravstvena
nega
Zdravstvena nega (v nadaljevanju ZN), je osnovna
skrbstvena dejavnost v konceptu zdravja, ki vključuje
humanistične, umetniške in intelektualne vidike ter nosi
posebno odgovornost pri zagotavljanju celostnega in
osebnostnega pristopa k posamezniku, družini in celostni
skupnosti. Je znanost o ljudeh, v odnosu do zdravja in bolezni,
v družbi ima ZN izobraževalno poslanstvo.
Najgloblje bistvo ZN se razkriva v idealih, ljubezni in sočutju,
znanju in kulturi, gledanih skozi prakso umetniških postopkov
in odnosov. ZN je drugačen in zahteven poklic, ker zahteva
od nas, zaposlenih v ZN, soočanje z bolečino in trpljenjem,
ki ga je mogoče preseči s samoodrekanjem in heroizmom
kot temeljnim življenjskim nazorom.

Ne želimo, da v strahu živimo,
zato si zelo želimo,
da naš odnos na odkritosti gradimo.
Nasmeh je najmanjša stvar,
ki lahko hitro prežene marsikatero bolečino stran.
Pravijo, da je dobrota sirota,
a poceni stvari najbolj razveselijo ljudi.
Zato naj vas ne skrbi,
da vaš trud ostal nepoplačan bi.
Naše društvo se že dvajset let bori,
da bolezen ne bi ločevala ljudi.
In prav vi bi prvi pokazati morali,
da se lahko z boleznijo novo pristno prijateljstvo rodi.
S skupnimi močmi lahko raku pokažemo stvari,
zaradi katerih se po zmagi ni treba bati še lepše
prihodnosti.
Optimizem zmagovalcev naj kaže poti,
kako rak spremeni stvari
in vsako sekundo življenja res lepo naredi.

10 zmagovalcev – nekdanjih onkoloških bolnikov je
prekolesarilo Slovenijo v dneh od 13. 6. do 17. 6. 2006,
da bi Vam izročilo to pismo.
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
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V dolgoletni zgodovini so zaposleni v ZN s svojo dejavnostjo
pokazali, da jih heroizem ne vodi le ob naravnih nesrečah,
vojnah, epidemijah in drugih civilnih katastrofah, ampak tudi
v vsakdanjih dejavnostih in v mirnem času.
Heroizem izhaja iz nekega ideala. Ta ideal je pri delavcih ZN
neka naklonjenost do ljudi, ki potrebujejo našo nego. Morda
je beseda heroizem za sedanji čas zastarela, vendar
zdravstveni delavci tega ne priznavamo: naše delo je na svoj
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način še vedno herojsko. Bistvo je v sami ZN, pri našem
vsakodnevnem delu z bolniki in njihovimi svojci. »Naši« so
brezdomci, narkomani, vsi tisti, ki v trenutkih krize iščejo in
potrebujejo najbolj usposobljeno in sočutno osebo, ki jim bo
pomagala preživeti naslednjo uro. Znanost in tehnološki
napredek ne bosta, tudi v najbolj razviti prihodnosti ne, mogla
nadomestiti zavezanosti zdravju bolnikov/varovancev, ki jo
je mogoče doseči le z duhom heroizma!
Ljudje smo pri vsej pameti pravzaprav čudno kratkovidni in
omejeni. Ko so uspeli izdelati stroj, ki misli namesto človeka,
smo se začeli spraševati: »kaj pa, če tudi naši možgani
delujejo na podoben način?«. Narobe, umetni stroji so
posnetek živih možganov in njihovega načina delovanja. Za
nas vse je življenjsko važno spoznanje: vsak ima v sebi
napravo, ki ga krmari in usmerja v uporabi in izbiri sredstev
pravemu cilju naproti! Naša kratkovidnost in omejenost tiči v
tem, da svoje »naravne naprave« ne znamo prav uporabljati.
Ravnati znamo s številnimi napravami in stroji, samo z
lastnimi možgani in mislimi ne znamo prav!
Če bi se vsak bolj zavedal moči svojih možganov z živčnim
ustrojem, preko tega svojih predstav, misli in volje, bi si sam
sproti svetoval, se sam pravilno usmerjal, zaupal v lastno
pamet, ne bi bil malodušen in ne bi imel čuta manjvrednosti.
Vsak trenutek tečejo skozi možgane misli, rojevajo se čustva,
lepa in grda, prijazna ali neprijazna, plemenita in na žalost
tudi zlobna. Kakšna čustva bodo prevladovala v našem srcu,
je odvisno od nas samih. Če smo zmožni nadzorovati svoja
čustva, bomo obvladovali tudi podzavestni sistem našega
telesa, ki spremlja vsako dobo našega življenja in vpliva nanj.
Naš cilj mora biti: prevladovanje dobrih čustev!
Ovire na poti do tega cilja pa so številne: splošne in
individualne. Med splošnimi moramo omeniti predvsem jezo
kot neprijetno, vendar pomembno čustvo, ki ga človek
doživlja, kadar ocenjuje, da zunanji dogodki neupravičeno
ogrožajo njegov »tako je prav« in ga pripravljajo na ustrezno
reakcijo. Namen jeznega človeka je sprememba obnašanja
drugih oseb. Psihološki namen jeze je v odrejanju meja
osebnega jaza – »ego meja«. Socialni vidik jeze je povezan
z občutkom moči – jezi se tisti, ki se počuti dovolj močnega.
Na vedenjskem nivoju se jeza izraža z agresijo, katere namen
je nekaj spremeniti, da bi se dogodek ali situacija odvijala v
skladu z lastnimi pričakovanji. Pomembno je, da znamo
izražati jezo le toliko, kolikor je potrebno, da neka oseba
spremeni svoje obnašanje.
Drugo omembe vredno stanje, ki je lahko ovira na poti k
prevladovanju dobrih, pozitivnih čustev, je vsekakor stres, ki
je reakcija organizma na dražljaje iz okolja. Je stanje napetosti
organizma, v katerem se sproži obramba, pri tem pa se
organizem sooči z ogrožajočo okoliščino. Pri tem ni

pomembno, ali zadevam v resnici nismo kos, ali pa si le
domišljamo, da je tako. Dolgotrajen in premočan stres vodi v
obremenitev in izgorevanje ter privede do telesnih, psihičnih
in tudi vedenjskih težav. Ključno je, da se zavemo, kaj
povzroča stres v našem življenju in kako se lahko uspešno
spopademo z njim. Zdrav način življenja, komunikacijske
veščine, veščine reševanja problemov, socialne veščine so
tisti dejavniki, ki nam omogočajo, da se naučimo obvladovati
stres, preden le-ta prične obvladovati nas.
Delo v procesu ZN spada med tako imenovane poklice
pomoči drugim, kjer je soočanje z bolečino, trpljenjem, rojstvi
in smrtjo vsakdanjik, ki vzbuja zaposlenim tako pozitivna
čustva, ki motivirajo in dajejo elana pri doseganju zastavljenih
ciljev, kakor tudi negativna, ki so ob njihovem
neprepoznavanju zelo nevarna in lahko povzročajo zelo
negativne posledice – počasno »izgorevanje« zaposlenih.
Izgorevanje je razkroj vrednot, dostojanstva, duha in volje –
je razkroj človeške duše. Vodi v kronično utrujenost, cinizem,
odtujenost od dela, neučinkovitost pri delu, lahko pa je tudi
pogubno za zdravje, za zmožnost premagovanja ovir in
življenjski slog. Cena izgorevanja na delovnem mestu je
pomembna tako za posameznike, kolektiv in celotno
organizacijo. Zato ni pomembna le kurativa, zelo pomembna
je preventiva: preprečevanje izgorevanja. Vlogo in
pomembno nalogo pri tem imamo vsi: posameznik, kolektiv,
vodilni delavci…. Le na ta način lahko dosežemo naš cilj:
prevladovanje dobrih, pozitivnih čustev.
Marko Požin, dipl. zn.
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo
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Negovalni standardi - brrrrrr
Prav dobro vem, da se večini, ko sliši za negovalne standarde,
naježi koža. Dokler je to stvar, ki se mene ne tiče, je še dobro;
samo, da si nihče ne bi začel domišljati, da bi ga morala JAZ
napisati. Še za prebiranje ni ravno zanimivo čtivo.
Po drugi strani pa opazujem ljudi, kako z zanimanjem
prebirajo vedno nove revije o modi, nakitu, raznih kremah za
te in one predele telesa. To branje nam je vedno zanimivo.
Damo nekaj nase!
Po poklicu smo medicinske sestre. Naša stroka se spreminja,
razvija iz dneva v dan. Zelo težko bi človek sam sledil vsem
novostim. Zato so tudi v naši stroki strokovnjaki na različnih
področjih, ki te novosti spremljajo.
Po pripravništvu smo dodeljeni na oddelek, kjer se šele prične
intenzivno izobraževanje s tega strokovnega področja. Po
nekaj letih dela imamo občutek, da ga obvladamo. Težava
nastopi pri opravljanju postopkov in posegov, ki ne sodijo
ravno v naše vsakdanje opravilo.
Strokovno dobra medicinska sestra se zaveda, da za dobro
opravljeno delo ni dovolj zgolj poznavanje korakov za izvedbo
nekega posega, ampak tudi poznavanje razloga za neko
dejanje, poseg, gib. Npr. Zakaj moramo kisik vlažiti? Zakaj
moramo preveriti lego nasogastrične sonde? Zakaj moramo
počakati, da se razkužilo na koži posuši? Zakaj? Zakaj?
Zakaj??? Kar poskusite priti do vseh odgovorov! Za to
potrebujete veliko časa, energije in seveda tudi znanja, kje
iskati!
No, tukaj pa zablestijo negovalni standardi.
Tudi meni se je v času študija in še nekaj časa po njem
naježila koža že samo ob misli na negovalni standard. Mislim,
da predvsem zato, ker je bila to zame ena sama teorija, s
katero pa nisem vedela kaj početi. Danes gledam na
negovalne standarde povsem drugače. Ko sem pričela delati,

so se mi ob delu postavljala
številna strokovna vprašanja.
Nekatera so se mi zdela tako
»neumna«, da si jih nisem niti
upala zastaviti (danes vem, da
neumnih vprašanj ni, so le
neumni odgovori!), na nekatera
pa nisem dobila zadovoljujočega
odgovora. Seveda sem pričela z iskanjem odgovorov. Ko
sem že skoraj obupala, sem čisto slučajno naletela na nek
papir, na katerem je pisalo negovalni standard. Ker sem imela
ravno čas, sem ga prebrala. Postajala sem vse bolj
navdušena, kajti nudil mi je odgovore na moja vprašanja.
V naši bolnišnici smo se odločili, da negovalne standarde
ustvarjamo skupaj, da v njih zajamemo čim več informacij, ki
so povezane s postopkom ali posegom, ki ga predstavljamo
v negovalnem standardu. Želimo si, da bi se zavedali, da so
negovalni standardi naše osnovno in najpomembnejše
gradivo; tako pri uvajanju novih zaposlenih, kot tudi
nadgradnja, osvežitev in dopolnjevanje sicer že osvojenega
znanja. Želimo si takšnih negovalnih standardov, ki jih bomo
z veseljem prebirali in s tem dopolnjevali svoje strokovno
znanje ter seveda takšne, ki so v praksi uporabni.
Tako kot se radi izobražujemo s področja kozmetike, mode,…
bi se morali kot zdravstveni delavci izobraževati tudi z
različnih področij dela, tudi, če nečesa neposredno ravno ne
delamo. Morda bomo to znanje potrebovali jutri za sebe, za
svojega bližnjega,…. ali pa se le dobro počutili, ker smo se
zopet naučili nekaj novega.
Kaj ni znanje (seveda poleg zdravja!) naše največje
bogastvo???
Darja Plank, prof. zdr. vzg.
Služba zdravstvene nege

12. seminar intenzivne medicine
za medicinske sestre in
zdravstvene tehnike
Na Bledu je 26. in 27. maja 2006 potekal 12. seminar
intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene
tehnike. Rdeča nit letošnjega strokovnega srečanja je bila
akutna zastrupitev ter kardiopulmonalna reanimacija.
Oddelek za intenzivno interno medicino sva s predavanji
zastopala Miha Mežnar, dr. med., in Barbara Roter, dipl. m.
s. Med predavatelji je bil tudi naš bivši sodelavec Matej Mažič,
dipl. zn., zaposlen na reševalni postaji Celje. Predstavil je
svojo raziskavo Primarna VT, VF izven bolnišnice, ki mu jo
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je pomagala pripraviti Darja Podsedenšek, dipl. m. s.
Miha Mežnar je predstavil primer mlajšega zastrupljenca z
organofosfati ter potek njegovega zdravljenja na oddelku za
intenzivno interno medicino.
Reanimacija marsikdaj reši življenje bolniku, lahko pa ima
hude posledice tako zanj kot za njegove svojce. Zaradi motenj
v cirkulaciji kisika nastanejo nepopravljive okvare na
možganih, srčni mišici in drugih organih. Bolnik sicer preživi,
vendar ima trajne posledice, je komatozen, ni zmožen

Splošna bolnišnica Celje
prehranjevanja, diha s pomočjo kanile ali endotrahealnega
tubusa, nekontrolirano odvaja urin in blato. Ta vidik
reanimacije je obravnaval moj prispevek na seminarju. V
sobotnem delu pa smo izvedeli o novih smernicah v
reanimaciji, namestitvah defibrilatorjev v javnih prostorih, 24urnem ohlajanju bolnika po reanimaciji ter o pomembnosti
takojšnje masaže prsnega koša. Tu imamo pomembno vlogo
medicinske sestre, saj večino časa preživimo ob bolniku in
opazujemo spreminjanje njegovega zdravstvenega stanja.
Prve minute reanimacije so najpomembnejše, zato je znanje
s tega področja neprecenljivo. Poudarek je, da je prioriteta
masaža - vzpostavitev cirkulacije, dihanje je po novih
smernicah potisnjeno v ozadje. Stroka podpira uporabo
defibrilatorjev, saj lahko bolnikom v številnih primerih z njimi
rešimo življenje.
Na Bledu smo vsekakor izvedeli marsikaj novega in
zanimivega, kar bomo s pridom uporabljali pri vsakdanjem
delu.

Kljub turobnemu, za konec maja nenavadnemu vremenu,
se je Bled bleščal v neizmerni lepoti. Vsi, ki smo se seminarja
udeležili, si ga bomo zapomnili kot seminar druženja in
pridobivanja novih znanj ter izkušenj.
Barbara Roter, dipl. m. s.
Oddelek za intenzivno interno medicino

Podelitev srebrnega znaka
Višja medicinska sestra Ruža Mavrič je prišla na naš oddelek
leta 1990 s poškodbenega oddelka in prevzela mesto glavne
medicinske sestre očesnega oddelka celjske bolnišnice.
V tem obdobju je skupaj s kolegicami organizirala in tudi
izpeljala dežurstvo višjih medicinskih sester na vseh kirurških
oddelkih.
Aktivna je tudi izven svojega delovnega mesta. Dva mandata je bila članica I.O. DMSTZ Celje, sedaj pa ji je že drugič
bilo zaupano delovanje v Nadzornem odboru DMSZT Celje.
V mestni četrti, kjer živi, aktivno sodeluje v OORK in
neutrudno razdaja svoje znanje ter človeško toplino in
dobroto.

Ruža Mavrič, Junij 2005
Tako kot vsako leto, je bil tudi letos razpis za podelitev
srebrnega in zlatega znaka.
Ko so na vrsti priznanja, se velikokrat znajdemo v dilemi in
se sprašujemo, kdo si ga zasluži. Ko pa je potrebno izbrati
posameznika, je to še veliko težje. Najbolje bi bilo, če bi ga
dobili kar vsi.
Nam, zaposlenim na očesnem oddelku, se ta odločitev sploh
ni zdela težka. Za priznanje smo predlagali našo glavno
sestro Ružo.

Natančno spremlja novosti in razvoj zdravstvene nege. Je
medicinska sestra z dušo in srcem. Ima profesionalen in
human odnos do bolnikov in zaposlenih. Je oseba, ki ne mara
dvoličnosti in je izredno natančna. Pripravljena je poprijeti
za vsako delo in vsako tudi dobro opravi. Svoje strokovno
znanje nesebično podaja ostalim.
Kot neutrudna delavka in odličen človek skrbi za svoj kolektiv.
Velikokrat je dokazala, da drži njeno načelo - »Le zadovoljne
medicinske sestre bodo pri svojem delu uspešne in kot take
bodo najbolj poskrbele za zaupanje pri pacientih«.
Vsi sodelavci Očesnega oddelka, vključno z zdravniki, smo
mnenja, da si »naša Ruža« zasluži priznanje za svoje
dolgoletno delo v zdravstvu in ji iskreno čestitamo.
Njeni sodelavci
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Poenotenje dokumentacije
zdravstvene nege v naši
bolnišnici
Na področju zdravstvene nege (v
nadaljevanju ZN) prihaja do korenitih
sprememb v pozitivni smeri. Odnos
posameznika in družbe do zdravstva in
lastnega zdravja se spreminja. Obseg
dela ZN se je povečal zaradi njene
specializirane vloge. Profesionalnost
izvajalcev ZN zahteva znanje, ki temelji
na znanstveni podlagi, in večjo
odgovornost; posledica tega pa je
potreba po zelo natančni in kakovostni
dokumentaciji ZN.
V slovenskem prostoru se
dokumentacija ZN še vedno razvija, v
svetu pa je dokumentacija, ki jo
uporabljajo člani negovalnega tima,
dobro razvita. Države imajo vsaka svojo
dokumentacijo, ki so jo prilagodile
svojemu delu in plačniku storitev. Ker
obrazcev iz tujine ne moremo
enostavno kar prenesti v naš prostor,
nas na tem področju čaka zelo resno
delo.
Tega dela smo se lotili tudi v naši

bolnišnici. Služba ZN je ustanovila
Delovno skupino za poenotenje
dokumentacije ZN v Splošni bolnišnici
Celje. Na prvem delovnem sestanku
smo najprej z veseljem ugotovili, da
imamo dokumentacije ZN precej, in jo
pridno uporabljamo. Naše kolegice in
kolegi so krepko zaorali ledino in tako
imamo na voljo dokumentacijo ZN, na
katero smo lahko ponosni. Čeprav je od
oddelka do oddelka različna, vendarle
vsebuje osnove za delo po procesni
metodi. Dokumenti sami zase
dokazujejo, kako skrbno so bili
pripravljeni. So »živi«, ker ni nikjer več
v uporabi prvega osnutka, saj se je skozi
delo pokazala potreba po spremembah.
To je najpomembnejši kazalec, da smo
si postavili cilj, usmerjen v zagotavljanje
in izboljšavo kakovostne obravnave
bolnikov. Zaposleni moramo v svoje
delo vložiti napor, ki je potreben za
kakovost naših storitev, videti moramo
smisel tega dela ni biti prepričani, da v
tem obstaja naša prihodnost.

Izvajalci ZN izvajamo veliko
»nevidnega« dela. Z dokumentiranjem
pa bo postalo naše delo vidno in
vrednoteno. Želimo si, da pride v ZN do
strokovnih in organizacijskih sprememb,
vendar jih moramo najprej znati
načrtovati, zapisati, ovrednotiti in jasno,
dokumentirati. Vse to pa zahteva od
vseh zaposlenih veliko sodelovanja,
truda, vztrajnosti in energije.
Delo skupine za poenotenje
dokumentacije ZN zato ni individualno,
k sodelovanju vabimo vse zaposlene v
naši bolnišnici.
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo

SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Bolnišnice in energija
Ah, ta energija! Kako pomembna je, se zavemo šele takrat,
ko je zmanjka. Ko ugasnejo luči, se izklopi računalnik, ustavi
pralni stroj, ohladijo radiatorji. Tudi v bolnišnici, kjer sta
energija in naše ravnanje z njo še toliko pomembnejša, saj:
- energija zagotavlja nemoteno opravljanje
zdravstvenih storitev,
- je od rabe energije odvisna kakovost dela in
bivanja v bolnišnici,
- raba energije pomembno vpliva na kakovost
okolja, v katerem živimo,
- je energija denar, katerega vrednost iz dneva v dan
narašča.
Z energijo pa se da ravnati tudi drugače, ustrezneje in
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varčneje, kot smo običajno navajeni. Kako? Na naslednjih
straneh se lahko sprehodite med preprostimi, a učinkovitimi
nasveti, ki so v veliki meri uporabni tudi doma.
Razsvetljava
-

-

Kadar luči ne potrebujemo, čeprav le za krajši čas,
jo ugasnemo.
Osvetljenost prostorov in hodnikov prilagajamo
potrebam glede na naravno osvetljenost,
zasedenost in prostorsko razporeditev oseb.
Čistilno osebje opozarjamo na čiščenje svetil in
okenskih površin.

Splošna bolnišnica Celje
-

-

Če želimo prostor prezračiti, je bolje, da odpremo
okno na stežaj za kratek čas, kot pa samo malo za
daljši čas.
Okenske zavese naj ne prekrivajo radiatorjev.
Za preprečevanje pregrevanja prostora zaradi
sonca uporabljamo zunanja senčila.
Nepravilnosti v delovanju ogrevalnih in
klimatizacijskih naprav takoj javimo vzdrževalnemu
osebju.

Sanitarna voda
Vzdrževalnemu osebju takoj javimo tudi puščanje kotličkov
in pip, saj je voda draga, topla voda pa še dražja.
Informativni list
Ste vedeli, da lahko prah na fluorescentni sijalki in
odbojnih površinah svetilke zmanjša stopnjo
osvetljenosti do 20 %?
-

Če je možno, uporabljamo lokalno osvetlitev.
V navadni žarnici se le 10 % električne energije
pretvori v koristno svetlobo. Varčne, fluorescentne
sijalke porabijo pri isti svetilnosti kar petkrat manj
energije!

Medicinska in pisarniška oprema
-

Če osebnega računalnika nimamo namena
uporabljati več kot tri ure, ga ugasnemo.
Vso medicinsko in pisarniško opremo, ki je preko
noči ali celo vikenda ne potrebujemo, izključimo.

Ali veste, da fotokopirni
stroj, ki ostane čez noč
prižgan, porabi toliko
energije, da bi lahko z njo
naredili 400 kopij?

-

-

Ste vedeli, da hitro kapljajoča pipa letno porabi 30 mł
vode, kar zadostuje za 600 tuširanj? Koliko pip pušča
pri vas?

Pri nakupu se
odločamo za energetsko učinkovite in okolju
prijazne naprave.
Osebni računalnik z ohranjevalnikom zaslona, razen
tistih, ki so posebej označeni kot energetsko varčni,
ne rabi nič manj energije. Zato, kadar računalnika
krajši čas ne potrebujemo, izklopimo monitor.

Za tuširanje potrebujemo trikrat manj tople vode, kot za
kopanje. Moderni splakovalni kotlički imajo navadno dve
stopnji delovanja, zato se potrudimo izbrati ustrezno.
Navedeni preprosti ukrepi dobrega gospodarjenja z energijo
omogočajo prihraniti od 5 do 10 % energije in vode. V
slovenskih bolnišnicah pomeni to
skupni letni prihranek do 220 milijonov tolarjev, kar ni
zanemarljivo.

Omenjeni prihranki so dosegljivi brez veliko dodatnega truda,
časa in znanja, izboljšano ravnanje z energijo pa pomeni
tudi bolnikom in zaposlenim primernejše bivalne in delovne
razmere ter čistejše okolje.

Ugodje v prostoru
-

Temperaturo v prostoru uravnavamo pozimi z
nastavitvijo termostata ali termostatskega ventila in
ne z odpiranjem oken.

Povzeto iz informacijskega lista, ki ga je v okviru projekta
OPET Slovenija pripravil Center za energetsko
učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«.
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Splošna bolnišnica Celje na podlagi določil 10., 11. in 12. člena Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj v njem in
kreditiranju zasebne stanovanjske gradnje objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
I.
Splošna bolnišnica Celje oddaja dve službeni stanovanji, ki se nahajata v večstanovanjski hiši na naslovu Cesta na grad 5, Celje,
in sicer:
1. stanovanje v izmeri 43,10 m2: s kuhinjo 13,55m2, sobo 12,17m2, kabinetom 9,10m2 , predsobo 2,56m2, kopalnico 4,22
m2, kletjo 1,50m2 ( 1. nadstropje).
2. stanovanje v izmeri 36,73m2: s kuhinjo 11,95m2, sobo 17,08m2, kopalnico 5,00m2 , kletjo 2,02m2 ( pritličje ).
Stanovanja bodo oddana v najem udeležencem razpisa, ki so zaposleni v Splošni bolnišnici Celje in bodo na podlagi meril,
določenih s tem razpisom, dosegli največje število točk. Z izbranim udeležencem bo sklenjena najemna pogodba za določen
čas, za čas zaposlitve v Splošni bolnišnici Celje.
II.
Merila za dodeljevanje službenih stanovanje so naslednja:
1. Število članov gospodinjstva, ki živijo skupaj z udeležencem:
za vsakega člana gospodinjstva po 5 točk, možno je doseči največ 30 točk.
2. Skupna delovna doba udeleženca:
do 5 let …….... 3 točke,
5-10 let……..…5 točk,
10-20 let………7 točk,
20-30 let………9 točk,
več kot 30 let…11 točk.
3. Delovna doba udeleženca v bolnišnici:
za vsakih dopolnjenih 5 let po 5 točk, vendar ne več kot 35 točk.
4. Neurejene družinske razmere udeleženca:
30 točk.
5. Oddaljenost bivališča udeleženca od delovnega mesta:
5 točk za vsakih dopolnjenih 10 km, vendar ne več kot 25 točk,
6. Stanovanjske razmere udeleženca:
udeleženec živi v neprimernem stanovanju…..30 točk,
udeleženec je najemnik ali podnajemnik……..20 točk,
udeleženec živi pri starših…………………….10 točk.
III.
Udeleženci razpisa morajo v pisni vlogi za dodelitev službenega stanovanja navesti svoje osebne podatke ter dokazila o izpolnjevanju
meril, določenih v drugi točki tega razpisa.
IV.
Udeleženci morajo svoji vlogi predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju meril iz druge točke tega razpisa in sicer:
potrdilo pristojnega organa o številu članov gospodinjstva,
potrdilo pristojnega centra za socialno delo ali drugo ustrezno dokazilo o neurejenih družinskih razmerah, če to zatrjujejo,
potrdilo o stalnem ali začasnem bivališču in pisno izjavo udeleženca o kraju, iz katerega prihaja na delo za oddaljenost
bivališča od delovnega mesta,
izjavo o stanovanjskih razmerah udeleženca, ki jo bo delodajalec po potrebi preveril z ogledom.
V.
Udeleženci morajo svoje vloge za najem službenega stanovanja vložiti pisno najkasneje do 30. 7. 2006 na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, Kadrovsko splošna služba, Oblakova ulica 5, Celje. Vloge naj pošljejo v zaprti ovojnici, na kateri bo označeno: »Razpis za
dodelitev službenih stanovanj v najem«.
Zainteresirani udeleženci se lahko za dodatne informacije ali ogled stanovanj, ki sta na voljo za oddajo, obrnejo na socialno
delavko, gospo Danico Bezovnik, univ. dipl. soc. del. na št. 423 30 58.
VI.
Sklep o oddaji službenih stanovanj v najem bo izdala direktorica v roku 30 dni po izteku roka za prijavo. O odločitvi bodo
obveščeni vsi udeleženi razpisa.
Kadrovsko splošna služba
Referat za socialne zadeve

42

Splošna bolnišnica Celje

V pripravi je informativna
zgibanka
»Najboljši nasvet je izkušnja; toda ta nasvet pride vedno prepozno« (Amalot de la Houssay)
Ker je kaznivo dejanje hud stresni dogodek, ki bolj ali manj poruši osebnostno ravnovesje, občutek varnosti,
zaupanje, ….. smo v sodelovanju s Policijsko upravo Celje pripravili brošuro z naslovom »Skupaj za večjo varnost«,
namenjeno bolnikom in vam, spoštovani sodelavci. Že v mesecu juliju 2006 bodo tiskani izvodi zgibanke dosegljivi
pri informativnem pultu in na vseh medicinskih oddelkih in službah.

Damjana Karner Sevčnikar, dipl. upr. org.
Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje
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DROBTINICE

Zbirka arhivskih medicinskih
aparatur in predmetov
Napisala bom nekaj besed o zbirki arhivskih medicinskih aparatur in predmetov, ki se je od leta l996, ko sem ljubiteljsko
pričela zbirati stare medicinske pripomočke, kar nekajkrat povečala. Arhiv ima stalno mesto v kletnih prostorih oddelka za
anesteziologijo, intenzivno terapijo operativnih strok in terapijo bolečin, v prostoru zraven pisarne, ki postaja za ta namen
premajhen.
Od samega začetka se je naš mali arhiv razveselil vsake stare kovinske mizice iz povojnih let in slehernega predmeta, ki mu
je uporabnost potekla. Odslužene stvari, čeprav niso več uporabne, imajo namreč za zbiratelje svojo ceno in z leti le še
žlahtnijo arhivsko zbirko ter pridobivajo vrednost. Z ohranitvijo starih medicinskih in ostalih predmetov, zbranih in postavljenih
na ogled, lahko za trenutek ujamemo odsev nekega obdobja, ki je za vedno minilo. Hkrati pa zbirka odstira pogled v tisti čas,
ko se je bolnišnična dejavnost opravljala drugače kot danes.
Zelo sem se razveselila, ko me je lani poklicala gospa Suzana Prezelj in se v okviru priprav na 120-letnico ustanovitve
bolnišnice zanimala za naš muzej ter iskala informacije, kje bi bila medicinska in ostala oprema še hranjena v naši bolnišnici.
Razveselila zato, ker je bil to obet, da bo naš mali arhiv le dobil nov in lepši razstavni prostor. Čeprav sva zbrane aparate in
ostale predmete fotografirali in slike shranili v elektronski obliki, se za nas resno delo pravzaprav šele začenja. Celotno
zbirko je potrebno urediti: evidentirati, razvrstiti, klasificirati in opremiti z ustreznimi opisi, preden jih bomo postavili na ogled.
Ta kratek prispevek naj bo tudi priložnost, da se zahvalim za pomoč dr. Milovanoviču, ki mi je svetoval in me usmerjal pri
zbirateljskem delu ter glavni medicinski sestri našega oddelka, Danici Fijavž, za podporo in razumevanje. Zahvaljujem se
tudi glavni laborantki, Heleni Černjul iz centralnega laboratorija, ki je zbrala in podarila arhivu res veliko število predmetov in
glavnim medicinskim sestram otroškega, urološkega, očesnega, ginekološkega ter oddelka za ušesa nos in grlo.
Tokrat predstavljam nekaj slik starih predmetov z oddelka za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo
bolečin. V naslednjih številkah Monitorja pa vam bom predstavila predmete z ostalih oddelkov.

arhivska soba

aparat za anestezijo

obrazne kovinske maske

obrazne gumene maske

cevke za dihanje

otroški dihalni sistem

Darja Pur
Oddelek za anesteziologijio, intenzivno
medicino operativnih strok in terapijo bolečin
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Izlet v dolino Malte in po
avstrijski Koroški
Sindikat delavcev v ZN v Splošni bolnišnici Celje je 3. junija
organiziral izlet po dolini Malte in avstrijski Koroški. Še v
jutranji temi in mokrem jutru smo se dobre volje posedli v
dva avtobusa in krenili proti Gorenjski, natančneje, skozi
karavanški predor na avstrijsko stran.
Ob izhodu iz predora nas je le pozdravilo sonce in v avtobusih
je postalo živahneje. Prvi postanek smo imeli v mestecu
Gmund. Sprehodili smo se po prijetnem mestecu, ki se
ponaša kar z dvema imenitnima gradovoma. Ogledali smo
si tudi »deljeno« cerkvico: oltar je v kapelici na enem bregu,
na drugem pa je kapelica s klopmi, med njima pa pelje vaška
cesta! Najzanimivejši v mestecu pa je gotovo Porschejev
muzej. Na Koroškem je od leta 1944 do 1950 ustvarjal prof.
dr. Ferdinad Porsche. V Gmundu je bil izdelan prvi avto
znamke »Porsche«: legendarni Porsche 356. Tu je na ogled
celotna paleta od prvih Porschejevih konstrukcij, preko
Austro-Daimlerja, Steyerja in Volkswagna do Porscheja, ki
je bil zmagovalec v svoji kategoriji na vseh dirkališčih sveta.
Razstavo dopolnjujejo tudi video in dia posnetki, ki vsebujejo
obilico informacij v več jezikih, tudi v slovenščini. Okrog 20
sijočih »poršejev« je bila prava paša za vsake oči.

nadmorski višini 911 m in se v skupni dolžini 14,4 km vije po
številnih vijugastih zavojih in skozi šest naravnih kamnitih
predorov do jezu Kolnstein na nadmorski višini 1900 m.

Dolina Malte
Izlet smo nadaljevali ob Milstattskem jezeru in tam del
popoldneva preživeli ob ogledu benediktinskega samostana
in na vožnji z ladjico. Popotovanje smo zaključili na
Gosposvetskem polju, ob vojvodskem prestolu in obisku
cerkve Gospe Svete. Z »gasilsko fotko« smo izlet
zgodovinsko ovekovečili in se preko Pliberka in mejnega
prehoda Holmec vrnili v Slovenijo.

Porsche 356
Sonce se je bahavo razkazovalo v svoji moči, ko smo se po
pokrajini, podobni naši v Logarski dolini, približevali Malti.
Vrhovi gora so še pokriti s snegom, nad ciljem našega
potovanja pa se je čudno potemnilo, od nekod so se priplazile
sumljive meglice, ki niso napovedovale nič dobrega. Tudi
veter se je okrepil, sunki so zamajali celo avtobus.
Razočaranje nam je potrdila gospa, ki prodaja vstopnino na
tej cesti: zaradi sneženja je bila cesta zaprta! Vrnili smo se v
dolino, kjer smo se ustavili ob vznožju veličastnega slapa in
tam malicali. Na gori se je medtem razdivjal pravi snežni
metež, posamezne snežinke nam je veter prinesel še v dolino,
kot dokaz. Planinska panoramska cesta Malta se prične na

Pred pročeljem cerkve Gospe Svete
Najprijetnejše pa je še čakalo: družabna večerja z glasbo.
Kaj pa se je tukaj dogajalo, ne bom povedala. Bodite
radovedni, pa se nam pridružite na naslednjem izletu!

Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo
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Mednarodne športne igre
v Umagu

Celjska ekipa na tribuni tik pred svečano otvoritvijo
V času od 17. do 21. maja 2006 so
potekale v Umagu, v naselju Katoro, 6.
mednarodne igre sindikatov zdravstva
in socialnega varstva, kjer so sodelovali
sindikati iz celotne Hrvaške, Nemčije in
tudi iz Slovenije.
Prav tako je na teh igrah že šesto leto
zapored nastopila tudi ekipa Sindikata
zdravstva in socialnega varstva Splošne
bolnišnice Celje, ki je imela letos tudi
žensko ekipo.
Moško ekipo so sestavljali naslednji
tekmovalci: Matej Velenšek, Matjaž
Štinek, Franc Furman, Matjaž Hribernik,
Dušan Antlej, Željko Tešič, Robert Iršič,
Robi Tonjko, Jože Čuješ.
Žensko ekipo pa so sestavljale: Jožica
Metelko Kraševec, Slavica Gajšek,
Rada Aubreht, Saša Gorjup, Nevenka
Sedovšek in Nataša Bratina.
V Umagu smo zastopali tako sindikat
našega zavoda, kakor tudi celotno našo
bolnišnico.
Na pot smo krenili v sredo dopoldne,
vmes smo se ustavili na kosilu v
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Tekmovanje v vlečenju vrvi
prijetnem gostišču Beli križ nad
Piranom. Potem nas je pot vodila naprej
do Umaga, kamor smo prispeli v
popoldanskih urah. Po nastanitvi v
apartmajih smo imeli trening. Nato je
sledila večerja in spoznavni večer.

Naslednji dan je bila na vrsti svečana
otvoritev iger, kjer smo bili zbrani vsi
udeleženci. Za otvoritvijo so sledila
športna tekmovanja, ki so bila poleg
druženja in izmenjave izkušenj v
ospredju.

Splošna bolnišnica Celje

Robert Iršič si je pritekel odlično 3. mesto

Ženska ekipa v krosu

Naša ekipa se je na igrah solidno
odrezala, saj smo osvojili ekipno dve
tretji mesti in sicer v namiznem tenisu
in krosu. Poleg tega pa smo imeli nekaj
športne nesreče in osvojili kar pet četrtih
mest (mali nogomet, košarka, odbojka
na mivki, tenis in pikado). Ta mesta sicer
niso prinesla pokalov, so pa pripomogla
k večjemu številu točk, ki so štele za
skupno uvrstitev. Seveda so tudi ta
mesta lep dosežek.
Moram pa povedati, da je bila letos
konkurenca najmočnejša, saj je bilo
prijavljenih največ ekip do sedaj in tudi
posamezne ekipe so na igre pripeljale
zares dobre športnike (nekateri celo
nastopajo v najmočnejših ligah).
Od posameznih rezultatov je Robert
Iršič v krosu osvojil tretjo mesto. Dobro
so se odrezale tudi naše ženske
predstavnice v krosu, saj so se vse
uvrstile med prvo polovico tekmovalk,
čeprav je bila konkurenca zelo močna.
Prav tako so naše tekmovalke dostojno
nastopale v balinanju in namiznem
tenisu.
S tem smo uspešno promovirali ne
samo naš sindikat, ampak tudi našo
bolnišnico, in dokazali, da premore
Splošna bolnišnica Celje tudi dobre
športnike.
S športnih iger smo se vrnili v nedeljo
zvečer polni novih izkušenj in spoznanj
z mislijo, da se vidimo zopet prihodnje
leto.
Na koncu bi se rad v imenu vseh
udeležencev zahvalil gospe direktorici
Štefki Presker za odobritev službene
odsotnosti.
Matej Velenšek, dipl. upr. org.
Služba za investicije, preskrbo in
vzdrževanje

Še zadnji napotki pred nogometno tekmo

47

Splošna bolnišnica Celje

Desete bolnišnične OI
V Splošni bolnišnici Celje smo v sodelovanju s I. osnovno šolo pripravili že 10. bolnišnične olimpijske igre. Ogenj jubilejnih
desetih bolnišničnih olimpijskih iger je v četrtek, 11. maja, prižgal član rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, Gorazd
Škof. Gorazd, vratar rokometnega kluba Celje, ki se je ne dolgo tega tudi sam zdravil na celjski ortopediji. Tudi zaradi
njegove prisotnosti, spodbujanja in nato podeljevanja medalj, je ta dan ostal lepo zapisan v marsikateri mali ali mladi glavi.
Igre sta popestrila klovn Ronald McDonald, ki je zabavno in s čarovniško spretnostjo vodil olimpijske igre ter pevka Clavdija
z glasbo za najmlajše. Ura in pol, ki smo jo imeli na voljo, je tako kar prehitro minila.

Gorazd Škof pri podeljevanju medalj

Podiranje kegljev je bila le ena izmed športnih
disciplin

V zadnji športni disciplini, vlečenju vrvi, so se pomerili zaposleni otroškega oddelka kirurških strok in otroški
oddelek.
Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija

Bazilika (Ocimum basilicum)
Sveži ali posušeni listi bazilike so nepogrešljivi pri pripravi paradižnikovih omak
in različnih paradižnikovih jedi.
Primerni so tudi za začinjanje drugih zelenjavnih jedi, predvsem sojinih,
fižolovih in grahovih. Okus izboljšajo raznim zelenjavnim prikuham, svežim
solatam, zeliščnim namazom in omakam. Sladokusci z baziliko začinjajo ribje
jedi.
Bazilika se najbolje dopolnjuje s česnom, lovorjem, majaronom, origanom,
peteršiljem, rožmarinom in timijanom. Posebno priljubljena je v italijanski,
francoski in grški kuhinji.
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Lutkovni variete
Lutkovno gledališče Ljubljana se je v
sodelovanju z zavarovalnico Slovenica
življenje lotilo obsežne in zdaj tudi že
odmevne akcije, ki omogoča otrokom
po bolnicah občasno srečevanje z
lutkovnimi junaki. Prva prijateljska
srečanja so se zgodila v preteklem letu
na treh ali štirih koncih po Sloveniji. Ker
so bila druženja, kamorkoli so prišli,
prisrčna, enkratna in nepozabna so se
odločili nadaljevati z njimi in obiskati
prav vse otroške oddelke slovenskih
bolnišnic. Nenazadnje tudi zato, kot so
zapisali v predstavitveni brošuri, ker
lutkam ni vseeno, če so otroci
prikrajšani za njihovo družbo. Še
posebej, če se to dogaja zaradi bolezni.
Po začetni predstavi v Kliničnem centru
Ljubljana in še nekaterih bolnišnicah, so
tako lutke 10. maja 2006 s predstavo
Lutkovni variete obiskale tudi celjsko
bolnišnico.

Polurna predstava, namenjena je bila
otrokom od 3. leta do 10. leta starosti,
pa tudi nekoliko starejšim otrokom in
odraslim, je ob prijetni glasbi prehitro
minila.
Predstave so se otroci veselili že dan
prej. Mali Luka tako zelo, da je glasno

in s solzami v očeh protestiral, ko so
mu medicinske sestre povedale, da bo
moral, zaradi nekoliko povišane telesne
temperature ostati v bolniški postelji. Pa
jih je prepričal in skupaj z ostalimi šel
na lutke. Nasmeh in iskre v njegovih
očeh po predstavi so povedale vse:
lutke v bolnišnici so super.

Poskočne lutke kar niso hotele ostati na odru,in so šle med otroke

Otroci so po predstavi lahko lutke pogledali od blizu, jih prijeli in se preizkusili
v lutkarstvu
Pod prsti Braneta Vižintina so lutke
znova oživele za naše male bolnike.

Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija
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Kulinarični kotiček
Dobrote iz bolnišnične kuhinje
Predjed
Sotirani šparglji
Sestavine: šparglji, sol, sladkor, drobtine, maslo, belo
vino.
Šparglje skuhaj z belim vinom, sladkaj in soli, nato jih
odcedi in zabeli z drobtinami, prepraženimi na maslu.

Vse prevremo, dodamo sol, poper, sladkor, šampinjone
in pljučne fileje. Na koncu dodamo krešo.
Zelenjavni narastek
Sestavine: por, bučke, kitajska zelenjava, cvetača,
brokoli, korenje, bešamel, sir, kisla smetana, muškatni
orešček, sol, poper.
Sestavine poljubno zlagamo v namaščen pekač, solimo,
popramo in prelivamo z bešamelom. Na koncu
naribamo parmezan (ali kak drug sir) ter pečemo cca 30
min.

Sladica
Skutin štrukelj (slan)

Glavna jed
Pljučni file v smetanovi omaki s krešo
Za eno osebo potrebujemo:
o 15 dag pljučnega fileja,
o 6 dag šampinjonov,
o sončnično olje,
o 0,5 dag gorčice,
o sol,
o poper,
o 0,7 dag margarine.
Omaka:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

0,15 dag moke,
0,6 dag pečenkine omake (kocka),
0,6 l goveje juhe,
0,075 l smetane,
sol,
poper,
1 dag sladkorja,
0,06 l limoninega soka,
0,6 dag kreše.

Pljučni file nasolimo, popopramo, mariniramo z gorčico.
Na sončničnem olju prepražimo šampinjone. Fileje
opečemo na margarini. Na maščobi od pečenja
razpustimo pečenkino kocko, moko, zalijemo z govejo
juho, dodamo smetano.
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Testo za 1
osebo:
o 25 dag
moke,
o 15 ml
mlačne
vode,
o 0,1 kom
jajca,
o 2 g olja,
o 1 g soli,
o 4 g drobtin (za prtič).

Nadev:
o 75 g skute,
o 8 g margarine ali masla,
o 0,2 kom jajca.
Skutin štrukelj kuhamo v slani vodi cca 20 min.
Sadni preliv
Sestavine:
o jagodni puding,
o sladkor,
o zmrznjene borovnice,
o vanili sladkor,
o maraskino.
Na vodi skuhamo gost jagodni puding, nato dodamo
zmrznjene borovnice, vanili sladkor in maraskino po
okusu.
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7. Nagradna križanka

Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorice 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. avgusta 2006. Kupon za dvig nagrade bomo
dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb nagradne križanke v majskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 181 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: DAN MEDICINSKIH SESTER.
Izžrebana nagrajenka je gospa Renata Klun z Otroškega oddelka kirurških strok.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.
Uredniški odbor
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