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Uvodnik

V prejšnji številki Monitorja sem pisala o
začetku poletja, dopustih, počitku in
pridobivanju novih moči in idej. Koledarsko
se je poletje poslovilo, vendar nas je
september razvajal s prijetno toploto in
soncem, kot da nas polni z dodatno energijo.
To bomo potrebovali, saj so pred nami naporni
meseci. V naslednjih dneh bomo sklepali
pogodbo z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, ki bo veljala od 1. 4.
2006 do 31. 3. 2007. V tem mesecu moramo
zaključiti enkratni dodatni program za
skrajševanje čakalnih dob, ki smo ga pridobili
v preteklem letu in ga na posameznih
področjih nismo uspeli realizirati. Poleg
enkratnega dodatnega programa smo dolžni
v celoti realizirati na teh področjih tudi
dogovorjene redne programe. Poleti smo se
prijavili za nove dodatne programe, ki jih bomo
morali realizirati do konca letošnjega leta. Z
dodatnim delom bomo bolnikom skrajšali
dolge čakalne dobe za posamezne operacije,
preglede in posege.
Pred koncem poletja smo pričeli z izgradnjo
četrtega nadstropja v novejšem delu
bolnišnice. To so še zadnji nedograjeni
prostori, ki so namenjeni hospitalni obravnavi
bolnikov. Nedokončan je še kletni del
prostorov, kjer pa tečejo pogovori in aktivnosti
za dokončanje, in sicer za preselitev Oddelka
za medicinsko rehabilitacijo ter ureditev
prostorov za nemedicinsko oskrbo bolnikov,
obiskovalcev, zaposlenih in drugih. S tem smo
vse bližje cilju, da bi ob 120-letnici celjske
bolnišnice po dolgih 30 letih v celoti usposobili
na novo zgrajen objekt.

Po poletnih počitnicah se je pretekli teden
ponovno sestal Svet zavoda. Osrednja točka
obravnave so bili rezultati poslovanja
bolnišnice v prvem polletju. Kljub temu, da
smo v celoti opravili predvideni program dela,
da smo realizirali večino enkratnih dodatnih
programov, in da smo vključili novo dejavnost
v planirane in realizirane postavke bilance
uspeha, izkazujemo ob polletnem poslovanju

negativni rezultat v višini 48,24 mio SIT. Pri
oceni vzrokov izgube ugotavljamo manj
prihodkov na postavki drugih prihodkov iz
opravljanja javne službe (trženje glavnega
laboratorija, službe za patomorfologijo in
citologijo, od prodaje krvi, zmanjšani prihodki
iz konvencij, manjše refundacije pripravnikov
in sekundarijev). Na odhodkovni strani smo
presegli nekatere planirane stroške, kot so
strošek dela, zdravstvenega materiala,
vzdrževanja, zunanjih medicinskih storitev ter
energije.
Svet zavoda je kritičen ob negativnem
rezultatu v prvem polletju. Skladno s finančnim
načrtom in usmeritvijo, da mora bolnišnica
usklajevati odhodke s prihodki, Svet zavoda
od vodstva bolnišnice in vodstev oddelkov
terja uravnoteženo poslovanje in do konca
leta poslovanje brez izgube.

Pred nami so kljub prihajajočim hladnim
mesecem vroči dnevi. Pozitivni poslovni
rezultat, ki ni samo zahteva Sveta zavoda,
ampak tudi naš cilj, je uresničljiv. Dodeljen
nam je nov enkratni dodatni program za
skrajševanje čakalnih dob, ki ga moramo
opraviti skupaj z rednim programom do konca
leta s čim nižjimi stroški, tako dela kot
materialov.
Do konca leta nas čaka realizacija projekta
reorganizacije, ki se v sedanji fazi izvaja v
okviru šestih izvedbenih projektov z
določenimi izhodišči in predvidenimi rezultati.

Svet zavoda je sprejel sklep o začetku
postopka za imenovanje strokovnega
direktorja naše bolnišnice. Sedanjemu
strokovnemu direktorju je 28. 2. 2006 potekel
štiriletni mandat in je od 1. 3. 2006 dalje na
podlagi sklepa Sveta zavoda opravljal funkcijo
kot vršilec dolžnosti. Svet zavoda bo o
imenovanju na podlagi javnega razpisa
sklepal na 9. redni seji 26. oktobra 2006.

Vzpostavitev sistema kakovosti terja obsežno
usposabljanje in informiranje zaposlenih o
zahtevah sistema vodenja in dokumentiranja.
Kakovost smo ljudje, izpeljali jo bomo s
sodelovanjem stroke in vseh drugih podpornih
struktur znotraj bolnišnice. Že naslednji mesec
bomo pričeli s prvim krogom seznanjanja in
usposabljanja vodstev oddelkov in celotnega
zavoda.

Pred nami so meseci polni aktivnosti, ki jih
bomo zmogli s sodelovanjem in usmerjenostjo
k zastavljenim ciljem.

Direktorica
Štefka Presker
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TO JE SBCTO JE SBCTO JE SBCTO JE SBCTO JE SBC

Služba za plan in analize
Že iz samega  naziva naše službe se da razbrati, da pri nas
planiramo in analiziramo. Postavlja se samo še vprašanje,
kaj planiramo in analiziramo. Na splošno lahko rečem, da
vse, kar je v povezavi z denarjem in poslovanjem bolnišnice.
Že takoj na začetku smo pri financah – seveda, plansko-
analitska služba pač sodi v okvir finančno ekonomske službe
bolnišnice. Denar se izraža v številkah in v številkah se odraža
tudi poslovanje bolnišnice. Torej imamo v naši službi opravka
s številkami. Številke pa niso same sebi namen, ampak imajo
v ozadju vedno neko vsebino – delovni proces, ljudi,
materiale…In prav vsebina, ki se skriva za številkami, je tudi
največkrat področje, okoli katerega se vrti delo plansko-
analitske službe. Zato je za našo službo poleg sodelovanja
z drugimi v okviru finančno ekonomske službe izredno
pomembno sodelovanje z nosilci vseh delovnih procesov v
bolnišnici – z zdravniki, zdravstveno nego, preskrbovalnimi
in tehničnimi službami…

sklepanje pogodbe z njim. Pogodba z ZZZS namreč odreja
kvoto denarja, s katero razpolaga naša bolnišnica. Da to kvoto
denarja zares pridobimo, je potrebno izpolniti delovni pro-
gram iz pogodbe. Potrebno je hospitalizirati toliko in toliko
pacientov, opraviti določeno število ambulantnih pregledov,
dializ, operacij. V plansko-analitski službi podrobno
spremljamo delovni program vsakega oddelka in opozarjamo
na odstopanja. V zadnjem času se poleg rednega programa,
ki je bolj ali manj že vnaprej določen, pojavljajo t.i. enkratni
dodatni programi. Ti programi tudi naši službi prinašajo kar
precej  dodatnega dela.

Finančni kolač, ki nam ga odreja Pogodba ZZZS, je potrebno
čim bolj racionalno porabiti. Zato pri nas splaniramo, kakšne
stroške si lahko privošči bolnišnica za prejeta denarna
sredstva – koliko denarja lahko porabimo za naše  plače, za
zdravstveni material, koliko lahko investiramo v novo
medicinsko opremo in vse drugo potrebno, koliko se lahko
izobražujemo….Vsi stroški se morajo uokviriti v predvidene
prihodke bolnišnice. V ta namen Svet zavoda sprejme
Finančni načrt bolnišnice. Seveda, Svet zavoda. Za Svet
zavoda v plansko-analitski službi pripravljamo gradiva in
informacije v zvezi s poslovanjem bolnišnice – obdobna
poročila o poslovanju, različne analize…

Dve Tanji, Marjetka in Irena...

V plansko-analitski službi trenutno delamo štiri. Dve Tanji
(Tanja Bajagič, Tanja Korenjak), Marjetka Godec in jaz. Naša
kolegica Mojca Vukmanič je trenutno na porodniškem
dopustu. Vsaka od nas načeloma pokriva določeno področje,
ko pa je potrebno, vse delamo vse. In katera so ta področja?
Najpomembnejše je seveda tisto, ki se nanaša na ZZZS in

…. in cele skladovnice podatkov

Na splošno lahko rečemo, da v naši službi pripravljamo
informacije za zunanje in notranje uporabnike. Najpogostejši
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Učni zavod -

priznanje, nove naloge
Novembra 2005 je bil sprejet  nov Pravilnik o pogojih, ki jih
mora izpolnjevati učni zavod  za izvajanje praktičnega pouka
dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov
za  podelitev naziva učni zavod – Ur. list št. 103/2005. Splošna
bolnišnica Celje je  skladno z določili  citiranega pravilnika
zbrala potrebno dokumentacijo, vključno z izpolnjevanjem
pogojev  mentorjev za posamezna strokovna področja,   ter
vlogo  v predvidenem roku  predložila Ministrstvu za zdravje.

Večina naših predlogov je bila upoštevana. Kandidirali smo
praktično za vsa strokovna področja, ki jih pokrivamo v
izvajanju zdravstvene dejavnosti v naši bolnišnici. Že ob
predložitvi  vloge  smo vedeli, da ponekod ne izpolnjujemo
kriterija  3 strokovnih oseb za usposabljanje dijakov oz.
študentov na določenem  strokovnem  področju. Z odločbo
Ministrstva za zdravje je bilo ugotovljeno, da imamo najmanj
tri strokovne sodelavce usposobljene za naslednja strokovna
področja: zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija,
medicina, kemijska tehnologija, farmacija in laboratorijska
biomedicina, ter po dva strokovna sodelavca za področje
delovne terapije in socialnega dela. Komisija, ki jo je imenoval
minister za zdravje, mu je podala predlog za imenovanje
Splošne bolnišnice Celje  v  naziv učni zavod za  področja:
izvajanje praktičnega pouka srednjega strokovnega
izobraževalnega programa  tehnik zdravstvene nege,
farmacevtski tehnik in laboratorijski tehnik, srednjega
poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec,
študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa
zdravstvene nege, fizioterapije, radiologije in laboratorijske
biomedicine  ter študentov univerzitetnega študija  programa
medicina, farmacija in kemijska tehnologija.

Na  odločbo o zavrnitvi vloge za področje delovne terapije in
socialnega dela  nismo ugovarjali, ker v resnici zaposlujemo
samo po dve delavki  z dejansko strokovno izobrazbo
omenjenih področij. V začetku septembra smo poslali vlogo
za podelitev naslova učni zavod za področje  delovne terapije

na Ministrstvo za zdravje tudi zaradi  prošnje Visoke šole za
zdravstvo v Ljubljani, ki nas je zaprosila za sodelovanje pri
praktičnem usposabljanju študentov visoko strokovnega
študijskega  programa delovne terapije, poleg tega pa še za
področji babištva in sanitarnega inženirstva. Za ti dve področji
pri prvi vlogi nismo kandidirali. Področje zdravstvene nege
smo namreč že v prvi vlogi Ministrstvu za zdravje  predstavili
po strokovnih področjih, brez posebne izpostavitve babištva,
sanitarno inženirstvo  pa nima zaposlenih treh strokovnih
delavcev – poleg ene diplomirane sanitarne inženirke ga
pokrivajo drugi strokovni delavci. Odgovora  na to vlogo še
nimamo. Iščemo še dopolnilne informacije za področje
socialnega dela, da bi tudi za to področje ponovno kandidirali
za naziv učni zavod.
Določila pravilnika  o izpolnjevanju pogojev za učni zavod so
se s prejšnjim pravilnikom smiselno uporabljala tudi za
izvajanje pripravništva na posameznih strokovnih področjih.
Določilo ob uveljavitvi novega pravilnika ni bilo preklicano,
pa tudi ne omenjeno, zato smo to  vprašanje že poslali na
Ministrstvo za zdravje. Odgovor Ministrstva je za nas
pomemben, še bolj pa dejstvo, da smo z odločbo  Ministrstva
za zdravje o imenovanju v učni zavod za omenjena področja
dobili tudi zadolžitev  praktičnega izobraževanja in
usposabljanja dijakov in študentov, saj jih po pridobitvi naziva
ne smemo odkloniti. Podrobnosti sodelovanja med
izobraževalnimi zavodi in izvajalci v odločbi o nazivu učni
zavod niso opredeljene, so pa predmet medsebojnih  pogodb
o sodelovanju (12. člen Pravilnika o izpolnjevanju pogojev…).
Naziv učni zavod Splošni bolnišnici Celje  podeljuje
pooblastila za izobraževanje in usposabljanje številnih mladih
ljudi, ob tem pa nalaga obveznost stalne strokovne rasti,
sledenja strokovnemu razvoju, skrbi za kakovost, dobro
organiziranost in vključevanje  učnih procesov v strokovno
delo, ki ga bolnišnica že sedaj uspešno izvaja.

Andreja Zelič, univ. dipl. org.
Kadrovsko splošna služba

zunanji uporabnik naših informacij je naš lastnik -  Ministrstvo
za zdravje, poleg njih veliko sodelujemo z Združenjem
zdravstvenih zavodov, pa z ZZZS, ki smo ga že omenili.
Večino informacij pa seveda pripravljamo za poslovodstvo
naše bolnišnice, predstojnike oddelkov in služb.
Najpogostejše zahteve in odgovore, ki jih od nas pričakujejo,
so: koliko nas to stane, ali se nam to splača, v katerem
primeru se nam to splača, kaj narediti, da pridobimo dodaten
denar od ZZZS-ja, da še kaj dodatnega zaslužimo na trgu?
Za končno številko ali preglednico, ki nam da odgovor na ta

vprašanja, je ponavadi veliko analiz, znanja, tehtanja,
kombiniranja, poizvedovanja,  razmišljanja…

Torej, vse to je plansko analitska služba. Največkrat si ob
dnevih, ki nas spominjajo na datum našega rojstva, v plansko
analitski službi med sabo zaželimo, da bi se še vnaprej
razumele tako, kot do sedaj. Hkrati pa si  želimo čim boljšega
sodelovanja z vsemi drugimi sodelavci v naši bolnišnici.

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

investicijske

aktivnosti
V letošnjem letu nam je od Ministrstva za zdravje uspelo pridobiti
sredstva za dokončanje zadnjega bolniškega oddelka v novem delu
bolnišnice, v IV nadstropju t.i. »stolpnice«. Tako bodo po skoraj
tridesetih letih od izgradnje skeleta novega dela bolnišnice dograjeni
tudi bolniški oddelki. Za dokončanje nam sedaj ostanejo samo  še
kletni prostori.
Vrednost investicije v gradbeno obrtniška in inštalacijska dela je
212 mio sit, zaključena pa bodo v januarju 2007. Poteka tudi že
razpis za opremo, ki jo bo prav tako skoraj v celoti plačalo MZZ.
Vrednost opreme ocenjujemo na cca 70 mio sit. Če bo razpis
uspešno zaključen (brez zapletov), bi se lahko Oddelek za splošno
in abdominalno kirurgijo preselil v nove prostore predvidoma  marca
prihodnje leto.
Oddelek bo imel 12 triposteljnih sob in bo po standardu podoben
ostalim oddelkom v novem delu bolnišnice (npr. travmatološkemu).
Ostale večje aktivnosti na področju investicij so še:
- priprava projektne dokumentacije za oddelek medicinske
rehabilitacije, ki bo v kletnih prostorih novega dela bolnišnice.
Predvidevamo, da bi z izgradnjo pričeli naslednje leto, investicijo
pa naj bi financiralo MZZ.
- Priprava projektne dokumentacije za adaptacijo bolnišnične
lekarne.
Začetek del naj bi bil konec leta, financirana pa bodo iz
bolnišničnega proračuna. Adaptacija bo potekala v treh etapah, in
sicer bo najprej urejen laboratorij, nato prostori za pripravo
citostatikov in na koncu lekarniški skladiščni prostori.
- V zaključni fazi je projektiranje za nove prostore uprave (v prostorih
bivše zdravstvene šole nad kuhinjo).
- Pripravljajo se osnove za projektiranje novega urgentnega bloka
(na lokaciji sedanje »septike«). Sredstva za to investicijo bomo
poskušali pridobiti iz evropskih skladov.
- Poteka že tretji razpis za oddajo kletnih prostorov v zakup za
potrebe tržnih programov. Žal ni ponudnikov oz. bomo pogoje
zakupa morali prilagoditi. Postopke vodi MZZ.
- V zaključni fazi je razpis za dobavo in montažo nove gama kamere
za potrebe nuklearnega oddelka. Vrednost celotne investicije je
cca 115 mio sit in jo v celoti financira bolnišnica. Obratovati bo
začela predvidoma v začetku prihodnjega leta.
- Do konca leta bo urejen recovery za potrebe uroloških operacijskih
dvoran in ustrezno prezračevanje le- teh.
- V fazi montaže je plaščni kabinet v pralnici.
- Potekajo še razpisi za izgradnjo bifeja na polikliniki, asfaltiranja
parkirišč, delno adaptacijo kotlovnice, adaptacijo strehe nad
očesnim in otroškim kirurškim oddelkom…. Seveda se bomo s
sprožanjem posameznih investicij prilagajali finančnemu stanju
bolnišnice.

Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž.
Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Poročanje o

delovanju

notranjega nadzora

javnih financ v

bolnišnici za leto

2006 je obvezno
Vsaka sodobna organizacija je izpostavljena nevarnostim, ki
ogrožajo uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Tudi naša
bolnišnica pri tem ni izjema. Obvladovanje tveganj  je izredno
zahtevna naloga. Eden od načinov učinkovitega obvladovanja
tveganj je vzpostavitev sistema notranjega nadzora javnih financ
(NNJF), ki ga predpisuje zakonodajalec. Sestavljajo ga notranje
kontrole, finančno poslovodenje in notranji nadzor. O vzpostavitvi
in delovanju tega sistema morajo javne bolnišnice obvezno poročati.
Poročilo vsebuje izjavo, ki temelji na ugotovitvah notranje revizije,
na ugotovitvah revizorjev Računskega sodišča RS, revizorjev Urada
za nadzor proračuna in podobno.
Za področja, ki jih revizorji niso pregledali, pa je potrebno podati
izjavo na osnovi ocenitve s pomočjo vprašalnika, ki ga izpolnijo
odgovorni nosilci posameznega poslovnega področja.
V letošnjem letu bomo tudi v naši bolnišnici prvič izvedli ocenitev s
pomočjo samoocenitvenega vprašalnika. Vprašalnik je del
metodologije, ki jo je predpisalo Ministrstvo za finance RS. Vsebuje
vprašanja, ki se nanašajo na naslednjih  pet vsebinskih področij:
1. kontrolno okolje,
2. ocenjevanje tveganj,
3. kontrolne aktivnosti,
4. informiranje in komuniciranje ter
5. nadziranje.

Prejemniki samoocenitvenega vprašalnika bodo vodje
organizacijskih enot oz. nosilci posameznih poslovnih procesov v
bolnišnici. Z namenom zaobjeti glavne poslovne procese v
bolnišnici bodo vprašalnik prejeli predstojniki medicinskih oddelkov
in služb, strokovni direktor bolnišnice, glavna medicinska sestra
bolnišnice, pomočniki direktorice, vodja informatike, vodja nabavne
službe in vodja plansko analitske službe.  Vsak posamezni
prejemnik bo odgovarjal na vprašanja z vidika svojega poslovnega
področja.  Z ustrezno obdelavo odgovorov bomo izračunali skupno
oceno posameznega vsebinskega področja v bolnišnici. Vprašalniki
bodo skupaj z navodili  predvidoma razdeljeni v mesecu novembru.
Razdelitev samoocenitvenih vprašalnikov in obdelavo odgovorov
bo v skladu z navodili izvedla Služba za notranjo revizijo v bolnišnici.
Rezultat obdelave bo ena od osnov za poročilo o delovanju NNJF
v naši bolnišnici.

Irma Kovač, univ. dipl. ekon., univ. dipl. org.
Direkcija
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Vse programe iz tabele je potrebno v celoti  realizirati do
31. 12. 2006, zato je potrebno z njihovo realizacijo  pričeti
takoj.

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

Enkratni dodatni programi
Za povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev se na
področja z dolgimi čakalnimi dobami usmerjajo dodatna
finančna sredstva.  Za enkratne dodatne programe so bila
zagotovljena sredstva  v pogodbenem letu 2005, prav tako
pa so tudi v pogodbenem letu 2006.

Enkratni dodatni programi (EDP) iz  pogodbenega leta 2005
so se pričeli izvajati v letu 2005. Prvotni namen je bil, da se
realizirajo do konca leta 2005, vendar se je rok za realizacijo
podaljšal v leto 2006. Dokončen rok za njihovo realizacijo se
tako izteče 31.10. 2006.  Skupna vrednost EDP, ki so se
prenesli v leto 2006, je 213,9 mio.
V Splošni bolnišnici Celje smo večino pridobljenih EDP iz
leta 2005 že realizirali, kar je razvidno iz spodnje tabele.

Tabela1:Realizacija enkratnih dodatnih programov iz leta
2005 v obdobju januar-avgust 2006

Enkratni dodatni  programi iz pogodbenega leta 2006

SB Celje se je v mesecu juliju 2006 prijavila na razpis za
enkratni dodatni program v letu 2006 v skupni višini 370,2
mio sit. Za programe, pri katerih se na ravni Slovenije tekoče
spremljajo čakalne dobe, se je SB Celje prijavila v višini 174,8

mio sit. Poleg teh, že vnaprej opredeljenih, pa SB Celje
ugotavlja dolge čakalne dobe in potrebe po razširitvi
programov tudi na nekaterih drugih področjih. Za ta smo se
prijavili v višini 195,4 mio sit. Pri tej drugi vrsti programov
smo se prijavili tako na bolnišnične, kakor tudi na
specialistično ambulantne. Pri vseh programih smo se glede
na razpisne pogoje prijavljali za dodatne zmogljivosti v
obdobju september do december 2006.
Od Ministrstva za zdravje smo 29. 9. 06 prejeli podatke o
končno odobrenih enkratnih dodatnih programih za leto
2006. Skupna vrednost EDP, pridobljenih za leto 2006, je
193,1 mio.   Podatke o količini posameznih programov za
SB Celje navajamo v spodnji preglednici.

Tabela 2: Odobreni enkratni dodatni programi  2006 za SB
Celje

Dnevi zdravja - 30. november

do 2. december 2006
Na celjskem sejmišču bodo v začetku letošnjega decembra
organizirali novo kongresno – sejemsko prireditev, ki so jo
poimenovali Dnevi zdravja. Na prireditvi, ki bo potekala vsako
drugo leto, se bo strokovni javnosti predstavilo slovensko
zdravstvo, s predstavitvijo posameznih zdravstvenih
dejavnosti, z najnovejšimi dosežki na medicinskem področju
in pogledi na svoj prihodnji razvoj.
Celjski sejem pripravlja prireditev v sodelovanju z

Ministrstvom za zdravje RS, Zdravniško zbornico RS,
Slovenskim zdravniškim društvom, Lekarniško zbornico
Slovenije, Slovenskim farmacevtskim društvom, Sekcijo
zobotehnikov in inženirjev zobne protetike pri GZS, Zbornico
zdravstvene nege Slovenije, Inštitutom za varovanje zdravje,
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Združenjem
Zdravstvenih zavodov Slovenije, Skupnostjo socialnih
zavodov RS, Nacionalnim svetom invalidskih organizacij,
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Mestno občino Celje in mnogimi drugimi institucijami in društvi
s področja zdravstva in socialnega varstva.

Prireditev ne bo namenjena le strokovni, temveč tudi širši
javnosti, saj bo del vsebin namenjen promociji zdravega
načina življenja, preprečevanju in zgodnjem odkrivanju
različnih bolezni, življenju in soočanju z različnimi
boleznimi…, torej vsebin, ki se tičejo vseh ljudi.

Dnevi zdravja so zasnovani v dveh delih. Prvi del zajema
kongresno prireditev, v okviru katere bodo organizirana
predavanja, okrogle mize, delavnice. Drugi del prireditve pa
bo namenjen razstavi in predstavitvi posameznih

zdravstvenih ustanov, zdravilišč, farmacevtskih organizacij,
združenj, društev.

Gre za največjo kongresno – sejemsko prireditev s področja
zdravja, ki je bila do sedaj organizirana v Sloveniji, zato bo
na njej sodelovala tudi Splošna bolnišnica Celje. To bo
namreč priložnost, da tako našim bolnikom kot širši slovenski
javnosti predstavimo dosedanje delovanje in razvojno
naravnanost bolnišnice ter utrdimo ugled in zaupanje v našo
ustanovo.

Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija

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

Branka Šket, dipl. m. s. -
Glavna medicinska sestra oddelka za

žilno kirurgijo
V Monitorjih zadnjih dveh, treh let smo predstavili že vrsto ljudi, ki pomagajo tako ali drugače pisati zgodbo naše
ustanove. In ko smo na uredniškem sestanku za številko, ki jo imate pred seboj, razmišljali, komu bomo tokrat
namenili stran ali dve, smo se odločili, da ju zapolnimo z mislimi Branke Šket, glavne medicinske sestre oddelka za
žilno kirurgijo. Zakaj? Zato, ker smo jo skozi njene članke, s katerimi redno sodeluje v Monitorju, malo že spoznali
in začutili silno pozitivno energijo, ki se skriva v njej.

Branka Šket je v Splošno bolnišnico Celje prišla 1. avgusta
1981. To je bila njena prva zaposlitev, in kot hitro doda, tudi
zadnja. Kot srednja medicinska sestra je svojo kariero začela
na Oddelku za kirurgijo roke, opekline, plastično in
rekonstruktivno kirurgijo, ob reorganizaciji Oddelka za
splošno in abdominalno kirurgijo, februarja 2002, in po diplomi
na Visoki zdravstveni šoli v Ljubljani, pa je prevzela vodenje
zdravstvene nege na Oddelku za žilno kirurgijo. Čeprav si je
v najstniških letih želela med novinarje, zanimali pa so jo
tudi tuji jeziki, danes svoje odločitve ne obžaluje. Prehod iz
ene stroke v drugo pa je bil dokaj težak in je zahteval dosti
dodatnega izobraževanja.

Če si glavni, še ne pomeni da vladaš
Svoje delo in vlogo glavne medicinske sestre sprejema in
opravlja z vso potrebno odgovornostjo. Meni, da je največja
zmota ta, da ti vodilni položaj prinese možnost vladanja.
Predvsem strokovno opravljeno delo, pa posluh za soljudi,
odgovornost do stroke, bolnikov, sodelavcev in ustanove so
temelji, na katerih gradi svoj lik glavne medicinske sestre.
Kljub temu, da svoje delo opravlja že 25 let, se včasih še
vedno znajde v kakšni krizni situaciji. »Ni vse rutina, novosti
včasih prinesejo tudi kanček negotovosti, vendar je kot glavna
medicinska sestra ne smem pokazati«, pravi. Takrat mora

stati v prvi bojni vrsti in odgovornost prevzeti nase. Sicer pa
pravi, da ima srečo, saj vodi mlad kolektiv, delaven in željan
novega znanja. Sodelujejo tudi pri pripravi bolnišnične
dokumentacije zdravstvene nege.

Lepa beseda dober odziv najde
Pri delu z ljudmi, pa naj so to sodelavci, bolniki ali njihovi
svojci, stavi na pošten, odkrit odnos ter pravilen način
komunikacije. V neprijetnih situacijah ponavadi nekajkrat

Branka Šket
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globoko zadiha in nato z nasmehom razoroži še tako
nataknjenega ali jeznega sobesednika. Po njenih izkušnjah
je to najboljši način prebijanja ledu in pogovor nato ponavadi
čisto drugače steče. Tudi sicer je Branka Šket izredno
pozitivna osebnost, ki v sebi in drugih vedno išče dobre
lastnosti. Pravi, da ji je ta lastnost lastna in da jo rešuje v
številnih, takšnih in drugačnih situacijah.

Majhnost oddelka ima prednosti in pomanjkljivosti
Oddelek za žilno kirurgijo je zadnja leta šel skozi številne
spremembe. Vsaka je po svoje vplivala na delo zdravstvene
nege. Majhnost oddelka njegova glavna medicinska sestra
z organizacijskega vidika sicer vidi kot prednost, saj sta
preglednost in s tem nadzor velika. Žal ji je le, da sta oddelek
in stroka, ki se na njem razvija, prav zaradi majhnosti
velikokrat spregledana. Še vedno namreč prevladuje mnenje,
da so glavnina njihovega dela krčne žile in amputacije udov,
čeprav temu že nekaj časa ni tako. Tudi zato, da bi izboljšali
prepoznavnost svojega oddelka, redno sodelujejo v številnih
aktivnostih, od pisanja člankov do organizacije strokovnih
srečanj in članstva v novoustanovljenem slovenskem
združenju za žilno kirurgijo.

Perfekcionistka
Pravi, da če česa, potem ne mara polovičarstva. Stvari, ki se
jih loti, želi speljati brezhibno. Doma in v službi. Čeprav loči
življenje doma in v službi, se ji zadnje čase dogaja, da službo
velikokrat nese domov. Do svojega dela in nenazadnje do
bolnišnice namreč čuti veliko odgovornost in pripadnost. In
slednjo zadnje čase pri delavcih naše ustanove vedno bolj
pogreša. Sama vedno s ponosom pove, kje dela, in od kod
prihaja. Tudi zato ni presenetljiv njen odgovor na moje zadnje
vprašanje. Vprašala sem jo namreč, kje vidi Splošno
bolnišnico Celje čez 10 let. Na enako vprašanje je namreč v
prejšnji številki Monitorja odgovarjal njen sodelavec,
predstojnik oddelka Tomo Šibli, pa me je zanimala njuna
usklajenost.
»Dobro kaže. Stroka stalno napreduje, splošno pozitivno
mnenje in zaupanje naših pacientov se večata. Stavim na
svoje sodelavce, zato vidim našo bolnišnico kot uveljavljeno
in priznano.«

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje

Seznam aktivnih udeležb na kongresih in

seminarjih za obdobje julij-september 2006
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Stanje

zaposlenih na

dan 30. 9. 2006
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v

mesecu  juniju, juliju, avgustu in septembru 2006)

Stanje zaposlenih na dan 30. 9. 2006:
Skupaj: 1651 delavcev

Prihodi v mesecu  juniju, juliju, avgustu in septembru 2006
o 1 zdravnik  specialist anesteziologije
o 2 zdravnika specialist splošne kirurgije
o 9 zdravnikov specializantov
o 11 zdravnikov sekundarijev
o 1 univ.dipl.pravnik
o 8 diplomiranih  medicinskih sester
o 6 zdravstvenih tehnikov
o 2 zdravstvene administratorke
o 1 vratar - informator

Odhodi v mesecu  juniju, juliju, avgustu in septembru 2006

o 1 zdravnik specialist ortoped (dopolnilno
delo)

o 1 zdravnik  specialist rentgenolog
o 1 zdravnik specialist anesteziolog
o 11 zdravnikov  specializantov
o 6 zdravnikov  sekundarijev
o 1 diplomirana medicinska sestra
o 1 diplomirana delovna terapevtka
o 1 diplomirana fizioterapevtka
o 1 VMS
o  4 zdravstveni tehnikI
o 1 laboratorijska tehnica

Delovni jubileji
10 LET

1. Darja Šuper, Urgentni oddelek
2. Sonja Racman, Oddelek za medicinsko

rehabilitacijo
3. Nikolaja Zagoričnik, Nevrološki oddelek
4. Lucija Gabršček, Oddelek za intenzivno interno

medicino
5. Elizabeta Kuder, Oddelek za nuklearno medicino

20 LET
1. Silva Kolar, Služba za investicije, preskrbo in

vzdrževanje
2. Nada Pintar, Služba zdravstvene nege
3. Irena Lesjak, Služba zdravstvene nege
4. Ado Peer, Služba zdravstvene nege
5. Metka Zagode, Ginekološko porodniški oddelek
6. Irena Perinić, Ginekološko porodniški oddelek
7. Karmen Gabriel, Ginekološko porodniški oddelek
8. Ivanka Fajs, Urgentni oddelek
9. Lidija Berišaj, Urološki oddelek
10. Marjana Kovačič, Oddelek za otrorinolaringologijo

in cervikofacialno kirurgijo
11. Martina Skamen, Oddelek za otrorinolaringologijo

in cervikofacialno kirurgijo
12. Bogdana Cehner, Urološki oddelek
13. Mateja Cerar, Oddelek za skupne potrebe

kirurgije
14. Mojca Turnšek, Urgentni oddelek
15. Boris Kvac, Oddelek za skupne potrebe kirurgije
16. Darja Veršnik, Urgentni oddelek
17. Mateja Železnik, Očesni oddelek
18. Hajdi Gornik, Oddelek za laboratorijsko

diagnostiko
19. Marjana Beršnjak Gorošpevšek, Oddelek za

medicinsko rehabilitacijo
20. Olga Lebeničnik, Oddelek za sistemske in

presnovne bolezni
21. Brigita Pavčnik, Oddelek za ledvične bolezni s

centrom za dializo
22. Simona Pukl, Oddelek za bolezni prebavil
23. Nevenka Verboten, Dermatovenerološki oddelek

30 LET
1. Valerija Lipovšek, Služba za investicije, preskrbo

in vzdrževanje
2. Jadranka Vrdoljak, Služba za investicije, preskrbo

in vzdrževanje
3. Antonija Kovač, Služba zdravstvene nege
4. Srečko Ferlež, Elektro delavnica
5. Štefka Kvas, Ginekološko porodniški oddelek
6. Ema Podgrajšek, Urološki oddelek
7. Milena Kuder, Urološki oddelek

8. Jasna Wimer, Urgentni oddelek
9. Katarina Preložnik, Nevrološki oddelek
10. Irena Vodeb, Oddelek za laboratorijsko

diagnostiko
11. Ljudmila Šmerc, Oddelek za ledvične bolezni s

centrom za dializo
12. Marta Štampe, Oddelek za infekcijske bolezni in

vročinska stanja
13. Mirjana Zagradišnik, Oddelek za intenzivno

interno medicino

Vsem jubilantom čestitamo!
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Študijski dosežki naših

sodelavcev v zadnjem

obdobju

Visokošolsko središče Novo mesto:
Stanislav Mulej,  si je 26.06.2006 pridobil naziv »diplomirani
ekonomist«

MF Ljubljana
Dr.Alenka Repše Fokter, dr. med. je 10.06.2006 pridobila na
MF v Ljubljani akademski naslov doktorja znanosti.

Visoka zdravstvena šola v Mariboru:
Blanka Ostrožnik, dipl.m.s., - 13.07.2006

Ministrstvo za zdravje
mag. Franc Tratar, mag. farm., je  dne 30.05.2006 opravil
specialistični izpit iz klinične farmacije in pridobil naziv » spe-
cialist klinične farmacije«

asist. mag. Lidija Gobec, mag. farm.., je dne 15.06. 2006
opravila specialistični izpit iz medicinske biokemije in pridobila
naziv »specialistka medicinske biokemije«

Zdravniška zbornica
Katarina Meštovič Popovič, dr. med., j e dne 07.07.2006
opravila specialistični izpit s področja pediatrije

Abitura
Simona Komplet, je 01.06.2006, opravila diplomski izpit in si
pridobila naziv » komercialist«

ZAHVALA

Spodaj podpisani sem bil v zadnjem tednu septembra
hospitaliziran na Oddelku za ortopedijo in športne poškodbe v
Celju.
Želel bi se zahvaliti vsem, ki ste mi v tem času pomagali,
predvsem kolegoma Samu K. Fokterju in Marku Kotniku za
urejanje urgentnega sprejema, usklajevanja glede diagnostike
in izvedbo operativne terapije; vsem sestram za enotedensko
nego in skrb; radiološkemu inženirju Marku Jagriču za izvedbo
slikovne diagnostike; ekipi operacijske dvorane št. V in
anesteziološki ekipi za vzpodbudne besede; pa morda še komu
ki sem ga nehote izpustil... 
Hudo je biti bolan, težko je to sprejeti, sploh če delaš v zdravstvu
in si mlad.
Zgoraj omenjeni so mi marsikaj olajšali, zato si v času, ko po
nas večinoma dežujejo samo kritike, zaslužijo veliko pohvalo.
 
Lep pozdrav ter srečno in uspešno delo še naprej!

Marko Drešček
Zdravstveni dom Šentjur

POMEMBNA OBVESTILA

ALI VESTE

1. da je za podaljšanje obveznega zdravstvenega 

zavarovanja otroka, ki se še šola,  ob dopolnitvi

18. leta potrebno predložiti potrdilo o šolanju v

kadrovsko službo - če ima sklenjeno zavarovanje

preko starša, zaposlenega  v bolnišnici, izredni

študenti poleg potrdila o vpisu še potrdilo Zavoda

za zaposlovanje, da niso iskalci zaposlitve;

2. da je za dijake in študente za namen obveznega

zdravstvenega zavarovanja  potrebno potrdila o

šolanju obnavljati z vsakim začetkom šolskega

leta;

3. da je za napredovanje zaposlenih v zdravstvu

potrebno (sproti, za vsako ocenjevalno obdobje)

predložiti potrdila o strokovnem izpopolnjevanju

v referat za izobraževanje...  ?

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za
informiranje in trženje ali na e-mail
danijela.gorisek@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 24. novembra
2006.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

ŠALI

POTREBNA ZRAKA
”Mami, malo grem vem, da se naužijem

čistega zraka” je rekla petnajstletnica.

”V redu, toda čistemu zraku povej, da moraš

biti doma do devetih!”

POMEMBNI STRICI
”Moj stric je župnik in vsi mu rečejo častiti.”

”Moj stric je škof in vsi mu rečejo ekselenca.”

”Moj stric je pa težak 170 kg in vsi ki ga vidijo

rečejo: O moj bog!”
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MEDICINSKA STROKAMEDICINSKA STROKAMEDICINSKA STROKAMEDICINSKA STROKAMEDICINSKA STROKA

IN MEMORIAM –

 Prim. Janez Jenšterle 1922- 2006

V lepem, sončnem popoldnevu, 31. avgusta, smo se na Mestnem celjskem
pokopališču poslovili od prim. Janeza Jenšterla, dr. med., specialista kirurgije.

Prim. Janez Jenšterle se je rodil 18. decembra 1922 v Lokah pri Trbovljah. Po
končani osnovni šoli je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Ko je opravil maturo, se je
po zgledu očeta zdravnika tudi sam odločil za zdravniški poklic. Vpisal se je na
Medicinsko fakulteto v Ljubljani, vojna vihra 2. svetovne vojne pa mu je močno
spremenila življenje.
Kot zavednega Slovenca so ga italijanske oblasti internirale v taborišče v Gonarsu.
Po osmih mesecih trpljenja v taborišču in po kapitulaciji Italije se je septembra
1943 vrnil v Ljubljano. Priključil se je NOB. Vse do konca 2. svetovne vojne je bil
kot bolničar in sanitetni referent v partizanskih enotah v Sloveniji.
Vojaške oblasti so ga 16. maja 1945 mobilizirale v JLA. Med službovanjem je
menjal številne vojašnice v Bosni, Makedoniji in Srbiji. V tem času je leta 1951
končal študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani.
Kot sanitetni častnik je služboval v vojašnicah Makedonije in južne Srbije.
Ko je dobil specializacijo iz kirurgije, se mu izpolnila dolgoletna želja, postati kirurg.
Specialistični izpit iz splošne kirurgije je 1959. leta opravil na VMA v Beogradu. Leto za tem je postal sanitetni
podpolkovnik in načelnik kirurškega oddelka Vojne bolnice v Nišu.
Kirurški oddelek Vojne bolnice v Nišu je dodobra posodobil in na novo opremil. Postal je zelo cenjen in iskan vojaški
kirurg, tako da so se na oddelku zdravili številni civilni prebivalci južne Srbije. Ves čas si je silno želel priti nazaj v
svojo drago Slovenijo. Ta želja se mu je končno izpolnila jeseni 1966, ko mu je uspelo zapustiti JLA.

Službo v Splošni bolnišnici Celje je nastopil 1. 9. 1966. Postal je vodja visceralne notranje enote. Celjski kirurgi so
kmalu opazili njegovo odlično znanje kirurgije in veliko operativno spretnost. S svojo operativno tehniko je oplemenitil
priznano »celjsko kirurško šolo«.
Leta 1969 je postal predstojnik kirurgije. Kirurški odseki so se nato pod njegovim vodstvom kadrovsko in strokovno
osamosvojili in prešli v kirurške oddelke.
Leta 1974 je postal predstojnik skupine kirurških oddelkov in predstojnik oddelka za kirurgijo notranjih organov.
Po reorganizaciji je 1977 postal predsednik KPO TOZD Center operativni oddelki z anestezijo.
Od 1981. leta  je bil član kolegijskega poslovodnega organa za področje specialističnega in hospitalnega zdravstvenega
varstva v Zdravstvenem centru Celje.
Leta 1986 je zapustil Oddelek za kirurgijo notranjih organov in postal predstojnik nove Poliklinike.
Upokojil se je leta 1989.

Prim. Janez Jenšterle je bil zelo ugleden zdravnik ter spoštovan in cenjen kirurg. Bil je vojaško strog, načelen,
pravičen do kolegov in zelo zavzet za vsakega bolnika.
Bil je vrhunski kirurg in spoštovan učitelj mnogim generacijam mlajših kirurgov. V celjsko kirurgijo je uvedel številne
nove operativne metode, zlasti s področja torakalne kirurgije in kirurgije požiralnika. Organiziral je številna strokovna
srečanja, med njimi tudi zelo odmevno strokovno srečanje slovenskih in hrvaških kirurgov v Rogaški Slatini. Svoja
izkustva je objavljal v številnih strokovnih člankih, tako v domači, kot tuji medicinski literaturi.

Njegov prispevek k razvoju in napredku kirurgije v celjski bolnišnici je bil zelo velik.
Sodelavci ga bomo obdržali v trajnem in lepem spominu.

Prim. Jože Avžner, dr. med.
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo
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4. mednarodna letna konferenca

SICOT/SIROT
Med 23. in 26. avgustom letos je bila v Buenos Airesu v
Argentini že 4. mednarodna letna konferenca svetovnega
združenja za ortopedijo in travmatologijo SICOT/SIROT.
Aktivno sva se je iz Splošne bolnišnice Celje udeležila prim.
Božidar Buhanec, dr. med., predstojnik Urgentnega oddelka,
in prim. Miodrag Vlaović, dr. med., predstojnik
Travmatološkega oddelka ter predstojnik kirurške službe.
Hkrati se je konference udeležil tudi prim. Vilibald Vengust,
dr. med., predstojnik Oddelka za ortopedijo in športne
poškodbe. Med seboj smo si razdelili teme, ki smo jih poslušali
na kongresu.

travmatologijo) in britanski travma register. Po kriterijih obeh
travmatoloških registrov smo po uspešnosti zdravljenja
politravmatiziranih pacientov v zgornji tretjini. Moram omeniti,
da je naš oddelek 1. oktobra 2006 pričel delovati znotraj
nemškega registra za travmatologijo in je prvi travmatološki
oddelek v naši državi, ki je bil sprejet v to zelo spoštljivo
srenjo fakultetnih bolnišnic. Za lažje razumevanje, kakšno
čast predstavlja to za naš oddelek, lahko povem, da je v ta
register sprejetih le 9 avstrijskih bolnišnic. Naslednja tema,
ki smo se ji aktivno posvetili, in ki postaja vse večji problem
razvitega sveta, so poškodbe pri starostnikih, kjer smo
razložili pomen dobre predoperativne priprave, hitrega
ukrepanja in opozorili na težave pri tovrstnem zdravljenju.
Moramo vedeti, da bodo v Sloveniji leta 2020 več kot 20
odstotkov prebivalstva predstavljali starostniki, stari več kot
65 let. S področja hrbtenične kirurgije smo predstavili svoje
prve rezultate balonskih kifoplastik pri burst zlomih prsno-
ledvene hrbtenice. Tovrstno zdravljenje se danes odvija v
več kot 30 hrbteničnih centrih. Število opravljenih balonskih
kifoplastik na našem oddelku sodi po poizvedbi na spletni
strani Pub-Med med tri največje serije. Očitno je, da smo
znotraj države že pridobili ugled, ker nam je Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije odobril v letošnjem letu
še dodatnih 13 operativnih posegov.

Zaradi velikega zanimanja za poster so »off-printi« kmalu
pošli

Na kongresu so kolegi kirurgi, predvsem dr. Luk, predstavili
smernice ameriških hrbteničnih kirurgov in raziskovalcev o

Prim. Miodrag Vlaović in prim. Božidar Buhanec

V Buenos Aires smo prileteli iz Rio de Janeira v sončnem in
za njihove razmere zimsko hladnem vremenu (13° C). Na
kongresu so bile glavne teme: biomateriali in tkivni inženiring,
izobraževanje ortopedov in travmatologov, nezaraščeni zlomi,
kirurške rekonstrukcije, novi trendi pri odprtih zlomih, otroška
ortopedija, otroška travmatologija, politravma in hrbtenične
poškodbe. V nekaj zelo odmevnih uvodnih predavanjih je
bilo na kongresu nepričakovano malo obiskovalcev. S
plačano kotizacijo je bilo prijavljenih približno 800 ortopedov
in travmatologov z vsega sveta. Udarne vodilne teme smo
predavali pretežno kanadski in evropski kirurgi. Dokaj malo
je bilo prisotnih Američanov, predvsem latinsko ameriškega
rodu.

Na tej 4. SICOT/SIROC konferenci sva imela dva celjska
travmatologa štiri zelo odmevne ustne prispevke in en poster.
Predstavila sva značilne napake v začetnem zdravljenju
politravmatiziranih pacientov, kontrolo kakovosti in njeno
izvajanje pri politravmatiziranih pacientih. Na našem oddelku
vodimo protokol hudo poškodovanih od leta 1992 dalje in se
lahko primerjamo z največjimi travmatološkimi registri v svetu,
kot sta npr. DGU (register Nemškega združenja za
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smiselnosti uporabe metilprednisulona pri poškodbah
hrbtenjače. Njihovo stališče se bistveno razlikuje od
tradicionalnega v Evropi. Dokazali so namreč, da ima
metilprednisulon klinični 100-odstotni učinek, če ga pacient
dobi v prvih treh urah po poškodbi. Skrajna meja za njegovo
učinkovanje je do 8 ur po poškodbi, in sicer le 50 odstotkov
v preprečevanju oksidacije maščobnih kislin v meduli. Več
kot osem ur po poškodbi metilprednisulona ni smiselno
uporabljati. V obširni razpravi se je pokazalo, da naši kolegi
v Združenih državah Amerike tudi pri pacientih, mlajših od
21 let, aplicirajo velike količine metilprednisulona ne glede
na čas od poškodbe mladostnika.

Na področju otroških poškodb ni kakšnih dodatnih novosti in
mislim, da se naša strokovna taktika povsem ujema s trendi
svetovne otroške travmatologije. Veliko je bilo govora tudi o
novih pristopih k plastiki sprednje križne vezi. Podanih je bilo
veliko kliničnih izkušenj pri artroplastiki ramenskega sklepa,
kjer je izredno pomembna selekcija starejših poškodovancev,
precizna anatomska rekonstrukcija in zgodnja rehabilitacija
ramena na bolnišnični rehabilitaciji, kar pomeni bistveno
daljšo ležalno dobo starostnika. Če to ni izvedljivo, se še
vedno uporablja stara metoda imobilizacije. Pri politravmi in
oskrbi zlomov se trenutno polovica svetovnih kirurgov odloča
za intramedularno žebljanje pri zlomih dolgih cevastih kosti,
zunanji fiksator pa ostaja še vedno zlati standard.

Na tem kongresu so imeli bogat kulturni program, od katerega
smo obiskali le predstavo zgodovine argentinskega tanga.
Za ljubitelje tega plesa lahko povem, da je nastal na
argentinskih haciendah, vendar pa je bil populariziran v
začetku 20. stoletja v Parizu. Argentinski tango je slog
življenja srednjega in visokega razreda Argentincev, a teh je
le okoli 20 odstotkov, ostalo pa so ljudje, ki se vsakodnevno
bojujejo za golo preživetje.

Kaj reči o strokovnem nivoju kirurgije v latinsko ameriških
državah? Po prikazanem je to kirurgija kakršna je bila pri
nas v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja: veliko improvizacije.
Pri oskrbi zlomov uporabljajo največkrat primitivne zunanje
fiksatorje. Državne bolnišnice so obubožane. Zasebne
nemške ali ameriške bolnišnice pa se ne razlikujejo od naših
večjih ustanov.

Argentinska pampa je ravna kot panonsko morje, na prvi
pogled pusta in nezanimiva, na velikanskih rančih zelo pestra
in kulinarično zelo bogata. Vtisi vseh treh udeležencev
kongresa s kratkega bivanja v Buenos Airesu pa so v celoti
zelo pozitivni in prijetni.

Prim. Miodrag Vlaović, dr. med.
Travmatološki oddelek

Ocena zdravja in kakovosti

zdravljenja z vrednostno

lestvico SF-36
Na Oddelku za ortopedijo in športne poškodbe naše ustanove
si pri oceni uspešnosti zdravljenja že več let pomagamo s
specifičnimi vrednostnimi lestvicami. Večino od njih smo
prevedli sami, npr. švicarski vprašalnik za spinalno stenozo,
kar seveda pomeni, da lestvicam nismo formalno potrdili
veljavnosti v slovenskem prostoru. Zaradi nadaljnje
konkurenčnosti oddelka na vse bolj globalnem trgu
zdravstvenih storitev smo se odločili uvesti še eno od splošnih
lestvic za vrednotenje zdravstvenega stanja.
SF-36 je kratka večnamenska anketa, ki jo sestavlja 36
vprašanj. Smiselno je razdeljena na osem poglavij, ki
omogočajo vpogled v bolnikovo telesno in psihično zdravje
(slika 1). Gre za splošno merilo, ki v nasprotju z nekaterimi
drugimi lestvicami, tarčnimi za določeno starostno skupino,
bolezensko stanje oziroma skupino zdravljenih bolnikov,
omogoča anketiranje splošne in specifične populacije. S
primerjavo odgovorov pred zdravljenjem in po njem je
mogoče dobiti vpogled v težo bolezni in izboljšanje zdravja z
različnimi metodami zdravljenja.

Slika 1. Posamezni deli zdravja, ki jih vrednoti lestvica SF-
36.

Merilo SF-36 je bilo v bibliografski študiji, ki jo je pred kratkim
objavil British Medical Journal, najpogosteje uporabljeno med
lestvicami, ki merijo kakovost življenja. SF-36 nastopa v skoraj
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4.000 objavljenih člankih. Najpogostejša bolezenska stanja
(preko 50 člankov za vsako), ki so jih spremljali z SF-36, so
bolečina v križu, artritis, osteoartroza, hrbtenične in druge
poškodbe, kirurška zdravljenja, kardiovaskularne bolezni,
kronična obstruktivna pljučna bolezen, sladkorna bolezen,
ledvične bolezni, zvišan krvni tlak, multipla skleroza,
možganska kap in transplantacija. Zaradi svoje široke
uporabnosti je bila lestvica SF-36 prevedena v več kot 60
jezikov, med njimi tudi slovenskega, in ima potrjeno
veljavnost. Lastnik licence je podjetje Quality Metric Incor-
porated s sedežem v Lincolnu, ZDA. Za analizo odgovorov
podjetje ponuja dodatne programe za računalniško obdelavo,
ki jih je mogoče poganjati na vsakem osebnem računalniku.
Podjetje licenčnino ponuja ustanovam in posameznikom za
določen čas in določeno število bolnikov. Več informacij je
mogoče najti na spletni strani  lestvice SF-36 (http://www.sf-
36.com).

SF-36 je preprost in v klinični praksi uporaben vprašalnik.
Ameriška zdravstvena administracija (FDA) je potrdila
njegovo uporabo v kliničnih raziskavah. Največja ameriška
zdravstvena zavarovalnica (Medicare) v prospektivnih

randomiziranih raziskavah, ki ocenjujejo uspešnost novih
načinov zdravljenja, zahteva uporabo SF-36 in šele ob
potrjenem izboljšanju zdravja v primerjavi s standardnimi
načini krije stroške takšnega zdravljenja. Menimo, da bo
uvedba lestvice SF-36 bistven korak naprej v vrednotenju
kakovosti našega dela. Poleg tega bo uvedba takšne lestvice
omogočala primerljivost naše ustanove s podobnimi v Evropi
in širše ter nam omogočala uspešnejše kandidiranje za
namenska sredstva v raziskovalnih in drugih projektih.
Lestvico SF-36 nameravamo uporabiti pri bolnikih z obolenji
hrbtenice ter kolčnega in kolenskega sklepa, ki jih zdravimo
z zahtevnejšimi operacijskimi posegi. Pridobitev licence
načrtujemo za 01. 01. 2007.

Vse predstojnike oddelkov in kolege, ki bi jih uporaba lestvice
SF-36 zanimala, prosim, da najkasneje do 30. 10. 2006 na
e-poštni naslov samo.fokter@guest.arnes.si sporočijo, koliko
bolnikov želijo anketirati in kako dolgo spremljati, da od
lastnika licence pridobimo ustrezno skupno ponudbo.

Asist. dr. Samo K. Fokter, dr. med.,
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe

Vabilo k cepljenju proti gripi
Dosedanje izvajanje cepljenja proti gripi v naši bolnišnici
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja od leta
1997 skrbi za profilakso zdravstvenih delavcev naše
bolnišnice proti gripi. Število cepljenih niha od 250 do 534.
Od leta 2001 smo letno cepili tudi med 80 in 90 dializnih
bolnikov. Precepljenost med posameznimi oddelki je bila zelo
različna, enako med posameznimi poklici zdravstvenih
delavcev. Najboljše rezultate smo imeli leta 2000 in 2005,
verjetno zaradi večje epidemiološke ogroženosti in lanskega
pojava ptičje gripe.  Ob upoštevanju, da je v naši bolnišnici
cca. 1300 upravičencev za cepljenje, precepljenost v zadnjem
desetletju znašala 20-40%. Pomembno je, da bi se cepilo
čim večje število zdravstvenih delavcev, enakomerno z vseh
bolnišničnih oddelkov in enot. Le takšna precepljenost lahko
zagotovi delovanje oddelkov naše bolnišnice tudi v času
morebitnega pojava gripe epidemijskih oz. pandemijskih
razsežnosti.

Rezultati ankete o cepljenju proti gripi
Junija 2006 smo med osebjem Splošne bolnišnice Celje, ki
prihaja v stik s bolniki, organizirali anketo o cepljenju proti
gripi. Od 1000 anketnih obrazcev je izpolnjene vprašalnike
vrnilo 700 zdravstvenih delavcev. Najbolje  smo sodelovali z
OIIM, sledita oddelek za maksilofacialno kirurgijo in RTG
oddelek (100% izpolnjenih anket), najslabše pa z  oddelkom
za plastično kirurgijo in službo za transport (43% izpolnjenih
anket), ter oddelkom za anesteziologijo in nevrologijo (51%

oz. 58% vrnjenih anket). Osebje ostalih oddelkov je izpolnilo
>60% anketnih obrazcev. Po pridobljenih podatkih iz 700
anket se je v naši bolnišnici v pretekli sezoni proti gripi cepilo
40% delavcev. Ostalih 59% se ni cepilo in približno enak
odstotek (55%) oseb se ne želi cepiti proti gripi tudi v prihodnji
sezoni. Število cepljenih delavcev po posameznih oddelkih
se precej razlikuje. Najvišja stopnja precepljenosti delavcev
je na infekcijskem, dermatološkem in travmatološkem
oddelku (89%, 88%, 70%), najnižja pa na oddelku za žilno
kirurgijo, EIMOS, nefrologiji in urologiji (11%, 13%, 13%,
14%). Preverili smo, ali stopnja izobrazbe vpliva na odločitev
o cepljenju, in ugotovili, da se je cepilo proti gripi 31%  oseb
s srednjo stopnjo izobrazbe, z višjo in visoko stopnjo
izobrazbe pa približno 50%.
Razlogov za to, da se niso cepili, žal veliko izpolnjevalcev
anket ni bilo pripravljeno pojasniti. Od vseh sodelujočih
zdravstvenih delavcev je odgovor na vprašanje o razlogih
dalo le 64 %. Najbolj pogosto omenjen razlog (26%) je bil
strah pred stranskimi učinki cepiva. Mnenja, da cepivo ni
učinkovito, je bilo 17% oseb. Da še nikoli niso preboleli gripe
in so zato verjetno odporni nanjo, trdi 15% oseb. Zaradi
reakcije na cepivo v preteklosti se 11% delavcev ne želi
ponovno cepiti. Ostalih 10% delavcev ne navaja razlogov,
zakaj se niso cepili proti gripi. Drugi odgovori (strah zaradi
vboda z iglo, cepljenje v drugi stavbi, ni bilo informacij o
datumu cepljenja) so bili dani v manj kot 1%.
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Precepljenost po oddelkih je prikazana v razpredelnici 1.

Precepljenost zdravstvenih delavcev SB Celje po
oddelkih v sezoni 2005/2006.

Cepivo proti gripi
Cepljenje proti gripi je najbolj učinkovit ukrep za
preprečevanje obolevnosti in zapletov, ki so lahko posledica
gripe. Cepivo proti gripi vsebuje vsako leto delce 3 različnih
tipov virusa gripe, za katere je pričakovano, da bodo krožili v
prihajajoči sezoni. Cepivo proti gripi se vsako leto spreminja
glede na vrsto virusa v preteklih sezonah in se pripravlja po
priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije in odločbi EU.
Vsako leto se tudi virus gripe nekoliko spremeni, zato se je
potrebno cepiti vsako leto znova z novo vrsto cepiva. To je
pomembno tudi zato, ker protitelesa proti virusu gripe niso
obstojna in izginejo čez 6 – 10 mesecev. Priporočljivo se je
cepiti že pred začetkom sezone gripe, torej oktobra ali
novembra. Če zamudimo cepljenje v tem obdobju, se je
smiselno cepiti še vse dokler ne prične število obolelih z gripo
upadati. Po cepljenju se zaščita pri mlajših razvije v tednu
dni, pri starejših traja razvoj imunosti 14 ali celo več dni.
Cepivo pridobivajo iz prečiščenih površinskih antigenov
virusa, namnoženega na oplojenih kokošjih jajcih. Pridobljene
viruse onesposobijo s formaldehidom, uporabljajo pa se samo
deli virusa, ki so sposobni spodbuditi imunološki odgovor.
Cepivo je torej mrtvo in zato ne more povzročiti bolezni niti v
blagi obliki. Kadar se antigeni naravnega virusa in antigeni
virusa, ki se uporabljajo v cepivu ujemajo, to prepreči gripo
pri 70- 90% oseb, mlajših od 65 let. V sezoni 2003/2004 se
cepilni antigeni in antigeni naravnega virusa gripe niso

ujemali. Kljub temu je bila učinkovitost cepljenja 52% med
zdravo populacijo, pri osebah z vsaj enim dejavnikom
tveganja za težji potek bolezni pa 38%.

Komu priporočamo cepljenje proti gripi?
Ameriška komisija za cepljenje (AICP) letno cepljenje proti
gripi priporoča naslednjim skupinam: vsem osebam s
povečanim tveganjem za zaplete in težji potek bolezni, kamor
sodijo otroci 5- 59 mesecev, nosečnice, osebe nad 50 let in
osebe s kroničnimi boleznimi. Poleg njih cepljenje
priporočamo tistim, ki živijo z omenjenimi osebami ali skrbijo
zanje. Na prvem mestu so v tej skupini zdravstveni delavci.
Po podatkih CDC (Center for diesase control) iz 2006 je v
ZDA precepljenost zdravstvenih delavcev znašala 42%, v
naši bolnišnici pa 40%.

Osebe, pri katerih je tveganje za težji potek ali zaplet
gripe povečano:

· otroci v starosti 6-23 mesecev;
· otroci in najstniki (od 6 mesecev do 18 let), ki se

dolgoročno zdravijo z aspirinom;
· ženske, ki načrtujejo nosečnost v sezoni gripe;
· odrasli in otroci s kronično boleznijo pljuč ali srca in

ožilja, vključno osebe z astmo (zvišan krvni pritisk
ni dejavnik tveganja za težji potek gripe);

· bolniki s kroničnimi boleznimi (sladkorna bolezen,
kronična ledvična odpoved, hemoglobinopatije,
imunsko oslabele osebe zaradi zdravljenja ali
okužbe s HIV;

· bolniki z boleznimi, ki lahko prizadenejo dihalno
funkcijo (poškodbe hrbtenjače, živčno-mišične
bolezni itd.);

· oskrbovanci domov za ostarele občane ali drugih
ustanov za podaljšano nego;

· osebe nad 65 let.

Zakaj je pomembno, da se cepijo zdravstveni delavci?
Okuženi zdravstveni delavci lahko prebolijo bolezen tudi brez
znakov. V tem času pa se virus neovirano razmnožuje v
nosno-žrelnem prostoru in se zaradi neposrednega stika
zdravstvenega delavca z bolniki pri vsakdanjem delu
učinkovito prenaša nanje. Prisotnost protiteles proti virusu
gripe zniža trajanje nosilstva virusa in se zato s cepljenjem
zdravstvenih delavcev znižuje izpostavljanje bolnikov virusu
gripe. To sta posredno dokazali dve raziskovalni skupini, ki
sta ugotovili, da se v sezoni gripe s cepljenjem zdravstvenih
delavcev v bolnišnici značilno zniža obolevnost za gripo in
stopnja umrljivosti med hospitaliziranimi bolniki.
Cepljenje je priporočljivo za zdravstveno osebje in ljudi v vseh
tistih poklicih, kjer bi odsotnost z dela zaradi gripe ohromila
njihovo dejavnost (policija, carina, pošta, gasilci itd.).

Zakaj se torej ne bi cepili tudi Vi in s tem obvarovali ne samo
sebe, temveč tudi osebe, za katere skrbite?
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Stranski učinki cepljenja
V preteklosti so cepiva proti gripi
pripravljali iz celotnih virusov, zato je bilo
tudi več stranskih učinkov. Današnji,
izolirani in prečiščeni deli virusov redko
povzročajo resne stranske učinke.
Najbolj pogoste so lokalne reakcije na
mestu vboda: oteklina, rdečina,
bolečina. Ti znaki izginejo v dveh do treh
dneh po cepljenju (prisotni pri 10-64%
cepljenih oseb). Lokalna reakcija je
ponavadi blaga in ne moti običajne
aktivnosti osebe. Sistemske reakcije,
kot so vročina, utrujenost in mišična
bolečina, so običajne pri osebah, ki še
nikoli v preteklosti niso bile v stiku z
virusnimi antigeni. V več raziskavah je
potrjeno, da se splošni znaki bolezni
pojavljajo v skupini cepljenih enako
pogosto, kot v skupini oseb, ki so prejele
placebo. Običajno so splošne reakcije
pogosteje prisotne pri otrocih. Opisani
simptomi se pojavijo od 6 do 12 ur po
cepljenju in lahko trajajo 1-3 dni.

Guillan Barre sindrom  in cepivo proti
gripi
Cepljenje se na splošno (večinoma
nekritično) povezuje s pojavom
nevrološke bolezni, ki poteka s
paralizami, t. j.  Guillan Barre
sindromom (GBS). Povezava med
cepljenjem proti gripi in GBS je bila
ugotovljena leta 1976, ko so cepili s
pripravkom virusa gripe prašičev. Po teh
ugotovitvah tovrstnega cepiva niso več
uporabljali. Moderna cepiva, ki jih
uporabljajo že nekaj let, so t.i. »split

Dr. Irena Milotić, dr. med.,
Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., svetnik

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

vakcine«, sestavljene iz določenih
kombinacij površinskih antigenov
virusa, ki so imunogeni, kar pomeni, da
spodbujajo tvorbo protiteles. Dele
virusa, ki niso imunogeni, odstranijo, in
s tem zmanjšajo možnost pojava
neželenih učinkov. Takšna cepiva proti
gripi kljub ogromnemu številu
uporabljenih odmerkov niso povzročala
povečane pojavnosti obolevanja za
GBS. Sicer pa gre za izredno majhno,
in še to le hipotetično tveganje (1 primer/
1 milijon cepljenih oseb), ki prav gotovo
ne odtehta vseh nevšečnosti in
zapletov, ki jih gripa lahko prinaša.

Kontraindikacije za cepljenje proti
gripi
Kljub postopkom prečiščevanja lahko
cepivo proti gripi vsebuje majhne

količine jajčnih beljakovin. Zato ga ne
smejo uporabljati osebe, ki so v
preteklosti imele alergijsko reakcijo na
jajca ali druge sestavine cepiva. Pri
akutnem vročinskem obolenju začasno
odsvetujemo cepljenje. Nahod brez
vročine ni kontraindikacija za cepljenje.
Cepivo proti gripi je mrtvo, zato
nosečnost ni ovira za cepljenje. Pri
nosečnicah načeloma uporabimo
cepivo od drugega trimesečja
nosečnosti dalje. Ženske z boleznimi,
ki povečujejo tveganje za zaplete gripe,
je priporočljivo cepiti pred sezono le-te,
ne glede na obdobje nosečnosti. Ni
podatkov o škodljivih učinkih cepiva za
mater ali otroka. Prav tako ni
kontraindikacij za cepljenje proti gripi pri
dojiljah.

Sodobni osebni računalniki za

raziskovalce Splošne bolnišnice Celje
Oddelek za raziskovalno delo in izobraževanje je v juliju 2006
prejel pet sodobnih osebnih računalnikov, namenjenih
zdravnikom raziskovalcem v Splošni bolnišnici Celje. Z
namenom, da bi jih dobili v zadnjih letih najbolj dejavni
raziskovalci, ki so še brez ustrezne računalniške opreme,
smo 1. septembra objavili razpis za dodelitev računalnikov.

Do izteka razpisnega  roka je v  tajništvo strokovnega
direktorja prispelo pet prošenj raziskovalcev. Po pregledu smo
ugotovili, da vseh pet ustreza v razpisu navedenim merilom.
Predstojnik Oddelka za raziskovalno delo in izobraževanje

se je tako odločil dodeliti računalnike naslednjim
raziskovalcem: prim. doc. dr. Zlata Felc, dr. med., asist. dr.
Samo K. Fokter, dr. med., Janja Blatnik, dr. med., asist. mag.
Roman Parežnik, dr. med. in asist. mag. Drago Brilej, dr.
med.

Vsem izbranim raziskovalcem čestitam k novi pridobitvi in
jim želim uspešno nadaljevanje raziskovalnega dela.

Asist. mag. Roman Parežnik, dr. med.
Oddelek za intenzivno interno medicino
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Zniževanje holesterola - dieta

namesto zdravil!
Prof. dr. Dean Ornish je več kot dvajset let raziskoval vpliv prehrane na bolezni srca in ožilja. Pod njegovim

vodstvom so bile opravljene številne raziskave pri ljudeh, ki niso jemali zdravil za zniževanje holesterola, a so
preboleli srčni infarkt ali preživeli operacijo na srcu. Spremenili so predvsem svoj slog življenja in

prehranjevalne navade. Ti ljudje so začeli uživati hrano z malo maščob in holesterola, osvojili pa so tudi tehnike,
s katerimi so se naučili premagovati stres, opustili so kajenje in postali fizično aktivni

Dieta oziroma spremenjena prehrana,
ki jo priporoča dr. Dean Ornish, svetuje
uživanje čim manj maščob. Maščobe
naj ne presegajo desetino celotne
kalorične vrednosti dnevnega obroka.
To dosežemo s tem, da je osnova vse
prehrane rastlinska hrana: sadje,
zelenjava, polnovredna žita, semena ter
izdelki in proizvodi iz soje. Vse, kar
zaužijemo, je potrebno pripraviti na čim
bolj naraven način. Takšna prehrana je
dopolnjena še z določeno količino jajc
ter majhno količino sladkorja in moke;
vsebuje le malo škodljivih snovi in veliko
koristnih, ki preprečujejo nastanek
bolezni srca in ožilja ter še mnoge
druge.
Za ljudi, ki obolevajo za boleznimi srca
in ožilja, a ne smejo ali nočejo uživati
zdravil za zniževanje holesterola, je
Ornishev program najboljša izbira, saj
rešuje številne težave. Je pa kar
zahteven, za nekatere kar težko
sprejemljiv in včasih predstavlja resno
preizkušnjo. Le redki se uspejo držati
vseh navodil po več let. Zato dieto
pogosto priporočajo le kot kratkoročno
izkušnjo, ki omogoča, da se ljudje
seznanijo z dietnimi zahtevami,
programom fizične aktivnosti in
metodami za preprečevanje in
premagovanje stresa.

SPODBUDNI REZULTATI RAZISKAV
Raziskave so potrdile, da se pri bolnikih,
ki so vključeni v Ornishev program, po
petih letih izboljša in poveča prehodnost
žil, holesterol se zniža za 37 odstotkov,
zmanjša pa se tudi število napadov
bolečin v prsih. Spremembe se pojavijo
že po 4 do 5 mesecih, po 2 do 3 letih pa

pri 82 odstotkih vseh bolnikov.
Rezultate raziskav so predstavili v
Ameriškem združenju za srce (AHA). To
je potrdilo koristnost metode, saj je bilo
v preiskovani skupini za več kot dvakrat
manj zapletov kot v kontrolni, ki se ni
držala strogih navodil. Rezultati so enaki
tako pri mlajših, kot tudi pri starejših
bolnikih. Podobne rezultate so dosegli
tudi z nekoliko manj strogo dieto
(modificirana dieta tipa II za srčne
bolnike: pod 200 mg holesterola v
dnevnem obroku in manj kot 20
odstotkov maščob, od tega manj kot 8
odstotkov zasičenih).
Ob raziskavi, ki je potekala več let, pa
so si postavili še naslednje vprašanje:
ali so poleg zdravstvenih še kakšne
finančne prednosti oziroma slabosti
tega programa? V multicentrični
raziskavi so dokazali, da se je
zmanjšala poraba denarja za operacije
na srcu, za rehabilitacijo, pa tudi za
zdravila. Te ugotovitve so spodbudile
predvsem zdravstvene zavarovalnice,
ki so zato začele program priporočati
svojim zavarovancem oziroma
bolnikom, saj so se tako zmanjšali
stroški zdravljenja. To je bil začetek
modela za spreminjanje načina
življenja, ki znižuje stroške zdravljenja
in hkrati omogoča bolj kakovostno
življenje.
“Obstaja samo ena medicina. Tista, ki
je znanstveno preverjena. In če metoda,
ki jo uporabimo pomaga, če je varna in
vsestransko preizkušena, jo moramo
sprejeti,” je dejal prof. Ornish ob
predstavitvi rezultatov komisiji, ko je ta
potrdila koristnost njegovega
celostnega pristopa.

KAJ PRIPOROČA ORNISH?
Prehrana, ki jo priporoča dr. Ornish, naj
vsebuje veliko sadja in zelenjave,
različna žita in semena, kakšno jajce,
dovolj vitamina B12 ter tudi omega-3
maščobne kisline. Največ jih je v olju
morskih rib ter v lanenem semenu in
olju. Priporoča tudi obrok, ki je
sestavljen pretežno iz sojinih izdelkov.
Hrana naj vsebuje tudi dovolj vitaminov
C in E, beta karotena, selena in folne
kisline.
Večina shujševalnih in varovalnih diet
priporoča stroge programe, ki nazadnje
pripeljejo k temu, da se človek spet vrne
h kalorično bogati prehrani. S tem
zavrže vse, kar je prej storil zase. Zato
je potrebno, da se pri prehranjevanju
držimo nekaterih temeljnih pravil
pravilne prehrane.
Hrano je treba uživati počasi! Možgani
namreč potrebujejo skoraj 20 minut, da
registrirajo, da smo se najedli.
Počasno hranjenje ponuja tudi več
zadovoljstva in omogoča, da doživimo
različne okuse, ki zadovoljijo naše čute.
Hrana naj bo pestra! Vsebuje naj tudi
omega-3 maščobne kisline, ki že v
majhnih količinah umirijo ritem srca in
preprečujejo lepljenje krvnih ploščic;
poleg tega znižujejo trigliceride,
preprečujejo vnetje in boleče artritise.
Preprečujejo tudi nastanek suhe kože
in raka na prostati.
Hrano  je potrebno čim bolj izkoristiti!
Priporočamo, da ni izpostavljena
svetlobi, pregrevanju in je pretirano ne
izpiramo. Zlasti ne, če je že razrezana
na manjše kose. Dobrodošlo je tudi
mleko iz soje, saj je bogat vir življenjsko
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pomembnih snovi, kot so beljakovine,
vitamini B in železo.
Nekatere raziskave dokazujejo, da
stroge diete brez maščob in z veliko
ogljikovih hidratov znižujejo tudi HDL-
holesterol ter povečujejo sladkor in
trigliceride v krvi. Dieta z zelo malo
maščob (pod 8 odstotkov) lahko poveča
nagnjenost k možganski kapi,
predvsem zaradi pomanjkanja
vitaminov A, E, folne kisline, kalcija,
železa in cinka. Dieta, ki vsebuje veliko
vlaknin, celih semen, stročnic in sveže
hrane, je uspešna pri zniževanju telesne
teže, za zniževanje krvnega tlaka in pri

nekaterih rakavih obolenjih. Ker pa se
dejavniki tveganja seštevajo, je ugoden
učinek najverjetneje prej rezultat
regulacije različnih dejavnikov tveganja
kot pa le zniževanja holesterola v krvi.

OBVLADOVANJE STRESA
Obvladovanje stresa in psihološka
podpora, ki jo ob tem potrebuje bolnik,
sta prav tako pomembna. Dejavnosti,
ki vključujejo celoten program po
Ornishu, se zato najlažje odvijajo v
centrih, ki imajo stalnega
psihoterapevta in psihologa. Ta dva
naučita bolnika različnih metod

sproščanja, v kriznih obdobjih pa sta mu
v pomoč in oporo. Metode, ki jih
priporočajo, obsegajo dihalne vaje, vaje
za sproščanje mišic, meditacijo, t. i. bio-
feedback, masaže ter terapijo z
dišavami (aromaterapijo). Vsi, ki se
ukvarjajo z naštetimi metodami vedo,
da uspehi ne pridejo čez noč, zato je
pomembno bolnika opogumljati, da
vztraja tudi pri vajah za obvladovanje
stresa.

Prim. Janez Tasič, dr. med.,
Zdravstveni dom Celje, kardiološka

ordinacija

ZDRAVSTVENA NEGAZDRAVSTVENA NEGAZDRAVSTVENA NEGAZDRAVSTVENA NEGAZDRAVSTVENA NEGA

Nacionalna anketa o izkušnjah

bolnikov v bolnišnici
Ministrstvo za zdravje je pripravilo mednarodno primerljiv
standardiziran nacionalni vprašalnik o izkušnjah odraslih
pacientov z bolnišnično obravnavo.

Kakovost v zdravstvu ima najmanj dve razsežnosti. Prva je
kakovost z vidika zdravstvenega osebja, kjer gre predvsem
za tehnično kakovost, druga pa je pogled pacienta.
Razumevanje izkušenj  pacientov z zdravstveno obravnavo
je bistveno za popolnejšo oceno kakovosti v zdravstvu, ki je
ni mogoče dobiti drugače, kot da vprašamo paciente.

Ministrstvo za zdravje je pripravilo mednarodno primerljiv
standardiziran nacionalni vprašalnik o izkušnjah odraslih
pacientov z bolnišnično obravnavo. Namen vprašalnika je
nenehno izboljševanje zdravstvene oskrbe. Anketa se
osredotoča na pacientovo zaznavanje zdravstvene oskrbe
in zajema naslednje razsežnosti kakovosti:

1. dostopnost in čakanje,
2. komunikacija z zdravniki in medicinskimi sestrami,
3. informacije in osredotočenje na pacienta,
4. lajšanje bolečine,
5. bolnišnično okolje in prehrana.

Pri izvedbi ankete gre za strukturiran pristop, ki velja za vse
bolnišnice v državi, ki so vsaj delno financirane iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja.

Ankete o izkušnjah bolnikov lahko pomagajo pri:
• podpori izboljševanju kakovosti naše bolnišnice,
• časovnemu sledenju izkušenj pacientov,
• podpori odgovornosti javnosti,
• podpori izboljševanju kakovosti na nacionalni ravni.

Rezultati ankete bodo uporabljeni pri izdelavi nacionalnih
kazalnikov kakovosti. Podatki bodo služili tudi za primerjavo

V mesecu januarju 2007 bomo v Splošni bolnišnici Celje uvedli nov bolnišnični računalniški program Birpis21, ki bo tudi
zdravnikom nudil številne možnosti uporabe, med drugim tudi samostojno izdelavo različnih analiz, povezanih z
opravljanjem strokovnega dela. Posodobljen bo tudi način prevzema laboratorijskih izvidov, ki bodo takoj po končanem
delu laboratorija poleg ostalih podatkov o bolniku na voljo neposredno v Birpis21. V mesecu decembru bomo zato
organizirali delavnice, na katerih bomo zdravnikom posebej predstavili tiste funkcionalnosti programa Birpis21, ki so
povezane z medicinskim strokovnim delom. Delavnice bodo potekale v računalniški učilnici Splošne bolnišnice Celje,
urnike pa bomo uskladili v sodelovanju s prijavljenimi udeleženci.
Vse zainteresirane zdravnike vabimo, da se za udeležbo na delavnicah prijavijo po elektronski pošti na naslov
roman.kampos@guest.arnes.si najkasneje do 15. 11. 2006. Zaželjeno je, da se delavnice z vsakega oddelka udeleži
vsaj en zdravnik.

Štefka Presker, univ. dipl. org.

Obvestilo za zdravnike
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O prehladu
V sebi nosimo čudesa, ki jih iščemo izven nas.

                         Eric Butterworth

Prehlad spada med najpogostejše virusne okužbe zgornjih
dihal. Običajno se začne z bolečinami v žrelu. Oteženemu
požiranju sledijo še drugi znaki prehlada: izcedek iz nosu,
kihanje, hripavost in suh kašelj. Prehlad se običajno konča
po tednu dni. Lahko traja tudi do dva tedna, pri blagih okužbah
pa samo dva do tri dni. Pri nekaterih bolnikih se razvijejo
okužbe obnosnih votlin ali srednjega ušesa. Okužbe
srednjega ušesa so pogoste pri otrocih.

• Prehlad povzroèa veè kot 200 razliènih vrst
virusov. Zaradi tako velikega števila virusov telo
nikoli ne more zgraditi obrambe proti vsakemu
posameznemu. Preboleli prehlad, ki ga je
povzroèil eden od virusov, ne daje odpornosti
proti vsem preostalim.

• Odrasli prebolijo povpreèno dva do štiri
prehlade na leto, otroci pa šest do osem. Število
prehladov se s starostjo zmanjša.

Razlike med prehladom in gripo
Prehladna obolenja se pojavljajo vse leto, najpogostejša pa
so jeseni in pozimi. Gripa je bolj sezonska in se pojavlja od
konca oktobra do sredine aprila. V povprečju imamo desetkrat
več možnosti, da zbolimo za prehladom kot za gripo, ki je
veliko resnejše obolenje.

Ali se lahko izognemo prehladu?
Zaščito telesa proti mikrobom predstavljajo predvsem koža

med bolnišnicami, tako, da se bodo lahko zgledovale po
najboljših. Nenazadnje pa bodo informacije omogočale tudi
primerjavo med oddelki in časovno primerjavo.

Pri izvedbi je bil uporabljen standardiziran postopek. Anketa
je bila razdeljena le hospitaliziranim pacientom, predvidoma
en dan pred odpustom. V bolnišnici je bilo razdeljeno 500
anket. V vzorec so bili zajeti pacienti s treh področij, in sicer
200 s kirurških oddelkov, 200 z internističnih oddelkov, točno
polovico moških in polovico žensk  ter 100 pacientk
Ginekološko porodniškega oddelka, kjer so bile izključene
porodnice in tiste, ki so v bolnišnici zaradi splava. Manjše
število anketiranih je bilo v manjših, specializiranih in
psihiatričnih bolnišnicah.

Anketiranje se je pričelo 11. 9. 2006 in je potekalo en mesec.
Pri tem so imele največ dela medicinske sestre, ki so mo-
rale poskrbeti za samo izvedbo. Poleg tega se je pokazalo,
da je anketa dokaj zahtevna, in da je bilo potrebno nekaterim
razložiti pomen določenih vprašanj, predvsem starejši in težje
bolni pacienti pa je sploh niso bili sposobni izpolniti.

Podatki iz izpolnjenih anketnih vprašalnikov so bil vneseni v
za to pripravljeno tabelo in poslani v obdelavo na Ministrstvo
za zdravje.
Rezultate ankete morajo dobiti:

• vsi zaposleni,
• svet zavoda,
• društva pacientov,
• pacienti (spletna stran bolnišnice, lokalni časopisi

in drugi mediji),
• območne enote zdravstvenih zavarovalnic,
• lokalna oblast,
• ključni rezultati se lahko objavijo tudi v publikaciji,

ki predstavlja našo bolnišnico.

Rezultati ankete bodo predstavljali temelj za izboljšave na
posameznih oddelkih. Na ministrstvu predlagajo, da se na
začetku osredotočimo na tiste ukrepe, ki jih je lahko izvesti.
Začetni uspeh dvigne moralo zaposlenih, da se soočijo tudi
s težjimi problemi.

Hilda Maze, univ. dipl. org.
Služba zdravstvene nege

in sluznice, ki preprečujejo, da bi mikrobi vdirali v notranjost
telesa. Nekaterim to uspe in tako lahko povzročijo različne
okužbe. Telo je za obrambo razvilo imunski sistem,  ki z
zapletenim delovanjem neprestano prepoznava
najrazličnejše tujke in se bojuje proti njim. Prehlada se bomo
uspešno ubranili le, če bomo ustrezno okrepili obrambne
sposobnosti telesa.

• Poskrbite za uravnoteženo prehrano, bogato z
vitamini in minerali in jo razporedite v pet obrokov.

• Redna telesna vadba in gibanje na svežem zraku
tudi pozimi utrjujejo naše telo.

• Izogibajte se prekomernemu uživanju alkohola,
kave in kajenju.

• Izogibajte se javnih, zaprtih prostorov, kjer je hkrati
veliko ljudi.

• Dihajte skozi nos, ki je odličen filter za viruse, poleg
tega pomaga ogreti zrak.

• Nikakor ne pozabite še na klasične preventivne
ukrepe:

o roke si pogosto umivajte z milom  in toplo
vodo,

o z rokami se ne dotikajte nosu in oči,
o uporabljajte papirnate robčke in jih takoj

po uporabi zavrzite,
o od tistega, ki kašlja ali kiha, se oddaljite

vsaj za en meter.
Pozitivno razmišljanje, veselje do življenja, umirjenost,
zadovoljstvo in dovolj spanja tudi krepijo odpornost telesa in
nam pomagajo v boju z boleznijo.
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Kaj je imunski sistem?
Imunski sistem je nepogrešljiv ščit, ki brani naše telo pred
vdorom tujkov in uniči tiste, ki se jim v notranjost vendarle
uspe prebiti. Pri tem usklajeno sodeluje cela vrsta organov,
celic in molekul, brez katerih bi bili na milost in nemilost
prepuščeni vsemu, kar nas obdaja. Koža in sluznice so prva
varovalna pregrada, ki fizično in s svojimi izločki ovira vdor
tujkov v telo. Zato kakršne koli poškodbe kože, kot so
opekline, odrgnine, rane ali razjede, zlahka dopuščajo vdor
tujkov v telo. Če zunanjim napadalcem vendarle uspe
prestopiti meje prve varovalne pregrade, se v notranjosti
telesa odzovejo imunske celice, ki so različne vrste belih
krvnih telesc. Te vsiljivce prepoznajo in požrejo ali pa jih
onesposobijo s pomočjo specifičnih protiteles. Imunski sistem
lahko shrani podatke o že prebolelih bakterijskih in virusnih
okužbah. Če bakterije in virusi po več letih znova napadejo
naše telo, jih imunski sistem prepozna in hitreje obvlada.
Razen z uravnoteženo in z vitamini bogato hrano ter gibanjem
na svežem zraku si v spopadu z virusi in bakterijami lahko
uspešno pomagamo tudi z naravnimi imunostimulansi,
kakršen je sok škrlatne ehinaceje.
Škrlatna ehinaceja ali ameriški slamnik je naravni
imunostimulans, ki okrepi nespecifično odpornost organizma
proti virusnim, bakterijskim in glivičnim okužbam. Priporočljiva
je, kadar je imunska odpornost oslabljena zaradi stresa in
obremenitev, čezmerne izpostavljenosti sončnim žarkom,
večjih poškodb ali operacij, dolgotrajne terapije z antibiotiki,
pogostih okužb dihal in sečnih poti. Prepreči lahko nastanek
in razvoj okužb, pri že obstoječih pa skrajša čas zdravljenja.
Mila virusov ne uničijo, ampak jih pomagajo mehansko
odstraniti. Umivanje rok je še posebej pomembno, kadar smo
v stiku s prehlajeno osebo ali okuženim predmetom in pri
negi prehlajenega otroka.
Ali je lajšanje simptomov smiselno?
Ljudska modrost pravi, da traja prehlad sedem dni, če ga
zdravimo, oz. teden dni, če ga ne, in da prehladnih simptomov
ni pametno lajšati, ker pomagajo odpraviti prehlad. Pa to res
drži? Kihanje in nosni izcedek sta sicer koristna pri
odstranjevanju tujkov iz nosu, ne izločajo pa se virusi
prehlada, ki se razmnožujejo v notranjosti nosnih celic. S
kihanjem, kašljanjem in praznjenjem nosu lahko okužimo
druge osebe. Zdravila, ki jih dobimo v lekarni, so varna in
učinkovita, predvsem pa olajšajo simptome.
Kdaj je treba obiskati zdravnika?
Brezpogojno morajo obiskati zdravnika starejši od 65 let,
dojenčki in mlajši otroci ter nosečnice in doječe matere. Obisk
pri zdravniku je potreben tudi:

• kadar trajajo prehladni simptomi dlje kot sedem dni,
• pri povišani telesni temperaturi, ki traja več kot tri

dni,
• kadar težko dihamo in požiramo,
• pri hujših bolečinah v žrelu, ki trajajo več kot tri dni,

ali kašlju, ki vztraja več kot 7 dni,
• pri glavobolu in bolečinah v predelu sinusov,
• pri bolečinah v ušesih.

Čudež hrane!
Za večino od nas so čudežna zdravila sad prebliska
farmacevtskih  genijev  - čarobne kroglice, pripravljene v
laboratoriju in namenjene  za boj proti vsem  boleznim, ki
nas pestijo. Veliko znanstvenikov je vedno bolj zaposlenih z
iskanjem bistveno drugačnega zaklada zdravil, ki so bila na
našem planetu ustvarjena pred milijon leti.
Te snovi so spoštovanja vredne  zaradi svojih sposobnosti
ugodnega vpliva na naše počutje.
Česen ubija rakave celice. Snovi v špinači lahko zaustavijo
in paralizirajo virus, ki bi sicer povzročil raka materničnega
vratu. Snovi, ki so v zelju, pomagajo razstrupiti naše telo in
iz njega odplaviti delce, ki danes onesnažujejo.
Raziskave  dokazujejo, da lahko hrana utrjuje zdravje in moč,
nas odrešuje manjših težav in varuje pred uničujočimi
boleznimi, lahko pa  bolezni in slabo počutje tudi povzroča.
Hrana lahko varuje očesne leče, da se na stara leta ne
zameglijo zaradi sive mrene. Širi dihalne poti in tako olajšuje
dihanje, obnavlja cilije, drobcene migetalkarje v pljučih, ki
odstranjujejo tujke, bakterije ter preprečujejo emfizem in
kronični bronhitis, ustvarja substance, ki povzročajo napade
revmatoidnega artritisa, lahko pa tudi take, ki artritično
otekanje in bolečine blažijo, sproži glavobole in astmatične
napade, lahko pa jih tudi preprečuje, povečuje  odpornost
proti ulkusom, blaži pordelost, srbečico in bolečine pri
luskavici, spodbuja telo, da izdeluje več naravnih ubijalskih
celic in interferonov za boj proti okužbam, spreminja
odpornost, preganja navaden prehlad in seneni nahod.

Zakaj  ob prehladu pomaga kokošja juha?
Večina proteinske hrane vsebuje aminokislino, imenovano
cistein. Je kemijsko podoben zdravilu acetilcisteinu, ki ga
predpisujejo bolnikom z bronhitisom in okužbo dihal, njegova
farmakološka naloga je, da redči sluz v pljučih.

Zakaj česen?
Možni zdravilni učinki česna so predvsem njegovo
antibiotično delovanje in učinkovanje proti bakterijam,
virusnim ter glivičnim okužbam, kot so na primer nahod, gripa,
gastroenteritis, vnetja ustne votline in herpes. Z uživanjem
česna lahko olajšamo tudi izkašljevanje, bolečine v trebuhu,
znižamo povišan krvni tlak, normaliziramo koncentracijo
holesterola v krvi, idr.
V medicinskih časnikih je danes objavljenih veliko člankov o
raziskavah česna, ki potrjujejo, da je izjemno koristen za
srčnožilni sistem in preprečevanje poapnenja žil. Te raziskave
kažejo, da česen širi žile, redči kri in preprečuje nastajanje
krvnih strdkov. Po obedu pa naj bi česen ublažil tudi dvig
krvnega sladkorja, kar pomaga predvsem nekaterim
sladkornim bolnikom. Poleg tega česen deluje tudi kot močan
antioksidant, s čimer še dodatno ščiti naše celice pred
škodljivimi prostimi radikali in prezgodnjim staranjem.
Protimikrobno delovanje česna je nesporno in danes dobro
dokumentirano z vrsto kliničnih raziskav. Te so se v zadnjem
času osredotočile predvsem na naš srčnožilni sistem ter
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Odmev na članek Prestižna motnja

V junijski številki Monitorja je bil med drugim objavljen članek
o prestižni motnji, napisala ga je Darja Boben- Bardutzky, dr.
med., spec. psihiatrije. Članek je zanimiv, razmišljujoč,… z
začudenjem pa smo prebrali pod naslovom »Zmerna
prestižna motnja« na strani 33 v tretji alineji, citirano:
»uvajamo nepotrebno birokracijo zaradi dokazovanja lastne
pomembnosti (npr. negovalna dokumentacija zdravstvene
nege), ne pa zaradi večje kakovosti dela samega«;

Zdravstvena nega (v nadaljevanju ZN) kot integralni del
sistema zdravstvenega varstva vključuje pospeševanje
zdravja, preprečevanje bolezni, skrb za fizično in duševno
bolne, za invalide vseh starosti v zdravstvenem in družbenem
okolju nasploh. Znotraj celotnega zdravstvenega varstva si
medicinske sestre in zdravstveni tehniki (v nadaljevanju MS/
ZT) z drugimi zdravstvenimi delavci in tistimi iz drugih
družbenih sektorjev delimo funkcije planiranja, izvajanja in
vrednotenja, da zagotavljamo primernost zdravstvenega
sistema za pospeševanje zdravja, preprečevanje bolezni ter
skrbi za bolne in invalidne osebe.

Sodobni koncept celovitega obvladovanja kakovosti (TQM)
se uvaja tudi v slovenskem zdravstvu. Razlogi za to so
naraščajoče in spremenjene zdravstvene potrebe sodobnega
človeka, razvoj sodobne medicinske tehnologije in
medicinske znanosti. Kakovost se pridela v vseh aktivnostih
in procesih, ustvarjamo jo integralno vsi, z ustvarjalnim delom.

Pomen in vloga dokumentacije ZN je v doseganju določenih
ciljev:
• za bolnika – načrt individualne ZN, zagotavljanje

kontinuirane ZN, celosten pristop na osnovi
humanističnih teorij,…

• za izvajalce ZN – informacijsko sredstvo, zagotavlja
kontinuirano ZN, dokaz o učinkovitosti dela, načrtovanje
dela, civilnopravna odgovornost, lastna potrditev in
strokovni razvoj, dokaz o opravljenem delu – storilnosti,
osnova za potrebo po zaposlovanju in delovnih
sredstvih,…

• za ustanovo – standardiziranje pri izvajanju ZN,
zagotavljanje kakovosti in kontinuitete, zgoščanje in
skrajševanje delovnih procesov, dokazilo o opravljenih
storitvah,…

Dokumentacija je eden izmed temeljnih elementov ZN.
Dobra dokumentacija omogoča doseganje visokih
standardov kakovosti ZN. S svojo kontinuiranostjo omogoča
boljšo komunikacijo in hitrejše širjenje informacij med
negovalnim timom. Omogoča kronološki pregled dogodkov,
vrednotenje rezultatov in ščiti koristi pacienta ter kaže
kakovost ZN. In to naj bi bila po novem pa »prestižna
motnja«?!

Branka Šket, dipl.m.s.
Hilda Maze, univ. dipl. org.

Služba za zdravstveno nego

Koncepti zdravja in bolezni kot

rezultat spolno specifične socializacije
Pojem zdravja poznamo kot izključevalni koncept, ki zdravje
pojmuje kot odsotnost bolezni. »Zdravje« lahko opredelimo kot
vrednostni pojem, pri čemer je najdoslednejša in najbolj znana
opredelitev, ki jo je oblikovala Svetovna zdravstvena organizacija
(WHO):«Zdravje je stanje popolnega telesnega, duševnega in
socialnega ugodja.«
Ker je v Splošni bolnišnici pretežno ženski kolektiv, sem se
odločila napisati nekaj besed o zdravju žensk. Zakaj je zdravje
žensk tako pomembno? Morda mnogim to ni povsem razumljivo.
Večja umrljivost moških, ki je zlasti v nekaterih

vzhodnoevropskih deželah še posebno velika, odvrača
pozornost od problemov, s katerimi se ženske srečujejo, in daje
vtis, da so bolj zdrave od moških. Raziskava je pokazala, da ne
skrbijo tako dobro za ženske, kot za moške. Ta trditev se ujema
tudi s trditvijo, zapisano v razvojnem programu Združenih
narodov, da »nikjer na svetu ženske ne uživajo enakega statusa
kot moški.« Varovanje zdravja žensk je proces, ki naj bi trajal
od prednosečnostnega obdobja do menopavze. Tak celoten
pristop zdravstvenega varovanja žensk je tudi velikega javno
varstvenega pomena za našo celotno družbo.

učinek česna na preprečevanje oziroma nastajanje
ateroskleroze. Učinek naj bi bil, na podlagi rezultatov raziskav,
povezan z antioksidativnim delovanjem česna ter s samim
metabolizmom lipidov, to je holesterola, trigliceridov in
lipoproteinov.

Zakaj tekočina?
Ob prehladu in gripi priporočajo pitje velike količine tekočine.
Pijemo predvsem ne hladne pijače, obogatene z vitaminom
C, razen mleka, saj mleko spodbuja nastajanje  sluzi in s
tem  poveča občutek zamašenih dihalnih poti.

Romana Stropnik, dipl. m. s.
Služba zdravstvene nege
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Zdravje za ženske in moške ne more pomeniti istega. Gledano
z zgodovinske in socialno
strukturne perspektive obstajajo družbeno normirani, pa tudi
subjektivni koncepti zdravja, ki so spolno specifični in
diferencirani. V nadaljevanju bom zato na zdravje gledala s te
perspektive.
Osrednji kategoriji proučevanja sta starost in spol. V življenju
se pojavijo določeni dejavniki tveganja, na katere spet vpliva
pripadnost enemu ali drugemu spolu. Ker so ženske
»vsakodnevne strokovnjakinje« za zdravje v družini, se dekleta
z vzgojo in privzemanjem vzorčne ženske vloge že zelo zgodaj
pripravijo na zdravstvene probleme, namen fantovske
socializacije pa je, da »moški ne stokajo in so močni«!
Med desetim in dvajsetim letom starosti izražajo dekleta več
bolezenskih težav kot fantje, predvsem psihičnih in
psihosomatskih (glavobol, prehranjevalne motnje). Pogosto so
to reakcije na konflikte med vlogama, ki se s pojavom
menstruacije še razplamtijo, in tudi na izkušnje z nasiljem. Za
fante pa velja izzivanje zdravja (hitre vožnje, pijančevanje)
prispevek k moškemu razumevanju vlog.

V letih reprodukcije vplivajo na ženske bolezenske težave
predvsem dejavniki, povezani s preprečevanjem neželenih
nosečnosti, nosečnostjo in porodom. Ženske se, glede na to,
kako se odzivajo na zdravje oziroma bolezen, delijo v dve
skupini:

• na take, ki se na težave odzivajo mirno in imajo
določeno mero samozaupanja v zvezi z zaznavanjem
zdravstvenih motenj in

• ženske, ki se na težave odzivajo veliko bolj občutljivo
in takoj poiščejo strokovno pomoč.

Očitno se kažejo razlike v razumevanju zdravja/bolezni, pa tudi
v ženskih in moških mehanizmih obvladovanja stresa. Zdi se,
da so že zelo zgodaj  socializacijsko pogojeni, da se v življenju
utrdijo. V tradicionalni medicini in njenih raziskovalnih metodah
so ženske v večji meri opredeljene kot »bolne«. Ob preiskavah
izrazijo več bolezenskih težav kot moški, gredo pogosteje k
zdravniku in se na splošno subjektivno počutijo »bolj bolne«
kot moški (Maschewsky-Schneider et al., 1991). Tipično ženske
bolezni, ki običajno nimajo organskih vzrokov, zato označujejo
s pojmom »ženski sindrom« (Rodenstein, 1984). Za izjemno
pomembno pri pojasnjevanju odnosa zdravja/bolezni se je
izkazalo vprašanje obremenitve ter obvladovanja vsakodnevnih
problemov in kriznih življenjskih dogodkov, na katere je pozorno
najnovejše preučevanje stresa.

Badura (1993) opredeljuje stres kot zapleteno medsebojno
učinkovanje socialnih, duševnih in organskih dogajanj. Lazaurus
& Folkmann (1984) razumeta obvladovanje stresa  kot
prizadevanje posameznika, ki se ukvarja z značilnimi zunanjimi
in/ali notranjimi zahtevami, ki zahtevajo ogromno prilagoditvenih
sposobnosti ali jih presegajo.

Ženske so zaradi družbene in socialne vloge izpostavljene
značilnim obremenitvam in stresnim dejavnikom (Halhuber,
1982). Med samimi ženskami poznamo povsem različne oblike
obvladovanja stresa in obremenitev. Nekatere je moč prištevati
k tipu »stokanja«, druge pa se nagibajo k strategiji »zdrži«. Velik
del žensk pa obe strategiji uspešno združuje in niha med njima

( Maschewsky-Schneider et al.,1985).
Ponujajo celo tečaje, na katerih bi se ženske naučile živeti
zdravo in se bolje znajti v stresnih situacijah. Na žalost pa
pretežno individualistično usmerjena preventiva prenaša
tradicionalne odnose, kajti za lastno zdravje in zdravje družine
je spet odgovorna le ženska!
To ne pomeni, da uvajanje individualne obvladujoče strategije
ni koristno; ni pa zadostno! Preventivo bi morali nujno izvajati s
spreminjanjem določenih socialno ekonomskih pogojev, ki so
obremenjujoči zlasti za ženske.

»ŽENSKI SINDROM«: NOVA OPREDELITEV ZA »ŽENSKE

HISTERIJE«

Novejše spolno specifično razmišljanje o temi zdravje/bolezen
je spodbudilo in zavzelo spoznanje, da moški in ženske zaradi
različne socializacije razvijajo različne koncepte zdravja in
bolezni. Zato je jasno, zakaj in v kolikšni meri se tradicionalna,
naravoslovna medicina odziva na ženske bolezni z neustreznimi
terapijami ali pa ženskih težav sploh ne jemlje resno.
Ideal zdravja v industrijskih deželah je tako močno pozoren na
določene moške (storilnostne) norme, da se opredelitev
psihičnega zdravja primerja s »tipično moškimi« vedenjskimi
značilnostmi. V skladu s tem so ženske že po pripadnosti sploh
in temu ustreznemu tipu vloge, opredeljene kot psihično manj
vredne in bolj bolne. Moški srčni infarkt je »otipljiv rezultat
preobremenjenosti z delom« in izzove sočutje. Ženske pa le
nedoločljivo trpijo v obliki »ženskega sindroma«. Njegova
simptomatika je tako difuzna, da obstaja nevarnost, da bodo
uvrščene med psihično bolne ali »tradicionalno histerične«. Ko
se zatečejo po pomoč, »ženski sindrom« velikokrat zdravijo s
psihofarmaki (Vogt, 1985), zaradi česar nastane znan odnos
med subjektivnim trpljenjem in uživanjem zdravil. Hkrati pa
uživanje teh zdravil kaže na žensko šibkost in zopet se znajdejo
v začaranem krogu.

Namesto, da bi govorili o »ženskem sindromu«, bi bilo bolj
smiselno natančno raziskati vzroke ženskih težav, saj so v njih
skriti notranji in zunanji konflikti, ki so značilni za ženske v razviti
družbi in njihov družbeni položaj. Najprej se morajo ženske
ponovno naučiti prevzeti odgovornost za lastno telo in zdravje
potem, ko jim je bilo samozaupanje v tem pogledu sistematično
vzeto in zanikano. Socialno delo in svetovalne službe morajo
vzpodbujati ženske prav v tem, da prodrejo v še vedno moško
medicino in se uprejo, da jim ni treba »pogoltniti prav vseh tab-
let, ki jim jih predpišejo«.

Deklarirani enakopravnosti med spoloma navkljub so ženske
še vedno skupina prebivalstva z najmanj družbene moči in
političnih možnosti. Ustrezne službe bi morale izdelati strategijo
varovanja zdravja žensk  na temeljih mednarodno sprejetih
resolucij OZN in Sveta Evrope, ki spodbujajo družbene
spremembe v korist žensk. Izvajati je treba zdravstveno vzgojo
za aktivno skrb za lastno zdravje. Država ima velik, neizkoriščen
in nepriznan človeški kapital in vir za bodoče inovacijske izzive:
ženske. So dobro izobražene, poznajo trg dela in imajo velike
sposobnosti in moči za preživetje!

              Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo
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Svetovni dan dojenja
Svetovni teden dojenja je velika skupna akcija vseh
organizacij, ki podpirajo dojenje. Vsako leto ga zaznamujejo
v več kot 120 državah sveta. Akcije po vsem svetu potekajo
pod okriljem Svetovne zveze za dojenje – WABA (World Al-
liance for Breastfeeding), s podporo Svetovne zdravstvene
organizacije – WHO.

V Sloveniji  Teden dojenja vsako leto poteka v času od
1. do 7. oktobra.

Letošnji Svetovni teden dojenja je bil posvečen 25. obletnici
sprejetja Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov
materinega mleka. S sprejetjem kodeksa so uradno zaščitili
novorojenčke in dojenčke pred pritiskom proizvajalcev
nadomestkov materinega mleka. Tako so jim omogočili
možnost polnega dojenja. Letošnje praznovanje Svetovnega
tedna dojenja je tako potekalo pod geslom VARUJMO
DOJENJE.

Kot vsako leto, smo tudi letos na Ginekološko porodniškem
oddelku Splošne bolnišnice Celje svetovni teden dojenja
obeležili  z različnimi aktivnostmi.

V torek, 3. oktobra 2006 , ob 11. uri, smo pripravili DAN
ODPRTIH VRAT. Letos smo predavanje o pomembnosti
dojenja ter njegovem ohranjanju in varovanju pripravili za

vzgojitelje, ki delujejo  v celjski regiji. Zdi se nam namreč
zelo pomembno, da doječi materi, ki ima otroka v vrtcu, zaradi
otrokovega obiskovanja vrtca ni  potrebno prekiniti dojenja.
Pri tem so materam lahko v veliko pomoč vzgojitelji, ki jih pri
dojenju podpirajo.

Že tradicionalno smo v sodelovanju z JZ Socio PE Projektna
pisarna Celje - zdravo mesto pripravili tudi predstavitev
letošnjih prizadevanj pri promociji in varovanju dojenja.
Stojnico smo pripravili v sredo, 4. oktobra 2006, od 11. do
12.30 ure v središču Celja. Na njej je bilo moč dobiti vse
potrebne informacije o dojenju. Prisotne so bile medicinske
sestre Ginekološko porodniškega oddelka in članice Društva
svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije.

Aktivnosti svetovnega tedna dojenja pa smo 6. oktobra 2006
v  Kulturnem centru  Laško zaključili z  II. celjskim
strokovnim sestankom z mednarodno udeležbo na temo
DOJENJE: IZ PRAKSE ZA PRAKSO: SPODBUJANJE
DOJENJA. Sestanek  smo pripravili in na njem  aktivno
sodelovali zaposleni na Ginekološko porodniškem oddelku
SB Celje, člani Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja
pri UNICEF Slovenija in člani Društva svetovalcev za laktacijo
in dojenje Slovenije.

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

V okvirčku
Dneva odprtih vrat, ki ga je oddelek letos pripravil za
vzgojitelje v vrtcih, sta se udeležili tudi vzgojiteljici dveh
celjskih vrtcev, Vrtca Anice Černejeve in Vrtca Tončke
Čečeve. Pravita, da dojenja v vrtcu pravzaprav skorajda ni.
V vrtcu Tončke Čečeve imajo otroka, ki ga mamica obišče
in podoji med delovnim časom, vendar je to prej izjema kot
pravilo. Mamice namreč večinoma prenehajo z dojenjem
že pred vstopom otrok v vrtec, tiste, ki z dojenjem
nadaljujejo, pa tudi ne izkoriščajo možnosti, ki jim jo nudi
Zakon o delovnih razmerjih, in otroke dojijo le še po službi,
doma. Ker mamice ne kažejo posebnega interesa, v vrtcih
tudi niso urejali posebnih prostorov za dojenje. Če pa bi
katera le želela dojiti, bi bila zagotovo deležna podpore
vzgojiteljic, pa tudi ustrezen prostor za dojenje bi našli.

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje

Tadeja Pfeifer iz vrtca Anice Černejeve in Silva Berk
Bevc iz Vrtca Tončke Čečeve

ŠALA
OBLETNICA

Večje podjetje bo v kratkem praznovalo petdesetletnico

obstoja. Direktor na kolegiju predlaga šefom sektorjev da

razmislijo, kaj bi pripravili za obletnico. ”Ne sme zahtevati

velikih finančnih stroškov, vsi se morajo veseliti in še mnogo

let naj bi se govorilo o tem.” ”Vrzite se skozi okno!” se sliši iz

ozadja.
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Splošna bolnišnica Celje na podlagi  določil 10., 11. in 12. člena Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj v najem in
kreditiranju zasebne stanovanjske gradnje objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO  SLUŽBENEGA  STANOVANJA V STANOVANJSKI HIŠI
I.

Splošna bolnišnica Celje oddaja službeno stanovanje, ki se  nahaja v enostanovanjski hiši z dvema etažama (pritličje in 1.
nadstropje) na naslovu Kot 2, Rogaška Slatina,  in obsega:

1. štiri sobe v skupni izmeri 55,50 m2,
2. kuhinjo, dnevno sobo, shrambo, kopalnico, 2 WC-ja, hodnike in predsobo  v skupni izmeri 50,54 m2,
3. pomožne prostore, ki obsegajo dva balkona, kletne prostore in garažo v skupni izmeri  25,61 m2.

Skupna površina vseh stanovanjskih prostorov znaša 131,65 m2.
Stanovanje bo oddano v najem udeležencu razpisa, ki je zaposlen v Splošni bolnišnici Celje in  bo na podlagi meril, določenih s
tem razpisom, dosegel največje število točk. Z  izbranim udeležencem bo sklenjena najemna pogodba za določen čas, za čas
zaposlitve v Splošni bolnišnici Celje.

II.
Merila za dodeljevanje službenega stanovanja v najem so naslednja:

1. Število članov gospodinjstva, ki živijo skupaj z udeležencem:
za vsakega člana gospodinjstva po 5 točk, možno je doseči največ 30 točk.
2. Skupna delovna doba udeleženca:
do 5 let …….... 3 točke,
5-10 let……..…5 točk,
10-20 let………7 točk,
20-30 let………9 točk,
več kot 30 let…11 točk.
3. Delovna doba udeleženca  v bolnišnici:
za vsakih dopolnjenih 5 let po 5 točk, vendar ne več kot 35 točk.
4. Neurejene družinske razmere udeleženca:
30 točk.
5. Stanovanjske razmere udeleženca:
udeleženec živi v neprimernem stanovanju…..30 točk,
udeleženec je najemnik ali podnajemnik……..20 točk,
udeleženec živi pri starših…………………….10 točk.

III.
Udeleženci razpisa morajo v pisni vlogi za dodelitev službenega stanovanja  navesti svoje osebne podatke ter dokazila o izpolnjevanju
meril, določenih v drugi točki tega razpisa.

IV.
Udeleženci morajo svoji vlogi predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju meril iz druge točke tega razpisa, in sicer:

- potrdilo pristojnega  organa o številu članov gospodinjstva,
- potrdilo pristojnega centra za socialno delo ali drugo ustrezno dokazilo o neurejenih družinskih razmerah, če jih uveljavljajo,
- izjavo o stanovanjskih razmerah udeleženca, ki jo bo delodajalec po potrebi preveril z ogledom.

V.
Udeleženci morajo svoje vloge za najem službenega stanovanja vložiti pisno najkasneje do 15. 11. 2006 na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, kadrovsko splošna služba, Oblakova ulica 5, Celje. Vloge naj udeleženci pošljejo v zaprti ovojnici, na kateri bo označeno:
»Razpis za dodelitev službenega stanovanja v najem«.

Zainteresirani udeleženci se lahko za dodatne informacije ali ogled stanovanja obrnejo na socialno delavko, gospo Danico Bezovnik,
univ. dipl. soc. del., na št. 423 30 58.

VI.
Sklep o oddaji službenega stanovanja v najem  bo izdala direktorica v roku 30 dni po izteku roka za prijavo. O odločitvi bodo
obveščeni vsi udeleženi razpisa.

Kadrovsko splošna služba
Referat za socialne zadeve
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V času od 22. do 23. septembra 2006 so potekale na Otočcu
pri Novem mestu 1. športne igre slovenskih bolnišnic, kjer je
sodelovalo deset bolnišnic in ekipa Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Igre je vzorno organizirala Splošna
bolnišnica Novo mesto.

Prve športne igre slovenskih

bolnišnic - Otočec 2006

DROBTINICEDROBTINICEDROBTINICEDROBTINICEDROBTINICE

SVETUJEMO, POJASNJUJEMOSVETUJEMO, POJASNJUJEMOSVETUJEMO, POJASNJUJEMOSVETUJEMO, POJASNJUJEMOSVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Raziskovalna dejavnost v

naši bolnišnici
V naši bolnišnici poleg izvajanja zdravstvene dejavnosti ob
zdravljenju bolnikov poteka tudi raziskovalna dejavnost, ki je
gibalo napredka tako v  medicini, kot tudi ostalih dejavnostih.
V bolnišnici jo spodbujamo in podpiramo, vendar pa se
moramo pri tem zaradi možnih nevarnosti, ki jih prinaša
odkrivanje nepoznanega,  pri njenem izvajanju držati strogih
etičnih načel  in zakonskih okvirjev.

Vsaka raziskava ali preizkušanje metod zdravljenja ali zdravil,
v katero so vključeni bolniki, predstavlja v prvi vrsti etično
vprašanje. V naši državi imamo za generalni nadzor in
reševanje teh vprašanj državno etično komisijo, ki presoja
etično dopustnost raziskave.  Vse raziskave, ki se izvajajo v
naši bolnišnici, pa so tudi  predmet presoje pred etično
komisijo Splošne bolnišnice Celje, ki pred pričetkom izvajanja
raziskave preveri vso dokumentacijo, s posebnim poudarkom

na zagotavljanju prostovoljne vključitve bolnikov v raziskavo,
pridobivanju njihovega soglasja in njihovi informiranosti ter
ob izpolnitvi vseh pogojev poda svoje soglasje k izvajanju
raziskave v Splošni bolnišnici Celje.

Po odobritvi izvajanja raziskave s strani etične komisije pa je
potrebno urediti še razmerja med raziskovalci, naročnikom
raziskave in  bolnišnico. S sklenitvijo pogodbe želimo urediti
predvsem razmerja glede  časa izvajanja raziskave, stroškov,
dokumentacije, hrambe, nadzora  ter dogovorjenih plačil
raziskovalcem in bolnišnici.  Sklenjena pogodba je pravna
podlaga in zelena luč za izvajanje raziskave.

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

Na njih  je nastopila tudi ekipa Splošne bolnišnice Celje,
sestavljena iz 29 članov.
Moško ekipo so sestavljali naslednji tekmovalci: Matej
Velenšek, Dušan Kragelj, Marjan Ferjanc, Dejan Žohar,
Matjaž Štinek, Marko Vrhovec, Ljubo Milenkovič, Simon
Potočnik, Željko Tešič, Franc Furman, Vili Krameršek, Ben-Zbor tekmovalcev

Predstavitev ekipe



Splošna bolnišnica Celje

26

jamin Švec, Darko Arnšek, Boris Kvac, Jure Bračun,  Matjaž
Kvas in Božidar Gorjanc.
Žensko ekipo pa so sestavljale: Slavica Gajšek, Jožica
Metelko Kraševec, Bojana Leskovšek, Magda Port, Jasna
Eržen, Anamarija Vrhovec, Martina Klančar, Saša Hacin,
Sonja Romih, Renata Čoh, Mateja Cerar in Marija Šrimpf.

Na pot smo krenili v petek zgodaj zjutraj z avtobusom. Vmes
smo imeli kratek postanek za jutranjo kavico v Krškem, nakar
nas je pot vodila naprej do prizorišča iger na Otočcu, kjer
smo bili nastanjeni v hotelu Šport. Po nastanitvi v hotelu smo
takoj krenili na otvoritev iger. Še pred uradno otvoritvijo smo
imeli vodje ekip krajši sestanek, na katerem smo bili
seznanjeni še z zadnjimi podrobnosti o igrah.
Na otvoritvi smo bili zbrani vsi udeleženci, bilo nas je blizu
350. Tu smo vodje ekip predstavili svoj zavod.

Anamarija Vrhovec - 3. mesto v tenisu

Matjaž Štinek - 2. mesto v namiznem tenisu

Za otvoritvijo so takoj sledila športna tekmovanja, ki so bila
poleg druženja v ospredju. Igre je dva dni uspešno povezoval
znani televizijski voditelj Robert Erjavec.
Prvi dan smo imeli zelo natrpan urnik, saj so tekmovanja
potekala na več prizoriščih hkrati, tako, da smo se hitro
razporedili v ekipe, ki so bile večinoma formirane že prej. Po
koncu tekmovanj prvega dne je sledil družabni večer s
plesom.
Naslednji dan so bile na sporedu družabne igre in veslanje.
Na družabnih igrah smo se odlično odrezali in dosegli dosti

točk, ki so tudi pripomogle k skupnemu petemu mestu na
igrah.
Naša ekipa je dosegla dobre rezultate, saj smo osvojili ekipno
eno drugo mesto, in sicer v namiznem tenisu, ter četrto mesto
v košarki, kjer smo šele po izvajanju prostih metov izgubili
boj za tretje mesto.

Marko Vrhovec - 2. mesto v golfu

Poleg tega pa smo dosegli veliko dobrih posameznih
rezultatov, in sicer Matjaž Štinek drugo mesto v namiznem
tenisu, Marko Vrhovec drugo mesto v golfu, Anamarija
Vrhovec tretje mesto v tenisu.   Tudi ostali tekmovalci so se
dobro odrezali in dosegli nekaj dobrih uvrstitev. Ti rezultati
so pripomogli k večjemu številu točk, ki so štele za skupno
uvrstitev.
Skupno smo torej dosegli peto mesto, z majhnim zaostankom
za tretjim, kar je seveda lep dosežek.
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Delo v laboratoriju

nekoč in danes
Pomembno diagnostično delo v
medicini poteka tudi v laboratorijih.
Laboratorijska medicina je raznolika
stroka, ki opravlja preiskave biološkega
materiala. Sledimo njenemu hitremu
razvoju, ki nam je z leti zelo spremenil
način dela. V času povsem ročnih

priprav in obdelave biološkega
materiala smo se razveseljevali
polavtomatskih analizatorjev - in že smo
skoraj povsem avtomatizirani.
Pomembnost razvoja laboratorijske
medicine temelji na celovitem sistemu
zagotavljanja kakovosti rezultatov, pri

čemer pa je avtomatizacija v laboratoriju
zgolj zamenjava za človeško roko,
nikakor pa ne za znanje.

Arhivska laboratorijska oprema, ki smo
jo v preteklosti uporabljali pri svojem
delu, del tega je opisan v nadaljevanju,
je samo še  zgodovina razvoja našega
področja.
Ves prikazan laboratorijski material je
tudi arhiviran v naši bolnišnici.
Za zbiranje me je navdušila sestra Darja
Pur, zbirateljica starih medicinskih
aparatov v bolnišnici, ki se je ob vsakem
na novo pridobljenem predmetu z
navdušenjem odzvala in svetovala pri
zbirateljskem delu.

Pri zbiranju so pomagali tudi zunanji
sodelavci iz laboratorija v Laškem in
Zdravstvene postaje Jurklošter.
Za pomoč in sodelovanje se
zahvaljujem vsem sodelujočim.

Helena Černjul, inž. kem. teh.
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Moram pa povedati, da je bila  konkurenca zelo močna, saj
so posamezne ekipe  na igre pripeljale zares dobre športnike
(nekateri celo nastopajo v najmočnejših ligah).
Naša ekipa pa se je zbrala z vseh vetrov, brez kakšnih večjih
treningov, a smo vseeno dosegli lepe rezultate. Na igrah smo
tako uspešno promovirali našo bolnišnico in dokazali, da
premore tudi dobre športnike. Rad bi pohvalil vse naše
udeležence, ki so se res trudili po svojih najboljših močeh in
dostojno zastopali našo bolnišnico.

predvsem z več treningi in mogoče tudi z močnejšo zasedbo
tekmovalcev.
S športnih iger smo se vrnili v soboto zvečer, polni novih
izkušenj in spoznanj z mislijo, da se vidimo zopet prihodnje
leto.
Na koncu bi se rad v imenu vseh udeležencev prvih
bolnišničnih iger zahvalil gospe direktorici Štefki Presker za
vso podporo pri sodelovanju na igrah in gospe Suzani Prezelj,
poslovni sekretarki, ki je pomagala pri organizacijskih
zadevah.

Bolnišnične igre naj bi postale tradicionalne in drugo leto
bomo poskusili doseči še boljše rezultate. To bomo dosegli

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



Splošna bolnišnica Celje

28

Kruh naš vsakdanji

LABORATORIJ…nekoč in zdaj
Težko bi danes nekomu
pojasnili, kako se je
uporabljala in čemu je služila
vsa ta ropotija. Birete, pipete,
epruvete, kivete, menzure,
čaše, erlenmayerice, bučke,
kasete,  komor’ce,
melanžerji, stojala, gorilniki,

ustniki…
Malo tega se je še ohranilo. Nekaj so uničile poplave, nekaj
selitve, pomanjkanje prostora, najbolj pa zob časa in mi sami.
Le kakšno nadvse zanimivo stvarco smo skrbno shranili, zgolj
zaradi čustvene navezanosti nanjo. Ostalo je šlo v staro šaro
in po znani poti naprej!

Ročne centrifuge, ki je dosegla
toliko obratov, kolikor hitro si
poganjal, še današnji ISO standardi
najbrž ne bi zavrgli.

Njeno modernejšo izvedbo, ki je
imela celo pokrov, so ponekod
uporabljali tudi do sredine
sedemdesetih let.

Mikroskop je bil pri oknu. Ne
sprašujte, zakaj! Na takšnem
sem se učila določati sedi-
ment urina. V prejšnjem
stoletju, seveda!
Ob sončnem vremenu si
hialine cilindre videl kot na
dlani. Le ogledalo si moral
obrniti v pravo smer.
Zraven je bil popolnoma
»ergonomski«, okrogel stol s
počeno desko, ki ti je
raztrgala uniformo, če si na
hitro vstal.

Na hematologiji pa so že bili binokularci. Kakšno razkošje!
Komor’ca, melanžerji, ustnik…
Ure in ure monotonega štetja.
Melanžer med palec in kazalec, eritrocitnega zraven, med

palec in sredinec…pa
navzdol, obrni, premešaj…
Včasih si v istem ritmu,
nevede, obračal  svinčnik,
da ohraniš enake pogoje
štetja!

In tako leta in leta, dokler nismo dobili prvih hematoloških
števcev.

Hemoglobin smo določali po
Sahliju. Sproti, na odvzemu.
Prvo kapljico krvi proč, obriši,
naslednja za hemoglobin. Do
označbe 10 kislino, ustnik,
pipetka, dodaj 20 ěl krvi,
premešaj, tako…počakaj…
Ta čas napolniš melanžerje
za levkocite in ertirocite.

Zdaj pa destilato, po kapljicah…eno, pa še
eno…Premešaj…steklena palčka, seveda,
morda še pol kapljice?...
Tako! 85% hemoglobina. Več pa ne rabi!

Zelo dolgo se je ohranil v uporabi. Hitra in
enostavna metoda, le v deževnih in
oblačnih dneh so bili vsi malce anemični!...

Ko sem od direktorja izpulila
denar za prvi fotometer, sem bila
tako srečna, da mi je bilo morje
do kolen! Kakšna noblesa!
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Potem so prišli polavtomatski
števci s pipetorji, ki so jih
uvažali po delih, ker so nas
takrat pestili razni
stabilizacijski  ukrepi,
restrikcije in ostale nebuloze.

Akivete so izrinile melanžerje
in mikropipete.

Modernejše in boljše aparature so izrinile stare metode. In
tako je tudi prav, čeprav si se včasih počutil, kot bi prišel z
onega sveta, ko si zagledal vso to »mašinerijo« z angleškimi
navodili.

e malo se jih bo spomnilo nadvse uporabnega trinožnega
stojala, na katerem si zjutraj najprej skuhal kavo!

Ali analitične tehtnice, na
kateri so lahko tehtali samo
najbolj pedantni.

Vse to in veliko več so nadomestile nove generacije
analizatorjev. Žvenketanje steklovine v laboratorijih je
nadomestilo brnenje aparatov, šumenje računalnikov…

Raznih stojal, obrabljenih in uničenih od kislin in dolgoletne
uporabe.

In bog ne daj, da zmanjka elektrike!

Ruža Kostadinović, VLT
ZD Laško, Laboratorij
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Velik kozarec kislih

kumaric in kava
Kadar se vam zgodi, da izgubljate
nadzor nad lastnim življenjem, kadar
vam je dan s 24 urami prekratek,
pomislite na velik kozarec kislih
kumaric… in ne pozabite na kavo!

 

Profesor je stal pred svojimi študenti
pred začetkom predavanja filozofije,
za seboj je imel nekaj predmetov in
čakal.

Ko se je predavanje pričelo, je brez
besed pred sebe dvignil velik prazen
kozarec, v katerem so bile prej kisle
kumarice, ga položil na kateder in
napolnil z žogicami za tenis.

Potem je vprašal študente, ali je kozarec
poln. Strinjali so se, da je.

Za tem je profesor vzel škatlo, polno
kamenčkov, in jih sipal v kozarec, ki ga
je rahlo pretresal. Kamenčki so se
odkotrljali v prazen prostor med
žogicami.

Tedaj je spet vprašal študente, ali je
kozarec poln. Spet so se strinjali.
 
Naslednja škatla, ki jo je profesor vzel,
je bila polna peska. Ko ga je sipal v
kozarec, je pesek zapolnil še vse
preostale prazne kotičke med žogicami
in kamenčki.

Še enkrat je vprašal študente, ali je
kozarec poln. Skrušeno so odgovorili,
da je.

služba, hiša, vaš avto.
- Pesek pa predstavlja ostale

stvari. Tiste male stvari. Če
napolnite ves kozarec s
peskom, v njem ni več
prostora za žogice za tenis in
kamenčke.

Enako je v vašem življenju. Če porabite
ves svoj čas in energijo za male
stvari, nikoli ne boste imeli prostora in
časa za pomembne.
 
Skrbite za stvari, ki so ključne za vašo
srečo! Igrajte se s svojimi otroci. Najdite
čas in pojdite k zdravniku. Peljite
partnerja na večerjo. Obnašajte se, kot
da imate spet 18 let. Naučite se
uživati…

Za čiščenje stanovanja in popravilo
stvari bo vedno dovolj časa. Najprej
poskrbite za žogice za tenis - stvari, ki
so za vas resnično pomembne.
Ugotovite svoje prioritete. Vse ostalo je
pesek.«
 
Tedaj je ena od študentk dvignila roko
in vprašala: “In kaj predstavlja kava?”
 
Profesor se je nasmejal. “Všeč mi je,
da ste to vprašali!

Kavo vlivam zato, da bi vam pokazal,
da ne glede na to, kako mislite, da je
vaše življenje polno, je v njem še vedno
prostor za skodelico kave s prijateljem!”

 
Tedaj je profesor izpod katedra vzel dve
skodelici, polni kave, in ju zlival v
kozarec. Kava je natopila pesek.
Študentje so se smejali.
 
»Sedaj« je rekel profesor med tem, ko
je smeh pojenjal, »želim, da razumete,
da ta kozarec predstavlja vaše življenje:

- Žogice za tenis so pomembne
stvari v vašem življenju : vaša
družina, otroci, zdravje, vaša
vera in stvari, ki se jim
predajate. To so tiste stvari, s
katerimi bi vaše življenje bilo
še zmeraj izpolnjeno - tudi če
bi vse drugo izginilo!

- Kamenčki predstavljajo druge
pomembne stvari: vaša

VIC

ONA – ON

Zakaj ima tako veliko moških noge na

“O”?”

”Ker so ponavadi nepomembne stvari v

oklepaju!”

“Draga, napravil te bom za

najsrečnejšo žensko tega sveta.”

”No, malo te pa bom pogrešala.”
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10 let radia z domišljijo
»16. septembra je 10. rojstni dan
praznoval radio z domišljijo, Radio Fan-
tasy. Ob njegovem okroglem jubileju mu
čestitamo in ga pozdravljamo. Vsi, ki ga
radi poslušamo.«

Tudi tako bi lahko tekla ena od čestitk,
ki so 16. septembra pozvanjale v
dvorani Zlatorog na prireditvi, ki jo je ob
desetletnici svojega ustvarjanja
pripravila ekipa Radia Fantasy. V teh
desetih letih je ljudem, ki ustvarjajo
njegov program, resnično uspelo. Ne le,
da so se deset let uspeli obdržati »pri
življenju«, v tem času so se prebili med
daleč najbolj poslušane radije na
Celjskem, v poslušanosti po internetu
pa na lestvici slovenskih komercialnih
radijev sploh vodijo.

In kljub temu, da so otroške bolezni
očitno že daleč za njimi, v svojem
veselju niso spregledali otrok, ki se
zdravijo v naši bolnišnici. Ob rojstnem
dnevu so svojo humanitarno noto izrazili
z donacijo, ki so jo namenili Otroškemu
oddelku naše bolnišnice. Ček za
500.000,00 sit je na prireditvi prevzela
predstojnica oddelka, mag. Lidija
Vučajnk.

S tem pol milijonskim zneskom bo
otroški oddelek kupil dve aparaturi, in
sicer oksimeter ter ultrazvočni inhalator.

Predstojnica oddelka mag. Lidija Vučajnk je z veseljem sprejela donacijo

Oksimeter je naprava za merjenje
zasičenosti krvi s kisikom. S postavitvijo
elektrode na kožo (na uho ali prst) takoj
pokaže zanesljiv izvid. Preiskava je
neškodljiva in neboleča, lahko jo
uporabljamo za neprekinjen ali
občasnen nadzor vrednosti kisika.
Uporablja se pri otrocih z obolenji srca
in dihal ter za nadzor življenjskih funkcij
hudo bolnih ali nezavestnih otrok. Na
Otroškem oddelku ga vsakodnevno
uporabljajo predvsem pri otrocih z
akutnimi obolenji dihal, pri katerih je
pogosto potrebno zdravljenje s kisikom,
pa tudi pri otrocih z različnimi motnjami
dihanja, pri otrocih s krči in/ali z

nezavestjo ter pri zastrupitvah in srčnih
boleznih.
Ultrazvočni inhalator je aparat, ki razprši
tekočino v paro na tako drobne delce,
da lahko pri dihanju pridejo v spodnji
del dihal. Kot tekočino lahko
uporabljamo vodo (fiziološko raztopino)
ali pa zdravila. Paro lahko ogreje,
mogoče pa je inhalirati tudi hladno. Za
inhalacije niso potrebne maske ali drugi
nastavki, zato lahko otrok nemoteno
inhalira tudi med spanjem. Inhalacije
omogočajo zdravljenje ali lajšanje
simptomov in se uporabljajo pri vseh
vrstah obolenj dihal.

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Čokoladna rolada

Nesporna zmagovalka

Ste se konec avgusta, ko je v  Novem tedniku izšel
celostranski članek z naslovom »Skušnjava brez
konkurence«, morda vprašali, kaj je go. Simler tako zelo
prevzelo, da si je v akciji »Skrite želje« zaželela prav obiska
naše slaščičarne? Jaz sem se. Še posebej, ko sem videla
želje ostalih bralcev časopisa. Skok s padalom, skok s
Solkanskega mostu (bungee jumping), vožnja z balonom,
rafting ali druženje z znanimi Slovenci so, vsaj zame,
pričakovane skrite želje, medtem ko mi želja po obisku
bolnišnične slaščičarne le ni šla povsem v račun. Pa sem jo
poklicala, gospo Klavdijo Simler. In kot iz topa je izstrelila:
»Vaša čokoladna rulada je brez konkurence in vedno, ko
sem v bolnišnici, si jo privoščim. In moja želja je bila, da na
svoje oči vidim, kako jo pripravljajo, in dobim recept zanjo.«
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Kulinarični kotiček
KROMPIRJEVI ŠTRUKLJI

Sestavine za 4 osebe

1/2 kg krompirja
sol
18 dag ostre moke
3 dag margarine
1 jajce
drobtine za zabelo

Priprava

Cel krompir operemo ter skuhamo. Še vročega
olupimo in pretlačimo. Toplemu krompirju dodamo
margarino, jajce, sol ter moko. Na hitro zgnetemo
testo. Na pomokani deski ga razvaljamo za 1/2 cm na
debelo ter namažemo z raztopljenim jajcem in
praženimi drobtinami. Testo zvijemo, ga zavijemo v
moker in ožet prtiček, posut z drobtinami. Povežemo
in kuhamo1/2 ure. Zabelimo z drobtinami

LEŠNIKOVA TORTA

Sestavine: 5 jajc, 30
dag lešnikov, 10 dag
jedilne čokolade, 25
dag masla, 30 dag
sladkorja, 1 žlica
kakava, 0,5 l smetane
za stepanje.

Predpriprava: lešnike popečemo v pečici (5 – 10
minut pri 180° C). Pražene lešnike olupimo in
zmeljemo.

Priprava: rumenjake, sladkor  in maslo penasto
stepamo. Masi dodamo lešnike, čokolado, kakav in
na koncu vmešamo še stepen beljak. Polovico mase
vlijemo v model za torto (dno modela prekrijemo s
papirjem za pečenje) in pečemo 35 minut na 180° C.
Ko se testo ohladi, nanj vlijemo ostanek mase. Testo
z nadevom pustimo čez noč v hladilniku. Torto pred
postrežbo okrasimo s stepeno smetano in potrosimo
z zmletimi lešniki.

Klavdija Simler pri odkrivanju slaščičarskih skrivnosti
bolnišnične slaščičarne

Mlada mamica dveh majhnih deklic je zaradi posledic težke
prometne nesreče v naši bolnišnici preživela veliko dni. In
takrat, pa tudi med dvema nosečnostima, ji je še posebej

godilo razvajanje z dobrotami iz bolnišnične slaščičarne. Še
posebej se ji je priljubila čokoladna rulada. Ker ji doma nikoli
ni uspelo narediti tako dobre, kot je naša, si je zaželela obiska,
ki bi ji razkril vse skrivnosti recepta in priprave.
Dan, preživet v bolnišnični kuhinji, ji je ostal v lepem spominu.
Slaščičarji so jo hitro spustili k pripravi sladic in ji razkrili tudi
kakšno izmed svojih sladkih skrivnosti. Tako ji je teorija
priprave čokoladne rulade že povsem jasna, le v praksi še
malo šepa. Vendar ne dvomi, da bo s časom osvojila tudi to.
Sicer pa bo še naprej ostala odjemalka naših sladkih dobrot,
saj so tako dobre, da jo njeni gostje z nejevero v glasu vedno
dvakrat vprašajo, kje jih je kupila. Verjetno je zanje odličnost
izdelkov bolnišnične slaščičarne ravno tako neverjetna, kot
zame njena skrita, sedaj pa uresničena želja.

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje

ŠALA

POLITIKI IN OBRTNIKI
”Kakšna je razlika med politiki in obrtniki?”

”Obrtniki nikoli ne pridejo, politiki pa nikoli

ne gredo.”
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PRŠUT Z RIŽEM V TERANU

Sestavine za 4 osebe:
- 100 g kraškega pršuta, narezanega na rezine,
- 100 g kuhanega pršuta,
- 2 krompirja,
- 100 g rukole,
- 100 g riža,
- 300 ml terana,
- 200 ml oljčnega olja,
- 1 limona,
- 1 holandska solata.

Priprava:

V posodi zavremo teran in v njem pri nizki temperaturi in
v pokriti posodi skuhamo riž. Občasno pomešamo.

Krompir olupimo, operemo, ga narežemo na manjše
kose in ga kuhamo, da se omehča. Ko je krompir kuhan,
ga grobo sesekljamo.

Štiri rezine pršuta prihranimo, preostanek pa razrežemo
na manjše koščke.

Kuhan pršut na hitro popečemo na oljčnem olju in ga
narežemo na koščke. Če kuhanega pršuta ne dobimo,
kupimo navadnega, ga na hitro skuhamo in šele potem
popečemo na oljčnem olju.

Holandsko solato in rukolo operemo. Holandsko solato
razrežemo na koščke. Limono ožamemo in sok
zmešamo s preostalim oljčnim oljem.

Jed oblikujemo na krožniku, najprej nanj položimo rezino
pršuta. Nato v obliki kroga zložimo kuhan krompir, čez
prav tako v obliki kroga razporedimo v teranu kuhan riž.

Okrasimo z lističi rukole in prelijemo z nekaj žlicami
mešanice oljčnega olja in limoninega soka.

Recept so pripravili v restavraciji Lojze v Zemonu.

SVINJSKA PEČENKA V PLAŠČU IZ PRŠUTA

Sestavine za 4 osebe

1,2 kg svinjskega hrbta
sol, sveže mlet poper
100 g pršuta
2 žlici maščobe za peko
1 čebula
1 šopek jušne zelenjave
2 žlici paradižnikove mezge
po želji 100 ml marsale (italijansko desertno vino)
400 ml zelenjavne ali mesne juhe
500 g malih šalotk
vejice zelišč za okrasitev

Priprava

1. Hrbet oplaknite, ga osušite in ga močno začinite s
soljo in porom. Ovijte ga s pršutom in povežite s
kuhinjskim sukancem.
2. Pečico segrejte na 180 stopinj (ventilatorsko na
160). V pekaču segrejte stopljeno maslo in na njem z
vseh strani popecite meso. Čebulo olupite in jo drobno
sesekljajte. Jušno zelenjavo očistite, jo operite in
zrežite na manjše kose, nato pa jo skupaj s čebulo
dodajte mesu in na hitro popecite zraven. Primešajte
paradižnikovo mezgo, po želji zalijte z marsalo in
prilijte juho. Pecite v pečici približno 50 minut.
3. V vmesnem času olupite šalotke, jih prepolovite ali
zrežite na četrtine. Po 50 minutah pečenja jih dodajte
k mesu in dušite še nadaljnjih 10 do 15 minut.
4. Po koncu peke pečenko vzemite iz pekača in jo
postavite na toplo. Šalotke vzemite iz omake in jo s
paličnim mešalnikom dobro pretlačite. Šalotke nato
vrnite v omako. Pečenko zrežite na rezine in jih skupaj
z omako preložite na servirni krožnik. Po želji okrasite
z zeliščnimi vejicami.



Splošna bolnišnica Celje

34

Skupinska vadba za zaposlene v

Splošni bolnišnici Celje

Vabim vas v sončno telovadnico
fizioterapije (glavni vhod na  pediatrijo)
vsak torek in sredo ob 20.00 uri na
klasično aerobiko ter pilates. S seboj
prinesite športno opremo.

Ob torkih smo že začeli  s skupinsko
aerobno vadbo za vse, ki skrbite za
svojo dobro telesno kondicijo. Vadba je
klasična aerobika nižje in višje
intenzivnosti. V aerobnem delu se
zabavamo s koraki sambe, cha-cha,
mambo, sledijo vaje krepitve za roke,
trebuh, noge, zadnjico. Ure popestrimo
z zanimivo fit-ball vadbo na veliki žogi
in vadbo za krepitev s thera-band
trakovi.

Imeli bomo tudi pilates vadbo. Ta oblika
skupinske vadbe se usmerja na krepitev
trebušnih mišic in mišic hrbta, ki delujejo
preventivno pred poškodbami in
bolečinami v hrbtenici. Vadba pilates

poudarja koncentracijo, kontrolo telesa
ter pravilno dihanje med gibanjem.
Osredotoča se na manj ponovitev, ki pa
so izvedene z veliko natančnostjo.
Sproščujoča glasba spodbuja
koordinirano gibanje, ki je predvsem
varnejše. Zaradi učenja gibalnih struktur
skozi več stopenj je pilates primeren za
vse starosti in stopnje treniranosti.
Uporabljamo ga kot učinkovito metodo
celostnega treninga za oblikovanje
telesa, preventivne vadbe
(osteoporoza, bolečine v vratu in  križu)
ali kot obliko rehabilitacije.
Pomembni učinki redne pilates vadbe:

- vitka, pokončna postava ter
lepša drža v vsakdanjem
življenju;

- močna trebušna muskulatura,
po izgledu bolj ploska in čvrste
mišice zadnjice;

- izboljša se gibljivost sklepov;
- boljše je ravnotežje,

koordinacija, gibanje postane
bolj harmonično.

Poleg aerobne vadbe v popoldanskih
urah poteka v sončni telovadnici
terapevtska vadba za članice društva

osteoporoze. Redna telesna dejavnost
je bistven del celostne terapije pri
bolnikih z osteoporozo. Pri starejših
pomagamo vzdrževati obnovo kosti.
Dobra fizična pripravljenost, ohranjena
gibljivost in koordinacija pa preprečujejo
padce in zlome. Po prilagojenem
programu vadbe članice društva že
šesto leto redno vadijo pri nas.

Organiziran in terapevtsko voden pro-
gram vadbe ima že nekaj let ob
ponedeljkih tudi društvo diabetikov, ki
so tako kot vsi ostali vadeči zadovoljni
s programom v sončni telovadnici ter
se vračajo vsako leto v večjem številu.

Andreja  Šteiner, dipl. fiziot.
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
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8. 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, 10. novembra 2006. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku
poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb nagradne križanke v junijskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 104 pravilne rešitve. Rešitev nagradne križanke: PRESTIŽNA MOTNJA.
Izžrebana nagrajenka je gospa Mojca Turnšek z Urgentnega 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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