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Splošna bolnišnica Celje

Samo še nekaj dni in leto bo naokrog. Mi 
pa se še vedno ukvarjamo s takšnimi in 
drugačnimi načrti, ki bi jih radi do takrat 
spravili pod streho. Pa se nam pogosto 
zatakne, kajti čas teče  hitreje od uresniče-
vanja naših želja in nas opominja, da smo 
samo ljudje in da moramo naša ravnanja 
prilagoditi objektivnim možnostim. Zato je 
prednovoletni čas primeren za to, da se 
za trenutek ustavimo, se ozremo nazaj, 

ocenimo doseženo, in da si zastavimo načrte za prihodnost. Nič ni bolj po-
membno od tega, kot da hodimo po poti, ki jo zmoremo, ki nam sprošča ob-
čutke zadovoljstva, in nam daje dodatno energijo tudi za nove cilje, ki včasih 
presegajo trenutne zmožnosti. Tako v službenem kot zasebnem življenju. 

In kaj lahko pod črto zapišemo za našo bolnišnico v preteklem letu? Lahko 
rečem, da kar nekaj dobrih stvari, ki bodo imele dolgoročne pozitivne učinke 
za njen nadaljnji razvoj. Najpomembnejša je vsekakor umestitev bolnišnice v 
dolgoročne razvojne programe Republike Slovenije z načrtovano novograd-
njo drugega dela bolnišnice. Vzpodbudne so pridobitve novih in dodatnih 
zdravstvenih programov. Z njimi bo razvoj medicinske stroke pospešen in 
dostopnost zdravstvenih storitev večja. Ne moremo mimo načrtnega uvaja-
nja celovite kakovosti v bolnišnico, kjer se stvari počasi, a vztrajno razvijajo. 
Pričeli smo s preurejanjem organizacijske strukture bolnišnice, ukvarjamo 
se s področjem komuniciranja, medsebojnimi odnosi in vodenjem. Kljub ne-
katerim neprijetnim dogodkom med letom je bolnišnica povečala svoj ugled 
v širšem družbenem prostoru, saj je prejela najvišje občinsko priznanje Zlati 
grb. Neformalna priznanja pa je prejela tudi na slavnostni akademiji ob praz-
novanju njene 120-letnice, otvoritvi stalne razstave Od špitala do moderne 
bolnišnice ter ob izdaji monografije ob tem jubileju. Podporo in priznanja bol-
nišnici je na svoj način izreklo veliko število donatorjev ob zbiranju sredstev 
za CT in druge aparature. Ponosni smo lahko na dosežke posameznikov, ki 
so v tem letu dosegli najvišje akademske nazive, kakor tudi na uveljavljanje 
bolnišnice v širšem evropskem in svetovnem prostoru.  

In sedaj še naši načrti! Tisto, kar smo zastavili že v tem letu, bomo razvijali 
dalje. Čaka nas veliko dela. Pripraviti bo potrebno načrte za novi del bolniš-
nice, posodobili bomo  diagnostiko, posebno pozornost posvetili področju 
informatike, razreševanju problematike arhiviranja poslovne in medicinske 
dokumentacije ter prenosu in arhiviranju slikovne diagnostike. Srednjeroč-
ni in dolgoročni vidik razvoja bomo zapisali v nov strateški razvojni  načrt 
bolnišnice. 

Tudi za nas posameznike je to čas razmisleka o sebi, o naši družini, o vlogi 
v skupnosti, kjer ustvarjamo in živimo. V tej oceni si bodimo  prizanesljivi, 
zaupajmo vase in si smelo postavimo svoje cilje. Napišimo jih in poleg pri-
stavimo še aktivnosti, s katerimi jih bomo dosegali. Če bomo lastne cilje 
uskladili s cilji bolnišnice, bo zadovoljstvo toliko večje.  

Spoštovane sodelavke in sodelavci!
V novem letu vam želim zdravja, sreče, miru in človeške topline, ki bi jo imeli 
priložnost deliti z vašimi najbližjimi, prijatelji, sodelavci in našimi pacienti.

                                                                                 Mag. Marjan Ferjanc
                                                                              direktor  
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Vitalna mladenka pri 120 letih, 
ki ve kaj hoče

TO JE SBC

Vse skupaj se je začelo v antičnem starogrškem templju.

»In hoče zmeraj več in zmeraj bolje. Tako kažejo izvidi 
Splošne bolnišnice Celje. Vzrok? Neutrudno delo in vztraj-
nost v vseh razmerah. Predanost in strokovnost zdravnikov, 
medicinskih sester, negovalk in vseh, ki pišemo življenjepis 
naše 120-letne mladenke. Veliko nas je, ne le zaposlenih, 
ki so in še prispevamo k njenemu živahnemu življenjskemu 
utripu.«

S temi besedami smo se opisali v vabilu na vrhunec letoš-
njih obeležitev častitljive obletnice – slavnostno akademijo. 
Ta se je zgodila 30. novembra v dvorani Celjskega doma 
in je več kot 350 gostov  s plesom, glasbo in besedo iz 
antičnega starogrškega templja popeljala do današnje bol-
nišnice.

Klarisa Jovanovič in plesalki Gordane Stefanovič-Erjavec

Slavnostno akademijo sta moderirala Blažka Müller Pograjc 
in Boštjan Romih.

Slavnostna govornica Zofija Mazej Kukovič

Kvartet Akord

V 121. leto sta s svojima slavnostnima nagovoroma bolnišni-
co popeljala tudi podžupan Mestne občine Celje, mag. Mar-
ko Zidanšek, in ministrica za zdravje, Zofija Mazej Kukovič.
Prvi je v svojem nagovoru spregovoril o močni povezanosti 
bolnišnice in mesta oz. lokalnega okolja, v katerem deluje, 

ministrica pa je v veliko veselje vseh oznanila novico, da 
so načrti za izgradnjo novega dela bolnišnice uvrščeni in 
potrjeni v Nacionalnem razvojnem projektu 2009 – 2012, 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Govora 
direktorja in strokovne  direktorice v celoti objavljamo v na-
daljevanju.
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Barvit zaključek programa

Monografija

Razstavo v traktu C bolnišnične poliklinike si je z ženo Sla-
vo ogledal tudi Dani Podpečan, sin dr. Ivana Podpečana.

Razstava v predavalnici

Dan pred slavnostno akademijo pa smo na novinarski kon-
ferenci javnosti predstavili še dve pomembni pridobitvi, ki 
vsaka na svoj način prikazujeta rast in razvoj ter zgodovino 
bolnišnice. 

Prva je monografija z naslovom Splošna bolnišnica Celje
– 120 let, ki smo jo naredili skupaj s podjetjem Fit Media. Z 
njo smo želeli čim celoviteje predstaviti zgodovino bolnišnič-
nega zdravstva na Celjskem od prvih začetkov v srednjem 
veku do danes. Ker je poslanstvo in delovanje bolnišnice 
zelo kompleksno in močno vpeto v družbeno in sistemsko 
okolje ter od njega odvisno, je tudi monografija zasnova-
na tako, da ne prikazuje le strokovno  medicinskega raz-
voja bolnišnice, ampak bralcu ponuja širši pregled. Da bi 
se izognili pristranskosti, je dokument oblikoval multidisci-
plinarni tim avtorjev iz zunanjih inštitucij (Zgodovinski arhiv 
Celje, Muzej novejše zgodovine Celje, Osrednja knjižnica 
Celje) in Splošne bolnišnice Celje, uredil pa uredniški od-
bor, ki ga je sestavljalo 11 članov, od tega 4 zunanji. S tem 

smo skušali doseči strokovno distanco do obravnavanega 
predmeta predstavitve. Še zanimivost, ki govori o vrednosti 
tega dokumenta. Pri nastajanju vsebine je sodelovalo 62 
avtorjev oz. soavtorjev besedil, v času priprave knjige pa so 
sodelavci iz Zgodovinskega arhiva Celje v arhivih sosednjih 
držav odkrili dokumente, ki bi sicer ostali skriti v arhivskih 
depojih, tako pa so na ogled javnosti. Urednika monografije
sta bila prim. mag. Aleš Demšar, dr. med., in Janja Koro-
šec, prof. slov. j. Predvsem slednja je s prav detektivskim 
delom zapolnila časovne vrzeli, ki so nastale zaradi izgu-
be pisne dokumentacije v dveh velikih poplavah in izpada 
letnih strokovnih poročil v obdobju med leti 1977 in 1989. 
Knjigi, ki je nastajala skoraj dve leti, in obsega 380 strani, 
daje dodatno privlačnost tudi bogato slikovno gradivo, tako 
zgodovinskega dela, ki smo ga nabrali iz različnih virov, kot 
tudi sedanjosti, ki jo je skozi fotografski objektiv ujel naš 
zdravnik Andrej Strahovnik.

V preddverju glavnega vhoda na bolnišnično polikliniko, v 
traktu C bolnišnične poliklinike in v predavalnici pa je luč 
sveta zagledala tudi razstava, ki smo jo pripravili skupaj 
z Muzejem novejše zgodovine Celje. Ta nam je pomagal 
ovrednotiti opredmetene ostanke zgodovine, ki so jih po 
bolnišničnih oddelkih zbrali, očistili in popisali naši sodelav-
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Dva ambienta v predverju glavnega vhoda na bolnišnično 
polikliniko

ci Slavomir Milovanovič, Darja Pur, Helena Černjul in Ruža 
Mavrič. Zbirko je z najzanimivejšimi eksponati iz svojega 
depoja dopolnil še Muzej novejše zgodovine Celje, ki je po 
poplavah v bolnišnici poskrbel, da zgodovinsko gradivo ni 
pristalo na smetišču. Zelo zanimiv in dobro ohranjen del 
medicinskih pripomočkov smo dobili tudi iz zapuščine dr. 
Ivana Podpečana, nekdanjega mestnega fizika, kot so tedaj
rekli zdravnikom splošne prakse in direktorja okrožnega hi-
gienskega zavoda. Tako je nastala stalna razstava, kakršne 
po besedah direktorice muzeja Andreje Rihter v Sloveniji 
še ni. Sestavljata jo dva ambienta, operacijska in bolniška 
soba ter številne vitrine z nekdanjo medicinsko opremo. S 
pregledom razvoja bolnišničnega zdravstva v Celju od sred-
njega veka do danes pa jo dopolnjuje razstava v predavalni-
ci (ponovi se v traktu B bolnišnične poliklinike) z naslovom 
Predani življenju – od špitala do sodobne bolnišnice.

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

Govor direktorja na slavnostni 
akademiji ob 120-letnici 
bolnišnice
Spoštovane gospe in spoštovani go-
spodje, cenjeni gostje, vesel sem, da 
vas danes lahko pozdravim na prazno-
vanju 120. obletnice moderne Splošne 
bolnišnice Celje. V posebno čast mi je, 
da lahko med nami pozdravim tudi mi-
nistrico za zdravje, gospo Zofijo Mazej
Kukovič, podžupana Mestne občine 
Celje, gospoda magistra Marka Zidan-
ška, predsednika odbora za zdravstvo 
Državnega zbora Republike Slovenije, 
gospoda Ljuba Germiča, celjskega ško-
fa, monsignorja doktorja Antona Stresa 
ter predsednika Sveta zavoda naše 
bolnišnice, gospoda Franca Koširja. 
Obletnice, takšne in drugačne so pri-
ložnost, da pogledamo v preteklost in 
se spomnimo mejnikov, ki so zaznamo-
vali razvoj in življenje neke institucije 
ali dejavnosti. Opozarjajo nas na priza-
devanja in rezultate preteklih generacij 
in dajejo nov smisel našemu lastnemu 
delu in prizadevanjem. Kot ste lah-
ko videli, je zgodovina bolnišničnega 
zdravstva v Celju dolga, barvita in pol-
na raznih preobratov. Je zgodba stote-

rih zgodb, zgodba o ljudeh, o njihovem 
delu, načrtih in o razmerah, v katerih so 
delali, snovali in postavljali vedno nove 
cilje.
Danes je Splošna bolnišnica Celje do-
bra bolnišnica. Po zaslugi vseh, ki so 
ali ste prispevali v mozaik njenega raz-
voja. In danes je čas, ko si postavlja-
mo nove cilje v skladu z vizijo, s katero 
smo si začrtali njeno podobo in mesto v 
prihodnosti. Potreb, pričakovanj, nalog 
in izzivov je veliko. 
Najpomembnejši med njimi je prav go-

tovo dvig kakovosti na vseh področjih 
njenega delovanja. In ob tem, ko bomo 
z novo diagnostično in terapevtsko 
opremo ter stalnimi izobraževanji kre-
pili kakovost naše medicinske stroke, 
bomo morali najti pot tudi do višje laič-
ne kakovosti. To je tiste kakovosti, ki jo 
pacient dojame in občuti kot prijaznost 
osebja, urejenost sistema, odzivnost 
na njegove potrebe, spoštovanje za-
sebnosti in še kaj in je zanj skoraj tako 
pomembna kot tista prva. V ta namen 
danes z izobraževanjem zaposlenih o 
medsebojnem komuniciranju, vodenju 
in gospodarjenju vzpostavljamo višji 
nivo organizacijske kulture. Kakovost 
je v veliki meri odvisna tudi od orga-
nizacijske strukture, zato začenjamo v 
bolnišnici s procesnim urejanjem delo-
vnih postopkov, na medicinskem po-
dročju s kliničnimi potmi, na poslovnem 
pa z ISO standardi. 
Nove izzive pred nas postavljajo tudi 
demografski kazalci in potrebe, ki iz-
hajajo iz njih. Kot družbeno odgovorna 
organizacija zato načrtujemo poveče-
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vanje obsega zdravstvenih in nego-
valnih storitev. Za uresničitev teh ciljev 
pa je izrednega pomena nadaljevanje 
izgradnje novega dela bolnišnice, v ka-
terem bodo prostor dobili vsi bolnišnič-
ni oddelki, s čimer bo izenačen bivalni 
standard za vse paciente.
Znanje, opremljenost bolnišnice, orga-
niziranost in organizacijska kultura so 
torej temeljna orodja, s katerimi se bo 
bolnišnica lotila novih izzivov na poti k 
sodobni evropski bolnišnici. Prepričan 
sem, da bo kot taka privlačna tudi za 
sedanje in nove zaposlene, da bodo v 
njej in z njo uresničevali svoje karierne 
in osebne cilje. Le z dobro strokovno 

usposobljenimi in zadovoljnimi zapo-
slenimi na vseh ravneh delovanja bo 
namreč bolnišnica lahko pisala svojo 
prihodnost. 
Kot taka bo bolnišnica v prihodnjih le-
tih postala pomemben člen v razvoju 
mesta in napovedane regije. Smo učna 
bolnišnica za različne profile zdravstve-
nih delavcev in poleg tega, da smo s 
1600 zaposlenimi največja organizacija 
na Celjskem, zaposlujemo več kot 300 
strokovnjakov z univerzitetno, magistr-
sko ali doktorsko izobrazbo, vključno 
s habitiranimi profesorji in asistenti 
na medicinskih fakultetah v Ljubljani 
in  Mariboru. Vsi ti se vključujejo in se 

Govor strokovne direktorice na 
slavnostni akademiji 
ob 120-letnici bolnišnice
120 let štejemo danes odkar je bila 
uradno ustanovljena naša bolnišnica, 
čeprav segajo prvi začetki špitala že v 
davno leto 1458. V tkivo sedanje bol-
nišnice je vtkano delo številnih genera-
cij, ki so vsak na svoj način dograjevali 
ta živi organizem, ki mora utripati  24ur 
na dan in vse dni v letu. Razstava, ki 
jo je pripravil muzej novejše zgodovine, 
je postavljena v pritličju in predavalnici 
bolnišnice in prikazuje prav neverjetne 
slike, kako se je včasih dogajala medi-
cina. Kljub temu pa je ves čas zaslediti 
nenehen napredek, ki se je razmahnil 
v povojnem času, ko so se medicinske 
stroke razvejale in na nekaterih seg-
mentih presenetljivo zgodaj pričele sle-
diti najnovejšim strokovnim trendom. 
Bolnišnica danes je sad prizadevanj 
številnih strokovnjakov in tudi drugih 
in drugih v zdravstvu in izven njega, ki 
so pripomogli k postopnemu napred-
ku bolnišnice. Iz analize preteklosti pa 
veje tista stalnica, ki je še vedno priso-
tna: nikoli ni bilo lahko. Med napred-
kom stroke in razvojnimi možnostmi 
je bil vedno večji ali manjši razkorak. 
Klub temu, da je danes novogradnja 
v glavnem zaključena se že kaže po-

treba po nadaljnji posodobitvi tako na 
področju stavb kot na področju opre-
me, kjer smo dosegli že nekaj ciljev, v 
bližnji prihodnosti načrtujemo še nove 
posodobitve. Naša bolnišnica je tretja 
bolnišnica v državi. Klub temu, da je 
uvrščena med regijske bolnišnice, pre-
sega na praktično vseh operetivnih in 
neoperativnih področjih  raven regijske 
bolnišnice. To je samo eden od vidikov, 
ki nam zagotavlja  razvojno perspekti-
vo. Smo učna bolnišnica, ki sodeluje z 
obema Medicinskima fakultetama, smo 
učna baza za študente medicine in 
specializante, izobražujemo tudi nego-

bodo vključevali v različne aktivnosti, ki 
so povezane z nastajajočim tehnolo-
škim parkom ter univerzitetnimi študij-
skimi programi. 
Ob povedanem pa se močno zaveda-
mo dejstva, da mora biti središče vseh 
naših načrtov pacient. Pacient z vsemi 
svojimi značilnostmi in vsemi svojimi 
potrebami. Zaradi njega obstajamo že 
več kot 120 let in zaradi njega bomo 
obstajali še naprej. Prepričan sem, da 
bo naša prihodnost vsaj tako uspešna, 
razgibana in barvita, kot je bila naša 
preteklost.  

Mag. Marjan Ferjanc

valni kader. V naslednjem letu želimo 
pridobiti status kliničnosti na oddelkih, 
ki se najbolj ukvarjajo z raziskovalno 
dejavnostjo. Vse več je naših strokov-
nih povezav v različnih evropskih stro-
kovnih združenjih. V bolnišnici uspešno 
širimo našo dejavnost na ambulantni in 
hospitalni ravni. Število obravnav se 
povečuje, uspešno  skrajšujemo tudi 
čakalne dobe. Naš cilj, naša želja in 
navsezadnje tudi dolžnost pa je čim 
bolj slediti razvoju medicinskih znano-
sti, ki so eno najhitreje se razvijajočih 
znanstvenih področij nasploh. Da omo-
gočamo bolnikom čim bolj učinkovito in 
sodobno zdravljenje, je potrebno ne-
nehno vlaganje v strokovni razvoj, ki 
temelji na zavezanosti in prizadevanju 
posameznikov in na podpori bolnišnice 
na področju izobraževanja. Na ravni 
zdravniške zbornice Slovenije pa žal 
sistem ni najbolj naravnan k potrebam 
naše bolnišnice. Zahtevno strokov-
no delo mora biti podprto s sodobno 
tehnologijo, ki je zahtevna in draga. 
V preteklih nekaj letih nam je na tem 
področju uspel že znaten napredek, z 
veseljem pa ugotavljam, da smo tudi 
za naslednji dve leti sprejeli pomemb-
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no odločitev o tehnološki posodobitvi 
opreme in informacijskega sistema, s 
čemer bomo mnogo lažje uresničevali 
naše strokovne cilje.  Naša prizadeva-
nja so intenzivno  usmerjena tudi k širit-
vi zahtevnih programov z novimi znanji, 
ki zvišujejo strokovni nivo bolnišnice. Z 
zadovoljstvom lahko povem, da skoraj 
ni oddelka v bolnišnici, ki nebi imel ali 
že uresničenega novega strokovnega 
področja ali je to v pripravi, oziroma 
tik pred realizacijo. Resnici na ljubo 
moram poudariti, da je v zadnjih letih 

napredek omogočen tudi zato, ker smo 
z novimi in razširjenimi programi dobili 
tudi odgovarjajoča sredstva s strani Mi-
nistrstva za zdravje oziroma zavaroval-
nice. Ob tem pa ne morem mimo teža-
ve, ki vse bolj pesti celotno zdravstvo, 
to je vse večje pomanjkanje predvsem 
zdravniškega kadra. Težava se kaže 
že nekaj let. Projekcija, ki je bila na-
mreč pred kratkim narejena  kaže, da 
se bo stanje poslabševalo vsaj še do 
leta 2013, pa tudi kasneje bo prirastek 
kadra zelo počasen. Gre torej za pro-

Pogled v prihodnost
V letu 2008 bomo dokončali novi (30 let star) objekt Sploš-
ne bolnišnice. Že pred  štirimi leti je pod vodstvom prim. 
Arzenška pričela delovati komisija za posodobitev starega 
dela bolnišnice.
Komisija je skupaj z direktorjem, mag. Ferjancem, prišla do 
naslednjega zaključka: če bi v starem delu bolnišnice želeli 
izenačiti bivalne razmere za paciente in delovne razmere 
za zdravstveno osebje s tistimi v novejšem delu, bi sredstva 
za adaptacije in rekonstrukcije objektov presegla vrednost 
novogradnje. Še posebej zato, ker stare stavbe zahtevajo 
tudi protipotresno adaptacijo. Vlaganje vanje bi bilo torej 
neekonomično. 

pripravili vse potrebne podlage, tako tehnične kot admini-
strativne, da bomo lahko v letu 2009 pričeli z javnimi razpisi 
in v letu 2010 položili temeljni kamen. Določili bomo tudi, 
kolikšen del starih objektov bo potrebno porušiti oz. ali bi jih 
lahko del namenili nemedicinskim dejavnostim.
Da ne govorimo o znanstveni fantastiki, potrjuje dejstvo, 
da nam je uspelo omenjena sredstva zagotoviti v Nacional-
nem razvojnem projektu 2009 – 2012. Le-ta je bil sprejet v 
parlamentu  konec novembra. To je potrdila tudi ministrica,  
gospa Zofija Mazej Kukovič,  v svojem govoru na slavnostni
akademiji ob 120-letnici bolnišnice. 
Naš cilj je torej jasen. Seveda pa bo potrebno še veliko na-
porov za uresničitev zastavljenega, še posebej vseh zapo-
slenih v bolnišnici kot tudi širše in ožje lokalne skupnosti. 
Čez 10 let bo bolnišnični kompleks izgledal približno tako, 
kot je prikazano na  sliki.

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

V izjemno kratkem času smo pripravili izhodišča za nado-
mestno novogradnjo bolnišnice Celje. Le-ta naj bi pote-
kala v štirih fazah, predvsem zaradi nemotenega delovanja 
bolnišnice in zaradi prilagajanja finančnim virom. Kar bomo
na novo izgradili, bomo tudi takoj opremili in predali v upo-
rabo. Ne želimo si še ene tridesetletne zgodbe.
Gre za postavitev novega urgentnega centra (v dveh fa-
zah), razširitev obstoječega OP bloka s šestimi operacijski-
mi dvoranami, ter  novih bolnišničnih oddelkov za preselitev 
vseh, ki so danes v starem delu bolnišnice. Celotna inve-
sticijska vrednost projekta je ocenjena na ca. 60 mio EUR. 
Terminsko je izgradnja opredeljena od leta 2010 do 2017 in 
zajema ca. 23.000 m2 površine. V naslednjem letu bomo 

Vse dobro, slabo, kar smo doživeli,
se pomnilo bo ali pozabilo.
Prijazno vsem naj novi čas

prinese,
kar staro nam je leto zamudilo.

Ljubezni, sreče in veselja
naj bo milo,

božični mir v srcih,
to naše novoletno bo voščilo!

Mag. Dušan Kragelj s sodelavci

blem, ki mu bomo sami, brez kakšne 
sistemske spremembe, kar težko kos.
Kljub temu sem vedno bolj prepričana, 
da ima naša bolnišnica zagotovljeno 
dobro prihodnost. V  vseh teh letih in 
sedanjosti je bila zgrajena trdna pod-
stat, ki nam dovoljuje smelo načrtovati 
tudi v prihodnje.V sodelovanju z državo 
in lokalno skupnostjo smo pripravljeni 
iti naprej in navzgor in izpolnjevati našo 
zavezanost k ohranjanju in izboljševa-
nju zdravja vsem, ki nam zaupate.

Prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik
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ABC POSLOVANJA SBC

Zdravstveni svet odobril nove 
zdravstvene programe 
v Splošni bolnišnici Celje
V prejšnji številki Monitorja smo govorili o postopku za prido-
bivanje novih zdravstvenih programov. Ob koncu prispevka 
smo povedali, da znajo biti ti postopki kar dolgotrajni in vča-
sih tudi precej naporni. Navkljub vsemu pa  se danes lahko 
pohvalimo, da nam je v mesecu novembru 2007 Zdravstve-
ni svet RS odobril kar štiri nove zdravstvene programe:
- program balonske kifoplastike,
- program enote za zdravljenje možganske kapi,
- program uvajanja interventnih posegov na perifernem oži-
lju (PTA),
- odobritev zdravila infliksimab  (remicade) za bolnike z rev-
matoidnim artritisom, ankilozirajočim spondilitisom in psori-
atičnim artritisom.
Kaj v praksi pomeni ta odobritev? Pomeni premostitev 
najpomembnejše stopnice do končne pridobitve finančnih
sredstev za novi zdravstveni program. Žal je postopek tak, 

da odobritev Zdravstvenega sveta ne pomeni tudi isto-
časne pridobitve denarja za izvajanje programa. Finančna 
sredstva pridobivamo v okviru partnerskih dogovarjanj, ob 
vsakoletnem sklepanju Splošnega in Področnega dogovo-
ra. Prioritetno pa so ob financiranju oz. širitvah programov
upoštevani programi, ki jih odobri Zdravstveni svet. 
Zato pričakujemo, da bomo v partnerskih dogovarjanjih 
za leto 2008, ki so se že pričela, tudi pridobili finančna
sredstva za vse navedene odobrene programe. V skladu 
z odobrenimi vlogami bi morali letno pridobiti sredstva za 
40 posegov balonske kifoplastike, 150 zdravljenj v okviru 
enote za možgansko kap, 250 posegov PTA in zdravljenje 
10 odraslih bolnikov z zdravilom remicade.  Skupna okvirna 
vrednost vseh programov je ca 2 mio EUR.

Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Ekonomsko finančna služba

Poročilo o notranjem nadzoru 
javnih financ za leto 2007 
Bliža se konec leta in s tem vrsta aktivnosti, ki zaznamujejo 
iztekajoče se leto. Med njimi so tudi priprave na izdelavo  
letnega poslovnega poročila, katerega obvezni sestavni 
del je  Izjava direktorja o oceni notranjega nadzora javnih 
financ. Osnovni namen Izjave je povečati sporočilno vred-
nost  poslovnega poročila.
Metodologija za pripravo Izjave je od lanskega leta pred-
pisana. Temeljne podlage za Izjavo so notranjerevizijska 
poročila, poročila računskega sodišča in samoocenitveni 
vprašalniki. S pomočjo vprašalnika odgovorni nosilci glav-
nih procesov v bolnišnici ocenijo notranje kontrole za tista 
poslovna področja, ki jih v določenem poslovnem letu niso 
pregledali notranji ali zunanji nadzorni organi. S pomočjo 
učinkovitih notranjih kontrol je moč uspešno obvladovati po-
slovna tveganja. Prav to je tudi eno od poslovnih področij, 
ki se z vprašalnikom ocenjuje. Na osnovi Izjave prejemniki 
letnega poročila dobijo razumno zagotovilo o tem, kakšno 
je kontrolno okolje v bolnišnici,  do kolikšne mere so vzpo-
stavljene notranje kontrole na posameznih področjih delo-

vanja bolnišnice, ali so poslovna tveganja  prepoznana in ali 
se  obvladujejo v sprejemljivih okvirih.  
Izvedba samoocenitve v naši bolnišnici  bo potekala podo-
bno kot v lanskem letu.  V skladu s pooblastilom direktorja 
bodo vprašalnik prejeli v izpolnitev isti nosilci,  kot so ga  v 
lanskem letu. To so predstojniki medicinskih oddelkov, glav-
na medicinska sestra bolnišnice in vodje služb. Aktivnosti, 
povezane s samoocenitvijo in dokončno pripravo Izjave, bo 
po pooblastilu direktorja koordinirala Služba za notranjo re-
vizijo.
Ker je Izjava lahko  tudi predmet pregleda Računskega so-
dišča, je potrebna toliko večja popolnost  oz. doslednost pri 
izpolnjevanju samoocenitvenega vprašalnika. Pri tem ima-
mo v mislih dosledno upoštevanje navodil za izpolnjevanje 
predvsem v tistem delu, ko posamezni odgovor zahteva na-
vedbo dokumenta, s katerim ocenjevalec argumentira svoj 
odgovor.

Irma Kovač, univ. dipl. ekon. in org.
Služba za notranjo revizijo
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Novoletno voščilo

Management zdravstvenih 
zavodov 
V Splošni bolnišnici Celje smo skupaj z GEA College PIC 
d.o.o. za vodje organizirali usposabljanje iz managementa 
zdravstvenih zavodov, ki se izvaja v naši predavalnici.
Glede na vsebino programa in  aktualne teme smo  k uspo-
sabljanju povabili vse predstojnike oddelkov, glavne medi-
cinske sestre  in odgovorne tehnike oziroma inženirje  od-
delkov ter vodje služb. Prvotno smo načrtovali dve skupini  
slušateljev, glede na zelo pozitiven odziv  in udeležbo po-

vabljenih pa smo  organizirali še tretjo skupino. Usposablja-
nje prvih dveh skupin je zaključeno, program  za tretjo sku-
pino pa bo potekal v času od 22. 1. 2008 do 31. 1. 2008. 
Skupaj z izvajalcem GEA College smo izbrali teme in k so-
delovanju povabili uveljavljene  predavatelje, ki  se s te-
mami, o katerih predavajo, uspešno ukvarjajo v poklicnem 
življenju in praksi.  
Na seminarju smo poslušali naslednje teme: 
Naloge in organizacija srednjega nivoja managementa v 
javnih zdravstvenih zavodih, ki jo je podal dr. Miroslav Kon-
čina, direktor Psihiatrične klinike Ljubljana. 
O organizaciji in vodenju zdravstvene nege je predavala 
mag. Jožica Peterka, glavna medicinska sestra Psihiatrične 
klinike Ljubljana.
Kakovost v zdravstvu – izboljšanje varnosti in kakovosti v 
zdravstvu je predstavil dr. Andrej Robida z Ministrstva za 
zdravje.
Dorjan Marušič  z ZZZS je predstavil dve temi, in sicer:  
Zahteve in pričakovanja zdravstvenih sistemov ter Razvoj  
organizacijske kulture, ki podpira pričakovanja uporabnikov 
storitev. 
Tudi dr. Branko Lobnikar s Fakultete za varnostne vede Uni-
verze v Mariboru  je udeležencem predstavil dve temi, prva 
je obsegala  načine vodenja in usmerjanja zaposlenih, stile 
vodenja, usmerjanje in spodbujanje zaposlenih za timsko 
delo ter razvoj veščin za timsko delo, druga tema pa je bila 
Metode usposabljanja in preverjanje zaposlenih – usklaje-
nost ciljev posameznika in delovnih timov s cilji zavoda.
Posebnosti obvladovanja stroškov  v zdravstvu – stroškov-
na optimizacija  vseh segmentov delovnega procesa je 
tema, ki jo je predstavil Igor Velušček. 
Mag. Simon Vrhunec z ZZZS pa je udeležencem predaval 
o razdeljevanju sredstev  v zdravstvu, s poudarkom na zbi-
ranju sredstev, pogajanju in sklepanju pogodb, upravljanju 
s sredstvi v bolnišnicah.  

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

Voščilo kolektivu kadrovsko splošne in pravne službe 

Drage sodelavke in sodelavec,
tudi tiste, ki v tem letu zaključujete svojo delovno pot  v 

naši bolnišnici!

Vsako jutro  se srečamo,  razde-
limo si naloge, sodelujemo med 
sabo in z drugimi, rešujemo te-
žave, sprejemamo izzive, se vese-
limo uspehov. V naših delovnih 
prostorih vrvi  kot v mravljišču,  
dnevno se sklepajo pogodbe o za-
poslitvi, odmerjajo se dopusti, 

prihajajo vloge, vrstijo se  napredovanja, izobraževanja, 
strokovni izpiti, nesreče pri delu, komisije, postopki,  se-
stanki, zahtevki, pritožbe in tožbe. Potrjujejo se doku-
menti, pošte je na kupe, vsa je nujna, stranke prihajajo s 
svojimi težavami in zahtevami, odhajajo zadovoljne, vča-
sih pa tudi ne. Vsak izmed nas s svojim ravnanjem, odnosi 
in rezultati dela pušča sledove v tem procesu in  ljudeh, 
s katerimi se srečuje. Tako tudi vsi dogodki puščajo svoje 
sledi v vsakem izmed nas, kot izkušnje jih nosimo s seboj, 
lahko nas bogatijo ali pa tudi obremenjujejo. Zavedamo se 
te odgovornosti do strank, sodelavcev ter do samih sebe in 
trudimo se, da  jo upravičimo.  V službi preživimo najbolj 
aktiven del dneva ali celo življenja, zato je pomembno, 
da se v tem okolju tudi dobro počutimo, pa tudi, da se 
veselimo poti domov.  

Rada bi vam povedala: lepo mi je med vami in vesela in 
ponosna sem, da imam takšne sodelavce.  

Želim si, da  se bomo tudi v letu 2008 vsak dan srečevali,  
skupaj delali, prenašali bremena, delili skrbi, težave, 

izzive in uspehe.

Vesel božič in srečno novo leto 2008 vsem!  

Damjana Medved Arbeiter

Drage sodelavke in sodelavci!

Želim vam, da se vam v prihajajočem letu izpolnijo vsa 
pričakovanja. Naj bo veselo, sreče in zadovoljstva polno 

novo leto.
 

Irma Kovač 
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Padci bolnikov
Število padcev bolnikov v ustanovi, kot je bolnišnica, je po-
memben kazalec njihove varnosti in kaže stopnjo kakovosti 
zdravstvene obravnave. Obenem je število padcev odraslih 
bolnikov eden izmed obveznih kazalnikov kakovosti, ki jih je 
potrebno posredovati Ministrstvu za zdravje.
Padci spadajo v skupino t. i. opozorilnih neželenih dogodkov 
in običajno predstavljajo vodilno kategorijo med prijavljenimi 
neželenimi dogodki (J. Šmitek, UKC Ljubljana). S staranjem 
prebivalstva je večje tudi tveganje, da pride pri bolniku do 
padca. Naloga osebja zdravstvene nege je pravočasno od-
krivanje možnosti za padec, odpravljanje vzrokov, ki lahko 
privedejo do padca in ustvarjanje takšnega okolja, ki bo za 
bolnika v času bivanja v bolnišnici varno.
Ravno iz tega razloga se je pokazala potreba po spremem-
bi obstoječega obrazca – Poročilo o incidentu. Tako smo za 
padec pripravil ločen obrazec, katerega smo naslovili ‘’Po-
ročilo o padcu bolnika’’. Omogočal bo odkrivanje vzrokov 
za nastanek padcev, analiza pridobljenih podatkov pa bo 
nudila možnosti za izboljšave, ki se lahko pokažejo v ob-
liki nabave novih postelj, varovalnih ograj, klicnih naprav, 
raznih pripomočkov za oporo….Naj omenim, da se izvaja 
tudi izbor ocenjevalne lestvice za ugotavljanje ogroženosti 
bolnika. Te ocenjevalne lestvice so pomembna orodja za 
preprečevanje padcev in zagotavljanje varnosti bolnikom. 
Z njo lahko ocenimo bolnikove psihofizične sposobnosti in
določimo stopnjo ogroženosti bolnika za padec, ta stopnja 
pa predstavlja vodilo za izbor ukrepov za preprečevanje 
padcev.
Naj omenim, da se je vzporedno z obrazcem za poročilo 
o padcih preoblikoval tudi obrazec za prijavo incidentov. V 
ta namen se sedaj uporablja obrazec ‘’Prijava neželenega 
dogodka v zdravstveni obravnavi’’.

3. OPIS DOGODKA
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. POSLEDICE 

� bolnik je brez poškodb 
� bolnik ima poškodbe __________________________________________________ 

5. UKREPI NEGOVALNEGA OSEBJA 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. UKREPI ZDRAVNIKA 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Podpis izpolnjevalca:___________________________________________ 

Podpis zdravnika:______________________________________________ 

Podpis bolnika:________________________________________________ 

Datum in ura:_________________________________________________

PORO�ILO O PADCU BOLNIKA

Oddelek, služba:_____________________________________________________________________

Ime in priimek bolnika, datum rojstva:____________________________________________________

Datum in ura dogodka:________________________________________________________________

1. OCENA STANJA BOLNIKA PRED DOGODKOM 

1. Gibanje 2. Stanje bolnika

� Pokreten � Orientiran � Motnje vida
� Nepokreten � Zmeden � Vrtoglavica
� S pomo�jo: � Agresiven � Hipotenzija

� druge osebe � Oslabela miši�na mo� � Ne upošteva navodil 
� bergel � Motnje v ravnotežju zdrav. osebja 
� hojice
� invalid. vozi�ka

3. Posteljna oprema 4. Oprema prostora 

� Varovalna ograja � Premakljivo pohištvo je blokirano 
� da �   ne � da
     - spuš�ena � ne, ker __________________________ 
     - dvignjena � Prostor je primerno osvetljen 

� Trapez � da
� da �   ne � ne, ker __________________________ 

� Klicna naprava � Pripomo�ki za gibanje so dosegljivi 
� da �   ne � da

� ne, ker __________________________ 

2. VRSTA PADCA 

� Padec s postelje � Padec s stola
� Padec ob postelji � Padec z invalidskega vozi�ka
� Padec na hodniku � »Najden na tleh ob postelji« 
� Padec v sanitarnih prostorih �
� Drugo: ___________________________________________________________ 

Dejstvo je, da se vsem padcem bolnikov v bolnišnici ne 
bomo mogli izogniti, lahko pa zmanjšamo njihovo pojavnost 
na najnižjo raven.
Upam, da nam bosta oba obrazca v veliko pomoč pri vsak-
danjem delu, zelo lepo pa bi bilo, če bi po njiju posegali čim 
manj.

Suzana Labaš, VMS, univ. dipl. org.
Služba zdravstvene nege

Čudovito je biti preprosto – človek
in preprosto živeti.
Zazreti se v nebo in videti sonce,
opazovati cvetje in zvezde ponoči.
Gledati otroke, se igrati in smejati z 
njimi.
Delati, kar te veseli, biti zadovoljen,
tedaj postane življenje praznik.

Mir in notranja uglašenost naj vas spremljata v 
prihajajočih božičnih praznikih,

v mozaiku novega leta pa naj se lesketajo dragulji; 
zdravje, sreča in ljubezen.

Služba zdravstvene nege
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MI, VI, ONI

Samo K. Fokter, 
docent za predmet kirurgija na Medicinski 
fakulteti Univerze v Mariboru

Samo K. Fokter

Samo K. Fokter se je rodil leta 1960 
v Mariboru, kjer je tudi maturiral. Leta 
1979 se je vpisal na Medicinsko fakul-
teto v Ljubljani, ki jo je zaključil 7. ju-
nija 1985, in pričel s pripravništvom v 
Splošni bolnišnici Celje. Leta 1987 je 
pričel specializirati ortopedijo pri prim. 
Vilibaldu Vengustu na Oddelku za or-
topedijo in športne poškodbe. Specia-
lizacijo je zaključil 15. januarja 1992 pri 
prof. dr. Francu Srakarju na Ortopedski 
kliniki v Ljubljani.
Udeležil se je avstrijskega AO tečaja v 
Salzburgu leta 1988, gostoval pri prof. 
dr. Thabeju na kliniki v Bad Kreutznahu 
1989, se usposobil v ortopedski ultraz-
vočni diagnostiki pri prof. dr. Grafu v 
Stolzalpah 1989 in 1990, se izpopol-
njeval v artroskopski tehniki na Brdu 
1989 in v uporabi zunanjih fiksatorjev
v Veroni 1991. Udeležil se je tečaja o 
kirurgiji kolčnega sklepa pri prof. dr. M. 
Müllerju in prof. dr. Ganzu v Bernu leta 
1992 ter isto leto končal še tečaj klinič-
ne mikrobiologije v Zagrebu. Leta 1993 
je dobil AO štipendijo, šest tednov se 
je izpopolnjeval v kolenski kirurgiji pri 
prof. dr. W. Müllerju v Baslu, šest ted-
nov pa na Univerzitetni kliniki za po-
škodbe in rekonstruktivno kirurgijo v 
Kölnu pri prof. dr. Rehmu. Leta 1994 je 
bil gost prof. dr. Rodegertsa v Bremen-
havnu. Istega leta je prejel Sorosovo 
štipendijo in se udeležil solnograškega 
Cornellovega seminarja pod vodstvom 
učiteljev iz Hospital for Special Surgery 
iz New Yorka. Naslednje leto se je ude-
ležil tečaja iz minimalno invazivne hrb-
tenične kirurgije v Zürichu in ramenske 
kirurgije v Münstru. Leta 1996 je nada-
ljeval s študijem hrbtenične kirurgije v 
Amsterdamu in pri prof. dr. Krödlu na 
Univerzitetni kliniki v Münchnu. Tega 
leta je pričel tudi s podiplomskim štu-
dijem ortopedije pri prof. dr. Orliću na 

Ortopedski kliniki Medicinske fakultete 
Univerze v Zagrebu in ga uspešno za-
ključil 30. septembra 2000. Magistrsko 
delo je bilo 15. junija 2001 nostrificirano
na Medicinski fakulteti Univerze v Ljub-
ljani. Januarja 1999 je bil z odločbo 
Ministrstva za pravosodje RS imeno-
van za sodnega izvedenca s področja 
medicine – ortopedije. V letu 2001 je 
opravil tečaj iz protetičnih diskov na 
Dunaju in tečaj ramenske endoproteti-
ke v Nottinghamu. V Annecyju v Fran-
ciji se je pri prof. Lafossu izpopolnjeval 
v endoskopski kirurgiji rame.
Je član Ortopedske sekcije Sloven-
skega zdravniškega društva ter član 
mednarodnih organizacij ortopedov 
(European Federation of National As-
sociations of Orthopaedics and Trau-
matology – EFORT, Societe Interna-
tional de Chirurgie, Orthopedique et 
de Traumatologie – SICOT, European 
Association of Research Groups for 
Spinal Osteosynthesis – ARGOS).
Bil je član organizacijskega odbora 
XIV. ortopedskih dnevov z mednarod-
no udeležbo v Rogaški Slatini 1989. Po 
osamosvojitvi Slovenije in ustanovitvi 
Slovenskega združenja ortopedov mu 
je pripadla čast biti izvoljen za prvega 

tajnika omenjenega združenja. Sodelo-
val je pri razvoju hrbtenične kirurgije in 
kirurgije ramena na ortopedskem od-
delku bolnišnice v Celju. Na 36. podi-
plomskem tečaju kirurgije za zdravnike 
splošne medicine v Ljubljani leta 2000 
je bil vabljeni predavatelj. Istega leta 
je predsedoval omizju na 3. centralno-
evropskem ortopedskem kongresu v 
Portorožu. V letu 2001 je kot vabljeni 
predavatelj sodeloval na 2. spomin-
skem srečanju Janija Kokalja v Kranj-
ski Gori, III. celjskih dnevih v Celju in 
Okrogli mizi o osteoporozi v Zrečah. 
Zdravniška zbornica Slovenije ga je 
od leta 2002 dalje redno imenovala za 
glavnega mentorja specializantom or-
topedske kirurgije. Združenje ARGOS 
ga je istega leta imenovalo za člana 
predsedstva Komisije za izobraževanje 
(ARGOS Training Committee), to funk-
cijo opravlja še danes.
Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljub-
ljani je bil 7. oktobra 2002 prvič in 19. 
decembra 2005 ponovno izvoljen v na-
ziv asistenta za predmet ortopedija. V 
letu 2003 je bil član organizacijskega 
odbora interdisciplinarnega srečanja 
Sindrom zapestnega prehoda v Zrečah. 
Leta 2004 je bil vabljeni predavatelj iz-
raelskega združenja športne medicine 
na 20. mednarodnem jeruzalemskem 
simpoziju športne medicine. Istega leta 
je bil tudi recenzent Medicinskih raz-
gledov. V letu 2005 je bil vabljeni pre-
davatelj na travmatološko-ortopedsko-
fiziatričnem intersekcijskem srečanju
V. celjski dnevi – Poškodbe in okvare 
hrbtenice. Delovnemu omizju je pred-
sedoval na 2. mednarodnem simpoziju 
o športnih poškodbah v Portorožu, bil 
kot ustanovni član izvoljen za člana 
upravnega odbora Vertebrološkega 
združenja Slovenije. Absolviral je te-
čaj problemsko usmerjenega učenja 
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(PBL), ki sta ga organizirali Univerza 
v Münchnu in Univerza v Mariboru ter 
se usposobil v dinamični stabilizaciji 
ledvene hrbtenice (Dynesys) pri prof. 
Pfeifferju v Freiburgu; sistem Dynesys 
je pričel kot prvi v Sloveniji rutinsko 
uporabljati februarja 2006. Istega leta 
je opravil tečaj iz balonske kifoplastike 
v Salzburgu in predsedoval omizju na 
7. evropskem travmatološkem kongre-
su v Ljubljani.
Na Medicinski fakulteti Univerze v 

Ljubljani je 24. aprila 2006 uspešno 
zagovarjal  doktorsko disertacijo in za-
ključil doktorski študij pod mentorstvom 
prof. dr. Radka Komadine. Njegova bi-
bliografija obsega preko 80 enot, med 
njimi znanstvene in strokovne članke, 
objavljene v uglednih revijah (Internati-
onal Orthopaedics, Foot and Ankle In-
ternational, Clinical Orthopaedics and 
Related Research, European Spine 
Journal).
V veliki predavalnici Univerzitetnega 

kliničnega centra v Mariboru je imel 
21.  septembra 2007 preizkusno pre-
davanje za pedagoški naziv docent za 
predmet kirurgija. Komisija v sestavi 
prof. dr. Komadina (predsednik), prof. 
dr. Miksić in doc. dr. Čretnik ga je oce-
nila kot odličnega predavatelja in tako 
je Splošna in učna bolnišnica Celje do-
bila novega docenta! Čestitamo!

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

Služba za raziskovalno delo
 in izobraževanje

Mira Brumec

Mira Brumec

Vpisni pult na bolnišnični polikliniki je 
za veliko večino pacientov, ki prihajajo 
v našo ustanovo, prvi stik z bolnišnico 
in bolnišničnim osebjem. In ker prvi 
vtis veliko šteje, je pomembno, kdo in 
kako ga vzpostavi. Kot vzor vsem, ki 
ga potrebujejo, lahko mirne duše po-
stavimo Miro Brumec, dolgoletno ad-
ministratorko, ki je od svojega prihoda 
v bolnišnico opravljala administrativna 
dela, povezana z vpisom pacientov. 
Prijazna, ustrežljiva in nasmejana, hitra 
in natančna. Vseskozi, do dneva, ko se 
je konec prejšnjega meseca po 28 letih 
dela v bolnišnici upokojila.

kar je kasneje potrebovala pri svojem 
delu. Moto, ki jo je vodil skozi vso nje-
no službeno življenje, je bil: »Nikoli ne 
reci šefu ne bom.« Pa ne iz ljubezni do 
šefov. Sama je tako naravnana, da na 
vsak izziv odgovori vsaj s poskusom. 
»Če ne gre, ne gre«, pravi, »ampak, 
poskusiti je pa treba.« Tudi zato se ni 
nikoli prestrašila novosti na delovnem 
mestu in v času svojega službovanja v 
bolnišnici jih je doživela veliko.  
Delovno pot v bolnišnici je začela s pre-
pisovanjem podatkov iz zdravstvenih 
knjižic in kopiranjem z indigo papirjem, 
jo nadaljevala s prehodom na računal-
nik in informatizacijo delovnega pro-
cesa in zaključila z absolviranjem nove 
računalniške aplikacije Birpis. Iz kleti se 
je preselila v prostore bolnišnične poli-
klinike. In čeprav je razvoj dobrodošlo 
poenostavil in pohitril sam delovni pro-
ces, se v svojih spominih kljub temu z 
naklonjenostjo spominja nekdanjih ča-
sov. Tistih, ko je pred okenci stalo manj 

ljudi, ko je sam proces vpisa trajal tako 
dolgo, da si s človekom lahko vzposta-
vil stik, se kratko pogovoril, ga potolažil, 
mu razložil pot do ambulante. Danes, 
ko v bolnišnico prihaja vedno več ljudi 
in so vrste pred vpisnimi okenci dolge, 
sam proces vpisa pa kratek, takšnih 
medčloveških odnosov ni več mogoče 
vzpostaviti. V svojem kolektivu, med 
nekdanjimi in sedanjimi sodelavkami, 
se je vedno dobro počutila. 
Čeprav tako aktivna in vpeta v svoje 
delovno okolje, se je Mira Brumec ve-
selila odhoda v pokoj. Res bo pogre-
šala stalno aktivnost in komunikacijo 
z različnimi ljudmi, vendar jo bo znala 
nadomestiti z drugimi. Doma jo namreč 
občasno potrebujejo majhni vnuki, 
svojo energijo pa bi rada usmerila še 
v kakšne druge aktivnosti, od urejanja 
okolice, v kateri živi, do nabiranja novih 
znanj v raznih delavnicah. 

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

Mira Brumec, rojena Celjanka, se je v 
naši bolnišnici zaposlila leta 1979, po-
tem, ko je deset let delovne dobe zaslu-
žila že v Topru, leto dni pa v enem od 
celjskih vrtcev. Po prihodu v bolnišnico 
jo je pod svoje okrilje sprejela Marga-
reta Kujan, ki je tedaj vodila bolnišnič-
no administracijo, in jo naučila vsega, 

Nasmeh naj prinese vam iskre v oči,  naj ogenj zaneti in svetle 
luči, to leto, ki tiho ga čas priganja, in prav je, da vsak o sreči 

zdaj sanja. 
    Naj sanje postanejo jutri resnica, veselje pa širno na nebu kot 

ptica.
Ljubezni in zdravja, cvetijo naj polja in vsakogar spremlja 

prešerna naj volja.

KOLEKTIV CENTRALNE STERILIZACIJE ŽELI VSEM  
VELIKO LEPIH TRENUTKOV V BOŽIČNIH PRAZNI-

KIH , V NOVEM LETU PA ČIMVEČ  ČASA ZASE IN 
SVOJE NAJDRAŽJE.
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Stanje zaposlenih na dan 
30. 11. 2007 
(Določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v mesecih 
oktobru in novembru 2007)

Stanje zaposlenih na dan 30. 11. 2007:   1642   
delavcev

Prihodi v mesecu  oktobru in novembru  2007 
• 1 zdravnik specialist ortopedije (dopolnilno delo)
• 9 zdravnikov specializantov
• 2 zdravnika sekundarija
• 1 univ. dipl. ekon.
• 1 univ. dipl. prav.
• 7 dipl. m. s., dipl. zn.
• 1 dipl. fiziot.
• 2 dipl. babici
• 1 dipl.  org.
• 2 ZT
• 1 bolničar
• 3 zdravstvene administratorke
• 2 PK ( vzdr. okolja, pomivalka steklovine)

Odhodi v mesecu oktobru in novembru 2007
• 1   zdravnik specialist anesteziologije
• 11 zdravnikov specializantov
•  2   dipl. m. s.
•  1 dipl. fiziot.
•  4  zdravstveni tehniki
• 1 laboratorijski tehnik
•  1 administratorka
•  1  PK (likalec)

Dokončani študij zaposlenih v  
Splošni bolnišnici Celje

Fakulteta za zdravstvene vede v Mariboru
Renata Krivec, dipl. m. s., - diplomirala 18. 6. 2007 
Maja Zager, dipl. m. s., - diplomirala 22. 10.  2007
Tatjana Križan, dipl. m. s., - diplomirala 19. 11. 2007

Visoka šola za zdravstvo Univerze v Ljubljani
Tanja Malgaj, dipl. fiziot., - diplomirala 13. 11. 2007

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta 
Dr. Samo K. Fokter  izvoljen v naziv docent za predmet-
no področje Kirurgija za dobo petih let.

Čestitamo!

Delovni jubileji v mesecih no-
vembru, decembru 2007

10 LET
1. Roman Srbotnjak, Očesni oddelek
2. Breda Žerjav, Oddelek za anesteziologijom   
 intenzivno medicino operativnih strok in terapijo  
 bolečin

20 LET
1. Dušan Antlej, Elektrotehnika
2. Vida Bobek, Kuhinja
3. Milan Grobin, Vratarska služba 
4. Simona Slemenšek, Kuhinja
5. Inge Kolman, Urgentni oddelek
6. Ana Pučnik, Oddelek za skupne potrebe kirurgije

30 LET
1. Danica Bezovnik, Kadrovsko splošna služba
2. Jožef Mirnik, Oddelek za patomorfologijo in 
citologijo
3. Mirjana Novak, Otroški oddelek kirurških strok
4. Nežika Povalej, Oddelek za laboratorijsko dia-
gnostiko

Vsem jubilantom čestitamo!

Spoštovane sodelavke in sodelavci!

Vsak bolnik potrebuje angela, 
belega in modrega, 

prijazno nasmejanega, razumevajočega,            

nikoli jezno razdražljivega, utrujenega…
in včasih potrebuje tudi čudež, 

saj so beli in modri angeli samo ljudje.
(Zmaga Donkov)

Spoznati pravo pot, prave ljudi, storiti prave reči 
in v sebi in drugih najti le dobre stvari, 

vam ob novem letu 2008 želi kolektiv EIMOS.
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) za obdobje oktober - november 2007

KDAJ KDO KRAJ KAJ

30. 9.- 6. 10. 2007 Mag. Ana Benedičič, dr. med. BUENOS AIRES Predstavitev rezultatov malignega melanoma v Sloveniji 
v letih 1980-1999

4. 10. - 6. 10. 2007 Lidija Fošnarič, dipl. m. s. PORTOROŽ Kongres Alpe Adria

4. 10. - 6. 10. 2007 Ana Seničar, dipl. m. s. PORTOROŽ Zdravo staranje

4. 10. - 6. 10. 2007 Lidija Borak, dipl. m. s.

5. 10. - 11. 10. 2007 Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. BERLIN Evropski kongres intenzivne medicine

5. 10. 2007 Jasna Baliban, viš. med. ses. LAŠKO Zgodnje dojenje, Prvo dojenje

5. 10. - 6. 10. 2007 Alenka Bindas, dr. med.

5. 10. - 6. 10. 2007 Cvetka Skale, dipl. m. s.

5. 10. - 6. 10. 2007 Petra Šket, dr. med.

5. 10. - 6. 10. 2007 Prim. Weber Vladimir, dr. med.

6. 10.- 13. 10. 2007 Matej Marinšek, dr. med. SEATTLE-ZDA Letni kongres ameriškega združenja za urgentno 
medicino

4. 10.- 6. 10. 2007 Polonca Leban, med. ses. MARIBOR Akutna stanja –znaki, simptomi, sindromi, diferencialna 
diagnoza in ukrepanje

4. 10. - 6. 10. 2007 Ines Verdev, med. ses.

5. 10. - 10. 10. 2007 Rep Mirjana, viš. med. ses. KOPAONIK Preddializna edukacija bolnikov v dializnem centru

11. 10. -14.10.  2007 Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik AVSTRALIJA, 
QUEENSLAND

Predstavitev enoletnega dela ekspertne skupine za 
desetletje gibal (poster)

13. 10.- 17.10. 2007 Metka Hudournik, inž. rad. KOPENHAGEN Evropski kongres nuklearne medicine

13. 10. - 7.10. 2007 Gorazd Šmid, inž. rad.

6. 10. - 13. 10. 2007 Matej Marinšek, dr. med. SEATTLE-ZDA Letni kongres ameriškega združenja za urgentno 
medicino

15. 10. - 20.10. 2007 Prim. Božidar Buhanec, dr. med. KAIRO - EGIPT World congress external fixation

15. 10. - 20. 10. 2007 Asist. Franci Vindišar, dr. med.

18. 10. 2007 Biserka Lipovšek, dipl. m. s. ČATEŽ Življenjsko ogrožen pacient – učinkovita in kakovostna 
oskrba

18. 10. 2007 Simona Lončar, dipl. m. s.

18. 10. 2007 Andrej Kramer, med. teh.

19. 10. - 20. 10. 2007 Mag. Ana Benedičič, dr. med. MARIBOR 4. dermatološki dnevi

19. 10. - 20. 10. 2007 Doc. dr. Samo Karl Fokter, dr. med. MARIBOR 1. osteološki dnevi – Balonska kifoplastika

26. 10. 2007 Asist. dr. Roman Parežnik, dr. med. POREČ Intersekcijski sestanak hrvaškega in slovenskega  
društva intenzivne medicine

26. 10. 2007 Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik KRANJSKA GORA Fajdigovi dnevi – Biomehanika zlomov zaradi 
osteoporoze

26. 10. 2007 Darja Plank, prof. zdr. vzg PORTOROŽ Komunikacija in kakovost v pediatrični zn

26. 10. 2007 Jerica Selič, viš. med. ses. LJUBLJANA Skrb za kakovost in varnost nevrološkega bolnika – izzivi 
in priložnosti zn

26.10.-27.10.2007 Mag. Klemen Jagodič, dr. med. ZAGREB 7. Centralno evropski kongres

26. 10. -27. 10. 2007 Sandi Poteko, dr. med. ZAGREB

9. 11. - 10. 11. 2007 Mojca Zavolovšek, viš. med. ses. ZREČE Seminar s področja hemodialize in transplantacije

9. 11.  -10. 11. 2007 Mirjana Rep, viš. med. ses.

10. 11. 2007 Brigita Švab, dr. med. LJUBLJANA Delavnice krg tehnik – žilne anastomoze

14. 11. - 19. 11. 2007 Mag. Lidija Vučajnk, dr. med. BANGKOK-THAILAND 5. Svetovni kongres mednarodnega združenja za otroške 
nalezljive bolezni

23. 11. - 24. 11. 2007 Renata Jakob Roban, dipl. m. s. MARIBOR Gradimo mostove znanj

23. 11. - 24. 11. 2007 Metka Krašovic, viš. med. ses.

23. 11. - 24. 11. 2007 Sonja Ramšak, dipl. m. s.

23. 11. - 24. 11. 2007 Tanja Štubelj, viš. med. ses.

24. 11. 2007 Prim. doc. dr. Danijel Žerdoner, dr. dent.  med. LJUBLJANA Implantologija v vsakdanji praksi

23. 11. - 24. 11. 2007 Zorica Šuligoj, viš. med. ses. MARIBOR Sledenje sterilnih instrumentov

30. 11. 2007 Uršula Gajšek Salobir, dr. med. LJUBLJANA Sodobne oblike zdravljenja neplodnosti

18. 11. - 24. 11. 2007 Tanja Rauter Pungartnik, dr. med. SALZBURG - AVSTRIJA Rehabilitation medicine

29. 11. 2007 Mag. Ana Benedičič,  dr. med. LJUBLJANA Zaščita pred škodljivimi posledicami izpostavljenosti 
sončnim žarkom – ozaveščanje predšolske populacije

30. 11. 1. - 12. 2007 Vesna Markotič, dr. med. KRANJSKA GORA 11. Strokovni sestanek szd
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MEDICINSKA STROKA

Kolposkopska delavnica in 
mednarodna učna delavnica iz 
ginekološke citopatologije

Prof. dr. Pekka Nieminen

Udeleženci kolposkopske delavnice

S citološkim pregledom brisa materničnega vratu (BMV) od-
krivamo predrakave in rakave spremembe na materničnem 
vratu ter spremljamo bolnice, ki so zaradi takih sprememb 
že bile zdravljene. Množično pasivno presejanje žensk s 
pregledom brisa materničnega vratu je najdlje uveljavljen 
javnozdravstveni ukrep v sekundarni preventivi raka. Se-
kundarna preventiva je utemeljena le, če je bolezen pogo-
sta, smrtnost visoka, zdravljenje zgodnjih stadijev uspeš-
nejše od zdravljenja napredovale bolezni, in če vemo, kje 
in kako bomo bolezen iskali. Metoda, ki jo pri tem uporab-
ljamo, mora biti enostavna, sprejemljiva za preiskovance in 
poceni. Med malignimi novotvorbami, ki izpolnjujejo te po-
goje, je rak materničnega vratu na prvem mestu. Slovenija 
je ena redkih dežel, ki so svojim ženskam omogočile redne 
preventivne ginekološke preglede in preglede BMV že pred 
več kot štirimi desetletji. Prve redne preventivne gineko-
loške preglede in odvzeme citoloških brisov so v Sloveniji 
začeli uvajati na območju Ljubljane, Kranja in Maribora, 
po letu 1960 pa po vsej takratni republiki. Ženske so imele 
pravico do ginekološkega pregleda vsako leto, vendar jih 
niso vabili aktivno, zato se jih več kot polovica preventiv-
nih pregledov ni udeleževala. Po podatkih Registra raka za 
Slovenijo, ki že od leta 1950 spremlja incidenco (pogostnost 
pojavljanja neke bolezni) raka materničnega vratu (RMV), 
je bila le-ta najvišja leta 1962 (34/100.000 žensk). Najnižjo 
incidenco doslej smo imeli leta 1979 (14/100.000 žensk). 
Do leta 1993 v grobi incidenci ni bilo bistvenih sprememb, 
leta 1994 pa je spet začela naraščati in dosegla vrh leta 
1997 (23,1/100.000). Zadnji podatki so iz leta 2001, ko je 
bila incidenca 19,7/100.000 žensk. V Evropski uniji zboli 
za to boleznijo povprečno 12 žensk, najnižjo stopnjo zbo-
levnosti pa ima Finska, kjer zbolijo samo štiri ženske na 
100 000 prebivalcev. Razlika v zbolevnosti za RMV med 
Slovenijo in skandinavskimi državami, predvsem Finsko, je 
velika, vendar je potrebno poudariti, da ima Finska organi-
ziran presejalni program že 40 let, mi pa smo ga uvedli leta 
2003. Od takrat namreč vsake tri leta z vabilom kličemo na 
ginekološki pregled in odvzem BMV vse ženske med 20. in 
64. letom starosti, če v registru ZORA (Zgodnje odkrivanje 
predrakavih in rakavih sprememb na materničnem vratu) 
nimajo zabeleženega brisa. Cilj programa je doseči, da bo 
v triletnem obdobju pregledanih vsaj 70 % žensk.

V Splošni bolnišnici Celje smo 16. 11. 2007 skupaj z Za-
vodom za zdravstveno varstvo Celje organizirali sestanek 
ginekologov širše celjske regije, na katerega smo povabi-
li mednarodno priznanega finskega strokovnjaka prof. dr.
Pekko Nieminena, dr. med., ki je za naše ginekologe pri-
pravil kolposkopsko učno delavnico. V nadaljevanju je prim. 
asist. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med., predstavila analizo 
pacientk, ki so v letu 2006 v celjski regiji zbolele za rakom 
materničnega vratu. Izkazalo se je, da približno polovica 
žensk ni hodila na ginekološke preglede. Pri ženskah, ki 
so obiskovale ginekologa in kljub temu zbolele za rakom 
materničnega vratu, je bila bolezen največkrat ugotovljena 
v I. stadiju, ko je večinoma še ozdravljiva.
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postrežbo, glavni tehnici našega oddelka Sandri Kostrevc, 
dipl. inž. lab. biomed.,  in sodelavkam iz citološkega labora-
torija pa za pomoč pri organizaciji delavnic.
Nenazadnje, iskrena hvala vodstvu bolnišnice za razume-
vanje in pomoč. Brez njihove podpore izvedba delavnice, ki 
je ponesla dobro ime bolnišnice tudi izven naših meja, ne 
bi bila možna.

Prim. asist. dr. Alenka Repše Fokter, dr, med. 
Oddelek za patomorfologijo in citologijo

V sodelovanju s Sekcijo za citopatologijo Slovenskega 
zdravniškega društva in državnim programom ZORA pa 
smo 17. 11. 2007 organizirali mednarodno učno delavnico 
iz ginekološke citopatologije. Predsednica organizacijskega 
odbora je bila Alenka Repše Fokter. V dopoldanskem času 
smo največ pozornosti posvetili razlikovanju med normal-
nimi in atipičnimi ploščatimi celicami ter ocenjevanju spre-
memb v pomenopavzi. Po kosilu, s katerim so nam prijazno 
postregli v naši kuhinji, smo delavnico nadaljevali in obra-
vnavali predvsem bolezenske spremembe na žleznih celi-
cah. Poleg prof. Nieminena sta predavali tudi Alenka Repše 
Fokter in doc. dr. Veronika Kloboves Prevodnik, dr. med. 
Delavnice so se udeležili vsi presejalci in citopatologi, ki se 
v Sloveniji ukvarjajo s pregledovanjem brisov materničnega 
vratu, nekaj kolegov pa je prišlo tudi iz sosednje Hrvaške. 
Učna delavnica je potekala na visoki strokovni ravni. Ude-
leženci delavnice so pridobili nova dodatna znanja, ki so 
pomembna za izboljšanje rezultatov presejanja brisov ma-
terničnega vratu na državni ravni.
Ob koncu bi se rada zahvalila gospodu Božu Jernejčiču in 
podjetju Tehnooptika za finančno podporo pri tehnični izved-
bi delavnice ter gospodu Zvonetu Štormanu in prijaznemu 
osebju Hotela Štorman, ki so brezplačno gostili prof. Niemi-
nena. Hvala tudi našim sodelavcem iz kuhinje za brezhibno 

Udeleženci delavnice iz ginekološke citopatologije

10. obletnica cepljenja proti 
gripi v naši bolnišnici
Za gripo v Sloveniji vsako leto zboli okoli 60 tisoč ljudi. V 
zadnjih letih se v naši deželi cepi okoli 200.000 prebivalcev, 
kar znaša komaj deset odstotkov. Na Celjskem se cepi okoli 
30.000 ljudi, v naši bolnišnici, kjer je med okoli 1600 za-
poslenimi okoli 1300 »upravičencev za cepljenje«, število 
cepljenih letno niha med 250 in 550 (precepljenost od 20 
– 40 %). (Sl. 1)

lavcev proti gripi, od l. 2001 pa cepimo tudi med 80 in 90 
bolnikov na dializi. Precepljenost med posameznimi bolniš-
ničnimi oddelki je bila vselej zelo različna, enako to velja za 
posamezne poklice zdravstvenih delavcev. Kljub temu opa-
žamo, da je stopnja precepljenosti zdravstvenih delavcev 
na nekaterih oddelkih stalno visoka in znaša od 70 – 100 % 
(infekcijski, dermatološki, travmatološki, maksilofacialni od-
delek), na nekaterih oddelkih pa vseskozi zelo nizka, t.j. 10 
– 15 %. Za cepljenje se pogosteje odločijo osebe z višjo in 
visoko stopnjo izobrazbe (okoli 50 %), nasproti zaposlenim 
s srednjo stopnjo izobrazbe (okoli 30 %).  
Najboljše rezultate smo imeli l. 1998, 2000 in 2005. Ponovno 
večje zanimanje za cepljenje v zadnjih letih utemeljujemo z 
večjo stopnjo epidemiološke ogroženosti zaradi pojava ptič-
je gripe. V lanski anketi med osebjem naše bolnišnice (okoli 
700 vrnjenih vprašalnikov) je največ anketiranih kot najpo-
gostejši razlog za zavračanje cepljenja navajalo strah pred 
stranskimi učinki cepiva (26 %), sledili so razlogi o neučin-
kovitosti cepiva (17 %), reakcije po predhodnem cepljenju 
(15 %), itd. Na to vprašanje je sicer odgovorilo le okoli 50 % 
anketiranih, ki so vprašalnike vrnili. 
Letošnjemu cepljenju proti gripi se je odzvalo 440 zdrav-
stvenih delavcev. Udeležba po posameznih oddelkih, kakor 
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Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja od l. 
1997 redno skrbi za zaščito zaposlenih zdravstvenih de-
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tudi po poklicih je bila približno enaka kot v lanskem letu. 
Tudi letos smo cepili 90 dializnih bolnikov, predvsem zaradi 
njihove zmanjšane imunske odpornosti. Letošnji izdelovalec 
cepiva Begrivac 2007/2008 je podjetje Novartis iz nemške-
ga Marburga. Tudi letošnje cepivo po priporočilih Svetovne 
zdravstvene organizacije in Evropske skupnosti vsebuje 
prečiščene antigene treh različnih tipov virusa gripe, za ka-
tere pričakujejo, da bodo krožili v prihajajoči sezoni. 
Cepljenje proti gripi je najbolj učinkovit ukrep za prepreče-
vanje obolevnosti in zapletov, ki so lahko posledica gripe. 
Najbolj smiselno je cepljenje za tiste z največjim tveganjem 
za težak potek bolezni ali zapleta. To so zlasti starejši od 60 
let, zelo majhni otroci (od 6 – 23  mesecev) in tisti, ki imajo 
kronične bolezni, zlasti dihal in srca. Pomembno je, da se 
cepijo tudi tisti, ki bi lahko bolezen oz. okužbo prenesli lju-
dem z velikim tveganjem za težak potek in zaplete, to pa so 
prav zdravstveni delavci in negovalci. 
Smotrno je cepiti proti gripi tudi otroke po šestem mesecu 
starosti, saj je obolevnost pri njih največja. Če bi želeli upo-
časniti širjenje, bi se s tega stališča najbolj splačalo cepiti 
prav njih. Kot pri drugih cepivih je odzivnost na cepivo od-
visna tudi od imunske sposobnosti prejemnika, in ne le od 
ujemanja virusa gripe, ki kroži med ljudmi, in virusa, ki je bil 
uporabljen v cepivu. Gripe, ki jo povzročajo po inkubaciji 1 
– 4  dni virusi influence A, B in C, pa ne smemo zamenjati s
prehladom, ki ga povzroča več kot dvesto različnih virusov. 
Le-ta se pojavlja vse leto, gripa pa je bolj sezonska in na 
nas preži od konca oktobra do sredine aprila. 
V preteklem stoletju so se novi podtipi influence (gripe)
pojavljali  občasno. L. 1918 je uničujoča  pandemija, ki jo 
je povzročil virus influence A, zahtevala 20 – 40 milijonov
življenj po vsem svetu. Pandemije, ki so sledile, niso imele 
tako visoke smrtnosti. Influenca A, t. i. azijska gripa, se je
pojavila l. 1957, hongkongška gripa pa l. 1968. Doslej je tra-
jal najdaljši časovni interval med pandemijami okoli 40 let. 
Kdaj bo izbruhnila naslednja, ni mogoče napovedati, vendar 
strokovnjaki napovedujejo možnost pandemije v bližnji pri-
hodnosti. Ob pojavu večjega števila zbolelih za ptičjo gripo 
v JV Aziji v letih 2004 do 2006 je postala grožnja nove gripe 
zelo stvarna. 
Komaj okoli deset odstotna precepljenost prebivalstva pro-
ti gripi pri nas predstavlja toliko večjo vsakoletno grožnjo 
masovne obolevnosti, če bi prišlo do pandemičnega poja-
va. Upoštevati moramo pri tem relativno slabo učinkovitost 
cepiva pri tistih, ki bi ga najbolj potrebovali, to so starostniki 
s kroničnimi osnovnimi boleznimi. Teh se pri nas cepi let-
no skoraj 100.000, kar je polovica vseh precepljenih. Pri 
starostnikih je učinkovitost cepljenja le okoli 50 %, kar pa 
večinoma zadošča vsaj za preprečitev zapletov, t.j. pljučnic 
in odhodov v bolnišnico. Kakor je že splošno znano, lahko 
gripi »pristrižemo peruti« v zadnjih letih tudi z zdravili, ki 
delujejo na sam virus. To so protivirusna zdravila iz skupine 
zaviralcev nevraminidaz: zdravilo oseltamivir (tamiflu) v ob-
liki tablet in zdravilo zanamivir (relenza) v obliki praška za 
inhaliranje: zdravljenje s temi zdravili je potrebno že prvih 

48 ur po začetku bolezni, zdravila pa so primerna tudi za 
otroke, starejše od enega (oseltamivir) oz. petih let starosti 
(zanamivir). Omenjena zdravila sicer ne morejo biti zame-
njava za cepljenje, primerna pa so tudi za zaščito (polovični 
terapevtski odmerek), pri necepljenih osebah, ki se iz ob-
jektivnih razlogov niso mogle cepiti (dokler traja izbruh epi-
demije, t.j. okoli 2 do 4 tedne). Lahko jih uporabimo tudi kot 
dodatek k cepljenju pri zelo ogroženih osebah in pri osebah 
s hudo okvarjeno imunostjo. 
Z večjo ozaveščenostjo vseh zaposlenih v naši bolnišnici 
upamo, da bomo v naslednjih letih uspeli pritegniti k ceplje-
nju še večje število osebja, predvsem pa želimo, da bi bili 
tudi posamezni oddelki in enote precepljeni enakomerno, 
tako po številu, kakor tudi po izobrazbi oz. poklicu zapo-
slenih. Le s takšno precepljenostjo bomo lahko zagotovili 
nemoteno delo na vseh oddelkih naše bolnišnice v času 
morebitnega pojava gripe večjih, t.j. epidemijskih in pande-
mijskih razsežnosti. 

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

Netopir dela v zraku s svojimi »perutmi« svojevrsten ropot, 
da se ob svojem odmevu pravilno usmerja in ne zadene ob 
ovire. Podobno usmerjevalno in svetovalno vpliva na nas 
naša lastna glasna beseda; v njej je večja moč kot v tihi, v 
srcu skriti misli. Nekoč so verjeli v čarobno moč besede in 
veliko govorili o njej, češ, da je zmožna človeka začarati 
in uročiti. Sami lahko potrdimo  jedro resnice, ki je v tem 
nazoru. Sami sebi smo lahko vodnik, če smo obrnjeni v 

prihodnost, stran od preteklosti. Preteklost nam je  samo 
sporočilo, svarilo in vodilo za sedanje ravnanje, obrnjeno  v 

prihodnost. 

Branka Šket, predsednica SE SDZNS
SB Celje
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Obisk evropske 
ortopedske delegacije

Med operacijo na ledveni hrbtenici.

Gostje s predavatelji.

Evropsko združenje ortopedov in travmatologov (EFORT) 
vsako leto organizira obisk mlajših predstavnikov nacional-
nih ortopedskih združenj v eni od evropskih držav. V letoš-
njem letu je bila za državo gostiteljico izbrana Slovenija.

Predstavniki Bosne in Hercegovine, Danske, Estonije, Fran-
cije, Hrvaške, Madžarske, Portugalske in Turčije so bili na 
obisku v Sloveniji od 21. do 26. 10. 2007. Po dva dni so se 
mudili na Ortopedski kliniki v Ljubljani in v Ortopedski bol-
nišnici Valdoltra, Oddelek za ortopedijo in športne poškod-
be naše ustanove pa so obiskali v sredo, 24. 10. 2007.

Neposredno po toplem sprejemu in pozdravnem nagovoru 
direktorja Splošne in učne bolnišnice Celje, mag. Marjana 
Ferjanca, univ. dipl. ekon., smo začeli z delom. V dopoldan-
skem času smo za naše goste pripravili dva sklopa preda-
vanj. Prvi sklop je bil namenjen artroskopskemu zdravljenju 
sklepov. Matjaž Sajovic, dr. med., spec. ortopedije, je pri-
pravil predavanje o rekonstrukcijah sprednje križne kolen-
ske vezi, mag. Janez Podobnik, dr. med., spec. ortopedije, 
pa predavanji o endoskopski stabilizaciji nestabilne rame 
in zdravljenju hrustančnih okvar. Drugi del dopoldneva je 
bil posvečen hrbtenični kirurgiji. Prim. Vilibald Vengust, 
dr. med., spec. ortopedije, je pripravil predavanje o zdrav-
ljenju bolečin v križu z vstavitvijo umetnih medvretenčnih 
ploščic. Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med., spec. ortopedi-
je, je predstavil izkušnje pri zdravljenju masivne herniacije 
medvretenčne ploščice ledvene hrbtenice in operacijskem 
zdravljenju degenerativne zožitve hrbteničnega kanala. 
Prim. Vengust in doc. Fokter sta nato v operacijski dvorani 
izvedla operacijo na ledveni hrbtenici (balonska kifoplasti-
ka). Celoten poseg smo prenašali v konzilij centralnega 
operacijskega bloka, kjer ga je prijazno komentiral prim. 
Miodrag Vlaović dr. med., spec. kirurgije, in dogajanje po-
pestril s svojimi bogatimi kliničnimi izkušnjami. Posamezno 

so si gostje potek operacije lahko ogledali tudi neposredno 
v operacijski dvorani.

Po odličnem kosilu, ki so nam ga skrbno pripravili v naši 
kuhinji, so sledila predavanja o kolčni endoprotetiki. Marko 
Kotnik, dr. med., spec. ortopedije, je predaval o rezultatih 
zdravljenja bolečin v kolku z brezcementnim modelom kolč-
nih endoprotez, prim. Vengust pa je poročal o dolgoročnih 
rezultatih zdravljenja omajanih kolčnih endoprotez s po-
novno vstavitvijo endoproteze. Doc. Fokter je predaval o 
možnem podaljšanju trajnostne dobe kolčnih endoprotez 
z nekaterimi zdravili, ki se sicer uporabljajo za zdravljenje 
osteoporoze. 

Drugi del popoldneva je bil posvečen raziskovalnim temam. 
Doc. Fokter je predaval o zdravljenju raztrganin rotatorne 
manšete rame, mag. Podobnik je podal celovito analizo 
bakterijskih okužb na Oddelku za ortopedijo in športne po-
škodbe v zadnjih 15 letih, Andrej Strahovnik, dr. med., spe-
cializant ortopedije, pa je pripravil zanimivo predavanje o 
učinku drenaže rane po vstavitvi kolčne endoproteze.

Po vsakem predavanju se je med gosti in predavatelji raz-
vila živahna razprava, s katero smo nadaljevali v sprošče-
nem ozračju, svečanem ambientu in odlični kulinariki gradu 
Tabor v Laškem. Posebej zadovoljni smo bili, da so se med 
gosti in našimi specializanti spletle prijateljske vezi, ki jih 
bodo lahko v bodoče še okrepili. Vodstvu bolnišnice, ki je 
pokazalo veliko razumevanje za pomoč pri organizaciji ob-
iska kakor tudi sponzorjem, ki so omogočili bivanje delega-
tov v Celju (Etol d.o.o., Škofja vas, Impakta d.d., Ljubljana, 
Auremiana d.o.o., Sežana), se najtopleje zahvaljujemo. 

Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med.
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe
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Osmo strokovno srečanje v Celju

Seveda brez čestitke in šopka rož ob tako častitljivem 
jubileju ni šlo. 

Moderatorke strokovnega srečanja

Predavalnica je bila polna     

Najlepši del strokovnega srečanja – neformalni del 
druženja!

Letošnje 8. tradicionalno strokovno srečanje medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije je bilo 
za nas posebnega pomena. Potekalo je namreč natanko 
dva dni  pred 120. obletnico otvoritve nove, za tiste čase 
izjemno moderne in sodobne bolnišnice, ki se je ob otvoritvi 
(27. 10. 1887) imenovala Gizelina bolnica. 
Uvodni del strokovnega srečanja smo v počastitev oblet-
nice namenili predstavitvi zgodovine razvoja bolnišnice in 
zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Celje.
 

ZDRAVSTVENA NEGA

Zgodovino ustvarjajo ljudje, ki s svojimi rezultati dela osta-
jajo večni.

Zelo smo veseli, da se našemu vabilu na srečanje vedno 
odzoveta direktor in glavna medicinska sestra bolnišnice, 
ki sta nam  z vzpodbudnimi mislimi polepšala začetek stro-
kovnega srečanja. 

Bolnišnica je imela zelo veliko težav že od odprtja dalje 
(naravne nesreče, finančne težave, vojne,…), vendar se
mi zdi zelo pomembno dejstvo, da je »tiho plula« po bolj 
ali manj umirjenem morju in se težavam navkljub nenehno 
razvijala, tako strokovno kot fizično. Vse to pa seveda ne
bi bilo mogoče brez tesnega sodelovanja vseh zaposlenih 
(zdravnikov, sester, kasneje medicinskih sester, kuharjev, 
zidarjev, peric,..). Vsak posameznik je pomembno prispeval 
k nastanku čudovitega mozaika, ki vse od začetka pa do 
danes slovi kot bolniku prijazna in visoko strokovno uspo-
sobljena bolnišnica. 

Namen strokovnega srečanja pa ni le pridobivanje in izme-
njava znanj, temveč nam veliko pomeni  tudi neformalno 
druženje. Posebej smo se razveselili kolegic, s katerimi 
smo še nedavno tega skupaj razmišljali, kako izboljšati ka-
kovost zdravstvene nege in povečati zadovoljstvo bolnikov 
v bolnišnici, danes pa že uživajo zasluženi pokoj. 
Hvala, da ste delček svojega dragocenega časa podelile z 
nami. 

Letos smo prvič objavili vabilo v glasilu Utrip in odziv kolegic 
iz cele Slovenije je bil izjemno velik. Veseli smo, da smo 
lahko svoje znanje, izkušnje in našo dragoceno zgodovino 
podelili tudi z vami.
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Na svidenje prihodnje leto!

Zelo pomemben del, če ne že najpomembnejši, so odigra-
le-i naše-i predavatelji-ce. Zelo smo veseli in izjemno po-
nosni na svoje kolegice in kolega, ki so pripravili resnično 
kakovostna predavanja, tako strokovno pripravljena kot tudi 
profesionalno izvedena. Iskrena hvala vsem, ki ste bili pri-
pravljeni deliti z nami svoje znanje in izkušnje, in ste s tem 
obogatili naše strokovno srečanje.
Skozi dan nas je z lepimi in vzpodbudnimi mislimi vodila 
kolegica Sonja Ramšak, ki je že prava profesionalka.

Osmo strokovno srečanje je za nami in v mislih smo že pri 
naslednjem! Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste 
kakorkoli sodelovali pri organizaciji in izvedbi srečanja. Vse, 
ki ste pripravljeni svoje znanje in izkušnje deliti z nami pa 
vabimo, da se udeležite 9. strokovnega srečanja. Darja Plank, prof. zdr. vzg.

Služba zdravstvene nege

Laser v fizikalni terapiji

Predavatelj g. Lucio Zaghetto

Zaradi izrednega napredka laserske tehnologije je zdravlje-
nje z laserjem v zadnjih desetletjih  s kirurškega prodrlo tudi 
na področje fizikalne medicine in rehabilitacije.
Ime prihaja iz angleške kratice LASER – Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation, kar pomeni ojačitev 
svetlobe s spodbujano emisijo sevanja.  

Za razumevanje delovanja laserja je nujno potrebno znanje 
o fizikalnih lastnostih svetlobe, vendar naj na tem mestu na-
štejemo samo nekatere pomembne lastnosti laserske sve-
tlobe. To so: velika intenziteta, pravilna porazdelitev intenzi-
tete po preseku žarka, majhna divergenca, koherentnost in 
značilna valovna dolžina. 

Polprevodni biostimulativni laser, ki ga uvrščamo v vidni in 
infrardeči spekter elektromagnetnega valovanja,  smo na 
našem oddelku s pridom uporabljali že pred desetimi leti. 

Takrat smo z njim obsevali tkivo tako, da smo laserski svinč-
nik držali centimeter od površine kože; če je bila le-ta zdra-
va in nepoškodovana, pa smo z njim pritisnili kar na kožo. 
Ker laser deluje tako, da pospešuje nastanek novih celic 
v telesu in s tem  regeneracijo poškodovanega tkiva, smo 
imeli z njim zelo dobre izkušnje predvsem pri bolnikih z raz-
jedami na spodnjih udih ter pri zdravljenju herpesa simple-
xa in zoostra. V revmatologiji smo lajšali bolečine bolnikom 
z degenerativnimi spremembami na malih in velikih sklepih, 
v travmatologiji pa smo zdravili zvine, tendinitise itd. Čeprav 
se je laser v tistem času izkazal kot odličen terapevtski pri-
pomoček,  od takratnega bolnišničnega vodstva nismo do-
bili »zelene luči« za  nabavo novega,  potem ko je bil stari 
že dotrajan in odpisan. Naša  nejevolja in nerazumevanje 
vodstvenih odločitev pa sta  po pregovornem »vse slabo je 
za nekaj dobro« dobila epilog  tudi tokrat. Pred tremi meseci 
smo od podjetja ASA iz Italije preko posrednika Manet iz 
Ljubljane nabavili najsodobnejši laser tipa MLS.

Ob tej priložnosti smo v sodelovanju s podjetjem Manet iz 
Ljubljane organizirali strokovni seminar z naslovom Laser 
v fizikalni terapiji. Udeležilo se ga je  68 zunanjih fiziote-
rapevtk, fizioterapevtov in  zdravnikov ter 24  zaposlenih
z našega oddelka. Inženir radiologije, gospod Lucio Zag-
hetto, generalni direktor podjetja ASA iz Italije,  je predaval 
v angleščini, za sprotno prevajanje pa je poskrbela gospa  
Živa Arko.

V izčrpni predstavitvi laserja MLS nas je  seznanil  s tehnič-
nimi podatki aparata, z osnovnimi značilnostmi delovanja 
laserja in z indikacijami za njegovo uporabo. Poudaril je 
prednosti, ki jih ima ta laser pred podobnimi na tržišču,  in 
nas na osnovi izsledkov kliničnih raziskav prepričal o njego-
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Udeleženci delavnice

vi učinkovitosti pri zdravljenju natega in zvina vratne hrbte-
nice, kronične bolečine v križu  in rami ter različnih kostno-
mišičnih patologij (npr. tendinitisa). Gospod Zaghetto je tudi 
prijazno odgovarjal na vsa naša vprašanja. 
Ker je delo  z laserjem  za fizioterapevta nezahtevno, ker je
za bolnika  ob pravilni namestitvi in uporabi zaščitnih očal 
zdravljenje popolnoma neboleče in varno  in ker smo se v 
učinkovitost laserja v treh mesecih praktične uporabe pre-
pričali   tudi sami, lahko trdimo, da med številnimi protibole-
činskimi fizioterapevtskimi metodami predstavlja pomemb-
nejšo metodo izbora.

Za vse tiste, ki omenjeno terapijo predpisujejo ali menijo, 
da bi z njo lahko odpravili svoje težave, na koncu morda 
samo še informacija o  priporočljivem številu terapij: po de-
setih terapijah  je potrebno narediti premor, pri prenehanju 
oz. zmanjšanju bolečine pa lahko s terapijo  prekinemo že 
prej.

Karmen Rener, VFT
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

Izobraževanje operacijskih 
medicinskih sester
Gradimo mostove znanj

Na sliki: Sonja Ramšak, Metka Krašovic, Tanja Štubelj, 
Renata J. Roban

Učenje je ponavljanje že znanega in odkrivanje novega.
Delo je dokaz, da veste.
Poučevanje je opominjanje drugih, da znajo enako dobro, 
kakor vi.
Vsi smo učenci, delavci, učitelji.

 Richard Bach

Operacijske medicinske sestre in zdravstveni tehniki stro-
kovna srečanja uspešno organiziramo že vrsto let. Na njih 
obravnavamo predvsem tematiko oboperativne zdravstvene 
nege. To so priložnosti, da lahko z vsemi izvajalci obopera-
tivne zdravstvene nege na področju vse Slovenije izmenja-
mo strokovna mnenja, izkušnje in tako izboljšamo kakovost 
obravnave. Tradicijo letnih strokovnih izobraževanj smo v 
letošnjem letu uspešno zaključili na dvodnevnem (23. in 24. 
november 2007) seminarju v Mariboru. 
Svoj delež je na seminarju prispevalo 22 strokovnih pri-
spevkov, avtorjev iz največjih slovenskih bolnišnic. Med 
njimi smo bile tudi Zorica Šuligoj, Lidija Borak, Metka Kra-
šovic, Tanja Štubelj, Renata J. Roban in Sonja Ramšak iz 
Splošne bolnišnice Celje. S svojimi prispevki smo prikazale 
naše delo in izkušnje.

Prim. dr. Borut Gorišek, dr. med., višji svetnik iz Maribora, 
je takole podal oceno tega seminarja: Prispevki izkazujejo 
veliko širino znanja in različnost strokovne problematike, s 
katero se dnevno spopadajo in srečujejo operacijske medi-
cinske sestre. Izjemno velika raznolikost strokovnih nalog, 
ki jih mora obvladovati operacijska medicinska sestra, je da-
leč nadpovprečno dnevno obremenjevanje vseh zaposlenih 
v operacijskem bloku in osnova za pojavljanje sindromov iz-
gorevanja, ki so jih obravnavali nekateri prispevki. Podana 
je bila tudi poglobljena analiza komunikacij in osebnostne 
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rasti zaposlenih operacijskih medicinskih sester. Problema-
tika komunikacije med zaposlenimi v operacijskem bloku 
je prav tako tema, ki se še vedno pogosto izpostavlja, saj 
specifičnost dela nalaga profesionalno komunikacijo vseh
zaposlenih, kakor tudi vrednotenje dela operacijskih medi-
cinskih sester. V nizu predavanj so bile prikazane specifične
naloge ob uvajanju novih tehnologij na različnih področjih 
operativnega dela. Veliko zanimanja je bilo za prikazano 
reorganizacijo ter sodoben organigram dela v operacijskem 
bloku v Kliničnem centru Ljubljana, s posebnim prikazom 
nalog, ki jih ima koordinator v operacijskem bloku. Učinko-
vito zdravstveno oskrbo lahko dosežemo le s procesnim 
pristopom organiziranega dela, ki daje stalne kazalce ka-
kovosti delovnega procesa in se ne nanaša samo na teh-
nični potek same operacije, ampak zajema proces dela od 

sprejema do odpusta bolnika in prispevke vseh zaposlenih 
v operacijskem bloku.

Ob 120. obletnici delovanja Splošne bolnišnice Celje se za-
vedamo, da smo za njen obstoj in razvoj veliko doprinesli 
tudi vsi izvajalci del in nalog zdravstvene nege. Naši pri-
spevki z aktivno udeležbo vedno znova dokazujejo profe-
sionalno delo in nenehen razvoj na področju zdravstva v 
Splošni bolnišnici Celje. Menim, da ni bolnišnice v sloven-
skem prostoru, ki ne bi želela pohval bolnikov, ki bodo po 
odpustu izrekli zaposlenim priznanje s preprosto besedo:  
»VAU«. Temu lahko rečemo odličnost. 

Sonja Ramšak, dipl. m. s. 
Služba za skupne potrebe kirurgije

ALPE- ADRIA 2007, 
mednarodni kongres zdravstvene nege

V Portorožu je od 4. do 6. 
oktobra potekal kongres 
Alpe-Adria z osrednjo 
temo »Zdravo staranje«. 
Uvodna predavanja so 
bila namenjena izobraže-
vanju v zdravstveni negi. 
Z velikim zanimanjem 
smo poslušali predavanje 
dekanice Visoke šole za 
zdravstvo Izola, dr. Nad-

je Plazar, saj je predstavila magistrski študij zdravstvene 
nege, ki letos poteka prvič na Fakulteti za zdravstvene vede 
v Mariboru. 
Splošno bolnišnico Celje smo s predavanji predstavile Re-
nata J. Roban, dipl. m. s., Lidija Borak, dipl. m. s., Ana Se-
ničar, dipl. m. s. in Lidija Fošnarič, dipl. m. s.
Renata J. Roban je predavala o staranju in samopodobi. 
Poudarila je, da si odrasli v tretjem življenjskem obdobju 
morajo prizadevati za ohranitev socialnih vrednot in od-

izkušnja. V članku Vodi 
nas življenje v nova ob-
zorja, je na zelo čuten 
način, ki je prevzel mar-
sikoga, predstavila vlo-
go medicinske sestre 
ob bolniku z bolečino. 
S strokovnim znanjem, 
izkušnjami, profesio-
nalnostjo in empatičnim 
odnosom medicinska 
sestra pomaga bolniku 
premagati strah pred 
brezizhodnostjo in tes-
nobo.

Renata J. Roban

Ana Seničar

Lidija Borak

nosov za neodvisnost 
in dinamično življenje. 
Uspešno staranje je 
odvisno od prepleta 
različnih dejavnikov, 
kot so posameznikova 
osebnost, spolna vloga 
in sociokulturni kon-
tekst.
Lidija Borak je govorila 
o bolečini, ki je nepri-
jetna čutna in čustvena 

Ana Seničar je v predavanju o predoperativni, operativni in 
pooperativni zdravstveni negi poudarila holistično obravna-
vo bolnika s fizičnega, psihičnega, duhovnega in socialnega
vidika. Govorila je o psihični pripravi bolnika na operativni 
poseg.

S predavanjem Vloga 
zdravstvene nege pri 
okluzivnem obolenju ar-
terij sem predstavila de-
lovne naloge negoval-
nega tima na oddelku 
za žilno kirurgijo. Bolniki 
z obolenjem arterij so 
v večini starostniki, ki 
so ne le zdravstveno 
ampak tudi socialno in 
ekonomsko ogroženi. 
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Zadovoljne po uspešnih predavanjih

Razvoj medicine na področju žilnih bolezni prinaša medi-
cinskim sestram nove delovne zahteve in potrebe po dodat-
nem znanju. Obvladati moramo zdravstveno nego z vsemi 
specifičnosti angioloških bolnikov.
Kljub temu, da se je portoroško sonce vztrajno skrivalo za 
oblake, smo proste ure med predavanji izkoristile za potep 
po mestu in uživale ob pogledu na morje. Kongres smo za-
ključili s slavnostno večerjo, kjer ni manjkalo izbrane glasbe 
in okusnih morskih jedi. V sproščenem vzdušju smo nave-
zale nova znanstva in izmenjale delovne izkušnje. Vesele 
smo bile vabila na naslednji kongres, ki bo čez dve leti v 
Osijeku.  

Lidija Fošnarič, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo  

Zdravstvena nega v 
Splošni bolnišnici Celje po drugi 
svetovni vojni pa do danes

Komplet za umivanje bolnika

Negovalni voziček

Nočne posode

Pladnja za hranjenje bolnikov in 
skodelici za pitje

Mizica za hranjenje ležečih bolnikov

Leta 1948, ko je bolnišnico Celje zapu-
stilo veliko sester usmiljenk, je nastalo 
veliko pomanjkanje negovalnega oseb-
ja. Zelo pomembno je bilo dejstvo, da 
je bolnišnica sama vzgajala bolničarje, 
administratorje, laborante, mavčarje in 
nekaj let kasneje tudi srednje medicin-
ske sestre. Šolanje je bilo v začetku 
sicer krajše od današnjega, vendar je 
bila večina predmetov s strokovnega 
področja, podprta z veliko praktičnega 
dela, zato so imele bolničarke zelo ve-
liko znanja s področja nege bolnika in 
medicine. 

Žal je poplava leta 1991 pustila »luk-
njo« v zgodovini celjske bolnišnice. 
Vse od odhoda sester usmiljenk (1948) 
pa do leta 1990 je »odplavilo« večino 
zapisov s področja nege. Podatki o 

načinu dela in organiziranju nege v po-
vojnem obdobju do leta 1990 so nastali 
na podlagi pogovorov z upokojenimi 
medicinskimi sestrami. 

V povojnem obdobju so bili razvoj nege, 
strokovnost dela in organizacija dela 
na oddelku odvisni od glavnih medi-
cinskih sester oddelkov in posameznih 

medicinskih sester. Nekatere glavne 
medicinske sestre so lahko sodelovale 
s predstojnikom oddelka pri organizaci-
ji dela na oddelku, druge pa ne. 

Konec petdesetih in v začetku šest-
desetih so začele prihajati v bolnišni-
co prve medicinske sestre s končano 
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Pljuvalnik

Komplet brizgalk

Brizgalke, igle in posoda za odla-
ganje uporabljenih brizgalk

Kasete za sterilni material (gaze, 
tamponi)

Stekleničke za alkohol

Komplet urinskih katetrov za moške

Višjo zdravstveno šolo v Ljubljani (prve 
študentke so se vpisale leta 1954). 
Sprva so bile razporejene v intenziv-
ne sobe, da so pridobile pomembne 
izkušnje, kasneje pa so bile v večini 
razporejene na delovna mesta glavnih 
medicinskih sester oddelkov. Sicer pa 
je bilo v tem obdobju delo bolničarjev 
in medicinskih sester precej težavno, 
tako fizično kot psihično. Čutiti je bilo
veliko pomanjkanje negovalnega oseb-
ja, ki je bilo zaradi takratnih pogojev 
dela zelo obremenjeno. Dnevno so se 
srečevali s pomanjkanjem posteljnega 
in osebnega perila. Rjuh niso menjavali 
vsak dan, ampak so jih obračali in za-
menjali, ko so bile onesnažene na obeh 
straneh. Za umivanje bolnikov so upo-
rabljali že uporabljene pižame ali rjuhe. 
Namesto plenic so zložili rjuho v trikot 
in jo namestili v predel bolnikovih geni-
talij. Iz uporabljenih vatirancev (npr. po 
prevezu rane) so odstranili vato, gazo 
pa poslali v pranje in od tam v steriliza-
cijo. Po večkratnih uporabah so sešili 
skupaj več gaz, to večjo krpo pa upo-
rabili za čiščenje tal. Povoje so pošiljali 
v pranje in jih v nočnih izmenah zvijali. 
Ponoči so delali tudi tampone in jih po-
šiljali v sterilizacijo. V posebnih kasetah 
so kuhali razne inštrumente (igle, briz-
galke, peane, infuzijske in transfuzijske 
sisteme…) in jih pošiljali v sterilizacijo. 
Bolnike so z oddelka v operacijsko 
sobo ali iz sobe v sobo prenašali. Na 
daljšo pot z nosili (npr. na Rtg slikanje, 
v operacijsko, …) na krajšo pot (npr. iz 
sobe v sobo) pa so jih posadili na stol 
in nosili v sedečem položaju. Hrano so 
iz kuhinje s posebnim vozom pripeljali 
pred vhod v bolnico, od tam pa so jo 
bolničarke in medicinske sestre v veli-
kih posodah znosile na oddelek, kjer so 
jo razdeljevali bolnikom. 

Kljub napornemu delu pa je bilo med 
bolničarji, medicinskimi sestrami in 
strežnicami vedno čutiti pripravljenost 
pomagati kolegici, pripadnost, solidar-
nost in enotnost. Ko je bilo potrebno, 
so združili moči, ne glede na to, čigavo 
delo je bilo – strežnice so pomagale 
medicinskim sestram in bolničarkam 
ter obratno. Kljub napornemu delu so v 
dolgih nočeh, ko so bolniki spali, našle 
tudi čas za razne »lumparije«, ki so jih 
združevale in zbliževale.   

Začetki gradnje teoretičnih temeljev 
zdravstvene nege v bolnici Celje se-
gajo v zgodnja sedemdeseta. Glavne 
medicinske sestre tozdov so se sreče-
vale na Svetu zdravstvene nege Cen-
tra. Svet je oblikoval strategijo vodenja 
zdravstvene nege, kar je vključevalo 

politiko planiranja in zaposlovanja  
osebja za zdravstveno nego (v skladu 
s planom), izdelavo programov pripra-
vništva za srednje in višje medicinske 
sestre (program je bil izdelan, preden 
ga je pripravilo in izdalo Ministrstvo za 
zdravstvo), opis del in nalog za srednje 
in višje medicinske sestre in razmejitev 
del med njimi. Višjih medicinskih sester 
ni bilo dovolj, da bi lahko pokrile vsa 
področja dela, zato so uvedli posebna 
pooblastila izkušenim srednjim medi-
cinskim sestram, ki so veljala samo na 
delovišču, na katerem so bila izdana. 
Prav tako višjih sester ni bilo dovolj, 
da bi lahko zagotavljale 24-urno priso-
tnost, zato so bila uvedena dežurstva.
Pomemben mejnik na področju zdrav-
stvene nege je v poznih sedemdesetih 
pomenila postopna menjava starih, 
klasičnih pripomočkov za delo z novej-
šimi, sodobnejšimi materiali. Posebno 
pomembna je bila menjava pripomoč-
kov za večkratno uporabo s sodobnimi 
pripomočki za enkratno uporabo. To je 
pomembno prispevalo k večji varnosti 
bolnikov in osebja ter k dvigu kakovosti 
dela. 

Leta 1984 je bolnišnica poslala na po-
diplomski študij prve štiri medicinske 
sestre s področja bolnišnične higiene. 
Takrat se je izkazala potreba po uvedbi 
novega delovnega mesta higienika.
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Urinski katetri za moške

Pregradna stena

Transportni voziček z nosili

Sedeči transportni voziček

Leta 1992 je skrb za čiščenje prostorov 
bolnice prevzel zunanji izvajalec (ISS). 
Od takrat je čistilna ekipa ločena od od-
delkov, strežnice, ki ostajajo na oddel-
ku, skrbijo le še za kuhinjo ter transport 
bolnikov in materiala na preiskave.
Vse od tedaj pa do danes se je zdrav-
stvena nega trudila prikazati svojo po-
membno vlogo v procesu zdravljenja. 
Že leta 1990 je Kolegij glavnih sester 
in tehnikov TOZD Bolnišnica izrazil 
potrebo po osamosvojitvi zdravstvene 
nege.

Od začetka sedemdesetih pa do leta 
1993, ko je postala Splošna bolnišnica 
Celje samostojna, je tudi zdravstvena 
nega zamenjala veliko organizacijskih 
oblik. Zaradi številnih združevanj in 
razdruževanj oddelkov, služb in orga-
nizacij je bilo zelo težko voditi enotno, 
usklajeno doktrino zdravstvene nege.
Že v letu 1990 so se v bolnišnici pričele 
priprave na uvedbo sodobnega načina 
dela po metodi procesa zdravstvene 
nege. Zaradi poenotenega izvajana 
postopkov zdravstvene nege so priče-
le medicinske sestre pisati negovalne 
standarde. 

V l. 1995 se je pričelo uvajanje trans-
portne ekipe (transport sterilnega ma-
teriala, čistega in umazanega perila, 
oskrba oddelkov z zdravili..) s čimer 
so bile precej razbremenjene oddelčne 
strežnice. L. 1996 so se pričele aktiv-
nosti za spremembo statuta, v katerem 
naj bi bila opredeljena zdravstvena 
nega. Organizacijska oblika zdravstve-
ne nege je Služba zdravstvene nege, 
ki jo vodi glavna medicinska sestra bol-
nišnice s koordinatorkami posameznih 
področij. V tem obdobju je bil dokončno 
izdelan organigram enote zdravstvene 
nege, v prakso se je pričel uvajati pro-
ces zdravstvene nege kot metoda dela, 
imenovana je bila projektna skupina za 
pripravo dokumentacije, pospešeno 
so nastajali novi negovalni standardi. 
Glavna medicinska sestra bolnišnice 
je imenovala kolegij glavne medicinske 
sestre, ki se je sestajal enkrat teden-

sko in je bil njen posvetovalni organ. 
Članice kolegija so bile poleg glavne 
medicinske sestre bolnišnice še koordi-
natorke posameznih področij (kirurško, 
internistično, ginekološko-porodniško 
in koordinatorka služb) ter bolnišnična 
higieničarka. Glavna medicinska sestra 
bolnišnice je od vseh glavnih medicin-
skih sester oddelkov zahtevala redne 
mesečne timske sestanke oddelkov 
in služb z obveznim dnevnim redom in 
zapisnikom, ki je moral biti dostopen 
vsem članom negovalnega tima. 

V tem času se je tudi pričel projekt 
enotnih uniform za zaposlene v zdrav-
stveni negi z dnevno menjavo. To pa je 
zahtevalo tudi uvedbo identifikacijskih 
kartic. V l. 1997 se je na republiški ravni 
pričel projekt kategoriziranja zahtevno-
sti zdravstvene nege bolnikov, ki bi naj 
služil kot merilo za izračun kadrovskih 
normativov. Velik poudarek je bil na-
menjen tudi izobraževanju medicin-
skih sester. Zaradi omejenih finančnih 
sredstev je veliko izobraževanj pote-
kalo znotraj bolnišnice. Sprva so pre-
davanja izvajali le zdravniki, kasneje pa 
tudi medicinske sestre. V tem letu se 
je pričelo tudi beleženje neželenih do-
godkov, vpeljan je bil nov računalniški 
sistem Infonet. 

Bolnik je bil vedno v središču načrto-
vanja dela službe zdravstvene nege 

ODDELKU ZA SPLOŠNO IN AB-
DOMINALNO KIRURGIJO

 
V svetu sprememb je popolnost verjetno 
nemogoče doseči.
 

Midve sva se za leto, ki prihaja, 
odločili takole:
načrte in cilje bova zastavili kot 
dosegljive,
za pomoč bova tu in tam poprosili 
prijatelje,
tudi njim pomagali izpolniti njihove 
vizije
in ni vrag, da ne bo prihajajoče leto 
enkrat popolno!
 
Da bi tudi vi uspeli zastaviti doseg-
ljive cilje, ki vas bodo osrečili in vam 
naredili leto 2008 popolno, 
vam od srca želita 

                       Andreja in Suzana
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in tako je bila izvedena prva anketa 
hospitaliziranih bolnikov o njihovem 
zadovoljstvu v času hospitalizacije. An-
ketiranje je postalo redna oblika ugo-
tavljanja zadovoljstva bolnikov v času 
zdravljenja. V tem letu je bolnišnica 
prešla s klasičnega načina delitve hra-
ne na »tabletni« sistem, uvedena pa je 

bila tudi  centralna transportna ekipa 
za prevoz bolnikov in materiala. To pa 
je pomenilo prerazporeditev vseh od-
delčnih strežnic v centralno bolnišnično 
kuhinjo, pralnico ali čistilno ekipo. Na 
oddelkih ni več pomožnega osebja. 
Poskušali so uvesti tudi natančno raz-
mejitev del z upoštevanjem delitve dela 
med višjimi in srednjimi medicinskimi 
sestrami, česar pa zaradi premajhnega 
števila višjih medicinskih sester še ved-
no ni mogoče v celoti realizirati.
V prihodnjih letih je služba zdravstvene 
nege nadaljevala vse zastavljene ak-
tivnosti: pisanje novih in obnovo zasta-
ranih negovalnih standardov, kategori-
ziranje zahtevnosti zdravstvene nege 
bolnikov, s pomočjo katerega želi pri-
dobiti natančne izkustvene kriterije za 
izračun potrebe po osebju. Svoje delo 
natančno dokumentira, vsakodnevno 
delo izvaja po procesni metodi dela. 
Vse negovalno osebje se redno izob-
ražuje, pridobljena znanja pa postopno 
prenaša v prakso. Izvaja načrtno ka-
drovsko politiko na ravni bolnišnice in 
posameznih oddelkov ter organizira in 
izvaja pripravništvo za tehnike zdrav-
stvene nege in diplomirane medicinske 
sestre. V bolnišnici opravljajo obvezno 
prakso in klinične vaje dijaki srednje 
zdravstvene šole in študentje Visoke 
šole za zdravstvo Ljubljana ter Fakulte-
te za zdravstvene vede Maribor. Zdrav-
stveni tehniki se dodatno izobražujejo 
na visokošolski ravni.

Odnos posameznika  in družbe do 
zdravstva in predvsem do lastnega 
zdravja se spreminja. Obseg dela zdrav-
stvene nege se je povečal zaradi njene 
specializirane vloge. Profesionalnost 
izvajalcev zdravstvene nege zahteva 
znanje, ki temelji na znanstveni podla-
gi. Služba zdravstvene nege v Splošni 
bolnišnici Celje si še vedno prizadeva 
za priznanje samostojne stroke zdrav-
stvene nege, kar je na nek način tudi 
dosegla s spremembo Statuta Splošne 
bolnišnice Celje in sicer z umestitvi-
jo »Sveta za zdravstveno nego« med 
organe zavoda ter posledično s spre-
jemom »Pravilnika o organiziranosti 
zdravstvene nege v Splošni bolnišnici 
Celje«. S tem je postavila nove teme-

Ob novem letu

Novo leto – kaj nam prinaša – mogoče 
celo tolikokrat napisani in izrečeni besedi 
sreča in zadovoljstvo!
Naj bo tokratna voščilnica nekoliko 
drugačna – razmišljajoča – naj prinese 
mir in medsebojno razumevanje ter os-
ebno zadovoljstvo, zato mi
dovolite, da citiram dva slovenska mis-
leca.
Antona Martina Slomška: 
»Zadovoljni so tisti, ki ne pozabijo, da na 
svetu ni stanu brez križev in težav, da ni 
človeka, ki bi mu bilo vse po volji. Kdor 
želi zadovoljen biti, naj minljivost vsega 
časnega pred očmi ima.
Veliko denarja in časnih dobrot 
stri malo prav srečnih
pa mnogo sirot.«
Rudija Kerševana:
»Se kdaj vprašamo, kje je kup puste in 
nerodovitne zemlje, pod katero bi za-
kopali svoje sovraštvo? Poiščemo kdaj 
pest rodovitne ravnice in posejemo svojo 
ljubezen?

Kdor to zmore, ne sprašuje, kaj je sreča.« 

Vilma Mavrič, univ. dipl. org. 
Referat za izobraževanje

lje k razvoju stroke zdravstvene nege. 
Hiter napredek moderne tehnologije 
zahteva tudi na področju zdravstvene 
nege vzporeden razvoj. V letu je bil 
2007 uveden nov računalniško podprt 
informacijski sistem, ki omogoča celo-
stno obravnavo ambulantnih in hospi-
taliziranih bolnikov ter je v pomoč vsem 
zdravstvenim delavcem. Medicinske 
sestre organizirajo in delno tudi izvajajo 
številna interna izobraževanja s podro-
čja zdravstvene nege, higiene, medici-
ne, komunikacije ipd. ter sodelujejo na 
strokovnih srečanjih z različnih področij 
doma in v tujini, kjer predstavljajo svoje 
znanje in izkušnje. 

Cilj službe zdravstvene nege je izvajati 
kakovostno in humano zdravstveno 
nego, ki bo primerljiva z evropskimi 
standardi.

Iskrena hvala upokojenim kolegicam 
Regini ROZMAN, Bernardi JAGODIČ, 
Jožici GABERŠEK, Marjani DOLENC 
in Hedviki ZIMŠEK, ki so podelile z 
nami svoje delovne izkušnje in poma-
gale vsaj nekoliko zakrpati »luknjo« v 
zgodovini zdravstvene nege v celjski 
bolnišnici.

Darja Plank, prof. zdrav. vzg.
Služba zdravstvene nege

V prihajajočem letu vam želimo 
mnogo zvezdnih utrinkov,
vsak naj vam izpolni vsaj eno 
od skritih želja.

Vesel božič in srečno, zdravo
ter uspehov polno leto vam želi

kolektiv Urološkega oddelka.
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Vsako leto si v času, ko se staro leto poslavlja in se zastavlja 
novo,  vedno znova in znova marsikaj zaželimo, obljubimo 
in sklenemo. Velikokrat si nečesa želimo, se pa zaustavi, 
ko je za to treba kaj narediti. Tako je bilo lani, še je čas, da 
nekaj res spremenimo. Takoj! Če nam bo zmanjkalo volje, da 
se nečesa lotimo, ali pa se nam enostavno ne da, se potru-
dimo, da ta »virus« že v kali zatremo.
V dobi tehnične pozunanjenosti življenja in neosebne, 
hladno razumsko  preračunane organizacije, ki nikjer več 
ne vprašuje za človekom samim, marveč samo za njegovo 
učinkovitostjo pri delu, je najbolj pomembno to, da se zna 
človek sam zatekati po nasvet   k skrivnim virom svoje 
osebnosti. 
Noben kažipot na križišču ceste ne prihrani pešcu naporne 
hoje: kažipot so postavili drugi, hoditi pa mora sam! 
Različni smo si v svojih osebnih ciljih in nazorih; smisel za 
srečo življenja različno razumevamo. Ne glede na različnost, 
kako kdo doživlja zadovoljnost in srečo, smo si vsi složni 
v tem, da gledamo na srečo kot na bogatejše in popolnejše 
življenje. 
Razumevanje in ljubezen, veselje in  sreča, ki jih dajemo 
drug drugemu, odsevajo nazaj , na naše lastno življenje in 
nas nezavedno napolnjujejo in osrečujejo.
Naj se nam  ta  vera v življenje in sončno gledanje nanj v 
naslednjem letu bogato obrestuje.

Branka Šket
Oddelek žilne kirurgije

SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Prenova sistema kartice 
zdravstvenega zavarovanja
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2008 
načrtuje prenovo sistema kartice zdravstvenega zavaro-
vanja. Končni cilj je sistem, v katerem prenovljena kartica 
zdravstvenega zavarovanja in nova profesionalna kartica 
ne bosta več nosili podatkov, pač pa samo ključe in digital-
na potrdila, na podlagi katerih bo po internetu mogoč nepo-
sredni elektronski dostop do podatkov zdravstvenega za-
varovanja na strežnikih ZZZS. Z uvedbo celovitega on-line 
dostopa in zamenjavo starih KZZ z novo ne bo več potrebe 
po osveževanju podatkov na samopostrežnih terminalih, 
zato bodo ti postopoma ukinjeni. ZZZS načrtuje, da bo nov 
on-line sistem v prihodnosti omogočal tudi razvoj izmenjave 
zdravstvenih podatkov med izvajalci zdravstvenih storitev, 
postopno uvajanje elektronskih listin, kot je npr. elektronski 
recept za zdravila, razvoj elektronskega zdravstvenega kar-
tona in telemedicine, elektronskega odpustnega pisma ter 
elektronske čakalne vrste.

Izvajalci zdravstvenih storitev bomo z novim on-line siste-
mom pridobili infrastrukturo javnih ključev, saj bo nova pro-
fesionalna kartica omogočala varno elektronsko poslovanje 
tako na področju zdravstvenega zavarovanja kot tudi v ce-
lotnem zdravstvenem sistemu. Točnejši osebni podatki in 
podatki o zdravstvenem zavarovanju bodo omogočili lažjo 
in hitrejšo komunikacijo z zavarovanimi osebami, razširjeni 
podatki o izbranih osebnih zdravnikih pa bodo omogočili 
lažjo komunikacijo med izvajalci zdravstvenih storitev (po-
šiljanje medicinske dokumentacije, konzultacije). Točnejši 
podatki za obračun zdravstvenih storitev bodo zmanjšali 
napake pri fakturiranju ZZZS in zavarovanim osebam. Pre-
novljeni infrastrukturni elementi (zavarovančeva kartica, 
profesionalna kartica z digitalnim potrdilom) bodo izvajal-
cem lahko na voljo tudi za druge možne uporabe v zdrav-
stvu, npr. za prijavo v lasten informacijski sistem, dostop 
do zdravstvenih aplikacij, digitalno podpisovanje in šifriranje 
medicinske dokumentacije. 

Pilotna uvedba bo potekala v pilotni regiji v območni enoti 
Nova Gorica maja 2008, nacionalna uvedba po preostalih 
regijah pa v obdobju od oktobra 2008 do aprila 2009. Po-
samezne komponente sistema bodo zamenjane postopno, 
s čimer bo zagotovljen čim bolj enostaven prehod za vse 
uporabnike sistema, zlasti za zavarovane osebe in izvajalce 
zdravstvenih storitev. Tako bo imela prenovljena kartica 
zavarovanih oseb v sistemu na začetku enako vlogo, kot 
jo ima sedanja kartica, ko se uporablja za identifikacijo za-
varovane osebe ter je nosilec sedanjega nabora podatkov 

na kartici. Prenovljena kartica bo v celoti omogočala kom-
patibilnost z obstoječimi komponentami sistema. Ko bodo 
postopno vsi potrebni podatki dostopni on-line, bo kartica v 
kombinaciji z novo profesionalno kartico zagotavljala varno 
komunikacijo prek omrežja in bo postopoma postala zgolj 
ključ do podatkov in ne več nosilec le-teh. Prenovljena kar-
tica bo omogočala v prvi fazi dostop zdravstvenih delavcev 
do zavarovalniških podatkov, ki so sedaj zapisani na kartici, 
kasneje pa tudi do osebnih medicinskih podatkov (skladno 
s shemo pooblastil) ter dostop imetnika kartice do njegovih 
lastnih podatkov, shranjenih na strežnikih. Prenovljena kar-
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tica se bo v obstoječi sistem uvajala postopno, zgolj za po-
trebe novih zavarovanih oseb in za običajne nadomestitve 
sedanje kartice (npr. izguba kartice). 

Nova profesionalna kartica zdravstvenih delavcev (PK) 
se bo uporabljala za identifikacijo in overjanje zdravstvene-
ga delavca, zagotavljanje varnih komunikacij in elektronsko 
podpisovanje. Nova PK bo ohranila vse funkcije sedanje 
PK, njena nova funkcija, ki jo bodo omogočala na njej za-
pisana potrdila, pa je on-line dostop do podatkov v zbirkah 
podatkov in varno elektronsko podpisovanje (npr. elektron-
ski recept). Postopek izdaje in upravljanja nove PK in na 
njej naloženih digitalnih potrdil bo zaradi ključnega pomena 
PK v varnostni shemi sistema zahtevnejši od sedanjih po-
stopkov. Najpomembnejša sprememba za uporabnike bo 
osebna registracija zdravnikov in farmacevtov za pridobitev 
PK – ti imetniki bodo imeli na PK kvalificirano potrdilo, ki 
omogoča elektronsko podpisovanje. Ker bodo na novi PK 
poleg osnovnih podatkov o imetniku naložena tudi potrdila, 
bo postopek personalizacije tehnološko in varnostno za-
htevnejši od dosedanjega, saj bo vključeval tudi kreiranje 
ključev, zapis digitalnih potrdil in nalaganje potrebnih pro-
gramskih komponent. Pomemben del izdaje in upravljanja 
nove PK bo registracija in vodenje evidence imetnikov pro-
fesionalne kartice ter pooblastil, ki jih imajo ti imetniki za 
dostop do podatkov v zalednem sistemu. 

Z uvedbo novega on-line sistema bo ključnega pomena 
postalo zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov pri 
izvajalcih, saj bo po prenosu podatkov iz on-line sistema 
v naš informacijski sistem odgovornost za varovanje poda-
tkov prešla na nas. Ko bo zdravstveni delavec vstavil profe-
sionalno kartico v čitalec kartice in odtipkal svojo PIN kodo, 
se bo po internetu vzpostavila povezava z računalniškim 
sistemom na ZZZS. Ta seja bo aktivna ves čas, po njej pa 
se bodo ob vsakem branju zavarovančeve KZZ v naš si-
stem prenašali njegovi osebni podatki. Zaradi tega je bil v 
okviru Ministrstva za zdravje pripravljen dokument s celovi-
timi priporočili varnostnih ukrepov, ki opredeljuje minimalne 
zahteve glede osebnih računalnikov, omrežja, organizacije 
dela ter uporabe interneta. V skladu s temi priporočili in za-
htevami bo v Splošni bolnišnici Celje potrebno oblikovati 
krovni dokument varnostne politike, v katerem bodo opre-
deljena vsa tveganja in organizacijsko-tehnični predpisi za 
področje varnosti podatkov. Z vidika opremljenosti pa smo 
na uvedbo on-line sistema dobro pripravljeni, saj smo bol-
nišnično računalniško in komunikacijsko opremo v zadnjih 
treh letih v celoti posodobili ter vse programe nadgradili v 
Windows okolje.

Roman Kampoš, univ. dipl. inž.
Služba za informatiko

VOŠČILO TRAVMATOLOŠKEMU ODDELKU

Spoštovane administratorke, medicinske sestre,
spoštovani zdravstveni tehniki in zdravniki našega oddelka,

v imenu glavne medicinske sestre oddelka, Bernarde Hostnik, 
dipl. m. s., glavne oddelčne administratorke, Nataše Ajdnik, 
ter v lastnem imenu vam voščim srečno novo leto 2008.

V letu 2007 smo s skupnimi močmi dosegli najvišjo utež, 
zdravili in negovali dosti zahtevnih bolnikov, opravili 
številne operativne posege. Operirali tako v rednem delovnem 
času in dežurni službi, kot ob ponedeljkih in sredah v popol-
danskem programu, ko operiramo cele dneve in smo nekako 
vpeti v visoko profesionalno opravljanje dela. Zaradi vsega 
izrečenega sem kot predstojnik oddelka ponosen na celoten 
kolektiv, da sem vaš predstojnik. Moj ponos nima pooblastil, 
da bi vas dodatno nagradil izven že dogovorjenih shem nagra-
jevanja v javnem zdravstvu. 

V letu 2008 želim dobrega zdravja vam in vašim družinskim 
članom ter z velikim upanjem gledam v prihodnje leto.
    

Prim. Miodrag VLAOVIĆ, dr. med.,
predstojnik oddelka

Spet prihaja novo leto,
v meglo sprva še ujeto.

Kaj prinaša, še ne vemo,
le tipaje skozenj gremo.

Staro leto bo minilo,
zadnje dalo bo darilo-

up na lepše, boljše čase,
ki le dobro vleče nase.

V  teh dneh, ko vsem se kam mudi,
ko nas že prazniki podijo,

izberi takšne si poti,
ki prave se smeri držijo!
Naj vodijo te med ljudi,
ki te z dobroto bogatijo,

prijazne njihove oči
pa od ljubezni se iskrijo!

Naj bo leto 2008 prijetno, uspešno in zadovoljno!

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

RAZPIS ZA ODDAJO  SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM

I.
Splošna bolnišnica Celje oddaja službeno stanovanje, ki se  nahaja v večstanovanjski hiši na naslovu Cesta na grad 5, Celje, in 
sicer: 

1. stanovanje v izmeri 36,73 m2: kuhinja 11,95 m2, soba 17,08 m2, kopalnica 5,00 m2, klet 2,02 m2 (pritličje).

Stanovanje bo oddano v najem udeležencem razpisa, ki so zaposleni v Splošni bolnišnici Celje in  bodo na podlagi meril, 
določenih s tem razpisom, dosegli največje število točk. Z  izbranim udeležencem bo sklenjena najemna pogodba za določen čas, 
za čas zaposlitve v Splošni bolnišnici Celje. 

II.
Merila za dodeljevanje službenih stanovanje so naslednja:

1. Število članov gospodinjstva, ki živijo skupaj z udeležencem: 
za vsakega člana gospodinjstva po 5 točk, možno je doseči največ 30 točk.
2. Skupna delovna doba udeleženca:
do 5 let …….... 3 točke,
5-10 let……..…5 točk,
10-20 let………7 točk,
20-30 let………9 točk,
več kot 30 let…11 točk.
3. Delovna doba udeleženca  v bolnišnici:
za vsakih dopolnjenih 5 let po 5 točk, vendar ne več kot 35 točk.
4. Neurejene družinske razmere udeleženca:
30 točk.
5. Oddaljenost bivališča udeleženca od delovnega mesta:
5 točk za vsakih dopolnjenih 10 km, vendar ne več kot 25 točk,
6. Stanovanjske razmere udeleženca:
udeleženec živi v neprimernem stanovanju…..30 točk,
udeleženec je najemnik ali podnajemnik……..20 točk,
udeleženec živi pri starših…………………….10 točk.

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

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

- potrdilo pristojnega urada o številu članov gospodinjstva,
- potrdilo pristojnega centra za socialno delo ali drugo ustrezno dokazilo o neurejenih družinskih razmerah, če jih zatrjujejo,
- potrdilo o stalnem ali začasnem bivališču in pisno izjavo udeleženca o kraju, iz katerega prihaja na delo za oddaljenost  

bivališča  od delovnega mesta,
- izjavo o stanovanjskih razmerah udeleženca, ki jo bo delodajalec po potrebi preveril z ogledom.

V.
Udeleženci morajo svoje vloge za najem službenega stanovanja vložiti pisno najkasneje do 30. 12. 2007 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 službenih stanovanj v najem«.

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

VI.
Sklep o oddaji službenih stanovanj v najem  bo izdal direktor 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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Prihodnost je ponujena razpeta dlan.

Za dotik – umik – dejanje – pričakovanje – ali le

za sanje…

Vse dobro!

Kolektiv Travmatološkega oddelka

DROBTINICE

Staro – novoletna
Že spet je leto naokoli

in dajejo nas glavoboli.
Je dobro to al’ slabo ono,

še naša Štefka je predala krono.



Delamo tu in malo tam,
a denar gre vedno kam drugam.

Vsi iščejo odgovore prave
in norimo kot brez glave.



Čakamo, da enkrat le bo bolje
in se borimo za zdravo okolje.

Še in še nalagajo na glave,
kot, da mule smo ta prave.



Potem pa zopet bo tako,
da bo prepričal nas nekdo.

Ti si mula – samo delaj,
le nazaj se ne oziraj.

  Darinka

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za informi-
ranje in trženje ali na e-mail danijela.gorisek@guest.arnes.si 
. Prosimo, da nam prispevke posredujete v elektronski obliki 
(na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne in 
akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. službe v ka-
teri so zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na koncu tek-
sta. Na fotografijah, ki niso v elektronski obliki na hrbtni strani s 
svinčnikom označite naslov članka h kateremu jo prilagate.

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 29. februarja 
2008.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!



31

Splošna bolnišnica Celje

Kulinarični kotiček

Božične cimetove zvezdice
Pečemo jih 15 minut

Sestavine: 500 g mandljev, 300 g sladkorja v prahu, 4 
beljaki, 2 žlici mandljevega likerja, žlico cimeta, 125 
g sladkorja v prahu.

Neolupljene mandlje zmeljemo in jih s sladkorjem v pra-
hu, cimetom, dvema beljakoma in likerjem vgnetemo v 
gladko testo. 
Razdelimo ga na nekaj kosov, ki jih na delovni površini 
razvaljamo centimeter debelo. Z modelčkom izrežemo 
približno štiri centimetre velike zvezdice. Modelček pred 
izrezovanjem vsakič potisnemo v sladkor v prahu. Zvez-
dice polagamo v pekač. Preostala beljaka stepemo v na 
pol trd sneg. Nato mu med stepanjem postopoma do-
damo sladkor v prahu.
Z zmesjo premažemo zvezdice in jih za približno 15 mi-
nut postavimo v pečico, ogreto na 150 stopinj Celzija.

Goveji medaljoni z rdečim 
vinom

Dodamo tudi med

Sestavine: 70 dag govejih medaljonov, 10 dag slani-
ne, 12 šalotk, 1 žlica kostanjevega medu, 5 dag mas-
la, 3 dl rdečega vina, olje, sol, poper.

Šalotke olupimo. Goveje medaljone oplaknemo in osuši-
mo ter vsakega zavijemo v tenko rezino slanine. 
Povežemo jih s kuhinjsko vrvico. Segrejemo nekaj žlic 
olja in meso dobro opečemo z obeh strani. Nato ga vza-
memo iz kozice in maščobi od pečenja dodamo maslo 
ter na osmine narezane šalotke. Pražimo jih toliko časa, 
da posteklenijo, takrat pa dodamo med in rdeče vino. 
Solimo, pokrijemo in na šibkem ognju pokuhavamo 10 
minut, pet minut pred koncem pa v omako dodamo tudi 
medaljone.

Osebju oddelka za ledvične bolezni in hemodializo ter 
ostalim sodelavcem Splošne bolnišnice Celje želimo veliko 

zdravja, medsebojnega razumevanja in delovnega uspeha v 
letu 2008.

 
Predstojnik in glavna medicinska sestra oddelka za ledvične 

bolezni s centrom za dializo 

Vse poti so večno stare, vsak korak je večno nov.
 ( K. Kovič)

 

Vsi z Oddelka za medicinsko rehabilitacijo želimo zapos-
lenim v bolnišnici blagoslovljen božič ter obilo sreče, zdravja 
in zadovoljstva v novem letu, v službi pa še naprej uspešno 

in ljubeznivo sodelovanje. 
 

Kolektiv Oddelka za medicinsko rehabilitacijo
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Kitajski rezanci s teletino
Začinimo s sojino omako

Sestavine: 25 dag kitajskih jajčnih rezancev, 40 dag 
telečjih zrezkov, ena rdeča paprika, en por, dva ko-
renčka, dva stroka česna, 10 dag sojinih kalčkov, šti-
ri žlice sezamovega olja, sojina omaka, sol.

Rezance skuhamo po navodilih na embalaži.
Papriko, korenje in por očistimo in narežemo, meso na-
režemo na tanke trakove, česen nasekljamo. V voku se-
grejemo olje in najprej v nekaj minutah popečemo meso. 
Vzamemo ga iz voka in dodamo zelenjavo.
Pražimo nekaj minut, nato pa primešamo česen in sojine 
kalčke. Čez nekaj trenutkov dodamo rezance in meso, 
še hitro popražimo in vmes ves čas mešamo. Začinimo 
s sojino omako in soljo. Po želji dodamo še drugo svežo 
zelenjavo.

Slastna kremna juha z 
rukolo

Dodamo tudi kocke kruha

Sestavine: 300 g rukole, čebula, žlica oljčnega olja, 
600 ml jušne osnove, 125 ml sladke smetane, žlica 
limoninega soka, sol, poper, sladkor, 25 g masla, 
strok česna, 2 rezini kruha.

Rukolo operemo in ji odrežemo peclje. Čebulo olupimo, 
jo narežemo in na vročem olju popražimo, da postekle-
ni. 
Zalijemo z jušno osnovo, primešamo še smetano, limo-
nin sok, sol, poper in sladkor. Pokrijemo in kuhamo 10 
minut. Segrejemo maslo in na njem prepražimo olupljen 
česen, dodamo na kocke narezan kruh in ga popeče-
mo. 
Juho precedimo in še enkrat zavremo. Rukolo narežemo 
na tanke trakove in jih vmešamo v juho. Preden postre-
žemo, dodamo še kocke kruha.

Naj Vam bo v letu, ki je pred nami,
naklonjeno spoznati sebi prave ljudi,
storiti prave reči, ubrati prave poti

in v sebi in z drugimi najti le dobre sledi.

SREČNO!

Mag. Štefka Krivec
Helena Černjul

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Vsakemu človeku je usojeno, 
da bo našel zaklad.
A le tisti, ki posluša svoje srce, 
 bo zaklad tudi v resnici našel.

                                  (Paolo Coelho)

Vsem sodelavcem bolnišnice Celje želimo, da vas v letu 2008 
spremljata zdravje in sreča, in da najde vsak svoj zaklad.

Kolektiv  Oddelka za bolezni prebavil 
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VSEM ODDELKOM IN SLUŽBAM

Staro leto srajčko slači,
sveže zlikano oblači.
Srajčka je poslikana,

z vzorci drobcenih želja.
Izberite vzorček zase

takšnega, ki bo za vse čase,
čipkal zdravje, mir in srečo.

Raztegnite ga v ljubečo
mavrico okrog planeta,
ki ne bo nikoli sneta.

Skrivnost je kot pajčevina,
ki varuje zibelko življenja,

je nasmeh,
ki v ljubezni tihi tke besede sreče.

Z vsakim novim jutrom spogleduje se
in noči odšteva,

da ob novem letu sreče čar in želje naše v vaša srca vlije.

Natalija Jereb, vodja poslovne enote in
Kolektiv zaposlenih v poslovni enoti

Splošne bolnišnice Celje

ISS Facility services d.o.o.

Bliža se konec leta velikih sprememb, ki so nas pripeljale do 
uspešnega zaključka. V imenu ORL oddelka želiva vsem 
ogromno smeha, notranjega zadovoljstva, uspeha in sreče, 
ki jo poskušajte najti v sebi in ne v drugih! Ko pa se boste 

vsako jutro zbudili, se odločite, da ne boste dneva polepšali 
le sebi, ampak vsem, s katerimi boste prišli v stik! 

Predstojnik in glavna medicinska sestra ORL oddelka 
 Marko ČETINA, dr. med., spec. otorinolaringologije in 

Nataša LESKOVŠEK, dipl. m. s.

Na pragu novega leta naj Vam čas nakloni:
 

spoznati prave ljudi,
 

izbrati prave reči,
 

ubrati prave poti in
 

v sebi in drugih najti le dobre stvari!
 

 
Veliko sreče in lepih sanj naj Vam prinese božični dan.

In novo leto naj zaživi radosti polno, brez solz in skrbi!
 
 

Oddelek za patomorfologijo in citologijo
Simona Šramek Zatler, dr. med.

Spoštovani sodelavke, sodelavci, krvodajalke, krvodajalci!

Ob izteku starega leta 2007 se Vam v imenu pacientov za-
hvaljujemo za vašo darovano kri, humanost in dobrosrčnost 

vrednot ohranjanja življenja.

Srečno in zdravo 2008!

Transfuziološki oddelek
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Božič
Božič je tradicionalni praznik v cerkvenem koledarju, ki ga 
v katoliških, protestantskih in večini pravoslavnih Cerkva 
praznujejo 25. decembra kot spomin na rojstvo Jezusa Kri-
stusa, čeprav natančen datum njegovega rojstva ni znan.
Praznovanje izhaja iz časov pred krščanstvom, ko so mno-
ga ljudstva častila nastop zimskega solsticija, ko se dan za-
čne ponovno daljšati, kot zmago dobrega nad zlim. Datum 
praznovanja je izbral cesar Konstantin, in sicer tako, da se 
je ujemal z rimskim praznovanjem sonca. Koptska, jeruza-
lemska, ruska, srbska in gruzijska pravoslavna Cerkev po 
julijanskem koledarju praznujejo božič 7. januarja. 

Ob božiču se je spletla cela vrsta različnih običajev in praz-
novanj.

delu, imenovanem Korvatunturi, se Finci zelo temeljito pri-
pravijo na božično praznovanje. Pred božičem očistijo svo-
je hiše in se pripravljajo na tri svete dneve: božični večer, 
božični dan in dan obdarovanja. Praznovanje je posvečeno 
družini. Dan pred božičnim večerom tradicionalno začnejo z 
zajtrkom z ovseno kašo in slivovim sokom, nato okrasijo bo-
žično drevo in opoldne po radiu in televiziji poslušajo govor 
»božični mir«. Zvečer jedo božično večerjo iz makaronov, 
korenčka in krompirja, ki ga postrežejo skupaj s šunko ali 
puranom. Družine obiščejo tudi grobove in prižgejo sveče 
v spomin umrlim.

Francija
V Franciji božiču rečejo Noel. Postavijo božično drevo, ki 
ga še vedno radi okrasijo na tradicionalen način, z rdečimi 
trakovi in belimi voščenimi svečkami. Okrasijo tudi drevesa 
na prostem, kjer živobarvne lučke gorijo celo noč. Božična 
večerja je družinsko srečanje z božičnim puranom in od-
ličnim vinom.

Nemčija
Nemci ob božiču okrasijo svoje hiše z lesenimi okvirji, v ka-
tere namestijo električne svečke in jih obesijo na okna. Tem 
dodajo še razne slike, adventne venčke in jaslice. Božiček 
nosi darila 24. decembra popoldan. Ko se družina vrne iz 
cerkve, eden od članov pozvoni z zvončkom in to je znak, 
na katerega se vsi zberejo okoli jelke, pod katero so običaj-
no darila. Na božični dan Nemci skuhajo krapa ali gosko.

Latvija
Latvijci verjamejo, da Božiček prinaša darila 12 dni, ki se 
začnejo z božičnim večerom. Darila so pod božičnim dre-
vesom in otroci jih lahko tam iščejo kar 12 dni. Kosilo na 
božični dan je iz graha, svinjine, zelja in klobas.

Portugalska
Božiček nosi darila na božični večer in jih pusti pod božičnim 
drevesom ali v čevljih pri kaminu. Ob polnoči si družina na 
božični večerji privošči slano suho ribo in kuhan krompir.

Rusija
V času Sovjetske zveze je ruske otroke na novoletni več-
er obdaroval dedek Mraz. Po padcu komunizma pa so tudi 
Rusi ponovno začeli praznovati božič, nekateri 25. decem-
bra, večina pa 7. januarja. Ob božiču so na mizah ruskih 
družin pite, piškoti in mesni cmoki.

Švedska 
Na Švedskem je najpomembnejši božični večer. Takrat jedo 
šunko iz svinjine, slanike in grah. Na božični dan gredo v 
cerkev, kjer se srečajo s prijatelji in znanci.   

Belgija
V Belgiji na božični večer pripravijo slavnostno večerjo, ki 
jo sestavljajo morski sadeži, nadevan puran s prilogo in 
obvezna božična sladica, ki jo imenujejo božični les. To 
je torta, narejena predvsem iz smetane. Božička v Belgiji 
imenujejo Sveti Nikolas in otrokom prinaša darila že 6. de-
cembra. Manjša darila si družinski člani izmenjajo tudi na 
božično noč. Postavijo jih pod novoletno jelko ali v nogavi-
ce blizu kamina. Za božični zajtrk jedo sladki kruh v obliki 
Jezuščka.

Brazilija
V Braziliji Božička kličejo Papai Noel. Božični običaji so po-
dobni tistim v Veliki Britaniji in v  Združenih državah Ameri-
ke. Premožnejši sloji ga obeležijo z bogatim božičnim obro-
kom, revnejši pa si pripravijo piščanca in riž.

Finska
Glede na to, da naj bi bil Božiček doma na severu Finske, v 
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14. Nagradna križanka

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 direktorja s pripisom »Nagradna 
križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta 
naslov prispele do petka, 11. januarja 2008. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.

Žreb nagradne križanke v oktobrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 98 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: OBLETNICA MODERNE GIZELINE BOLNIŠNICE.
Izžrebana nagrajenka je gospa Inge Kolman z Urgentnega oddelka. Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela na-
grado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.                     

Uredniški odbor
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