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Uvodnik

Ko danes pišem uvodnik, je čudovit aprilski

dan. Po dolgi in mrzli zimi se še kako prileže

lep, topel in veder pomladni dan. Pomlad

je čas prebujanja, pričakovanj, hrepenenja.

Je čas, ki nas obdaja s toploto in soncem,

ki prinaša pomladni optimizem.

S pomladnim optimizmom moramo nadaljevati
vodenje bolnišnice na poslovnem in
strokovnem področju. Preteklo leto je
bolnišnica zaključila s pozitivnim poslovnim
rezultatom. To nam je v zadnjih trinajstih letih
uspelo samo dvakrat. Leto 2005 smo zaključili
s presežkom prihodkov v višini 72,3 milijona
tolarjev in z njim za toliko zmanjšali
kumulativno izgubo bolnišnice, ki sedaj na dan
31. 12. 2005 znaša 845,8 milijona tolarjev.
Realizirali smo zastavljene cilje poslovne
politike in uskladili dosežene prihodke z
odhodki. Kljub realizaciji nekaterih ukrepov
smo v vodstvu bolnišnice prepričani, da smo
bolnikom nudili vso potrebno in kakovostno
oskrbo. Svet zavoda je v začetku meseca
aprila obravnaval in sprejel letno poročilo ter
ga ocenil kot uspešnega. Skladno s sprejetim
finančnim načrtom za letošnje leto so pred
nami enaki cilji poslovne politike. Naša država
vstopa v evro območje in zato pričakujemo
stabilno javno finančno politiko. To pomeni, da
je tudi v bolnišnicah pričakovano pozitivno
poslovanje.
Sprašujemo se, ali nam bo uspelo, ali bodo
težave? Ne glede na poklic ali okolje, v katerem
živimo ali delamo, glavnino svojega časa
porabimo prav za reševanje težav. Vsaka
težava je nov izziv, pri katerem potrebujemo
sposobnost ustvarjalnega mišljenja. Zato

bomo skupaj s soncem, toploto in

pomladnim optimizmom nadaljevali

začrtano pot strokovnega razvoja in

poslovne uspešnosti naše bolnišnice.

V zadnjih petnajstih letih je v Sloveniji prišlo
do pomembnih gospodarskih in političnih
sprememb, do procesa privatizacije in
denacionalizacije, stečajev in likvidacij podjetij,
do večje brezposelnosti, vstopa v EU in tako
naprej. Vse to pogojuje tudi spremembe v
miselnem in vrednostnem sistemu
posameznikov. Po eni strani se srečujemo z
novimi izzivi in priložnostmi, po drugi strani pa
s strahovi in dvomi.

Reforme v zdravstvu, ki so del vladnih reform,
imajo štiri glavne cilje: čim boljša dostopnost
do zdravstvenih programov, stroškovna
učinkovitost, kakovost storitev ter stabilnost
zdravstvenega sistema. Potrebne so postopne
spremembe, ki naj bi zagotovile boljše in bolj
organizirano zdravstveno varstvo. Z uvajanjem
zasebnega dela v javni zdravstveni mreži, tako
na primarnem kot sekundarnem nivoju,
pričakujemo promocijo tekmovalnosti med
javnim in zasebnim zdravstvom, večjo možnost
izbire, višjo produktivnost, gospodarnejše
ravnanje in odgovornost za poslovni uspeh.
Na drugi strani vidimo v uvajanju zasebništva
pomanjkljivosti, ki so predvsem v manjši
socialni varnosti, večji ekonomski ranljivosti
sistema, problematiki nadomeščanja
odsotnosti, odklanjanju ekonomsko
nezanimivih storitev, večji možnosti zniževanja
strokovnih kriterijev na račun ekonomskega
preživetja, reševanju pritožb in podobno. Zato
potrebujemo za varen prehod v zasebništvo
tudi dobre kriterije kakovosti.
Še vedno pa je tudi čas, da v javnih
zdravstvenih zavodih sami iščemo in uvajamo
spremembe, ki bodo zagotovile boljše in bolj
organizirano zdravstveno varstvo. K temu smo
v naši bolnišnici že pristopili. Svet zavoda je
sprejel Projekt reorganizacije Splošne
bolnišnice Celje, s katerim želimo razviti in
uvesti tako organizacijo, ki bo zagotavljala
kakovostno izvajanje storitev, stroškovno
učinkovito poslovanje, racionalno in
gospodarno izrabo vseh razpoložljivih virov,
vzpostavitev spremljanja celotnega postopka
obravnave bolnika, od njegovega vstopa v
bolnišnico do zaključka obravnave,
združevanje obstoječih organizacijskih enot,
ki izvajajo sorodne aktivnosti, posodobitev in
racionalizacijo organizacije logističnih enot ipd.
Projektni tim, ki ga vodi g. Jakob Koren dr.
med., je na osnovi analiz obstoječega stanja
izbral nekatere predloge in usmeritve za
reorganizacijo, ki jih bodo v naslednjih dneh
dobila vodstva medicinskih oddelkov, uprave
ter Službe za investicije, preskrbo in
vzdrževanje. Postavljeni smo pred probleme
in izzive. Lotimo se jih s pomladnim

optimizmom! Direktorica

Štefka Presker

Navadni kosmatinec,

Pulsatilla nigricans
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TO JE SBCTO JE SBCTO JE SBCTO JE SBCTO JE SBC

Srčni rentgen smo predali

namenu

Direktorica Štefka Presker ob nagovoru gostov

V imenu Mestne občine Celje je zahvalno listino prevzel
podžupan Marko Zidanšek

Mag. Frančiška Škrabl Močnik, prejema zahvalno listino iz
rok strokovnega direktorja prof. dr. Radka Komadine

»Drevo, mogočno, da ga ne objameš z rokami, vzklije iz
drobnega semena. Zgradba, višja od devetih nadstropij,
zraste iz prgišča zemlje. Potovanje, dolgo tisoč milj, se začne
z enim samim korakom. Naše potovanje je doseglo cilj.«  S
temi besedami je direktorica bolnišnice nagovorila goste na
slovesnosti ob predaji novega rentgenskega aparata za
invazivno srčno diagnostiko, 28. marca 2006 v glavni avli
poliklinike.

Frančiška Škrabl Močnik.
Mnogi so namreč v donacijski akciji prepoznali obet nečesa
dobrega, dobrega zase in za sočloveka. In ko smo s pomočjo
društva Korona in številnih veteranskih organizacij uspeli
povezati vse te posameznike, gospodarske subjekte, občine
in zdravstvene ustanove, je zrasla tudi naša zgradba, višja
od devetih nadstropij. Z novim srčnim rentgenom bomo
občanom širše regije zagotovili višji nivo zdravstvenih storitev,
kar konkretno pomeni manjšo invalidnost in nižjo umrljivost
za srčnimi boleznimi.

Ko smo pred letom in pol naredili prvi korak, nismo verjeli,
da se bo zastavljena pot tako hitro končala. Drobno seme, ki
sta ga takrat predstavljali pobuda in ustanovitev civilne
iniciative za nakup rentgena za invazivno srčno diagnostiko,
je padlo na plodna tla. Tako množično izkazane solidarnosti
v zadnjem času ne pomnimo. »To je v Sloveniji druga največja
donatorska akcija, več denarja so zbrali edino še za cunami.
Za Darfur na primer, so zbrali 170, mi pa 180 milijonov
tolarjev«, je za predstavnike sedme sile povedala
predsednica društva Korona in predstojnica oddelka, mag.

Slovesnosti se je udeležil minister za zdravje, mag. Andrej
Bručan, slavnostni govornik, ki je prisotne najbolj razveselil
z zagotovilom, da bo ministrstvo za delovanje novega cen-
tra za invazivno srčno diagnostiko prispevalo potrebna
sredstva.
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Na slovesnosti smo se s predajo zahvalnih listin petim najbolj
radodarnim donatorjem zahvalili za zaupanje in sodelovanje
v akciji S srcem za srce, s srcem za koronarograf. Zahvale
so prejeli: podjetje Štore Steel, Premogovnik Velenje,
Zdravstveni dom Celje, Pivovarna Laško in Mestna občina
Celje. Zahvalno listino je iz rok direktorice in strokovnega
direktorja prejela idejna vodja ustanovitve civilne iniciative,
predsednica društva Korona, mag. Frančiška Škrabl Močnik,
ker ji je uspelo strokovno podprta prizadevanja za
vzpostavitev invazivne diagnostike v celjski bolnišnici
povezati s civilno pobudo za pridobitev sredstev in nakup
rentgena.

Trak je ob asistenci Ivana Grobelnika, predsednici Društva
Korona in strokovnega direktorja bolnišnice prerezal minis-
ter Andrej Bručan

Ivan Grobelnik – Ivo: »Ni problem zbrati milijone, če ljudje
vedo, za kaj gre, komu gre, in da za to tudi nekaj dobijo.«

Posebno priznanje, plaketo Splošne bolnišnice Celje, pa je
prejel predstavnik veteranskih organizacij, gospod Ivan
Grobelnik. Prav zaradi njegove osebne zavzetosti in gonilne
sile se je akcija širila kot val in iz začetne pobude društva
prerasla v množično akcijo zbiranja sredstev na širšem
Celjskem.

Slovesnost smo zaključili v prostorih centra za invazivno
diagnostiko na oddelku za bolezni srca, pljuč in ožilja, kjer je
minister za zdravje s prerezom traku simbolično predal
koronarograf namenu.

Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija

Govor ministra za zdravje, mag.

Andreja Bručana, na predaji

koronarografskega aparata v Celju, v

torek, 28. marca 2006
Spoštovani gostje, kolegice in kolegi, današnji dan predstavlja
radost državljanov in državljank, srčno-žilnih bolnikov in
bolnic, vseh zaposlenih Splošne bolnišnice Celje ter
nenazadnje ministra.

Bolezen je sestavni del življenja, vzpodbuja nas k sodelovanju
in solidarnemu obnašanju do prizadetih samih in do njihove
okolice, kar je danes vedno redkeje zaznana, a izjemno
pomembna vrednota. Bolezni srca in ožilja predstavljajo
najpomembnejši vzrok obolevanja in umrljivosti v Sloveniji,
saj bo vsak tretji danes rojeni Slovenec umrl zaradi ene izmed
bolezni te skupine. Ob izboljšavah na področju kardiologije
in kardiokirurgije smo povečali dostopnost do preiskav,
interventnih posegov in do srčnih operacij. Tako se

epidemiološka slika postopoma izboljšuje, saj smo s širitvijo
agresivnih metod zdravljenja, povečevanjem programov za
invazivno diagnostično in terapevtsko obravnavo,
predpisovanjem zdravil in osveščanjem o potrebnem
spreminjanju življenjskega vedenja vzpostavili celovito
obravnavo bolnikov s srčno-žilnimi boleznimi. V slednji so
danes nepogrešljivo vgrajeni interventni centri, ki predstavljajo
center integralne obravnave srčno-žilnih bolnikov za trajno
telesno in psihosocialno rehabilitacijo ter kvaliteto življenja.

Odgovornost države in izvajalcev pa ni samo na področju
povečane dostopnosti in uvajanja novih tehnologij, ampak
tudi na izboljševanju kazalnikov izidov in drugih kazalnikov
kakovosti. Ti morajo biti dostopni odločevalcem zdravstvene
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Slavnostni govornik minister za zdravje, mag. Andrej Bručan, 28.

marec 2006

politike, plačnikom, strokovni javnosti in pacientom.
Kakovostno in dostopno zdravstveno varstvo predstavlja
ključni pogoj za učinkovitost celotnega sistema
zdravstvenega varstva. Ob dobri strokovni usposobljenosti
in nenehnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev zahteva
še zagotavljanje ustreznih organizacijskih in finančnih
pogojev. Vlada se je zavezala kakovostni, racionalni in
pravočasni oskrbi bolnikov v soglasju tako s socialnimi
partnerji, s stroko in civilno družbo. S predlaganimi ukrepi
bomo dosegli večjo odgovornost, pravičnost in dostopnost
prebivalcev do zdravstvenih programov, prilagodili sistem
zdravstvenega varstva evropskim standardom, zagotovili
dolgoročno ekonomsko vzdržnost, učinkovitejše upravljanje
z razpoložljivimi viri, dvig učinkovitosti in produktivnosti ter
stalno izboljševanje kakovosti celotnega zdravstvenega
sistema. Za uresničevanje teh ciljev pa je potrebno zagotoviti
tudi učinkovito upravljanje zdravstvenega sistema, od
predpisanih pogojev za zasedbo vodstvenih delovnih mest
do dokazil o ekonomski uspešnosti poslovanja na podlagi
predpisanih standardov in merljivih kazalcev.
Prav današnja pridobitev dokazuje, da smo na dobri poti.
Mislim, da nam je zaenkrat uspelo držati smer k zastavljenim

ciljem. Načrti so obsežni in posegajo na vsa ključna področja
organizacije zdravstvenega varstva. Zavedam se, da
uspešnost realizacije predlogov ni odvisna samo od
prodornosti predlagateljev, ampak predvsem od odzivnosti
in sodelovanja vseh elementov znotraj sistema, od izvajalcev
in plačnikov do državljanov. Skratka, ukrepi so ob trdem
partnerstvu izvedljivi.

Od Dantejevega pekla do …
Ob izidu zadnjega Monitorja me je poklical sodelavec, ki že
vrsto let dela v naši pralnici. Kar nekoliko žalosten je bil, ko
je ugotavljal, da v Monitorju sicer vedno rad prebere o tem,
kakšno je delo na posameznih medicinskih oddelkih in
službah, o njih, ki delajo v pralnici, pa nikoli nič. »Veste, tudi
mi, ki delamo v pralnici, smo del celotnega procesa
zdravstvene storitve in tudi mi se zavedamo, da je naš skupni
cilj zadovoljen pacient. Če bi o tem, kakšno je naše delo,
napisali v Monitorju, bi bila naša motiviranost za kakovostno
delo še veliko večja.«
In sem šla v pralnico, pogledat, kako perejo perilo.

Oris razvoja pralnice
Pralnica, takšna kot je sedaj, je bila zgrajena pred približno
30 leti. Leta 1979 zgrajena centralna pralnica, opremljena z
najsodobnejšo opremo, ni bila načrtovana le za potrebe
pranja perila v bolnišnici, temveč tudi za ostale zdravstvene
zavode nekdanjega Zdravstvenega centra Celje. Prali so v
dveh izmenah, po 6000 kg perila na izmeno. Pred tem so
perice bolniško perilo prale v kletnih prostorih sedanje
pediatrije in medicinske rehabilitacije. Kakšne so bile razmere
v takratni pralnici, v Zborniku o razvoju zdravstva  na Celjskem
od leta 1953 – 1985 slikovito opiše prim. doc. Zvonimir
Šušteršič. Zaradi izredno pomanjkljive kanalizacije, ki ni bila
urejena ne za meteorno vodo, ne za fekalije, so bile higienske
razmere izjemno slabe. Najslabše so bile prav v pralnici, zato
jo takratni ravnatelj bolnice imenuje kar Dantejev pekel.

Reorganizacija Zdravstvenega centra Celje v začetku leta
1993 in nepodjetniška miselnost v sami pralnici ter vsakoletne
izgube Splošne bolnišnice Celje, vse to so bili razlogi, ki so
botrovali odločitvi ostalih zavodov oz. zdravstvenih domov,
da ne bodo več prali perila v naši pralnici. Dodatno je k takšni
odločitvi prispevala tehnološka zastarelost pralne linije, zaradi
katere je prihajalo do dnevnih zastojev pri pranju perila in s
tem seveda do nejevolje pri uporabnikih storitev.

Zaradi zmanjšanega obsega pranja in slabše izkoriščenosti
zmogljivosti so bila v bolnišnici nekaj časa prisotna celo
razmišljanja o oddaji pranja perila zunanjemu izvajalcu. In
čeprav je bil v letu 1996 izveden že javni razpis za oddajo

Gradnja pralnice v letih 1978 in 1979
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pranja perila zunanjemu izvajalcu, do same izvedbe vendarle
ni prišlo. Na podlagi temeljite analize se je vodstvo bolnišnice
odločilo, da pralnica ostane v sklopu bolnišnice, in da
morebitne proste zmogljivosti ponudijo na trgu ter začnejo z
načrtno in postopno obnovo pralnice.

Sušilni stroj in del likalne linije

Sortiranje, tehtanje in pranje umazanega perila

Najdeni tujki med perilom

Oprano in osušeno perilo čaka na likanje

Danes v pralnici dnevno operemo 6 – 8 ton perila, od tega 5
– 6 ton za lastne potrebe, ostalo za jeseniško bolnišnico,
občasno za krajši čas še za druge manjše zavode ali
zdravilišča. Ob upoštevanju mednarodnega standarda
higienske kakovosti perila RAL – GZ 992 so tako trenutno v
Sloveniji le tri pralnice, ki so sposobne oprati tako veliko
količino perila, kot ga operemo sami. Mednarodni standard
RAL – GZ 992 smo v celjski bolnišnici pridobili že lani.

Pridne ročice peric
Delo v pralnici poteka v eni izmeni, in sicer od 5. ure zjutraj
do 15. ure popoldan. Ne glede na to pa se včasih zgodi, da
je zaradi popravila stroja in prekinitve dela treba za delo
poprijeti popoldan ali celo ponoči. Oprano in zlikano perilo
mora biti v jutranjih urah že na oddelkih.

Pričakovala sem, da bodo težke vreče z umazanim perilom,
ki jih delavci notranjega transporta pripeljejo z oddelkov,
dvigovali moški, pa sem na sprejemu umazanega perila
presenečena zagledala skoraj same ženske. Delo v tem delu
pralnice je fizično težko in pretežno ročno. Dobesedno skozi
njihove roke gre 6 do 8 ton perila vsak dan. Ločeno sortirajo
posamezne kose perila: rjuhe, pižame, brisače, delovne
obleke, operacijsko perilo…., saj se perilo glede na stopnjo
pranja in kakovost tekstila pere ločeno. Delo peric v tem delu
pralnice ni samo umazano, temveč je lahko tudi nevarno. Še
vedno se zgodi, da se med perilom najdejo stvari, ki tja ne
sodijo. To so papirnate brisače za enkratno uporabo, smeti,
kemični svinčniki in tudi ostri predmeti, kot so injekcijske igle
ali celo skalpeli se najdejo med njimi. Na srečo je tujkov med
perilom iz leta v leto manj. Kljub temu na tem mestu ne bo
odveč opozorilo: med umazano perilo ne sodi nič drugega
kot perilo!

Centralna pralnica, zgrajena v okviru modernizacije
bolnišnice, 1982
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Po začetni sramežljivosti so se pred objektiv postavlili (z leve):
Melita Knez, Majda Hribernik, Rada Močič in Alija Talič

Oprano perilo delavke v nadaljnji obdelavi posušijo, zlikajo
in zložijo. Zloženo perilo, naloženo na transportnih vozičkih,
je tako spet pripravljeno za uporabo na bolniških oddelkih.
Poleg vročine, peklensko vroče je v poletnih mesecih, je za
pralnico značilen hrup, ki ga večinoma povzročajo likalni stroji.
V osrednjem delu pralnice je najhuje pri sušilnem stroju. Hrup
pri stroju je tako močan, da mora vsak, ki bi rad, da se ga
sliši, do konca napeti glasilke.

Čeprav so vročina, hrup in fizični napor stalnica njihovega
vsakodnevnega dela, ga radi opravljajo in s ponosom povedo:
»Lepše opranega perila, kot ga ima celjska bolnišnica, nima
nobena slovenska bolnišnica. Tudi mariborska ne, kljub temu,
da imajo novo pralno linijo.« Od Dantejevega pekla je tako
danes ostala le še vročina, ki se v poletnih mesecih
mnogokrat povzpne tudi čez 400 C.

Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija

Knjigovodkinja

Osnovnih sredstev

Sergeja Fajdiga, april 2006

Ali veste, koliko kosov osnovnih sredstev imamo v naši
bolnišnici? (24.576  kosov) Ali veste, koliko kosov  osnovnih
sredstev smo izločili iz uporabe v letu 2005? (1.303 kosov)
Ali veste, koliko  je star stol, na katerem pravkar sedite?

Odgovore na podobna vprašanja lahko dobite v knjigovodstvu
osnovnih sredstev, ki ga vodi Sergeja Fajdiga.  Na tem
delovnem mestu je od leta 2002, ko je prevzela vodenje
knjigovodstva osnovnih sredstev od Grete Manfreda, ki se
je upokojila. Sergeja je dodeljeno delo sprejela z vso
odgovornostjo in potrebnim zanosom. Dejstvo je, da morajo
biti osnovna sredstva vsakega poslovnega subjekta  vodena
v registru osnovnih sredstev.  Osnovni  princip vodenja tega
registra je preprost: vanj so vpisana vsa novo nabavljena

osnovna sredstva (z vsemi zahtevanimi podatki o tem
osnovnem sredstvu), izpisana pa vsa izločena osnovna
sredstva.  Iz navedenega torej sledi, da morajo podatki v
registru osnovnih sredstev izkazovati dejansko stanje
osnovnih sredstev  na oddelkih in službah.  Zaradi
povezljivosti podatkov s posameznim  osnovnim sredstvom
pa je potrebno, da ima vsako osnovno sredstvo dodeljeno in
pritrjeno svojo indentifikacijsko številko – inventarno številko.

Na teoretičnem nivoju so navedene stvari povsem jasne in
preproste. Izvedba navedenega pa je v poslovnem sistemu,
kot je bolnišnica, vse kaj drugega kot preprosta. To je Sergeja
pri svojem delu kmalu ugotovila. Da je kakovost podatkov, ki
jih zagotavlja v registru osnovnih sredstev, odvisna od njene
natančnosti, je kot knjigovodska delavka vedela že iz preteklih
delovnih izkušenj, da  je usklajenost “njenih” podatkov z
dejanskim stanjem osnovnih sredstev na oddelkih in službah
tako usodno povezana z dokumentacijo, ki jo prejema z
oddelkov in služb, pa je bila “grenka”   ugotovitev ob  “njeni”
prvi inventuri osnovnih sredstev.  Dejstvo, da so se nekatera
osnovna sredstva izločala tudi brez ustrezne dokumentacije,
je povzročilo neusklajenost knjigovodskih evidenc s stanjem
sredstev v bolnišnici oz. ugotovljene inventurne manjke
osnovnih sredstev. Njena knjigovodska natančnost jo je
vzpodbudila k aktivnemu vključevanju pri urejanju navedene
problematike, s svojo odprtostjo do sodelavcev  pa se je hitro
povezovala z osebami na oddelkih in službah ter poskušala
po svojih močeh prispevati k urejenosti tega področja.  Zaradi



Splošna bolnišnica Celje

8

ABC POSLOVANJA SBCABC POSLOVANJA SBCABC POSLOVANJA SBCABC POSLOVANJA SBCABC POSLOVANJA SBC

težav, ki so bile posledica pritrjevanja inventarnih številk na
napačna osnova sredstva, je pritrjevanje inventarnih številk
na nova osnovna sredstva sprejela za svojo dodatno nalogo,
s čimer je bistveno pripomogla k razrešitvi problema.

V tem času  je prišla do določenih spoznanj o osnovnih
sredstvih bolnišnice (npr. določene skupine osnovnih sredstev
imajo svoje posebnosti, na katere je potrebno biti pozoren
skozi njihovo dobo koristnosti), pridobila pa  si je  tudi
dragocene izkušnje, ki jih  brez zadržkov deli s sodelavci.
Sergeji je blizu zavedanje, da mora dober knjigovodja
osnovnih sredstev “svoja” osnovna sredstva poznati, jih videti
na mestih njihove uporabe in jih tudi spremljati v času uporabe
v bolnišnici.

Kljub navedenemu pa se moramo zavedati,  da njena naloga

ni skrb in odgovornost za osnovna sredstva, temveč da je
njeno delo samo vodenje evidenc o osnovnih sredstvih in
poročanje o njih (drugih pristojnosti kot knjigovodska delavka
niti ne sme imeti).  Pristojnost in odgovornost za gibanje
osnovnih sredstev pa je prenesena na raven poslovodnih
delavcev posameznih oddelkov in služb, prav tako
odgovornost, da so sestavljeni dokumenti, ki izpričujejo te
poslovne dogodke (npr. aktiviranje, prenos na drugo
stroškovno mesto, izločitev).
Dejstvo je, da v takšnem procesu, kot je gibanje osnovnih
sredstev, stvari niso odvisne samo od ene osebe, temveč je
to proces, v katerega je vključenih veliko oseb različnih strok,
ki morajo svoje naloge opravljati z vso odgovornostjo, kar za
Sergejo vsekakor lahko  trdimo.

Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
Finančno ekonomska služba

Kakšno je finančno zdravje naše

bolnišnice?
Zdravje je ena temeljnih vrednot ali darov, ki smo jih deležni
v našem življenju. Zato ni naključje, da naše bližnje mnogokrat
vprašamo po zdravju, kar izpričuje našo skrb in human odnos
do drugih ljudi. Če imaš zdravje, imaš lahko vse, brez njega
nimaš nič.

Kaj pa zdravje naše bolnišnice? Kaj to sploh pomeni? Saj
gre vendar le za nek umeten sistem, ki ni živ, ne čuti, a se
nevidno napaja nekje od države in ga kot takšnega
prejemamo dogmatično, kot nekaj, kar je dano samo po sebi.
Pa bomo vendarle morali ugotoviti, da je bolnišnica živ
organizacijski sistem, ki je izredno občutljiv na vse
spremembe zunanjega in notranjega okolja, in da smo od
nje odvisni mi – ljudje. Tisti, ki v njej delamo in tisti, ki se v
njej zdravijo. Je pa velika razlika med nami, kot živimi bitji, in
bolnišnico. Če je z nami kaj narobe, naše telo takoj reagira,
nas »položi« v posteljo in nas prisili, da odložimo vse druge
aktivnosti ter vse moči usmeri le v ozdravitev tistega dela
telesa, ki je »v sistemu odpovedal«. To nam omogoča do
popolnosti izgrajen živčni (informacijski) sistem, ki nas z
bolečinami opozarja na vse nepravilnosti v telesu in celo proti
naši želji reagira tako, kot je najbolj prav.

Kako pa reagira bolnišnica, če je z njo »kaj narobe.« Sama
po sebi nič, saj ni živo bitje. Njen živčni sistem predstavljata
organizacijski in informacijski sistem. Ta se ne more primerjati
z ustrojem človeka, zato napak v delovanju bolnišnice ne
čutimo z bolečino, ampak se porušeno ravnotežje kaže s

podatki in informacijami. A le, če so pravilno oblikovane, če
so pravočasne, in če pridejo v roke tistim, ki morajo ali pa bi
morali nanje reagirati. Torej v imenu bolnišnice reagiramo
mi, ki smo tukaj zaposleni. Ta reakcija še zdaleč ni podobna
reakciji na človeško bolečino. Pri bolnišnici »bolečino« slabo
zaznamo, in če jo sploh zaznamo, začnemo razmišljati, kdo
bi moral nanjo reagirati,…. in tako se izgubljata čas in moč
odzivnosti. Bolnišnica pa kljub temu deluje dalje z neko
vztrajnostno silo, a s prikrito »bolečino«, katere posledice se
odrazijo kaj kmalu, ko zmanjka denarja. Zato se zdravje
bolnišnice meri po tem, ali ima bolnišnica dolgoročno dovolj
denarja za izvajanje svojih nalog.

Seveda bo tej trditvi kdo oporekal in se pri tem skliceval na
najbolj humano poslanstvo bolnišnice – skrb za zdravje ljudi.
Ampak brez denarja ni možno postaviti bolnišnice, ni možno
zbrati in zaposliti ljudi, da bodo v bolnišnici delali, ni možno
kupiti potrebne opreme, materialov, skratka, brez denarja
bolnišnica ne more delovati. Zato je denar nujen pogoj, brez
katerega ni možno dosegati drugih ciljev. Zapisana trditev ni
revolucionarna in je za večino zaposlenih samoumevna.
Problem je pri tistih, ki tega ne sprejemajo, in se pri svojem
delu obnašajo negospodarno, preko finančnih zmožnosti, kot
da bodo sredstva – denar, prišla sama po sebi. Pa se čudeži
le redko dogajajo, zato nanje ni mogoče računati. V nasprotju
s tem se vedno bolj uveljavlja trditev, da bomo lahko porabili
le toliko denarja, kot ga je na razpolago.
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Za našo bolnišnico lahko ugotovimo, da je trenutno kar
dobrega zdravja. Finančno jo merimo z uravnoteženostjo med
prihodki in odhodki. V lanskem letu smo dosegli celo pozitivni
presežek v višini 72 milijonov tolarjev, kar je toliko, kot je
med letom porabila bolnišnica v 1,7 dneva. Ni veliko, pa
vendar nekaj je. Dnevni stroški poslovanja so namreč znašali
cca 42 milijonov tolarjev. Pomembno je, da bolnišnica zaradi
tega lahko plačuje svoje obveznosti v dogovorjenih rokih, in
da nikomur nič ne dolguje. To pa je dobra vzpodbuda tudi za
naprej.

Omenili smo že, da se zdravje bolnišnice ocenjuje na dolgi
rok. Zato je potrebno pri oceni upoštevati tudi pretekla leta,
ko je bolnišnica poslovala z izgubo. To, da nismo bili edini,
nam ni nič pomagalo, saj nam izgube nihče ni pokrival. Tako
se že na zunaj  vidi, da nismo zmogli obnavljati bolnišnice,
kot bi bilo potrebno, da smo s težavami obnavljali medicinsko
opremo, in da nas v poletnih mesecih v nekaterih delih
bolnišnice zaradi neustrezne klime še vedno pesti vročina.
Lanske obljube o pokrivanju izgub za nazaj s strani države
se niso uresničile in vedno bolj lahko ugotavljamo, da smo v
mnogem odvisni sami od sebe. Ker država nima sredstev za
pokrivanje izgub,  raje odločno zahteva  od nas, da poslujemo
pozitivno, in da smo plačilno sposobni. Vse to je sicer

razumljivo, težje pa je sprejemati dodatne obveznosti brez
dodatnih sredstev. Lani so nam povečali program hospitalnih
pacientov za 2% brez dodatnega denarja, letos so pogajanja
še v teku.

Kaj torej lahko pričakujemo? Vsekakor to, da bo država
skušala dodatno še kaj naprtiti na naša ramena. Zato se bo
potrebno odzvati argumentirano in sprejemati naloge, ki bodo
imele tudi finančno pokritje. Ob tem pa bomo morali biti
pozorni tudi na to, da ne bi sami sprožali nepotrebnih stroškov.
Kjer se kažejo potrebe, bomo morali, še več kot v preteklosti,
pridobivati dodatna sredstva z vlogami za nove programe,
čeprav je pot do njih težka in lahko traja tudi več let. Vendar
se vztrajnost izplača. V nasprotnem primeru, če izvajamo
dodatne programe brez dodatnega denarja ali pa, da si za
isti program »privoščimo« dodatne stroške, si sami rušimo
že tako krhko finančno ravnotežje. Zato menim, da je naloga
vseh zaposlenih, ne samo vodilnih delavcev, da so pozorni
na vse dogodke, ki povzročajo nepotrebne stroške bolnišnice
in kvarijo njeno finančno zdravje. Če je naloga bolnišnice,
da zdravi druge, mora  biti zdrava tudi sama.

Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.
Finančno ekonomska služba

Uvajanje kakovosti v slovenske

bolnišnice - III. del
Obrazložitev posameznih standardov oziroma
kazalcev za spremljanje poslovanja bolnišnic

S temi standardi in kazalci želimo prikazati in ovrednotiti
poslovni uspeh posamezne bolnišnice. Od vseh bolnišnic
se bo zahtevalo, da poslovanje prikažejo na enak način.
Možne bodo medsebojne primerjave in s tem nadzor nad
porabo javnih sredstev. Kazalci in standardi spremljajo
pričakovane rezultate in nekatere dejavnike po modelu
odličnosti.

1. Pozitivno poslovanje
Cilj :
Bolnišnica mora poslovati uravnoteženo, kar pomeni, da ni
presežka odhodkov nad prihodki.
Obrazložitev:
Zaradi pričakovanj države po stabilni javno finančni politiki
in zahtev zaradi vstopa v evro območje se tudi od bolnišnic
in drugih izvajalcev zdravstvenih storitev pričakuje, da bodo
poslovali pozitivno. Samo pozitivno poslovanje zagotavlja
normalno načrtovano poslovanje. Slabi učinki negativnega
poslovanja se kažejo predvsem v izgubah in počasnejši

investicijski politiki, predvsem v opremo in prostore. Tako
imamo v slovenskih bolnišnicah trenutno za 12 milijard
tolarjev izgub in kar 85 % iztrošene opreme.

 V primeru izgube mora bolnišnica ob zaključnem računu
sprejeti sanacijski program. Poslovanje bolnišnice spremlja
svet zavoda najmanj vsake tri mesece. V primeru negativnega
poslovnega izida mora bolnišnica sprejeti ustrezne ukrepe
za korekcijo stanja.

Poročanje: Vodstvo zavoda poroča na rednih trimesečnih
sejah svetu zavoda. Polletno in letno poročilo svet zavoda
posreduje Ministrstvu za zdravje.
Kdo je odgovoren: direktor zavoda.
Komu je odgovoren: svetu zavoda, ministrstvu za zdravje.

2. Poraba amortizacijskih sredstev

 Cilj: Sredstva, namenjena za amortizacijo, mora bolnišnica
porabiti v celoti, skladno s sprejetim dolgoročnim in letnim
načrtom investicij.
Obrazložitev: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) v vsakoletnem razdeljevanju sredstev predvidi tudi
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delež sredstev za amortizacijo. Ti zneski so določeni v
splošnem in področnih dogovorih. Natančneje so določeni v
pogodbi o izvajanju programa med ZZZS in posameznim
zavodom. Nekateri zavodi so v preteklosti ta sredstva
uporabljali nenamensko, predvsem za pokrivanje tekočih
stroškov. S tem ukrepom želimo doseči, da bodo
amortizacijska sredstva namenjena predvsem obnavljanju
opreme in prostorov.
Poročanje:
Direktor na sejah sveta zavoda poroča svetu zavoda o porabi
sredstev za investicije, oziroma o izvrševanju plana investicij,
ki ga svet zavoda sprejme kot del letnega finančnega načrta.
Kdo je odgovoren: direktor zavoda, svet zavoda.
Komu je odgovoren: direktor svetu zavoda, svet zavoda
ministrstvu za zdravje.

3. Pravočasno plačevanje računov
Cilj: Bolnišnica mora plačevati račune v zakonitih rokih, ki
veljajo za proračunske porabnike.
Obrazložitev: glavni namen spremljanja tega cilja se je
izogniti plačevanju negativnih obresti. S spremljanjem
plačevanja računov lahko svet zavoda dovolj zgodaj zazna
finančne težave posameznega zavoda in ustrezno ukrepa.
Poročanje: direktor poroča svetu zavoda vsake tri mesece.
Kdo je odgovoren: direktor.
Komu je odgovoren: svetu zavoda.

4. Dolgoročni razvojni načrt

Cilj: Bolnišnica mora imeti izdelan dolgoročni načrt razvoja.
Načrt mora biti skladen s pričakovanji zdravstvene politike.
Obrazložitev: Za kakršno koli dolgoročno in stabilno
gospodarjenje mora vsak gospodarski ali negospodarski
subjekt imeti izdelan načrt razvoja. Zaenkrat to v slovenski
zdravstvenih zavodih ni običajno. Izjemnega pomena so
takšni načrti pri večjih izvajalci zdravstvenih storitev, saj v
nasprotnem primeru prihaja do neskladnega razvoja
posameznih oddelkov in medicinskih strok. Uveljavi se pravilo
močnejšega.Tako se lahko zgodi, da se posamezne
medicinske stroke razvijejo na račun drugih. S tem pa je
ogroženo izvajanje posameznih dejavnosti za potrebe
prebivalstva posameznega izvajalca.
Poročanje: direktor in strokovni direktor sta odgovorna za
izdelavo in redno prilagajanje razvojnega načrta. Načrt
sprejme svet zavoda.
Kdo je odgovoren: direktor in strokovni direktor.
Komu je odgovoren: svetu zavoda.

5. Spremljanje učinkovite izrabe virov

Cilj: optimalna izraba vseh virov.
Obrazložitev: Kot ključni viri se štejejo: človeški, prostorski,
opremski in finančni viri. Bolnišnica mora z  merjenjem
spremljati izrabo teh virov. Glavni namen spremljanja
izkoriščenosti virov je zagotavljanje racionalne porabe in

načrtovanja virov. Standarde sprejme svet zavoda.
Poročanje: direktor enkrat letno poroča svetu zavoda.
Kdo je odgovoren: direktor.
Komu je odgovoren: svetu zavoda.

6. Zadovoljstvo pacientov

Cilj: meriti in izboljšati zadovoljstvo pacientov .
Obrazložitev: Celovito zadovoljstvo pacientov je ključni cilj
vsakega izvajalca zdravstvenih storitev. Zadovoljstvo
pacientov bomo spremljali s standardiziranim slovenskim
vprašalnikom.
Poročanje: direktor svetu zavoda in ministrstvu za zdravje.
Kdo je odgovoren: direktor, strokovni direktor.
Komu je odgovoren: svetu zavoda.

7. Zadovoljstvo zaposlenih

Cilj: meriti in izboljšati zadovoljstvo zaposlenih pri izvajalcih
zdravstvenih storitev.
Obrazložitev: Zadovoljen zaposleni je eden izmed ključnih
dejavnikov uspeha posamezne delovne organizacije. Samo
ustrezna pozitivna organizacijska klima, za ustvarjanje katere
je odgovorno vodstvo, zagotavlja kakovost zdravstvene
storitve. Zadovoljstvo zaposlenih bomo spremljali s
standardiziranim slovenskim vprašalnikom.
Poročanje: direktor poroča svetu zavoda dvakrat letno.
Kdo je odgovoren: direktor.
Komu je odgovoren: svetu zavoda.

ZAKLJUČEK:
Izboljševanje celovite kakovosti zdravstvene oskrbe ni samo
ena izmed strateških usmeritev slovenske družbe. To v
največji meri pričakuje uporabnik zdravstvenih storitev -
pacient. Od izboljševanja kakovosti bodo imeli koristi vsi
partnerji v zdravstvenem sistemu. Zavedati se moramo, da
je kakovost potovanje in ne cilj, ter da tudi po uvedbi sistema
upravljanja celovite kakovosti/nenehnega izboljševanja
kakovosti ne smemo zaspati. Kakovost mora postati del
našega vsakdanjega poklicnega delovanja, kot so to
preprečevanje, diagnostika, zdravljenje,  rehabilitacija  in
promocija zdravja.

Zdravstvo je zaradi izrednega pomena za javni interes
monopolna dejavnost, za katero na veljajo tržne zakonitosti.
Zaradi odsotnosti trga se niso razvili mehanizmi izboljševanja
kakovosti, kot se je to zgodilo v gospodarstvu. Zato je
odgovornost in dolžnost lastnika - države, da te mehanizme
vzpostavi.

Andrej Robida, dr. med.
Ministrstvo za zdravje

Samo Fakin, dr. med.
Finančno ekonomska služba
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Čakalne knjige in

čakalne dobe
Skrajševanje čakalnih dob za zdravstvene programe je ena
izmed osnovnih usmeritev Ministrstva za zdravje. Na
pojavljanje čakalnih dob vpliva vrsta med seboj prepletenih
dejavnikov - zmogljivosti, razpoložljivost virov, število
urgentnih primerov, število čakajočih itd. Za zmanjševanje
čakalnih dob so že nekaj let namenjena dodatna finančna
sredstva, s katerimi se  povečujejo obsegi programov z
dolgimi čakalnimi dobami. Tudi naša bolnišnica iz tega
naslova vsako leto pridobiva dodatne programe in jih tudi
realizira. To so predvsem programi ortopedskih operacij,
operacij sive mrene, kil, žolčnih kamnov, žil…
Za vse programe, pri katerih se pojavljajo čakalne dobe, smo
dolžni izvajalci zdravstvenih storitev, ki le-te opravljamo po
pogodbah z ZZZS, voditi čakalne knjige. Iz njih so razvidne
čakalne dobe in število čakajočih oseb na določeno
zdravstveno storitev. Obvezna uporaba čakalnih knjig je bila
uvedena v letu 1997. Takrat je  ZZZS izdal enotno navodilo
za vodenje čakalnih knjig, ki je veljavno še danes. Sicer pa
se na tem področju pripravlja novo navodilo, ki se bo po
pričakovanjih uveljavilo v kratkem.
Naša bolnišnica je do leta 2005 čakalne knjige vodila ročno.
Zaradi vedno večjih potreb po posredovanju podatkov iz

čakalnih knjig tako Ministrstvu za zdravje, kakor tudi ZZZS-
ju, je postalo ročno vodenje čakalnih knjig neustrezno.
Natančni podatki o številu čakajočih iz čakalnih knjig in dolžini
čakalnih dob so namreč  merilo za pridobivanje dodatnih
programov z dolgimi čakalnimi dobami. Na tem področju je
skratka potrebno vzpostaviti večjo preglednost in dostopnost
podatkov, kar pa je zaradi obsežnosti podatkov možno le z
računalniško tehnologijo.
Zato smo v naši bolnišnici leta 2005 pričeli s projektom za
uvedbo računalniških čakalnih knjig v bolnišničnem
informacijskem sistemu Birpis.  Projekt se je izkazal kot dokaj
zahtevna naloga, saj je marsikje zahteval spremembo
dosedanje že utečene in z navadami pogojene organizacije
dela. Posebne težave se pojavljajo tam, kjer se zaradi
organizacijskih vzrokov ne da predvideti urnika dela in s tem
dela ambulant za več mesecev vnaprej.  Trenutno
zaključujemo postopno uvedbo elektronskih čakalnih knjig
na ambulantnem delu. Bolj ali manj nam je preostal še
bolnišnični del, kjer pa je na najbolj kritičnih področjih že
vzpostavljeno vodenje elektronskih  čakalnih knjig z
nacionalnimi čakalnimi listami ali pa v drugih računalniških
programih. Tudi tu je naš cilj, da v celoti preidemo na pro-
gram Birpis.
Pri prej omenjenem pojmu nacionalna čakalna lista je
potrebno poudariti, da je to ena izmed prednostnih nalog
strategije  eZdravje 2010 – strategija informatizacije
slovenskega zdravstvenega sistema 2005-2010. Cilj le-tega
je vzpostaviti ustrezno informacijsko podporo zbiranju in
obdelavi zapisov o čakajočih pacientih ter obvladovanju
nacionalne čakalne vrste, tudi npr. s pomočjo »konsolidacije«
(prečiščevanja) čakajočih glede na tiste, ki posega ne
potrebujejo več, na ravni celotne Slovenije. To ustrezno
zmanjša število čakajočih pri posameznih izvajalcih in iz tega
izvedeno čakalno dobo.
Z uvedbo elektronske oz. računalniške čakalne knjige v naši
bolnišnici nikakor ne želimo povečevati administrativnega
dela, ampak le poenotiti sistem naročanja in poskrbeti za
točnost podatkov o čakajočih. Končni cilj je olajšati oz.
racionalizirati dosedanje delo v korist vseh udeležencev -
pacientov, zdravstvenih delavcev, uprave bolnišnice ter
našega lastnika – Ministrstva za zdravje. Seveda pa je pri
tem potrebno medsebojno sodelovanje vseh tistih v naši
bolnišnici, ki so kakorkoli povezani s čakalnimi knjigami.

Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Finančno ekonomska služba

Saša Sedovšekm dipl. m. s.
Služba zdravstvene nege
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Interno izobraževanje

poslovodnih delavcev v SBC
V mesecu aprilu je v predavalnici Splošne bolnišnice potekal
posvet na temo notranjega nadzora javnih financ (NNJF).
NNJF vse bolj pridobiva pomen. Metodologijo za njegovo
vzpostavljanje in ocenjevanje predpisuje in standardizira
država. To predstavlja dodatno spodbudo poslovodstvu
proračunskih porabnikov, da vzpostavi ustrezen sistem
notranjih kontrol. S pomočjo ustreznega sistema notranjih
kontrol poslovodstvo obvladuje preteča tveganja, ki ogrožajo
doseganje zastavljenih ciljev. O sistemu obvladovanja tveganj
mora poslovodstvo proračunskega uporabnika v letnem
poročilu podati poročilo. Do letošnjega leta za ta del poročila
ni bilo posebnih metodoloških navodil. V letošnjem letu pa je
Urad za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance izdelal
enotno metodologijo za ocenitev NNJF. Na osnovi te ocenitve
poslovodstvo v letnem poročilu izda izjavo o oceni NNJF.
Uporaba metodologije za letno poročilo 2005 je bila
priporočljiva, za leto 2006 in dalje pa bo obvezna.
Metodologija je relativno kompleksna. Temelji na naslednjih
predpostavkah:

- proračunski uporabnik se zaveda tveganj, ki
ogrožajo njegovo poslovanje,

- poslovodstvo je izdelalo register tveganj ter
- opredelilo in zapisalo načine obvladovanja

posameznih tveganj.

Poudariti velja, da je v skladu z obstoječo zakonodajo, ki
ureja poslovanje proračunskih uporabnikov za vzpostavitev
registra tveganj in načinov njihovega obvladovanja odgovorno
poslovodstvo. Notranja revizija se lahko vključuje v tovrstne
aktivnosti v obliki svetovanja.

Metodologija temelji na zahtevi, da  za poslovna področja, ki
v določenem poslovnem letu niso bila revidirana (zunanja,
notranja revizija), predstojniki posameznih organizacijskih
enot izpolnijo samoocenitveni vprašalnik, katerega vsebina
se nanaša na tveganja in način njihovega obvladovanja.
Rezultati samoocenitve so osnova za izjavo o oceni NNJF,
ki bo  obvezni sestavni del letnega poročila že za leto 2006.

Opredelitev tveganj, vzpostavitev registra tveganj in
opredelitev procesa za obvladovanje tveganj je strokovno
izredno zahteven proces. Zahteva  vključitev vseh poslovnih
področij bolnišnice in svoj čas. Prav zato je  direktorica
sprejela odločitev, da takoj pristopimo k tem aktivnostim. Za
opredelitev potrebnih aktivnosti  in koordinacijo njihove
izvedbe je pooblastila Službo za notranjo revizijo, ki si bo v
okviru svetovalnih aktivnosti prizadevala doseči naslednja
dva cilja:

1. Izvesti samoocenitev sistema notranjega nadzora
javnih financ v SBC za poslovno leto 2006,
upoštevajoč metodologijo za pripravo Izjave o oceni
notranjega nadzora javnih financ (MF, Urad za
nadzor proračuna, dostopno na
www. s i g o v. s i / m f / s l o v / n a d z _ p r o r a c u n a /

izjava_o_oceni_notranjega_nadzora_javnih_financ.htm)
2. Izdelati zasnovo registra tveganj v skladu z

Usmeritvami za notranje kontrole (MF, Urad za
nadzor proračuna, 2004).

V skladu z zastavljenima  ciljema pristopamo k naslednjim
nalogam:

� Organiziranje in izvedba internega izobraževanja
s predstavitvijo naslednjih vsebin:

- Kaj je tveganje,
- Odgovornost v zvezi z obvladovanjem tveganja

(notranje kontrole),
- Register tveganj in
- Metodologija za ocenitev sistema notranjega

nadzora javnih financ.
Rok izvedbe: april 2006.

� Organiziranje in izvedba samoocenitve sistema
notranjih kontrol:

- Predstavitev metodologije samoocenjevanja
(pomen in način izvedbe),

- Zasnova vsebine samoocenitvenih vprašalnikov,
- Izvedba samoocenitvenih delavnic.

Rok izvedbe: september 2006.
� Obdelava rezultatov samoocenitve sistema

notranjih kontrol;
Rok izvedbe: oktober 2006.

� Poročanje poslovodnemu kolegiju o rezultatih
samoocenitve sistema notranjih kontrol;
Rok izvedbe: december 2006.

UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI V PROCESU
SAMOOCENJEVANJA NNJF

V izvajanje aktivnosti za samoocenitev bo vključeno
poslovodstvo bolnišnice v naslednjem sestavu:

1. strokovni direktor,
2. glavna medicinska sestra bolnišnice,
3. pomočniki direktorice,
4. predstojniki medicinskih oddelkov in služb ter
5. glavne medicinske sestre oddelkov in služb.
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Po potrebi bodo vključeni  tudi vodje operativnejših vodstvenih
ravni.

V skladu z zgornjimi cilji in z namenom seznaniti poslovodstvo
bolnišnice o pomenu in zahtevah zakonodajalca na področju
notranjega nadzora javnih financ smo  v mesecu aprilu izvedli
interno izobraževanje. Udeležili so se ga predstavniki različnih
poslovodskih nivojev bolnišnice, ki bodo tudi aktivno vključeni
v nadaljnje aktivnosti samoocenjevanja. Izvedba
izobraževanja je bila prva od predvidenih aktivnosti, ki jih

bomo v okviru letošnje samoocenitve izvedli. K sodelovanju
smo povabili tudi dva predstavnika Ministrstva za finance
RS – Urada za nadzor proračuna, ki sta udeležence seznanila
s pričakovanji zakonodajalca.

Zaključimo lahko, da številna udeležba kaže na to, da je
zavest poslovodstva o vzpostavljanju in nadziranju notranjega
nadzora javnih financ v Splošni bolnišnici Celje na visoki ravni.
Zato verjamemo, da bomo zastavljene cilje s skupnimi močmi
lahko uspešno dosegli.

Irma Kovač,
univ. dipl. ekon., univ. dipl. org.

Direkcija

Strokovna načela metodike

notranjega revidiranja
S prispevki na temo notranje revizije v
bolnišnici vam želimo predstaviti
dejavnost notranje revizije. Tovrstna
dejavnost je relativno nova v poslovnem
okolju javnih zdravstvenih zavodov.
Prav to je vzrok, da je tudi relativno
nepoznana. Notranjerevizijska
dejavnost predstavlja pomemben
poslovodski instrument za
uresničevanje zastavljenih ciljev
poslovanja. Ker mora biti delovanje
notranjega revizorja skladno z
zahtevami stroke, katere pravila v
Sloveniji določa Slovenski inštitut za
revizijo v Ljubljani, vam v pričujočem
prispevku predstavljamo metode in
tehnike dela notranjega revizorja v
bolnišnici.

Metode in tehnike
uresničevanja standardov
delovanja na področju
notranjerevizijske dejavnosti v
bolnišnici

Nosilci notranjerevizijske dejavnosti
morajo pri svojem delu spoštovati
standarde strokovnega ravnanja pri
notranjem revidiranju (v nadaljevanju
standardi). Spoštovanje standardov
zagotavlja uspešno doseganje
zastavljenih ciljev notranjega revidiranja

v bolnišnici. Standardi so sestavljeni iz
standardov lastnosti, standardov dela
in standardov izvedbe. V prispevku se
bomo omejili samo na standarde dela.

Podlaga za standarde so načela, ki
predstavljajo pravila za pravilno,
odgovorno in učinkovito delo notranjih
revizorjev. Ločimo naslednja načela:
temeljna načela, načela o strokovnosti
in neodvisnosti, načela o organiziranosti
in načela o metodiki dela. Ker bi
podrobnejša predstavitev vseh presegla
okvir prispevka, se bomo omejili le na
načela o metodiki dela, ki predstavljajo
osnovo standardov delovanja.

Teorija je razvila vrsto metod in tehnik,
ki se lahko neposredno ali z ustreznimi
prilagoditvami implicirajo v različna
poslovna okolja.  Za vsako posamezno
načelo o metodiki dela v nadaljevanju
prikazujemo primere možnih tehnik, ki
so nosilcem notranjerevizijske
dejavnosti na razpolago.

1. načelo: Notranje revidiranje mora

biti načrtovano, odobreno in

nadzorovano. Izhodišče za
načrtovanje notranje revizijske
dejavnosti v bolnišnici predstavlja
analiza tveganja, ki jo za potrebe
načrtovanja notranjerevizijske
dejavnosti razvija in izvaja nosilec te

dejavnosti. Pri tem notranji revizor lahko
uporablja različne metode oz. tehnike.
Eno med njimi prikazujemo v
nadaljevanju. Vključuje naslednje
sklope aktivnosti:
• Zasledovanje toka denarja (angl.

Follow the Money). Eden od
osnovnih pogojev za analizo
tveganj je razumevanje poslovnih
ciljev in poznavanje procesov, ki
potekajo v bolnišnici. Najmanj, kar
mora notranji revizor razumeti je,
kako posamezni posel ali proces
lahko generira denar ali povzroča
izgube.

• Osredotočanje na pomembna
tveganja (angl. Focus on High
Risks). Kje so največja tveganja?
Za prepoznavanje pomembnih
tveganj je potrebno poznati cilje, ki
si jih bolnišnica prizadeva
uresničiti.

• Ustreznost ciljev kontrole za
obvladovanje tveganj (angl.
Match Control Objectives to the
Risk Issues). Zagotavljanje
usmerjanja objektov kontrole v
izhodišča oz. povzročitelje tveganj
in v obstoječe evidence z
namenom pridobiti zagotovilo, da
kontrole dejansko delujejo tako, kot
je zamišljeno.

• Vzpostavljanje evidenc (angl.
Locate the evidence). Če obstoj
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in izvajanje kontrol nista evidentna,
je potrebno izvesti preverjanje, ali
se ključne kontrole izvajajo na
predviden način ali ne.

S pomočjo analize tveganj notranji
revizor določi prednostne naloge in
področja revidiranja ter izdela predlog
načrta notranjerevizijske dejavnosti v
bolnišnici za določeno časovno
obdobje. Predlog načrta predstavi
poslovodstvu bolnišnice, ki ga potrdi ali
pa zahteva njegovo dopolnitev oz.
spremembo. Ko je načrt potrjen, lahko
notranji revizor prične z revidiranjem.
Nadzor nad izvajanjem
notranjerevizijske dejavnosti lahko
izvajajo zunanji ali notranji nosilci
nadzornih aktivnosti.

2. načelo: Za vsako revizijsko

nalogo mora biti izdelan izvedbeni

načrt. To je ena od najpomembnejših
stopenj v procesu izvedbe notranje
revizije.  Izvedbeni načrt vsebuje
zapis posameznih aktivnosti, ki jih bo
v procesu notranje revizije izvedel
notranji revizor, z namenom oceniti
ustreznost sistema notranjih kontrol. V
okviru izvedbenega načrta notranji
revizor opredeli:

- tveganja, katerim je
določeno revizijsko področje
izpostavljeno. S tem si
ustvari lastno predstavo o
potrebnem sistemu notranjih
kontrol za obvladovanje
tveganj;

- način revizorjevega
preizkušanja delovanja
notranjega kontrolnega
sistema. Za preizkušanje
notranjega kontrolnega
sistema ima nosilec
notranjerevizijske dejavnosti
na razpolago različne
tehnike, od  vprašalnika o
notranjih kontrolah, do
opazovanja izvajanja
procesov,  ponovnega
preračunavanja,
pregledovanja podatkov. Pri
odločanju o obsegu
podatkov, ki bodo vključeni v
revizorjevo preizkušanje,

obstajajo tehnike
statističnega vzorčenja,
preverjanja podatkov na
preskok, pregledovanja
podatkov, ki ustrezajo
določenemu kriteriju po
izboru notranjega revizorja in
ostale tehnike.

3. načelo: Informacije je potrebno

preveriti in ovrednotiti. Za
preverjanje in ovrednotenje informacij
so notranjemu revizorju na razpolago
različne tehnike, ki jih s skupnim
imenom imenujemo proučevalni
postopki. Najpogostejši med njimi so:

- primerjava podatkov s
standardnimi ali optimalnimi,
s podatki preteklih obdobij, z
načrtovanimi obdobji, s
primerljivimi v dejavnosti,
primerjava računovodskih
informacij z
neračunovodskimi;

- izračunavanje razmerja,
povprečja, kazalnikov,
trendov;

- analiziranje rezultatov;
- ugotavljanje odklonov, razlik,

nenavadnih postopkov,
napak.

4. načelo: O ugotovitvah je

potrebno poročati. Notranji revizor
lahko poroča med izvajanjem notranje
revizije, če odkrije nepravilnosti, ki so
lahko posledica prevare. O  temeljnih
ugotovitvah pa je potrebno izdelati
končno poročilo, ki vsebuje:

- revizorjevo oceno
zadovoljivosti notranjega
kontrolnega sistema,

- tveganja, ki zaradi odsotnosti
kontrol niso zavarovana,

- priporočila za dopolnitev
notranjega kontrolnega
sistema.

Končno poročilo mora biti
predstavljeno predstojniku
revidiranega področja in poslovodstvu
bolnišnice.

5. načelo: Spremljati je potrebno

odzive odgovornih oseb na

revizorjeve ugotovitve in

priporočila. To načelo notranji revizor
v bolnišnici izpolnjuje v procesu
spremljanja napredovanja. V procesu
spremljanja napredovanja lahko
notranji revizor na osnovi ugotovitev
izdela dve oceni:

- oceno stopnje sprejemanja
tveganja s strani
poslovodstva. Osnova te
ocene  je lahko razmerje
med številom vseh priporočil
notranjega revizorja in
številom sprejetih priporočil;

- oceno stopnje zadovoljivosti
dopolnitve obstoječega
notranjega kontrolnega
sistema. Osnova te ocene je
lahko razmerje med številom
sprejetih priporočil
notranjega revizorja in
številom realiziranih sprejetih
priporočil.

Spoštovanje  načel o metodiki
notranjega revidiranja je eno od ključnih
zagotovil  za kakovostno izvedbo
procesa notranje revizije. S tem notranji
revizor v bolnišnici uvaja sistematičen
pristop za vzpostavitev učinkovitega in
uspešnega notranjega kontrolnega
sistema. Tako posredno prispeva k
izgradnji celovitega sistema
obvladovanja tveganj, katerim je
bolnišnica izpostavljena.

Zaključek

Notranjerevizijska dejavnost v bolnišnici
je dejavnost, katere delovanje mora biti
skladno z metodološkimi izhodišči, ki jih
predstavljajo standardi dela notranjega
revizorja. V prispevku smo predstavili
temeljna načela, na katerih temeljijo
standardi dela notranjega revizorja. Pri
svojem delovanju pa se - prav tako kot
vse ostale dejavnosti - srečuje s
številnimi problemi. Nekatere med njimi
vam bomo predstavili v naslednji številki
internega glasila.

Irma Kovač, univ. dipl. ekon.,
univ. dipl. org.

Direkcija
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MI, VI, ONIMI, VI, ONIMI, VI, ONIMI, VI, ONIMI, VI, ONI

Novi »stari« obrazi
Na začetku letošnjega leta smo poleg treh novih predstojnikov dobili še štiri nove glavne medicinske sestre oziroma tehnike.
Zaradi bližajočega 12. maja – mednarodnega dneva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov sem vse štiri vprašala, kaj
jim pomeni ta dan in kaj ob prazniku želijo sporočili oz. zaželeti svojim stanovskim kolegicam in kolegom.

Tatjana Dvoršak, dipl. m. s. – glavna medicinska
sestra Oddelka za infekcijske bolezni in
vročinska stanja

Iztok Žilavec, VZT – glavni medicinski tehnik
Urgentnega oddelka

Rodila se je v Mariboru, kjer je končala tudi osnovno in srednjo
zdravstveno šolo. Šolanje je nato nadaljevala v Ljubljani na
Višji šoli za zdravstvene delavce, leta 1993 diplomirala kot
višja medicinska sestra in se še istega leta zaposlila v Splošni
bolnišnici Maribor na otroški kirurgiji. Tam je ostala tri leta.
Ker se je preselila v Velenje, svojo službeno pot nadaljuje v
Splošni bolnišnici Celje. Leta 1996 je prišla na Otroški oddelek
kirurških strok, kjer je z veseljem delala polnih deset let. S 1.
aprilom 2006 je postala glavna medicinska sestra Oddelka
za infekcijske bolezni in vročinska stanja.

Tatjana Dvoršak, dipl. m. s.: »Prav je, da se na ta dan
spomnimo, kakšne so pravzaprav vrednote našega poklica,
saj se malokdo lahko pohvali s tako človekoljubnim poklicem,
kot je naš. Žal opažam, da so medicinske sestre, kljub
pozitivno naravnani miselnosti, zaradi večjega obsega in
narave dela psihofizično vedno bolj obremenjene. Svojim
kolegicam in kolegom bi zato sporočila, naj se na ta dan za
trenutek ustavijo pri svojem delu in ponovno prikličejo v zavest
vse lepe plati našega poklica. Vzpodbudo pri delu naj jim še
naprej daje zadovoljen bolnik.«

Rodil se je v Trbovljah, se pri petih letih s starši preselil v
Šmarje pri Kopru in tam živel do svojega 19. leta. Po končani
osnovni šoli v Šmarju pri Kopru je v Piranu končal srednjo
medicinsko šolo in se leta 1984 zaposlil v Splošni bolnišnici
Izola. Zaradi želje po nadaljnjem izobraževanju je postal
študent in šolanje nadaljeval v Ljubljani na Višji zdravstveni
šoli, smer rentgen. Tik pred koncem študija, napisane je imel
že pol diplomske naloge, je ugotovil, da to ni dejavnost, s
katero se želi ukvarjati vse svoje življenje, in študij za nekaj
časa obesil na klin. Med študijem se je poročil, se preselil v
Laško in v vmesnem času, zaradi nedokončanega študija,
moral odslužiti še vojaški rok. V Splošno bolnišnico Celje je
prišel leta 1990 in se najprej zaposlil na Oddelku za intenzivno
interno medicino, kjer je ostal do 1996. S 1. 9. 1996 se je
zaposlil na Bolnišnični polikliniki, po reorganizaciji poliklinike
v letu 2002 pa na Urgentnem oddelku in 10. februarja 2006
prevzel mesto glavnega medicinskega tehnika.

Iztok Žilavec, VZT: »Mislim, da smo zaposleni v zdravstveni
negi v zadnjem obdobju le začeli ceniti svoje delo, vendar
pa bi bilo treba najti še pravo mero v medsebojnih odnosih z
ostalimi delavci v zdravstvu. Medsebojna komunikacija med
zaposlenimi v zdravstvu je tista točka, kjer prihaja do
nepotrebnih konfliktov. Svojim sodelavkam in sodelavcem
ob prazniku želim predvsem veliko zadovoljstva in uspeha
pri delu«, in ob koncu doda: »Samo zadovoljen človek gre
zjutraj vesel v službo in vesel iz službe.«

MISEL
Vedno je pravi čas, da storimo to, kar je
prav,

            Martin Luther King
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Stanka Habjanič, VMS – glavna medicinska
sestra Nevrološkega oddelka

Rodila se je v Celju, živela s starši v Rogaški Slatini in tam
končala osnovno šolo. Po končani srednji medicinski šoli v
Celju se je vpisala na Višjo zdravstveno šolo v Ljubljani, kjer
je leta 1996 tudi diplomirala. Istega leta se je 1. julija kot
pripravnica zaposlila na Nevrološkem oddelku Splošne
bolnišnice Celje in 1. januarja 2006 postala glavna medicinska
sestra tega oddelka.

Stanka Habjanič, VMS: »Vsem kolegicam in kolegom bi
najprej čestitala ob skupnem prazniku, se jim hkrati zahvalila
za njihova prizadevanja za kakovostno zdravstveno nego,
prijaznost v medsebojnem odnosu do bolnikov in zaposlenih
ter jim zaželela uspešno poklicno delovanje še naprej. Kljub
temu, da je naše delo težko, smo se odločili zanj in zato
upam, bomo na skupni poklicni poti tudi vztrajali.«

Jernej Košak, VZT – glavni medicinski tehnik
Oddelka za anesteziologijo, intenzivno medicino
operativnih strok in terapijo bolečin

Jernej Košak, diplomant mariborske Višje zdravstvene šole
je v Splošno bolnišnico prišel leta 2000. Po opravljenem
pripravništvu in letu dela na oddelku za kardiovaskularno
kirurgijo Kliničnega centra v Ljubljani se je v naši bolnišnici
zaposlil na oddelku za anesteziologijo, intenzivno medicino
operativnih strok in terapijo bolečin. S 1. aprilom 2006 je
postal glavni medicinski tehnik tega oddelka.

Jernej Košak, VZT: »Prav je, da smo ponosni na to, kar
smo. Zavedanje o humani naravi našega poklica nam bo
dalo potrebno samozavest in ta bo pomagala, da bomo v
odnosu do drugih pokazali, da smo pomemben del skupnega
tima. Naše poslanstvo je, da delamo strokovno in kakovostno
zdravstveno nego, naj bo to tudi naše resnično notranje
zadovoljstvo.«

Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija

Študijski dosežki naših sodelavcev v

zadnjem obdobju:

Na Visoki zdravstveni šoli Maribor sta študij zaključili:

Breda Žerjav, dipl. m. s. – 1. 3. 2006
Bernardka Šibal Planko, dipl. m. s. – 31. 3. 2006

Fakulteta za socialno delo v Ljubljani:

Danica Bezovnik, univ. dipl. soc. delavka – 25. 11. 2005

Medicinska fakulteta v Ljubljani:

Mag. Ivan Žuran, dr. med., specialist interne medicine
je bil 6. 3. 2006 izvoljen v naziv asistenta za področje in-
terne medicine.

Imamo novega doktorja znanosti:
Asist. mag. Samo K. Fokter je 24. 4. 2006 pred komisijo,
ki so jo sestavljali prof. dr. Andreja Kocjančič, prof. dr.
Srečko Herman in doc. dr. Mojca Kržan na Medicinski
fakulteti v Ljubljani uspešno ubranil doktorsko disertacijo
z naslovom »Vpliv etidronata na periprotetično mineralno
kostno gostoto po artroplastiki kolka«. V raziskavi je
proučeval možnost zdravljenja bolnikov po vstavitvi kolčne
endoproteze z zdravilom, ki ga uporabljamo pri zdravljenju
osteoporoze. Na ta način bi lahko zavrli zgodnjo izgubo
kostnine ob ortopedskih vsadkih in podaljšali trajnost
sklepnih endoprotez.

Čestitamo!
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Stanje zaposlenih na

dan 31. 03. 2006

(določen,  nedoločen

čas, prihodi in

odhodi v mesecu

FEBRUARJU IN

MARCU 2006)

PRIHODI V MESECU  FEBRUARJU IN MARCU 200
- 1 zdravnik specialist (dopolnilno delo)
-      5 zdravnikov  specializantov
- 4 zdravnikI sekundariji
-      1 univ.dipl.biokemik
- 8 dipl.m.s.
- 1 dipl.fiziot.
- 1 dipl.del.terapevtka
- 2  inž. rad.
- 1  ZT
- 6  strojnih peric-likalk-distributerk
- 1 transporterka

ODHODI V MESECU  FEBRUARJU IN MARCU 2006
- 1 zdravnik specialist  pediater
- 9 zdravnikov specializantov
- 3 zdravniki sekundariji
- 1 VMS
- 1 dipl.sanitarna inž.
- 1 zdravstvena administratorka

Delovni jubileji v

mesecih marcu in

aprilu 2006
10 LET

1. Barbara Mavrin, Oddelek za intenzivno
interno medicino

2. Nataša Kolenc, Oddelek za ortopedijo in
športne poškodbe

3. Barbara Milčinović, Očesni oddelek
4. Irena Uranjek, Oddelek za anesteziologijo,

intenzivno medicino operativnih strok in
terapijo bolečin

5. Polona Mazi Blaznik, Oddelek za
anesteziologijo, intenzivno medicino
operativnih strok in terapijo bolečin

6. Jazbinšek Karmen, Oddelek za ledvične
bolezni s centrom za dializo

7. Bernardka Šibal Planko, Oddelek za bolezni
prebavil

20 LET
1. Jasna Gregorič, Služba zdravstvene nege
2. Alenka Gorinšek, Služba za investicije,

preskrbo in vzdrževanje
3. Martina Drolc, Oddelek za infekcijske bolezni

in vročinska stanja
4. Greta Lakner, Dermatovenerološki oddelek

30 LET
1. Ivan Nunčič, Služba za investicije, preskrbo

in vzdrževanje

Vsem jubilantom čestitamo!

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 9. junija

2006.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Spoštovane medicinske sestre,

Spoštovani zdravstveni tehniki!

Poslanstvo, ki ga opravljate ima močan vpliv na

zdravje bolnikov, ki jih negujete. Narava vašega dela

je takšna, da ste prvi zagovorniki koristi varovance,

saj jim nudite celovito podporo na poti do ozdravitve.

Prav vrednote, kot so spoštovanje sočloveka in

razvijanje humanega načina obnašanja notranje

bogatijo naše skupno poslanstvo in izboljšujejo

kakovost medsebojnih odnosov.

Ob 12. maju – mednarodnem dnevu medicinskih

sester in zdravstvenih tehnikov prejmite iskrene

čestitke!
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Koordinatorka Milena
Jerman, ki vodi
celjsko skupino za
samopomoč

Milena Jerman – nova prostovoljka

Celjski skupini za samopomoč žensk z rakom dojke, ki že
11. leto deluje v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije,
se je pridružila nova prostovoljka. Prvega januarja se je Marini
Burjan in Emi Kruhar, ki se ukvarjata z individualnim delom z
bolnicami, pridružila Marjeta Jerman, ki je hkrati tudi nova
koordinatorka skupine.

Seznam aktivnih udeležb na kongresih

in seminarjih za obdobje marec – april

2006

Celjska skupna za samopomoč je ena bolj dejavnih na tem
področju. Članice se sestajajo vsako drugo sredo v mesecu.
Na srečanjih izmenjujejo izkušnje, se seznanjajo z novostmi
s strokovnega področja in poslušajo strokovna predavanja.
Trikrat letno se vse članice udeležijo strokovnega
izobraževanja v okviru društva in enkrat letno se jih večina
udeleži tridnevne učne delavnice.

Članice skupine, več kot 80 jih je, so širše začele delovati že
lani. Skupaj z društvom onkoloških bolnikov, društvom za
boj proti raku in Europo Donno so delile zloženke po sedežih
na tribunah in posredovale svoje izkušnje in znanje ob
stojnicah na nogometnih tekmah med Slovenijo in Škotsko
ter Publikumom in Novo Gorico. Letos bodo te aktivnosti
razširile še na vse rokometne tekme in ostale športne tekme,
ki bodo potekale na Celjskem. Svojo osnovno dejavnost,
pomoč bolnicam, ki so zbolele za rakom dojke, so tako
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Informativne zloženke, ki jih članice delijo na športnih tekmah

razširile na osveščanje širše javnosti. Ob letošnjem
Svetovnem dnevu zdravja so v ta namen v mestnem središču
Celja ob stojnici in glasbi že delile informativne zloženke.
Izjemno pomembno je namreč javno govoriti o raku,
ozaveščati ljudi in na tak način zmanjševati stigmatiziranost
bolnic z rakom, ki je v naši družbi še vedno prisotna.

Kako prizadevne so članice v svoji dejavnosti, sami zase
govorijo podatki. Lani so skupaj opravile kar 1300
prostovoljnih ur. Kot kaže, bo tako tudi letos. Ob 20-letnici
Društva onkoloških bolnikov bo 15. junija 2006 potekala
vseslovenska akcija Kolo življenja, v katero se bo aktivno
vključila tudi celjska skupina za samopomoč. Vidnejši
športniki, zvezdniki in politiki bodo na ta dan obiskali vsa
glavna mesta v Sloveniji in direktorjem bolnišnic predali pismo
o nameri, s katerim želijo opozoriti na potrebe bolnikov,
bolnikove pravice in izboljšanje komunikacije med
zdravnikom in bolnikom.

Majda Omersel
Konec decembra 2005 se je sodelavka Majda Omersel
srečala z veliko prelomnico v življenju – upokojitvijo.

Vedno je skrbela za red in disciplino ter za dobro komunikacijo
med sodelavci in z bolniki.
Zavzemala se je za izboljšanje delovnih razmer medicinskih
sester in v času svoje poklicne poti dvakrat preživela selitev
nevrološkega oddelka.
Najprej selitev oddelka iz Vojnika v SB Celje in kasneje, leta
2002, selitev oddelka iz treh nadstropij v eno. Vseskozi se je
borila za nevrološki oddelek.
V času celotne poklicne poti je bila borka za kakovostno
zdravstveno nego, kar se na našem oddelku tudi odraža.
Zadnja leta se je kot koordinatorka internističnih strok še
intenzivneje borila za kakovost zdravstvene nege ter za boljše
delovne razmere v celotni bolnišnici.
Svoje široko znanje je vedno posredovala mlajšim
sodelavkam, skrbela za izobraževanje zaposlenih na oddelku
in posredovala znanja tudi dijakom, študentom in
pripravnikom.
Vedno si je vzela čas za sodelavce, nam prisluhnila in se z
nami rada pogovorila.
Sestra Majda, pogrešamo vas na oddelku.
Upamo pa in vas vabimo, da nas kljub pomanjkanju časa
večkrat obiščete.
Želimo vam, da uživate zaslužene dni v pokoju in si vzamete
čas zase in za svoje najbližje prijatelje, za kar do sedaj zaradi
preobilice dela pogosto niste mogli tako, kot ste si želeli.
Hvala za ves trud in zvestobo kolektivu.

                                   Stanka Habjanič, VMS
Nevrološki oddelek

Majda Omersel (v sredini) s sodelavkama ob praznovanju
predstojnikovega Abrahama

Energije, kot pravi Milena Jerman, jim ne manjka. »S
prostovoljnim delom, ki si pri nas v Sloveniji sramežljivo, pa
vendarle utira pot, pridobimo vsi: tisti, katerim pomagamo,
ustanova, kjer prostovoljno delo dopolnjuje zdravljenje in
pripomore k hitrejši rehabilitaciji bolnic in nenazadnje tudi
prostovoljke, ki pomagamo bolnicam.«

Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija

Majda se je rodila 8. 3. 1950 kot Majda Obrez. Po končani
osnovni šoli je obiskovala Srednjo zdravstveno šolo v Celju.
Zaposlila se je leta 1968 kot srednja medicinska sestra v
Psihiatrični bolnišnici Vojnik. Ob delu je kasneje končala tudi
višjo zdravstveno šolo v Ljubljani.
Kmalu po začetku svoje poklicne poti je že postala vodilna
medicinska sestra  na zgornjem ženskem oddelku
Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Ko se je leta 1975 osamosvojil
nevrološki oddelek, je postala glavna medicinska sestra tega
oddelka, kar je ostala tudi do konca poklicne poti.
Zadnja leta je bila poleg tega še koordinatorka internističnih
strok v SB Celje.
Kakšna je bila naša Majda ?



Splošna bolnišnica Celje

20

MEDICINSKA STROKAMEDICINSKA STROKAMEDICINSKA STROKAMEDICINSKA STROKAMEDICINSKA STROKA

Evropska delovna skupina za

izdelavo smernic za

zaustavljanje krvavitev pri hudo

poškodovanih
Evropska združenja za travmatologijo,
anesteziologijo, intenzivno medicino,
Evropski svet za reanimacijo, Evropsko
združenje za urgentno kirurgijo ter
Evropsko združenje za ortopedijo in
travmatologijo izvajajo projekt Ad-
vanced bleeding control in trauma
(ABC-T). Delovno skupino, ki jo
sestavljajo predstavniki naštetih
organizacij, koordinira dr. Sarah
Crampton, predseduje ji anesteziolog
Rolf Rossaint, intenziviste zastopa Jean
Louis Vincent, združenje za urgentno
kirurgijo Louis Riddez, strokovni
sodelavec je prof. Edmund Neugebauer
iz Kölnskega inštituta za raziskave na
področju operativnih dejavnosti na
tamkajšnji medicinski fakulteti. V
šestnajsterici zastopa Evropsko
travmatološko združenje spodaj
podpisani.

Izraelski profesor Martinovitz je pred leti
prenesel dobre izkušnje z zdravljenjem
hudih krvavitev pri hemofilikih z
rekombinantnim faktorjem koagulacije
VIIa (rFVIIa) na področje travmatologije.
Ranjenim vojakom v hemoragičnem
šoku, ko je nastopila kirurško
nezaustavljiva krvavitev ob metabolični
acidozi, podhladitvi in koagulopatiji, je
v posamičnih primerih rešil življenje z
aplikacijo tega zdravila. Njegova
strokovna poročila so zbudila zanimanje
pri evropskih in ameriških
travmatologih. Nekatera evropska
strokovna združenja, ki
interdisciplinarno obravnavajo hudo
poškodovane s kirurško nezaustavljivo
krvavitvijo, so se odločila preveriti
učinkovitost zdravila. Pripravlja se

multicentrična raziskava o njegovi
uporabi in uspešnosti pri hudo
poškodovanih. Skozi ozko sito sta se
na seznam sodelujočih bolnišnic uvrstila
Klinični oddelek za travmatologijo v
Ljubljani in Travmatološki oddelek
Splošne in učne bolnišnice Celje.

Vzporedno smo tudi v Sloveniji
strokovni javnosti predstavili možnosti,
ki jih nudi rFVIIa. V Kongresnem centru
hotelov Morje v Portorožu je bil 11.
novembra 2005 simpozij o uporabi
rFVIIa pri hudo poškodovanih, ki so ga
organizirali predstavniki Društva
travmatologov Slovenije, Sveta za
reanimacijo Združenja za urgentno
medicino in Združenja za anestezijo in
intenzivno medicino Slovenskega
zdravniškega društva ter Slovensko
hematološko društvo. Na njem so kot
vabljeni predavatelji sodelovali prim.
Adela Stecher, dr. med., iz Kliničnega
centra Ljubljana (Uporaba
rekombinantnega faktorja v klinični
praksi), Michael Hüpfl, dr. med., z
medicinske fakultete na Dunaju (The
NovoSeven as Adjunctive Therapy for
bleeding Control in Severity Injured
Trauma Patients), prof. Vladimir Černy,
dr. med., z medicinske fakultete Hradec
Kralove, Karlove univerze v Pragi
(UniSeven registry), Samo Zver, dr.
med., (Uporaba rFVIIa (Novo Seven) pri
kirurških bolnikih s trombocitopenijo),
Dušan Vlahović, dr. med., s Kliničnega
centra v Ljubljani (Izkušnje z uporabo
rFVIIa (NovoSeven) pri
poškodovancih), Anže Kristan, dr. med.,
s Kliničnega centra v Ljubljani (Posebna
stanja za zgodnejšo uporabo rFVIIa

(NovoSeven)), Lučka Kosec, dr. med.,
iz Splošne bolnišnice Novo mesto
(Predstavitev kliničnega primera), in
Vesna Papuga, dr. med., iz Splošne
bolnišnice Celje (Predstavitev
kliničnega primera). Zbralo se je 63
udeležencev iz vseh slovenskih
bolnišnic, ki so po izobrazbi
anesteziologi, intenzivisti ali kirurgi. Ob
zaključku simpozija smo v razpravi
opredelili indikacije za uporabo rFVIIa
v travmatologiji. Imenovali smo delovno
skupino, ki bo indikacijsko področje za
uporabo rFVIIa pri hudem
poškodovancu zapisala v obliki
slovenskih smernic, jih posredovala v
razpravo strokovnim združenjem za
kirurgijo, travmatologijo, anestezijo in
intenzivno medicino ter poskrbela, da
bodo hudi poškodovanci, upravičeni do
uporabe tega zdravila, zdravilo tudi
dobili. Delovno skupino sestavljajo
zdravniki: Kristan, Stecher, Vlahović,
Vlaović, Papuga, Zver, Kosec, Kodrič,
Košir in Komadina.

Napisali smo predlog indikacij za
zgodnjo uporabo rFVIIa v travmatologiji:

� masivna nekirurška krvavitev,
ki je s standardnimi zdravili in
pripravki iz krvi ne moremo
ustaviti, zdravilo apliciramo na
urgenci, predoperativno,
perioperativno, pooperativno
ali v času zdravljenja v enoti
intenzivne terapije;

� masivna krvavitev je izguba
enkratnega volumna
cirkulirajoče krvi v 24 urah ali
izguba 50% volumna
cirkulirajoče krvi v treh urah,
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ali izguba 150 ml krvi/minuto
(50% volumna cirkulirajoče
krvi v 20 minutah);

� uporabimo ga pri krvavitvi, ki
se ne zaustavi navkljub
kirurški hemostazi,
nadomestnemu zdravljenju s
svežo zmrznjeno plazmo, s
tromobocitnim koncentratom,
korekciji acidoze z bikarbonati,
ogrevanju bolnika in
inhibitorjem fibrinolize;

� zdravljenje z rFVIIa pričnemo
po transfuziji 8-10 vreč
koncentriranih eritrocitov,
infuziji sveže zmrznjene
plazme, infuziji koncentriranih
trombocitov. Bolnik mora biti
pri tem ogret, fibrinogen mora
biti večji od 50 mg/dl,
trombocitov mora imeti več kot
50.000 in pH mora biti višji od
7,2. Začetni odmerek je 90-
120 ěg/kg iv. v 2-5 minutah. Če
se krvavitev ne ustavi v 15-20
minutah, odmerek 90-100 ěg/
kg iv. ponovimo v časovnem
intervalu do največ 2 uri. Pred
tretjim odmerkom 100 ěg/kg iv.
ponovimo nadomestno
zdravljenje s svežo zmrznjeno
plazmo, trombociti, kalcijem in
bikarbonatom.

Absolutne kontraindikacije so umirajoči
bolniki ter tisti, pri katerih po mnenju
zdravniškega konzilija rFVIIa ne bi
vplivala na preživetje. Relativna
kontraindikacija so bolniki s
trombemboličnim obolenjem v zadnjih
6 mesecih.

V ožji skupini smo se zbrali 11.
novembra 2005 in zapisali povzetek
indikacij za zgodnjo uporabo rFVIIa v
travmatologiji:

� hudo poškodovan,
hemodinamsko nestabilen
pacient (RR<80 mmHg) s
poškodbami v področju
medenice, trebuha, prsnega
koša, z masivno nekirurško
krvavitvijo (refrectory torso
haemorrhagia), ki je posledica
porabne koagulopatije, in ki ne
reagira na standardne ukrepe
z nadomeščanjem volumna s
koloidi, svežo zmrznjeno
plazmo, trombocitno plazmo,
vitaminom K, antifibrinolitiki. V
primeru izjemne
hemodinamske nestabilnosti
se pri takšnem poškodbenem
vzorcu odločimo za zgodnjo
uporabo rFVIIa še pred
morebitnim kirurškim
posegom – to naj bo timska

odločitev kirurgov in
anesteziologov, ki pacienta
reanimirajo.

V slovenskih bolnišnicah moramo pri
uvedbi novih metod zdravljenja doseči
širitev programa v dogovoru s
plačnikom storitev. Prek strokovnih
združenj Slovenskega zdravniškega
društva, smernic, sprejetih na
razširjenih strokovnih kolegijih in prek
zdravstvenega sveta dosežemo širitev
programa in njegovo financiranje. Do
tedaj je potrebno vsakokratno uporabo
novega zdravila strokovno utemeljiti pri
plačniku, sicer gre to iz žepa bolnišnice.

Z našega gledišča poteka uvajanje
novega načina zdravljenja pri hudo
poškodovanih s kirurško nezaustavljivo
krvavitvijo hkrati na svetovnem,
evropskem in slovenskem prostoru.
Evropske smernice, ki bodo veljavne
tudi v Sloveniji, bomo sprejeli
26. aprila 2006 na zaključnem sestanku
delovne skupine ABC-T.

Prof. dr. Radko Komadina,
dr. med., svetnik

Direkcija

3. delavnica intenzivne medicine
Zdravljenje hemodinamske nestabilnosti pri kritično bolnih

Na Oddelku za intenzivno interno medicino smo 10. marca
letos izvedli 3. delavnico intenzivne medicine z naslovom
Zdravljenje hemodinamske nestabilnosti pri kritično
bolnih. Delavnico je organiziral Oddelek za intenzivno interno
medicino skupaj s Splošno bolnišnico Celje in pod
pokroviteljstvom Slovenskega združenja za intenzivno
medicino.  Bolnišnica je k organizaciji izdatno materialno
pripomogla, za kar se poslovodnemu in strokovnemu vodstvu
zahvaljujemo. Kot sponzorja srečanja sta sodelovala tudi
Cardiomedical in Auremiana. Delavnice se je udeležilo 32
zdravnikov iz skoraj vseh slovenskih bolnišnic. Zaradi
omejenega števila udeležencev pa smo žal morali zavrniti
nekaj prijavljenih.

Predavalnica je postala premajhna, da bi sprejela vse
prijavljene slušatelje
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Po dveh delavnicah intenzivne medicine, ki so ju udeleženci
ugodno ocenili, smo letos organizirali še tretjo. Predlani smo
predstavili oceno tkivne oksigenacije, lani oceno srčne
funkcije in cirkulacije pri kritično bolnih. V letošnji, tretji
delavnici, smo osvetlili probleme pri zdravljenju
hemodinamsko nestabilnih bolnikov na intenzivnem oddelku.
Zavedali smo se, da mora pravilna ocena srčne funkcije,
cirkulacije in tkivne oksigenacije opredeliti tudi ustrezno
zdravljenje, zato je vsebina letošnje delavnice nekakšno
pričakovano nadaljevanje prejšnjih dveh. Zaradi
sistematičnosti smo zdravljenje razdelili na nekaj delov
(zdravljenje s tekočinami, vazopresorji, vazodilatatorji,
inotropnimi zdravili in mehansko cirkulacijsko podporo),
čeprav smo se zavedali, da pri večini bolnikov uporabljamo
več načinov zdravljenja hkrati. Pridružili smo še temeljne
načine prepoznavanja nezadostne polnitve, tlaka in pretoka,
saj so temelj za pravilne terapevtske odločitve.
Iz razumljivih razlogov praktičnega dela tokrat nismo mogli
organizirati ob bolnikih, zato smo pripravili več prikazov
primerov, ki so temeljili na podatkih bolnikov, ki smo jih bolj
ali manj uspešno zdravili na našem oddelku. Primere smo
obravnavali v majhnih skupinah na štirih delovnih postajah,
pri čemer smo vsako posvetili določenemu vidiku zdravljenja
hemodinamske nestabilnosti.

Predavanja in prikaze primerov smo v celoti pripravili zdravniki
Oddelka za intenzivno interno medicino: prim. doc. dr. Gorazd
Voga, dr. med,  Bojan Krivec, dr. med, Rafael Skale, dr. med,
asist. mag. Roman Parežnik, dr. med., Lucija Gabršček, dr.

Ena izmed štirih skupin, ki so potekale v okviru delavnice.
Vodil jo je asist. mag. Roman Prežnik, dr. med.

med. in Barbara Hudournik, dr. med. Ob delavnici smo izdali
tudi zbornik predavanj z enakim naslovom. Vsem, ki jih
tematika zanima, je zbornik na voljo v medicinski knjižnici.
Številne pohvalne besede udeležencev ob koncu letošnje
delavnice, ki smo jo zaključili z večerjo v bolnišnični jedilnici,
so potrdile smisel in potrebo po tovrstnih srečanjih, zagotovo
pa nam bodo v vzpodbudo pri organizaciji  podobnega
srečanja tudi naslednje leto.

Asist. mag. Roman Parežnik, dr. med.
Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med.

Oddelek za intenzivno interno medicino

Revmatoidni artritis
Novosti v internističnem in kirurškem zdravljenju

Revmatoidni artritis (RA) je kronična, sistemska vnetna
bolezen avtoimunske narave. Pojavlja se v katerikoli starosti,
najpogosteje med  40. in 60. letom. Ženske zbolevajo
pogosteje kot moški (razmerje 3:1), kar povezujemo z vplivom
spolnih hormonov. Prevalenca bolezni je 1% pri odrasli beli
rasi in se veča s starostjo.

Bolečina v sklepih je stalna, najhujša je v zgodnjih jutranjih
urah, spremlja jo jutranja okorelost, ki traja dlje kot 1 uro, kar
ga loči od drugih vnetnih revmatičnih obolenj. Od drugih
vnetnih in degenerativnih revmatičnih obolenj  ga loči tudi
dejstvo, da pri RA niso nikoli prizadeti končni sklepi prstov
rok in nog (DIP sklepi). Bolezensko dogajanje primarno
poteka v sinovijski ovojnici, pri napredovali bolezni se razvijajo
deformacije sklepov, najpogosteje ulnarna deviacija,
deformacije prstov rok v obliki labodjega vratu, subluksacija
dlanskih in stopalnih sklepov (MCP, MTP) ter flektorne
kontrakture komolcev in kolen. Poleg sklepov so prizadete
tudi kite (najpogosteje nad zapestji in na hrbtišču rok), tvorijo

Etiologija bolezni je izjemno kompleksna in v celoti še
nepojasnjena. Vemo, da je za njen nastanek poleg spolnih
hormonov pomembno genetsko ozadje, domnevni sprožilci
imuskega dogajanja (antigeni) so verjetno različni virusi (slika
1).
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Prizadeti so lahko številni drugi periferni sklepi ter vratni del
hrbtenice, medtem ko so ostali deli hrbtenice veliko redkeje
prizadeti (slika 3).

Klinična slika : osnovna značilnost bolezni je simetrični
poliartritis  (prizadetost več kot 4 sklepov) zapestij, malih
sklepov rok (slika 2).

se  sinovijske ciste, sinovijske kile ter revmatoidni vozliči.
Sama bolezen je sistemske narave, kar pomeni, da so lahko
prizadeti tudi številni organi (koža, pljuča, srce, oči, ledvice,
prebavila, jetra, nevrološka prizadetost) Vse te spremembe
bistveno spremenijo življenje obolelih, ki dejansko postanejo
invalidi. Oboleli niso več sposobni opravljati osnovnih
življenjskih opravil, kot so umivanje, oblačenje, hranjenje,
prav tako niso več delovno sposobni in so ponavadi invalidsko
upokojeni.

Zdravljenje RA je kompleksno in večplastno. Pred leti so bili
cilji zdravljenja lajšanje bolečine, umirjanje sklepnega vnetja,
ohranjanje gibljivosti in zaviranje nastanka deformacij.
Uporabljamo simptomatska protibolečinska in protivnetna
zdravila (nesteroidni antirevmatiki, glukokortikoidi),
imunomodulirajoča zdravila (antimalariki, sulfasalasin,
metotreksat, leflunomid), pomembni sta fizioterapija in
delovna terapija.
Velik napredek v genetskih raziskavah je omogočil boljše
razumevanje same patogeneze bolezni, kar je pripeljalo do
razvoja t.i. bioloških zdravil, ki so prinesla revolucijo v
zdravljenju RA in seronegativnih spondiloartropatij. Trenutno
so na tržišču na voljo tri vrste bioloških zdravil (remicade,
etanrecept, humira). Gre za monoklonalna protitelesa, ki so
usmerjena  proti glavnemu vnetnemu mediatorju - citokinu
(á TNF), za katerega danes velja, da ima skupaj z drugim
citokinom IL 1 (interlevkin) glavno vlogo pri nastajanju
vnetnega procesa, kostnih erozij ter osteoporoze pri RA.
Inhibitorja interlevkina (anakinra) v Sloveniji še ni na voljo.
Biološka zdravila so se izkazala za izjemno učinkovita in pri
okoli 50 % bolnikov s temi zdravili dosežemo remisijo bolezni,
pri ostalih pa bistveno izboljšanje v primerjavi s klasičnimi
imunomodulirajočimi zdravili. Zaradi njihove učinkovitosti je
danes cilj zdravljenja doseči remisijo bolezni in ne več le
upočasnitve napredovanja  le-te. Žal so ta zdravila zaradi
svoje cene (okoli 3 mil. SIT letno) nedostopna vsem bolnikom,
ki bi jih potrebovali (omejitev ZZZS). V Sloveniji jih trenutno
prejema okoli 200 bolnikov, v celjski regiji 7.

Kirurški pogled
RA prizadene torej vse telo, smrtnost revmatikov je dvakrat
večja od povprečja celotne populacije, a komaj kakšna
revmatska težava je za bolnike v vsakdanjem življenju bolj
moteča kot skrivenčene, boleče, za delo manj sposobne roke.
Številni bolniki sicer tudi z bizarno zvitimi prsti dokaj polno
živijo, vendar morajo v najbolj vsakdanje dejavnosti vlagati
bistveno več truda in celo skromne dosežke plačujejo s
trpljenjem, ki ga zdravi ljudje ne poznamo. Kar 40 % vseh
bolnikov z RA že pet let po začetku bolezni ne more več
opravljati svojega dela. Zdravila lahko napredovanje bolezni
upočasnijo. Kaže, da imunomodulirajoča zdravila lahko
proces propadanja sklepov v začetni fazi celo obrnejo, a jih
danes tudi v bogatih deželah prejema le 15% vseh
revmatikov, in še od teh je po treh letih zdravljenja nanje
odzivna le še polovica.
Vnetni odgovor na imunske reakcije v sinovijalnih ovojnicah
sklepov in kit sproži uničevanje hrustanca v sklepih,
kolagenskih vlaken sklepnih ovojnic in vezi ter kit. Bohotno,
patološko spremenjeno sinovialno tkivo vdira v sklepni
hrustanec, vezi in kite, ruši normalno zgradbo sklepov in
zmanjšuje moč kit. Pod vplivom povsem običajnih
obremenitev se pričnejo kite trgati, obrabljeni, uničeni, boleči
sklepi pa deformirajo obliko roke. Tako nastanejo značilne
slike v cik-cakasto verigo povezanih zveriženih sklepov:
zapestje se zvrne v radialno smer, prsti v ulnarno, proksimalni
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interfalangealni (PIP) sklepi se zvijejo v dorzalno smer in
distalni interfalangealni (DIP) sklepi v volarno ali pa obratno.
Plastični kirurgi in ortopedi, ki se ukvarjamo s kirurgijo roke,
lahko pomagamo na  številne načine. V osnovi so cilji naši
posegov izboljšati delovanje roke, zmanjšati bolečine in
ohraniti še neprizadeta tkiva in funkcionalne sklope roke.
Največkrat delamo sinovektomije kit in sklepov. Če s
konzervativnim zdravljenjem otekline v nekaj mesecih ne
izginejo, sklepi pa so še ohranjeni, lahko s temi posegi
odstranimo patološko tkivo, zmanjšamo lokalno aktivnost
bolezni, preprečimo poznejše pretrganje kit, ohranjamo
anatomsko arhitekturo sklepov, preprečujemo prehitro obrabo
sklepnih površin, zmanjšamo bolečino in popravimo estetski
videz roke. Čeprav je glavni poudarek kirurških posegov na
izboljšanju delovanja,  je bolnikom bolj, kot so to nekdaj verjeli,
pomemben tudi videz. Roke so poleg obraza prvo, kar si na

novem sogovorniku ogledamo, so vselej ne samo vidne,
ampak tudi opazen dokaz bolezni in z njo povezane
funkcionalne manjvrednosti. Bolniki se jih zato večinoma
sramujejo.
Bolezensko spremenjene, zadebeljene sinovijalne ovojnice
tudi povečujejo pritisk v zapestnem prehodu. Ob tem najbolj
trpi tkivo najmehkejše strukture, ki poleg kit upogibalk poteka
skozi zapestni tunel, to je mediani živec, ki oživčuje palec,
kazalec, sredinec in pol prstanca. Bolečin v roki in podlahti
ter mravljinčenja v prstih odrešimo bolnika tako, da prerežemo
močno vezivno streho tega tunela in s kit porežemo vse
sinovijalno tkivo. Sinovijalne ovojnice se pozneje obnovijo, a
skoraj nikoli več ne povzročijo takih težav.
Kit, ki se pretrgajo zaradi uničujočega delovanja bolezni ali
zaradi drsanja preko ostrih robov uničenih sklepov, večinoma
ni mogoče sešiti. Zato jih spojimo s kitami, ki še delujejo, in

Sinovitis kit iztegovalk pred
odstranitivijo, masa
odstranjenega sinovijalnega tkiva
in roka po zacelitvi rane

Restavracija oblike in prijema s palcem, ki je imel uničena interfalangealni in metkarpofalangealni sklep
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odstranimo ostre robove, na katerih bi se lahko znova
poškodovale. Največkrat je prizadeta kita, ki izteguje končni
členek palca. Delovanje prsta obnovimo tako, da na končni
del kite premestimo eno od dveh kit, ki iztegujejo kazalec.
Pretrgani iztegovalki prstanca in mezinca pa pritrdimo na
iztegovalko sredinca.
Delovanje in videz obrabljenega zapestja lahko popravimo z
odstranitvijo obrabljene glavice podlahtnice v celoti ali delno
in rekonstrukcijo delovanja zapestja z mehkimi deli. Obrabljen
sklep med koželjnico in bližnjo vrsto zapestnih koščic lahko
na več načinov zatrdimo in ohranimo gibljivost srednjega
zapestnega sklepa, če ta še ni obrabljen. Bolečo obrabo
srednjega zapestnega sklepa je mogoče pozdraviti ali vsaj
omiliti s spojitvijo zapestnih koščic med seboj. Tudi v tem
primeru zapestje še ohrani polovico nekdanje gibljivosti,
obenem pa z boljšo razporeditvijo sil, ki delujejo na roko,
preprečimo škodljiv učinek deformacije zapestja na sklepe
prstov. Le kadar sta obrabljena oba, bližnji in srednji zapestni
sklep, moramo zapestje zatrditi. Je to edina rešitev? Tudi za
zapestja obstajajo endoproteze, vendar za ta, med vsemi
sklepi v telesu najbolj zapleten sklop sklepov, tako dobrega
vsadka, kot so endoproteze za kolke, še ni. Zapleti po vstavitvi
zapestne endoproteze so zelo pogosti, ker imajo revmatiki
zelo krhke kosti, z vsadki pa zaenkrat še ne zmoremo doseči
anatomske razporeditve silnic ob obremenitvah roke in
posnemati zapletene mehanike medsebojnega gibanja
zapestnih koščic. Obseg gibljivosti in življenjska doba
endoproteze sta zato majhni. Vse to so razlogi, zaradi katerih
se mnenja o indikaciji za vstavitev endoproteze v zapestje
kljub tehnološkemu napredku še danes krešejo.
Nasprotno so proteze kot zamenjava za uničene
metakarpofalangealne sklepe bolj uveljavljene. Gibljivost
prstov po operaciji je v primerjavi z normalno skromna: v
povprečju le 40 namesto 90 stopinj, vendar je ta lok gibljivosti
v funkcionalno bolj pomembnem območju, kot če roke ne
operiramo. Bolniki s protezami lahko prste bolj iztegnejo in
tako primejo večje predmete.
Skrivenčene prste je mogoče izravnati, dokler je deformacijo
pasivno še mogoče popraviti, z za vsakega bolnika posebej
izdelanimi opornicami in vajami. Fiksno deformirane sklepe,
torej take, katerih položaja z drugo roko ne moremo več
spremeniti, operiramo. Prerežemo skrajšane in sprostimo
zlepljene vezi, podaljšamo skrčene kite in na ta način
popravimo položaj sklepa in/ali preprečimo poslabšanje
delovanja in videza prsta. Če je prstni sklep povsem izgubljen,
ga lahko zatrdimo v funkcionalno najbolj ustreznem položaju.
Posebej pomembno je ohranjanje delovanja palca.
Uničenemu metakarpofalangealnemu sklepu skušamo z
artrodezo  vrniti stabilnost in ohraniti ali vrniti gibljivost
interfalangealnemu sklepu, ker je pomembno za pincetni
prijem drobnih predmetov.
Ortopedi zamenjujejo uničene in boleče komolčne sklepe z
endoprotezami. Uspehi še zdaleč niso tako dobri, kot pri
zamenjavah kolkov, gibljivost je pogosto skromna, vendar
bolniku, ki bi sicer dosegel usta le s posebej prirejenim

jedilnim priborom, to veliko pomeni, pa četudi le za nekaj let.
Ker je RA kronična, napredujoča bolezen, je medsebojno
zaupanje in sodelovanje med bolnikom, revmatologom in
kirurgom plastikom zelo pomembno. Pogosto traja vse
življenje. Zelo pomembno je tudi sodelovanje med
revmatologom in kirurgom. Stopnja tega sodelovanja je v
različnih deželah zelo različna. Na Kitajskem, pa tudi v
bogatem Hong Kongu, se ljudje zaradi vere v moč
tradicionalne medicine kirurškim posegom na rokah zelo
izogibajo. Rajši najamejo služabnika, kot da bi si dali kirurško
popraviti deformacije, tudi če to finančno zmorejo. V ZDA je
položaj od zvezne države do zvezne države zelo različen:
od popolne indiferentnosti do zglednega sodelovanja. Najbolj
tesno sodelujejo strokovnjaki obeh strok v Skandinaviji,
Nemčiji, Angliji in Franciji, kjer pogosto načrtujejo zdravljenje
bolnikov na skupnih konzilijih. Posebej dobri centri so se
razvili v nekaterih zdraviliščih, npr. Baden Badnu, kjer so
potem, ko je zmanjkalo tuberkuloznih bolnikov, v RA našli
nov strokovni izziv in finančno priložnost.
Pri nas je bilo pred leti to sodelovanje bolj plodno, a je nato
nekoliko zamrlo. V naši ustanovi sem sprožil novo pobudo
po enem od izpopolnjevanj na institutu Kaplan v Barceloni
konec lanskega leta. S posredovanjem prof. Komadine smo
dosegli dogovor o tesnejšem sodelovanju ne le med zdravniki
znotraj naše hiše, ampak tudi z Revmatološko kliniko v
Ljubljani. Mag. Plešivčnikova tam zbira podatke o bolnikih,
ki bi jih bilo smiselno zdraviti tudi kirurško, in prvi so v mesecu
marcu že začeli prihajati na zdravljenje k nam. Potrudili se
bomo, da bo z novim žarom zagnana dejavnost čim bolj
zaživela.

Dean Sinožič, dr. med.
Oddelek za sistemske in presnovne bolezni

Asist. Zdenko Orožim, dr. med.
Oddelek za kirurgijo roke in opekline,

plastično in rekonstruktivno kirurgijo

»Odkritosrčnost ne zadošča,« je
pogosto ponavljal učitelj. »Potrebna je
poštenost.«

Kakšna pa je razlika?« je nekdo vprašal.

»Poštenost je nenehna dovzetnost za
dejstva,« je rekel učitelj.«
Odkritosrčnost pa pomeni, da človek
verjame lastni propagandi.«

Anthony de Mello, S. J., Minuta nesmisla
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Začetek dela v laboratoriju za

invazivno srčno diagnostiko
V prvem tednu meseca aprila smo pričeli redno izvajati
diagnostiko in posege v laboratoriju za invazivno srčno
diagnostiko. Gre za novo dejavnost v naši ustanovi, njen
namen pa je učinkovito in sodobno odkrivanje ter zdravljenje
srčnožilnih bolezni.
Potrebo po uvedbi invazivne diagnostike so narekovali rastoč
trend obolevnosti zaradi srčnožilnih obolenj, sodobni pristopi
k zdravljenju koronarne bolezni in slaba  pokritost Slovenije
z omenjeno dejavnostjo. Posledično še vedno obstaja
čakalna doba za invazivno srčno diagnostiko in daljše ležalne
dobe akutnih bolnikov, ki čakajo na premestitev v druge
ustanove.
Ker gre za bolnike, ki so življenjsko ogroženi, želimo z uvedbo
te preiskave pospešiti njihovo obravnavo in skrajšati ležalno
dobo ter izboljšati kakovost dela na kardiološkem oddelku.
Trenutno poteka delo v laboratoriju v dopoldanskem času.
Preiskave opravljamo pri naročenih bolnikih, ki jih na čakalno
listo uvrščajo internisti kardiologi, ter nujnih bolnikih, ki so
hospitalizirani na oddelku. Izjemoma opravimo poseg tudi
pri bolnikih z infarktom, ki smo jih do sedaj kot nujne takoj
prepeljali v drugi bolnišnici.
Letno bomo predvidoma opravili preiskavo pri 1100 bolnikih.
Ko bo delo utečeno in bodo popolnjene tudi kadrovske vrzeli,
načrtujemo tudi organizacijo 24-urne pripravljenosti.

V prostorih laboratorija za invazivno srčno diagnostiko (z
leve): minister za zdravje, mag. Andrej Bručan, predstojnica
oddelka mag. Frančiška Škrabl-Močnik, vodja laboratorija
Mojca Bervar in strokovni sodelavec prim. DarkoZorman

Zahvaliti se moramo številnim sodelavcem in tudi
zainteresirani javnosti, ki je aktivno sodelovala pri
izpolnjevanju pogojev za začetek dela v laboratoriju za
invazivno srčno diagnostiko. Izgradnja strokovno ustreznega
laboratorija, ki bo izpolnil potrebe regije, pa bo naša naloga
v naslednjih letih.

Mojca Bervar, dr. med.
Oddelek za bolezni srca, pljuč in ožilja

Estetska kirurgija
Lepota je že dolgo poznana, težko opredeljiva lastnost,  katere pojmovanje se izrazito razlikuje glede na okolje, kulturo in
čas ocenjevanja. V Oxfordskem angleškem slovarju je opredeljena kot kombinacija lastnosti, ki vsebujejo ljubkost oblike,
privlačnost barv in navdušujejo pogled ter druge občutke.

Ljudje živimo vse dlje, naše življenje pa je vse bolj aktivno. Čeprav se naše aktivnosti z leti vse bolj stopnjujejo, življenje pa
podaljšuje, okolica ne sprejema našega utrujenega in starajočega se videza. Želimo si izgledati tako mladi, kakor se tudi
počutimo, predvsem pa si želimo skladnega videza, ter izgledati spočiti in umirjeni.
Občutek krivde in strahu pred posegi, ki nas olepšujejo, vse bolj potiskamo v ozadje in sprejemamo takšno ravnanje kot
nekaj povsem sprejemljivega in zaželenega.

Estetska kirurgija je ena najmlajših vej kirurgije, ki je svoj pravi razvoj doživela šele ob koncu 20. stoletja, čeprav so seveda
kirurgi že mnogo pred tem opravljali estetske operacije.
Osnovni namen posegov na področju estetske kirurgije je doseči kozmetično bolj sprejemljivo stanje določenega dela
telesa. V ta namen kirurgi opravljajo posege, s katerimi dosežejo bolj mladosten videz ali pa spremenijo obliko ali velikost
določenega dela telesa. Za dosego kozmetično bolj sprejemljivega videza tako opravljajo posege, pri katerih v telo vbrizgajo
določene snovi, s kemikalijami pomladijo kožo, uporabljajo laser, ter izvajajo prave kirurške posege v lokalni in splošni
anesteziji.



Splošna bolnišnica Celje

27

POSEGI ZA DOSEGO BOLJ MLADOSTNEGA VIDEZA
Najpogostejši posegi, ki jih izvajamo za dosego bolj mladostnega videza, so vbrizgavanje tetanusnega toksina, vbrizgavanje
drugih snovi, kemični piling, laserska terapija površine kože, blefaroplastika, dvig obrvi in face lift.

Poteze, gube in brazde našega obraza izražajo čustva, namene in starost, ter so hkrati odsev naše osebnosti, inteligence
in telesnega izgleda. Navpične gube med očmi, na čelu, ter med nosom in usti, usti in brado, izražajo negativna čustva, kot
so jeza, depresivnost, utrujenost, grenkoba in razočaranje. Vodoravne gube na čelu in okoli oči poudarjajo moškost. Navpične
gube na ustnicah so znak starajočega se ženskega obraza, navpične gube in trakovi na vratu pa vzbujajo vtis starosti in
šibkosti.

Botulinus toksin, nekoč zastrašujoč najmočnejši strup, danes s pridom uporabljamo za glajenje obraznih gub, ki nastanejo
zaradi delovanja obraznih mišic. Mišice našega obraza vsak dan neprestano uporabljamo, v glavnem pri poudarjanju našega
veselja, sreče, jeze, žalosti in drugih razpoloženj. Med krčenjem obrazne mišice krčijo in upogibajo kožo, ki leži nad njimi,
posledica le-tega pa je nastanek številnih gub.
Z vbrizgavanjem tetanusnega toksina (Botox, Dysport) v obrazne mišice dosežemo nekajmesečno ohromitev obraznih
mišic, v katere smo vbrizgali toksin. Posledica ohromitve mišic je manjši vlek kože nad mišico in zmanjšanje ali odprava
gub.

Slika 1. A - tehnika vbrizgavanja botulinus toksina v obrazno mišico procerus, ki je podobna vbrizgavanju učinkovine tudi v
ostale obrazne mišice, B - poteze in gube na obrazu pred posegom, C -izgled dva tedna po aplikaciji botulinus toksina v
obrazne mišice okoli oči in med očmi ter na čelu.

Gube na obrazu zmanjšujemo tudi tako, da v samo področje gube ali tik pod njo vbrizgamo sintetične snovi (hialuronska
kislina, poliakrilamid) ali pa telesu lastno maščobo (lipofiling).

Slika 2. A - shematski prikaz vbrizgavanja snovi v področje pod gubo, B - s puščicama sta označeni gubi, ki sta bili tretirani
z vbrizganjem hialuronske kisline, C - izgled gub nekaj dni po posegu.

Mlajši izgled kože dosežemo tudi tako, da z nanosom določenih snovi povzročimo povrhnjo kemično opeklino, ki po zacelitvi
daje koži mlajši videz. Ker se v procesu celjenja uničena povrhnjica odlušči, imenujemo poseg kemično luščenje (peeling).
Podoben učinek lahko dosežemo tudi z laserskim pomlajevanjem kože, pri čemer z laserskim žarkom uničimo povrhnjo
plast kože.

Kadar z omenjenimi manjšimi posegi ne moremo doseči zadovoljivega rezultata, je potrebno operativno zdravljenje. Operacijo,
pri kateri obrazu povrnemo bolj mladosten izgled, kožo napnemo in zgladimo gube, imenujemo ritidektomija (face lift). Pri
ritidektomiji običajno zarežemo v kožo tik pred uhlji, okoli njih navzdol in v lasišče, nato odluščimo kožo in podkožna tkiva v
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Slika 3. A - izgled zgornje in spodnje
veke pred operacijo, s puščico je
označena izboklina na spodnji veki, ki
je pacientki dajala utrujen videz, B -
izgled eno leto po posegu, koža spodnje
veke je zglajena, brez izboklin in gub,
očesna reža je širša.

POSEGI ZA SPREMINJANJE OBLIKE IN VELIKOSTI
Za dosego kozmetično bolj sprejemljivega videza najpogosteje spreminjamo obliko in velikost nosu, ustnic, uhljev, dojk,
trebuha in odstranjujemo odvečno maščobo.

Obliko in velikost nosu korigiramo z operacijo, ki jo imenujemo rinoplastika. Pri rinoplastiki korigiramo velikost hrustančnega
in koščenega dela nosnega ogrodja, ter mehkotkivnega pokrova.

Slika 4. A - nos z izrazito grbo hrbtišča pred operacijo, B - dva meseca po operaciji.

Obliko in velikost ustnic korigiramo tako, da v ustnice vbrizgamo umetne snovi (hialuronska kislina, poliakrilni gel) ali pa
telesu lastno maščobo. Redkeje je za dosego želene oblike potrebno korigirati kožo ali sluznico ustnic.

Slika 5. A - ustnice s strani pred posegom, B - ustnice s strani mesec dni po vbrizganju hialuronske kisline v zgornjo in
spodnjo ustnico, C - pogled od spredaj pri isti pacientki pred posegom, D - po posegu.
Štrleče uhlje (otapostasis) z operacijo korigiramo tako, da spremenimo obliko hrustančnega ogrodja uhlja in na ta način
popravimo položaj bliže h glavi.

smeri proti ustom in jih napnemo. Večinoma pri ritidektomiji napnemo in korigiramo tudi kožo vek in čela, po potrebi uporabimo
še laser in vbrizgavanje različnih snovi v kožo in pod njo.

Izgled vek popravimo z operacijo, ki jo imenujemo blefaroplastika. Pri tej operaciji izrežemo odvečno kožo zgornjih in
spodnjih vek, ter po potrebi korigiramo položaj maščobnih blazinic pod kožo vek, tako da jih odstranimo ali spremenimo
njihovo lego. Blefaroplastiko pogosto opravimo tudi kot samostojni poseg.
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Slika 6. A - izgled štrlečih uhljev pred operacijo, B - uhlji mesec dni po posegu.

Obliko in velikost dojk popravimo z različnimi operacijami. Zmanjševanje prevelikih dojk imenujemo redukcijska mamaplastika,
popravo visečih dojk brez zmanjševanja velikosti pa mastopeksija.

Povečevanje dojk z vstavitvijo vsadkov imenujemo augmentacijska mamaplastika, pri kateri pod tkivo dojke vstavimo vsadek,
polnjen s silikonskim gelom ali fiziološko raztopino. Vsadek vstavimo skozi kožni rez v gubi pod dojko, skozi kožni rez ob
bradavici ali skozi rez v pazduhi. Vsadek položimo nad veliko prsno mišico, tik pod žlezno tkivo (subglandularna augmentacija)
ali pa pod veliko prsno mišico (subpektoralna augmentacija).

Slika 7. A - pogled od spredaj pred operacijo, B - pogled od spredaj, tri mesece po subglandularni augmentaciji dojk, s
kožnim rezom v gubi pod dojko, ter z vsadki iz silikonskega gela volumna 275ml, C - pogled s strani pri isti pacientki, D -
pogled s strani tri mesece po posegu.

Popravo visečega trebuha, ki je večinoma posledica velike izgube telesne teže ali sprememb, nastalih po porodu, imenujemo
abdominoplastika. Pri abdominoplastiki izrežemo kožo in podkožno maščevje spodnjega dela trebuha, preostalo kožo pa
napnemo navzdol. Pogosto moramo ob napenjanju kože trebuha tudi prestaviti popek in opraviti korekcijo položaja mišic
trebušne stene.

Slika 8. A - viseč trebuh pred operacijo, B - izgled trebuha nekaj mesecev po abdominoplastiki z izrezom odvečne kože, s
prestavitvijo popka in korekcijo trebušnih mišic, C - pogled od spredaj pri isti bolnici pred operacijo, D - pogled od spredaj pri
isti bolnici nekaj mesecev po posegu.
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Odvečno maščobo odstranjujemo tako, da jo izrežemo, ta poseg imenujemo lipektomija, pogosteje pa uporabimo poseg, pri
katerem s posebnim sistemom maščobo enostavno izsesamo. Poseg, pri katerem odvečno maščobo posesamo, imenujemo
liposukcija in jo najpogosteje uporabljamo za sesanje maščobe s stegen, trebuha in podbradka.

Slika 9. A - izgled pacientke pred liposukcijo, z motečimi maščobnimi oblogami v zgornjem zunanjem delu stegen, v obliki
t.i. jahalnih hlač, B - ista pacientka nekaj mesecev po posegu.

Tudi moški si vse pogosteje želijo popravo telesnega videza s pomočjo estetsko kirurških posegov. Pri moških najpogosteje
opravljamo posege za odpravo gub na obrazu, korekcije nosu, liposukcije in posege za odpravo plešavosti.

Značilen moški tip plešavosti lahko popravimo na različne načine. Ena najbolj popularnih tehnik je presajevanje las s
tehniko mikro in mini graftov (presadkov), pri kateri lase običajno odvzamemo v lasišču zatilja, jih razrežemo na grafte, ki
vsebujejo enega do štiri lase, ter jih nato skozi minimalne vreze v kožo prejemnega mesta vsadimo na želeno mesto. Za
dosego optimalnega učinka in čim večje gostote las je običajno potrebno poseg ponoviti dvakrat do trikrat.

Slika 10. A - značilen moški tip plešavosti pred posegom, B - pogled od spredaj pol leta po prvi seansi presaditve las s
tehniko mikro in mini graftov, C - pogled od strani pri istem pacientu pred operacijo,  D - isti pacient pol leta po prvi seansi
presaditve las.

Posegi za dosego kozmetično bolj sprejemljivega videza se, tako kot drugi kirurški posegi, včasih nepredvidoma zapletejo
med samim posegom, neposredno po njem, lahko pa tudi tedne ali mesece po posegu. Najpomembnejši zapleti so motnje
celjenja, vnetje, krvavitev in prekomerno razraščanje brazgotinskega tkiva. Zapleti zmanjšajo estetski učinek posegov.

Nezadovoljiv pooperativni rezultat pa je pogosto tudi posledica nerealnih pričakovanj operiranca, zato je v predoperativni
pripravi izjemnega pomena dobro sodelovanje med kirurgom in osebo, ki želi poseg. Osebe z nerealnimi pričakovanji so
slabi kandidati za estetski kirurški poseg in jih praviloma ne operiramo.

Asist. Ernest Novak, dr. med.
Oddelek za kirurgijo roke in opekline,

plastično in rekonstruktivno kirurgijo
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Donacija za nabavo aparature

za fluoresceinsko angiografijo
V soboto, 22. 4. 2006 ob 19. uri, se je
nekaj članov našega kolektiva udeležilo
Letne skupščine, ki jo je imel Lions Club
Celje – Keleia. Potekala je v dvorani
SLG Celje. V sklopu gledališke
predstave Spustite me pod kovter
gospa Markham, nam je podpredsednik
kluba, Borut Pregelj, izročil ček za
2.000.000,00 sit. Sredstva so zbrali
člani omenjenega kluba in so
namenjena za nakup aparature za
fluoresceinsko angiografijo za Očesni
oddelek. Za zelo uspelo akcijo sta
najbolj zaslužna prof. dr. Radko
Komadina in gospod Zdenko Podlesnik,
predsednik uprave Celjske borzne hiše,
za kar se jima v tem članku še enkrat
iskreno zahvaljujem, seveda pa tudi
vsem članom kluba za donirana
sredstva. Zahvaljujem se tudi direktorju
gledališča, gospodu Borutu Alujeviču,
in igralcem za čudovito predstavo.

Naj na kratko opišem delovanje
omejene aparature.

Fluoresceinsko angiografijo opravljamo
na našem oddelku od leta 1993, ko smo
prav tako s pomočjo sponzorjev dobili
aparat, na katerem smo do sedaj
opravili preko tisoč preiskav.
Tako je našim pacientom prihranjena
pot in pa tudi čakanje na preiskavo na
očesni kliniki v Ljubljani oziroma na
nekaterih drugih oddelkih po Sloveniji;
to pa je zlasti pomembno zato, ker je
večina naših pacientov starejših in
sladkornih bolnikov oziroma bolnikov z
močno prizadeto vidno funkcijo.
Fluoresceinska angiografija je invazivna
diagnostična metoda, pri kateri s
pomočjo rumenega barvila
fluoresceina, ki ga pacientu vbrizgamo
v venski sistem, s posebno kamero
slikamo očesno ozadje. Barvilo namreč
kroži s krvjo po telesu in pride tudi v žile
očesne mrežnice in žilnice. Ko barvilo
prehaja skozi te žile, zdravnik napravi v
času desetih do petnajstih minut več

Predstojnik Očesnega oddelka Zdenko Zelič s čekom za 2 mio sit po predstavi
na odru celjskega gledališča

zaporednih fotografij očesnega ozadja.
Na podlagi teh fotografij nato
ugotavljamo morebitne okvare oziroma
obolenja na očesnem ozadju ter se tudi
odločamo o načinu njihovega
zdravljenja.  Najpogostejša bolezenska
stanja, pri katerih se odločimo za
preiskavo, so: diabetična retinopatija,
senilna degeneracija mrežnice,
okluzivna obolenja mrežničnih žil,
visoka kratkovidnost, centralna serozna
retinopatija, vnetje žilnice oziroma
mrežnice, bolezni optikusa, poškodbe
očesa, tumorji, itd.
Aparat, ki ga uporabljamo za preiskavo,
je že precej dotrajan, pa tudi v primerjavi
s sodobnimi digitalnimi aparati močno
zastarel. V zadnjih letih je bil že
nekajkrat v okvari, tako  smo bili
primorani paciente pošiljati na preiskavo
v Ljubljano oziroma Maribor. Tehnika
slikanja očesnega ozadja temelji na
navadnem fotoaparatu s črno-belim
filmom, ki nam ga zaenkrat še razvijajo
pri Fotoliku; v naslednjih mesecih naj bi
tudi tam prekinili z razvijanjem črno-
belih filmov. Pri slikanju aparat sprošča
močno svetlobo, ki pacienta precej

zaslepi. Pacient zato težje sodeluje pri
preiskavi, rezultat pa so slike slabše
kakovosti, ki jih kasneje težje odčitamo.
Vse naštete težave odpadejo pri novih
fundus kamerah, ki so povezane z
digitaliziranim fotografskim aparatom.
Kamere so opremljene tudi z
računalniškim programom. Slike so
shranjene na samem računalniku ali na
CD-romih. Razvijanje filma tako ni
potrebno, slike očesnega ozadja si
lahko ogledamo že takoj po končani
preiskavi, lahko jih poljubno
povečujemo in prikazujemo
podrobnosti, česar nam navadne črno-
bele slike niso omogočile. Slike
očesnega ozadja lahko s pomočjo
elektronskih medijev pošljemo tudi v
Ljubljano in se na ta način neposredno
posvetujemo z zdravniki, ki opravljajo
lasersko terapijo na mrežnici. Na
podlagi poslanih slik se lahko odločijo,
ali je laserska terapija potrebna ali ne.
Bolnika tako ni potrebno posebej
naročati in pošiljati na pregled v
Ljubljano.

Zdenko Zelič, dr. med.
Očesni oddelek
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Nova podoba porodnega bloka
Najpomembnejše zgodbe naših življenj se ponavadi
odigravajo v naših družinah ali skupnostih, v katerih živimo.
Rojstvo novega življenja pa je sploh poseben dogodek, za
partnerja gotovo najlepši in najveličastnejši. Prav zato je tako
zelo pomembno, kje in kako ga doživita.

Človek je takrat, ko gre zanj ali njemu ljubo osebo, še posebej
občutljiv in ranljiv. Ob dogodku, ki je hkrati čudovit, strašljiv
in nepredvidljiv, se srečujemo ljudje različnih značajev in
pričakovanj. Vrsto let smo pri svojem delu ugotavljali, da za
uresničitev želja vseh, ki pri nas dočakajo svoj naraščaj, ne
zadostujeta več le strokovnost in prijaznost zaposlenih v
porodnišnici. Nujno smo potrebovali tudi prenovljene prostore
in opremo porodnega bloka.

Prvega smo se razveselili leta 2004, ko smo obnovili eno
porodno sobo za alternativne porode. Opremljena je z novo
sodobno opremo, od švedske lestve, žoge, blazine, do
sodobne porodne postelje. V letu 2005 pa je bila obnovljena
in na novo opremljena še druga porodna soba za alternativni
porod s pripadajočimi prostori. V obeh prostorih, prepleskanih

Nova porodna soba za alternativne porode

Leta 2004 prenovljena porodna soba

Soba za počitek

Idejo za celotno pastelno podobo porodnega bloka  je
delala absolventka arhitekture Mirjam Ifko

s toplimi in živahnimi barvami, lahko nosečnice rojevajo v
različnih položajih. Vedno več žena se namreč odloča za
sodobnejše, alternativne načine poroda. Za vodenje takega
poroda mora medicinska sestra babica dobro poznati
fiziološke, psihološke in socialne potrebe, ki se pojavljajo pri
porodnici med porodom. To pomeni, da lahko ob vodstvu
medicinske sestre babice in poslušanju glasbe porodnica
menjuje položaje: čepe, sede, na žogi, ob švedski lestvi, na
postelji, kleče, stoje ... Pogosto menjavanje položajev pospeši
porod in lajša bolečine. Medicinska sestra babica ob tem
vodi tudi očeta, prisotnega pri porodu, skozi vse porodne
dobe, poskuša ga vključiti v aktivno sodelovanje pri porodu.
Vse več partnerjev, v letu 2005 kar 65 odstotkov vseh, namreč
prisostvuje porodu. Porodnicam so v času poroda v veliko
oporo in moralno vzpodbudo. V tretji in četrti porodni dobi pa
se srečni očetje lahko posvetijo tudi otroku. Sodelujejo pri
merjenju in tehtanju otroka, pomagajo pri prvem podoju in
se seznanjajo z zdravstveno vzgojnimi nasveti za mamico in
otroka. Novi porodni sobi partnerjema zagotavljata vso
potrebno intimo v času porajanja in v prvih trenutkih s težko
pričakovanim otrokom. Osebje, zaposleno v porodnišnici, ne
daje več informacij  o porodnici, temveč opravita to partnerja
sama. Lahko se tudi fotografirajo in snemajo.
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Delovni prostor

Od oktobra 2005 je v naši porodnišnici mogoče rojevati tudi
s pomočjo epiduralne analgezije.  Informacije o epiduralni
analgeziji lahko bodoči starši dobijo vsak torek od 14. – 16.
ure v protibolečinski ambulanti na polikliniki. Da se nosečnice
lažje psihično pripravijo na porod, pa jim vsak torek od 13. -
14. ure nudimo tudi ogled porodne sobe in razgovor z
medicinsko sestro babico.

Želja vsake nosečnice je, da bi bila sprejeta v prijazni in prijetni
porodnišnici. Glede na to, da število porodov zadnja leta pri
nas spet narašča, v letu 2005 se je pri nas rodilo 1831 otrok,
smo očitno na pravi poti.

Milena Cimperšek, VMS
Angela Petraci Cimperman, dipl. m. s.

Ginekološko porodniški oddelek

Naš sindikat se predstavi
Delo medicinske sestre ima močan vpliv na zdravje in življenje
ljudi. S tem prevzema veliko odgovornost, ki je ni mogoče
opredeliti samo z zakoni in predpisi. Po naravi svojega dela
je medicinska sestra tudi zagovornik koristi varovanca ter
mu nudi fizično, psihično, duhovno in moralno podporo.
Včasih pa se medicinske sestre znajdemo v situaciji, ko bi
tudi same potrebovale pomoč. Sindikat delavcev v
zdravstveni negi je organizacija, ki v določenih situacijah
lahko opravlja to vlogo. S tem imamo medicinske sestre
občutek zaščite.
Sindikalna enota v Splošni bolnišnici Celje deluje že od
ustanovitve Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije.
V tem času se je vanjo vključilo veliko medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov. Trenutno število članov je 380. Člani
smo in so skozi vsa leta deležni številnih aktivnosti.
Vsako leto v predbožičnem času organiziramo predstavo in
prihod Božička z darili za otroke naših članic in članov.
Božiček pa tudi nikoli ne pozabi na člane in vsako leto prinese
manjše darilo.
Že nekaj let zapovrstjo v mesecu maju ali juniju organiziramo
izlet, ki vedno privabi veliko število udeležencev. Ogledali
smo si že kar nekaj zanimivosti doma. Letos nas bo pot vodila
čez mejo, v Avstrijo. Ogledali si bomo dolino Malte in Avstrijsko
Koroško. Izlet bo v soboto, 3. junija, in cena je za člane
sindikata zelo ugodna. Torej, vabljeni.
Pohvaliti moramo tudi našo Zvonko, ki že vrsto let enkrat
mesečno organizira planinske izlete. Tako je v Sloveniji že
kar lepa vrsta vrhov, hribov in hribčkov, ki smo jih skupaj
osvojili. Teh izletov se radi udeležujejo vsi zaposleni v Splošni
bolnišnici Celje in ne samo naši člani.

Naši člani so občasno deležni tudi finančne pomoči. Letos v
začetku leta smo izplačali enkratno finančno pomoč v višini
25.000 sit našim članom, ki izredno študirajo in si sami
plačujejo šolnino. V primeru nepredvidenih izrednih situacij,

v katerih se znajdejo člani sindikata, občasno dodelimo
izredno finančno pomoč, glede na trenutne možnosti.
Konec lanskega leta smo začeli tudi z obnovo naših
sindikalnih prostorov. Prostore smo prepleskali, kupili nekaj
novega pohištva in posodobili računalniško opremo. V bližnji
prihodnosti načrtujemo tudi manjšo slovesnost ob formalni
otvoritvi prenovljenih prostorov.

Košuta, zima 2005, eden izmed naših osvojenih vrhov

Glede na dosedanje aktivnosti nam dela tudi v bodoče ne bo
zmanjkalo. Še naprej se bomo trudili, da bomo v pomoč našim
članom, od njih pa še naprej pričakujemo aktivno sodelovanje,
predloge in pobude.
Vsem zaposlenim v zdravstveni negi ob 12. maju, Dnevu
medicinskih sester, izrekamo iskrene čestitke.

Adela Zagoričnik, dipl. m. s.
Predsednica Sindikata delavcev zdravstvene nege

Splošne bolnišnice Celje

Cvetka Skale, dipl. m. s., IBCLC
Članica Sindikata delavcev zdravstvene nege
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Opis evakuacije iz prostorov

Splošne bolnišnice Celje
Požar v vsakem objektu, kjer je večje število ljudi, lahko
povzroči poleg gmotne škode tudi nepopravljivo škodo -
poškodbe ljudi, ki so v požaru udeleženi.

Seveda požar v ustanovi, kot je bolnišnica, pomeni še večjo
grožnjo zaradi dejstva, da je v njej poleg vseh zaposlenih in
obiskovalcev še veliko bolnikov. Še največji problem
predstavljajo nepomični bolniki, ki brez pomoči zaposlenih
ne zmorejo zapustiti prostorov.

Zato seveda v bolnišnici Celje namenjamo največjo skrb
preventivnemu delovanju, s katerim preprečimo nevarnosti,
ki lahko pripeljejo do požarov. Ker pa seveda požara v celoti
ne moremo nikdar izključiti, moramo razmišljati tudi o tem,
kako bi v primeru potrebe izvedli evakuacijo vseh oseb iz
prostorov.

Način ukrepanja ob požaru in navodila za posameznike so
določeni v požarnem redu (podajamo povzetek navodil).

Sami postopki evakuacije so odvisni od več dejavnikov in se
sproti prilagajajo glede na vrsto, obseg in lokacijo požara. V
nadaljevanju so omenjeni običajni načini evakuacije iz
bolnišnice.

NAVODILA ZA POSAMEZNIKE PRI EVAKUACIJI
IZ OBJEKTA

PREVENTIVNI UKREPI

• Vsakdo je dolžan ravnati tako, da ne povzroča
nevarnosti za nastanek požara ali druge nesreče.
Vsakdo mora biti seznanjen z nevarnostmi na
svojem delovnem mestu, kakor tudi z načinom
ukrepanja v primeru nastanka požara.

• Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara
ali eksplozije, oz. kdor opazi požar, mora nevarnost
odstraniti oz. požar pogasiti, če to lahko stori brez
nevarnosti zase ali za druge.

• Vzdrževanje reda in čistoče v vseh prostorih:

o  redno odstranjujte odpadke,
o  prepojene odpadke odlagajte v posebne

posode,
o  prepovedano je kajenje.

• Izvajanje prepovedi uporabe odprtega ognja in
vnetljivih tekočin, kjer ni dovoljena uporaba.

• Priključevanje in uporaba električnih aparatov in
naprav izven njihovih namestitvenih leg nista
dovoljena.

• Pomanjkljivosti in okvare na gasilnih orodjih in
napravah ter na električnih napravah je potrebno
takoj sporočiti odgovorni osebi za varstvo pred
požarom.

• Okvare na električnih instalacijah je potrebno takoj
sporočiti vodji, okvare lahko odpravlja le za to
usposobljena oseba.

• Po zaključku dela je potrebno izključiti iz omrežja
električne naprave, ki niso v uporabi.

• Evakuacijske poti, stopnišča in ostale poti v objektu
in izven njega morajo biti stalno proste v celotni
širini.

• Vrata na evakuacijskih poteh ne smejo biti
zaklenjena ali podložena z zagozdami.
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UKREPI V PRIMERU POŽARA

• Ostanite mirni in obvestite sodelavce o nevarnosti
oz. požaru.

• Izklopite pogon vseh naprav v območju požara.
• Pomagajte pri evakuaciji nepomičnih bolnikov ter

jih usmerjajte na varno.
• Če sta hodnik ali stopnišče zadimljena in

neprehodna, pojdite z bolniki do najbližjega okna,
ga odprite in počakajte na reševalce.

• Pričnite z gašenjem z ročnimi gasilniki.
• Izklopite električni tok na glavnem stikalu.
• Obvestite vzdrževalce, nadrejenega ali drugo

dosegljivo odgovorno osebo.
• Odstranjujte material v smeri širjenja požara.
• Zaprite prehode v smeri širjenja požara.
• V primeru nevarnosti za življenje se umaknite na

varno.

RAVNANJE PO POŽARU

• POMAGAJTE ODSTRANJEVATI POSLEDICE
POŽARA.

• VSAK, TUDI NAJMANJŠI POŽAR JAVITE
NADREJENI OSEBI ALI ODGOVORNI OSEBI ZA
IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA PRED
POŽAROM.

POMEMBNEJŠE TELEFONSKE ŠTEVILKE

POKLICNA GASILSKA ENOTA 112
POLICIJSKA POSTAJA 113

NAČINI EVAKUACIJE IZ PROSTOROV
BOLNIŠNICE

POPOLNA EVAKUACIJA
Pri popolni evakuaciji vse bolnike iz zgradbe ali posamezne
etaže umaknemo na varna mesta, ki so zunaj ali znotraj
zgradbe (v večini primerov so zunaj zgradbe).
Popolna evakuacija je lahko takojšnja ali postopna.

DELNA EVAKUACIJA
Pri delni evakuaciji ogrožene bolnike umaknemo samo iz dela
nadstropja, v katerem je  požar, oz.  ga  požar ogroža.  Umik
bolnikov lahko  poteka  samo do varnih prostorov, ki so v
istem nadstropju (horizontalna evakuacija) ali pa v spodnjih
nadstropjih (vertikalna evakuacija).
Delna evakuacija je lahko takojšnja ali postopna.

POSTOPNA EVAKUCIJA
V večini primerov ni možno takoj pričeti z evakuacijo vseh
bolnikov v zgradbi ali etaži, ampak se umik izvaja postopno;

- najprej umaknemo najbolj ogrožene,
- nato pa še ostale,

odvisno od ogroženosti ter poteka in širine požara.

HORIZONTALNA EVAKUACIJA
Pri horizontalni evakuaciji poteka umik ali premestitev
ogroženih bolnikov z območja požara na varna mesta, ki so
v sosednjem požarnem sektorju ali podsektorju, ki je v istem
nadstropju ali nivoju, in ga še ni zajel požar.
Varno mesto je lahko tudi izven zgradbe, če je ogrožena etaža
v pritličju ali je celotna zgradba pritlična.

VERTIKALNA EVAKUACIJA
Pri vertikalni evakuaciji poteka umik ali premestitev ogroženih
bolnikov z območja
požara na varna mesta, ki so v spodnjih nadstropjih ali izven
zgradbe.
Umik poteka po vertikalnih poteh v zgradbi, kot so dvigala,
stopnišča in
zapornice.

POSTOPNA HORIZONTALNA EVAKUACIJA
Postopna horizontalna evakuacija je postopen umik bolnikov,
odvisno od njihove ogroženosti ter poteka širjenja požara, iz
ogroženih prostorov na varna mesta, ki so v istem nadstropju
ali na istem nivoju. Bolniki v teh varnih sosednjih prostorih
ostanejo, dokler se požar ne pogasi, ali počakajo, da jih
premestijo do naslednjega varnega mesta ali po najbližjem
stopnišču v spodnjo etažo ali izven zgradbe. Ta postopek
zagotavlja potreben čas za premestitev vseh na postelje
vezanih in nepomičnih bolnikov - po stopnicah na varno
mesto, če se izkaže, da bo potrebno evakuirati celo
nadstropje.

V svetu se največ uporablja koncept horizontalne in
postopne horizontalne evakuacije. Izvedba
požarnovarnostnih ukrepov je močno odvisna od
izbranega koncepta evakuacije.

Milenkovič Ljubo, viš. upr. del.
Kadrovsko splošna služba

MISEL
Dejstva ne nehajo obstajati, če jih
ignoriramo.

Aldous Huxley
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Novosti na spletni strani

bolnišnice
Stran Transfuziološkega oddelka je po novem dopolnjena z
informacijami, ki so namenjene krvodajalcem. Poudarek je
na krvodajalskih akcijah, kjer s planom akcij za leto 2006
krvodajalcem vnaprej sporočamo, kdaj in kje bodo potekali
odvzemi krvi na terenu in na oddelku. Krvodajalci na tej strani
najdejo še informacije o delovnem času za odvzem krvi na
Transfuziološkem oddelku in njim namenjena obvestila o
posebnih potrebah.

Na spletni strani bolnišnice že dober mesec objavljamo tudi
prosta delovna mesta, ki so objavljena na Zavodu za
zaposlovanje RS, in kjer z javnim razpisom iščemo nove

sodelavce. Iskalci zaposlitve lahko na spletni strani pod
rubriko zaposlitve najdejo osnovne informacije o pogojih za
zaposlitev, roku do katerega morajo oddati vlogo in napotilo,
kam naj pošljejo svojo vlogo za zaposlitev.

Za vse, ki ste morda spregledali novosti s spletne strani
bolnišnice, predstavljene v oktobrski številki Monitorja, naj
še enkrat povemo: svoje strani sta že dopolnila Oddelek za
patomorfologijo in citologijo ter Oddelek za ortopedijo in
športne poškodbe. Vsem ostalim še vedno velja vabilo, da
nam pomagate dograjevati internetno stran s koristnimi
informacijami za bolnike.

Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija

MISEL

Nekateri ljudje mislijo, da se dajo težave
rešiti s prizadevanjem. Njihov uspeh je
samo ta, da stalno zaposlujejo sebe in
druge.

Težave se rešijo samo z zavedanjem.
Pravzaprav tam, kjer je zavedanje, ni nobenih
težav.

Anthony de Mello, S. J., Minuta nesmisla
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Kulinarični kotiček

Gratinirano korenje s

parmezanom

Korenje najprej kuhamo nekaj minut, nato ga prepražimo

Sestavine: 70 dag korenja, 5 dag masla, 2 jajci, 15 dag parmezana,
1 dl smetane za kuhanje, sol, poper.

Korenje ostrgamo, operemo in narežemo na pol centimetra debela
kolesca. Stresemo jih v osoljen krop in kuhamo nekaj minut.
Odstavimo. V kozici segrejemo maslo, dodamo odcejeno korenje in
ga na hitro popražimo.

Nato ga prestavimo v nepregorno posodo. Pečico ogrejemo na 190
°C. Jajci, smetano in nariban parmezan razžvrkljamo ter začinimo s
soljo in poprom. Prelijemo korenje, postavimo v pečico in pečemo
približno 20 minut.

Ribji file s porom in pehtranom

Pehtran jedi doda prepoznaven okus

File prepražimo na olivnem olju

Sestavine: 80 dag pora, 80 dag ribjih filejev, olivno olje, 1 dl jušne
osnove, 1 dl belega vina, 2 dl smetane za kuhanje, nekaj vejic
svežega pehtrana, limonin sok, sol, poper, sladkor.

Por očistimo in narežemo na kolesca. Nekaj minut ga pražimo na
malo olja. Prilijemo vino in jušno osnovo ter dušimo do mehkega.

Začinimo s soljo, poprom in ščepcem sladkorja ter vmešamo
smetano. Odstavimo in
vmešamo še nasekljan
pehtran. Ribje fileje (oslič,
losos…) oplaknemo, osušimo
ter začinimo in pokapamo z
limoninim sokom.

Z obeh strani jih opečemo na
olju in postrežemo s porovo
omako.

Beluši v solati po špansko

Po želji začini s poprom

Beluše skuhamo v slani vodi

Sestavine: 60 dag belih
belušev, sladkor, žlica
masla, kis, olje, 2 jajci, pol
šopka peteršilja, 20 dag
paradižnika češnjevca, sol,
poper.

Jajci trdo skuhamo. Beluše
očistimo in jih skuhamo v

vodi, ki smo ji dodali žličko soli in pol žličke sladkorja. Odcedimo
jih in prerežemo na pol.

Nekaj žlic olja in kisa zmešamo in prelijemo še tople beluše. Jajci
olupimo in drobno nasekljamo. Peteršilj nasekljamo, paradižnike
narežemo na četrtine. Beluše potresemo s trdo kuhanimi jajci,
paradižnikom in peteršiljem.

Po okusu začinimo s soljo in poprom ter postrežemo.

Grenivke z vanilijevim jogurtom

Grenivke potresemo s sladkorjem in dušimo, da se sladkor stopi.

Grenivke operemo in olupimo, krhlje pa izrežemo iz kožic.

Sestavine: 4 velike rdeče grenivke, 2 žlici masla, 5 dag rjavega
sladkorja, 3 kozarčki vanilijevega jogurta.

Grenivke operemo in olupimo. Ostranimo vso belo kožo in krhlje
izrežemo iz kožic. Sok, ki ob tem izteka, prestrežemo.

V kozici na nizki temperaturi razpustimo maslo. Dodamo krhlje grenivk
in jih na hitro popražimo na maslu. Nato jih potresemo s sladkorjem in
dušimo še toliko časa, da se
sladkor stopi. Odstavimo in
naložimo v skodelice.

Karamelizirane grenivke
prelijemo z vanilijevim
jogurtom in takoj
postrežemo.
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6. 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, 19. maja 2006. Kupon za dvig nagrade bomo
dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.

Žreb nagradne križanke v marčevskem Monitorju

V uredništvo Monitorja smo prejeli 233 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: HRBTENIČNA KIRURGIJA V ŽIVO.
Izžrebana nagrajenka je gospa Frančiška Pečnik z Dermatovenerološkega oddelka. 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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Gostje v glavni avli poliklinike Za kulturne drobtinice so tokrat poskrbeli dijaki Glasbene
šole Celje

Zahvalno listino je v imenu podjetja Štore Steel je prevzel
pomočnik direktorja Gorazd Tratnik, …

…v imenu Premogovnika Velenje direktor dr. Evgen
Dervarič…

…in Pavel Teršek, vodja kadrovanja in pravne varnosti
Pivovarne Laško

Posebno priznanje Splošne bolnišnice Celje je prejel Ivan
Grobelnik - Ivo

Med ogledom najsodobnejše pridobitve Prigrizek in druženje v predavalnici
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