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Uvodnik

Dva meseca novega leta sta skoraj za
nami, čas, ko zaključujemo poročila o
poslovanju v preteklem letu. Tako kot
vsako podjetje tudi zavodi spremljamo
rezultate svojega dela  in ob koncu leta
naredimo presek stanja ter podrobneje
analiziramo poslovanje v opazovanem
obdobju, v koledarskem letu. Rezultate
dela v preteklem letu bo v naslednjem
mesecu obravnaval in ocenil Svet
zavoda. Ocenjujem, da je za nami leto
uspešnega poslovanja, saj smo poslovali
v skladu z zastavljenimi smernicami ter
poslovno leto sklenili s presežkom
prihodkov nad odhodki v znesku 72
milijonov tolarjev, kar v primerjavi z okoli
14 milijardami prihodka pomeni le 0,5%.
V zadnjih desetih letih nam je drugič
uspelo, da smo poslovali pozitivno.
Zadnjič je bilo to v letu 1997. Sledilo je
leto standardizacije bolnišnice, ko so
ugotavljali, da je preskrbljenost z
zdravstvenimi storitvami na našem
območju večja, kot v povprečju države in
pričelo se je zmanjševanje števila
delovnih programov in s tem prihodkov.
Ni nam uspelo dokazati, da v naši
bolnišnici opravljamo zahtevnejše
zdravstvene storitve, ki so dražje, in da
preskrbljenost ni pravo merilo za
kategorizacijo bolnišnic oziroma njihovo
financiranje. Evidentiranje storitev po
skupinah primerljivih primerov je že v
prvem letu in v letu 2005 pokazalo, da
smo imeli prav, in da so bili finančni načrti
ZZZS za našo bolnišnico v zadnjih letih
močno podvrednoteni, kar je vplivalo na
poslovne rezultate. Kot primer navajam
podatke, po katerih bi moralo biti
financiranje našega programa akutne
bolnišnične obravnave z doseženim

količnikom 1,31 v letu 2005 višje za okoli
600 mio.
Poslovanje Splošne bolnišnice Celje je
bilo pozitivno predvsem na podlagi
pridobljenih dodatnih finančnih sredstev,
in sicer iz naslova poračuna prihodka iz
leta 2004, trajnih širitev nekaterih rednih
programov z dolgimi čakalnimi dobami,
dodatnih sredstev za neakutno
obravnavo, izvajanja programa enkratnih
dodatnih programov z dolgimi čakalnimi
dobami in uspešnega sodelovanja pri
pripravi dogovorov za preteklo poslovno
leto. V bolnišnici smo realizirali oziroma
minimalno presegli plan akutne
bolnišnične obravnave, za 3,6 % presegli
plan neakutne obravnave in dosegli
večino obsega dela v specialistični
ambulantni obravnavi ter dobro polovico
enkratnega programa za skrajševanje
čakalnih dob. Skladno z usmeritvami in
finančnim načrtom smo presegli plan na
področju drugih prihodkov iz javne službe
in prihodkov iz prodaje na trgu.
Obvladovali smo plan odhodkov
predvsem pri skupini stroškov, ki
predstavlja največji delež med vsemi
(poraba zdravstvenega materiala in
stroški dela).
Za nami je torej leto uspešnega
poslovanja, ki je bilo v okviru zastavljenih
smernic vodstva bolnišnice in organa
upravljanja. Pred nami so novi izzivi.
Trdno smo odločeni, da tudi v letošnjem
letu nadaljujemo s poslovno politiko,
katere cilj je pozitivno poslovanje in z njim
izpolnjevanje pogojev za strokovni razvoj
bolnišnice. Čakajo nas spremembe pri
organizaciji dela, posodobitev
informacijskega sistema, nov program na
področju koronarografij, krajšanje
čakalnih dob, posodabljanje opreme in
prostorov, aktivno sodelovanje pri pripravi
dogovorov za letošnje poslovno leto in še
bi lahko naštevala.
Naša prizadevanja bodo tudi vnaprej
usmerjena v kakovost poslovanja,
organizacije in stroke. Pred očmi moramo
imeti naše poslanstvo in strategijo, kjer
je najpomembnejši bolnik. Vse se je in
vse se bo tudi vnaprej dogajalo najprej
zaradi njega.

Direktorica:
Štefka Presker
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Medicinska knjižica

v novih prostorih
Ko sem sredi lanskega leta v svojem prispevku zapisala, da
upam, da bomo novemu letu nazdravili v novih prostorih, si
sama nisem upala verjeti, da se bo to zares zgodilo. Pa
vendarle smo v drugi polovici decembra pričeli s težko
pričakovano selitvijo in ob novem letu je bilo praktično vse
gradivo že v novih prostorih.

Za potrebe knjižnice so bili prenovljeni prostori podstrešja
nad otroškim oddelkom. Čeprav prvi vtis ob ogledu mračnega
podstrešja, kjer naj bi bila nova knjižnica, ni dajal najbolj
prijetnih občutkov, pa je končni rezultat obnove prav
nasproten. Prostori so svetli, prijetni in prijazni. Takšen ni
samo moj vtis, tudi vsi dosedanji obiskovalci so to potrdili.
Knjižnica ima tako sedaj na voljo skupno okrog 250 m2

prostorov, ki so tudi po funkcionalnosti dobro razporejeni.
Naravnost nasproti  vhoda je sprejemni pult, za njim pa
delovni prostor za obdelavo gradiva ter manjša pisarna vodje
knjižnice. V tem prvem delu ob vhodu so še sanitarije ter
delovni kabinet – fotokopirnica. Sledijo nato na eni strani
hodnika prostori za postavitev gradiva (knjižni oddelek,
oddelek za revije in arhiv), na drugi strani pa čitalnica in
internetni kotiček za obiskovalce ter prostor za individualni
študij. Zaradi odstranitve nekaj zidov in razširitve vhodov v
tiste prostore, kjer zidov zaradi nosilnosti ni bilo mogoče
porušiti, dobimo občutek, da je prostor večji, kot je v resnici.
Dostop do knjižnice je skozi vhod št. 13, (»fizioterapija«) nato
pa po stopnicah do podstrešja. Za morebitno dostavo gradiva
ali za invalidne osebe je po poprejšnjem dogovoru mogoč
tudi dostop z dvigalom skozi prostore otroškega oddelka.

Nova knjižnica pod mansardno streho preseneti obiskovalca
s svetlobo in zračnostjo

Odprti delovni zalivi dodatno svetlijo prostore Fotokopirnica
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Čitalnica

Novo domovanje knjig in ostalega gradiva

Vhod v medicinsko knjižnico

Vsi dosedanji obiskovalci so poudarili, da delujejo prostori
zelo prijazno predvsem zaradi obilo naravne svetlobe, ki jo
omogočajo strešna okna, ter prijetnih toplih barv sten in
opreme.

Dela sicer še niso v celoti končana, saj manjka še nekaj
opreme, zaradi česar še ni mogoče dokončno urediti prostora
za postavitev revij. Kljub temu knjižnica že posluje tudi za
obiskovalce, in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 11. ter
12. do 14. ure.

z iskanjem kompromisov končno uspeli urediti knjižnico, ki
izpolnjuje osnovne pogoje za dobro delo in zadovoljstvo
uporabnikov. Z dopolnjevanjem in posodabljanjem opreme
in gradiva bo lahko zagotavljala kakovostne informacije za
izobraževanje in izpopolnjevanje še kar nekaj generacijam
študentov, zdravnikov in ostalega bolnišničnega osebja,
raziskovalcev in fakultetnih predavateljev. V ohranitvi in
izboljšanju kakovosti storitev in statusa naše ustanove ima
knjižnica nedvomno svoje mesto in tega se je zavedalo tudi
vodstvo, ko se je odločilo nameniti sredstva za ureditev novih
prostorov.
Kar je pri pridobitvi novih prostorov potrebno posebej
poudariti, pa je to, da so večino dela, od načrtovanja
investicije, do zaključnih gradbenih del in izdelave opreme
(razen večjih gradbenih posegov in elektroinstalacijskih del)
opravili bolnišnični delavci Službe za preskrbo in vzdrževanje.
Gradbena ter ostala dela so bila opravljena skrbno in ob
dobrem medsebojnem sodelovanju.  Enako velja za opremo,
ki so jo izdelali naši mizarji, in pri tem pokazali vse
razumevanje za želje in potrebe glede dimenzij in barv.
Marsikdo od obiskovalcev kar ne more verjeti, ko povem, da
je pravzaprav naša nova knjižnica skoraj v celoti »plod
domačega dela«. Zato se na tem mestu še enkrat iskreno
zahvaljujem vsem, ki so pri tem sodelovali, in poudarjam, da
so svoje delo dobro opravili. Prav posebej se zahvaljujem
tudi štirim delavkam Službe za preskrbo in vzdrževanje, ki
so pomagale pri selitvi gradiva, ter v mrzlem in mokrem
zimskem vremenu vozile in nosile kupe knjig in revij na novo
lokacijo.
Kot sem že zapisala, so vtisi prvih obiskovalcev zelo pozitivni.
Upam, da bomo v kratkem uspeli dokončno namestiti opremo
in urediti gradivo ter pripraviti vse potrebno za nemoteno
poslovanje – nenazadnje tudi formalno otvoritev novih
prostorov.

Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Res se je o selitvi knjižnice govorilo več kot desetletje, in
tudi, ko je končno prišlo do realizacije, je bilo nemalo zapletov,
kakršne pač povzroča razkorak med željami in potrebami na
eni, ter finančnimi možnostmi na drugi strani. Pa vendar smo
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Spremembe

ustanovitvenega akta
Vlada Republike Slovenije je kot ustanovitelj Splošne
bolnišnice Celje v mesecu januarju 2006 izdala Odlok o
spremembah in dopolnitvah ustanovitvenega akta Splošne
bolnišnice Celje, ki prinaša dve spremembi.

Prva sprememba se nanaša na imenovanje strokovnega
direktorja. Pogoji za imenovanje strokovnega direktorja in
postopek imenovanja ostajajo isti, izpuščena pa je določba,
ki je pri izbiri dajala prednost kandidatom z doktoratom
znanosti s področja medicine.

Druga sprememba se  nanaša na število članov Sveta  in v
okviru teh na predstavnike zaposlenih ter na obvezno kvoto
zdravnikov med njimi. Svet zavoda je organ upravljanja
bolnišnice, ki ima po do sedaj veljavni ureditvi 17, po  novem
pa 9 članov. Spremembe določajo, da je  5 članov

predstavnikov ustanovitelja (do sedaj 9), ki jih imenuje  Vlada
Republike Slovenije. V Svetu zavoda imamo tako kot doslej
po enega predstavnika ZZZS in Mestne občine Celje, ki ju
imenujeta ZZZS oziroma Mestna občina Celje.

V sedanji sestavi Sveta zavoda imamo 6 predstavnikov
delavcev, od teh najmanj 2 zdravnika, po novem pa bomo
imeli 2 predstavnika zaposlenih brez prednosti za
predstavnike posameznih poklicnih skupin.

S spremembami je potrebno uskladiti Statut Splošne
bolnišnice Celje in nato postaviti nov Sveta zavoda. Do
konstituiranja novega deluje stari oziroma sedanji  Svet
zavoda v obstoječi sestavi.

Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Kadrovsko splošna služba

Notranjerevizijska

dejavnost v bolnišnici
Dejavnost notranjega revidiranja se vse bolj vztrajno umešča
tudi v naš poslovni prostor. Najdaljšo tradicijo pri nas ima
notranja revizija na področju bančništva, v zadnjem času pa
se uveljavlja tudi v gospodarskih organizacijah. Z vstopom
Slovenije v Evropsko unijo je dobil večji pomen tudi sistem
nadzora nad porabo proračunskih sredstev. Posledično je
prišlo do uvajanja notranjerevizijske dejavnosti tudi v
organizacije, ki delujejo z namenom zadovoljevanja skupnih
potreb ter pri tem uporabljajo proračunska sredstva. Tudi
javne bolnišnice uvrščamo v sklop javnih organizacij, katerih
osnovni vir financiranja je državni proračun.

Služba za notranjo revizijo se na nahaja v II. nadstropju
stavbe na Gregorčičevi ul. 3

Razsežnosti notranjerevizijske dejavnosti v bolnišnici

Notranjerevizijsko dejavnost v javnem zavodu – bolnišnici
ureja zakon o javnih financah. Vzporedno s formalnimi
opredelitvami se pojavlja in organizira tudi strokovno okolje
notranje revizije, ki skrbi, da je področje notranje revizije
urejeno s strokovnimi usmeritvami in napotki. Tako je bil leta
1994 ustanovljen Slovenski inštitut za revizijo v Ljubljani. V
njegovem okviru je aktivna sekcija notranjih revizorjev, ki
intenzivno deluje že od leta 1996. V okviru Slovenskega
inštituta za revizijo nastajajo strokovna, poklicno-etična in
ostala pravila za nemoteno delovanje te stroke.

V sistemu notranjega nadzora javnih financ je za
poslovodenje s sredstvi proračunskega  uporabnika
odgovoren njegov poslovodni organ, ki mora uvesti potrebne
sisteme in postopke, s katerimi zagotovi doseganje ciljev
proračunskega porabnika na čim bolj racionalen in
gospodaren način. Svojo nadzorno funkcijo lahko
poslovodstvo proračunskega uporabnika, v našem primeru
bolnišnice, prenese na nosilce notranjerevizijske dejavnosti.
Notranja revizija predstavlja neodvisno in nepristransko
preverjanje in ocenjevanje notranjih kontrol ter svetovanje
poslovodstvu bolnišnice v prizadevanjih za uspešno in
učinkovito organizacijo, ki dodaja vrednost in izboljšuje
poslovanje.
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c. stroški dela.
6. Informatika.
7. Specifična bolnišnična pravna področja.

Poslovno okolje bolnišnice, tako ožje kot tudi širše, postaja
vse bolj spremenljivo in nepredvidljivo.  To zahteva veliko
stopnjo dinamičnosti in fleksibilnosti. Tako so revizijska
področja v bolnišnici  izpostavljena najrazličnejšim
priložnostim in tudi tveganjem, ki bistveno vplivajo na
uspešnost in učinkovitost poslovanja bolnišnice kot celote,
kot tudi vsake posamezne organizacijske enote. Vsaka
organizacijska enota s svojim delovanjem prispeva k
doseganju zastavljenih ciljev bolnišnice. Pri tem je lahko bolj
ali manj uspešna.

Področje delovanja notranje revizije v bolnišnici je zelo
obsežno in kompleksno. Poudariti velja dejstvo, da njena
vloga v bolnišnici ni prvenstveno revidiranje računovodskih
izkazov ob koncu poslovnega leta, saj pravilnost le - teh v
skladu z zakonom in programom revizij preverja Računsko
sodišče RS. Notranje revidiranje v bolnišnici je  usmerjeno
predvsem v ugotavljanje zanesljivosti in neoporečnosti
informacij, ki so predmet odločitvenega procesa v bolnišnici.
V okviru tovrstnih dejavnosti notranja revizija presoja tudi
metode, s katerimi strokovne službe preoblikujejo podatke v
informacije.  Vodstvu bolnišnice daje hitre, stalne in točne
podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol,
priporočila za njihovo izboljšanje in z nasveti pomaga pri
izvajanju sprejetih ukrepov.  Nudi mu pomoč pri doseganju
zastavljenih ciljev  tako, da uvaja sistematičen in urejen
pristop za zmanjševanje tveganj in  za  delovanje notranjih
kontrol ter  postopkov poslovodenja.

Zadnje desetletje je v slovensko poslovno, gospodarsko in
politično okolje prineslo vrsto sprememb, ki pred nosilce
notranjerevizijske dejavnosti postavljajo vedno nove zahteve.
Kot odziv na spremembe lahko izpostavimo naslednje naloge
notranje revizije:

- notranji revizor pomaga organizaciji obvladovati
tveganja,

- notranji revizor doprinaša k obvladovanju tveganj s
prepoznavanjem in ovrednotenjem pomembnih
mest izpostavljenosti tveganjem,

- notranji revizor prispeva k obvladovanju tveganj s
prispevanjem k nenehnemu izboljševanju
obvladovanja tveganj in notranjih kontrol v
organizaciji,

- notranji revizor prispeva k obvladovanju tveganj z
nadziranjem in vrednotenjem sistema obvladovanja
tveganj,

- notranji revizor pomaga organizaciji pri vzdrževanju
učinkovitosti notranjih kontrol,

- notranji revizor pripravlja postopek zagotavljanja
notranjih kontrol,

- dodatni kontrolni premisleki,
- notranji revizor pomaga organizaciji razvijati

učinkovito upravljanje.

Delovna področja notranjih revizorjev v bolnišnici

Temeljno poslanstvo notranje revizije v bolnišnici je opravljati
storitve v zvezi z dajanjem zagotovil in svetovanjem, kako
premišljeno in urejeno delovati na področju poslovodenja
(upravljanja)  in obvladovanja poslovnega tveganja, da bi
izboljšali poslovanje in dosegali večje poslovne koristi. Eden
ključnih pogojev za uspešno izpolnitev tako opredeljenega
poslanstva je vpetost notranje revizije v vse razsežnosti
delovanja bolnišnice. V strokovni literaturi lahko srečamo
opredelitev naslednjih delovnih področij notranjerevizijske
dejavnosti v bolnišnici:

- medicinsko področje,
- tehnično preskrbovalno področje in
- poslovno upravno področje.

Medicinsko področje vključuje organizacijske enote oz.
poslovne procese, ki
se nanašajo na izvajanje procesov zdravljenja, zdravstvene
nege  in diagnosticiranja. Notranje revidiranje vključuje
revidiranje sistema zagotavljanja kakovosti na področju vseh
treh procesov. Pri tem je potrebno poudariti, da se
notranjerevizijska dejavnost na medicinskem področju
usmerja v presojanje medicinskih procesov zlasti in predvsem
z ekonomskega vidika.

Tehnično preskrbovalno področje vključuje organizacijske
enote oz. poslovne procese, ki  predstavljajo servisne
dejavnosti in  so v posredni povezanosti z bolniki. Njihov
obstoj in delovanje sta pogoja za nemoteno delovanje
bolnišnice kot celote oz. njenih posameznih delov. Notranje
revidiranje vključuje  revidiranje investicijskih, vzdrževalnih
in preskrbovalnih aktivnosti.

Poslovno upravno področje vključuje organizacijske enote
oz. poslovne procese, ki se nanašajo na upravljanje in
vodenje bolnišnice. Vključuje naslednja področja, ki so
predmet notranje revizije:

1. Upravljanje z bolniki:
a. sprejem in obračun bolnikov,
b. varovanje njihovih osebnih podatkov.

2. Finance in računovodstvo:
a. osnovna sredstva,
b. stroškovno knjigovodstvo in obračun

stroškov,
c. plačilni promet,
d. blagajniško poslovanje.

3. Materialno poslovanje:
a. nabava,
b. skladiščenje in zaloge,
c. saldakonti dobaviteljev.

4. Posebna področja:
a. kuhinja,
b. pralnica.

5. Kadrovsko področje:
a. planiranje kadrov,
b. razvoj kadrov,
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Javne bolnišnice niso izvzete iz spremenljivega okolja.
Nasprotno, tudi od njih se zahteva vse večja prilagodljivost
in fleksibilnost. Zato lahko gornje naloge razumemo tudi kot
naloge notranjega revizorja v bolnišnici.

Zaključek

Notranjerevizijska dejavnost v javnih bolnišnicah se vse bolj
uveljavlja. Po eni strani gre to pripisati težnjam po formalni

vzpostavitvi enotnega sistema za nadzor porabe
proračunskih sredstev na ravni države. Po drugi strani pa
lahko to pripišemo  vse večji  osveščenosti poslovodstva
bolnišnic, ki v notranji reviziji vidijo način, s pomočjo katerega
lahko izboljšajo poslovanje. Nenazadnje pa gre razloge iskati
tudi v vse pogostejšem prenašanju dobre prakse iz pridobitnih
v nepridobitna poslovna okolja.

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

Novinarske konference se je udeležilo tudi 5 največjih
donatorjev.
Od leve: Tone Petek, član društva Korona, mag. Frančiška
Škrabl Močnik, predsednica društva Korona, Bojan Šrot, župan
MOC, Pavel Teršek iz Pivovarne Laško, asist. Stanislav Kajba,
direktor ZD Celje, Franc Jager, direktor Jagrosa iz Rogaške
Slatine, Evgen Dervarič, direktor Premogovnika Velenje, Štefka
Presker, direktorica bolnišnice in Rafael Skale z Oddelka za
intenzivno interno medicino

Neverjeten uspeh donacijske

akcije S srcem za srce

Novinarsko konferenco je tudi tokrat vodil
g. Jože Volfand, prokurist fit medie d. o. o. (drugi z leve)

Donacijska akcija za nakup aparata za invazivno srčno
diagnostiko, v katero se je vključilo širše celjsko področje,
se počasi zaključuje. V najštevilčnejšo akcijo v zadnjem
obdobju, to lahko sedaj z gotovostjo trdimo, se je vključilo
kar 13.217 posameznikov, 700 pravnih oseb, društev in
drugih ustanov, ki so skupaj zbrali kar 176 milijonov
tolarjev. Da bi javnost seznanili z izjemnim uspehom akcije,
smo 7. februarja 2006 v bolnišnici sklicali novinarsko
konferenco in nanjo povabili šest največjih donatorjev: Mestno
občino Celje z 20 milijoni sit, Pivovarno Laško s 15 milijoni
sit, Zdravstveni dom Celje z 10 milijoni sit, Premogovnik
Velenje s 5 milijoni sit, Občino Žalec s 4 milijoni sit in podjetje
Jagros iz Rogaške Slatine z 1,5 milijona sit.

Direktorica Splošne bolnišnice Celje, Štefka Presker, je na
novinarski konferenci povedala, da smo z uspehom akcije
resnično zadovoljni, da akcija še ni zaključena in da v
bolnišnici upamo, da se bo z donacijami do konca marca
zbralo še nekaj sredstev. Tako bo vsota, ki bi jo morala
bolnišnica dodati iz lastnih sredstev, ob koncu nekoliko nižja,
kot smo pričakovali. V nadaljevanju je dodala, da imamo v
dogovorih z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije dano že neuradno
zagotovilo za potrebna sredstva za izvajanje programa
invazivne srčne diagnostike v letošnjem letu.
Potek postopka javnega razpisa za nakup koronarografa je
novinarjem podrobneje predstavila mag. Frančiška Škrabl
Močnik. Na razpis se je prijavilo le eno podjetje, in sicer GTI

Gorenje iz Velenja, ki bo rentgenski aparat za invazivno srčno
diagnostiko dobavilo Oddelku za bolezni srca, pljuč in ožilja
predvidoma do 8. marca 2006. Do takrat bodo zaključena
tudi gradbena dela, tako da bomo v drugi polovici marca lahko
aparat že uporabljali, najprej poskusno, že aprila pa tudi
redno. Prva dva meseca bosta že usposobljenim domačim
specialistom pomagala vrhunska strokovnjaka iz Ljubljane,
prim. Darko Zorman, dr. med. in mag. Matjaž Šinkovec, dr.
med.
Z izjemnimi napori je tako bolnišnici, društvu Korona in
veteranskim organizacijam uspelo skoraj nemogoče. Kot je
poudaril predstavnik veteranskih organizacij, Tone Rožman,
so ljudje razumeli, da gre za aparaturo, ki jo potrebujemo
vsi.
Akcijo  S srcem za srce bomo slovesno zaključili na prireditvi,
ki bo predvidoma 24. marca v Unionski dvorani in se ob tej
priložnosti vsem donatorjem še enkrat javno zahvalili.

Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija



Splošna bolnišnica Celje

8

Varnost in zdravje

pri delu
Varnost in zdravje pri delu sta človekovi pravici. Med
človekove pravice ju je uvrstila Mednarodna organizacija za
delo, ki deluje v okviru Organizacije združenih narodov –
torej organizacija, ki združuje vse države in narode tega sveta.
Prav tako, kakor za ostale človekove pravice, se je potrebno
boriti tudi za omenjeni pravici vsak dan posebej.
Splošno znano dejstvo je, da je le zdrav delavec na urejenem
delovnem mestu najbolj produktiven delavec. Zaposleni smo
najpomembnejši del vsake organizacije, zato je zelo
pomembno, kako se med izvajanjem delovnih operacij
telesno in duševno počutimo, saj ima delo lahko pozitiven ali
negativen vpliv na naše zdravje. Če človek opravlja delo, ki
ga veseli in v katerem vidi uresničitev svojega poslanstva,
pri tem pa ni izpostavljen pretiranim škodljivim dejavnikom,
lahko njegovo zdravje ostane trdno ali se celo izboljša.

mnenj za izboljšanje delovnih razmer in varnejše ter bolj
zdravo delo.
Soupravljanje delavcev na področju varnosti in zdravja pri
delu je v interesu tako države kot delodajalca, saj omogoča
pravočasno ukrepanje za odpravljanje vzrokov okvar zdravja
zaposlenih.
Delavska participacija na področju varnosti in zdravja pri delu
je predvsem tvorno sodelovanje med delodajalcem in
zaposlenimi. Za učinkovito delavsko participacijo na področju
varnosti in zdravja pri delu je zato potrebno vključiti delavske
zaupnike za varnost in zdravje pri delu v oblikovanje politike
varnosti in zdravja pri delodajalcu.
Delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu morajo
skrbeti za:

• dosledno izvajanje vseh predpisov, ki urejajo področje
varnosti in zdravja pri delu,

• sodelovanje z delodajalcem pri vseh vprašanjih, ki
zadevajo varnost in zdravje delavcev pri delu,

• sodelovanje pri izdelavi izjave o varnosti z oceno
tveganja za vsa delovna mesta,

• zagotavljanje ustreznega in zdravega delovnega okolja
za vsakega delavca – periodične preiskave delovnega
okolja (meritve ekoloških pogojev dela),

• zagotavljanje osebnih varovalnih sredstev,
• zagotavljanje periodičnih pregledov in preizkusov

delovnih sredstev,
• preprečevanje nevarnosti pri delu,
• izogibanje tveganjem,
• usposabljanje s področja Varnosti pri delu,
• preventivne zdravstvene preglede.

Glede na to, da sem bil imenovan za delavskega zaupnika
za varnost in zdravje pri delu s strani vseh reprezentativnih
sindikatov v naši bolnišnici, bom omenjeno funkcijo opravljal
v skladu z zakonom in ostalimi predpisi s tega področja.
Tako lahko zaposleni v naši bolnišnici, ki imajo kakršnekoli
probleme v zvezi s področjem varnosti in zdravja pri delu,
poiščejo pomoč tudi pri delavskem zaupniku za varnost in
zdravje pri delu, ki jim bo svetoval in pomagal v skladu s
svojimi pristojnostmi.

Matej Velenšek, dipl. upr. org.
Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Matej Velenšek, delavski zaupnik
za varnost in zdravje pri delu

V sistemu varnosti in zdravja pri delu je delavec posameznik
najbolj ranljiv člen. Načelna pravica, ki jo delavcu zagotavljajo
zakon in mednarodne konvencije, da sme brez posledic
odkloniti delo, če mu pri delu grozi neposredna nevarnost za
življenje in zdravje, ostaja tako pri nas kot v državah EU
praviloma neizkoriščena. Delavec posameznik si namreč ne
upa odkloniti dela in pogosto pristane na delo v za zdravje
škodljivih delovnih razmerah. Zakon o varnosti in zdravju pri
delu zato temelji na načelu, da je od individualnega bolj
učinkovita pravica do kolektivnega uveljavljanja interesa
delavca po varnem in zdravem delu v obliki izvolitve sveta
delavcev ali delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri
delu. Inštitut izvoljenih delavskih predstavnikov namreč
delavcem omogoča učinkovito posredovanje predlogov in
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Projekt reorganizacije

Splošne bolnišnice Celje
V letu 2005 se je z nastopom Sveta zavoda v novi sestavi oblikovala zahteva po spremembi oz. dopolnitvi obstoječe
organizacije Splošne bolnišnice Celje. Novembra 2005 je nato direktorica Splošne bolnišnice Celje sprejela sklep o projektni
organizaciji, v katerem je za vodjo projekta imenovala spodaj podpisanega. Hkrati je imenovala še 18 članov izvajalskega
projektnega tima, ki ga sestavljajo zaposleni z različnih oddelkov in služb Splošne bolnišnice Celje.

PROJEKTNA ORGANIZACIJA

NAROČNIK PROJEKTA
Direktorica, Štefka Presker, univ. dipl.org.

MANAGEMENT PROJEKTA
Poslovni kolegij
Strokovni svet

Vodja projekta
Jakob Koren, dr. med.

Ožji projektni tim

Prof. dr. Radko Komadina,
dr. med.
Dragan Kovačič, dr. med.
Dean Sinožič, dr. med.
Hilda Maze, univ. dipl.org.
Jernej Košak, VZT
Saša Sedovšek, dipl. m. s.

Zunanji strokovni
sodelavec

Dr. Jure Kovač, izredni
profesor, Univerza v
Mariboru, Fakulteta za
organizacijske vede

Izvajalski projektni tim

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
Dragan Kovačič, dr. med.
Dean Sinožič, dr. med.
Hilda Maze, univ. dipl. org.
Jernej Košak, VZT
Saša Sedovšek, dipl. m. s.
Irena Andrenšek Ferkolj, univ. dipl. oec.
Janja Blatnik, dr. med.
Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.
Asist. mag. Igor Černi, dr. med.
Asist. mag. Samo K. Fokter, dr. med.
Mag. Mateja Manfreda Ibrič, univ. dipl. oec.
Vili Krameršek, univ. dipl. org.
Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Asist. mag. Roman Parežnik, dr. med.
Marija Šišmanovič, dipl. m. s.
Andreja Voršič, dipl. m. s.
Andreja Zelič, univ. dipl. org.

Z delovnim nalogom projekta je naročnik opredelil tudi
njegove cilje:

1. Organizacijska struktura mora biti pregledna in vsakemu
razumljiva.

2. Medsebojne obveznosti in odgovornosti med
posameznimi nivoji vodenja morajo biti jasno razmejene.

3. Omogočen mora biti pretok informacij od najnižje do
najvišje ravni in obratno.

4. Omogočeno mora biti učinkovito delegiranje nalog in
izvajanje kontrole.

5. Omogočeno mora biti povezovanje strokovnega razvoja
posameznih področij in hkratno zagotavljanje stroškovne
učinkovitosti poslovanja Splošne bolnišnice Celje kot
celote.

6. Omogočeno mora biti oblikovanje informacijske podpore
za vsak nivo vodenja.

7. Zagotovljena mora biti primerna osnova za izgradnjo
vseh ostalih instrumentov vodenja.

8. Vključitev vseh zaposlenih v  doseganje zastavljenih
ciljev Splošne bolnišnice Celje.

Izvedba projekta je bila razdeljena v faze, ob tem pa je bil za
prvo fazo projekta že določen rok izvedbe, in sicer 1. 12.
2005. V tem kratkem obdobju je bilo potrebno izdelati
zagonsko dokumentacijo projekta ter posnetek in analizo
obstoječega stanja na področju organizacije Splošne
bolnišnice Celje. Prvi postopki so služili tudi za opredelitev
nadaljnjih aktivnosti in izdelavo natančnega terminskega
plana. Člani izvajalske projektne skupine smo se strinjali, da
bo za operativno delo potrebno oblikovati manjšo skupino
oz. ožji projektni tim. Za pomoč pri strokovnem delu smo
poiskali zunanjega strokovnega sodelavca. Iz priložene
sheme projektne organizacije je razvidna hierarhija in
zasedenost posameznih delovnih skupin v projektu.
Kot je že omenjeno, smo v prvi fazi projekta napravili posnetek
in analizo trenutnega stanja z namenom ugotavljanja
praktičnih težav. Izvedli smo anketo med predstojniki in
glavnimi medicinskimi sestrami oddelkov in služb.
Na osnovi analize odgovorov smo povzeli glavne probleme
v delovanju organizacijske strukture in procesov. Ugotovili
smo težave pri komunikaciji med sodelavci znotraj



Splošna bolnišnica Celje

10

organizacijskih enot ter slabo komunikacijo med
organizacijskimi enotami, slab pretok informacij od višjih
organizacijskih nivojev do nižjih in v obratni smeri, očitna je
postala nejasna organizacijska struktura, izpostavilo se je
nepregledno razdeljevanje delovnih nalog z nedorečeno
odgovornostjo posameznih subjektov. Neusklajeni in
nepopolni so opisi del in nalog. Anketiranci so izpostavili še
razpršenost delovišč in administrativne službe ter
pomanjkljivo informacijsko opremljenost in podporo. Pogosto
je bila izpostavljena tudi rigidnost delovnega časa glede na
interdisciplinarnost timske obravnave bolnikov.
Praktično v vseh anketah so bile poudarjene tudi težave
zaradi pomanjkanja osebja, opreme ter prostorov, ki pa jih
projekt reorganizacije ne bo neposredno zajel oziroma so že
predmet obravnave drugih projektov.
Iz posnetka stanja trenutne strukture upravljanja in
poslovodenja ter organizacije Splošne bolnišnice Celje je
postala razvidna tudi nejasna razmejitev odgovornosti in
pristojnosti ter nedodelana normativna ureditev
organizacijske strukture. Kot šibka točka se je izkazala tudi
oblika koordinacije med posameznimi organizacijskimi
enotami. Neusklajenost organizacijske strukture se v praksi
kaže kot neučinkovitost v izvajanju posameznih procesov in
premajhna preglednost pri ločevanju strokovnih in poslovnih
opravil.

Naštete ugotovitve so bile predstavljene v obliki zaključnega
poročila prve faze projekta na 4. seji Sveta zavoda Splošne
bolnišnice v Celju, 15. decembra 2005. Zaključno poročilo je
bilo dopolnjeno še s predlogi članov Sveta zavoda, nato pa
smo v projektni skupini pričeli z delom v drugi fazi. Trenutno
izdelujemo predlog modela nove organizacije Splošne
bolnišnice Celje z alternativnimi rešitvami problemov ter

kritično analizo alternativnih rešitev z vidika prednosti in
slabosti. Model nove organizacije bo kritično analiziran v
celotnem projektnem timu, nato pa bodo rezultati
predstavljeni članom poslovodnega kolegija in zboru
predstojnikov ter glavnih medicinskih sester oddelkov in služb.
Predlog bo dopolnjen s predlogi članov poslovodnega kolegija
in strokovnega sveta, končno pa bo model predstavljen še
na seji Sveta zavoda.
Po sprejetju modela nove organizacije Splošne bolnišnice
Celje bomo opredelili nadaljnje aktivnosti za uspešno izvedbo
nove oblike organizacije v praksi s tem, da bomo določili
posamezne naloge in nosilce izvedbe ter podrobni terminski
plan za vsako posamezno točko.
V tretji fazi projekta bo sprejeti končni model nove organizacije
implementiran preko ustreznih pravnih aktov in pravilnikov,
izdelan bo tudi podroben terminski plan. Zaključno poročilo
tretje faze bo predstavljeno članom poslovodnega kolegija
in strokovnemu svetu ter Svetu zavoda. Rok za dokončanje
projekta je 30. junij 2006.

Verjetno se vsi zaposleni v Splošni bolnišnici Celje zavedamo,
da je bolnišnica organizacijsko zelo zahteven sistem. V
projektni skupini za reorganizacijo nimamo namena uvesti
revolucionarnih sprememb. Menimo pa, da lahko z
izboljšanjem organizacije in komunikacije ter uskladitvijo
pristojnosti in odgovornosti izboljšamo kakovost dela,
omogočimo gospodarno izrabo razpoložljivih sredstev ter
zagotovimo stroškovno učinkovitejše poslovanje. Verjamemo,
da bomo s  tem dosegli dvig kakovosti storitev, povečali
zadovoljstvo pacientov in nenazadnje izboljšali delovne
razmere zaposlenih.

Jakob Koren, dr. med.
Ginekološko porodniški oddelek

Uvajanje kakovosti v slovenske

bolnišnice - II. del
Obrazložitev posameznih kazalcev uspešnosti zdravstvene
oskrbe in varnosti pacientov:

1. delovanje odbora za kakovost in varnost pacientov,
ki ga sestavljajo direktor, strokovni direktor in glavna
medicinska sestra in

2. delovanje komisije za kakovost in varnost pacientov
smo podrobneje opisali v prejšnji številki Monitorja.

Kot smo zapisali, je namen kazalcev uspešnosti zdravstvene
oskrbe in varnosti pacientov vzpodbuditi varnost pacientov
in nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe.
Bolnišnice se bodo lahko primerjale med seboj po strukturnih
kazalcih (točki 1 in 2), pocesnih kazalcih (točke 3, 4, 5, 6, 7,
9) in kazalcih izidov kakovosti (točki 8 in 9).

3. izvajanje rednih notranjih strokovnih nadzorov

Cilj: Nenehno izboljševanje kakovosti.
Vsebina:
3.1  izvajanje rednih strukturiranih strokovnih nadzorov na
podlagi pravilnika o strokovnih nadzorih
      (zdravstvenih  in nezdravstvenih dejavnosti) najmanj na
3 mesece na vsakem oddelku/dejavnosti,
3.2  pregled zbirnih četrtletnih  poročil posameznega oddelka
o nezaključenih popisih bolezni odpuščenih pacientov
(priloga1  I),

1 Vse priloge bodo posredovane bolnišnicam v pomoč pri izvajanju zapisanih zahtev

in tudi zaradi enotnosti postopkov.
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3.3  pregled zbirnih četrtletnih  poročil posameznega oddelka
o pomanjkljivih  popisih bolezni odpuščenih pacientov (priloga
II),
3.4  pregled popolnosti petih naključno izbranih popisov
bolezni odpuščenih pacientov  (priloga III),
3.5  pregled skladnosti zdravstvene oskrbe s klinično potjo
desetih naključnih popisov bolezni odpuščenih pacientov  z
določeno boleznijo ali bolezenskim stanjem; če oddelek nima
kliničnih poti, se šteje, da je delo oddelka pomanjkljivo,
3.6  pregled poročil o varnostnih vizitah in pogovorih o
varnosti.

Poročanje: Komisija, ki izvaja notranji nadzor, poroča komisiji
za kakovost in odboru za kakovost o izvedbi nadzora,
ugotovitvah in predlaga ukrepe za izboljšave. Komisija za
kakovost pregleda predlagane ukrepe, in če je treba, doda
še svoje. Ukrepe potrdi odbor za kakovost in zadolži
odgovorne za izvedbo ukrepov z jasno določenimi roki.
Odgovorna oseba poroča komisiji za notranji nadzor, komisiji
za kakovost in odboru za kakovost o izvedenih ukrepih in
izboljšavah.
Kdo je odgovoren:  za izvedbo je odgovoren predsednik
komisije za notranji nadzor.
Komu je odgovoren: vodji komisije za kakovost, direktorju
in odboru za kakovost.

4. Izvajanje varnostnih vizit.

Cilj: Izboljševanje varnosti za paciente, osebje in obiskovalce.
Vsebina:
4.1  predstojniki in vodje oddelkov in dejavnosti izvajajo
varnostno vizito enkrat tedensko,
4.2 vrhnje vodstvo (direktor, strokovni direktor in glavna
medicinska sestra) izvajajo varnostno vizito enkrat na 2
meseca.
Priporočila za varnostne vizite  so  opisana v prilogi IV.
Poročanje: trimesečna poročila o varnostnih vizitah se
hranijo na oddelkih in dejavnostih, (število, datum  in kdo je
pogovor vodil - predstojnik/vodja oddelka dejavnosti ali vrhnje
vodstvo) in pošljejo komisiji za kakovost.
Kdo je odgovoren:  predstojnik oddelka, odbor za kakovost.
Komu je odgovoren: direktorju.

5. Izvajanje pogovorov o varnosti

Cilj: Izboljševanje delovanja osebja za varnost pacientov,
osebja in obiskovalcev.
Vsebina:
5.1  pogovori potekajo na oddelkih in dejavnostih najmanj
enkrat na teden,
5.2  pogovore z osebjem lahko vodi: predstojnik, vodilna
medicinska sestra oddelka, član komisije za kakovost, vodja
oddelka za kakovost, eden izmed njih ali v kombinaciji. V
prvih nekaj dnevih mora nekdo voditi  razpravo in razložiti
cilje osebju.

Priporočila za pogovore o varnosti so  opisana v prilogi V.
Poročanje: trimesečna poročila o številu pogovorov o
varnostni se hranijo na oddelkih in dejavnostih, (število, da-
tum, tema pogovora  in kdo je pogovor vodil ) in pošljejo
komisiji za kakovost.
Kdo je odgovoren:  predstojnik oddelka.
Komu je odgovoren: direktorju in odboru za kakovost.

6. Izvajanje rednih morbiditetnih in mortalitetnih
konferenc in načrtovanje možnosti za izboljšave
v prihodnje pri podobnih primerih z
osredotočenjem na procese zdravstvene
oskrbe.

Cilj: Izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov na oddelkih
in celotni bolnišnici.
Pospeševanje kulture odprtosti in razpravljanja o varnostnih
zapletih pri pacientih2 .
Vsebina:
Konferenco vodi predstojnik ali vodja oddelka ali dejavnosti
ali zdravnik, ki ga predstojnik pooblasti. Pri konferenci
sodelujejo vsi zdravniki oddelka, kjer se je  pacient zdravil in
zdravstveni tim, ki je pacienta zdravil. Če je bila opravljena
obdukcija, sodeluje tudi patolog, ki jo je opravil.

Pregleda se medicinska dokumentacija pacientov, ki so umrli
ali pri katerih je prišlo do varnostnega zapleta. Izpolni se
obrazec “Morbiditeta-Mortaliteta”  (priloga VI). Če se ugotovi,
da je prišlo do varnostnega zapleta, je treba izvesti raziskavo
zapleta. Izpolnjeni obrazec se preda vodji komisije za
kakovost, ki skupaj z odborom za kakovost izbere člane in
vodjo tima, ki bo zaplet raziskala.

Varnosti zaplet se razišče po metodologiji kot velja za
opozorilne nevarne dogodke (http://www2.gov.si/mz/mz-
splet.nsf). Pri tem se osredotočite na sistem ali proces
(vprašajte se: kaj se je dogodilo, kako in zakaj je  prišlo do
zapleta). Izogibajte se pripisovanja krivde posamezniku, ker
s tem ne boste ničesar rešili - osebje  bo  varnostne zaplete
skrivalo, pa tudi sam sistem ali proces bo ostal enak in do
zapleta bo v prihodnosti spet prišlo.  Če gre za sum kaznivega
dejanja ali disciplinskega prekrška, obravnavajo to pristojni
ločeno od raziskave varnostnega zapleta.
Poročanje: Predstojnik pisno poroča vsake 3 mesece
komisiji za kakovost o ugotovitvah konferenc. Odgovoren je
za vzpostavitev in nadzor registra konferenc.
Kdo je odgovoren:  predstojnik oddelka.
Komu je odgovoren: vodji komisije za kakovost, direktorju
in odboru za kakovost.

2 Varnostni zaplet pri pacientu  je nenameren ali nepričakovan dogodek, ki je ali bi

lahko škodoval pacientu  ob prejemanju zdravstvene oskrbe in ne nastane zaradi

narave pacientove bolezni.  V tem dokumentu se uporablja za opis drugih izrazov,

kot so “neželen dogodek, možen neželen dogodek,  zdravniška/zdravstvena napaka/

zmota, strokovna napaka/zmota.
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7. Bolnišnica za vsak oddelek oziroma specialnost
pripravi najmanj 2 klinični poti na leto, v prvih
petih letih za najpogostejše bolezni, ki jih
obravnava ali za bolezni, katerih obravnava je
tvegana, ali tistih bolezni, kjer se pogosto
pojavljajo strokovni problemi ali problemi pri
organizaciji.

Cilj:  poenotenje zdravstvene obravnave pacientov z enako
diagnozo.
Vsebina:
Bolnišnica obravnava paciente z enako boleznijo ali
zdravstvenim stanjem enotno na podlagi klinične poti. Če
teh pacientov  ni moč zdraviti po enotni klinični poti, je treba
to zapisati v klinično pot. Bolnišnica sama pripravi klinično
pot. V pomoč ji je metodologija, ki jo je pripravila delovna
skupina oddelka za kakovost.
Poročanje: letno poročilo oddelkov/dejavnosti komisiji za
kakovost, ki so mu priložene klinične poti.
Kdo je odgovoren:  predstojnik oddelka.
Komu je odgovoren: vodji komisije za kakovost, direktorju
in odboru za kakovost.

8. zbiranje kazalnikov, ki jih analizira Zdravniška
zbornica Slovenije v programu “Kakovost v
zdravstvu”.

Cilj: izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov s
spremljanjem kazalnikov izidov in drugih kazalnikov kakovosti
in uvajanje ukrepov za izboljšave.

Vsebina:
metodologija Zdravniške zbornice Slovenije, ki je opisana v
programu “Kakovost v zdravstvu”, spletna stran: http://
www.zzs-mcss.si/kakovost in navodila na: http://
kakovost.mf.uni-lj.si/navodila.html.
Poročanje: letno poročilo komisiji za kakovost z rezultati
kazalcev pošljejo predstavniki – koordinatorji posameznih
strok, ki sodelujejo z  Zdravniško zbornico Slovenije v
programu “Kakovost v zdravstvu”.
Kdo je odgovoren:  predstojnik oddelka.
Komu je odgovoren: vodji komisije za kakovost, direktorju
in odboru za kakovost.

9. zbiranje kazalcev, ki so vsebina področnega
dogovora za zdravstvene domove in bolnišnice.

Cilj: izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov s
spremljanjem kazalcev izidov in drugih kazalcev kakovosti
in uvajanje ukrepov za izboljšave.
Vsebina: metodologija Ministrstva za zdravje, spletna stran:
http://www2.gov.si/mz/mz-splet.nsf.
Poročanje: letno poročilo komisiji za kakovost in ministrstvu
za zdravje.
Kdo je odgovoren:  odbor za kakovost .
Komu je odgovoren: vodji komisije za kakovost, direktorju
in odboru za kakovost, ministrstvu za zdravje.

Andrej Robida, dr. med.
Ministrstvo za zdravje

Samo Fakin, dr. med.
Finančno ekonomska služba

Prenova bolnišničnega

informacijskega sistema
V letošnjem letu se bomo dokončno poslovili od obstoječe
bolnišnične programske opreme, ki nam je služila celih 9 let.
Zamenjava je potrebna zaradi zastarelosti okolja DOS, v
katerem programi delujejo, saj ta tehnologija ne omogoča
več nobenega nadaljnjega razvoja. Zamenjali bomo
programe, ki se uporabljajo na bolnišničnih oddelkih in v
ambulantah, funkcionalnih enotah, laboratoriju in lekarni. Novi
programi bodo delovali v Windows okolju, hkrati z zamenjavo
pa bomo razširili tudi področje njihove uporabe, predvsem v
delu spremljanja strokovnih podatkov o zdravljenju pacientov
ter na področju zdravstvene nege, kjer bomo med drugim
prešli na elektronsko naročanje laboratorijskih preiskav ter
prehrane pacientov. Z izobraževanji prvih uporabnikov za delo
z novimi programi bomo v manjšem obsegu pričeli
predvidoma že v aprilu, izobraževanje za najširši krog

uporabnikov pa se bo pričelo junija in bo trajalo vse do
septembra. Zagon novih programov je predviden oktobra,
pri čemer bomo nov laboratorijski program pričeli uporabljati
teden ali dva pred ostalimi programi, nov lekarniški program
pa bomo zagnali v začetku leta 2007. Računalniška in
komunikacijska oprema za delo z novimi programi sta že v
celoti pripravljeni, tako da bo   uporabnikom ves čas
izobraževanj omogočeno testiranje novih programov na živih
podatkih, s čimer se bodo lahko dobro pripravili za delo z
njimi. Vsi novi bolnišnični računalniki so v ta namen nastavljeni
tako, da je hkrati mogoče delati tako s starim kot z novim
programom, kar bo omogočilo lažjo izvedbo prehoda.

Roman Kampoš, univ. dipl. inž.
Služba za informatiko
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MI, VI, ONIMI, VI, ONIMI, VI, ONIMI, VI, ONIMI, VI, ONI

Andrej Drozg, dr. med. –

predstojnik Oddelka za ledvične

bolezni s centrom za dializo

Po končanem študiju medicine,
decembra 1991, je Andrej Drozg
opravljal pripravništvo v takratnem
Zdravstvenem centru Celje in na Interni
kliniki Trnovo v UKC Ljubljana. Strokovni
izpit je opravil v januarju 1992. Po
opravljenem izpitu je želel nadaljevati
usposabljanje v internistični stroki, česar
pa mu takratne nedorečene razmere v
zdravstveni in kadrovski politiki niso
omogočile. Zato se je 1. februarja 1992
zaposlil kot splošni zdravnik v
Zdravstvenem domu Celje, kjer je delal
15 mesecev. Že naslednje leto pa se mu
je želja uresničila in 1. julija 2003 se je
zaposlil v Centru za dializo Splošne
bolnišnice Celje. Specialistični izpit iz in-
terne medicine je opravil 26. junija 1998.

V lanskem letu se je odprl v bližini

Splošne bolnišnice Celje nov zasebni

dializni center. Kako se to odraža na

številu bolnikov? Ste opazili večji

odliv dializnih bolnikov?

Glede na to, da gre za dializni center, ki
ima najsodobnejšo opremo, smo seveda
pričakovali, da bo nekaj bolnikov odšlo
od nas. Vendar je od kroničnih bolnikov
odšel le eden, mlajši bolnik, in še ta iz
osebnih razlogov. Želel je podaljšati čas
trajanja dialize do 8 ur, kar so mu v
zasebnem centru omogočili. Standardni
čas trajanja dializne obdelave je namreč
4,5 do 5 ur 3-krat tedensko. Od
nekroničnih bolnikov je odšla le ena
bolnica. Najtežji bolniki pa nam zaradi
celovite in varne oskrbe še vedno zaupajo.

Večina vaših bolnikov je vključenih v

Društvo ledvičnih in dializnih

bolnikov. Kakšno je vaše sodelovanje

z društvom?

Z Društvom ledvičnih in dializnih
bolnikov dobro sodelujemo, saj se
zavedamo, da se postopek zdravljenja
za večino kroničnih bolnikov ne konča z
odhodom iz bolnišnice. Zdravniki z
oddelka radi sodelujemo z društvom, saj
pomaga našim bolnikom obvladovati
tudi nekatere zdravstvene težave takrat,
ko niso v bolnišnici. Društvo namreč s
tem, ko posreduje bolnikom ustrezne
informacije o bolezni, skrbi za njihovo
boljšo seznanjenost in zdravstveno
ozaveščenost. Vodstvo oddelka tako že
tradicionalno sodeluje na njihovih občnih
zborih, kjer je govora o problemih, s
katerimi se srečujejo. Prizadevamo si,
da bi jim čim bolj olajšali bivanje v času,
ko so pri nas.

Kakšni so vaši načrti v zvezi s

strokovnim razvojem Oddelka za

ledvične bolezni in dializo?

Nadaljeval bom začrtani in utečeni pro-
gram dela, tako kot so ga zastavili in
razvijali predhodniki. Posebej bi
izpostavil razvijanje ultrazvočne
diagnostike, ultrazvok ledvic, dopler
ledvic in ledvičnih arterij. Pričakujemo
namreč, da se bo spremenila struktura
bolnikov, ki bolehajo za kroničnimi
ledvičnimi boleznimi. Vedno več bo
starejših bolnikov z diabetično
nefropatijo in bolnikov z generalizirano
aterosklerozo. Povečalo se bo tudi
število bolnikov, ki bodo imeli
aterosklerotično ishemično bolezen
ledvic in posledično tudi odpoved ledvic.

Katere bodo vaše prednostne naloge

v letošnjem letu?

Glavni problem, ki posledično vpliva na

obravnavo bolnikov in kakovost dela, je
pomanjkanje zdravnikov specialistov na
našem oddelku. Zanimanje mladih
zdravnikov za naše področje je majhno.
Nameravam se aktivno vključiti v iskanje
novih kadrov in jih pridobiti za delo na
oddelku. Rad pa  bi izkoristil priložnost
in povabil vse mlade zdravnike, zlasti
tiste, ki jih bolj zanima internistika in tiste,
ki se še ne morejo odločiti o vrsti
specializacije, da obiščejo naš oddelek,
saj jim bomo z veseljem povedali več o
naši dejavnosti.

Nenehno izboljševanje kakovosti na

vseh področjih življenja in tako tudi

v zdravstvu je postalo stalnica. Se

boste na oddelku vključili v sistem

zagotavljanja kakovosti?

Menim, da je prav, da se na oddelku
dejavno vključimo v celovit sistem
zagotavljanja kakovosti, in da si aktivno
prizadevamo za dvig kakovosti
zdravstvene storitve. Sama dializna
dejavnost je zelo hvaležna za uvajanje
standardov kakovosti oz. za
vzpostavitev sistema nadzora
zdravljenja, saj so vsi postopki natančno
znani. Nenazadnje nas zasebni dializni
centri v bližini silijo, da smo vedno boljši.
Postopke zdravljenja bolnikov na
posteljnem oddelku je teže
standardizirati zaradi širokega spektra
bolezni in zapletov, ki jih obravnavamo.
Je pa negovalna dejavnost z
negovalnimi standardi na tem področju
prisotna že nekaj let. Veliko bi se po
mojem mnenju dalo izboljšati v
ambulantni dejavnosti, v smislu čim
hitrejšega posredovanja  pisnega
zdravniškega izvida pregledanim
bolnikom.

Suzana Prezelj, viš. upr. del.

Direkcija
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Janja Pajk, dr. med. -

predstojnica Transfuziološkega

oddelka,

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 14. aprila 2006.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

štipendistka takratnega Zdravstvenega Centra Celje, se je po končanem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani 10. julija
1989 zaposlila v Splošni bolnišnici Celje. Med opravljanjem pripravništva je dva meseca delala v Zdravstvenem domu
Celje, v obratni ambulanti Cinkarne, leta 1990 opravila strokovni izpit in 3. februarja 1999 specializacijo iz transfuzijske
medicine. Ujela sem jo, ko je odhajala s sestanka, sklicanega zaradi sprememb, ki jih prinaša nov predlog zakona o preskrbi
s krvjo.

V zadnjih letih se
veliko govori o
pomenu in potrebi
uvedbe sistema kako-
vosti na področju
preskrbe s krvjo ter le
še o dveh osrednjih
centrih v Sloveniji, v
Ljubljani in Mariboru.
Kaj bi to pomenilo za
celjsko transfuzi-
ologijo?

opremo in več osebja, kar omogoča izvajanje zagotavljanja
sistema kakovosti vseh procesov z najvišjo možno varnostjo
za bolnike, krvodajalce in zaposlene.

Pomemben del transfuzijske dejavnosti je sodelovanje
z občani. So ljudje še vedno pripravljeni darovati svojo
kri?
Da, naše izkušnje kažejo tako. Na celjski transfuziologiji v
primerjavi z ostalimi transfuzijskimi oddelki celo narašča
število odvzemov. Poleg števila odvzemov pri krvodajalcih
se zaradi zakonskih obvez v zadnjih letih povečuje tudi število
avtotransfuzij in terapevtskih odvzemov pri bolnikih. Izjemno
dobro sodelujemo z Rdečim križem pri vseh načrtovanih
akcijah. Pripadnost našemu oddelku je velika, čeprav pri
ostalih transfuzijskih oddelkih vse bolj opažajo manjšo
udeležbo na krvodajalskih akcijah.

Kaj je po vašem mnenju razlog pozitivnega trenda?
Prijaznost celotnega osebja na oddelku, pristen in osebni
stik s krvodajalcem ter  dostopnost oddelka. Razmišljamo,
da bi uvedli popoldanski odvzem krvi in tako krvodajalcem
omogočili, da darujejo svojo kri en dan v tednu tudi v
popoldanskem času. Naša prizadevanja bodo še naprej
potekala v smeri zagotavljanja maksimalno varne krvi za
bolnike in zadovoljstva krvodajalcev ter zaposlenih.

Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija

Predlog zakona o preskrbi s krvjo, ki je mimogrede tik pred
obravnavo na parlamentarnem odboru za zdravstvo,
predvideva le dve osrednji ustanovi, terminološko se v
predlogu zakona omenjata transfuzijski zavod ali transfuzijski
center. Po tem zakonu bi bili vsi transfuzijski oddelki v Sloveniji
organizacijsko pod Zavodom za transfuzijsko medicino v
Ljubljani ali centrom v Mariboru, torej ne več sestavni deli
matičnih bolnišnic, ampak dislocirane organizacijske enote
Zavoda ali Centra.

Je vaša odločitev, da kandidirate za predstojnico
oddelka, povezana z vašimi dosedanjimi prizadevanji za
ohranitev celjske transfuziologije kot samostojnega cen-
tra ?
Že od leta 1999 si vodstvo bolnišnice in mi na oddelku
prizadevamo za to, da bi ostal oddelek samostojen in
organizacijsko povezan s Splošno bolnišnico Celje, in da bi
zadostili vsem zakonskim zahtevam za pridobitev dovoljenja
za opravljanje dejavnosti zbiranja, testiranja, predelave krvi
v komponente ter  pripravo zadostne količine varne krvi za
bolnike.

Ali celjska bolnišnica v skladu z obema direktivama
Evropske skupnosti izpolnjuje vse pogoje za predelavo
krvi?
V večjem delu izpolnjujemo pogoje. Seveda pa morajo po
direktivah Evropske skupnosti in zakonskih aktih imeti tisti,
ki v Sloveniji izvajajo to dejavnost, primerne prostore, boljšo
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Asist. Ernest Novak, dr. med. –

v. d. predstojnika Oddelka za

kirurgijo roke in opekline,

plastično in rekonstruktivno

kirurgijo

Po končanem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani se je v Splošni bolnišnici Celje zaposlil 1. decembra 1994 na
takratnem Oddelku za kirurgijo notranjih organov. Specialistični izpit iz splošne kirurgije je opravil 23. aprila 2001 in že
naslednji dan začel delati na Oddelku za kirurgijo roke in opekline, plastično in rekonstruktivno kirurgijo. Šestmesečno
strokovno izobraževanje je nadaljeval na Univerzitetni kliniki za plastično in rekonstruktivno kirurgijo v Innsbrucku v Avstriji
in bil leta 2003 izvoljen še v naziv asistenta za predmet kirurgija. Pogovarjala sva se v njegovi pisarni, ki jo zaradi prostorske
stiske na oddelku deli s sodelavci in je po potrebi tudi sejna soba.

»Celjska pla-
stika« je bila v
preteklosti zelo
priznana v
s l o v e n s k e m
prostoru, pose-
bej kirurgija
roke. V katero
smer bi po
vašem mnenju
moral  v priho-
dnje iti razvoj
celjske plasti-
čne kirurgije?

poudaril, da smo na oddelku že sedaj usposobljeni, tako
kadrovsko kot tudi tehnološko. Menim, da je interes nas vseh,
strokovnjakov, vodstva bolnišnice in pacientov dovolj velik,
da bomo načrte, ki smo jih pred časom dobro zasnovali, v
kratkem lahko tudi izpeljali.

Smo na začetku leta, nam lahko zaupate, katere bodo
vaše prednostne naloge v tem letu?
Prednostna naloga je prav gotovo vzpostavitev takšne
organizacije dela, s katero bomo ob izrazitem pomanjkanju
osebja učinkovito dosegli letošnji načrtovan obseg dela in
uresničili pričakovanja naših bolnikov. Ti so naša prva skrb.
Letno obravnavamo veliko število bolnikov, saj opravimo
skoraj 20.000 ambulantnih pregledov, 2.000 ambulantnih
operativnih posegov, 700 operativnih posegov v splošni
anesteziji. Gre za velik obseg dela, ki ga je treba dobro
načrtovati in organizirati, še posebej ob tako majhnem številu
zdravnikov specialistov, kot jih imamo na oddelku. Seveda
pa je ob tem treba uskladiti tudi okvir pričakovanih stroškov
in kakovost zdravstvenih storitev, kot jih pričakujejo naši
bolniki. Mislim, da bi z dobro organizacijo lahko na nekaterih
področjih stroške še zmanjšali. S strokovnega stališča pa
želim nadgraditi dosedanji strokovni nivo predvsem kirurgije
roke in rekonstruktivne kirurgije ter oblikovati sistematični
pristop na področju estetske kirurgije in samoplačniške
dejavnosti. Eno leto je sicer izjemno kratka doba, saj se v
tem času lahko vzpostavijo le zametki učinkovite organizacije
oz. nakažejo smeri razvoja posameznih področij, dokončna
uveljavitev začrtanega razvojnega programa pa je seveda
dolgoročen proces, ki zahteva svoj čas.

Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija

Kirurgija roke ostaja glavna razvojna smer tudi v prihodnje
zaradi tradicije, ki jo ima, predvsem pa zaradi številnih
bolnikov, ki potrebujejo tovrstno oskrbo. Zametki dejavnosti
kirurgije roke segajo v davno leto 1957, ko je bila ustanovljena
postaja za reparatorno kirurgijo in kirurgije roke. Takratno
pionirsko delo, ki se danes v svetu potrjuje kot res pravilna
usmeritev, je pravzaprav oblikovalo oddelek takšen, kot je
danes. Takratno izjemno strokovno delo prim. Strokola, ki
ga je nadaljevala dr. Pekarovičeva, se še danes odraža v
velikem številu pacientov, ki obiskujejo naš oddelek.

V zadnjem času se vedno več govori o privatizaciji
slovenskega zdravstva in večji tržni naravnanosti.
Menite, da ima poleg kirurgije roke perspektivo tudi
estetska kirurgija?
Seveda. Estetska kirurgija je dejavnost, ki v svetu izredno
hitro narašča. V zadnjih petih letih pravzaprav skoraj
eksponentno narašča. Vse več je namreč ljudi, ki se zanimajo
za tovrstne zdravstvene storitve. Posebej rad bi ob tem
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Stanje zaposlenih na

dan 31. 01. 2006
(določen,  nedoločen čas, prihodi in

odhodi v mesecu  decembru  2005 in januarju

2006)

Stanje zaposlenih na dan 31. 01. 2006 :
NEDOLOČEN ČAS       1451 delavcev
DOLOČEN ČAS              156 delavcev
SKUPAJ:                        1607 delavcev
 
PRIHODI V MESECU  DECEMBRU 2005
IN JANUARJU 2006

- 10 zdravnikov specialistov (dopolnilno delo)
       - 9 zdravnikov  specializantov

- 5   zdravnikov sekundarijev
- 5 dipl.m.s.
- 2   ZT
- 1 šofer transporter

ODHODI V MESECU  DECEMBRU  2005
in  JANUARJU 2006

- 1 zdravnik specialist pediatrije
- 1 zdravnik sekundarij
- 2 dipl. m.s.
- 4 VMS
- 4 ZT
- 1 kuhar
- 1 šofer transporter
- 1 pomožna delavka

Delovni jubileji v

mesecih januarju in

februarju 2006
10 LET

1. Maja Friedrich, Kadrovsko splošna služba
2. Darko Kovačić, Oddelek za ledvične bolezni s

centrom za dializo
3. Sabina Špeglič, Finančno ekonomska služba

20 LET
1. Marjana Grobelšek, Urgentni oddelek
2. Zlatka Vrenko, Služba za investicije, preskrbo in

vzdrževanje

30 LET
1. Ana Katarina Seher, Oddelek za patomorfologijo in

citologijo
2. Julijan Špes, Urgentni oddelek

Vsem jubilantom čestitamo!

Študijski dosežki

naših sodelavcev v

zadnjem obdobju:
Na visoki šoli za zdravstvo Ljubljana in Visoki
zdravstveni šoli Maribor so študij zaključile:

ROMANA STROPNIK, dipl. m. s. -  7. 11. 2005
TANJA KNAFELC, dipl. m. s. -  19. 12. 2005
MARIJA ŠRIMPF, dipl. m. s. – 17. 1. 2006

Univerza v Ljubljani:

Imamo novo asistentko:
Lidija Plaskan, dr. med., specialistka fizikalne
medicine in rehabilitacije je bila 13. 2. 2006 izvoljena v
naziv asistentke za področje fizikalne in rehabilitacijske
medicine.

Čestitamo!

Naša Katja

Katja Dobovičnik, junij 2005

Naša Katja se je rodila kot
Katarina Stegenšek pred 56
leti v Idriji, mami Mariji in
očetu Klemnu. Osnovno šolo
je obiskovala v Celju, ravno
tako gimnazijo.
Že kot pionirka se je začela
ukvarjati s plavanjem. Leta
1960, ko so v Celju odprli
bazen in ustanovili klub
Neptun, se je pričela njena športna pot. Leta 1962 je bila
najboljša pionirka v klubu. Udeleževala se je tekmovanj, tudi
takih na republiškem nivoju. Leta 1968, ko je postala tudi
republiška prvakinja v svoji disciplini - hrbtno, je zaključila aktivno
športno kariero. Kasneje se je priključila bolnišnični ekipi za
odbojko in z njo dosegala dobre uspehe. Tudi na urgentnem
oddelku imamo organizirano rekreacijo enkrat tedensko in svoj
čas se je pri rekreaciji udeleževala tudi naša Katja.
Na Višji zdravstveni šoli v Ljubljani je diplomirala 28. 6. 1971.
Po končanem študiju se je zaposlila v naši bolnišnici, in sicer
na kirurškem oddelku za poškodbe lokomotornega aparata. Leta
1977  je bila zaposlena kot medicinska sestra za ambulante na
kirurgiji.
Leta 1980 je 25. februarja postala glavna medicinska sestra
ambulantnega bloka.
Leta 1986 je postala glavna sestra takrat odprte bolnišnične
poliklinike, vse do leta 2002, ko se je poliklinika reorganizirala
in je nastal Urgentni oddelek, katerega glavna sestra je postala.
Poleg tega, da je bila glavna sestra poliklinike, je delala tudi v
ambulanti za kemoterapijo, pa tudi v drugih kirurških ambulantah
je rada pomagala. Noben problem ji ni bil tudi priskočiti na pomoč
v internističnih urgentnih ambulantah, čeprav je delo v njih
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drugačno od dela v kirurških.
Naša Katja je zelo hitra oseba. Če si videl blisk na polikliniki, ki
je švignil mimo tebe, je bila to Katja. Večinoma je nismo dohajali.
Še s pogledom ji nismo mogli slediti. Vedno je imela pod
nadzorom celoten oddelek. Ni  bilo dogodka na oddelku, za
katerega ne bi vedela, da se je zgodil. Skrbela je, da je vse
delovalo tako, kot je treba.
Zadnja leta službovanja v naši bolnišnici je preživela v urejanju
tistih stvari, za katere je med delom ugotovila, da niso urejene
tako, kot bi morale biti.
V bolnišnici je zelo veliko kraj. Z veliko vnemo je odkrivala tatove
in zelo dobra je bila pri tem. Po večini so bili odvisniki. Poznala
je vsa njihova skrivališča, jih preganjala iz WC-jev, klicala policijo
in končno uspela dopovedati naši upravi, da so sklenili pogodbo
z varnostno službo. Problema sicer še nismo odpravili, je pa
situacija veliko boljša.

Ob upokojitvi sodelavke

Irene Miklav
Skozi življenje nas spremljajo delo, naloge, obveznosti pa tudi prosti čas in hobiji. Vrstijo se življenjske prelomnice in z eno
takšnih se je pred kratkim srečala sodelavka Irena Miklav.
Po 36 letih dela v Splošni bolnišnici Celje se je od sodelavk in sodelavcev poslovila in odšla v pokoj sestra Irena.

Njeno sodelovanje pri snovanju urgentnega oddelka je bilo
velikega pomena, saj je pravi leksikon. Pozna ustroj bolnišnice
in delovanje ambulant od njihovega začetka pa do danes. Njeno
poznavanje ustroja bolnišnice ali bolj moderno kliničnih poti je
pripomoglo k boljši organizaciji oddelka.
Mnogi na oddelku jo pogrešamo in smo zelo veseli, ko pride in
z nami »pokofetka«. Upam, da bo prišla med nas še velikokrat,
saj je prijetno biti z njo v družbi. Upam tudi, da se bo udeleževala
naših srečanj, ki jih prirejamo ob posebnih priložnostih.
Delo medicinske sestre je zelo naporno, stresno, poteka v
različnih izmenah in marsičemu se je potrebno odreči v
zasebnem življenju. Zato ji želim, da bi si sedaj, ko je v pokoju,
privoščila vse tisto, čemur se je odrekala vsa leta službovanja.

Iztok Žilavec, VZT
Urgentni oddelek

Po končanem šolanju je
poklicno pot pričela na internem
oddelku, kjer je delala 11 let. V
tem času se je vpisala na Višjo
zdravstveno šolo v Ljubljani ter
uspešno diplomirala.
V želji po novem znanju je pred
petindvajsetimi leti prišla na

Poleg dela v službi je vedno našla čas za izlete in potovanja.
Rada je hodila v gore in imela veliko željo po popotovanju.
Prepotovala je del Azije, Afrike, Južne Amerike, Kanade in
seveda velik del Evrope. Zelo duhovito je znala pripovedovati
o svojih podvigih in »spodrsljajih« na potovanjih. Sodelavci
smo ji vedno radi prisluhnili.

Ob tej pomembni prelomnici v življenju ji želimo, da bi si
uspela narediti vsak dan lep, bogat in zapolnjen z aktivnostmi.
Da bi si vzela dovolj časa za sorodnike, prijatelje in znance
in da bi  uživala  v sprehodih v naravo in na potovanjih po
prostranih deželah. Svoj mir in  zadovoljstvo pa naj najde
tudi v novem bivalnem okolju, ki si ga z veseljem ureja.
Ob slovesu se ji za ves trud, vztrajnost in dolgoletno zvestobo
našemu kolektivu v imenu sodelavcev iskreno zahvaljujem.

Sporočamo pa ji, da bomo vedno veseli, če si bo ob
»pomanjkanju časa« našla trenutek za nas in prišla na klepet.

 Irena Sojč, dipl. m. s.
 Ginekološko porodniški oddelek

Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih za obdobje

januar – februar 2006

KDAJ?
4. 1.
19. – 20. 1.
10. 2.

24. – 25. 2.

KAJ?
Akutna možganska kap
Management v zdravstvu
CEDENS – XII. Dan celjskega
zobozdravstva
Klinični aspekti hemodinamskog praćenja

KJE?
Ljubljana
Radenci
Celje

Zagreb

KDO?
Marko Zupan, dr. med.
Samo Fakin, dr. med.
prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., svetnik

prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med.

ginekološko porodniški oddelek in tu nadaljevala z delom
kot vodilna medicinska sestra na enoti za konzervativno
ginekologijo. Svoje delo je opravljala nadvse strokovno.

Široko znanje z internističnega in ginekološkega področja je
vedno posredovala mlajšim sodelavkam. Svoje znanje je rada
izpopolnjevala na strokovnem in organizacijskem področju.
Skrbela je tudi za izobraževanje zaposlenih na enoti. Rada
je znanje in izkušnje posredovala  dijakom, študentom in
pripravnikom. Znala je prisluhniti tudi zaposlenim, jim
svetovati in ustreči marsikateri želji.
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Poslovili smo se od zdravnika, organizatorja zdravstvene službe,
pedagoga in našega dolgoletnega sodelavca, primarija Zvonimirja
Šušteršiča, ki je svoje življenje posvetil bolnikom in sodelavcem.
V težkem povojnem času je organiziral  zdravstveno službo na
širšem celjskem območju in iz neznane bolnišnice ustvaril danes
priznano celjsko bolnišnico.

Ravnateljstvo celjske bolnišnice je dr. Šušteršič prevzel 8. 1. 1948,
v času, ko je bila bolnišnica sklop zgradb iz stare Avstrije, stare
Jugoslavije ter začetih in nedograjenih objektov. Z veliko
vloženega napora je izdelal gradbeni program in skice, po katerih
so arhitekti naredili načrte za bolnico. Strokovno okrnjena
bolnišnica je imela leta 1948 le 7 oddelkov: kirurgijo, interno,
ginekologijo, okulistiko z otorino, pediatrijo, infektologijo in
patomorfologijo. Ni bilo ne laboratorijske, ne transfuzijske, ne
lekarniške službe, pomanjkljiva je bila tudi infrastruktura.

Pri svojem delu je velikokrat naletel na organizacijske in
administrativne težave. Zaradi svoje premočrtnosti in
nepopustljivosti si je nabral veliko nasprotnikov med zdravniki,
pa tudi pri nerazgledanih oblastnikih. Njegovo delo pri ustvarjanju
sodobnih in organizacijskih temeljev sodobne bolnišnice, kirurških
oddelkov svojega časa in ustanovitvi prvega samostojnega
urološkega oddelka v Sloveniji je neprecenljivo. Na področju
upravljanja je pobudo prevzel sam, in tako predlagal ter delno
izpeljal svoj program:

IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM

Prim. doc.Prim. doc.Prim. doc.Prim. doc.Prim. doc.
Zvonimir Šusteršič,Zvonimir Šusteršič,Zvonimir Šusteršič,Zvonimir Šusteršič,Zvonimir Šusteršič,

dr. med.dr. med.dr. med.dr. med.dr. med.

1912 – 20061912 – 20061912 – 20061912 – 20061912 – 2006

o ambulantno in hospitalno službo je združil v okviru
bolnišnice,

o povezovati je želel zdravstvene ustanove vseh profilov
in strok v regionalni zdravstveni center (Zdravstveni
center Celje je bil prvi v Sloveniji),

o hotel je stimulirati zdravstvene delavce po
stimulativnem storitvenem sistemu in

o predlagal je tudi, da se mreža bolnišnic v takratni
republiki reorganizira.

Težavno obdobje, v katerem je vodil bolnišnico, je zahtevalo
poleg hotenj in znanja tudi dobršno mero sposobnosti vodenja
ter veliko občutka pri postavljanju prioritet ob naraščajočih
zdravstvenih potrebah. Dr. Šušteršič je vse to imel.

Trdil je,  da je strokovni in ekonomski napredek v zdravstvu
možen le s povezovanjem znanja, ljudi in opreme. Svoje zamisli
o organiziranosti zdravstvene službe je objavil v  številnih
študijah. Je tudi avtor prvih sistemskih načinov obračunavanja
zdravstvenih storitev. Po letu 1955, ko je  prenehal biti ravnatelj
bolnišnice, se je v celoti posvetil kirurgiji.

Kot docent na Medicinski fakulteti je uredil učbenik Kirurgija, ki
je izšel leta 1977 pri Mladinski knjigi v Ljubljani. Do tega leta je
tudi vodil kirurški oddelek SBC, kot strokovni svetovalec – svetnik
pa se je upokojil leta 1983.

Mlajši kirurgi se ga spomnimo kot urologa, vendar je leta 1946,
v času velikih materialnih stisk kirurgije, skonstruiral
osteosintetski vijak za oskrbo zlomov stegneničnega vratu, ki
ga je z uspehom uporabljal celih 20 let.

Od leta 1965 do 1977 je bil predstojnik urološkega odseka
oziroma oddelka celjske bolnišnice, kjer je uvedel najnovejše
dosežke v urologiji, strogo delovno disciplino, natančno
medicinsko dokumentacijo in interdisciplinarno sodelovanje. Bil
je kirurg in urolog v pravem pomenu besede.

Kot podpredsednik Kirurške sekcije je skupaj s Francem
Dergancem in dr. Oberhoferjem iz Zagreba ustanovil
intersekcijske hrvaško-slovenske sestanke, prvega kar pri sebi
v Celju. S kolegi iz Gradca in Dunaja je bil pobudnik Štajersko-
slovenskih srečanj, prvo je bilo na Dobrni leta 1981.

Dr. Šušteršič je bil vesten, predan in marljiv človek. Kot
vsestranski kirurg je bil vzor številnim generacijam sodelavcev.
Lucidnost njegove misli in predanost poslanstvu poklica ostajata
zapisani v temelje sodobne celjske bolnišnice, zato mu je tudi
MOC leta 1995 izkazala spoštovanje s podelitvijo zlatega
celjskega grba za življenjsko delo na področju kirurgije in
urologije.

Prim. asist. mag. Igor Bizjak, dr. med.

Izr. prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik



Splošna bolnišnica Celje

19

Hrbtenična kirurgija v živo
Ortopedi so 10. 02. 2006 izvedli dve zahtevni hrbtenični operaciji, živo sliko pa

predvajali na velikem platnu predavalnice v kletnih prostorih.

Dne 10. 02. 2006 smo v naši bolnišnici organizirali II. sestanek
Vertebrološkega združenja Slovenije. Ob tej priliki smo v
goste povabili prof. dr. Michaela Pfeifferja s Helios Rosmann
klinike iz Breisacha ob Renu. Prof. Pfeiffer je namreč eden
od vodilnih nemških hrbteničnih kirurgov, ki se je v zadnjem
času posebej posvetil dinamični nevtralizacijski stabilizaciji
obolele ledvene hrbtenice.

»Live surgery« v Celju: prvič v zgodovini naše bolnišnice

Klasična – rigidna
zatrditev enega nivoja
ledvene hrbtenice.
Transpedikularne vijake
povezujejo toge kovinske
palice.

 Dynesys – dinamična
nevtralizacija enega nivoja
ledvene hrbtenice.
Transpedikularni vijaki so
med seboj vzdolžno
povezani z elastičnima
vmesnikoma in vrvicama,
kar na rentgenskem
posnetku ni vidno.

S prim. Vengustom, dr. med., sva prof. Pfeifferja na njegovi
kliniki obiskala jeseni 2005, ko sva pod njegovim vodstvom
izvedla prvo vstavitev dinamičnega nevtralizacijskega
notranjega fiksatorja (Dynesys, Zimmer, ZDA). Že takrat se
je rodila ideja, da bi ob prvi vstavitvi tovrstnega fiksatorja v
Sloveniji organizirali srečanje slovenskih hrbteničnih kirurgov,
jim predstavili novo možnost zdravljenja in čim nazorneje
pokazali operativno tehniko. Prof. Pfeiffer se je prijazno odzval
našemu vabilu. Sprva smo nameravali operacijo v živo
prenašati iz operacijske sobe št. 5 v sobo za konzilij
operacijskega bloka, kjer imamo enosmerno avdio in video
povezavo že vzpostavljeno. Zanimanje za srečanje je bilo
tako veliko, da smo morali udeležence namestiti v kletno
predavalnico, ki nima niti avdio niti video povezave z
operativnim blokom. V četrtek, 09. 02. 2006 ob 18.00 uri smo
se lotili polaganja začasnih kablov. Želeli smo namreč čim
manj motiti normalno delo in transportne poti, ki so v bolnišnici
tekle normalno. Skozi okno sobe za video nadzor
operacijskega bloka smo kable po strehi potegnili do centralne
bolnišnične stavbe, se s prijaznim dovoljenjem predstojnika
prim. mag. Vučaja, dr. med., in sester oddelka za žilno
kirurgijo skozi njihovo čajno kuhinjo pod stropom približali
stopnišču, jih spustili v klet ter končno priključili na obstoječo
avdio-video opremo predavalnice. Okoli polnoči so bila dela
v grobem končana, v predavalnici se je pojavila živa slika
operacijske dvorane, povezani pa smo bili tudi zvočno – in
to dvosmerno!

V petek, 10. 02. 2006 je šlo za res. Preko 30 udeležencev se
je lahko podrobneje seznanilo z indikacijami za dinamično
nevtralizacijsko fiksacijo ledvene hrbtenice. Fiksator in
inštrumentarij so lahko ortopedi, nevrokirurgi in travmatologi
preizkusili na plastičnih modelih hrbtenice. Vstavitev sistema
Dynesys so lahko v živo spremljali v operacijski dvorani in
postavljali vprašanja. V operacijsko luč nameščena in
dodatna od doma izposojena video kamera sta nudili dovolj
kakovostno predstavo. Celotno srečanje je z njemu lastno
pronicljivostjo ves čas uspešno moderiral prim. Vengust.

Z izvedbo opisanega sestanka smo dokazali, da smo v
bolnišnici Celje sposobni organizacije tehnološko zahtevnih
srečanj po standardih, ki so za tovrstna srečanja zagotovljeni
le v najbolje opremljenih centrih. Če bomo želeli še naprej
ohranjati status učne bolnišnice, bo potrebno avdio-video
povezavo med operacijskim blokom in predavalnico vsekakor
vzpostaviti trajno.

Asist. mag. Samo K. Fokter, dr. med.,
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe
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Obvladovanje okužbe z virusom

hepatitisa B v zdravstvu v luči

novih zakonskih določil
Ocenjujejo, da je na svetu več kot 350 milijonov ljudi, to je 5
odstotkov svetovnega prebivalstva, kronično okuženih z
virusom hepatitisa B (HBV). Okoli 2 bilijona ljudi ima serološke
označevalce okužbe s HBV. Endemičnost hepatitisa B (HB)
v Evropi narašča od severa proti jugu in od zahoda proti
vzhodu. Pri nas ocenjujemo, da je okoli 0,5 % prebivalcev
kroničnih nosilcev antigena povrhnjice  VHB (HBsAg).

Kronično okuženi ljudje so primarni rezervoar virusa, ki se
prenaša predvsem pri porodu z matere na otroka, s spolnimi
odnosi in z okuženo krvjo. HBV je precej odporen in lahko
preživi na kirurških inštrumentih in površinah vsaj teden dni.
Povzroča akutni in kronični  HB, cirozo in primarni jetrni
karcinom. Vsako leto v Evropi odkrijejo okoli milijon novih
okužb s HBV, od katerih ena četrtina napreduje v jetrno cirozo.
Letna umrljivost za cirozo in jetrnim rakom je približno 1%.
Večina okuženih se ne zaveda, da so nosilci HBV in   s tem
prenašalci okužbe, saj je večina teh oseb asimptomatskih.

Kljub učinkovitemu cepivu proti hepatitisu B, ki je na voljo že
skoraj 20 let, je na žalost okužba s HBV še vedno najbolj
razširjena parenteralno prenosljiva virusna okužba med
zdravstvenimi delavci. Najvišjo prevalenco okužbe s HBV
med zdravstvenimi delavci so ugotovili  pri maksilofacialnih
oz. oralnih kirurgih in zobozdravnikih.

Zdravstveni delavci so pri svojem delu vsakodnevno
izpostavljeni številnim povzročiteljem bolezni. S krvjo se
lahko prenese več kot dvajset mikroorganizmov, med
katerimi so najpomembnejši virus HBV, virus hepatitisa C
(HCV) in virus človeške imunske pomanjkljivosti (HIV).
Okužba lahko nastane po poškodbi z okuženim ostrim
predmetom, redkeje tudi po obrizganju sluznic ali kože z
okuženo krvjo.
HB je bil med prvimi prepoznan za poklicno okužbo pri
zdravstvenih delavcih, saj so o prvih tovrstnih incidentih
poročali že pred pol stoletja.
Tveganje za okužbo ob incidentu je odvisno od dovzetnosti
za okužbo s krvno prenosljivimi virusi, prevalence okužb z
njimi v populaciji bolnikov, kužnosti bolnikove krvi
(koncentracije virusa v krvi), načina incidenta (količine krvi
na/v ostrem predmetu, globine vboda oz. vreznine ali ugriza,
izpostavljenosti sluznic oči, nosu oz. ust aerosolu …), izvedbe
zaščitnih ukrepov in imunološkega statusa poškodovanca.
Incident je poškodba (vbod, vreznina) s kontaminiranim ostrim
predmetom (igla, skalpel, lanceta itd.). Za incident velja tudi

izpostavljenost sluznic oči, nosu ali ust aerosolu, ki nastane
ob razpršitvi krvi. O incidentu govorimo tudi ob razlitju krvi ali
telesnih tekočin s primesjo krvi po poškodovani koži ali po
velikih površinah normalne kože ali sluznice.
Seroprevalenčne raziskave pri zdravstvenih delavcih pred
uporabo cepiva proti HB so l. 1981 pokazale, da zdravstvene
delavce HB 3- do 5-krat bolj ogroža, kakor splošno populacijo.
Do podobnih ugotovitev smo z raziskavo seroloških
označevalcev pred cepljenjem proti HB l. 1983 prišli tudi v
celjski bolnišnici, saj smo ugotovili prekuženost proti HB pri
24 (20,3%) zdravstvenih delavcih od skupaj 118 preiskanih.
Posamične incidente pri zdravstvenih delavcih smo na
Oddelku za infekcijske bolezni Celje evidentirali že po l. 1980,
neredko tudi pri stomatologih. Različni avtorji opisujejo
različno stopnjo tveganja za okužbo oz. serokonverzijo po
perkutanem incidentu z okuženo iglo ali ostrim predmetom:
le-ta znaša za HB med 2-40%, za hepatitis C (HC) 3-10%, in
za aids 0,3% (pri izpostavitvi sluzničnih membran 0,09%).
Večja verjetnost za prenos HBV je po parenteralnem incidentu
s krvjo bolnika, ki ima v krvi visoko virusno breme (HBV DNK).
Evidentiranje incidentov pri zdravstvenih delavcih v naši
državi še ni dosledno, saj podatki zadnjih let kažejo, da je
incidenca parenteralnih poškodb na zaposlenega
zdravstvenega delavca le 0,2%, kar je dosti manj, kot kažejo
raziskave tujih avtorjev.
S cepljenjem proti HB smo v Celju in preostali Sloveniji pričeli
l. 1983.
S cepljenjem ogroženih zdravstvenih delavcev smo nato
nadaljevali v presledkih 5 – 8 let skupaj s sodelavci Zavoda
za zdravstveno varstvo v Celju po programu imunoprofilakse
v naši državi.

Kljub temu, da je bilo l. 1998 uvedeno cepljenje tudi za otroke
pred vstopom v osnovno šolo, strokovnjaki poudarjajo, da bi
bilo koristno, ko bi pred okužbo s HBV zaščitili s cepljenjem
kar vse prebivalstvo. Po l. 2000 se lahko na Inštitutu za
varovanje zdravja v Ljubljani in na območnih Zavodih za
zdravstveno varstvo proti plačilu  okoli  5.000,00 SIT cepi
vsakdo.

Cepivo proti HB je varno in kakovostno ter je v okviru sprejetih
farmakovigilančnih kriterijev. Pridobljeno je z rekombinantno
tehnologijo. Ne vsebuje živih delcev. Cepimo intramuskularno
z 1 ml cepiva, s tremi odmerki v presledku od 0, 1 in 6
mesecev. Zaščitna raven protiteles znaša 10 ml U/ml ali več.
Serokonverzija po cepljenju  niha pri zdravih odraslih med



Splošna bolnišnica Celje

21

80 – 100%, pri otrocih 95-100%. Rutinsko imunskega odziva
po cepljenju ne testiramo. Trajanje zaščite zaenkrat še ni
dokončno ugotovljeno, domnevajo, da je 10 – 15 let. Potrebe
po poživitvenih odmerkih cepiva še niso opredeljene.

Veljavna pravna ureditev v Republiki Sloveniji za zdravstvene
delavce predpisuje obvezno cepljenje proti HB. Varstvo
zdravstvenih delavcev pred okužbami s HB pri delu je urejeno
z Zakonom o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja,
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakonom o nalezljivih
boleznih in ustreznimi podzakonskimi akti. Izmikanje
obveznemu cepljenju, onemogočanje ali odklonitev le-tega
so pravno sankcionirani.
Zdravstveni delavec, ki neupravičeno odkloni cepljenje
proti HB, stori s tem prekršek, za katerega je zagrožena
kazen najmanj 20.000,00 SIT in hujšo kršitev delovnih
obveznosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanje
delovnega razmerja.
Organizacija ali delodajalec odgovarja za škodo, ki jo
pretrpi zdravstveni delavec zaradi nesreče pri delu ali
poklicne bolezni, ki je nastala zaradi okužbe z VHB pri
delu ali v zvezi z delom. Organizacija odgovarja tudi za
škodo, ki jo povzroči zdravstveni delavec pri delu ali v
zvezi z delom tretjim osebam v skladu s splošnimi pravili
odškodninske odgovornosti.

Uradni list Republike Slovenije z dne 28. 12. 2005 štev.
119, str. 13. 646 v 22 a  in b členu nalaga zdravniku, ki
opravlja cepljenje, da mora objektivizirati morebitne
razloge za opustitev cepljenja. Med razloge za opustitev
cepljenja štejejo alergija na sestavine cepiva, resen
nezaželen učinek po predhodnem odmerku istega cepiva
ter bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s
cepljenjem. Sem štejejo tudi akutne bolezni in vročinska
stanja. Predlog za opustitev cepljenja odgovorni zdravnik
pošlje  Komisiji za cepljenje  (3-članska komisija) pri
ministrstvu, pristojnem za zdravje. Na podlagi strokovnega
mnenja komisije minister izda odločbo o upravnem postopku
opustitve oz. neopustitve cepljenja v 30 dneh od prejema
strokovnega mnenja. Zoper odločbo ni pritožbe, mogoč pa
je upravni spor. Odločitev o opustitvi cepljenja se vpiše v
zdravstveno dokumentacijo in zdravstveno knjižico osebe.
Dopolnitve zakona v VI. A poglavju obravnavajo v 14 členih
tudi odškodninsko odgovornost za škodo, ki nastane osebi
zaradi obveznega cepljenja.
Nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem
zmanjšanju življenjskih funkcij, je vezana predvsem na
posledice strokovne nepravilnosti pri opravljanju cepljenja
oz. na posledice neustrezne kakovosti cepiva. V teh
primerih se uporabljajo predpisi civilnega prava.

Po uradni dolžnosti izvajanje Pravilnika o cepljenju, zaščiti
z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjanjem nalezljivih
bolezni, ki v 17. členu opredeljuje tudi cepljenje proti HB, z
inšpekcijskimi pregledi nadzoruje Zdravstveni inšpektorat

Republike Slovenije. V Splošni bolnišnici Celje je tovrstni
pregled zdravstveni inšpektor nazadnje opravil aprila 2005
in ugotovil, da je večina zdravstvenih delavcev ustrezno
cepljenih, da pa nekaj delavcev cepljenje zavrača brez
spričeval o začasni ali trajni kontraindikaciji.

Čeprav smo v Splošni bolnišnici Celje s preventivnim
cepljenjem proti HB že pred letom 1998 zaščitili večino
zaposlenih delavcev, se je od takrat do danes v naši bolnišnici
zaposlilo veliko novih. Ker so cepljenja potekala na različnih
lokacijah (v naši in drugih zdravstvenih ustanovah, v naši
bolnišnici pa na posameznih oddelkih), nekateri zdravstveni
delavci pa so bili v skladu s sprejeto zakonodajo cepljeni že
v času šolanja, v bolnišnici omenjeno dokumentacijo še
urejajo. Kot so bila v preteklosti različna mesta cepljenja,
tako je bila različno vodena tudi dokumentacija. Na nekaterih
oddelkih so vodili dokumentacijo za vse delavce, zaposlene
na oddelku skupaj, spet drugi delavci so imeli podatek o
cepljenju vpisan v svojo zdravstveno knjižico. Natančna in
predpisana evidenca je vodena od l. 1998, ko so bile uvedene
tudi nove knjižice o cepljenju. V želji, da bi vso preteklo
evidenco uredili, so bili zaposleni z dopisom pozvani, da
predložijo podatke, kje in kdaj so bili cepljeni. Odziv
zaposlenih je bil doslej le delen.

Po lanskoletnem inšpekcijskem pregledu smo tako
zdravstvene delavce, pri katerih ni podatkov o cepljenju,
ponovno pozvali, da kadrovsko službo seznanijo s podatki o
svojem cepljenju. Če podatkov ne bomo dobili, oz. bodo
nepopolni, bo potrebno te zdravstvene delavce, obveznike
za cepljenje proti HB, cepiti še enkrat. Da bi olajšali dostop
do  cepljenja proti HB, omenjene zdravstvene delavce iz
bolnišnice cepimo na Oddelku za infekcijske bolezni in
vročinska stanja v Celju po dogovorjenem razporedu.

Zakonsko določenih sankcij (premestitev na drugo delovno
mesto oz. prekinitev delovnega razmerja) za tiste, ki ne
upoštevajo odredb pravilnika, v Splošni bolnišnici Celje
zaenkrat še niso izvajali, saj urejanje evidenc še teče. Ob
tem pa je treba poudariti, da urejanje evidenc in cepljenje
obveznikov proti HB ni »kaprica« vodstva te bolnišnice,
ampak upoštevanje zakonskih določil, ki so bila sprejeta
predvsem zaradi zaščite in skrbi za zdravje zaposlenih.

Predvsem je potrebno poudariti, da zdravstveni delavci  lahko
obvladujejo okužbo s HBV poleg cepljenja in pasivne
imunizacije tudi s splošnimi preventivnimi ukrepi in
standardnimi varnostnimi postopki. To so ustrezno
čiščenje, dezinfekcija, sterilizacija, dosledna uporaba osebnih
zaščitnih sredstev (rokavice, očala, maska, obleka),
neprekinjeno izobraževanje, poznavanje tehnoloških
postopkov, varne delovne razmere in varni delovni
pripomočki. Ustrezne zdravstvene službe morajo zagotavljati
neprekinjeno možnost testiranja krvi, ustrezno
poizpostavitveno zaščito in hitro epidemiološko obveščanje.
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O cepljenju zdravstvenih delavcev proti HB in incidentih smo
doslej že večkrat poročali v Monitorju: štev. 3, letnik 2000,
str. 4 – 6;  nov. 2001, str. 37 in štev. 5, letnik 2004, str. 17-18.
V zadnjem prispevku o pogostosti parenteralnih incidentov
pri zdravstvenih delavcih in zaščitnih ukrepih smo poročali v
Monitorju štev. 1, marca 2005, str. 11-12. V prispevku smo
priporočili čim hitrejše javljanje po incidentu (v okviru 2 - 3
ur) infektološki službi zaradi pravočasne imuno- oz.
kemoprofilakse. V letu 2005 je prišlo v ambulanto Oddelka
za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Celju manj

zdravstvenih delavcev z akcidentalnimi  poškodbami, t.j. vbodi
in urezninami. To sicer lahko štejemo kot uspeh profilaktičnih
zaščitnih ukrepov, k čemur je pripomogla v zadnjih letih tudi
Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO), lahko
pa je tudi  rezultat prevelike brezbrižnosti in neodgovornosti
za lastno zdravje določenega števila  poškodovanih
zdravstvenih delavcev, ki niso prišli na pregled v infektološko
ambulanto.

Prof. prim. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., svetnik
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Rekonstruktivna kirurgija
Rekonstruktivna kirurgija je veja kirurgije, ki se ukvarja z obnovitvenimi, rekonstrukcijskimi posegi na telesu. Rekonstrukcijski
posegi so potrebni za zagotovitev oblike, videza in funkcije pri bolnikih po poškodbah ter pri nekaterih bolnikih, operiranih
zaradi tumorjev ali prirojenih nepravilnosti.
Najpogosteje plastični kirurgi rešujejo probleme manjka kože in mehkih tkiv po poškodbi ali operaciji.
Posebno področje rekonstruktivne kirurgije je rekonstruktivna mikrokirugija, pri kateri z uporabo mikrokiruške tehnike
omogočimo kompleksne rekonstruktivne posege.

Manjše izgube kože in nekaterih drugih tkiv telo samo popravi v procesu celjenja z epitelizacijo (deljenje povrhnjih celic kože
ob robu rane) in kontrakcijo (krčenje tkiv ob rani in v njej) ter nastankom brazgotine ali pa kirurg enostavno popravi manjši
defekt z neposrednim približanjem robov defekta s šivi, ter tako praviloma izpolni pogoje za uspešnejše celjenje brez vnetja
in z manjšo brazgotino. (slika 1)

Slika 1. A- mehkotkivni defekt na palcu noge po poškodbi z vrtno kosilnico; B-oskrba globljih mehkih tkiv z neposrednim
približanjem robov; C-izgled palca na koncu operacije po približanju robov kože s šivi.

Večje defekte kože, ki večinoma nastanejo po opeklinah, poškodbah ali operacijah, pa popravimo s presadki kože in drugih
tkiv ali režnji. Takšna rekonstrukcija je potrebna, ker je razdalja med robovi rane prevelika, da bi omogočala neposredno
približanje robov ali pa gre za izgubo tako pomembnih tkiv, da je potrebna nadomestitev z drugimi podobnimi tkivi.

KOŽNI IN DRUGI PRESADKI
Kožni presadek ali graft je del kože, različne površine in debeline, ki ga na enem mestu odvzamemo in prenesemo
(transplantiramo) na drug del telesa, ter tako rekonstruiramo tkivni defekt.(slika 2)
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Slika 2. A-defekt kože in podkožja na podlahti po poškodbi na skobeljnem stroju; B-izgled rane in tkivnega defekta po kirurškem izrezu

uničenega tkiva; C-pokrit tkivni defekt z mrežastim kožnim presadkom delne debeline kože, (Thiersch) odvzetim na stegnu; D-izgled

zaceljenega področja mesec dni po poškodbi.

Slika 3. A-odvzem kožnega presadka delne debeline kože s posebnim nožem na notranji strani stegna; B-odrezan presadek
delne debeline, ki se z enim delom še drži odvzemnega mesta.

Mesto, kjer presadek odvzamemo, se imenuje odvzemno ali donorsko mesto. Odvzamemo lahko celotno debelino kože ali
pa le njen del. Kožo odvzamemo običajno s posebnim nožem, ki omogoča odvzem različnih debelin kože, ali pa s skalpelom,
včasih tudi s posebno britvijo.(slika 3)

Kožne presadke delimo glede na debelino odvzete kože v dve skupini. Presadki, ki jih odvzamemo tako, da odrežemo le del
debeline kože, so presadki delne debeline kože ali tanki presadki, presadki, ki zajemajo celotno debelino kože pa presadki
vse debeline kože oz. debeli presadki. Tanke kožne presadke večinoma imenujemo tudi Thierschevi presadki, debele pa
Wolfe-Krausejevi presadki.

Defekt kože, ki nastane na odvzemnem mestu pri tankih presadkih, zaceli sam z epitelizacijo, defekt kože po odvzemu
debelega presadka pa je potrebno oskrbeti tako, da ga direktno zašijemo.

Tako tanki kot debeli kožni presadki preživijo zahvaljujoč vraščanju drobnih žilic v presadek in obnovi prekrvitve v presadku,
saj ob odvzemu presadka prekinemo dotok krvi v odvzeto kožo. Proces vraščanja drobnih žilic v graft in ponovno vzpostavitev
prekrvitve imenujemo revaskularizacija.

Poleg kože lahko za presadke uporabljamo tudi dele drugih tkiv (žil, živcev, tetiv, fascije, kosti, hrustanca, sluznice, maščobe).
(slika 4)

Tkivo, ki ga uporabimo za presadek, praviloma odvzamemo na mestu, kjer bo po odvzetju ostal le majhen, funkcionalno in
estetsko nepomemben defekt.
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Slika 4. A-premostitev
defekta ulnarnega živca na
podlahti, nastalega po
poškodbi, z več presadki
suralnega živca (kožna
veja na goleni), dolžina treh
presadkov je označena s
puščico; B-s puščico je
označen graft lateralnega
podlahtnega živca (kožni
živec na podlahti),
uporabljenega za
premostitev defekta
ulnarnega digitalnega živca
na palcu, nastalega po
vžaganini; C-poškodba
palca in prvega medprstja
z vrtalnim strojem, s
puščico je označen defekt
kosti po oskrbi s
Kirschnerjevima iglama; D-
s kostnimi presadki
zapolnjen defekt kosti.

REŽNJI
Z izrazom reženj opisujemo del tkiva, odvzetega na enem mestu, ki ga nato prestavimo drugam skupaj z žilnim sistemom,
ki zagotavlja prekrvitev in z njim pokrijemo tkivno vrzel.
Poglavitna razlika med režnjem in presadkom je v tem, da pri režnju premestimo del tkiva skupaj z žilnim sistemom, ki
režnju dovaja kri, pri presadku pa prekinemo prekrvitev, tako da se mora le ta obnoviti. Preživetje tkiva režnja je mogoče le
ob takojšnji obnovitvi pretoka krvi, saj se le-ta s spontano revaskularizacijo ne more obnoviti v takšni meri, da bi zagotavljal
njegovo preživetje.

Reženj je lahko sestavljen iz različnih tkiv (koža, podkožje, fascija, mišica, kost, sluznica), njihovo razdelitev prikazuje
tabela-1.

Tabela-1. Razdelitev režnjev glede na tkivo, ki sestavlja reženj.

Reženj lahko prestavimo tako, da žil, ki skrbijo za prekrvitev, sploh ne prekinemo ali pa, da jih na odvzemnem mestu
prekinemo, ter nato na prejemnem mestu ponovno vzpostavimo pretok tako, da žile režnja povežemo z drugimi žilami.

Kadar žil, ki režnju dovajajo kri, ne prekinemo, med rekonstrukcijo pa prenesemo tkivo v bližnji tkivni defekt, govorimo o
lokalnih režnjih. Kadar prekrvitev režnja ni natančno opredeljena in ključnega pomena za uspešno rekonstrukcijo, so lokalni
režnji relativno enostavni.(slika 5)
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Kadar je potek žil, ki dovajajo kri v reženj, odločilnega pomena za oblikovanje le- tega, pa je oblikovanje takega režnja bolj
zapleteno, predvsem pa zahteva natančno poznavanje anatomije žilnega sistema in bližnjih struktur. Takšne režnje imenujemo
tudi pecljati režnji, saj žile, ki dovajajo kri v reženj, po kirurški preparaciji tvorijo peclju podobno strukturo. Kadar pecelj
prekinemo, lahko reženj prenesemo na oddaljeno mesto, vendar moramo na prejemnem mestu ponovno vzpostaviti krvotok
v režnju, tako da žile peclja povežemo z žilami v bližini tkivnega defekta. Takšno povezavo žil praviloma naredimo pod
mikroskopom z uporabo mikrokiruške tehnike. Pri lokalnih režnjih peclja ne prekinemo, zato lahko reženj uporabimo le za
rekonstrukcijo defektov v bližini.(slika 6)

Slika 5. A-bazalnocelični rak na nosu; B-tkivni defekt po izrezu in markiranju predvidene oblike bilobarnega režnja; C- izgled
na koncu operacije po rekonstrukciji defekta z rotacijo bilobarnega režnja, D-isti bolnik tri mesece po operaciji.

Slika 6. A-defekt kože in podkožnega tkiva z izpostavljeno golenico, po odprtem zlomu goleni in osteosintezi z zunanjim
fiksatorjem; B- s puščico je označen lokalni pecljati mišični reženj medialne glave mišice gastroknemius (dvoglava mišica
na zadnji strani goleni); C-po rotaciji mišičnega režnja v defekt na sprednji strani goleni; D-izgled na koncu operacije, po
všitju režnja v defekt in kritju s kožnim presadkom delne debeline.

Slika 7. A- s polno puščico je označena
drobnožilna povezava arterije in vene
v peclju režnja z žilami na prejemnem
mestu, s črtkano puščico so označene
žile peclja, pikčasta puščica pa
označuje žile na prejemnem mestu; B-
povečava drobnožilne anastomoze
med arterijama (označeno z zvezdico)
in venama.

MIKROKIRURŠKE REKONSTRUKCIJE
Rekonstrukcije z uporabo mikrokiruške tehnike predstavljajo najbolj kompleksne in zahtevne posege na področju
rekonstruktivne kirurgije. Pri tovrstnih rekonstrukcijah tkivne defekte popravimo tako, da na mesto defekta prenesemo tkivo
iz drugega dela telesa, ter na tak način poizkušamo doseči anatomsko, funkcionalno in estetsko popravo.

Tkivo odvzamemo na takšnem mestu in način, da ne pustimo funkcionalnega in estetskega primanjkljaja na odvzemnem
mestu, oz. da je le-ta čim manjši. Tkivo na odvzemno mestu odvzamemo v obliki režnja, tako da si žile, ki dovajajo kri v
reženj, natančno prikažemo, jih nato prekinemo in na prejemnem mestu povežemo z žilami v bližini tkivnega defekta, ter
tako zopet obnovimo krvotok v režnju. Postopek imenujemo prosti prenos tkiva, reženj pa prosti reženj.

Povezavo med žilami (anastomozo) naredimo pod mikroskopom, saj gre za žile zelo majhnega premera (približno 1-2mm).
Takšne povezave imenujemo drobnožilne povezave ali anastomoze.(slika 7)
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Slika 8. A-izgled bolnice pred mastektomijo (operacija, s katero kirurg odstrani dojko) zaradi raka v desni dojki in načrtovano
takojšnjo rekonstrukcijo dojke med istim operativnim posegom; B-shematski prikaz TRAM režnja s spodnjega dela trebuha
in žil, ki dovajajo kri v reženj; C-s puščico je označen žilni pecelj, ki dovaja kri v reženj po mikrokiruški povezavi žil na
prejemnem mestu, D-izgled bolnice nekaj mesecev po operaciji, pred predvideno rekonstrukcijo bradavice.

Slika 9. A-defekt na goleni z razkrito Ahilovo tetivo in tibialnim živčno-žilnim snopom, nastal po globoki opeklini, ko je bolniku
več ur na nogi ležal izpuh kosilnice;  B- shematski prikaz predvidenega režnja mišice gracilis, ki jo odvzamemo na notranji
strani stegna; C-odvzeta mišica gracilis, s pinceto je privzdignjen žilni pecelj; D-izgled defekta po všitju mišice v defekt in
kritju mišičnega režnja s kožnim presadkom delne debeline.

Slika 10. A-
amputiran kazalec
desne roke pri 14
let starem
poškodovancu po
poškodbi na
kosilnici; B-izgled
na koncu
operacije; C, D-
izgled roke nekaj
mesecev po
r e p l a n t a c i j i
kazalca.

Rekonstrukcije s prostimi režnji najpogosteje opravljamo pri rekonstrukcijah defektov tkiv po poškodbah in operacijah tumorjev.
Tovrstne rekonstrukcije praviloma zahtevajo multidisciplinaren pristop in dobro sodelovanje med različnimi strokami.(slika 8)

Rekonstrukcije s prostim prenosom tkiva redkeje uporabljamo pri rekonstrukcijah prirojenih nepravilnosti in opeklinah. (slika 9)

Mikrokiruško tehniko pa uporabljamo tudi pri replantaciji amputiranih udov ali njegovih delov. (slika 10)

Rekonstruktivna kirurgija je področje plastične kirurgije, ki zahteva posebna znanja, izkušnje in tehnično opremljenost.
Izjemnega pomena za uspešno izvajanje tovrstnih posegov je dobro sodelovanje med kirurgi različnih strok (travmatologi,
splošnimi kirurgi, ortopedi, otroškimi kirurgi, maksilofacialnimi kirurgi in drugimi) ter drugimi vejami medicine (anesteziologija,
dermatologija, ginekologija, urologija) saj je le z interdisciplinarnim pristopom mogoče doseči rezultate z optimalno popravo
stanja in minimalnim številom zapletov.
Princip primarne oz. takojšnje rekonstrukcije vseh okvarjenih tkiv in tkivnih vrzeli mora biti osnovno vodilo pri načrtovanju
zdravljenja, samem zdravljenju in drugih vidikih obravnave bolnikov s področja rekonstrukcij. Primarne rekonstrukcije (dojk,
mehkih tkiv po poškodbah, po odstranitvi tumorjev,...) omogočajo najboljše rezultate zdravljenja, najkrajšo hospitalizacijo in
ekonomsko najučinkovitejši način obravnave bolnikov.

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

plastično in rekonstruktivno kirurgijo
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Kdo je Mednarodni pooblaščeni

svetovalec za laktacijo IBCLC?

Na simpoziju o dojenju v
Laškem, 2005: direktorica
IBLCE urada za Evropo s
sedežem v Avstriji in  prim.
doc. dr. Zlata Felc, dr. med.,
IBCLC

Ob dokumentu o Globalni strategiji otroške prehrane so leta
2004 v Evropi izdelali dokument »Protection, promotion and
support of breastfeeding in Europe: a blueprint for action«, ki
predstavlja akcijski načrt za države članice Evropske Unije.
Dokument je nastal pod pokroviteljstvom: Evropske komisije,
Direktorata za javno zdravje in oceno tveganj, IRCCS Burlo
Garofola, Trst, Italija in Enote za raziskavo zdravstvenih
organizacij in mednarodnega zdravja, SZO kolaboracijskega
centra za materino in otrokovo zdravje.
Mednarodni pooblaščeni svetovalec za laktacijo (IBCLC) je v
tem dokumentu naveden kot pomemben, dodatno izobražen
zdravstveni kader, ki predstavlja zlati standard v spodbujanju,
podpiranju in promociji dojenja. To pomeni, da izvaja enega
najučinkovitejših ukrepov za ohranjanje zdravja otrok in tudi
odraslih!
Naziv IBCLC je možno pridobiti po opravljenem IBLCE izpitu.
Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo - The
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
je bila ustanovljena leta 1985 z namenom zagotavljanja
najvišjega standarda tistim poklicnim svetovalcem, ki so na voljo
doječim materam po vsem svetu. IBLCE ima prestižno uradno
priznanje Ameriške državne komisije za potrdila - US National
Commission for Certifying Agencies (NCCA), ker zagotavlja
znanstveno veljavo izpita IBLCE in ponovne potrditve naziva.
Odbor IBLCE sestavljajo strokovnjaki z različnih predelov sveta.
Njihova naloga je oblikovanje norm za pridobitev in ponovno

med., IBCLC (Klinični oddelek za ginekologijo in perinatologijo
Splošne bolnišnice, Ljubljanska 5, 2000 Maribor; Tel: 02 321
2453, Mobi: 041 915 993; E-naslov:  andreja.tekauc-golob@sb-
mb.si; andreja.tekauc-golob@guest.arnes.si, spletna stran:
*http://www2.arnes.si/~atekau*).
Izpit IBLCE  je praktično usmerjen na področje dojenja in
laktacije. Načrt vsebine izpita je zasnovan na praktičnih
izkušnjah svetovalca za dojenje. Namenjen je izkušenim
zdravstvenim delavcem, ki svetujejo družinam z dojenčki. Izpit
je izredno zahteven in je prvi resnično mednarodni program
preverjanja znanja. Vsebuje 200 zahtevnih vprašanj z več
možnimi odgovori in se izvaja enkrat letno (zadnji ponedeljek v
juliju). Preveden je bil v 12 jezikov: arabski, nizozemski, angleški,
francoski, nemški, islandski, italijanski, japonski, korejski,
portugalski, švedski, in španski. Še naprej se prevaja in ponovno
prevaja, da bi zagotovili pravično preverjanje znanja v vseh
jezikih. Poteka na vseh kontinentih v 56 državah.
V Mariboru poteka IBLCE izpit uradno od 2001. leta. Letos bo
prvič potekal tudi v slovenskem jeziku, saj smo izpolnili enega
izmed pogojev za  opravljanje izpita v slovenskem jeziku:
organizacijo 60-urnega pripravljalnega tečaja, ki poteka v
Dobrni.
 Naziv IBCLC označuje izkušenega zdravstvenega delavca, ki
je pridobil dodatna specialistična znanja, pridobljena pri
poglobljenem študiju dojenja in laktacije in je opravil zahtevno
preverjanje znanja. Imetniki IBCLC naziva so se dolžni
kontinuirano izobraževati in ponovno pridobiti spričevalo vsakih
5 let. Zavezuje jih Etični kodeks in Standardi dobre prakse.
Slovenija ima trenutno 5 strokovnjakov IBCLC, v Evropi jih je
okoli 2000,  v svetu jih je bilo leta 2002 približno 14000. 
Večina  strokovnjakov z nazivom IBCLC po svetu dela kot
medicinske sestre, babice ali zdravniki v porodnišnicah, enotah
za intenzivno terapijo novorojenčkov ali pediatričnih oddelkih.
Matere pričakujejo strokovno pomoč pri dojenju in izbirajo
bolnišnice, ki jim takšno pomoč lahko omogočijo. Nekateri
IBCLC delajo v zasebni praksi kot učitelji staršev in zdravstvenih
delavcev, v javnih zdravstvenih službah občin, vlad in vladnih
uradov.
Tudi v Sloveniji so pričakovanja staršev glede podpore pri
dojenju vedno večja, zato bodo vedno bolj izbirali  zdravstvene
ustanove, v katerih so zaposleni strokovnjaki z nazivom IBCLC.
To je bil eden pomembnih razlogov za ustanovitev Društva
svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije, ki že uspešno
sodeluje pri izpeljavi 60-urnega tečaja v treh delih z naslovom
»Tečaj iz laktacije za opravljanje izpita Mednarodni pooblaščeni
svetovalec za laktacijo IBCLC (International Board Certified
Lactation Consultant)« (Terme Dobrna, hotel VITA- konferenčna
dvorana VIVAT, 9.-11. februar, 23. – 25. marec, 6. – 8. april
2006).

Prim. doc. dr. Zlata Felc, dr. med., IBCLC
Ginekološko porodniški oddelek

pridobitev naziva IBCLC.
Mednje sodijo tudi predstavniki
naslednjih uglednih strokovnih
združenj:  American Academy
of Paediatrics (AAP), Royal
College of Midwives (UK),
Academy of Breastfeeding
Medicine, La Leche League In-
ternational. Geografsko
izhajajo iz: ZDA, Evrope,
Avstralije, Afrike, Azije.
Predstavnica za Evropo je
Zlata Felc.
Urad IBLCE je odgovoren za
administrativne posle pri izpitu
in ponovni potrditvi naziva.
Izvršuje pravila Odbora IBLCE.
Poleg glavnega urada IBLCE,
ki je v  Washingtonu, D.C.,
obstojata še dva regionalna
urada: eden v Avstraliji in drugi

Evropi. Evropski regionalni urad je v Avstriji:  Ilse Bichler, IBCLC,
je odgovorni Regionalni administrator.
IBLCE ima Koordinatorje v 30 državah, ki urejajo lokalne stike
in podporo IBCLC kolegom.
V Sloveniji je koordinatorica asist. Andreja Tekauc Golob, dr.
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Zakaj nezadovoljni bolniki?
Zdravstvena psihologija (angl. Health

Psychology, nemš.
Gesundheitspsychologie), disciplina, ki
se ukvarja s psihološkimi vidiki
etiološke, diagnostične, terapevtske,
rehabilitacijske, pa tudi preventivne
problematike telesnega zdravja in
bolezni, ima danes na voljo podatke
številnih raziskav. Ne le, da lahko z
njihovo pomočjo natančneje opredeli
posameznikovo situacijo med boleznijo,
pač pa tudi običajne motnje, ki
nastanejo v komunikaciji z okoljem.

Nesporno je ena najpomembnejših, če
ne že najpomembnejša, relacija bolnik
- zdravnik. Odnos, ki se vzpostavi,
postane prav kmalu pomemben ele-
ment zdravljenja. Zato je tudi prav, če
poznamo ovire, ki se vzpostavijo v
komunikaciji na relaciji bolnik –
zdravnik, in to tiste, ki jim botrujejo
bolnikova nezavedna spremenjena
duševna stanja, kot tudi ovire, ki se
običajno pojavljajo na strani zdravnika.
Ker je vsak odnos interakcija, in ker ga
pogosto načenjajo neozaveščene

težnje in konflikti , je prvi korak k
izboljšanju odnosa boljša informiranost.
Osterweis (1978) poudarja, da je razen
bolnikove stopnjevane anksioznosti
velika ovira za komuniciranje še
njegova nižja mentalna
zdiferenciranost, pa tudi laične teorije
o bolezni in njenem zdravljenju, ki jih
razvije ob sicer nižji zdravstveni
prosvetljenosti in pomanjkanju izkušenj.

Sh. E. Taylorjeva (1979) razloge za
motnje v odnosu bolnik – zdravnik
razvršča v naslednje skupine:

o povečana anksioznost bolnika,
ki jo sprožijo njegove tegobe,

o vpliv hospitalizacije, bolnikovo
odzivanje nanjo,

o sistem omejitev v bolnišnični
organizaciji, bolnikovo odzivanje
nanje,

o pomanjkljiva komunikacija.

Če se ustavimo pri prvi skupini ovir, ki
izvirajo iz bolnikove vloge, lahko rečemo
naslednje:

o S slabim telesnim počutjem,
bolečinami, ki se stopnjujejo, in
vse pogosteje oglašajo, pa tudi
z drugimi mučnimi simptomi in
predvidenimi preiskavami,
operativnimi posegi, ne
nazadnje tudi z negotovim
čakanjem na izide, se v sleherni
osebi sproži masovna
anksioznost. Ta se kaže v
številnih bojaznih, skrbeh,
nemiru in napetosti. Bistveno
lahko ovira bolnikovo zmožnost
sodelovanja, še zlasti med
preiskovalnimi postopki, saj je
anksiozni bolnik navadno
raztresen, nezmožen priklica za
zdravnika morda bistvenih
podatkov, usmerjen na
nebistvene podrobnosti. Slab
sodelavec je ne le pri zbiranju
podatkov v diagnostični fazi, pač
pa je enako nezanesljiv tudi pri
pomnjenju različnih navodil in
priporočil v procesu zdravljenja.

o Prebujeni strahovi, negotove
situacije, nezmožnost
načrtovanja, skratka vsa
nejasnost in izguba nadzora nad
lastno življenjsko pozicijo,
sprožijo v bolniku posledično
povišano potrebo po

informiranosti. Bolnik ima
potrebo pojasniti si, kaj se z njim
dogaja, s čim naj računa, kaj ga
čaka, čemu se bo moral
prilagoditi, čemu odpovedati, itd.
Znano je, da v primeru, da ne
dobi pojasnil od kompetentne
osebe, kot je zdravnik, išče
nadomestilo v laični mreži
informacij. Ni pa v vseh ljudeh,
ki zbolijo, enako živa potreba po
informiranosti. Pogosto jo
določajo sociodemografske oz.

psihološke značilnosti bolnikov,
pa tudi obrambni mehanizem
negiranja, ki je posebej značilen
za določene skupine bolezni in
njihovo vrsto prognoze (npr.
rakavi bolniki v terminalni fazi,
itd).

o Slabo telesno počutje,
izgubljena zmožnost upravljanja
s samim seboj, namestitev v
bolniško posteljo, aktivna
pozicija zdravstvenega osebja,
odvisnost od njihovih odločitev
in ravnanja, ipd., sprožijo v
bolniku potrebo po regresu. Že
prvo med naštetim je dovolj, da
si bolnik želi in pričakuje tujo
pomoč, pa tudi razumevanje in
spodbudo. Čeprav sicer
avtonomna osebnost, zdrsne
posameznik v položaju bolnika
v odvisnost in nemoč. Koliko bo
bolnik vztrajal v svojih težnjah po
tuji zaščiti, je odvisno ne le od
njegovih psiholoških značilnosti,
pač pa tudi od ravnanja okolja.
Prav doziranje pravšnjega
regresa je izrednega pomena
tako za procese njegovega
zdravljenja kot rehabilitacije
(prevelika zaščita bolnika
zacementira v regresivnih
težnjah, kar se lahko izraža v
dolžini hospitalizacije,
bolniškega staleža, v težnjah po
invalidizaciji itd.).

o Vloga bolnika je vedno tudi
svojevrstni, provokativni
dejavnik za nekdanje relacije
otrok – starši. Prav v relaciji
bolnik – zdravnik, tako zelo
podobni nekdanji poziciji v
primarni družini, ko je bil
posameznik odvisen od staršev,
se lahko zrcalijo bolnikove
nepresežene frustracije in
konflikti iz odnosa starši – otrok
oz. otrok – starši. Če iz tega
davnega odnosa izvirajo
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nekatera neozaveščena,
potlačena in odrivana
elementarna prikrajšanja, se
bodo najverjetneje občutja
prikrajšanja (in nanje vezana
čustva kot so npr. žalost, jeza,
itd.) projecirala na odnos z novo
avtoriteto, t.j. na odnos z
zdravnikom. Kljub temu, da se
bolnik objektivno naj ne bi čuti
zapostavljenega, bo zaradi
davne zapostavljenosti tudi v
odnosu z zdravnikom
nezadovoljen. Občutja
oropanosti za pozornost in
naklonjenost so torej lahko tudi
posledica subjektivno značilno
spremenjene zaznave bolnika.
Bolj ko je bolnik osebnostno
neozaveščen, bolj je njegovo
percepiranje subjektivno
spremenjeno, močnejša je
projekcija. Seveda specifično
zaznavanje določa, zlasti, ko gre
za problem percepirane
pozornosti zdravnika in ostalega
osebja, tudi, vsaj začasno
poudarjena bolnikova
egocentričnost (ta je lahko le
prehodni izraz bolnikovih
regresivnih kognitivnih in
vedenjskih vzorcev).

Naslednja skupina dejavnikov, ki
porušijo običajno bolnikovo psihično
ravnovesje in ustvarijo ovire v
komuniciranju z zdravnikom in
zdravstvenim osebjem, je
hospitalizacija, če seveda pride do nje.

o Ko bolnik odloži in odda svoje
osebne stvari, navadno to občuti
kot izgubo svojega običajnega
socialnega položaja, kot izgubo
dela svoje identitete, pa tudi kot
izgubo utirjenih življenjskih
navad, ki mu vzbujajo občutja
varnosti. Nameščen v običajno
hladno bolniško sobo, oblečen
v tuja oblačila, obkrožen s tujimi
ljudmi, postane s tem trenutkom
v bistvu razosebljeni subjekt na
različnih čakalnih listah, objekt
različnih preiskav, ki si jih ni
izbral sam (R. Wilson, 1963).

Kar 30 oseb različnih poklicnih
skupin se lahko zvrsti ob njegovi
postelji – eni, da bi mu vzeli kri,
drugi, da bi brez vprašanj in
pripomb pogoltnil tabletke, tretji,
da bi ga molče in brez zanimanja
za njegovo usodo odpeljali na
preiskavo po dolgih, hladnih
bolnišničnih hodnikih.

o Med razdeljevanjem hrane,
preoblačenjem postelje,
razdeljevanjem zdravil,
jemanjem osebnih podatkov,
opravljanjem preiskav, itd., je
navadno priložnost le za
izmenjavo pozdravov in nekaj
vljudnostnih fraz, časa za pravi
pogovor pa navadno ni. Prav
pomanjkanje komunikacije med
osebjem in bolnikom je navadno
najpogostejši vir pritožb nad
delom zdravstvenega osebja
(Skipper, Leonard, 1965).

o Nejevoljo in ovire v
komuniciranju pa lahko sprožijo
tudi omejitve, ki izvirajo iz
bolnišnične organiziranosti. Pri
tem je treba reči, da je večji del
teh omejitev nujnih in jih določa
narava zdravljenja (npr.
obmirovanje v postelji zaradi
intravenoznega zdravljenja),
upoštevanje interesov drugih

bolnikov (npr. omejitev obiskov
ob bolniški postelji) ali možnost,
da zaposleni sploh lahko
opravljajo določena
profesionalna dela.

o Večina teh omejitev je nujnih in
jih navadno bolniki sprejmejo.
Kakšnih 25 % bolnikov (Lorber,
1975) se odvisnosti celo
pretirano podredi in zapade v
stanja priučene nemoči

(Seligman, 1975), o kateri bo še
govora. Drugi, teh naj bi bilo tudi
okrog 25 %, pa sodijo v skupino
t.i. zahtevnih bolnikov. Tisti, ki jih
izguba proste izbire najbolj
prizadene, in ki to izražajo bodisi
s stalno novimi zahtevami,
kritiko, dvomi, sumničavostjo ali
s samovoljnim kršenjem
bolnišničnega reda,
neupoštevanjem nasvetov, tudi
lastnemu zdravju škodljivim
vedenjem, tisti so lahko sicer
resneje bolni ali pa se, kot pravi
Lorber (1975), v približno
polovici vseh primerov samo
tako počutijo. Zaradi spleta vseh
mogočih okoliščin – stopnjevane
anksioznosti, ki je ni mogoče
nikjer izraziti, nepotešene želje
po informacijah, izraženih
regresivnih, egocentričnih
težnjah po pozornosti, zaščiti ali
zaradi sicer nižje frustracijske
tolerance, ne zmorejo
nekonfliktno prenesti nastalih
napetosti. Naravna posledica
stanj, v katere zapadejo, je torej
zvišana jezavost.

o In končno, če želimo celoviteje
osvetliti bolnikovo vlogo in
probleme, ki bistveno določajo
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odnos bolnik – zdravnik, ne
moremo mimo problema
pomanjkljive komunikacije.
Tagliacozzo in Mauksch sta
1972 ugotovila, da kar dve
tretjini bolnikov mučijo različni
situacijski problemi v zvezi s
hospitalizacijo in ravnanjem
okolja, da pa postanejo še bolj
nezadovoljni, ker so v razmere
nemočno ujeti in občutij ne
morejo kje in komu izraziti.

o V zvezi s komunikacijo
zdravnik – bolnik je pogosto v
rabi izraz asimetrična

komunikacija. V kontaktu
zdravnik – bolnik naj bi tako 80
% vseh vprašanj zastavljal
zdravnik. Na preostali odstotek
zastavljenih vprašanj naj bi
bolnik dobil pogosto nejasne
odgovore. V primeru lažje
bolnih naj bi bil odstotek
nejasnih verbalnih odgovorov
40 %, v primeru težje bolnih pa
celo okrog 90 % (Fehlenberg,
Höhle, 1983) in to so npr.
naslednje izjave:

� »Bomo videli.«
� »Vse je možno.«
� »Nič se ne ve.«
� »Nič ni dokončnega.«

o Namesto nejasnih verbalnih
odgovorov so toliko bolj
zgovorne in pogoste naslednje
neverbalne reakcije
(Fehlenberg, Höhle, 1983):

� neopazen vzdih,
� umik pogleda,
� odmik od bolnikove postelje,
� skomig,
� nadomestna aktivnost.

o Seveda je asimetrična
komunikacija lahko rezultat
palete razlogov. Eden od
vzrokov je lahko slaba zgodnja
priprava zdravnika na
komunikacijo. Lahko je v
ozadju nezanimanje za
človeški kontakt in to zaradi
zgodnjega usmerjanja k

pretežno tehničnim opravilom
(Sh. Taylor, 1995). Kasneje pa
je eden bolj ali manj
iluzionarnih, tudi magičnih
pričakovanj bolnikov, časovne
stiske, naravne potrebe po
samozaščitnih ukrepih,
čustvenega otopevanja, itd.
(Kaufman, 1970, Kitz, Webber,
1983, Di Mattteo, 1982, 1986).

o Kakorkoli, tudi zaradi
specifične komunikacije
zdravnik – bolnik, za katero naj
bi bile značilne naslednje
situacije:

� neposlušanje, prekinjanje
bolnika (Beckman, Frankel,
1984),

� pretirana tehnična,
nerazumljiva pojasnila (Sanora
in drugi 1961),

� podcenjevalni, pootročen
pogovor z bolnikom (»baby
talk« - Mc Kinalay, 1975),

� razosebljena obravnava
bolnika (Kaufman in drugi,
1970).

Tako bi naj bolnik toliko prej zdrsnil v
stanja priučene nemoči, ki smo jih že
omenili. Taylorjeva (1979) opozarja, da
bolniki, potem, ko zaznajo, da zastonj
pričakujejo jasnejših odgovorov na
vprašanja, ki jih mučijo, zapadejo v
stanje priučene nemoči, ki ga označuje
slika »pridnega« bolnika. Bolnik se
navidezno sprijazni s svojo situacijo, ne
sprašuje, se ne upira, ne izraža dvoma,
pa tudi ne različnih občutij, ki ga
prevevajo. Zato se vse bolj zapleta v
anksiozno krizo, drsi v potrtost, brezup,
v končni fazi celo v depresivnost.
Škoda, ki nastane, se še kako pokaže
v njegovi zmožnosti aktivne soudeležbe
pri zdravljenju in rehabilitaciji. Razen

emocionalnih sprememb (anksioznost,
depresivnost) ga v aktivni poziciji
blokirajo tudi izražena motivacijska in
kognitivna nemoč (bolnik si ne
prizadeva za nujne spremembe v
zdravstvenem stanju oz. si oblikuje
takšne miselne vzorce, ki mu dopuščajo
izogibanje nujnim spremembam).

Tudi zaradi priučene nemoči, ki ji
pogosto botrujeta bolnišnična
organiziranost in pomanjkanje
komunikacije, imamo pogosto pred
seboj bolnika, ki navkljub
prizadevanjem zdravnika in ostalega
osebja le navidezno ali sploh ne
sodeluje. Zato je po mnenju Di Midattea,
Blondisa, Di Nicole, Jaksona in drugih
(1977 – 1982), tako zelo pomemben
komunikacijski minimum, dovolj zgodaj
vključen v zdravnikovo vedenje, npr.:

o pozdrav bolnika,

o naslavljanje bolnika s

priimkom,

o neposreden pogled v oči,

o pojasnilo, kam lahko odloži

svoje stvari,

o razlaga namena preiskave

med postopkom,

o poslovilni pozdrav.

Takšen preprost vedenjski vzorec ne
zahteva več kot nekaj sekund, vendar
lahko ob tem bolnik občuti tako toplino
kot podporo, kar je velikega pomena
tako za vzpostavitev zaupanja kot
bolnikovega sodelovanja. To pa je
končno lahko tudi zdravniku nagrada in
vzpodbuda za sicer vložene delovne
napore.

Doc. dr. Zlatka Rakovec-Felser,

univ. dipl. psih.,

spec. klinične psihologije

Splošna bolnišnica Maribor,

Klinični oddelek za ginekologijo

 in perinatologijo Ginekološke klinike

MISEL

Vizija brez naloge ni drugega kot sen,

naloga  brez vizije je tlaka,

vizija in naloga pa sta upanje

sveta.

                            (z neke cerkve v Sussexu)
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Ustanovitev Društva svetovalcev

za laktacijo in dojenje Slovenije

V začetku meseca januarja je bila v
Celju ustanovna skupščina Društva
svetovalcev za laktacijo in dojenje
Slovenije, kjer je bil sklep o ustanovitvi
društva tudi sprejet. Ideja o ustanovitvi
društva je bila prisotna že nekaj časa in
začetek leta je bil primeren čas za to.
Društvo je ustanovljeno predvsem z
namenom:

 -  približati prednosti in pomen
dojenja čim širšemu krogu ljudi,
       -  povezovanja zdravstvenega in
laičnega osebja, ki aktivno deluje na
področju svetovanja pri dojenju,
       -  povezovanja in sodelovanja s
sorodnimi društvi, zvezami in
organizacijami, tako doma, kot tudi v
tujini,
       -  širitve znanja o dojenju med
zainteresiranimi in sicer z organizacijo
pripravljalnih tečajev za opravljanje
izpita za Mednarodno pooblaščenega
svetovalca za laktacijo in seveda
spodbujanje zainteresiranih za
opravljanje izpita,

- predvsem pa z namenom, da
bi čim več bodočih in doječih
mamic imelo na voljo
kakovostne informacije

takrat, ko jih potrebujejo.

Že dolgo je namreč znano, da ni dovolj
samo reči, da je dojenje najboljše.
Matere potrebujejo podporo pri dojenju
in dobre informacije, ki jim morajo biti
vedno dostopne. Kajti kako dolgo bo
mati dojila, je odvisno od številnih
dejavnikov in vzrokov. Najpogostejši
vzroki, da matere prehitro opuščajo
dojenje, so:

- ne vedo, kako pomembno je
dojenje,

- dvomijo o zadostni količini
mleka,

- nimajo nikogar, na katerega bi
se lahko obrnile v dvomih in
težavah,

- imajo premalo podpore v
okolju.

Dojenje je naraven, najboljši in
enostaven način prehranjevanja
novorojenčkov, dojenčkov in malih
otrok. Da je naraven in najboljši se
vedno znova potrjuje. Enostaven pa ni
vedno, saj mnogokrat terja ogromno
truda mater, zdravstvenega in
svetovalnega osebja in včasih tudi
očetov, kar potrjuje vedno več raziskav.

ZAHVALAZAHVALAZAHVALAZAHVALAZAHVALA
Ob izgubi drage mame Terezije
Voglar se zahvaljujem zdravnikom in
medicinskim sestram
Travmatološkega oddelka in Oddelka
za bolezni srca, pljuč in ožilja za
nudeno zdravljenje in nego;
zahvaljujem se tudi svojim
sodelavcem z Nevrološkega oddelka
in iz ambulante.

Alenka
Voglar

Zato naj bo naloga vseh, ki smo v stiku
z doječo žensko, skrb za stalno
izobraževanje in strokovno
izpopolnjevanje, saj bomo le tako znali
in mogli nuditi kakovostno strokovno
pomoč pri dojenju.

Cvetka Skale, dipl. m. s., IBCLC
Ginekološko porodniški oddelek

MISLI

Èe si se napotil proti cilju

in se med potjo začel

ustavljati, da bi kamenjal

vsakega psa, ki laja nate,

ne boš do cilja nikdar

dospel.

Dostojevski

Bodi prijazen; vsak, ki ga

srečaš, bije hudo bitko.

                    John Watson
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Uredite pred začetkom dela!
V naši bolnišnici se zaradi števila zaposlenih in zakonskih
predpisov pri zaposlovanju  dnevno srečujemo  s prihodi in
odhodi novih kadrov. To je v zadnjem času  zelo značilno
zlasti za delo zdravnikov sekundarijev in specializantov, ki
morajo  za izvedbo predpisanega programa v relativno
kratkem času opraviti program kroženja  med  več delodajalci.

Ko je sprejeta odločitev o zaposlitvi novega delavca, se vsem
mudi. Tako kandidati za zaposlitev, kot organizatorji dela si
želijo, da bi izbrani delavec čim prej nastopil delo. Ne glede
na to pa pred začetkom dela ne smemo pozabiti na temelj
za opravljanje dela, to je pogodba o zaposlitvi. Delavec ne
sme pričeti opravljati dela, dokler ni sklenil pogodbe o
zaposlitvi oziroma druge ustrezne pogodbe. Delo brez
pogodbe je delo na črno, takšno delo je prepovedano in
kaznivo in tega se moramo zavedati vsi, tako delavci,  še
zlasti pa  njihovi nadrejeni in kadrovska služba.

Za dosledno upoštevanje tega temeljnega načela je potrebno
pravočasno načrtovati nove zaposlitve in vse kandidate za
zaposlitev pred začetkom dela usmerjati v kadrovsko službo,
kjer je izveden postopek sklepanja pogodbe o zaposlitvi.
Začetek postopka je objava prostega delovnega mesta, ki
traja najmanj 8 dni, izbira ustreznega kandidata in
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev. Izbrani kandidat mora
pred prvim nastopom dela opraviti zdravniški pregled. Po

pridobitvi zdravniškega spričevala in predložitvi potrebne
dokumentacije je možno skleniti pogodbo o zaposlitvi in nato
nastopiti delo. Pri tujcih je postopek nekoliko daljši, saj je
potrebno pridobiti tudi delovno dovoljenje. Treba je upoštevati
tudi obveznost delodajalca, da delavcu najmanj tri dni pred
nameravanim začetkom dela ponudi predlog pogodbe o
zaposlitvi, pred nastopom dela pa pogodbo, ki jo mora
delavec pred nastopom dela tudi podpisati.

Enak postopek je potrebno izvesti tudi pred nastopom dela
občasnih zunanjih sodelavcev, ki v naši bolnišnici opravljajo
dopolnilno delo ali druge oblike dela v skladu z zakonom.
Tudi  volontersko pripravništvo,  delovna praksa, študentsko
in počitniško delo ter druge oblike dela v skladu z zakonom
se lahko izvajajo samo po predhodno sklenjeni pogodbi.

Poleg tega, da je delo  brez pogodbe nezakonito in kaznivo,
ima še druge  nezaželene posledice. Delavec brez pogodbe
ni ustrezno socialno in nezgodno zavarovan, niti mu
opravljenega dela ni mogoče plačati. Takšnih  učinkov si  ne
želimo niti kot delodajalec niti kot delavci, zato pred začetkom
dela upoštevajmo predpisane postopke.

Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Kadrovsko splošna služba

Preverjanje podatkov o

dejanskem bivališču
Vsak zaposleni v bolnišnici je v letu 2001, oziroma ob nastopu
dela izpolnil in podpisal izjavo, s katero je delodajalca obvestil
o kraju, iz katerega dnevno prihaja na delo. Izjava s podatki
o dejanskem bivališču je osnova za izplačilo potnih stroškov,
ti stroški pa so predmet različnih oblik  nadzora nad trošenjem
javnih sredstev, tudi računskega sodišča. V zadnjih mesecih
v kadrovski službi ugotavljamo, da nimamo točnih podatkov
o dejanskem bivališču  za vse zaposlene. Vsak delavec je
odgovoren za to, da delodajalcu sporoči točne podatke, ki
so potrebni za uveljavljanje njegovih pravic, in da sproti
obvešča o vseh spremembah.

Glede na navedeno vse zaposlene pozivamo, da vsako
spremembo bivališča, iz katerega dnevno prihajajo na delo,
takoj pisno sporočijo v kadrovsko službo. Zaradi nekaterih

nedavno ugotovljenih nepravilnosti pa  vse zaposlene
obveščamo, da  v letošnjem letu načrtujemo nadzor tako
nad upravičenostjo izplačila potnih stroškov kot tudi bolniških
staležev.

Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Kadrovsko splošna služba

MISEL

Ne napredovati pomeni

nazadovati.

    Latinski pregovor
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Erik daroval knjige
22. novembra 2005 je podjetje Era iz Velenja podarilo
otroškim oddelkom v celjski bolnišnici 130 knjig. Zbirali so jih
v tednu od 25. septembra do 1. oktobra 2005, ko je potekal
v Velenju 16. Pikin festival. Era je v tem času v okviru

Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija

Erik se je med otroci na oddelku prijetno počutil.
Erik – maskota podjetja Era iz
Velenja

Čeprav visoko letaš,

mehko pristaneš
Lepega novembrskega dne
smo se zbrali na letališču
Levec, da bi  odleteli z
balonom. V želodcih je bilo
nekaj tesnobe, ki pa je s
pripravami na polet hitro
kopnela. Na ta polet smo se
pripravljali že nekaj
mesecev, a je vedno kaj
prišlo vmes, da tega nismo
prej uresničili.

Vremenska napoved je bila
ugodna, saj je bilo nebo
jasno in brez vetra.
Pričakala sta nas dva
balona, ter prijetno opravilo,
usposobiti balon še za
polet. Nihče si ni
predstavljal, koliko dela je
samo s tem!

Srce nam je hitro bilo,
vendar se je z vsakim
metrom višine bolj
pomirjalo. Strah je počasi,

V želodcu nas je nekoliko
stiskalo

Težka je ta, balonarska!

Z višine se res vidi vse, ko se
ti neha vrteti v glavi

Pristanek je bil mehak in
prehitro je bilo konec vsega
lepega: samo pospraviti je bilo
treba in na svidenje še drugič!

Samo, da je še krst za nami!

prireditev, ki so na
festivalu potekale
pozvala svoje kupce naj
prinesejo svoje knjige in
jih darujejo otrokom, ki
se zdravijo v bolnišnici.
Knjige je na Otroški
oddelek kirurških strok
prinesel Erik, ki se je z
veseljem postavil pred
naš objektiv.

z vsakim metrom višine
bolj hitro kopnel. Občutki v
zraku pa so potem
enkratni!
Iz Levca smo leteli proti
Hudinji in dalje proti
Ljubečni, kjer smo pristali.
Ni čudno, kako si človek
želi, da bi lahko letel, saj je
pogled s ptičje perspektive
nekaj enkratnega. Svet
izpod neba je popolnoma
drugačen, kot tisti, ki ga
vsak dan vidimo. Polet je
bil miren,  mraza ni bilo
čutiti.

Na cilju pa nas je čakal še
drug, prijeten  obred:
balonarski krst.
Predlagam, da se
takšnega poleta udeležite
tudi vi, saj se občutkov ne da opisati, treba jih je doživeti!

Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo
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Kulinarični kotiček
Grahova juha s peteršiljem

Juho postrežemo z opečenimi kockami kruha

Sestavine:

o šopek peteršilja,

o čebula,

o p e t e r š i l j e v a

korenina,

o olivno olje,

o 50 dag

zmrznjenega graha,

o liter zelenjavne

jušne osnove,

o 1 dl smetane za

kuhanje ali kisle

smetane,

o sol, poper.

Peteršiljevo korenino ostrgamo in narežemo na tanka kolesca. Na

treh žlicah olja popražimo nasekljano čebulo. Dodamo peteršiljevo

korenino, grah, in nasekljan peteršilj. Popražimo in čez nekaj minut

prilijemo vročo jušno osnovo. Zavremo in kuhamo še deset minut.

Začinimo s soljo in poprom ter odstavimo. Vmešamo smetano.

Postrežemo z opečenimi kockami kruha.

Telečji zrezki s pomarančo

Maslo segrejemo ter dodamo žajbelj in meso

Zrezke opečemo z obeh strani

Sestavine:

o 60 dag manjših

telečjih zrezkov,

o 2 pomaranči,

o maslo,

o moka,

o 0,5 dl

p o m a r a n č n e g a

likerja,

o nekaj lističev

žajblja,

o peteršilj, jušna osnova,

o sol,

o poper.

Zrezke solimo in pomokamo. Maslo segrejemo ter dodamo žajbelj

in meso. Zrezke opečemo z obeh strani. Medtem ožmemo obe

pomaranči.

K dobro opečenim zrezkom prilijemo pomarančni liker. Ko izpari,

prilijemo še sok obeh pomaranč. Začinimo s soljo in poprom ter

dušimo še približno pet minut, vmes pa po potrebi prilijemo malo

jušne osnove.

Zapečen krompir s smetano

Jušno osnovo in smetano zmešamo ter začinimo s soljo, poprom

in nastrganim muškatnim oreškom

Krompir operemo in skuhamo v olupih

Sestavine:

o 1 kg krompirja,

o 2 dl jušne osnove,

o 3 dl smetane za

kuhanje,

o 8 dag naribanega

ementalerja,

o maslo,

o sol,

o poper,

o muškatni orešek.

Krompir operemo in skuhamo. Ohlajenega olupimo in narežemo

na pol centimetra debele rezine. Jušno osnovo in smetano

zmešamo ter začinimo s soljo, poprom in nastrganim muškatnim

oreškom.

Pečico ogrejemo na 200 °C. Krompir v plasteh naložimo v

nepregorno posodo, ki smo jo namazali z maslom. Vsako plast

krompirja pokapamo z mešanico jušne osnove in smetane.

Potresemo s sirom in kosmi masla. Pečemo približno pol ure.

Motovilec s pomarančo in medom

Pomarančam moramo odstraniti vso belo kožico

Preliv pripravimo iz dveh žlic

kisa, treh žlic olivnega olja,

medu, gorčice in

pomarančnega soka.

Sestavine:

o 25 dag motovilca,

o 3 pomaranče,

o rdeči vinski kis,

o olivno olje,

o žlička medu,

o žlička gorčice,

o 6 žlic pomarančnega soka,

o poper,

o 3 dag parmezana.

Parmezan narežemo na zelo tanke rezine. Motovilec očistimo,

operemo, in osušimo. Pomaranče olupimo in razdelimo na krhlje,

ki jim odstranimo vso belo kožico. Dve žlici kisa, 3 žlice olivnega

olja, med, gorčico in sveže stisnjen pomarančni sok razžvrkljamo

ter prelijemo motovilec in pomaranče.

Zmešamo in potresemo z rezinami parmezana. Po želji v solato

dodamo na trakove narezano panceto ali pršut.
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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, 17. marca 2006.
Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo
ime pa objavili v naslednjem Monitorju.

Žreb nagradne križanke v oktobrskem Monitorju

V uredništvo Monitorja smo prejeli 99 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: S SRCEM ZA SRCE, S SRCEM ZA
KORONAROGRAF.
Izžrebana nagrajenka je gospa Ruža Mavrič z Očesnega 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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