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Uvodnik
Kopica misli mi roji po glavi, ko pripravljam 
svoj prvi nagovor, Vam, spoštovane sodelav-
ke in sodelavci. Ob spremembi vodstva bol-
nišnice upravičeno pričakujete nekaj novega, 
morda priložnost, da boste v prihodnje uresni-
čili nekaj, kar vam doslej iz različnih razlogov 
ni uspelo. Kakorkoli, prepričan sem, da skupaj 
zmoremo uresničiti marsikatere sanje. 
Če se le za trenutek ozrem v preteklost, v 
delo svojih predhodnikov, ugotavljam, da je 
vsak opravljal svoje delo v svojem času, v 
takratnih razmerah, povezanih z notranjim 
okoljem bolnišnice ter zunanjimi vplivi dnevne 

gospodarske, socialne in zdravstvene politike, in da so pri tem delovali po svojih najboljših 
zmožnostih. Sam bom poznavanje tega obdobja poskušal uporabiti kot nekatere pozitivne 
izkušnje, ki jih je vredno negovati dalje, kakor tudi tiste druge, s katerimi se bom skušal 
izogniti čerem, ki čakajo mene in bolnišnico v prihodnosti.  Od tukaj dalje je pot odprta le 
naprej, preteklost je namenjena spominom. 
Naša bolnišnica je dobra bolnišnica. V njej sem zaposlen že 14 let. Poznam jo skozi ob-
račune poslovanja, bilance, poznam strukturo bolnišničnih zgradb, medicinsko in drugo 
opremo, vrste dejavnosti, ki se v njej izvajajo ter njeno organiziranost.  Poznam pa tudi 
veliko zaposlenih iz vseh poklicnih skupin – snažilk, vrtnaric, tehničnega osebja, admini-
stratork, upravnih delavcev, farmacevtov, laboratorijskih delavcev, medicinskih sester ter 
zdravnikov. Z vsemi sem se v preteklosti veliko pogovarjal in ugotovil, da je v njih neizčrpen 
vir dobrih idej in zamisli, kako bi bolnišnica delovala še bolje, in da so pripravljeni k temu 
tudi sami prispevati. Tudi to spoznanje me je vzpodbudilo, da sem se odločil za prevzem 
najodgovornejše  funkcije v bolnišnici in vi ste me preko svojih predstavnikov podprli. Tako 
sem se znašel na začetku neke nove poti. 
In kaj bo tisto, kar lahko skupaj spremenimo na bolje? Na zadnji seji Sveta zavoda pred 
mojim imenovanje je bil sprejet načrt reorganizacije bolnišnice. Dokument je nastajal več 
kot eno leto, in ko ga danes vzamemo v roke, v njem ne najdemo izdelanih rešitev, ampak 
precejšen nabor predlogov, kaj je potrebno storiti v prihodnje. Vendar pa nosi v svojem 
bistvu najpomembnejše sporočilo, ki pravi, da bo  potrebno našo organiziranost izboljšati. 
To priložnost bomo izkoristili, saj, če bomo sami kreirali našo prihodnost, nas ta ne more 
presenetiti. Bolnišnica mora rasti in se razvijati. Zato se število zaposlenih ne bo zmanjšalo, 
prej povečalo, organiziranost pa bomo izboljševali zato, da bi lažje delali, da bi bili bolj učin-
koviti, in da bi dvignili kakovost zdravstvenih storitev. Od tega bomo imeli korist zaposleni, 
pacienti in tudi država. In o vsem tem se bomo v prihodnjem obdobju veliko pogovarjali. V 
teh razgovorih in iskanju boljših rešitev bodo vaše ideje našle svoje mesto. Pred nami je 
priprava novega Statuta bolnišnice in kopica organizacijskih aktov, kar nas bo zaposlovalo 
še v prihodnjem letu. Takoj se bomo posvetili izboljšanju organiziranosti poliklinike, vključno 
z urgentnim delom, ki predstavlja ogledalo bolnišnice. Vsak neželeni dogodek, kot se je pri-
meril v preteklem mesecu, zahteva od nas profesionalen pristop k reševanju problematike 
z jasnim ciljem, da v bodoče preprečimo takšne in podobne ponovitve.  
Pa ne bodo spremembe le na tem področju. Razvijamo ideje in načrte, kako namesto ob-
navljanja starega dela bolnišnice postaviti tudi kaj na novo. To bo velik zalogaj. Pričakujem, 
da nas bo v teh načrtih podprla tudi država. 
Ne dvomim v sposobnost kolektiva naše bolnišnice, da bomo naše poslovanje še izboljšali. 
Vsekakor pa bom s svojimi sodelavci ukrenil vse potrebno, da bi bolnišnica pridobila tudi ti-
sta finančna sredstva, do katerih je upravičena že danes, pa jih zaradi sistema financiranja
ne dobi. Poleg tega na nivoju države še vedno ni razrešeno vprašanje statusa klinike ne-
katerih naših oddelkov, kar bo moralo prinesti bolnišnici tudi več finančnih sredstev in s tem
še večje možnosti za razvoj. To seveda še ni vse, pa tudi ne bom našteval vseh priložnosti, 
ki jih naša bolnišnica ima. Vsak izmed nas jih pozna vsaj nekaj in prav je, da ti koristni pred-
logi zagledajo luč sveta. Pomemben je vsak kamenček v tem mozaiku razmišljanj. Tega se 
moramo zavedati, da bomo lažje strnili potrebne sile za njihovo uresničitev. 
Na eni strani se zavedam obilice dela, ki nas čaka, hkrati pa smo že krepko v času do-
pustov. Vzemite si čas, naberite si novih moči in poskrbite zase. Ko se boste vrnili na delo, 
vas bodo želeli pacienti, sodelavci, naj vas ostane nekaj tudi za vaše najbližje. To pa je že 
umetnost. Naj vas ta umetnost krepi. 

                                                                              Mag. Marjan Ferjanc
Direktor
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Posodobitev programov Birpis 
in LIS v naši bolnišnici

TO JE SBC

Pri delu

Meseca maja smo v SB Celje po desetih letih uporabe po-
sodobili stara računalniška programa Birpis na oddelkih in v 
ambulantah ter LIS v laboratoriju. Posodobitev je bila nujna, 
saj zaradi njunega delovanja v sistemu DOS in omejenih 
možnosti razvoja, ki ga ta nudi, nista več ustrezala razvoj-
nim potrebam poslovanja bolnišnice. Projekt posodobitve 
se je formalno pričel 14. aprila 2005, ko je takratna direk-
torica bolnišnice, Štefka Presker, univ. dipl. org., sprejela 
delovni nalog projekta ter sklep o projektnem timu, ki je bil 
zadolžen za organizacijo vseh aktivnosti, povezanih z iz-
vedbo posodobitve. Da bi posodobljena programa čim bolj 
ustrezala potrebam vseh uporabnikov, so petnajstčlanski 
projektni tim sestavljali predstavniki vseh skupin uporabni-
kov, tako da so člani lahko vsak po svojih vsebinah skrbeli 
za komunikacijo s ciljno skupino uporabnikov in pridobivali 
povratne informacije o ustreznosti ponujenih rešitev. Člani 
projektnega tima po abecednem redu so bili: Nataša Ajdnik, 
Branko Andrenšek, inž. rač., prim. asist. mag. Bogdan Flu-
dernik, dr. med., dr. Samo Karl Fokter, dr. med., asist. mag. 
Lidija Gobec, mag. farm., Nada Herbaj, dipl. m. s., Hyacinta 
Herman Lipovšek, mag. Mateja Manfreda Ibrič, univ. dipl. 
ekon., Valerija Mikuš, dr. Roman Parežnik, dr. med., Saša 
Sedovšek, dipl. m. s., mag. Franci Tratar, mag. farm., Maru-
ša Vodenik, ekon. ter Iztok Žilavec, VZT, vodja projekta pa 
Roman Kampoš, univ. dipl. inž. Za sprejemanje vseh glav-
nih odločitev v zvezi s posodobitvijo programov je bil hkrati 
ustanovljen tudi projektni svet, v katerem so bili direktorica 
Štefka Presker, Bogdan Fludernik, Mateja Manfreda Ibrič, 
ter Roman Kampoš.
Projektni svet je 21. septembra 2005 sprejel sklep, naj se 
zaradi tehničnih in organizacijskih razlogov nadgradi obsto-
ječa programa, saj je njuno neprekinjeno delovanje kritič-
nega pomena za ključne delovne procese, ki morajo v bol-
nišnici nemoteno potekati 24 ur na dan, iskanje popolnoma 
drugačnih in nepreizkušenih rešitev pa bi to lahko ogrozilo. 
V zvezi s tem je projektni svet  tudi ugotovil, da smo s so-
delovanjem z dobaviteljem starega programa Birpis, podjet-
jem Infonet zadovoljni, in da ni nobenih razlogov za zame-
njavo dobavitelja programov. Zato je bil sprejet sklep, naj 
obstoječi bolnišnični program ustrezno nadgradi Infonet, ki 
je njegov avtor, hkrati pa naj zaradi celovitosti sistema poso-
dobi tudi laboratorijski program LIS. Pogajanja z Infonetom 
o funkcionalnostih novih programov, njuni ceni in pogojih 
vzdrževanja so trajala skoraj pet mesecev in se s podpisom 
pogodbe zaključila marca 2006, kot datum prehoda pa je bil 
določen 24. januar 2007. Izobraževanje uporabnikov se je 
pričelo konec avgusta 2006 in je trajalo do februarja 2007. 
Udeležilo se ga je preko 700 bodočih uporabnikov novih 

programov, pri čemer je Infonet opravil izobraževanje no-
silcev na strani zdravstvene nege in administracije, ti pa so 
potem izvajali izobraževanje vseh ostalih uporabnikov, ki so 
bili razporejeni v vsebinsko povezane skupine. 

Ker Infonet novega programa Birpis21 do pogodbeno do-
ločenega datuma ni v zadostni meri prilagodil našim za-
htevam, je bil datum prehoda prestavljen. Šele po izpolnitvi 
večine zahtev in uspešno izvedenem produkcijskem testu 
v aprilu je projektni tim pozitivno ocenil pripravljenost Bir-
pis21 za uporabo v naši bolnišnici, tako da je bil za datum 
njegovega zagona določen 20. maj. Prehod v nedeljo, 20. 
maja, je tehnično uspel, saj se je delo na vseh deloviščih z 
novim programom nadaljevalo brez večjih zastojev. V njem 
so uporabnike že čakali vsi prepisani podatki iz starega, pri 
čemer so manjkali le podatki zadnjih treh dni, ki jih iz tehnič-
nih razlogov ni bilo možno prepisati. Prenesti je namreč bilo 
potrebno podatke o zdravljenju približno 400.000 pacientov 
za zadnjih 10 let, kar je trajalo tri dni, manjkajoče podatke 
teh treh dni pa so uporabniki v nedeljo sami vnesli v nov 
program. Hkrati so sestre na vseh oddelkih uredile stanje 
ležečih pacientov v programu in jih namestile v pripadajoče 
postelje, kar je bil pogoj, da so lahko pričele z elektronski-
mi naročilnicami naročati laboratorijske preiskave. V okvi-
ru službe za informatiko je pričel delovati klicni center za 
pomoč uporabnikom, sestavljen iz sedmih strokovnjakov 
Infoneta ter štirih zaposlenih iz službe za informatiko. Prvi 
teden smo v klicni center prejeli skoraj 350 klicev, pri čemer 
se je njihovo število iz dneva v dan manjšalo, tako da čez 
14 dni ni bil več potreben in so uporabniki težave s pro-
gramom ponovno pričeli sporočati na običajne telefonske 
številke službe za informatiko. 
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Zelo pomemben del projekta posodobitve programov je bila 
tudi zamenjava celotne informacijsko-komunikacijske infra-
strukture, ki je trajala tri leta. Pri tem smo zgradili povsem 
novo računalniško omrežje s 550 komunikacijskimi vtični-
cami, 30 komunikacijskimi vozlišči ter kupili in namestili 500 
novih računalnikov z operacijskim sistemom Windows XP, 
230 laserskih tiskalnikov, zmogljivo diskovno polje s kapa-
citeto 5 TB podatkov, ki je sedaj podatkovni center celotne 
bolnišnice, in osem zmogljivih Windows strežnikov. Vsi ra-
čunalniki so bili nastavljeni tako, da so omogočali hkratno 
delovanje novih in starih programov, tako da na dan pre-
hoda niso bile potrebne nobene prilagoditve opreme novim 
programom, uporabniki pa so delo z novim sistemom imeli 
možnost vaditi več mesecev. 
Po prehodu se je izkazalo, da je računalniška infrastruktu-
ra dovolj zmogljiva za nemoteno delovanje novih Windows 
programov. So se pa v ponedeljek, 21. maja 2007, na prvi 
dan delovanja novega sistema s polno obremenitvijo, po-
javile težave s programsko opremo Birpis21. Izkazalo se je, 
da avtomatsko pošiljanje rezultatov laboratorijskih preiskav 
iz laboratorijskega v bolnišnični program, ki sta ločena si-
stema, ne deluje dovolj hitro. Te funkcionalnosti med pro-
dukcijskim testom ni bilo možno preizkusiti na takšni količini 
podatkov, kot nastaja med rednim delom laboratorija. Ker 
enak sistem že več kot leto uspešno uporabljajo v Splošni 
bolnišnici Izola, v tem delu nihče ni pričakoval težav. Ker 
programerji Infoneta niso upoštevali, da v našem labora-
toriju nastaja veliko več podatkov, in da njihov program za 
povezavo obeh sistemov ni sposoben sproti pošiljati to-
likšnega števila rezultatov v Birpis21, so se laboratorijski 
rezultati v računalnikih na oddelkih in v ambulantah pričeli 
pojavljati z vedno večjo zamudo. Sam laboratorijski sistem 
je sicer deloval normalno, saj so rezultate na papirju naroč-
nikom pošiljali tako hitro kot običajno. Ker pa uporabniki v 
bolnišnici večinoma ne čakajo izvidov na papirju, ampak si 
jih sami že prej pregledajo v računalniku, je bil ta zastoj za 
vse zelo problematičen. Infonetu ga je do naslednjega dne 
uspelo odpraviti in zamude so se skrajšale, tako da se izvidi 
v Birpis21 sedaj pojavijo takoj.  

Začetne težave pri uvajanju novih informacijskih sistemov 
niso v praksi nič neobičajnega in je z njimi pač potrebno ra-
čunati, dokler avtorji svojih programov ne prilagodijo vsem 
posebnostim novega okolja ter odpravijo napak in dokler se 
uporabniki ne navadijo na povsem drug način dela. Kako 
nam to uspeva v bolnišnici, lahko zaposleni kot uporabniki 
najbolje presodite sami, saj vas po prehodu novi program 
pri svojem delu uporablja že več kot 800. Pripomba, ki jo 
največkrat slišimo je, da je Birpis21 počasnejši od starega 
programa in tudi bolj zapleten za uporabo. Odgovora na 
to ni mogoče dati brez upoštevanja dejstva, da gre za dve 
povsem različni, med sabo neprimerljivi tehnologiji. Pro-
gram v starem DOS je lahko na zaslonu prikazal največ 80 
znakov v 25 vrsticah, zato količina informacij ni bila velika. 
V Windows pa imajo programerji na voljo veliko večjo loč-
ljivost, zato lahko razvijejo programe, ki na zaslonu hkrati 
prikazujejo bistveno več informacij. Infonet je novi Birpis21 
zasnoval tako, da je na zaslonu naenkrat prikazana množi-
ca podatkov, ikon in simbolov, kar lahko uporabnikom, va-
jenim osiromašenega DOS programa, deluje nepregledno 
in zapleteno. Na vprašanje o hitrosti delovanja novega pro-
grama v primerjavi s starim pa bi bilo možno odgovoriti šele 
po analizi dela z enim in drugim ob upoštevanju, da ima 
novi program dodatne funkcionalnosti in vnosna polja, ki v 
starem niso obstajala. Branje kartice zdravstvenega zava-
rovanja je v novem programu počasnejše zaradi čitalnikov 
KZZ oziroma njihovih gonilnikov za Windows XP, ki delujejo 
počasneje. Prav tako je pri vnosu podatkov v program sedaj 
potrebno dodatno klikanje z miško, ki ga v starem programu 
ni bilo, zaradi česar je njegova uporaba v tem delu tudi ne-
koliko zamudnejša.
Ne glede na to pa smo zaradi napredka v računalništvu sta-
ri DOS program morali opustiti, čeprav smo se ga po toliko 
letih uporabe dobro navadili in je delo z njim potekalo zelo 
hitro. Na trgu je namreč na voljo vedno manj računalniške 
opreme, ki še podpira DOS, pa tudi nove zahteve na podro-
čju informatike v zdravstvu, ki jih pripravljajo na ZZZS, IVZ 
in na Ministrstvu za zdravje, bodo izvedljive le v Windows 
okolju. Že naslednje leto bomo program Birpis21 po inter-
netu povezali z računalniškim sistemom ZZZS, od koder se 
bodo pacientovi podatki ob branju njihovih KZZ v našem si-
stemu sproti osveževali, tako da pacientom svojih kartic ne 
bo več potrebno potrjevati na samopostrežnih terminalih. 
Zdravstvenim izvajalcem bodo s tem takoj na voljo podatki 
o njihovem zavarovanju, kasneje pa bodo postopno zago-
tovljeni tudi elektronski recepti in druge elektronske listine. 

Od 20 različnih računalniških programov, ki jih trenutno 
uporabljamo v SB Celje, jih je tako v DOS ostalo še osem, 
vendar bomo tudi te v prihodnosti nadgradili v Windows 
okolje. Prvi bo na vrsti lekarniški program Lirpis, katerega 
posodobitev načrtujemo za mesec september.

Roman Kampoš, univ. dipl. ing.
InformatikaBirpis 21
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Birpis 21
Uvedba novega računalniškega programa je za medicinske 
sestre pomenila velik projekt, ki smo se ga lotevali z meša-
nimi občutki. Nihče od nas si ni znal predstavljati, kaj vse 
bomo lahko opravljali s pomočjo računalnika in koliko časo-
vne obremenitve bo to prineslo medicinski sestri. Skrbelo 
nas je tudi dejstvo, da nas večina ni »računalniška genera-
cija«.  Zaradi tega smo opravili izobraževanje, ki je trajalo 
od septembra do januarja, in se ga je udeležilo 500 medi-
cinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Vsak bolniški odde-
lek je določil medicinsko sestro, ki izvaja izobraževanje, in 
skrbi za pretok informacij v zvezi z novim programom.
Nov računalniški program je prinesel zelo veliko novosti pri 
obravnavi bolnika.
V preteklosti so uporabljale računalniške podatke o bolniku 
le MS/ZT v ambulantah zaradi bolnikovih podatkov iz pre-
teklosti. Na oddelkih dela z računalnikom nismo poznali, ker 
ga pri svojem delu nismo potrebovali. V zadnjem obdobju 
se je medicinskim sestram na oddelkih približal le program 
za laboratorijske izvide. Navdajali so nas mešani občutki, 
od tega, ali je to sploh potrebno, do vprašanja, ali bomo 
znali delati z računalnikom, kaj če naredimo kaj narobe itd. 

Morali smo se pripraviti na dejstvo, da bo nujno potrebno 
za tekoče delo z bolnikom tudi delo ob računalniku. Bolnika 
danes »računalniško« namestimo v posteljo, mu poskuša-
mo naročiti hrano in napitke,  laboratorijske preiskave ter 
določiti kategorijo zahtevnosti zdravstvene nege. 
Vprašanj je bilo zelo veliko in jih verjetno še  bo, ker je to 
»živa zadeva«.
Kljub temu, da trenutno izgleda uvedba novega računalni-
škega programa zaključena, bo potrebno še veliko aktivno-
sti na našem področju. Še posebej na tistih področjih dela, 
kjer pridobivamo razne statistične podatke, ki jih danes vo-
dimo ročno: npr. incidenti, razjede zaradi pritiska itd.
Medicinske sestre in zdravstvene tehnike je potrebno po-
hvaliti za sodelovanje v projektu, zlasti, ker je to popolnoma 
nov način dela. Zavedamo se, da smo v obdobju elektro-
nike, ki tudi nas medicinske sestre sili k nenehnemu izobra-
ževanju in izpopolnjevanju, ne samo na našem strokovnem 
področju, ampak tudi na področju informatike in računalni-
štva.

Saša Sedovšek, dipl. m. s.
Služba zdravstvene nege

Ob dnevu krvodajalcev 

Damjan Škorc in del razstave

Junij je mesec,  posvečen krvodajalcem, ki nesebično skozi 
vse leto pomagajo bolnikom, ki pri zdravljenju potrebujejo 
krvne pripravke.
Slovenski dan krvodajalcev praznujemo 4. junija, 14. junij 
pa je svetovni dan krvodajalcev.
V soboto, 2. junija, je Območno združenje Rdečega križa 
Celje v Narodnem domu pripravilo srečanje krvodajalcev s 
kulturnim programom, v katerem so sodelovali dijaki Sred-
nje zdravstvene šole Celje s prikazom afriške kulture in  
Komorni moški zbor Celje pod vodstvom prof. Cirila Vrtač-
nika. Vsem krvodajalcem, ki so darovali kri več kot 50-krat, 
so podelili priznanja, med njimi je bilo tudi 16 takih, ki so 
darovali kri več kot 100-krat. Vseh jubilantov je bilo 436. 
Rekorder med njimi je bil zdravnik medicine dela, prometa 
in športa, Rudi Čajavec, ki je daroval kri 144-krat. 
  
Proslave so se poleg gostov iz republiškega Rdečega kri-
ža udeležili tudi predstavniki Splošne bolnišnice Celje, po-
slovni direktor mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon., in 
predstavniki našega oddelka, ki so se v imenu bolnišnice in 
Transfuziološkega oddelka zahvalili vsem prisotnim krvoda-
jalcem in organizatorju, Rdečemu križu ter njegovi Komisiji 
za krvodajalstvo, ki ji predseduje mag. Igor Bizjak, dr. med. 
V veselem in sproščenem vzdušju smo preživeli sobotni 
večer. 

Na transfuziološkem oddelku smo ob dnevu krvodajalcev 
pripravili razstavo fotografij krvodajalcev, ki smo jih med od-
vzemi ali pa po njih posneli v preteklem letu.

V sodelovanju z Osnovno šolo Dobrna smo pripravili tudi 
razstavo risbic, ki so jih narisali učenci 3. razreda na temo: 
»Pomoč ponesrečenim v prometnih nesrečah«. Avtor raz-
stave je naš sodelavec,  Damjan Škorc, dzn. 
Na terenski akciji v Rogatcu smo 14. junija čestitali krvo-
dajalcem ob svetovnem dnevu krvodajalcev in opremili 
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odvzem z gradivom slovenske podružnice WHO-ja, ki je v 
svetovni  poslanici   poudarila pomen zagotavljanja varne 
krvi za varno materinstvo. Zaradi nezadostne preskrbe s 
krvjo je to še vedno velik problem v nerazvitem svetu in 
umiranje porodnic je tam vsakdanji pojav. 
Za zagotavljanje varne krvi v zadostni količini in ob pravem 
času je potrebno imeti redne zdrave krvodajalce, ki so pri-
pravljeni kri darovati večkrat, prostovoljno, anonimo in brez-
plačno. Takšnih ljudi v celjski regiji ne manjka, saj v zadnjih 
letih število odvzemov narašča.  V letošnjem letu se je do 
7. 6. udeležilo odvzemov krvi 4542 krvodajalcev, v enakem 
deležu na terenu in na Transfuziološkem  oddelku. Med nji-
mi je bilo veliko število dijakov iz različnih srednjih šol, ki 
so kri darovali prvič, vojakov, policistov, motoristov, članov 
Rotary cluba in Calivite, ki so se sami organizirali in poiskali 
stik z nami. 
Vselej, kadar imamo hudo pomanjkanje krvi določenih red-
kih krvnih skupin, nam najprej priskočijo na pomoč  krvo-
dajalci, delavci vseh profilov, zaposleni v Splošni bolnišnici
Celje in v bližnjih delovnih organizacijah.
Ti se prvi in zelo hitro odzovejo na našo prošnjo.
Prav zato smo ena izmed redkih bolnišnic, ki lahko nemo-
teno zagotavlja zadostno količino krvi za vse svoje bolnike 
in izvaja zahtevne operativne posege takoj, kadar je potreb-
no.

»Pozdravljeni, še enkrat hvala, ker ste si vzeli čas izven va-
šega urnika in še posebej, ker ste nas tako lepo sprejeli.« 
so po koncu akcije zapisali člani Rotaracta

Želim, da bi se naši krvodajalci tudi v bodoče radi vračali 
na naš oddelek ali na terensko akcijo in se dobro počutili 
med nami. 
Zato ob svetovnem dnevu krvodajalcev čestitam vsem kr-
vodajalcem in se jim zahvaljujem za njihovo nesebično po-
moč ter sodelovanje v našem skupnem prizadevanju, ki bo 
vselej v  korist našim bolnikom.

Janja Pajk, dr. med.
Transfuziološki oddelek

120 let Splošne bolnišnice Celje
Čas med drugo svetovno vojno in po 
njej
Tik pred drugo svetovno vojno je celjska bolnišnica kot 
osrednja zdravstvena ustanova premogla skupno 405 po-
stelj in osnovne medicinske oddelke: internega, kirurškega, 
ginekološko-porodniškega, očesnega, oddelek za ušesa, 
nos in grlo ter oddelek za rentgensko diagnostiko. V tem 
času je bilo  v bolnišnici zaposlenih 15 zdravnikov, vseh za-
poslenih je bilo 124 in v letu 1940 so na zdravljenje sprejeli 
9.562 bolnikov.

Leta 1941 je nadaljnji razvoj bolnišnice prekinila druga 
svetovna vojna. Nemška uprava je razpustila dotedanjo 
slovensko zdravniško ekipo in izdelala obsežne načrte za 
preureditev bolnišnice z 2000 bolniškimi posteljami, ki bi 
pokrivala potrebe širšega območja Štajerske. Bolnišnico so 
nameravali zgraditi povsem na  novo. Zasedala naj bi celo-
tni sedanji bolnišnični kompleks in se razširila še na območ-
je Kersnikove ulice. Nabavili so že materiale za gradnjo in 
opremo, vendar so ambiciozni načrti nemškega okupatorja 
ostali neuresničeni. Zgradili so južni podaljšek Gizeline bol-
nišnice. Del, v pritličju katerega je danes oddelek za kirur-
gijo roke in opekline, plastično in rekonstruktivno kirurgijo 
ter ambulantni del s protibolečinsko ambulanto, kontrolno 

travmatološko ambulanto in drugimi, so do konca vojne 
gradbeno in obrtniško skoraj v celoti dokončali. Stavbi, v 
katerih sta poleg ostalih otroški oddelek in bolnišnična kuhi-
nja, pa sta ostali nedokončani. Po koncu nemške okupacije 
se je bolnišnica tako znašla v zelo težkem položaju. Celo-
tno območje je bilo eno samo veliko gradbišče, razpoložlji-
ve zmogljivosti pa prepolne bolnikov in ranjencev.

Po odhodu nemškega zdravstvenega osebja je 7. maja 
1945 uprava celjske bolnišnice prešla v slovenske roke. 
Kratek čas je bila mobilizirana za potrebe slovenske oz. 
jugoslovanske vojske in je postala republiška ustanova. 
Januarja 1947 pa je prešla pod okrilje Mestnega ljudskega 
odbora Celje.

Vojna je zaznamovala življenje v bolnišnici. Primanjkovalo 
je zdravnikov, zdravil, opreme, hrane. Obseg dela se je po-
večeval. Če je bilo leta 1945 obravnavanih 8.533 bolnikov, 
jih je bilo leta 1948 že 18.070. Predvojno število zdravnikov 
je bilo doseženo šele leta 1948. Dodatne težave je pov-
zročil razpust sester usmiljenk in v bolnišnici je zmanjkalo 
negovalnega in pomožnega osebja.

Takoj po osvoboditvi je bilo aktualno vprašanje nadaljeva-
nja gradnje bolnišnice. Povojna oblast je bolnišnico name-
ravala preseliti v okolico mesta, vendar je zaradi finančnih
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Povojne dozidave in prezidave celjske bolnišnice

Novi del bolnišnice v času graditve

razlogov tudi tokrat ostalo le pri namerah. Sprejeta je bila 
odločitev o postopnem širjenju in sanaciji že obstoječih 
zgradb. 

Za celjsko bolnišnico je značilno tudi raziskovalno in znan-
stveno delo. Leta 1968 je infekcijski oddelek pričel skupaj s 
Patomorfološkim inštitutom v Ljubljani raziskavo o povzro-
čitelju virusnega hepatitisa. Iz bibliografije celjske bolnišni-
ce je razvidna velika raziskovalna in publicistična dejavnost 
tudi na ostalih oddelkih. 

Reforme na področju zdravstva so dejavno vplivale na 
organizacijsko strukturo celjske bolnišnice. K njej so se 
priključevale enote, kot je Specialna bolnišnica Topolšica. 
Ustava iz leta 1974 je prinesla TOZD-e , SOZD-e. V ob-
dobju SOZD-ov je bila sestavni del tudi Splošna bolnišnica 
Brežice, ki pa se je leta 1978 odcepila in organizirala Zdrav-
stveni center Brežice. 
Iz Zdravstvenega centra Celje so se po letu 1990 odcepili 
posamezni TOZD-i in 1. 1. 1993 je Splošna bolnišnica Celje 
ponovno pričela delovati kot samostojna organizacijska ob-
lika. 

Splošna bolnišnica Celje se je vse do leta 1977 prilagajala 
novim zahtevam medicinske stroke zgolj z dozidavami in 
adaptacijami, takšna modernizacija pa tudi ni sledila vedno 
večjemu številu prebivalcev Celja in okolice. Na začetku se-
demdesetih so bile razmere že kritične. Leta 1976 je bil zato 
izdelan idejni načrt novogradnje Splošne bolnišnice Celje, 
leta 1977 pa je bil sprejet razvojni program modernizacije 
bolnišnice in podpisan prvi dogovor o združevanju sredstev 
na celjskem območju. S tem datumom je povezan začetek 
gradnje in posodobitve bolnišnice. 

Najprej je bil dokončan že med vojno začeti vzhodni in južni 
trakt Gizeline bolnišnice, nato so nadaljevali z nadgradnjo 
II. nadstropja. Bolnišnica je nudila žalostno podobo nenačr-
tovanih gradenj brez celotnega programa ali vsaj idejnega 
projekta. Kljub vsemu pa so jo gradili in širili. 

Prostorska širitev ni zaustavila strokovnega dela. Stalni raz-
voj medicinske znanosti je širil delovni obseg posameznih 
oddelkov, izpolnjeval pogoje za njihovo specializacijo in 
ustanavljanje novih. Kot izziv takratni visoki umrljivosti otrok 
je bil med prvimi novoustanovljenimi oddelki po vojni otro-
ški. Deloval je na Golovcu okoli 3 km stran od bolnišnice. 
Leta 1957 so ga preselili v sklop bolnišnice. Leta 1949 je 
bil ustanovljen oddelek za pljučno tuberkulozo. Leta 1958 
so ga preselili v dvorec Novo Celje. V petdesetih letih je 
celjska bolnišnica strokovno močno razvila še okulistiko, 
dermatologijo, nevrologijo, transfuzijo ter stomatologijo. V 
tem času se je v okviru bolnišnice pričelo tudi delo v specia-
listični ambulantni dejavnosti. Ambulante so bile prostorsko 
improvizirane v okviru oddelkov. Dejavnost se je širila. Leta 
1959 so specialistične ambulante obravnavale 54.968 bol-
nikov, bolnišnično pa se je zdravilo 22.313 bolnikov.

Prostorska stiska je bila vedno hujša, zato je bolnišnica za-
čela nadomestne prostore iskati tudi zunaj Celja: v Novem 
Celju, Vojniku in na Ravnah pri Šoštanju. Prostorske stiske 
so reševali tudi z novimi in novimi adaptacijami ter dogra-
ditvami. Leta 1967 je bolnišnica dobila sodoben operacijski 
blok s tremi operacijskimi dvoranami, pomožnimi prostori in 
hospitalom za intenzivno nego.

Za nadaljnji razvoj pa je bila nujna specializacija strok, ki je 
bila otežena zaradi kadrovskih in prostorskih razmer. Kljub 
temu so se razvijale vse službe. Razvile so se kirurgija 
notranjih organov, travmatologija, reparatorna in plastična 
kirurgija, otroška kirurgija in ortopedija ter urologija. Interni 
oddelek je ustanovil enega prvih gastroenteroloških odse-
kov v Sloveniji ter radioizotopni laboratorij. Razvile so se 
tudi internistična intenzivna medicina, nefrologija, kardio-
logija, neonatalna enota, anesteziološko reanimacijski od-
delek itd.

Po takratnih načrtih naj bi bila zaključena leta 1990. Žal 
se je gospodarstvo našega območja znašlo v velikih teža-
vah, združevanje sredstev ni bilo več zagotovljeno, samo-
prispevki občanov pa jih niso mogli nadomestiti. Da bi bila 
katastrofa še večja, nas je doletela nova poplava (zadnja l. 
1954). Izgradnja in modernizacija sta ostali na dobri sredini. 
Odpravljanje posledic poplave je potekalo nekaj let. Šele 
leta 1996, torej pred 11 leti, se je ob sodelovanju Ministrstva 
za zdravje nadaljevala modernizacija bolnišnice iz sredstev 
za investicije v zdravstvu.

(konec v naslednji številki)

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

Jožica Jarmšek – vodja kadrovske 
evidence v naši bolnišnici 

Jožica Jarmšek

Eva Kolar, Jožica Jarmšek, Marija Čre-
pinšek Berlan

Vsak zaposleni se je v svoji delovni ka-
rieri vsaj enkrat,  takrat ko je podpisal 
pogodbo o zaposlitvi,  srečal z gospo 
Jožico Jarmšek, ki že vrsto let zanes-
ljivo in vestno vodi delo kadrovske evi-
dence Splošne bolnišnice Celje.

Katere so glavne značilnosti  dela v 
kadrovski službi?
To so sprejem delavcev v delovno raz-
merje, prenehanje delovnega razmerja 
bodisi zaradi izteka določenega časa,  
odpovedi, sporazumnega prenehanja, 
upokojitve; priprava pogodb o zapo-
slitvi z razporeditvijo na delovno me-
sto, uvrstitev v plačilni razred, prijave, 
odjave in spremembe v pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, tako za 
zaposlene kot tudi njihove družinske 
člane. 

Z gospo Jožico sem se prvič srečala, 
ko sem sama leta 1996 nastopila  delo 
v bolnišnici, njeno delo pa sem bolj  
podrobno spoznala v  zadnjih štirih 
letih, odkar sva postali ožji sodelavki.  
Kljub svojemu poznavanju delovnega 
področja kadrovske evidence  pa sem 
se ob pripravi tega prispevka zopet 
globoko zamislila nad obsegom, vse-
bino in odgovornostjo dela v kadrovski 
službi. Ne glede na velik obseg razno-
vrstnega dela, ki je povezano z doku-
mentacijo in odvisno tudi od zunanjih 
inštitucij, tako zavoda za zaposlova-
nje, zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje, zdravniške zbornice, 
zavarovalnic in ostalih,  delovni  proce-
si potekajo tekoče in  brez napak, kar 
je bilo potrjeno tudi v ravnokar končani 
notranji reviziji nad delom kadrovske 
evidence.  Verjamem, da je to zasluga 
vodje, gospe Jožice Jarmšek, ki sku-
paj s sodelavkama Marijo Črepinšek 
Berlan in Evo Kolar mirno, zavzeto in 
natančno  spremlja vse  zaposlene in 
bdi nad postopki dela.    

S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi pa 
se delo nadaljuje. Vsakega delavca je 
potrebno ves čas trajanja delovnega 
razmerja  spremljati. Vsake štiri mese-
ce preverjajo pogoje za napredovanje, 
za delavce, ki  v tem obdobju pogoje 
izpolnijo, opravijo ocenitev in izdajo 
odločbo o napredovanju. Enkrat let-
no izdajajo odločbe o odmeri letnega 
dopusta, za delavce, ki nastopijo de-
lovno razmerje med letom, pa takrat, 
ko izpolnijo pogoje.  Skrbijo za prijave,  
odjave in spremembe  kolektivnega 
zavarovanja, prostovoljnega dodatne-
ga zdravstvenega zavarovanja,  vza-
jemnega pokojninskega sklada za 
javne uslužbence, davčnih  olajšav za  
vzdrževane družinske člane. Posebej 
spremljajo pogodbe o zaposlitvi za do-
ločen čas.  

Enkrat mesečno  naredijo pregled vseh 
sprememb in izdajo kadrovske sklepe, 
na podlagi katerih v knjigovodstvo plač 
sporočijo spremembe podatkov za 
izračun  plač. Dvakrat mesečno pri-
pravijo prenos podatkov za evidenco 
prisotnosti, enkrat mesečno pa prenos 
vseh podatkov za obračun mesečnih 
plač. Mesečno in letno  vodijo različne  
statistike zaposlenih. 

Vsa dokumentacija je hranjena, do-
kumenti delavca v personalni mapi, 
delovne knjižice v posebni ognjevarni  
omari,  vodijo pa tudi arhiv vseh, ki so 
bili kdaj zaposleni pri nas.  

Kaj vse je potrebno opraviti, preden 
lahko delavec začne delati?
Aktivnosti se pričnejo s predlogom za 
zaposlitev, ki ga podajo  pooblaščene 
osebe (direktor, strokovna direktorica, 
predstojniki, glavna medicinska sestra 
bolnišnice, pomočniki direktorja, vodje 
služb), po prejemu in odobritvi pred-
loga pa  je prosto delovno mesto tudi 
objavljeno.  Z izbranim kandidatom je 
po opravljenem zdravniškem pregle-
du, na katerem je ugotovljeno, da je 
sposoben za opravljanje dela,  pred-
ložitvi  osebne  dokumentacije ter po-
trebnih izjav, pripravljena pogodba o 
zaposlitvi. Za delo tujih državljanov je 
potrebno predhodno pridobiti delovno 
dovoljenje.  Pogodbo o zaposlitvi je 
delavcu potrebno vročiti osebno  naj-
manj tri dni pred nastopom dela, naj-
kasneje do nastopa dela pa jo mora 
podpisati.  

Koliko pisnih pogodb o zaposlitvi in 
ostalih odločb izdate letno?
Letno izdamo od 700 do 800 pogodb o 
zaposlitvi, okoli 1640 sklepov o letnem 
dopustu, okoli 200 sklepov o dodat-
nem letnem dopustu, okoli 250 odločb 
o napredovanju, okoli 50 raznih potrdil 
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o zaposlitvah. Delavcem, ki  iz bolniš-
nice odhajajo v druge organizacije, 
letno izdamo okoli 70 potrdil o uvrstitvi  
v premijski razred  kolektivnega dodat-
nega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence ter okoli 120 potrdil 
o izplačilu regresa in izrabi letnega do-
pusta. 

Kaj še urejate za zaposlene?
Za zaposlene delavce v kadrovski 
službi urejamo tudi  dokumentacijo  za  
porodniški dopust, očetovski dopust 
ter delo s skrajšanim delovnim časom. 
Vodimo evidenco  bolniških staležev 
nad 30 dni. 

Kadrovsko področje v bolnišnici 
pokriva vse zaposlene, ki nas je tre-
nutno  1639, zraven pa  prostovolj-

ce, brezposelne na usposabljanju, 
delovni praksi.  Ravnanje s kadri 
je zahtevno in občutljivo področje, 
ki je  pravno zelo podrobno normi-
rano. Kako vam uspeva, da vse to 
sproti  spremljate in izvajate?    
 
Z natančnim spremljanjem vseh pred-
logov z oddelkov in služb, iz seznama 
delavcev za določen čas, ki ga vodi-
mo, s spremljanjem vseh bolniških 
odsotnosti nad 30 dni, porodniških do-
pustov in z neprestanim bdenjem nad 
podatki in komuniciranjem z vodilnimi. 
Vse podatke vodimo ročno. 

Pri svojem delu srečujete ljudi v 
različnih življenjskih obdobjih – ob 
sklepanju pogodbe o zaposlitvi, 
ob prenehanju, upokojitvi, nastopu 

Poslovanje bolnišnice v prvih 
štirih mesecih letošnjega leta
Trošiti v okviru svojih zmožnosti je zdravo življenjsko na-
čelo, ki pa je dandanes precej izgubilo svoj pomen. Potroš-
ništvo pač potrebuje za svoj obstoj kupce, ne glede na to, 
koliko imajo trenutno v žepu, ali če sploh kaj imajo. Vendar 
je to že  druga zgodba. Če se vrnemo k zdravemu življenj-
skemu načelu, naši bolnišnici in denarju, mora biti jasno in 
razumljivo, da je bolnišnica prevelik in preobčutljiv subjekt, 
da bi svoje finančne zadeve prepustila trenutnim potrebam
in željam, katerih zelo težko zmanjka. 

Koliko lahko potrošimo in za kaj, je vnaprej natančno pred-
videno s Finančnim načrtom SB Celje, ki ga vsako leto spre-
jema nadzorni organ bolnišnice, t.j. Svet zavoda SB Celje. 
Tako kakor druga leta, tudi za leto 2007 naš Finančni načrt 
predvideva izravnavo odhodkov s prihodki, se pravi potroši-
ti toliko, kolikor imamo razpoložljivih sredstev. Razpoložljiva 
sredstva v veliki meri (95 %) predstavlja prihodek s strani 
ZZZS, ki ga določa pogodba z njim. V njej je v osnovi do-
ločeno, kakšen program obsega dela je potrebno opraviti 
ter koliko je vreden.   

Skupna vsota finančnih sredstev, s katerimi SB Celje razpo-
laga v letu 2007, seveda če opravi zastavljen obseg dela, je 
ca 66 mio EUR. V prvih štirih mesecih letošnjega leta smo 

poslovali s sredstvi v višini ca 22 mio EUR. Številke kažejo, 
da smo v obdobju od januarja do aprila 2007 ustvarili za 
54.500 EUR več odhodkov oz. stroškov, kot smo imeli pri-
hodkov, torej je finančni rezultat negativen. Gre za vmesni
rezultat, oceno poslovanja, ki pa vendarle odraža določene 
negativne težnje. Sama izguba v prvih štirih mesecih re-
lativno ni velika, problematična lahko postane, če  bi se z 
enakim ali še večjim tempom povečevala. Negativno po-
slovanje namreč v skladu s sprejeto finančno politiko bol-
nišnice pomeni zmanjševanje sredstev za investicije, torej 
za razvoj. Vemo, da je razvoj – predvsem nabava sodobnih 
medicinskih aparatur, ključnega pomena za nadaljnji obstoj 
bolnišnice v obsegu, ki ga ima danes. Zato je nujno potreb-
no iskati možnosti za zmanjševanje stroškov oz. iskati vire 
novih, večjih prihodkov. Novih virov prihodkov, ki jih išče 
tako poslovno kakor tudi strokovno vodstvo bolnišnice, ni 
možno pridobiti jutri. Danes in jutri pa je možno na vseh 
področjih delovanja bolnišnice  poiskati notranje rezerve, 
ki bodo omogočale poslovanje v trenutnih finančnih okvi-
rih. In spet smo na začetku zgodbe – trošiti v okviru svojih 
zmožnosti.  

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

porodniškega dopusta... Kateri do-
godki se vam še posebej vtisnejo v 
spomin?  

Pri svojem delu se srečujemo z različ-
nimi ljudmi in pri tem doživiš različne 
stvari.  Najlepši dogodek je, ko vidiš, 
da so ljudje zadovoljni za stvar, ki jo 
narediš ali to, ko so sprejeti v delovno 
razmerje, ali ko dobijo pogodbo za ne-
določen čas, posebno pa, ko nas po-
hvalijo, da smo prijazni in dostopni za 
pogovor, oziroma da jim prisluhnemo, 
ko pridejo z določenim vprašanjem.   

Damjana Medved Arbeiter,
univ. dipl. prav.

Kadrovsko splošna služba
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Zloženka - varčno z energijo

Ah, ta energija! Kako pomembna je, se zavemo 
šele takrat, ko je zmanjka. Ko ugasnejo lu�i, se 
izklopi ra�unalnik, ustavi pralni stroj, ohladijo 
radiatorji. Tudi v bolnišnici, kjer sta energija in 
naše ravnanje z njo še toliko pomembnejša, saj: 

- energija zagotavlja nemoteno opravljanje 
zdravstvenih storitev,

- je od rabe energije odvisna kvaliteta dela in 
bivanja v bolnišnici, 

- raba energije pomembno vpliva na kvaliteto 
okolja, v katerem živimo, 

- je energija denar, katerega vrednost iz dneva v dan 
naraš�a.

Z energijo pa se da ravnati tudi druga�e, ustrezneje in var�neje,
kot smo to obi�ajno navajeni. Kako? Na naslednjih straneh se 
lahko sprehodite med preprostimi, a u�inkovitimi nasveti, ki so v 
veliki meri uporabni tudi doma. 

SANITARNA VODA 
� Vzdrževalnemu osebju takoj javimo tudi puš�anje 

kotli�kov in pip, saj je voda draga, topla voda pa še 
dražja.

Ste vedeli, da hitro kapljajo�a pipa letno porabi
30 m3 vode, kar zadostuje za 600 tuširanj?

Koliko pip puš�a pri vas?
� Za tuširanje potrebujemo tipi�no trikrat manj tople 

vode kot za kopanje. 
� Moderni splakovalni kotli�ki imajo navadno dve 

stopnji delovanja, zato se potrudimo izbrati ustrezno.

PRIHRANIMO 10 % ENERGIJE IN VODE
Navedeni preprosti ukrepi dobrega gospodarjenja z 
energijo nam omogo�ajo prihraniti od 5 do 10 % 
energije in vode. V slovenskih bolnišnicah pomeni to 
skupni letni prihranek do 220 milijonov tolarjev, kar ni 
zanemarljivo. 
Omenjeni prihranki so dosegljivi brez veliko dodatnega 
truda, �asa in znanja, izboljšano ravnanje z energijo pa 
pomeni tudi bolnikom in zaposlenim primernejše bivalne 
in delovne pogoje ter �istejše okolje.

VAR�NO Z ENERGIJO IN VODO

Informacijski list je v okviru projekta OPET Slovenija pripravil 
Institut "Jožef Stefan", Center za energetsko u�inkovitost
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel: (01) 588 52 10; faks: (01) 561 23 35 
E-pošta: CEU@ijs.si ; Spletna stran: www.rcp.ijs.si/~eec

??!

RAZSVETLJAVA

� Kadar lu�i ne potrebujemo, �eprav le za 
krajši �as, jo ugasnemo. 

� Osvetljenost prostorov in hodnikov 
prilagajamo potrebam glede na naravno 
osvetljenost, zasedenost in prostorsko 
razporeditev oseb. 

� �istilno osebje opozarjamo na �iš�enje svetil 
in okenskih površin. 
Ste vedeli, da lahko prah na fluorescentni 

sijalki in odbojnih površinah svetilke 
zmanjša stopnjo osvetljenosti do 20 %?

� �e je možno, uporabljamo lokalno osvetlitev. 

� V navadni žarnici se le 10 % elektri�ne
energije pretvori v koristno svetlobo. Var�ne,
fluorescen�ne sijalke porabijo pri isti 
svetilnosti kar petkrat manj energije! 

MEDICINSKA IN PISARNIŠKA OPREMA 

� �e osebnega ra�unalnika nimamo namena 
uporabljati ve� kot tri ure, ga ugasnemo. 

� Vso medicinsko in pisarniško opremo, ki je 
preko no�i ali celo vikenda ne potrebujemo, 
izklju�imo. 

Ali veste, da fotokopirni stroj, ki ostane 
�ez no� prižgan, porabi toliko energije, da 

bi lahko z njo naredili 400 kopij?
� Pri nakupu se odlo�amo za energetsko 

u�inkovite in okolju prijazne naprave. 

� Osebni ra�unalnik z ohranjevalnikom 
zaslona, razen tistih, ki so posebej 
ozna�eni kot energetsko var�ni, ne rabi ni�
manj energije. Zato, kadar ra�unalnika
krajši �as ne potrebujemo, ugasnemo 
monitor.

UGODJE V PROSTORU

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

� �e želimo prostor prezra�iti, je bolje, da 
odpremo okno nastežaj za kratek �as, kot 
pa samo malo za daljši �as.

� Okenske zavese naj ne prekrivajo 
radiatorjev. 

� Za prepre�evanje pregrevanja prostora 
zaradi sonca uporabljamo zunanja sen�ila.

� Nepravilnosti v delovanju ogrevalnih in 
klimatizacijskih naprav takoj javimo 
vzdrževalnemu osebju. 

ENERGIJO RAVNAM BOLJE TUDI SAM LAHKO Z



11

Splošna bolnišnica Celje

MI, VI, ONI

Mag. Marjan Ferjanc, 
univ. dipl. ekon. – novi direktor naše 
bolnišnice

Mag. Marjan Ferjanc

Pred dobrim mesecem in pol je novi 
direktor naše bolnišnice postal Mar-
jan Ferjanc. V boju za direktorsko 
mesto je prepričljivo zmagal. Pred-
vsem zaradi dobrega poznavanja 
bolnišnice, njenih prednosti in po-
manjkljivosti ter dobro začrtane 
vizije prihodnosti, ki jo želi za bol-
nišnico, je bila takratna obrazložitev 
predsednika sveta zavoda. 

Marjan Ferjanc  se je rodil leta 1956 v 
Celju. Osnovno šolo je obiskoval v do-
mačem Šmartnem v Rožni dolini in v 
bližnjem Vojniku. Po končani Srednji 
ekonomski šoli Celje je šolanje nada-
ljeval na Visoki ekonomsko-komercialni 
šoli v Mariboru. Leta 1980 je na visoki 
stopnji diplomiral na področju zunanje 
trgovine in pridobil naziv univerzitetni 
diplomirani ekonomist.

Prvo zaposlitev je dobil v tekstilni tovar-
ni Metka Celje. Kot ekonomski analitik 
je pridobival izkušnje v sektorju za eko-
nomiko, plan in investicije. Leta 1985 
je prevzel naloge pomočnika vodje 
trženja in leta 1988 naloge vodje fi-

nančno-računovodskega sektorja. Leto 
kasneje se je kot pomočnik direktorja fi-
nančno-ekonomskega sektorja zaposlil 
v gradbenem podjetju Ingrad Celje. Od 
leta 1990 pa je v tam opravljal naloge 
finančnega direktorja.

V Splošni bolnišnici Celje je Marjan 
Ferjanc zaposlen že 14 let. Prva leta 
je opravljal dela računovodje, leta 1995 
pa ga je takratni v. d. direktorja, mag. 
Franc Hočevar, povabil v ekipo za sa-
nacijo bolnišnice. Od 1996 dalje je bil 
pomočnik direktorja/ice za področje 
financ. Njegovo področje dela je ob-
segalo koordinacijo računovodske, na-
bavne, fakturne, finančne in plansko-
analitske službe. Kot član Ekonomske 
komisije in član Skupine za pripravo 
Področnega dogovora bolnišnic se že 
vrsto let aktivno vključuje tudi v delo 
organov Združenja zdravstvenih zavo-
dov Slovenije. Je tudi član Društva eko-
nomistov v zdravstvu in Član Društva 
za javna naročila. Prispevki, s katerimi 
je sodeloval na njunih strokovnih sre-
čanjih in seminarjih, so bili posvečeni 
predvsem kontrolingu v zdravstvenih 
zavodih, obvladovanju stroškov v bol-
nišnici, problematiki izvajanja sanacij-
skih ukrepov v bolnišnicah in finančne-
mu managementu v zdravstvu. V letih 
2001 in 2002 je kot predavatelj sodelo-
val v programu usposabljanja vodilnih 
delavcev v zdravstvu na Gea Collegeu 
v Ljubljani. 
  
Ves čas se je tudi sam dodatno izob-
raževal na področju računovodske in fi-
nančne stroke ter managementa, kakor 
tudi na področju vodenja ljudi, izgrad-
nje organizacijske kulture, reševanja 
konfliktov in komunikacije. Na Eko-
nomsko-poslovni fakulteti v Mariboru 

je vpisal podiplomski magistrski študij 
»Poslovodenje in organizacija – MBA« 
na smeri finančni management in ga
leta 2006 uspešno zaključil z magistr-
sko nalogo »Orodja za presojo strate-
ških finančnih odločitev v bolnišnicah«.

Nekaj poudarkov iz programa 
vodenja bolnišnice

Doseganje pozitivnih poslovnih izidov 
je prva smela točka iz programa Mar-
jana Ferjanca. Meni namreč, da mora 
poslovna filozofija bolnišnice preseči
željo po zgolj uravnoteženem (ničel-
nem) poslovnem rezultatu. Težiti mora 
k doseganju presežkov, saj so ti vloženi 
v novo opremo, v projekte kakovosti, v 
dodatna izobraževanja, v urejanje de-
lovnega okolja, najboljši porok za raz-
voj bolnišnice.

Za doseganje prvega cilja pa je seveda 
potrebno obvladovanje obsega poslo-
vanja in pridobivanje novih programov. 
Nadzor nad vrstami in obsegom  zdrav-
stvenih storitev, nad vključevanjem no-
vih materialov v  procese bo pomem-
ben element obvladovanja stroškov. Za 
storitve oz. programe, katerih stroški so 
zaradi uporabe dražjih aparatur ali ma-
terialov večji od tistih, ki so predvideni v 
pogodbi z ZZZS, bo treba podati vlogo 
za dodatna sredstva Zdravstvenemu 
svetu Republike Slovenije.

Med ključne naloge bolnišnice bo v 
času njegovega direktorstva sodilo tudi 
pospešeno uvajanje standardov kako-
vosti. To pa se mora dolgoročno po-
kazati v večjem obvladovanju stroškov, 
racionalnejši uporabi virov ter v kako-
vostni in varni oskrbi pacientov.  
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Dolgoročni prostorski in investicijski 
načrt bo sledil potrebam prebivalstva 
in usmeritvam Ministrstva za zdravje. 
Med večjimi investicijami je predvidena 
izgradnja urgentnega centra, treba pa 
bo poiskati tudi najracionalnejšo reši-
tev za oddelke in službe, ki so v starem 
delu bolnišnice, saj je ta zaradi slabe 
funkcionalnosti že nekaj časa neustre-
zen. 

Ob tem bodo seveda potrebne tudi 
spremembe v organiziranosti bolnišni-
ce. Organizacijska struktura in posta-
vitev procesov namreč določata tako 
potreben obseg opreme in števila za-
poslenih kot tudi prostorov. In z njimi 
seveda tudi obseg stroškov.

Že danes se bolnišnica sooča s konku-
renčnim okoljem na področju izvajanja 
zdravstvenih storitev in z odhajanjem 
zdravnikov specialistov v zasebništvo. 
Oba pojava moramo sprejeti kot izziv 
za lastno preobrazbo. 

V svojem programu je Marjan Ferjanc 
izpostavil tudi izziv, ki ga za bolnišni-
co predstavlja aktivno sodelovanje na 
velikem tržišču zdravstvenih storitev, 
opravljenih izven okvira javne zdrav-
stvene službe ter povezovanje z ostali-
mi slovenskimi bolnišnicami. Zadnje bi 
lahko potekalo tako na poslovnem, kot 
na strokovnem področju, saj skupno 
razreševanje enake problematike pri-
naša sinergijske učinke pri uveljavljanju 
sprememb, pri vpeljevanju zakonskih 
dokumentov v prakso in nenazadnje 
zelo dobrodošel benchmarking.

Mesec dni po nastopu manda-
ta

Dober mesec dni po nastopu manda-
ta, ko je nastajal ta zapis, je bil njegov 
urnik še vedno zaseden do zadnje mi-
nute in sestanki so se mu vrstili drug za 
drugim. Kopica novih obveznosti je še 
večja, kot je pričakoval. Ne glede na to 
pa se v sedanji vlogi dobro počuti, saj 
lahko zaradi pravice in odgovornosti 

odločanja v njej veliko naredi. Pa tudi 
sicer mu ustreza dinamično delovno 
okolje z veliko množico izzivov in na-
log. Takrat je najbolj učinkovit. Vesel 
je, da mu s svojo podporo sodelavci 
pri tem sledijo in mu hitro in zanesljivo 
priskrbijo podatke, ki jih potrebuje za 
odločanje. 

Prioritete oz. kratkoročni in dolgoroč-
ni cilji iz programa postajajo realnost 
njegovega delovanja. Skorajda vsi na-
enkrat. Priprava novih organizacijskih 
aktov na osnovi statutarnih sprememb, 
analiza organiziranosti poliklinike, 
vključno z zdravstveno administracijo 
in uveljavitev novih sprememb, pripra-
va sprememb dolgoročnega investicij-
skega načrta v smeri postavitve novo-
gradnje namesto adaptacije starega 
dela in umestitev urgence v njen okvir, 
sprožitev aktivnosti za pridobitev statu-
sa kliničnih oddelkov in oblikovanje ne-
govalnega oddelka je le nekaj nalog, ki 
že tečejo. Tudi od dodatnih programov 
s strani Zdravstvenega sveta si obeta 
dober izkupiček. Potrebe so realne in 
vsaj za področja onkologije, dermato-
venerologije, nevrologije in travmatolo-
gije (kifoplastika) bi po njegovem mne-
nju morali dobiti dodatna sredstva.

Seveda sva se v najinem pogovoru 
dotaknila tudi smrti gospoda Kajtne 
na poti med našo urgenco in celjskih 
zdravstvenim domom. Upa, da nam 
bo ta nesrečni splet okoliščin, ki je raz-
kril pomanjkljivosti na številnih ravneh 
zdravstvenega sistema, pomagal le-te 
odkriti in odpraviti. V bolnišnici bomo 
seveda naredili vse, da bi jih odpravi-
li. Dodaten problem je podhranjenost 
zdravstvenega sistema, zato smo pri 
načrtovanju rešitev omejeni, tako ka-
drovsko kot tudi drugače. Pa vendar 
skupaj z Zdravstvenim domom Celje 
že iščemo rešitve, da bi primarno in 
sekundarno raven, to je nujno prvo po-
moč in našo urgenco združili na enem 
mestu v bolnišnici še pred izgradnjo 
novega urgentnega centra.  

Ni idealist, je pa optimist    

O tem, ali naj se prijavi za delovno 
mesto direktorja bolnišnice, je razmiš-
ljal kar nekaj časa. Bolnišnico je skozi 
finančne načrte pa skozi svojo magistr-
sko nalogo analiziral že dolgo časa in 
prepričan je, da se da še marsikaj po-
storiti, da ima nekaj rešitev. In zato se 
je odločil. 

Zase pravi, da ima kar nekaj značilno-
sti dvojčka – astrološkega znamenja, v 
katerem je rojen. Dogajanja sprejema 
umirjeno, vedno je pripravljen na raz-
pravo, pa tudi posvetovanje z drugimi 
mu ni tuje. Odločitve rad sprejema. Po 
eni strani je toleranten, poskuša razu-
meti ljudi, po drugi pa tudi strog. Na do-
godke se ne odziva čustveno, čeprav 
to ne pomeni, da se ga ne dotaknejo. 
Čustvena pregrada, ki jo je postavil 
okoli sebe, mu samo pomaga, da lažje 
in boljše deluje.

Pri profesionalnem delovanju najbolj 
ceni zaupanje in odkritost, iskrenost. 
Ne mara ljudi, ki k njemu prihajajo s 
figo v žepu. Sam bo deloval odprto,
transparentno in predvsem se bo trudil 
za to, da bi za skupne cilje bolnišnice 
uspešno povezal ljudi različnih zna-
čajev, interesov in različne izobrazbe. 
Njegov največji izziv bo prav ustvarja-
nje takšne ustvarjalne in pozitivne kli-
me. 

Na tem svetu nisi sam…

… je njegov moto. Mir in navdih, svežo 
energijo išče v naravi. Med hribolaze-
njem in kolesarjenjem. Rad je s svojo 
družino, ki ji dinamiko narekujeta dva 
odraščajoča sinova. Kljub temu, da se 
je preselil v Celje, njegovo pribežališče 
ostaja domače Šmartno v Rožni dolini 
in širša družina, s katero ostaja pove-
zan. 

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

Vesna Pur

12. maja je bil dan medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije. Osrednja prireditev je potekala v Narod-
nem domu v Celju. Tisti, ki smo se je udeležili, smo občutili, 
da so organizatorji s čudovitim programom pokazali, kako 
zelo cenijo naš poklic, poslanstvo in pripadnost poklicu. 

Mnoga priznanja in pohvale so potrdile, da so medicinske 
sestre in zdravstveni tehniki vložili veliko svojega truda, 
znanja in energije za doseganje čim višjih ciljev in zago-
tavljanje zadovoljstva bolnikov. Visoko priznanje za svoje 
delo je dobila tudi naša sodelavka, operacijska medicinska 
sestra Vesna PUR, VMS. 

Rojena je bila 19. 7. 1951 v Turčinu (Varaždin). Srednjo 
zdravstveno šolo je končala v Varaždinu leta 1970. V istem 
letu se je zaposlila v Splošni bolnišnici Celje in opravlja-
la 6-mesečno pripravništvo na kirurških oddelkih. Svojo 
pot operacijske medicinske sestre je pričela v ambulantni 
operacijski sobi. Zaradi pomanjkanja sester v Centralni ste-
rilizaciji je bila za nekaj mesecev premeščena k njim. Na 
pobudo prim. Jenšterla in njeno veliko željo po opravljanju 
dela operacijske medicinske sestre je bila ponovno spre-
jeta v kirurški operacijski blok, v katerem dela že 35. leto. 
Usposobila se je za dejavnosti dela operacijske medicinske 
sestre splošne kirurgije in ortopedije.

Leta 1984 je končala Višjo medicinsko šolo v Zagrebu. 
Več kot 30 let je odgovorna operacijska medicinska sestra 
poškodbene operacijske sobe. Vrsto let je bila namestni-

ca glavne operacijske medicinske sestre. Veliko zaslug je 
imela tudi pri pripravi na odpiranje novega kirurškega bloka 
leta 1998.

Vsa leta čuti ogromno pripadnost oddelku za poškodbe in 
delo na tem področju ji kljub fizično in psihično zahtevnim in
napornim operacijam predstavlja veliko zadovoljstvo in iz-
ziv. Tako kot vsa ostala področja medicine se tudi področje 
travmatologije nenehno razvija in dopolnjuje.  Ta razvoj za-
hteva od nje neprestano izpopolnjevanje in učenje. Znanja 
pridobiva na raznih tečajih v tujini, doma ali na organiziranih 
internih izobraževanjih.
Ves čas zaposlitve je učiteljica in mentorica vsem mladim 
operacijskim medicinskim sestram. Nesebično strokovno 
pomoč nudi tudi študentom vseh strok in ostalim, ki prihaja-
jo v kirurški operacijski blok. Poleg učiteljice je odprta in do-
bra oseba tudi za bolnike, katerih zdravje in zadovoljstvo je 
vodilo njenega dela. Zna prisluhniti vsakomur, ki potrebuje 
njen nasvet ali pomoč - je prava prijateljica. 

Ve, kaj je timsko delo, in se nenehno trudi za dobro vzdušje 
in nemoten potek dela. 
Kljub temu, da je tako zelo predana svojemu delu, ji še ved-
no ostaneta čas in energija za njeno družino. 
Največje veselje in ponos ji pomeni vnuk Maj, ki je njen son-
ček, in ji polepša še tako naporen dan.

Vsi njeni ožji in ostali sodelavci ji iskreno čestitamo za velik 
dosežek in želimo, da ostane takšna, kot je. 

Kolektiv COB - kirurgija

Navodila avtorjem, piscem v 
Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za in-
formiranje 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 kateri so zaposleni. Tabele 
in slike priložite ločeno na koncu teksta. Na fotografijah,
ki niso v elektronski obliki na hrbtni strani s svinčnikom 
označite naslov članka h kateremu jo prilagate.

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 29. septem-
ber 2007.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Ploskali so naši Ani

Ana Seničar pri delu

Med 26. in 29. aprilom letos je v Šibeniku potekal 2. sim-
pozij hrvaškega društva medicinskih sester anestezije, re-

animacije, intenzivne nege in transfuzije. Na njem je celj-
sko bolnišnico, pa tudi Slovenijo, zastopala Ana Seničar, 
dipl. m. s. z oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo 
operativnih strok in terapijo bolečin. Zbranim je predstavila 
prispevek o psihični pripravi pacienta pred operativnim po-
segom, ki smo ga v obširnem članku objavili v decembrski 
številki Monitorja, v oddajo Obzorja duha pa jo je uvrstila 
tudi Televizija Slovenija.
Ana Seničar je s svojo predstavitvijo tematike, ki je v raz-
vitem svetu sestavni del procesa zdravljenja, pri nas pa ubi-
ra prve korake, udeležence simpozija navdušila. In to tako 
zelo, da je organizacijski odbor njen prispevek v konkurenci 
60 predavateljev nagradil s 3. mestom.  

Čestitamo!   

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

Seznam  aktivnih udeležb na kongresih in 
seminarjih (izdana po potnih nalogih) za obdobje 
maj 2007
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Stanje zaposlenih na 
dan 31. 05. 2007 
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v 
mesecu aprilu in maju 2007)

Stanje zaposlenih na dan 31. 05. 2007:
- nedoločen čas    1466
- določen čas          173

Skupaj:           1639   delavcev

Prihodi v mesecu  aprilu in maju  2007 
o  1   zdravnik specialist pediatrije
o  11 zdravnikov specializantov
o  2   zdravnika sekundarija
o  1  dipl. zn.
o  1  zdravstveni tehnik
o  2  zdravstvene administratorke
o  1 strojna perica-likalka-distributerka

Odhodi v mesecu aprilu in maju 2007
o  8 zdravnikov  specializantov
o  2 zdravnika sekundarija
o  1 strokovni svetovalec
o  1 univ. dipl. org.
o  3 dipl. m. s.
o  2 VMS
o  2 ZT
o  1 laboratorijski tehnik
o  1 zdravstvena administratorka

Dokončan študij 
zaposlenih v Splošni 
bolnišnici Celje
do 08. 06. 2007
Visoka zdravstvena šola v Mariboru:
Irena Gorjup, dipl.m.s., - diplomirala 25. 05. 2007

Čestitamo!

Delovni jubileji v 
mesecih maju, juniju 
2007
10 LET
1. Gabriela Gerkman, Travmatološki oddelek
2. Lidija Lahovnik, Urgentni oddelek

20 LET
1. Blanka Ostrožnik, Nevrološki oddelek
2. Marjana Slatinek, Nevrološki oddelek

30 LET
1. Majda Bezgovšek, Nevrološki oddelek

Vsem jubilantom čestitamo!

MEDICINSKA STROKA

Novosti v operativnem 
zdravljenju bolečine v križu
V zadnjih letih so bile v diagnostiko in zdravljenje bolečine 
v križu in sorodnih obolenj uvedene številne novosti. Po-
drobnejši opis bolezni, ki lahko povzročajo bolečino v križu, 
presega okvir tega prispevka, zato se bom v nadaljevanju 
posvetil le degeneraciji ledvenega diska, ki je daleč najpo-
gostejši vzrok za omenjene težave. 

Osnovni element zgradbe hrbtenice je vertebrodinamični 
segment (VDS), ki ga sestavljajo medvretenčna ploščica 
(intervertebralni disk) in parna fasetna sklepa. Medvretenč-
no ploščico tvori mehko hidrirano jedro (pulpozni nukleus), 
ki ga obdaja obroč iz čvrstega veziva (fibrozni anulus). Ce-
lotna zgradba nekoliko spominja na avtomobilsko pnevma-

tiko, le da za nadtlak v disku poskrbi sposobnost jedra za 
vezavo vode. VDS čvrsto, vendar gibljivo povezuje sosednji 
vretenci. 

S starostjo in vsakdanjimi (pre)obremenitvami se sposo-
bnost vezave vode v diskalnem jedru izgublja. Skozi drobne 
razpoke v anulusu prično pronicati nekatere v jedru prisotne 
snovi (fosfolipaza A2), ki povzročajo draženje živčnih kon-
čičev, ki z zunanje strani bogato oživčujejo medvretenčno 
ploščico – pojavi se bolečina v križu, ki lahko seva v sedalo. 
Anulus se lahko nenadoma tudi povsem pretrga, nukleus 
se izboči (hernija) in pritisne na živčno korenino, kjer ta za-
pušča hrbtenični kanal – poleg bolečine v križu se pojavi še 



16

Splošna bolnišnica Celje

bolečina vzdolž spodnjega uda, govorimo o išiasu. Proces 
staranja diska ponazarja slika 1.

Proces staranja medvretenčnega diska

Zdravljenje bolečine v križu je v večini primerov konzerva-
tivno. Zelo pomemben je prvi stik bolnika z zdravnikom. 
Mlajši bolniki so zaradi intenzivnosti bolečine ob njenem 
prvem pojavu zelo zaskrbljeni. Pojasnimo jim, da gre za sa-
moomejitveno stanje in je z vsaj 90 % verjetnostjo mogoče 
pričakovati umiritev bolečin brez specifičnega zdravljenja.
Počitek v postelji ni nujno potreben. Najprimernejša zdra-
vila so nesteroidni antirevmatiki (NSAR). Obstajajo čvrsti 
dokazi o koristnosti rednih vaj za hrbtenico, kadar boleči-
ne preidejo v kronično fazo (trajajo dlje kot tri mesece). Za 
operativno zdravljenje se odločamo, kadar se poleg bolečin 
pojavijo tudi nevrološki izpadi, predvsem mišične moči (pa-
reze). Pojav sfinkterskih motenj (uhajanje vode in/ali blata)
pomeni nujno stanje, ki ga večinoma povzroči večja, cen-
tralno ležeča diskalna hernija (sindrom konjskega repa). 
Možnosti zdravljenja bolečine v križu ponazarja slika 2.  

Možnosti zdravljenja bolečine v križu

Čeprav je laserska odstranitev diskalne hernije obetala ve-
liko, rezultati niso izpolnili pričakovanj. Perkutane tehnike 
so še v razvoju, največjo klinično uporabnost je dosegla en-
doskopsko podprta diskektomija. Na našem oddelku smo 
po ustreznem šolanju v letošnjem letu uvedli mikroskopsko 

diskektomijo, ki omogoča odstranitev hernije skozi bistveno 
krajši rez. Poseg je tehnično težavnejši zaradi zastarelega 
operacijskega mikroskopa, do bolnikov pa prijaznejši, saj 
omogoča hitrejšo pooperativno rehabilitacijo. V številnih 
raziskavah žal ni bilo mogoče dokazati razlike v dolgo-
ročnem uspehu zdravljenja, kadar so diskalno hernijo od-
stranjevali s klasično oziroma mikrokirurško tehniko. To je 
seveda razumljivo, saj pri obeh posegih odstranimo le pri-
tisk hernije na živčno korenino (in s tem odpravimo bolečino 
v spodnji okončini), sam disk pa ostane prizadet. Bolniki 
zato kljub operaciji pogosto še naprej čutijo bolečine v kri-
žu. Dokazano je, da je dolgoročni rezultat zdravljenja boljši 
pri tistih bolnikih, ki jim ob operaciji diskus hernije zatrdimo 
prizadeti VDS. Navedeno še posebej velja za raven L4-L5, 
ki je največji in najgibljivejši VDS ledvene hrbtenice (slika 
3). To seveda bistveno poveča možnost zapletov, podaljša 
in podraži zdravljenje, žal pa lahko povzroči tudi hitrejši pro-
pad sosednjih VDS, ki so zaradi izpada enega gibljivega 
člena primorani prevzeti večje obremenitve (slika 4). 

Stranski rentgenogram bolnika z masivno hernio diska 
na ravni L4-L5 – stanje po odstranitvi hernije in zatrditvi 
prizadetega VDS s pomočjo dveh titanijevih cilindrov 
(BAK kletk)

Sagitalni posnetek bolnika s prirojeno motnjo segmen-
tacije ravni L3-L4 z magnetno resonančnim tomogra-
fom. Vidna je degeneracija obeh sosednjih (preobreme-
njenih) VDS
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Zavedajoč se potencialno škodljivega vpliva zatrditve po-
sameznega VDS in ohrabreni z dobrimi izkušnjami po ar-
troplastiki velikih sklepov (kolk, koleno, rama), iščemo orto-
pedi podobne rešitve tudi za hrbtenico. Čeprav je od prve 
vstavitve umetne medvretenčne ploščice ledvene hrbtenice 
minilo že nekaj desetletij, je z razvojem tehnologije izdelave 
vsadkov hrbtenična artroplastika deležna vse večje pozor-
nosti. Nedavno objavljeni rezultati spremljanja bolnikov z 
minimalno opazovalno dobo 10 let so vzpodbudni. Podo-
bne so tudi naše izkušnje (slika 5). Diskalno endoprotezo 
na našem oddelku uspešno vgrajujemo od leta 2002 dalje.  
Pri postavitvi indikacije smo previdni, saj menimo, da ledve-
na artroplastika ni nadomestilo za zatrditev, temveč mora 
biti z njo v ravnovesju. Poleg tega je odstranitev diskalne 
endoproteze iz kateregakoli razloga (premik, omajanje, 
vnetje) zaradi neposredne bližine velikih žil zelo zapleten 
kirurški poseg. Alternativno rešitev predstavlja vgradnja di-
namičnega notranjega fiksatorja, ki zaradi elastične zveze
med transpedikularnimi vijaki omogoča stabilno, vendar ne 
povsem togo podporo prizadetemu VDS (slika 6). Z vgrad-
njo dinamičnega fiksatorja (Dynesys) smo kot prvi v Slove-
niji pričeli v letu 2006. 

Stranski rentgenogram bolnika z dolgotrajno in nev-
zdržno bolečino v križu zaradi degeneracije dveh ledve-
nih diskov – stanje po vstavitvi diskalnih endoprotez

Stranski rentgenogram bolnika z dolgotrajno boleči-
no v križu in levi spodnji okončini zaradi degeneracije 
dveh ledvenih diskov – stanje po dekompresiji korenov 
in dinamični stabilizaciji

Zaradi staranja prebivalstva se hrbtenični kirurgi vse pogo-
steje srečujemo z bolniki, pri katerih je prišlo do propada šte-
vilnih VDS ledvene hrbtenice. Zanje je zaradi zmanjšanega 
premera hrbteničnega kanala (spinalna stenoza) značilna 
predvsem motnja hoje. V mirovanju in v sključenem pol-
ožaju posebnih težav nimajo, ne zmorejo pa daljše vzrav-
nane hoje, saj se jim med njo pojavijo neznosne bolečine 
in odpovedovanje nog (nevrogena klavdikacija). Morajo se 
ustaviti, nasloniti, pripogniti ali sesti, da lahko po nekaj mi-
nutah s potjo nadaljujejo. Včasih ne zmorejo niti nekaj deset 
metrov hoje. Pomagamo jim z operativno sprostitvijo hrbte-
ničnega kanala. Kadar je os hrbtenice zaradi degenerativ-
nih sprememb motena (skolioza, spondilolisteza) oziroma 
povzročimo nestabilnost pri sami operaciji zaradi potrebne 
izdatne odstranitve fasetnih sklepov, ki utesnjujejo hrbtenič-
ni kanal (slika 7), opravimo sočasno zatrditev z notranjim 
fiksatorjem (slika 8).

Algoritem operativnega zdravljenja spinalne stenoze

76-letna bolnica s spinalno stenozo. Na levi sliki je pri-
kazan lumbosakralni radikulogram (LSR), s puščicami 
so prikazana mesta najizrazitejšega zoženja spinalnega 
kanala. Sosednji sliki prikazujeta standardni rentgeno-
gram ledvene hrbtenice po obsežni dekompresiji spi-
nalnega kanala in stabilizaciji z notranjim fiksatorjem.
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Asist. dr. Samo K. Fokter, dr. med.
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe

Okužba z virusom hepatitisa C 
pri uživalcih drog
Poročilo s strokovnega sestanka marca 2007 v Ljubljani
Marca letos je Klinika za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja v Ljubljani skupaj s Centrom za zdravljenje odvis-
nosti od prepovedanih drog, ki deluje v okviru Psihiatrič-
ne klinike v Ljubljani, organizirala strokovno srečanje o 
okužbah z virusom hepatitisa C (HCV) pri uživalcih drog. 
Strokovnega sestanka se je udeležilo dvesto obiskovalcev, 
predvsem zdravstvenih delavcev iz 18 slovenskih Centrov 
za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (CPZO). 
Namen srečanja je bil informiranje o najnovejših dosežkih 
s področja hepatitisa C in predstavitev slovenskih smernic 
obravnave in zdravljenja s HCV okuženih uživalcev drog. 
Ocenjujejo, da je v Sloveniji preko 12.000 uživalcev prepo-
vedanih drog, mnogi med njimi so zelo problematični, saj 
jemljejo katere koli droge (kokain, heroin, marihuana, amfe-
tamini, pomirjevala…) na kakršen koli način, torej si drogo 
vbrizgavajo, kadijo ali snifajo. Najbolj problematično je, da 
so uživalci droge vse mlajši, da so različne droge vedno bolj 
dostopne in iz leta v leto cenejše (heroinu je cena v zadnjih 
petnajstih letih padla za 3- do 4-krat). Večina odvisnikov je 
starih od 23 do 28 let (od 12 do več kot 50 let). 
Okoli 5000 narkomanov se zdravi v slovenskih Centrih za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnikov od drog. Takšnih, ki 
so vključeni v t. i. substitucijske programe, je bilo lani okoli 
2600, od tega je večina jemala metadon. 
Okoli tisoč odvisnikov se zdravi tudi v t. i. nizkopražnih pro-
gramih preko Stigme, Aids fundacije Robert, Svita in drugih, 
okoli petsto do šeststo pa se jih zdravi v komunah. Tako 
ocenjujemo, da ima zdravstvena služba v Sloveniji stik z 
dobro polovico uživalcev drog, Slovenija bo v letošnjem juli-
ju gostiteljica prve svetovne konference o zdravljenju odvis-
nikov od opiatnih drog s substitucijskimi zdravili (metadon, 
suboteks, substitol, t.j. pegilirani morfij), kar je prav gotovo
veliko priznanje slovenskim psihiatrom ter njihovim progra-

mom in modelom odvajanja odvisnosti od prepovedanih 
drog.  V zadnjih letih pa so vedno tesnejše povezave tudi 
med psihiatri in infektologi, predvsem zaradi preprečeva-
nja in zdravljenja odvisnikov z virusnimi hepatitisi, okužbo s 
HIV in aidsom. Čeprav je v marsikateri državi več kot 90 % 
zasvojenih z drogo okuženih s HCV, pa je lanskoletna pre-
iskava v Sloveniji pokazala, da je pri nas okužena le slaba 
četrtina. Tistih, pri katerih so v krvi našli tudi HCV, pa je še 
manj. 
Poleg programov ozaveščanja odvisnikov o nevarnosti pre-
velikih odmerkov sočasno poteka tudi ozaveščanje o nevar-
nosti okužbe s hepatitisom C, ki je najpogostejša okužba, 
ki se prenaša med uživalci prepovedanih drog. Čeprav je 
droge še vedno največ na Obali, pa ji sledijo večja mesta 
in uporaba drog se je močno razširila tudi v Celju in okoli-
ci, zlasti v Žalcu in Velenju. V ambulanti za hepatitis Od-
delka za infekcijske bolezni in vročinska stanja že vrsto let 
uspešno zdravimo več deset odvisnikov od prepovedanih 
drog, nekateri so tudi na nadomestnem zdravljenju, drugi 
pa so nekdanji uživalci drog. Večinoma zdravimo kronični 
hepatitis C. 
V uvodnem predavanju na srečanju v Ljubljani je prof. dr. 
Mario Poljak, sicer predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in 
molekularno diagnostiko v Ljubljani, predstavil diagnostiko 
okužbe s HCV s poudarkom na presejalnem testu za dolo-
čanje protiteles proti HCV (anti HCV) in molekularni metodi 
PCR za določanje navzočnosti HCV (RNA HCV). 
Asist. Andrej Kastelic, ki je vodja Centra za zdravljenje od-
visnosti od prepovedanih drog v Ljubljani, je nato predstavil 
razširjenost okužb z virusom hepatitisa A (HAV), virusom 
hepatitisa B (HBV), HCV in virusom aidsa (HIV) v progra-
mih zdravljenja opioidne odvisnosti z nadomestnimi zdravi-
li. Poudaril je pomen partnerskega odnosa med pacientom 
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in terapevtom kot osnovo za  uspeh zdravljenja. Priporočil 
je izboljšanje preventivnih programov za parenteralne uži-
valce drog, da bi jih pritegnili in vzpodbujali k odvajanju od 
droge in morebitnemu zdravljenju okužbe s HCV. 
V substitucijske programe je danes vključenih 2297 bolnikov 
- odvisnikov, 1442 jih je izpolnilo posebne vprašalnike (63 
%). Večina, tj. 83 %, se od droge odvaja z metadonom, 12 
% s suboteksom  in 5 % s substitolom. Moških narkomanov 
je 76 %, okoli 90 % je starih od 20 – 40 let. Heroin si 75 % 
vbrizgava, 18 % inhalira, 6 % pa vpihuje. Okoli 60 % heroin 
uporablja od enega do šestih let. Okoli 5 % oseb v progra-
mih ni bilo nikoli testiranih na anti HCV, sicer pa je anti HCV 
pozitivnih 26 % (316 odvisnikov v Sloveniji), od tega ima 
161 oseb (50,9 %) v  krvi RNA HCV po metodi PCR in vsi 
ti tudi potrebujejo zdravljenje. Proti hepatitisu B je cepljenih 
okoli 80 % narkomanov,  proti hepatitisu A le 1 %. 
Doc. dr. Mojca Matičič s Klinike za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja v Ljubljani je predstavila novosti pri zdrav-
ljenju hepatitisa C in slovenske izkušnje. Uspeh zdravljenja 
s kombinacijo pegilirani interferon alfa in ribavirin je pri vi-
rusnem genotipu 1 od 42 – 52 %, pri genotipu 2 in 3 pa okoli 
84 %. Med odzivniki na zdravljenje ločujemo: hitre, počas-
ne, delne in popolne. Odziv na zdravljenje lahko izboljša-
mo z optimiziranjem priporočil zdravljenja in uporabo novih 
zdravil (zaviralci HCV proteaz in polimeraz). Predstavljene 
so bile sheme zdravljenja (splošne in individualne) in stran-
ski učinki zdravil. Zavzemati se je potrebno, da bolniki, ki 
so na zdravljenju, ne uživajo alkoholnih pijač in nimajo pre-

komerne telesne teže ter inzulinske odpornosti. Za pričetek 
zdravljenja sta potrebni psihološka priprava in motivacija. 
Zdravnik mora motivirati za zdravljenje predvsem bolnike z 
genotipom 1 in napredovalo jetrno fibrozo (v stadijih od 2 do
6). Ti namreč potrebujejo najdaljše zdravljenje (1 do 2 leti). 
Pri zdravljenju je nujno sodelovanje s strokovnjaki CPZO. 
Psihiatrinji iz Ljubljane, dr. Mirjana Delič in dr. Nuša 
Šegrec, sta ob koncu srečanja predstavili stranske učin-
ke zdravljenja z interferonom – predvsem razpoloženjske 
motnje in anksioznost. Če so te težave obstajale že pred 
zdravljenjem, sta priporočili uporabo antidepresivov (eksci-
talopram, citalopram in druge) že dva tedna pred začetkom 
zdravljenja. Priporočeno je bilo multidisciplinarno in indivi-
dualno zdravljenje. 
Sestanek smo zaključili s predstavitvijo slovenskih smernic 
obravnave in zdravljenja s HCV okuženih uživalcev drog, ki 
bodo objavljene kasneje tudi v ISIS-u. 
Po končanem uradnem delu posveta smo ob prigrizku vro-
čo razpravo nadaljevali še v pozne popoldanske ure. Vsi 
udeleženci posveta smo spoznali, da bomo le s tesnejšimi 
stiki in slogo lahko dosegli še boljše rezultate pri zdravlje-
nju virusnega hepatitisa C, s tem pa bomo prispevali tudi 
k zmanjšanju legla virusa pri odvisnikih od prepovedanih 
drog. 

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

Spremljanje odpornosti izbranih 
bakterij proti protibakterijskim 
zdravilom v Splošni bolnišnici Celje
Pojav proti vancomicinu odpornega enterokoka (VRE) v 
slovenskih bolnišnicah
V zaključno poročilo Komisije za obvladovanje bolnišničnih 
okužb (KOBO) za l. 2006 smo zapisali, da hrabrijo epide-
miološki podatki o upadanju na meticilin odpornega stafi-
lokoka (MRSA), s katerim se sicer intenzivno ukvarjamo 
že skoraj deset let. Začetno število bolnikov z MRSA se je 
močno zmanjšalo (l. 2001 – 356 primerov, l. 2006 – 110 pri-
merov) in še  naprej upada, saj smo jih v letošnjem prvem 
četrtletju odkrili le 22. Pri večini je šlo za bolnike, ki so bili 
MRSA pozitivni že ob prihodu v bolnišnico. 
Ob koncu l. 2006 smo v naši bolnišnici odkrili povečano 
število bolnikov z navzočnostjo gram negativnih bakterij, 
večkrat odpornih zlasti proti betalaktamskim antibiotikom 
(ESBL+ bakterije) predvsem iz vrst enterobakterij (klebsie-
la, ešerihija koli, proteus spp, salmonele). Skupaj je bilo v l. 

2006 registriranih 85 takšnih bolnikov, prejšnja leta pa smo 
letno v kliničnih vzorcih našli  ESBL+ bakterije le pri okoli 
dvajsetih bolnikih. (Monitor št. 5, dec. 2006) 
Kljub poostrenim higienskim ukrepom in odvzemanjem 
vzorcev urina in blata pri bolnikih s povečanim tveganjem 
(premestitve bolnikov iz domov za ostarele in bolnišnic) šte-
vilo bolnikov, naseljenih z ESBL+ bakterijami, še narašča. 
Pri večini gre le za kolonizacijo, prepoznano že ob spre-
jemu, redki so tisti, ki jim ESBL+ bakterija povzroči klinično 
izraženo bolezen. 
V prvem četrtletju letošnjega leta smo registrirali že 55 ES-
BL+ bolnikov, sedaj prevladuje ešerihija koli.
V zadnjem času, zlasti od decembra 2006, opažajo pri bol-
nikih, ki jih zdravijo v Kliničnem centru v Ljubljani, povečano 
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število nosilcev proti vankomicinu odpornega enterokoka 
(VRE - lani 45 primerov, običajno je bilo povprečno letno 
prepoznano 10 do 20 primerov). Predvsem v Kliničnem 
centru, pa tudi v bolnicah na Jesenicah in v Mariboru so 
v prvem letošnjem četrtletju odkrili že preko 50 bolnikov, 
koloniziranih z VRE. Kljub skrbnemu mikrobiološkemu 
spremljanju  kužnin (zlasti brisov rektuma in blata) v celjski 
bolnišnici VRE doslej še nismo odkrili.  
O VRE so prvič poročali že l. 1987 v ZDA. Ta bolnišnična 
okužba je bila med vodilnimi in se je kazala predvsem kot 
okužba ledvic ali srca oz. kot septično stanje. Čeprav je mo-
žen tudi spontan pojav odpornosti proti glikopeptidom (van-
komicin, teikoplanin), pa je večinoma glavni razlog za pojav 
tovrstne odpornosti neracionalna uporaba glikopeptidov. 
Znana sta dva fenotipa pridobljene odpornosti, Van A in Van 
B. Van A omogoča prisotnost vsaj petih genov, ki s svojimi 
encimskimi produkti onemogočijo delovanje vankomicina in 
teikoplanina. Enterokoki genotipa Van B so odporni le proti 
vankomicinu. 

Enterokoki so sicer del normalne bakterijske populacije v 
črevesju človeka in toplokrvnih živali. Občasno so lahko z 
njimi poseljeni tudi ustna votlina, sluznica vagine in distalni 
del sečnice. Kot povzročitelja okužb poznamo predvsem 
Enterococcus faecalis in v manjši meri Enterococcus 
faecium. Poleg odpornosti proti ampicilinu in aminogliko-
zidom so nekateri enterokoki, predvsem E. faecium, razvili 
tudi odpornost proti glikopeptidom (proti vankomicinu in/ali 
teikoplaninu). Kadar proti vankomicinu odporni enterokoki 
povzročijo okužbo, imamo na voljo zelo omejene možnosti 
antibiotičnega zdravljenja. Enterokoki imajo nizko stopnjo 
patogenosti in pri veliki večini bolnikov – nosilcev VRE gre 
le za kolonizacije in ne okužbe. Obstaja pa nevarnost, da se 
mehanizem odpornosti proti vankomicinu s pomočjo izme-
njave genskega materiala prenese na druge, bolj patogene 
bakterije, kot je npr. Stafilokok aureus (VRSA) in strepto-
koke. Zaradi tega je potrebno izvajati ukrepe, s katerimi 
zmanjšamo možnost prenosa VRE med bolniki/oskrbovan-
ci (»kohortiranje«).  Predvsem pa se je potrebno zavedati, 
da vsa najpomembnejša strokovna literatura poudarja, da 
nosilstvo VRE (enako velja tudi za druge večkratno od-
porne bakterije) nikakor ni kontraindikacija za sprejem 
tovrstnih bolnikov v dom starejših občanov ali katero 
drugo ustanovo, saj ob izvajanju higienskih ukrepov taki 
bolniki/oskrbovanci ne predstavljajo tveganja za ostale 
oskrbovance v ustanovi. 

VRE sčasoma začne izginjati, še posebej, če nosilec VRE 
ni bil zdravljen z antibiotiki. Pri nekaterih nosilcih je lahko 
VRE prisoten dalj časa, več mesecev ali izjemoma celo let. 
Literatura običajno navaja, da lahko štejemo nosilca VRE 
za negativnega, če so trije zaporedni vzorci blata ali brisi 
rektuma, ki so odvzeti v razmakih po en teden oz. vsaj v 
razmakih po 48 ur, negativni. 

Okužba se najpogosteje prenaša z rokami zdravstvenega 
osebja. Na roke osebja pride VRE pri dotikanju bolnika/
oskrbovanca ali njegove okolice. Zato je zelo pomembno, 

da zaposleni dosledno upoštevajo indikacije za higieno rok 
in uporabo zaščitnih rokavic. Kadar osebje pride v bližnji stik 
s koloniziranim oskrbovancem (npr. pri izvajanju posteljne 
kopeli),  je pomembna tudi zaščitna uniforma (uporaba za-
ščitnega plašča/predpasnika) ter razkuževanje površin in 
pripomočkov v neposrednem okolju nosilca VRE. 

Oskrbovancem, ki lahko sami skrbijo za osebno higieno 
in higieno bivalnega okolja, ni potrebno omejevati njihovih 
socialnih stikov z drugimi oskrbovanci, svojci in osebjem.  
Pomembno pa je zdravstveno-vzgojno delo. Kolonizirane 
oskrbovance je potrebno poučiti o higieni rok in jim razložiti, 
da si morajo po uporabi stranišča, pred jedjo in vedno, pre-
den zapustijo svojo sobo, temeljito umiti roke. 

V sobi, v kateri je nastanjen nosilec VRE, naj ne bo nasta-
njen tudi oskrbovanec, pri katerem obstaja večje tveganje 
za okužbo (npr. da ima vstavljen urinski kateter, veliko rano, 
dobiva imunosupresivna zdravila itd.) in tudi ne oskrbova-
nec, ki je nosilec MRSA ali nosilec proti betalaktamskim 
antibiotikom odpornih bakterij (ESBL + bakterij). 

Pri bolnikih – nosilcih VRE je potrebno opredeliti, kdaj gre 
za kolonizacijo in kdaj za okužbo z VRE. Zdravimo le okuž-
bo in ne kolonizacije!

Odvzem bakterioloških vzorcev pri osebju ni potreben. Ob 
upoštevanju higienskih ukrepov ni nevarnosti, da bi obole-
vale zdrave osebe, ki delajo z oskrbovanci – nosilci VRE. 
Kljub temu pa tam, kjer je to možno, priporočajo tudi »ko-
hortiranje« (ločevanje) osebja. 

KOBO v naši bolnišnici je nedavno obvestila oddelke o po-
večani budnosti zaradi pojava VRE v slovenskih bolnišnicah. 
Priporočili smo poleg poostrenega higienskega nadzora tudi 
dosleden odvzem nadzornih kužnin (blato, bris rektuma) pri 
vseh bolnikih, ki so premeščeni v našo bolnišnico iz drugih 
bolnišnic in Kliničnega centra v Ljubljani, zlasti Klinike za 
hematologijo in Kirurške intenzivne klinike. V naši bolnišnici 
sicer že več kot 10 let spremljamo rabo protimikrobnih zdra-
vil, od l. 2000 pa spremljamo tudi izbrane bakterijske seve 
v smislu pogostosti izolacij v bolnišničnih vzorcih in njiho-
ve odpornosti na uporabljena protimikrobna zdravila. Med 
sedmimi bakterijami spremljamo tudi trende občutljivosti na 
antibiotike pri enterokoku fekalis in enterokoku fecium. Po-
rasta odpornosti enterokokov proti ampicilinu sicer nismo 
ugotovili, treba pa je poudariti visoko odpornost e. fecium 
na ampicilin (90 %!) in kinolone (97 %!).
O VRE smo maja letos razpravljali tudi v Nacionalni komi-
siji za obvladovanje bolnišničnih okužb (NAKOBO)  in 7. 
6. na slovenskem mikrobiološkem sestanku v Ljubljani. O 
VRE je poročala mikrobiologinja Jana Kolman, dr. med. Če 
bo potrebno, bomo sprejeli še dodatne higienske ukrepe, 
pripravljamo pa tudi obširnejše informativno gradivo in zlo-
ženko o VRE. 

Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., svetnik
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
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42. Srečanje Evropskega 
združenja za študij jetrnih 
bolezni (EASL) od 11. do 15. 
aprila 2007 v Barceloni

Slovenski infektologi, ki se ukvarjajo z virusnim hepatitisom, na srečanju 
v Barceloni

Srečanja se je udeležilo preko 5000 
strokovnjakov s področja hepatologije 
z vsega sveta, razen Amerike. Podo-
bno srečanje namreč vsako leto jeseni 
pripravljajo tudi Američani. Iz Slovenije 
se je kongresa udeležilo pet zdravnikov 
infektologov in mikrobiolog iz Ljubljane, 
Maribora in Celja. 
Najpomembnejša predavanja so pote-
kala v glavni hali A velikega kongres-
nega centra, večinoma sočasno pa so 
bila tudi predavanja v še šestih manjših 
dvoranah, ki sprejmejo okoli 300 udele-
žencev. Bilo je tudi več satelitskih sim-
pozijev in »podiplomskih« srečanj. 
Po otvoritveni svečanosti so bila prvi 
dan predavanja posvečena petim te-
mam: zdravljenju  hepatitisa C, zamaš-
čenosti jeter, uravnavanju delovanja 
hepatocitov, jetrni imunologiji in  presa-
ditvi jeter pri jetrnem odpovedovanju. 
Drugi dan je bil namenjen različnim te-
mam, predvsem pa zdravljenju hepati-
tisa B, toksičnega hepatitisa (zdravila, 
alkohol), primarnega sklerozantnega 
holangitisa, primarne biliarne ciroze, 
jetrne ciroze, jetrnega karcinoma, he-
patorenalnega sindroma in akutni jetrni 
odpovedi. 
Tretji dan je bil posvečen jetrni hole-
stazi, fibrogenezi, molekularni biologiji,
metaboličnem sindromu, avtoimuni je-
trni bolezni in hepatitisom, ki privedejo 
do presaditve jeter. 
Zadnji dan je tekla beseda predvsem o 
virusnem hepatitisu C in komorbidnosti 
(HIV). V posebni dvorani je bilo pred-
stavljenih blizu 800 posterjev. Potek 
celotnega kongresa je bil predstavljen 
na zgoščenki in kot suplement revije 
Journal of Hepatology, ki ga je izdala 
založniška hiša Elsevier. Na 55 straneh 
je objavljenih 128 najpomembnejših 
predavanj, ki so razdeljena v 12 sklo-

pov (virologija in zdravljenje hepatitisa 
B in C, jetrna imunologija, fibrogeneza,
holestaza, vnetje in proliferacija, mole-
kularna baza jetrnega raka, zamašče-
nost jeter, jetrna odpoved in transplan-
tacija ter zapleti jetrne ciroze).  
Sam sem spremljal predvsem tematiko 
virusnih hepatitisov, jetrnega raka in 
jetrnih bolezni, ki so pomembne v dife-
rencialni diagnostiki infektologa. Ome-
nim naj le nekaj zanimivih predavanj in 
novosti s kongresa. 
Na področju virusnega hepatitisa C so 
Esteban in Silva ter Zeuzem s sod. 
poročali o vlogi zgodnjega virološkega 
odgovora pri racionalizaciji zdravljenja 
najbolj ogroženih bolnikov s hepatiti-
som C. Poudarili so določanje virusne-
ga bremena (t.j. kakovostno določanje 
virusa hepatitisa C v krvi) četrti teden 
po pričetku kombiniranega zdravljenja 
s pegiliranim interferonom in ribaviri-
nom pri kroničnih bolnikih s hepatitisom 
C, ki se zdravijo prvič (t. i. »naivni bol-
niki«). Pri bolnikih z genotipom virusa 

hepatitisa C (HCV) 1, katere moramo 
zaradi običajno slabšega terapevtske-
ga odziva zdraviti vsaj leto dni, lahko 
v primeru, da že po mesecu dni zdrav-
ljenja pride do pomembnega zmanj-
šanja virusnega bremena, predvideno 
kuro skrajšamo na pol leta. Podobno 
velja za kronične bolnike s HCV z ge-
notipom 3, ki jih predvidevamo zdraviti 
pol leta s kombinacijo zdravil. Pri hitrih 
odzivnikih z genotipom 3 HCV lahko 
zdravljenje tako zaključimo že v treh 
mesecih. Raziskave so pokazale, da ni 
statistično pomembnih razlik v trajanju 
virusnega odziva med 3- in 6-mesečno 
terapevtsko kuro (Hoffmann s sod). 
Schiff je poročal o pomenu virusnega 
odgovora pri bolnikih s kroničnim he-
patitisom C, ki se po mesecu dni niso 
zadovoljivo odzvali na kombinirano 
zdravljenje. Virusni odziv so preverja-
li 12. teden zdravljenja. Če tudi v tem 
času ni prišlo do pomembnega zmanj-
šanja količine virusa v krvi, so predla-
gali ukinitev zdravljenja. To velja zlasti 
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za bolnike, ki se zdravijo drugič, ker 
prvič zdravljenje ni bilo uspešno (neod-
zivni bolniki) oz. je kmalu po končanem 
zdravljenju prišlo do ponovitve bolezni 
(recidivni bolniki). 
Avtor ugotavlja slabši odziv predvsem 
pri starejših od 65 let, moških, bolni-
kih z genotipom HCV 1 in bolnikih z 
visokim začetnim virusnim bremenom. 
Stopnja jetrne fibroze pred začetkom
zdravljenja naj ne bi vplivala na uspeš-
nost zdravljenja. 
Rincon s sod. ugotavlja v svoji razis-
kavi relativno dober terapevtski učinek 
tudi pri bolnikih s kroničnim hepatitisom 
C, pri katerih je bolezen napredovala do 
jetrne ciroze. Ugotavljali so zmanjšanje 
portalnega pritiska, zmanjšanje krvavi-
tev iz požiralnika, ascitesa, bakterijskih 
okužb in redkejši pojav hepatorenalne-
ga sindroma. 
Marcellin in sod. so prikazali rezultate 
raziskave (klinična faza 3), v kateri so 
ribavirin v kombinaciji s pegiliriranim in-
terferonom pri kroničnih bolnikih z na-
predovalim hepatitisom C nadomestili 
z taribavirinom, ki se ne nabira v eri-
trocitih. Poročali so o kar trikrat manj-
šem pojavu slabokrvnosti, ki je sicer 
neredko stranski učinek zdravljenja z 
ribavirinom.  
Alberti s sod. je prikazal analizo šestih 
raziskav, ki so preučevale uspešnost 
zdravljenja kroničnega hepatitisa C s 
standardnim kombiniranim zdravlje-
njem. Analiza je zajela blizu 4000 naiv-
nih bolnikov, ki so se zdravili od pol do 
enega leta. Pri bolnikih z genotipom 1 
HCV je bil trajen virusni odziv od 39 do 
60 %, pri bolnikih z genotipoma HCV 2 
in 3 pa od 71 do 87 %. 

Na področju virusnega hepatitisa B 
so avtorji preučevali predvsem uspeš-
nost zdravljenja z novim nukleozidnim 
analogom telbivudinom, zdravljenje z 
adefovirjem, klinično uporabnost pre-
poznavanja genotipov virusega hepa-
titisa B (HBV) in soodvisnost med dol-
žino zdravljenja in pojavom odpornosti 
na kombinirane nukleoz(t)ide. Tako so 
Marcellin in sod. ter Poynard s sod. 
poročali, da se telbivudin v primerjavi 
z adefovirjem kaže kot močnejše in 
»hitrejše« protivirusno sredstvo. Vsi pa 

so ugotavljali, da do ponovitve bolezni 
prihaja pogosteje pri bolnikih z visokim 
začetnim virusnim bremenom. 
Liu in Kao sta prikazala pomen dolo-
čanja genotipov HBV (poznamo 8 ge-
notipov HBV, ki jih označujejo od A do 
H) za ugotavljanje prognoze uspešno-
sti protivirusnega zdravljenja. V Evropi 
prevladujeta predvsem genotipa HBV 
A in B. 
Stephanos in sod. so poročali od dol-
goletnem (1 do 5 let) zdravljenju HBeAg 
negativnih kroničnih bolnikov s hepati-
tisom B z adefovirjem. Slednji se sicer 
slabše odzovejo na zdravljenje kakor 
HBeAg pozitivni bolniki. Od 185 pre-
iskovancev je v povprečno 240 tednih 
virusno breme izgubilo 69 % bolnikov, 
pri 11 % pa se je razvila odpornost na 
adefovir. Pomembnih stranskih učinkov 
zdravila pa niso ugotovili. 
Lampertico in sod. so opozorili na 
pomen kombiniranega zdravljenja pri 
kroničnih bolnikih s hepatitisom B. 
Poudarili so pomembno razliko med 
fenotipično in genotipično odpornostjo 
na lamivudin in manjši klinični pomen 
genotipične odpornosti. Kombinirano 
zdravljenje z lamivudinom in adefovir-
jem je pomembno tudi zato, ker lami-
vudin lahko obvaruje pred genotipsko 
odpornostjo pri adefovirju. 
Marcellin in sod. so poročali tudi o 
relativno dobrih rezultatih triletnega 
zdravljenja 350 bolnikov s kroničnih 
hepatitisom B s pegiliranim interfero-
nom alfa v kombinaciji z lamivudinom 
ali brez njega. Dolgotrajni virusni odziv 
so ugotovili pri več kot tretjini bolnikov. 

Lovet je z 39 sodelavci poročal o 
zdravljenju hepatocelularnega karcino-
ma predvsem z vidika novih terapevt-
skih pristopov. Jetrni rak je velik zdrav-
stveni problem povsod po svetu, zlasti 
pa v Aziji in Afriki. Je peti do sedmi naj-
pogostejši rak pri moških in ženskah. 
Letno ugotavljajo preko pol milijona 
novih bolnikov, skoraj toliko pa jih letno 
tudi umre. V Evropi pomenijo največje 
tveganje za jetrni rak kronični hepatitis 
C, alkohol in različni toksini iz okolja. 
Kronični hepatitis B pa predstavlja dosti 
večje tveganje za razvoj jetrnega raka 
v Aziji in Afriki. V Evropi kar v 60 do 75 

% odkrijemo jetrni rak žal že v napre-
dovalih stadijih, ko resekcija jeter ni več 
učinkovita. Vrsto zdravljenja določajo 
tri merila: stadij tumorja, stopnja priza-
detosti jetrne funkcije in splošno stanje 
bolnika. Le v zelo zgodnjem stadiju (0) 
je možna kirurška resekcija. V nasled-
njih stadijih uporabljajo radiološko abla-
cijo, kemično embolizacijo in injiciranje 
etanola. V napredovalih stadijih so na 
voljo le še različni multikinazni inhibitor-
ji (obeta sorafenib), v končnih stadijih 
pa lahko zdravimo le še simptomatsko 
(paliativno). 

Leuschner je predstavil današnje vi-
dike diagnostike, diferencialne diagno-
stike in zdravljenja nealkoholnega ste-
atohepatitisa, avtoimunega hepatitisa, 
primarne biliarne ciroze, avtoimunega 
holangitisa in primarnega sklerozant-
nega holangitisa. Razen pri avtoimu-
nem hepatitisu, kjer zdravljenje temelji 
na glukokortikoidih v kombinaciji s cito-
statiki in drugih imunosupresivnih sred-
stvih, pride pri vseh drugih omenjenih 
jetrnih obolenjih v poštev zdravljenje 
z žolčno, t.j. ursodeoksiholno kislino. 
Opozoril je na ne tako redek pojav pre-
krivanja dveh sočasnih jetrnih bolezni 
(overlap sindrom), kjer je vselej potreb-
no kombinirano zdravljenje: glukokorti-
koid, citostatik (azatioprin) in ursodeok-
siholna kislina, morebitno endoskopsko 
širjenje žolčnih izvodil, neredko pa je 
potrebna presaditev jeter. 

Udeleženci srečanja smo se v okviru 
kongresa udeležili tudi številnih stro-
kovnih in družabnih srečanj. Izmenjava 
izkušenj in plodne razprave, zlasti ob 
predstavitvah težkih kliničnih primerov 
bolezni, so nam prav gotovo razjasni-
le prenekatere dileme, odprli pa so se 
nam tudi novi pogledi in razmišljanja, 
kar vse doprinaša k racionalnejšim kli-
ničnim pristopom k zdravljenju jetrnih 
bolezni. 

Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. 
med., svetnik

Oddelek za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja
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Poročilo s pediatričnega 
infektološkega kongresa
Porto, 2. do 4. 5. 2007

Porto

Kongres je potekal v slikovitem starem portugalskem me-
stu Portu, ki leži ob reki Douro, oziroma ob njenem izlivu 
v Atlantski ocean. Da ni bilo prav vse idilično, je poskrbel 
portugalski letalski prevoznik, saj je moj sopotnik gospod 
Samsonite pripotoval za mano šele po 24 urah. Tako sem 
dodobra spoznala letališče tega sicer res lepega mesta. 
Mesto je po svetu znano po bogati zgodovini in tudi po iz-
redno kakovostnem vinu portu. Služi kot desertno vino in ga 
izdelujejo po posebnem postopku s predčasnim ustavlja-
njem vrenja, zato je izredno sladko, visoka stopnja alkohola 
pa je posledica dodanega žganja. 
Ker se nisem udeležila kongresa enologov, predstavljam  
novosti pediatrične infektologije.

Opozorili so nas, da epidemije še niso izkoreninjene, in 
pretresajo tudi razvite države. Obsežna epidemija ošpic 
med romunskimi romskimi otroki je izbruhnila v letu 2005 
in 2006. 
Tudi varicella se pojavlja v večjih ali manjših epidemijah, 
bolezen pa je problematična zaradi možnih resnih zapletov 
tudi v smislu dodatnih bakterijskih okužb ali zapletov, pov-
zročenih po imunogeni poti.
Cepljenje proti varicelli bi bilo zato smiselno vključiti v na-
cionalne programe cepljenja otrok.

Herpes zoster pri otrocih ni tako redko obolenje, kot so pred-
videvali v preteklosti. Vse bolj jasno postaja, da obolevajo 
imunsko zdravi otroci. Domnevajo, da pri otrocih postaja po-
gostejši zaradi njihovega vse bolj stresnega življenja. Stres 
bi naj namreč bil eden od povzročiteljev reaktivacije VZV.
Herpes viruse označuje sposobnost latence in reaktivacije 
v gostitelju. Alfa herpes virusi (HSV in VZV) ostanejo la-
tentni v nevronih senzoričnih ganglijev. Gre za dolgo živeče 
celice, ki se ne delijo, in virusi v njih mirujejo. Gama herpes 
virusi (EBV,  CMV) pa ostajajo latentni v limfocitih tipa B. 
Mehanizmi vzdrževanja latentnega stanja še niso v celo-
ti pojasnjeni. Odkritje s herpes virusi kodirane mikroRNA 
kot regulatorja genske ekspresije vodi v boljše razumevanje 
herpes virusne reaktivacije. Potekajo klinične raziskave v 
smeri nove diagnostike latentnih virusov, odkrivanja prvih 
znakov njihove reaktivacije, predvsem v smislu zdravljenja 
oziroma preprečevanja reaktivacije latentnih virusov pri 
imunokompromitiranih bolnikih.

Pred kratkim na novo opisani respiratorni virus, ki se širi zla-
sti med otroci v bolnišnicah, je humani  boca virus (HboV). 
Povzroči težje okužbe dihal zlasti pri majhnih otrocih, podo-
bno kot RSV in metapnevmovirus. Začeli so ga povezovati 
z Mb. Kawasaki kot možnim sprožilcem te bolezni. Mb. Ka-
wasaki je obolenje, pri katerem se razvije akutni vaskulitis 
malih žil, v 20 % se pojavljajo koronarne anevrizme. Ob-
stajajo številne domneve o različnih bakterijskih, še bolj pa 
virusnih povzročiteljih, ki pa jih do sedaj še niso dokazali. 
Francozi so pri teh bolnikih (malo število bolnikov) v brisu 
nazofarinksa našli humani boca virus in postavili hipotezo, 
da je morda povzročitelj oziroma eden od povzročiteljev bo-
lezni. Priporočajo nove raziskave v to smer.

Približno 50 % virusnih meningitisov in encefalitisov ostaja 
etiološko neopredeljenih. V Avstriji so s PCR metodo  pre-
učevali likvorje bolnih otrok na različne viruse in  ugotovili, 
da so najpogostejši povzročitelji teh meningitisov picornavi-
rusi, zato so preiskave na te viruse vključili v rutinske pre-
iskave likvorja (IIF na Ag virusa ali PCR na RNA) otrok z 
znaki virusnega meningitisa ali encefalitisa.

 Mycoplasma pneumoniae je povzročitelj 30 % doma pri-
dobljenih pljučnic otrok in mladostnikov. Mikoplazmatsko 
okužbo relativno pogosto spremlja kožni izpuščaj, ki je po 
izgledu lahko eritematozen, makulopapulozen ali celo ko-
kardast. Važno je, da pomislimo na možnost mikoplazmat-
ske etiologije izpuščaja, in da ga ne označimo prehitro kot 
alergijo na antibiotik, ki ga običajno dobivajo bolniki ob teh 
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okužbah. V teh primerih je smiselno pogosteje aktivno iskati 
mikoplazmo (ELISA IgM).

Poljaki so v letu 2006 začeli z intenzivnim osveščanjem 
staršev deklic v starosti med 8. in 18. letom o priporočilih 
za cepljenje proti HPV. V ta projekt so vključeni družinski 
oziroma splošni zdravniki.
V večini evropskih držav je cepljenje potrebno plačati.

Italijani so opozorili na nesistematično cepljenje otrok s se-
kundarno imunodeficienco. Predvsem so opozorili na pre-
slabo precepljenost teh otrok, ker ni sistematičnih navodil in 
nadzora nad cepljenem. 
Gre za bolnike z imunosupresijo zaradi zdravljenja po trans-
plantacijah organov oziroma zdravljenja malignomov. Zlasti 
je premalo cepljenih proti pnevmokoku in meningokoku, re-
lativno dobro so cepljeni proti varičeli in še zadovoljivo proti 
davici, tatanusu, pertusisu, polimielitisu, hepatitisu B in H. 
influenzae. Slabše so cepljeni tudi proti ošpicam, mumpsu
in rubeli. Na potrebo po sistematični ureditvi in nadzoru nad 
imunizacijo teh bolnikov so opozorili tudi avstralski pediatri.

Po intenzivnih raziskavah 13-valentne pnevmokokne vakci-
ne ameriški znanstveniki ugotavljajo, da se stranski učinki v 
primerjavi s 7-valentno niso povečali. Ob 7-valentni vakcini 
je bil še vedno problem invazivnih pnevmokoknih okužb s 
sevi, ki v vakcini niso bili zajeti. Tudi nova vakcina je konju-
girana in njena imunogenost primerljiva s prejšnjo.  

Diagnostika invazivne pnevmokokne okužbe je pridobila 
s PCR preiskavo krvi in likvorja na DNA pnevmokoka. S 

to metodo je možno določiti tudi serotip pnevmokoka. Ko 
so v Italiji delali primerjalno raziskavo pri vseh bolnikih, pri 
katerih so dokazali pnevmokoka iz hemokulture ali likvor-
ske kulture,  so v vseh primerih (100 %) dokazali prisotnost 
pnevmokoka tudi s PCR metodo. PCR metoda je visoko 
senzitivna in visoko specifična v opisani diagnostiki.
 
Večkratno odporni bacili TBC so pomemben problem tudi 
pri otrocih. Pri otrocih je še dodatna težava v diagnostiki 
TBC, saj so kužnine pogosteje negativne na TBC bakterije. 
Zato ob resni klinični domnevi s pozitivno epidemiološko 
anamnezo začnemo s tuberkulostatičnim zdravljenjem, če 
ob simptomih okužbe spodnjih dihal ni ustreznega odziva 
na antibiotično zdravljenje. 

Pomemben del kongresa je bil namenjen bolnišničnim 
okužbam otrok, ki postajajo vse večji problem. Zlasti v pedi-
atričnih intenzivnih kirurških enotah so vse večji problem na 
antibiotike večkratno odporne bakterije. Na oddelkih, kjer 
zdravijo otroke s težkimi opeklinami, je  problematičen Aci-
netobacter baumanii, ki je pogosto odporen tudi na karba-
peneme in kinolone, zato je zdravljenje okužb s to bakterijo 
vse težje.  
Med težkimi hematoonkološkimi bolniki tudi pri otrocih na-
raščajo okužbe z Gram negativnimi ESBL pozitivnimi bak-
terijami, prevladujeta E. coli in Enterobacter sp., še vedno 
pa je problem tudi MRSA in vse bolj VRE (vankomicin rezi-
stentni enterokok).
Zato je velik poudarek na  preprečevanju širjenja teh klic 
med bolniki z upoštevanjem poostrenih meril bolnišnične 
higiene.

Mag. Janja Blatnik, dr. med.
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Klinične izkušnje s 
kaspofunginom in ertapenemom
Povzetek predavanj - 8. maj 2007
ZDRAVLJENJE INVAZIVNIH GLIVIČNIH OKUŽB 
S KASPOFUNGINOM

Pojavnost invazivnih glivičnih okužb v zadnjih 20 letih dra-
matično narašča, predvsem invazivne aspergiloze in inva-
zivne kandidoze. Vzrok je v porastu števila imunokompro-
mitiranih bolnikov (vse agresivnejše zdravljenje malignih 
obolenj, naraščanje števila transplantacij, zlasti kostnega 
mozga) in v povečanem številu invazivnih diagnostičnih in 
terapevtskih posegov.
Umrljivost imunokompromitiranih bolnikov z invazivno 
aspergilozo je kljub zdravljenju do 90 %. Pomemben vzrok 

je problematična diagnostika in zato prepozen začetek 
zdravljenja.
V ameriški raziskavi, opravljeni v letih 1995-98, je bila kan-
dida sp. kot izolat iz hemokulture na četrtem mestu, dobrih 
10 let prej je bila v podobni raziskavi po številu izolatov iz 
hemokulture šele na devetem.
Dejavniki tveganja za invazivno glivično okužbo so: nev-
tropenija, maligno obolenje, transplantacija organov, zlasti 
kostnega mozga, uporaba širokospektralnih antibiotikov, 
vstavljeni žilni katetri, operativni posegi, zlasti  GIT, vstav-
ljeni žilni katetri, akutna ledvična odpoved, parenteralna 
prehrana.
Glivične okužbe smo najprej zdravili le s polieni, kot je am-
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fotericin B. Zdravilo je še vedno zelo učinkovito in deluje na 
različne glive, problem pa je njegova toksičnost. Z lipidno 
obliko se je toksičnost zmanjšala, ne pa odpravila.
Sledili so azoli. Starejši azoli (flukonazol, itrakonazol) ne
delujejo na aspergil, novejši, kot je vorikonazol, pa dobro 
delujejo na to glivo. Problem azolov so njihove interakcije 
z ostalimi zdravili, saj delujejo preko citokrom P-450 encim-
skega sistema. S tem povečajo toksičnost zlasti zdravilom, 
ki jih uporabljamo za zdravljenje malignih bolezni, in iz tega 
razloga dostikrat ne pridejo v izbor. Ne delujejo na okužbe, 
povzročene z ne-albicans kandidami.
Prvi predstavnik novega razreda antimikotikov ehinokandi-
nov je kaspofungin. Ostali antimikotiki delujejo na celično 
membrano, ehinokandini pa na celično steno glivice. Ker pa 
celice sesalcev nimajo celične stene, ne pride do istočasne-
ga toksičnega delovanja nanje, zato bolniki  novo skupino 
antimikotikov dobro prenašajo.
In vitro kaspofungin dobro deluje na vse vrste aspergilov in 
kandido albicans in ne-albicans.
V ZDA so bile opravljene številne obsežne raziskave, ki so 
bile randomizirane, dvojno slepe in multicentrične na veli-
kem številu bolnikov.
Primerjalna raziskava uspeha zdravljenja z liposomalnim 
amfotericinom B in s kaspofunginom bolnikov s febrilno 
nevtropenijo, ki so bili pred tem neuspešno zdravljeni s ši-
rokospektralnim antibiotikom 4-5 dni, je pokazala primerljiv 
učinek zdravljenja pri obeh antimikotikih. Kaspofungin je 
imel prednost zaradi manj stranskih učinkov, sicer pa sta 
bila primerljiva po številu terapevtskih dni, znižanju telesne 
temperature in oba sta imela relativno ugoden končni uči-
nek zdravljenja.
Raziskava o primerljivosti t.i. reševalnega (salvage) zdrav-
ljenja invazivne aspergiloze je prav tako potrdila, da je 
kaspofungin primerljivo uspešen z liposomalnim amfoteri-
cinom B. Gre za zdravljenje invazivne aspergiloze pri bolni-
kih, ki so pred tem že dobivali druga antimikotična sredstva, 
pa so bila le-ta neuspešna ali pa je prišlo do stranskih učin-
kov, ki so zahtevali prekinitev zdravljenja. 
Prav tako je raziskava zdravljenja invazivne aspergiloze po-
trdila primerljivost uspešnosti kaspofungina z liposomalnim 
amfotericinom B. Kaspofungin je bil v zdravljenju invazivnih 
ne-albicans kandidoz uspešnejši od amfotericina B. 
V slovenski raziskavi, ki je potekala eno leto (2004) so 
spremljali bolnike, ki so bili zaradi glivične okužbe zdravlje-
ni s kaspofunginom. Spremljali so 50 bolnikov. Celokupen 
ugoden odziv zdravljenja  je bil 64 %. Najugodnejši je bil 
odziv pri bolnikih, ki so bili okuženi s k. glabrato in k.  krusei 
(87 %). 
Uspešnost zdravljenja je bila slabša pri bolnikih, okuženih z 
aspergilom, verjetno tudi zaradi pozno postavljene diagno-
ze in poznega začetka zdravljenja. Kaspofungin so bolniki 
dobro prenašali.

Priporočila Komisije za antibiotike Kliničnega centra 
Ljubljana o indikacijah  za uporabo 

kaspofungina v klinični praksi:
Zdravilo izbora v izkustvenem zdravljenju:
• febrilna nevtropenija s težkim kliničnim potekom in pred-

videvanjem glivične okužbe,
• kandidemija neznane vrste s težkim kliničnim potekom.
Alternativno zdravilo:
• kandidemija neznane vrste, bolnik pred tem dobival 

azole,
• febrilna nevtropenija brez septičnega poteka,
• kandidiaza požiralnika ali druge invazivne okužbe.
Kaspofungin za usmerjeno zdravljenje:
• zdravljenje okužb s k. glabrato, k. krusei (kaspofungin, 

amfotericin)
• zdravljenje okužb s k. albicans, k. parapsilosis, k. tropi-

calis (flukonazol, alternativa kaspofungin, vorikonazol,
amfotericin);

• reševalno zdravljenje invazivne aspergiloze, če bolnik 
ne prenaša vorikonazola ali ta nima učinka.

Kombinacija kaspofungina in vorikonazola ali liposomalne-
ga amfotericina B je indicirana za
zdravljenje invazivne aspergiloze pri življenjsko ogroženem 
bolniku po odobritvi infektologa.

KLINIČNA UPORABA ERTAPENEMA

Ertapenem je karbapenemski antibiotik, ki ga pri odraslih 
odmerjamo 1 g/dan i.v., pri otrocih pa
15 mg/kg tel. teže na 12 ur, pri čemer dnevni odmerek ne 
sme preseči 1g. Antibiotik infundiramo 30 minut.
Odmerka ni potrebno prilagajati pri starejših bolnikih, pri 
bolnikih z jetrno insuficienco in pri
bolnikih z blago do zmerno ledvično insuficienco. Pri bolni-
kih z napredovalo ledvično
insuficienco, ko je očistek kreatinina nižji od 30 mL/min/
1,73m², ertapenema po navodilih
proizvajalca ne smemo uporabljati.
Deluje na Gram negativne bakterije razen na psevdomo-
nas spp in acinetobacter spp., na Gram pozitivne bakterije, 
razen MRSA in enterokoke. Deluje tudi na anaerobe. Ni pri-
meren za zdravljenje bolnišničnih okužb. Indiciran pa je za 
zdravljenje:
• zapletenih okužb v trebušni votlini,
• zapletenih okužb kože in podkožja,
• diabetičnega stopala,
• doma pridobljene pljučnice, tudi pri alkoholikih, in če 

gre za aspiracijske pljučnice,
• okužb rodil,
• zapletenih okužb sečil.
Randomizirane multicentrične raziskave so pokazale, da 
je pri zdravljenju okužb trebušne votline podobno učinkovit 
kot piperacilin/tazobaktam ali kot kombinirano zdravljenje s 
ceftriaksonom in metronidazolom.
Pri zunajbolnišnični pljučnici je njegova učinkovitost primer-
ljiva s ceftriaksonom, prav tako pri okužbah sečil.
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Pri zapletenih okužbah kože in okužbah rodil je podobno 
učinkovit kot piperacilin/tazobaktam.
Ertapenem ima veliko prednost, saj dosedanje raziskave 
kažejo minimalno možnost nastanka odpornosti pri bakteri-
jah in spodbujanje izločanja ESBL.
Glede možnih stranskih učinkov je primerljiv s cefalosporini, 

kar je prav tako ugodno za njegovo široko uporabo.
Z ertapenemom smo dobili antibiotik, ki omogoča manjšo 
uporabo cefalosporinov in kinolonov, na katere odpornost 
že močno narašča. S tem se zmanjša verjetnost selekcio-
niranja odpornih sevov psevdomonasa in drugih Gram ne-
gativnih bakterij.

Mag. Janja Blatnik, dr. med.
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Podiplomski tečaj bolnišnične 
higiene

Bakterijska kultura po 
odtisu prstana

Udeleženci tečaja

V študijskem letu 2006/07 je na Medicinski fakulteti v Ljub-
ljani potekal enosemestrski podiplomski študij bolnišnične 
higiene, ki ga je organiziral Inštitut za mikrobiologijo in imu-
nologijo. Namenjen je zdravnikom in medicinskim sestram, 
letošnje leto je potekal samo za zdravnike. Iz naše bolniš-
nice sva se ga udeležila Sebastijan Ašenberger, dr. med. in 
Tanja Selič, dr. med. Potekal je v štirih enotedenskih sklopih 
in se zaključil s pisnim in ustnim izpitom maja 2007. Oba 
udeleženca sva tečaj tudi uspešno zaključila. 

s predstavitvijo seminarjev, ki smo jih pripravili udeleženci 
tečaja. V duhu seminarjev je potekal zadnji sklop predavanj 
v aprilu, kjer smo se podrobneje seznanili z bioterorizmom 
in pravnimi vidiki bolnišničnih okužb. Podiplomski tečaj smo 
zaključili s prav prijetnim izpitom, ki se je bistveno razlikoval 
od izpitov v času študija, saj je bil poudarek predvsem na 
osebnem mnenju posameznika o obvladovanju bolnišnič-
nih okužb in premisleku o bodoči vlogi tečajnikov pri ob-
vladovanju problematike v naših bolnišnicah. 
Ves čas tečaja nas je budno spremljala vodja podiplomske 
šole, prof. dr. Marija Gubina, dr. med., ki je organizirala 
vsakodnevna kosila in občasno poskrbela za kavice med 
predavanji, kar je v znatni meri pripomoglo k prijetnemu 
vzdušju na tečaju. 
Sklepna misel in popotnica za delo na oddelkih: bolnišnič-
ne okužbe in večkratno odporni mikrobi predstavljajo velik 
problem na kateremkoli oddelku bolnišnice. Le z doslednim 
upoštevanjem osnov bolnišnične higiene tako v negovanih, 
diagnostičnih kot tudi v terapevtskih postopkih bomo lahko 
uspešni pri našem skupnem cilju – učinkovitem obvladova-
nju bolnišničnih okužb. 

Tanja Selič, dr. med.
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Namen tečaja je bil seznani-
tev zdravnikov s problematiko, 
preprečevanjem in obvlado-
vanjem bolnišničnih okužb, ki 
so zajete v zakonu o nalezlji-
vih boleznih (Ur. l. RS št. 69, 
1995). V prvem tednu tečaja 
je bil poudarek na osnovah 
klinične mikrobiologije in bol-
nišnične higiene. V tem času 

smo obiskali tudi Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, si 
ogledali različne mikrobiološke laboratorije in se seznanili z 
delom v njih. Na žalost smo mikrobiološki laboratorij tretje 
biološke varnostne stopnje, ki je v Sloveniji le na Inštitutu za 
mikrobiologijo v Ljubljani, videli le na fotografijah.
Drugi teden tečaja je potekal v januarju 2007, takrat smo 
se seznanili z osnovami higiene rok, razkuževanja in sterili-
zacijskimi postopki. Ogledali smo si centralno sterilizacijo v 
Kliničnem centru Ljubljana, potekala pa je tudi predstavitev 
čiščenja in razkuževanja respiratorne opreme in endosko-
pov. V tem tednu sta nam predavala tudi predstojnik Oddel-
ka za infekcijske bolezni in vročinska stanja naše bolnišnice, 
prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med. in mag. Tjaša Čretnik, dr. 
med., ki je predstavila kroniko pojavljanja MRSA v celjski 
bolnišnici. Tudi v tretjem tednu podiplomske šole nam je 
predaval gostujoči predavatelj iz naše bolnišnice, asist. dr. 
Roman Parežnik, dr. med., z Oddelka za intenzivno interno 
medicino, ki nam je prikazal spremljanje odpornih mikro-
organizmov v EIT v Celju. V mesecu marcu smo tudi začeli 
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Popravek
V prejšnji številki Monitorja (letnik 5, številka 2, maj 2007) je  v članku »Poraba antibiotikov – kje smo in kam plovemo«, 
avtorja mag. Branka Šibanca, prišlo do napake. Na mestu, kjer bi morala biti slika št. 6 s prikazom intervencij infektolo-
gov na drugih oddelkih, je bila ponovljena slika št. 5. Za lažji pregled ponovno objavljamo zadnji del članka. Za neljubo 
napako se avtorju opravičujemo.  

Vse to smo dosegli z vašim delom in delom infektologov, 
ki ga le v orisu prikazuje slika 6. Velik porast intervencij, 
kljub oslabljenemu infektološkemu timu, je očitna posled-
ica spremenjenega načina dela, pred katero nismo in ne 
bomo klonili, upam da tudi z vašo pomočjo.

Slika 6: Število intervencij infektologa na drugih oddelkih

Na sliki 5 prikazujem potrebna sredstva za nakup antibio-
tikov v letu 2004 in 2005. Rezultat je naredil velik vtis celo 
na udeležence Manegmenta v zdravstvu (Portorož, 30. 
april 2006), saj je prihranek znašal dobrih 381.000 EUR 
oziroma za tiste, ki jim je pri srcu še tolar, dobrih 91 mili-
jonov SIT.

ZDRAVSTVENA NEGA

Licence tudi za zdravstveno 
nego in babištvo
Po večletnih prizadevanjih Zbornice zdravstvene in babiške 
nege za pridobitev javnih pooblastil so bili na 18. izredni 
skupščini, 22. 2. 2007, v soglasju z ministrom za zdravje  
sprejeti trije pomembni dokumenti za področje zdravstvene 
nege:
- Pravilnik o registru izvajalcev v dejavnosti zdravstve-
ne in babiške nege,

- Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstve-
ne in babiške nege,

- Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v de-
javnosti zdravstvene in babiške nege.

Podlage za sprejem dokumentov so v  členu 87. c Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS št. 23/05 – prečiščeno 
besedilo) in v 6. členu Statuta Zbornice zdravstvene in ba-
biške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica). Vsi trije 
dokumenti so bili objavljeni v Uradnem list RS 24/2007, 20. 
3. 2007.  

Skladno z 18. členom Pravilnika o registru izvajalcev 
v dejavnosti zdravstvene in babiške nege morajo biti 
v register vpisani tehnik zdravstvene nege, zdravstve-
ni tehnik, medicinska sestra, višja medicinska sestra, 
višji medicinski tehnik, višji zdravstveni tehnik, diplo-
mirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik, 
diplomirana babica, diplomirani babičar, profesor/ica 
zdravstvene vzgoje.

Vse podrobnosti o postopkih od registracije  do izdaje licen-
ce so razvidne v navedenem  Uradnem listu, podrobno  pa 
tudi v dodatnih člankih glasila Zbornice – UTRIP:  marec, 
april, maj in  junij 2007.  Če glasila nimate več in ste in-
formacije spregledali,  so dostopne tudi na internetni strani 
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.

       
 Andreja Zelič, univ. dipl. org.
 Kadrovsko splošna služba
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Iz UTRIPA
Glasila zbornice zdravstvene in 
babiške nege Slovenije – Zveze 
društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije

leto XV, številka 6, junij 2007

Izvajanje javnih pooblastil
Spoštovane članice/i !
Obveščamo, da bo Zbornica – Zveza v skladu s pravilniki, 
ki so bili objavljeni v februarski številki Utripa 2007 
ter so dosegljivi tudi na spletni strani Zbornice – Zveze 
info@zbornica-zveza.si, kjer sta posebni okenci za » register 
» in » licenco » z vsemi navodili in ustreznimi obrazci, ki pa 
so tudi natisnjeni v tej številki Utripa.
Zbornica – Zveza bo pričela s sprejemanjem vlog za vpis v 
register 21.junija 2007.
Uradne ure na sedežu Zbornice – Zveze – Vidovdanska 9:
- ponedeljek – petek od 09.00 – 11.00
- sreda 09.00 – 11.00 in 1300 -15. 00
Vlogo za vpis v register vloži vsak posamezen izvajalec 
na predpisanem obrazcu. Pošljete juh lahko po pošti 
PRIPOROČENO ali osebno oddate v času uradnih ur na 
sedežu Zbornice – Zveze v
Ljubljani na Vidovdanski 9. Vloga naj bo izpolnjena v vseh 
postavljenih alinejah, da se bomo v nadaljevanju postopka 
izognili vračanju vlog v dopolnjevanje.
Vlogi je potrebno priložiti fotokopije dokazil:
- osebna izkaznica ali potni list – OBE STRANI
- potrdilo o državljanstvu
- potrdilo o nekaznovanosti - obrazec je na spletnih straneh
Ministrstva za pravosodje – potrdila in obrazci
- diploma, spričevalo o zaključenem šolanju
- potrdilo o strokovnem izpitu
- potrdilo o opravljeni specializaciji

- potrdilo o pridobljenem strokovnem in pedagoškem naslovu
V skladu z 18. členom tega pravilnika, morajo biti izvajalci 
(3. člen – tehnik/ca zdravstvene nege, zdravstveni tehnik, 
medicinska sestra, višja medicinska sestra, višji medicinski 
tehnik, višji zdravstveni tehnik,
diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik, 
diplomirana babica, diplomirani babičar, profesor/ica 
zdravstvene vzgoje) vpisani v Register izvajalcev do 21. 12. 
2007.
V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, po 
katerem je Zbornica – Zveza dolžna voditi postopek vpisa v 
register, boste v roku 60. dni po roku, ko bo oddana popolna 
vloga, prejeli odločbo o vpisu v
register. Pritožbeni rok na odločbo o vpisu register znaša 
15 dni od dneva vročitve odločbe. V kolikor v tem roku ni 
pritožbe, postane odločba pravnomočna.
V skladu s 5. členom tega pravilnika izvajalec/ka vloži vlogo 
za podelitev prve licence na obrazcu, ki je dosegljiv na spletni 
strani Zbornice – Zveze in objavljen v tej številki Utripa.
Pogoj za podelitev prve licence je pravnomočna odločba o 
vpisu v Register izvajalcev dejavnosti zdravstvene in babiške 
nege.
Vlogo za podelitev prve licence bo vložil vsak posamezen 
izvajalec na predpisanem obrazcu po pošti PRIPOROČENO 
ali osebno na sedežu Zbornice – Zveze. V roku 60 dni po 
oddaji popolne vloge bo
prejel izvajalec/ka odločbo o podelitvi licence v dejavnosti 
zdravstvene in babiške nege. Pritožbeni rok na to odločbo 
znaša 15 dni od dneva vročitve odločbe. V kolikor po preteku 
tega roka ni pritožbe, postane odločba pravnomočna in se v 
roku 8 dni izvajalcu/ki izda prva licenca.
PROSIMO VAS, PRED IZPOLNJEVANJEM 
OBRAZCEV ŠE ENKRAT NATANČNO PREBERITE 
PRAVILNIKA, KI STA BILA OBJAVLJENA 
V FEBRUARSKI ŠTEVILKI Utripa 2007. V 
NADALJEVANJU PISANJA VLOG UPOŠTEVAJTE 
NAVODILA, S ČEMER BOSTE OMOGOČILI NAŠIM 
SLUŽBAM TEKOČE IN NEMOTENO IZVAJANJE 
NALOG.

Petra Kersnič

13. seminar intenzivne medicine 
za medicinske sestre in 
zdravstvene tehnike
Na Bledu je 28. in 29. maja 2007 potekal 13. seminar in-
tenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene 
tehnike. Rdeča nit letošnjega strokovnega srečanja sta bila 
akutno srčno popuščanje in akutni pankreatitis. Našo bol-
nišnico smo s predavanji zastopali: prim. doc. dr. Gorazd 
Voga, dr. med., Alja Jevšnik, dipl. fiziot., Bojana Leskovšek,
dipl. fiziot., Barbara Roter, dipl. m. s., Darja Podsedenšek,
dipl. m. s., Polona Jost, dipl. m. s., Romana Jokič, dipl. m. 
s. in Biserka Lipovšek, dipl. m. s. Med predavatelji je bil tudi 
naš bivši sodelavec, Matej Mažič, dipl. z. t., zaposlen na 
reševalni postaji Celje.

Patofiziološko srčno popuščanje opredelimo kot stanje, pri
katerem srce ne zmore črpati zadostne količine krvi glede 
na trenutne presnovne potrebe organizma.
Dr. Gorazd Voga je predstavil zdravljenje in prognozo srč-
nega popuščanja. Poudaril je, da je pri takšnih bolnikih na-
prej potreben primeren položaj, ustrezna oksigenacija, za-
radi vznemirjenosti pa potrebujejo zdravila z analgetičnim, 
pomirjevalnim in vazodilatacijskim učinkom. Takšni bolniki 
potrebujejo specifično intenzivno zdravljenje po natančni
opredelitvi hemodinamskih spremenljivk.
Pravilno izbrane metode fizioterapije pri srčnem popuščanju
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so koristne in usmerjene v preprečevanje možnih zapletov 
zaradi mirovanja. Alja Jevšnik je poudarila, da je poglavitni 
cilj rehabilitacije bolnikov izboljšanje telesne zmogljivosti ter 
zmanjšanje napredovanja bolezni in umrljivosti.
Naslednji dan smo obnovili znanje o akutnem pankreatitisu. 
Barbara Roter, Darja Podsedenšek in Romana Jokič smo 
predstavile naše izkušnje z zdravljenjem in zdravstveno 
nego bolnikov z akutnim pankreatitisom, ki so se zdravili na 
OIIM in EIMOS.
Akutni pankreatitis je vnetni proces, ki se dogaja v trebušni 
slinavki, lahko pa zajame tudi sosednja tkiva ali oddalje-
ne organske sisteme. Najpogostejši vzroki vnetja so žolčni 
kamni in alkohol. V razvitih državah povzroči čezmerno uži-
vanje alkohola do 75 % vseh akutnih vnetij trebušne slinav-
ke. Takšni bolniki so na intenzivni oddelek sprejeti zaradi 
hude bolečine, večorganske odpovedi, dihalne stiske ali po 
operaciji trebušne slinavke.  Ob sprejemu opazimo velik in 
napet trebuh, značilno rumeno obarvanost kože ter značil-
ne lise na trebuhu. Potreben je skrben nadzor vitalnih funk-
cij, spremljanje krvnega sladkorja, intubacija, umetna ven-
tilacija ter razširjen hemodinamski nadzor (merjenje CVP, 
PICCO meritve, meritve intraabdominalnega tlaka, nadzor 

urne diureze, bilanca tekočin,…). Merjenje intraabdominal-
nega tlaka je diagnostično zelo pomembno, saj omogoča 
zgodnje odkrivanje intraabdominalne hipertenzije in s tem 
odločitve za pravilno zdravljenje pred nastankom abdomi-
nalnega utesnitvenega sindroma. Zaprt sistem za merjenje 
intraabdominalnega tlaka omogoča natančne, enostavne 
in varne meritve, ki jih medicinske sestre opravljamo sa-
mostojno v rednih časovnih presledkih. Vsi naši posegi so 
usmerjeni k omilitvi ali zmanjšanju simptomov, bodisi z ne-
invazivnimi ali invazivnimi metodami dela. Za medicinske 
sestre pa takšen bolnik pomeni izziv, ki zahteva najvišjo 
stopnjo znanja in odločanja. Najvažnejše pa je, da medi-
cinske sestre in zdravniki delujemo kot usklajen tim v bolni-
kovo dobro ter se med seboj dopolnjujemo in izmenjavamo 
pomembne informacije.
Na Bledu smo vsekakor izvedeli marsikaj novega in zanimi-
vega, kar bomo s pridom uporabljali pri vsakdanjem delu.
Kljub turobnemu, za konec maja nenavadnemu vremenu, 
se je Bled bleščal v neizmerni lepoti. 

Barbara Roter, dipl. m. s.
Oddelek za intenzivno interno medicino

4. simpozij zdravstvene nege v 
urologiji
Sestre urološkega oddelka in urološke operacijske sobe 
smo se 20. aprila 2007 udeležile 4. simpozija zdravstvene 
nege v urologiji, z naslovom Kamni sečil. Simpozij je bil v 
sodelovanju z ESU organiziran v sklopu 11. slovenskega 
urološkega simpozija. 
Organizator, bolnišnica Slovenj Gradec, je simpozij organi-
zirala v hotelu Paka v Velenju. 
Predavanja so potekala v dveh sklopih – dopoldanskem in 
popoldanskem. V prvem delu smo obravnavali ZN pacienta 
pred zunajtelesnim drobljenjem kamnov in po njem, pouda-
rili pa smo tudi pomen komunikacije pri prvem stiku z njim.
Popoldanski del je potekal v obliki okrogle mize o ZN paci-
enta s kamni sečil. Kamni v sečilih so ena najpomembnej-
ših ledvičnih bolezni in predstavljajo pomemben del vsako-
dnevne urološke obravnave. Bolezen se pojavlja pogosteje 
pri moških kot pri ženskah, razmerje je 3:1, in to največ med 
20. in 45. letom življenja. Izvajalci zdravstvene nege smo 
vsakodnevno vključeni v zdravstveno obravnavo pacientov 
s kamni v sečilih, zato je pomembno, da poznamo vzroke 
za nastanek in vrste sečnih kamnov, klinično sliko, diagno-
stiko in tudi zdravljenje le-teh. Pomen zdravstvene nege 
pri pacientih s kamni v sečilih je prepoznavanje zdravstve-
no-negovalnih potreb, izvajanje negovalnih intervencij ter 
zdravstvene vzgoje in sprotnega vrednotenja. Zdravstveno 
nego pacienta s kamni v sečilih izvajamo po procesni meto-

di dela, zato pa je najbolj pomembna negovalna diagnoza, 
do katere pridemo s pomočjo negovalne anamneze. Ne-
govalna diagnoza je poimenovanje aktualnih, potencialnih 
ali prikritih problemov posameznika, družine ali skupine, ki 
jih v okviru svoje strokovne usposobljenosti in pristojnosti 
rešujeta medicinska sestra in zdravstvena nega. Cilji zdrav-
stvene nege pacienta s kamni v sečilih pa so zastavljeni na 
osnovi negovalnih diagnoz in so vedno usmerjeni k bolni-
ku.  
Obravnava pacienta po načelih sodobne zdravstvene nege 
pripomore k zadovoljstvu in hitremu okrevanju, pri tem pa 
se moramo zavedati, da le-to izvaja usposobljena medicin-
ska sestra, ki obvlada komunikacijo in je sposobna empa-
tičnega odnosa do bolnika.

Simpozija smo se udeležile Ivanka Užmah, Mojca Svetina, 
Marjanca Pečovnik, Edita Hrastnik, Marjanca Knafelc in Je-
lena Bavčar. Edita Hrastnik je bila tudi aktivna udeleženka 
in je celjsko urologijo predstavila suvereno in odlično. 
S temami smo bile zadovoljne in polne lepih vtisov skupno 
ugotovile, da so takšna srečanja koristna in vedno dobro-
došla za obnovitev in dopolnitev naših strokovnih znanj.

Jelena Bavčar, dipl. m. s.
Urološki oddelek
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Strokovno srečanje higienikov 
bolnišnic Slovenije

Mojca Dolinšek iz UKC pri predstavitvi osrednje teme 
srečanja

Področje bolnišnične higiene in preprečevanja bolnišničnih 
okužb ima v slovenskih bolnišnicah zelo različno tradicijo. 
Čeprav je zakonsko urejeno, so se delovna mesta higieni-
kov, SOBO (medicinska sestra za obvladovanje okužb) in 
sanitarnih inženirjev za to področje dela v vsaki ustanovi 
oblikovala po svoje.

Vsa ta leta se higieniki pri svojem delu nismo povezovali in 
v celjski bolnišnici smo imeli to idejo že nekaj časa. Podprla 
jo je in se vključila v organizacijo srečanja tudi kolegica iz 
UKC Ljubljana, ga. Mojca Dolinšek, ki je v Sloveniji med 
prvimi, ki so delovali na področju bolnišnične higiene in 
preprečevanja bolnišničnih okužb na področju zdravstvene 
nege.

V želji, da se med seboj spoznamo, izmenjamo izkušnje 
in utrdimo vezi, ki nam bodo v pomoč pri nadaljnjem delu, 
smo 4. junija 2007 organizirali srečanje higienikov bolnišnic 
Slovenije.
Od 41 vabljenih se je srečanja udeležilo 35 udeleženk, ki 
sta jih pozdravila glavna medicinska sestra bolnišnice, ga. 
Hilda Maze in strokovni vodja KOBO, g. Gorazd Lešničar.
Sledila je predstavitev Splošne bolnišnice Celje (ga. Darja 
Ratajc) in predstavitev delovanja higienikov v naši bolniš-
nici (ga. Alenka Petrovec Koščak). Pomen dobrega sode-
lovanja Oddelka za mikrobiologijo ZZV Celje z bolnišnico 
na področju bolnišničnih okužb je prikazala ga. Tjaša Žohar 
Čretnik.
Osrednjo strokovno temo, ki je bila namenjena aktualnostim 
na področju bolnišnične higiene in preprečevanju okužb, je 
pripravila ga. Mojca Dolinšek iz UKC Ljubljana. Sledila je 
zanimiva in dolga razprava, ki je pokazala, da je bil namen 
srečanja dosežen, saj obstaja na področju dela higienikov 
veliko odprtih vprašanj, ki jih bomo lažje reševali, če se 

bomo pri delu povezovali in izmenjali dragocene izkušnje.
Sprejeti sklepi so bili naslednji:
• z večino glasov je bil sprejet predlog ge. Dolinšek, da 

se sedanji naziv „higienik“ oz. „sestra za obvladovanje 
okužb (SOBO)“ nadomesti z nazivom, primernim za vse 
profile zdravstvenih delavcev, ki delujejo na tem podro-
čju v zdravstveni negi: „SPECIALIST ZA OBVLADOVA-
NJE OKUŽB (SOBO);“  predlog bo posredovala pristoj-
nim;

• prisotni smo bili mnenja, da je potrebno ustrezno ovred-
notiti tečaj bolnišnične higiene, saj je pogoj za zasedbo 
delovnega mesta, specialna znanja pa niso ovrednote-
na  s količnikom;

• zainteresirani bodo povzeli metodologijo raziskave „Po-
raba razkužil za roke na oskrbni dan v bolnišnici“, ki jo 
je predstavila ga. Dolinšek;

• strokovna srečanja higienikov bodo postala redna – sre-
čevali se bomo vsaj štirikrat letno.

Za podporo pri izvedbi srečanja se zahvaljujemo vodstvu 
bolnišnice, ki nam je omogočilo uporabo predavalnice, firmi
ECOLAB za sponzorstvo, g. Gorazdu Lešničarju in ge. Hildi 
Maze, da sta podprla našo idejo, g. Davorju Brezinščaku 
in osebju kuhinje za odlično pogostitev, ge. Suzani Prezelj, 
ge. Alekseji Keber in ge. Darji Plank  za pomoč pri organi-
zaciji in izvedbi srečanja. 

Darja Ratajc, dipl.m. s.
Alenka Petrovec Koščak, dipl. san. inž.

Služba zdravstvene nege 

MODROSTI

»Če jemljete življenje preveč resno, kje je 
njegova privlačnost?«

Johann Wolfgang Goethe

»Življenje je kot ribja kozerva – vsi iščemo 
ključ.«

Arnold Bennett

»Znanje je ponosno, ker se je toliko naučilo,
modrost je skromna, ker ne ve več.«

William Cowper
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Pritožbe naših bolnikov 
Pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in svojega poslan-
stva za številne bolnike celjske regije in tudi širše ter izka-
zano uspešnem delu in zdravljenju bolnikov,  se bolnišnica 
srečuje tudi s pritožbami bolnikov ali njihovih svojcev, ki pri 
obravnavi v bolnišnici niso bili zadovoljni. 
Vsak bolnik ima na podlagi določil  Zakona o zdravstveni 
dejavnosti pravico do pritožbe, ki jo je bolnišnica dolžna ob-
ravnavati in nanjo tudi odgovoriti.  Pritožbene poti  v zdrav-
stvu so v naši državi različno urejene. V naši bolnišnici pri-
tožbe  rešujemo po postopku, ki je določen s Pravilnikom o 
reševanju pritožb bolnikov v Splošni bolnišnici Celje, ki ga je 
30. 1. 2004 sprejela direktorica. Pravilnik določa postopke 
reševanja pritožbe, pristojnosti in odgovornosti v postopku 
reševanja ter postopek evidentiranja pritožb. Za odločanje 
o pritožbah  zoper delo zdravstvenih delavcev  je pristojen 
strokovni direktor, postopke reševanja pritožb pa vodi urad 
za pritožbe, ki ima sedež v pravni službi, kjer po potrebi tudi 
sprejema ustne pritožbe. 
Tričlanski urad za pritožbe je sestavljen iz predstavnika 
zdravstvene nege, predstavnika pravne službe in zdravni-
ka, ki jih imenuje strokovni direktor, ter člana strokovnega 
sveta, ki v strokovnem svetu zastopa področje, na katerega 
se nanaša pritožba. 
Pritožniki so naši bolniki ali njihovi sorodniki, ki so bili s sto-
ritvijo ali določenim delom storitve nezadovoljni. Razlogi za 
njihovo nezadovoljstvo so različni,  ne glede na utemelje-
nost pritožbe  in razlog zanjo  pa ima vsak  pravico, da je 
njegova pritožba obravnavana, ter da nanjo dobi odgovor.  
Naloga pravne službe v postopku je procesne narave, skrbi, 
da je pritožba obravnavana, tako da jo sprejme, evidentira, 
da o navedbah v pritožbi zbere dokumentacijo, pripravi po-
ročilo o navedbah  z mnenjem oziroma predloge za rešitev 
pritožbe. Poročilo posreduje strokovnemu direktorju, ki o pri-
tožbi odloči. Če oceni, da  v gradivu za sprejem odločitve ni 
zadostne podlage, lahko zahteva dodatna pojasnila in do-
kumentacijo. 

Lani je urad za pritožbe obravnaval 28 pisnih pritožb, v prvih 
petih mesecih tega leta pa 12. 
Pri pregledu pritožb, ki jih je urad za pritožbe prejel istem ob-
dobju,  ugotavljamo,  da je najpogostejši razlog za pritožbo 
in nezadovoljstvo  neprimeren odnos do bolnika, bodisi s 
strani zdravstvenega delavca ali drugih, izgubljena zdrav-
stvena dokumentacija,  čakalne dobe, čakanje v čakalnicah, 
varovanje osebnih podatkov in podatkov o zdravstvenem 
stanju bolnika, pa tudi postopki zdravljenja. V uradu za pri-
tožbe se zavedamo, da  je pritožb več, kot jih imamo evi-
dentiranih. Nekatere pritožbe bolniki ali svojci ustno podajo 
tistim, na katere se nanašajo, in se v tem krogu tudi rešujejo, 
kar je  zaradi hitrosti in neposrednega osebnega stika lahko 
zelo pozitivno.        
Namen obravnave pritožbe bolnika, tako ustne kot pisne, je 
razrešiti sporno situacijo. Vsak bolnik prihaja v bolnišnico z 
določenimi zdravstvenimi težavami, ki so ne glede na vrsto 
obolenja  zanj najpomembnejše.  Bolnik po navadi čaka, 
da pride vrsto, nato zopet čaka pri vpisu, v čakalnici na ob-
ravnavo ali sprejem pri zdravniku, na preiskave, posege ali 
ostale oblike  zdravljenja. Zdravljenje je zanj lahko nepri-
jetno, boleče, ob tem je zaskrbljen,  prestrašen in prizadet.  
Nezadovoljstvo, ki ga doživlja  v tem procesu, zanj predstav-
lja oviro na poti do zdravljenja, ki jo ponavadi sprejema zelo 
osebno. Reševanje pritožb ne more spremeniti dogodkov, 
ki so pripeljali do pritožbe, mora pa bolniku dati odgovor, da 
njegovo pritožbo sprejemamo,  razumevanje  in priznavanje 
njegovega nezadovoljstva  ter ustrezno obrazložitev. Vsak 
bolnik ima pravico do spoštljivega odgovora, tudi kadar na 
podlagi  obravnave in zbranih podatkov ugotovimo, da  nje-
gova pritožba vsebinsko ni utemeljena.  
Reševanje pritožb je naša dolžnost do bolnikov in javnosti, 
za nas pa priložnost  za izboljšanje in uvajanje sprememb, 
ki jo moramo sprejemati tako na osebni kot tudi na ravni 
celotne bolnišnice.   

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

Značilnosti  dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 
javnih uslužbencev
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih usluž-
bencev je rezultat uspešnega socialnega partnerstva v jav-
nem sektorju. Socialni partnerji so se odločili, da bo država 
dodatno pokojninsko zavarovanje svojih uslužbencev orga-
nizirala tako, da je ustanovila Zaprti vzajemni pokojninski 
sklad za javne uslužbence (ZVPSJU). Vlada je na podlagi 

Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za 
javne uslužbence v začetku leta 2004 sprejela Pokojninski 
načrt in Pravila poslovanja ZVPSJU. V ZVPSJU so tako 
vključeni vsi javni uslužbenci, zaposleni v osebah javnega 
prava, za katere velja Kolektivna pogodba za negospodarske 
dejavnosti. Za upravljavca ZVPSJU je bila v posebnem po-



32

Splošna bolnišnica Celje

stopku, ki ga je vodila komisija, sestavljena iz predstavnikov 
socialnih partnerjev, izbrana Kapitalska družba. ZVPSJU je 
največji pokojninski sklad v RS. Z mesecem majem 2007 je 
bilo v sklad ZVPSJU vključenih že 176.393 članov. 
Dodatno pokojninsko zavarovanje je oblika dolgoročnega 
varčevanja na osebnih računih članov sklada z namenom, 
da se jim od dopolnitvi določene starosti ali v drugih prime-
rih, ki jih določa pokojninski načrt, iz privarčevanih sredstev 
skupaj z donosi iz naložb, zagotovijo dodatne pokojnine. 
Glavni namen dodatnega pokojninskega zavarovanja je v 
bistvu pokrivanja izpada nadomestitvene stopnje iz obvez-
nega zavarovanja oziroma zagotavljanje ustreznejše mate-
rialne in socialne varnosti po uveljavitvi pravic iz obveznega 
zavarovanja.
Član ZVPSJU pridobi pravico do dodatne starostne po-
kojnine v obliki doživljenjske mesečne rente, ko izpolni na-
slednje pogoje: dopolni 58 let, uveljavi pravico do pokojnine 
po predpisih o obveznem zavarovanju in je bil v kolektivno 
zavarovanje vključen najmanj 10 let.
Član ZVPSJU lahko pridobi pravico do predčasne dodat-
ne starostne pokojnine še pred izpolnitvijo pogojev za pri-
dobitev pravice do dodatne starostne pokojnine, ko ni več 
vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje,  je dopolnil 53 
let in bil vključen v kolektivno zavarovanje najmanj 15 let.
Ko član izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dodatne starost-
ne pokojnine oziroma predčasne dodatne starostne pokoj-
nine, ima pravico, da glede na ponudbo na trgu sam izbere 
zavarovalnico, ki mu bo izplačevala pokojninsko rento ali pa 
mu pri izbiri svetuje Kapitalska družba.  
Rezultat pogajanj in dogovorov socialnega partnerstva pa 
je med drugim tudi to, da ima sistem pokojninskega za-
varovanja javnih uslužbencev določene posebnosti, ki od-
stopajo od splošne ureditve dodatnih pokojninskih zavaro-
vanj. Za javne uslužbence namreč velja posebna ureditev 
glede izplačila sredstev, ki so na osebnem računu oziro-
ma t.i. odkupne vrednosti. Tisti javni uslužbenci, ki jim je 
na dan 01.08.2003 manjkalo manj kot 10 let do izpolnitve 
minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne po-
kojnine, pridobijo pravico do dodatne starostne pokojnine 
še pred potekom 10 let od vključitve v kolektivno dodatno 

pokojninsko zavarovanje oziroma se jim odkupna vrednost 
izplača ob upokojitvi v obveznem pokojninskem zavarova-
nju še pred potekom 10 let od vključitve. Gre za posebnost 
v primerjavi s splošnim sistemom, ki je posledica dejstva, 
da so se v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za 
javne uslužbence vključili vsi javni uslužbenci, ne glede na 
starost. 
Prav tako velja posebna ugodnost koriščenja davčne olaj-
šave. Poleg premije, ki jo v ZVPSJU plačuje delodajalec, 
lahko javni uslužbenci izkoristijo polno davčno olajšavo v 
višini 5,84 % bruto plače (24 % prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje) oziroma v letu 2007 največ do 
višine 2.390 eurov z vplačilom individualne premije. Dvojne 
davčne olajšave omogočajo javnim uslužbencem, da si z 
dodatnimi vplačili povečajo svoje pokojninske prihranke in 
obenem v največji možni meri optimirajo svojo dohodninsko 
napoved.

 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju

V primeru prenehanje pogodbe o zaposlitvi v javnem sek-
torju, ima član ZVPSJU naslednje možnosti:

- če je od vključitve v zavarovanje že minilo 120 mesecev, 
lahko zahteva izplačilo odkupne vrednosti enot premo-
ženja;

- če je zavarovanje prenehalo, preden je minilo 120 me-
secev od vključitve, lahko uveljavi zadržanje pravic; 

- lahko zahteva prenos sredstev v drug pokojninski načrt 
kolektivnega zavarovanja pri novem delodajalcu.

 Smrt člana ZVPSJU

V primeru smrti člana ZVPSJU pridobijo pravico do izplačila 
odkupne vrednosti enot premoženja upravičenci za primer 
smrti, ki jih je s posebno izjavo določil član ZVPSJU. Če 
član ZVPSJU ni določil upravičenca za primer smrti, pravi-
ca do izplačila odkupne vrednosti enot premoženja pripada 
njegovim dedičem v skladu s predpisi o dedovanju.

Kapitalska družba, upravljavka ZVPSJU

Seminar odličnost, učinkovitost 
in osebnostni razvoj
V mesecu marcu se je v naši bolnišnici začel sklop pre-
davanj pod tem naslovom. Obsega 12 predavanj, enkrat 
mesečno po dve uri (od 15. do 17. ure) in poteka v naši 
predavalnici v kleti.
Organizator je Šola odličnosti, Župančičeva 4, 8330 Metli-
ka.
Predava nam gospa Nena Nevenka Dautanac.

Na naša srečanja pride vedno nasmejana in polna ener-
gije. 
K razmišljanju in sodelovanju nas motivira, ne le z besedo, 
ampak tudi z mimiko, kretnjami in drobnimi pozornostmi. 
Tako z zgledom pokaže, kar uči.
Z nami iskreno deli tudi svoje bogate izkušnje. 
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Obiskuje ga lahko vsak zaposleni, ki je bil o tem pravočas-
no in ustrezno obveščen, ki mu to dopušča delovni čas, in ki 
je seveda zainteresiran. Šteje kot strokovno izobraževanje, 
obiskujemo pa ga v prostem času. 
Do sedaj smo se srečali petkrat, poslušali in se pogovarjali 
pa o naslednjih zanimivih temah:
KAKO IZGRADITI ZDRAVO SAMOPODOBO – 22. 3. 
2007 
MOČ NARAVNANOSTI – 11. 4. 2007
KAKO NARAVNAMO UM NA ŽELENE REZULTATE – 9. 5. 
2007 
PREMAGOVANJE IN ODPRAVLJANJE STRESA IN ZA-
SKRBLJENOSTI – 28. 5. 2007 
ODLIČNOST IN OPTIMIZEM KOT NAČIN OSEBNEGA IN 
POSLOVNEGA ŽIVLJENJA – 6. 6 2007 

Med dopusti se ne bomo srečevali, imamo pa obilo dobrega 
gradiva in snovi za razmislek ter možnost odločitve, ali jih 
bomo prenesli v življenje.
Vsak dan sproti, po malih korakih, tako na delovnih mestih 
kot v osebnem življenju.

Jeseni pa nas čaka še sedem zanimivih tem, in sicer:
- OSNOVE DOBREGA GOSPODARJENJA Z DENAR-

JEM
- ODKRIVANJE, NEGOVANJE IN RAZVIJANJE LAST-

NE USTVARJALNOSTI
- KAKO PRIDOBIMO VPLIV, NAKLONJENOST IN SPO-

ŠTOVANJE VSEH LJUDI
- PRIDOBIVANJE NAVAD, KI NAS VODIJO K USPEHU
- KAKO PRIDOBITI IN OHRANITI UČINKOVITO MOTI-

VACIJO NA VSEH PODROČJIH
- REŠEVANJE, ZMANJŠEVANJE IN ODPRAVLJANJE 

KONFLIKTOV IN NESPORAZUMOV
- MOČ BESED, VREDNOT, ČUSTEV IN ODPUŠČANJA

Tem je še toliko, da se bodo srečanja verjetno nadaljevala 
v leto 2008.
O datumih bomo sproti obveščeni.

Sama sem se za seminar odločila takoj, prostovoljno in z 
veseljem, čeprav se je začel že isti dan, ko sem bila ob-
veščena.
Pri naslednjem sta se mi pridružili še dve sodelavki, Tanja 
Hribar in Branka Klemenšek. 
V želji, da jima posredujem tudi prvo predavanje, sem pro-
sila Neno za pisno obliko.  

Ker je bilo zanimanje tudi od drugih veliko, bom naredila 
mapo z zapiski vseh predavanj, vključno z gradivom, ki smo 
ga lahko kupili.  Mapa bo na našem oddelku in kdorkoli želi, 
si lahko gradivo fotokopira. Mislim pa tudi, da bo za obis-
kovalce seminarja gradivo razmnoženo.

Gotovo so zelo pomembni strateški, finančni, jasno zastav-

ljeni cilji celotne bolnišnice. 
Enako pomembni so tudi cilji vsakega posameznika. A ni po-
memben CILJ (do njega se pride le po korakih), pomembna 
je tudi POT. Na tej poti je vsem mnogo lažje, če si podelimo 
prijazen pozdrav, nasmeh, pohvalo ali vzpodbudo. 

Ta seminar ni nič novega. Verjetno se spomnite modre 
mape: GRADNJA NOVE ORGANIZACIJSKE KULTURE V 
SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE (1998 – naša pot k odlično-
sti).  S tem podobnim seminarjem, skoraj 10 let kasneje, se 
potrjuje to, da je za dobro opravljeno delo najpomembnejši 
človek, da je v njem velik del neizkoriščenega potenciala. 

Očitno se tudi vodstvo in supervizorji naše bolnišnice tega 
zavedajo, kajti dober zdravnik zdravi vzrok bolezni, odličen 
gasilec požar ne le gasi, ampak ga poskuša preprečiti, od-
ličen delavec ne le hodi v službo in prejema plačo, ampak 
vsak dan znova poskuša dati od sebe vse, po svojih naj-
boljših močeh.  

Da nam te moči ne poidejo, potrebujemo jasno vizijo, do-
bre supervizorje, ki se nam morda pridružijo tudi na takih 
seminarjih.  Taki supervizorji smo tudi mi, ki te seminarje že 
obiskujemo. 

A »UČITELJ« pride, ko je »UČENEC« pripravljen. Takrat 
ga učenec tudi prepozna in sprejme, ker je pripravljen…… 
UČITI SE………… O SEBI.

Lepe, kaj lepe, odlične počitnice vam želim!  Kristina

Zaslužimo jih.

Za konec pa še ena misel z Neninih listkov:
JAZ IMAM VEDNO PRAV!!!!

ČE MISLIM, DA JE MOGOČE, IN DA ZMOREM,
ALI

ČE MISLIM, DA JE NEMOGOČE, IN DA NE ZMOREM,
IMAM PRAV.

Kristina BOLTA, VMS
Otroški oddelek kirurških strok

VICI

Milan, možakar iz polja, igra pasijanso.
Marjan ga opazuje in kar naenkrat vzklikne:
»Stop! Goljufaš, baraba!«
»Pssst!« odvrne Milan. »Nikomur ne povej, 
ampak jaz sam sebe goljufam že več let!«
»Aja?« komentira Marjan. »Pa se nikdar ne 
zalotiš pri goljufanju?«
»Ne, sem prepameten …«
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Javno-zasebno partnerstvo
Rdeča nit letošnjega spomladanskega, 
14. strokovnega srečanja ekonomistov 
in poslovodnih delavcev v zdravstvu je 
bila javno-zasebno partnerstvo. Tema, 
ki na vseh ravneh zdravstva odpira šte-
vilna vprašanja in dileme. Od povsem 
osnovnih, ki se dotikajo učinkovitosti 
in primernosti zasebnega kapitala v 
javnem sektorju, do primernosti pred-
laganih zakonskih rešitev, ki posegajo 
na to področje. Prevladujoče mnenje 
je, da bi moral izvajalski del zdravstva, 
ki je organiziran v javnih zavodih, tudi 
v bodoče sloneti na javni zdravstveni 
mreži, ki bo sicer dopuščala konkuren-
co, onemogočala pa bo vpeljavo tržnih 
zakonitosti. Vsi se strinjajo tudi s tem, 
da bi s transparentnim sistemom javno-
zasebnega partnerstva lahko zagotovili 
pomembne dodatne vire za ureditev 
ustrezne zdravstvene infrastrukture v 
sistemu javnega zdravstva. 

Srečanje ekonomistov v zdravstvu je 
tako na eni strani ponudilo pregled ne-
katerih primerov dobre prakse oz. izku-
šenj s takšnimi vlaganji v Sloveniji ter 

teoretična razmišljanja piscev zakonov, 
ki bodo urejali to področje. 

Mag. Silvana Šonc, direktorica Bolniš-
nice Sežana je predstavila javno za-
sebno investicijo pri izgradnji in opremi 
dializnega centra. Ta je zaradi velikih 
potreb dializnih bolnikov, ki so dali po-
budo za ustanovitev centra, nastal v 
sodelovanju bolnišnice in zasebnega 
investitorja. Splošna bolnišnica Breži-
ce je z javno-zasebnim partnerstvom 
urejala področje zagotavljanja učinko-
vite rabe energije, osnovno zdravstvo 
Gorenjske pa je zasebni kapital vključi-
lo pri izgradnji javnih zdravstvenih ob-
jektov. Javno zasebne investicije so se 
z ustanavljanjem novih lekarn v skladu 
z geografskimi in demografskimi merili 
pojavile tudi v lekarništvu. Obstaja pa 
tudi mnogo načrtov takšnega zdru-
ževanja oz. vključevanja zasebnega 
kapitala v javni zavod. Inštitut RS za 
rehabilitacijo je želel z zasebnim ka-
pitalom svojim pacientom zagotoviti 
prostor, kjer bi jim ponudili nadgradnjo 
oz. celostno ponudbo vseh storitev, ki 
jih potrebujejo za samostojno življenje. 
Izračuni donosnosti so pokazali, da je 
investicija mogoča, vendar s sabo nosi 
relativno veliko tveganje za zasebnega 
vlagatelja, zato pravega odziva na svo-
jo ponudbo še niso dobili.

Teoretiki, pravniki, ki so sodelovali pri 
pripravi Zakona o javno-zasebnem part-
nerstvu,  so v nadaljevanju ugotavljali, 
da primeri, ki so jih predstavljali direk-
torji zdravstvenih zavodov, pravzaprav 
niso takšni primeri javno-zasebnega 
partnerstva, kot naj bi ga omogočal novi 
zakon. Ta v primeru javno-zasebnega 
partnerstva predvideva preoblikovanje 
javnih zavodov. Znotraj javnega sektor-
ja namreč še ni bila izvedena ločitev na 
državni in preostali javni del, na tisto, 
kar ne sodi v pojem javne oz. državne 
uprave, in kar mora biti v upravljanju in 
pod nadzorom javnosti in ne zgolj pri-
stojnosti državnih organov. S pravno 
statusnega vidika pa je ločitev na jav-
ne zavode, ki izvajajo javno službo in 

so v javni lasti, ter na javne zavode z 
večjo avtonomijo pri upravljanju nujna. 
Iz tega namreč izhajajo pravni režim in 
pogoji za delovanje posameznih pra-
vno-organizacijskih oblik.

Prof. dr. Rado Bohinc je v zaključku 
svojega referata izpostavil nekaj iz-
hodišč za nujne reforme slovenskega 
javnega sektorja:
-  zasebna ponudba javnih služb je lah-
ko le dopolnilo hrbtenici javne službe, 
ki jo predstavljajo sedanji javni zavodi, 
nikakor pa ne njena nadomestitev;
- povečevanje avtonomije ustvarjalcev 
v zavodih, kar pomeni povečevanje nji-
hove vloge oz. števila v organih zavoda 
in zmanjšanje vloge države in politike v 
organih zavodov;
- samostojnim zavodom je treba prene-
sti v last premoženje, ki je potrebno za 
opravljanje dejavnosti;
- treba je izpeljati statusno razmejitev 
med zavodi, ki prodajajo storitve javnih 
služb na konkurenčnem trgu in zavodi, 
ki so financirani iz proračunov. Pri tem
preoblikovanje ne pomeni privatizacije, 
temveč le spremembo pravno organi-
zacijske oblike.  

O nujnosti reform na področju zdrav-
stva sta spregovorila tudi prof. dr. Raj-
ko Pirnat in prof. dr. Maks Tajnikar. Prvi 
z vidika nepreglednosti in neučinkovi-
tosti ureditve financiranja javnih služb,
podeljevanja koncesij, nedoločenih 
odgovornosti in slabega nadzora ter 
prednosti in pomanjkljivosti javnoprav-
nih in zasebnopravnih izvajalcev. Drugi 
pa je predstavil obstoječe, nastajajoče 
in možne oblike podjetništva v sloven-
skem sistemu zdravstvenega varstva 
ob domnevi, da je uveljavljanje podjet-
ništva v tem sistemu na eni strani pove-
zano z uveljavljanjem trga in zasebne 
lastnine med izvajalci zdravstvenega 
varstva ter z reorganizacijo in prestruk-
turiranjem javnega sektorja na drugi.

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

VICI

Predstojnik psihiatrične 
bolnišnice se sprehaja po 
parku
 in naleti na možakarja, ki 
namaka ribiško
palico v vedro, polno vode.
nekaj časa ga opazuje, 
potem pa ga vpraša:
»Poslušajte, kaj pa sploh 
počnete?«
»Tepce lovim,« odvrne 
norec.
»A tako! In koliko ste jih že 
ujeli?«
»Vi ste deveti…«
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Pijte dovolj tekočine

Deset nasvetov za zdravo 
poletno prehrano
1. Pijte dovolj tekočine, vsaj liter in pol na dan! Za žejo je 

najprimernejša zdrava, neoporečna pitna voda, ki ji po 
želji lahko dodate malo limoninega soka. Pijete lahko 
tudi nesladkan čaj. V poletnem času je pomembno piti 
tudi, če niste žejni.

2. Ne pretiravajte s sadnimi sokovi, saj vsebujejo veliko 
sladkorja.

3. Zagotovite telesu dovolj vlaknin, soli in maščob.
4. Med hrano izberite tisto, ki vsebuje veliko vitamina A 

(korenje, marelice, brokoli, špinača) in vitamina C (po-
maranče, jagode, paprika, krompir, paradižnik).

5. Poskrbite za svoje zdravje z rednim umivanjem rok, 
čistočo ter ustrezno pripravo in primernim shranjeva-
njem jedi.

6. Ne pozabite, da se bakterije najhitreje razmnožujejo v 
jedeh, ki jih hranite pri sobni temperaturi, zato temeljito 
skuhajte meso ter operite sadje in zelenjavo.

7. Namesto sladoleda si privoščite sorbet, ki ne vsebuje 
toliko mlečnih maščob.

8. Hrano uživajte v več manjših obrokih na dan. Privoščite 
si lažjo hrano, npr. zelenjavne juhe in različne solate.

9. Kupujte sveže in kakovostno sadje in zelenjavo, pri 
ostalih izdelkih pa bodite pozorni na rok trajanja.

Zapomnite si: Ne jejte čez dan v najhujši vročini, jejte pred-
vsem, ko ste res lačni, in pijte dovolj tekočine ves dan, 
tudi če niste žejni!

KDAJ JESTI KATERO VRSTO SADJA?

Poleti, ko je svežega sadja na pretek, se pogosto vpraša-
mo, kdaj jesti katero vrsto. Kaj jesti, da se bomo hitro znebili 
utrujenosti po vadbi? In kaj pred vadbo, da bomo povečali 
vzdržljivost? Kaj pa, če hočemo povečati moč? Skrivnost je 

v razmerju med fruktozo in glukozo v sadju.

1. Pred vadbo ali telesnim naporom si privoščite sadje, ki 
ima več glukoze kot fruktoze. Takšna sta melona in grozd-
je.
2. Enako velja za stresne situacije. Takrat je najprimernejše 
sadje, ki ima več glukoze kot fruktoze.
3. Če želite doseči vzdržljivost, uživajte sadje, ki ima več 
fruktoze kot glukoze, saj se mora fruktoza v telesu spreme-
niti v glukozo, preden jo telo porabi za energijo.

Najboljši način, da zadovoljite vitaminske potrebe in se 
hkrati odžejate je, da si pripravite sadni sok.
1. Naj vam stiskanje sadja v sok pride v navado - to počnite 
vsak dan.
2. V vročih poletnih dneh soku namesto vode raje dodajte 
nekaj kock ledu - tako bo dlje časa hladen.
3. Kateremukoli stisnjenemu sadju dodajte pretlačeno ba-
nano. Napitek bo okusnejši in slajši.
4. Da napitki ne bodo pretirano grenki ali kisli, jim dodajte 
stisnjeno sladko sadje. Tako vam ne bo treba dodajati slad-
korja.

Strokovnjaki priporočajo približno pet obrokov sadja na 
dan!
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Zakaj jesti sadje?
Sadje vsebuje veliko vode, uživanje svežega sadja iz-
boljšuje počutje, je naravna hrana  in vsebuje polno 
vitaminov in mineralov.
 
ZDRAVE PREGREHE

Sladoled je le ena izmed njih

Naj se prehranjujete še tako zdravo, sem ter tja ne morete 
uiti neustavljivi želji po sladkem ali slanem. Toda želodec 
lahko prelisičite s hrano, ki je podobnega okusa, a ni tako 
škodljiva za zdravje kot tista, ki ste si jo pravkar zaželeli. 
Predstavljamo vam deset načinov za spreminjanje pregreh 
v bolj zdrave prigrizke.

Namesto krofa in kakava za zajtrk ......
v trgovini kupite sladko žemljico. Da bo okus skoraj pov-
sem enak sladkemu krofu, jo prerežite na pol in namažite 
z marmelado. Ob sladki jedi ne potrebujete sladkega napit-
ka. Raje popijte kozarec mleka, kakav pa si privoščite kdaj 
drugič.
Pica za malico?
Zakaj pa ne? Če ste si jo zaželeli, jo morate dobiti. Povpra-
šajte kolege na delovnem mestu, morda so si jo zaželeli 
tudi oni. Skupaj naročite pico, vi pa pojejte le košček ali dva. 
Vaša želja bo izpolnjena, hkrati pa se boste odlično počutili, 
saj se ne boste preveč najedli.
Sladoled za posladek?
Namesto vanilijevega ali smetanovega sladoleda si za po-
sladek raje privoščite vanilijev jogurt. Če vas privlači “le-
deno”, jogurt zamrznite! Zamrznjen vanilijev jogurt je celo 
okusnejši od vanilijevega sladoleda, poleg tega je bolj 
zdrav.
Za prigrizek: sladoled in ...?
Nič in! Mar sladoled ni dovolj?

Bi se radi osvežili?
Namesto mlečnega napitka ali frapeja si raje kupite lešni-
kovo, čokoladno, bananino, vanilijevo ali jagodno mleko. 
Po okusu so ti izdelki povsem enaki. Mleko z okusom ni 
dovolj hladno? Izgovor je nesmiseln, saj vendar poznamo 
hladilnike... 
Namesto čipsa ...
... slane palčke iz sojine moke, ki so enako slane kot čips, le 
da niso mastne. Pazite, da boste zraven popili dovolj vode.
Čokolada na metre?
Namesto čokoladnih tablic si raje kupite čokolado v obliki 
majhnih bonbonov. Zagotovo jih boste pojedli manj kot koš-
čkov čokolade. 
Namesto čokoladic ...
... ki vas v trgovinah mamljivo gledajo s polic ob blagajni, si 
raje privoščite žitne ploščice, narejene iz muslija, včasih pa 
celo oblite s čokolado.
Namesto gore žemljic ...
... vrečka riževih vafljev. Obstajajo taki s sezamom, brez,
slani, obliti s čokolado. Njihova enkratna lastnost je, da ima-
jo malo kalorij, a hkrati zelo nasitijo.

 
NOCOJ BOMO VEČERJALI ... JAJCA!

Raziskave o povezanosti uživanja jajc s povečano stopnjo 
holesterola so pokazale, da jajca ne povzročajo povišanja 
“škodljivega” holesterola v krvi. V resnici jajca vsebujejo 
hranila, ki sodelujejo pri preprečevanju številnih bolezni. 
Poleg tega eno jajce pokrije 31 odstotkov dnevnih potreb 
po vitaminu K, ki je za zdravje kosti enako pomemben kot 
kalcij in vitamin D.
Strokovnjaki uživanje jajc zlasti priporočajo nosečnicam, saj 
vsebujejo veliko holina. To je hranilo, ki ga zarodkovi mož-
gani nujno potrebujejo za svoj razvoj.
Poleg tega ima eno jajce le 70 kalorij, vsebuje pa kar 20 
esencialnih hranilnih snovi, dragocene vitamine, ki razgra-
jujejo maščobe, in kakovosten protein. Slednji je pomemben 
za ljudi, ki se držijo diete z malo kalorijami ali vegetarijanske 
diete.

Romana Stropnik, dipl. m. s.
Služba zdravstvene nege

MODROSTI

»Ne zanima me preteklost.
Zanima me prihodnost, ker bom v njej
preživel preostanek svojega življenja.«

Charles F. Kettering
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DROBTINICE

In smo šli... v Kenijo...
V okviru Sekcije za tropsko medicino že vrsto let potekajo 
odprave študentov medicine, mladih zdravnikov in medi-
cinskih sester v trope. Začetnik odprav je prof. dr. Franjo 
Pikelj, ki se je na prvo odpravo podal leta 1979. Od takrat se 
vsako leto v tropske dežele odpravi okoli pet, šest odprav. 
Do sedaj obiskane dežele so: Papua Nova Gvineja, Indija, 
Zambija, Tanzanija, Uganda, Kenija, Madagaskar, pa še bi 
lahko kakšno našli.

Leta 2005 smo o odhodu začeli razmišljati tudi štirje čla-
ni naše odprave: Erik Mihelj, med. tehnik, Maja Dolinšek, 
višja medicinske sestra, Goran Kurnik, študent medicine in 
Marija Žnidaršič, novopečena zdravnica. Še pred odhodom 
smo opravili kar težko pot od določitve kraja, do zbiranja 
sponzorjev in zdravil. 

Nato smo se 20. februarja 2006 trije nadobudni Slovenci od-
pravili v Kenijo, natančneje v vas Majiwo na skrajnem zaho-
du Kenije, med Viktorijinim jezerom in Ugando. Ob prihodu 
nas je najprej presenetila vročina, z nekaj stopinj pod ničlo 
smo prileteli na večernih 28 ºC v Nairobi. Sledil je kulturni 
šok, ki pa se je kmalu začel umirjati, saj nas je sprejel Mark, 
sin naše gostiteljice Hilde, ki nam je prihod ter spoznavanje 
Nairobija močno olajšal. V Nairobiju smo bili presenečeni 
nad velikimi stavbami, dvema Hilton hoteloma in cenami, 
ki so še višje kot pri nas. Ko pa nas je pot vodila na zahod, 
smo se začeli soočati z revščino, raztrganimi in bosimi otro-
ci... Na naši končni postaji ni bilo ne duha ne sluha o velikih 
betonskih stavbah, električni napeljavi, tekoči vodi. Tam so 
le majhne koče iz blata, vodo ti prinesejo v plastičnem ve-
dru, elektriko pa predstavljajo petrolejke, sveče in ognjišče. 
In takrat smo vedeli, da smo prišli na pravo mesto, da so 
tukaj res ljudje, ki bodo potrebovali našo pomoč.
V regiji, v kateri smo delali, živi pleme Luo, ki je tretje naj-
večje v Keniji. Govorijo jezik Luo, bolj izobraženi tudi Kis-
wahili, le peščica ljudi pa govori angleščino. Pri svojem delu 

Naša mala klinika

Naša najstarejša bolnica v ambulanti, ki je imela 100 
let

smo zato potrebovali prevajalce, ki so nam tudi pomagali pri 
spoznavanju razmer v vasi in njeni okolici. Izvedeli smo, da 
je sicer slabe tri ure hoje stran javna bolnica, kjer pa moraš 
plačati, da te sploh pustijo do zdravnika, ki ti nato napiše 
recept za zdravila, ki jih moraš ponovno plačati. Cene so še 
za nas visoke, saj moraš za vstop v bolnico plačati približno 
20 €, nato pa še nekaj evrov za zdravila, česar si domačini, 
ki toliko ne zaslužijo v enem letu, enostavno ne morejo pri-
voščiti. Lahko si torej zamislite, kako so bili navdušeni nad 
belimi zdravniki, ki so jim prišli pomagati s svojim zdravili, ki 
so bila poleg vsega zastonj. 

Pri delu smo se srečevali z različnimi boleznimi, od angin 
pa do tropskih posebnosti. Največ je bilo primerov malarije, 
saj je takrat nastopilo deževno obdobje in so bili  komarji na 
svojem smrtonosnem pohodu. V celotni Nyansa regiji je ta-
krat umrlo nekaj tisoč otrok, nam na srečo niti eden. S seboj 
smo imeli več vrst antimalarikov, za hujše  oblike pa še raz-
topine za intravensko nadomeščanje tekočin. Nato so bila 
na vrsti različna kožna obolenja, predvsem mikoze in garje 
ter seveda črevesne okužbe. Prebivalci vasi uživajo vodo 
iz potokov in različnih zbirališč. Kakovost vode ne izpolnju-
je niti minimalnih pogojev, ki jih pri nas določamo za pitno 
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vodo. Največkrat je v stiku s človeškimi in živalskimi izločki, 
blatna, s takšnim ali drugačnim vonjem. Doma jo sicer ne-
kateri prekuhajo ali razkužijo, problem pa je, ko delajo ali so 
v šoli. Takrat pijejo, kar jim je pri roki, in posledica tega so 
številne črevesne okužbe. Pri vseh otrocih smo lahko opa-
zili tudi velike trebuhe, ki pa v našem primeru niso bili po-
sledica beljakovinskega pomanjkanja, ampak glistavosti.
Velik problem med Luo plemenom pomeni tudi okužba z 
virusom HIV. Pri njih je namreč v veljavi mnogoženstvo, 
vsak moški si lahko privošči toliko žensk, kot jih lahko pre-
živi. Pa tudi zvestoba ni nekaj, s čimer bi se obremenjevali. 
Tako si lahko zamislite neomejeno širjenje bolezni, številne 
vdove, pa osirotele otroke, za katere nobeden ne skrbi. Pri 
HIV pozitivnih in osebah z že razvito boleznijo vse bolezni 
potekajo hujše. Največkrat imajo zraven še tuberkulozo, pa 
ponavljajoče pljučnice, driske in uroinfekte, razširjeno kan-
didiazo, takšne in drugačne ulkuse... Veliko je tudi otrok, ki 
so se okužili že med nosečnostjo. Zdravila za HIV pozitiv-
ne osebe so dostopna le redkim. Po določenem postopku 
država izbere srečne posameznike, ki dobijo zdravila in 
lahko si predstavljate, da so le redki tisti revni, raztrgani in 
shujšani posamezniki. Vsem so dostopna le zdravila proti 
tuberkulozi, ki jih lahko dobijo zastonj. Prav tako so zastonj 
tudi testiranja na HIV. 
V naši vasi je bilo le malo ljudi, ki so imeli že potrjeno 
okužbo. Ogromno pa je bilo bolnikov s tuberkulozo, oralno 
kandidiazo, ponavljajočimi driskami, ter seveda spolno pre-
nosljivimi boleznimi. Po nekaterih ocenah naj bi bilo v regiji 
s HIV-om okuženih tudi do 40 % prebivalcev. Težko je bilo 
premagati začetni strah. Potrebna je bila velika pazljivost 
pri oskrbi ran, predvsem šivanju, incizijah, aplikacijah injek-
cij... Vendar nam je uspelo.
Strah je bil pozabljen, ko smo se po napornem dnevu usedli 
pred našo kočico in v objem stisnili kakšnega od otrok. Pa 

Naša lekarna
kaj zato, če so bili vsi garjavi in glivasti, vseeno potrebujejo 
topel objem in malo pozornosti, predvsem sirote, pa tudi 
tisti, ki imajo po deset bratov ali sester. Za svoj trud smo bili 
velikokrat poplačani, včasih s toplim stiskom roke in besedo 
hvala, včasih s sadjem, kdaj pa celo s kakšno živo kokošjo, 
ki nam jo je naša Hilda nato skuhala za večerjo. 
Velikokrat ob opisu našega dela naletim na vprašanja, kako 
smo lahko zdržali brez tekoče vode, pa še tista iz vedra je 
bila omejena na približno pet litrov na osebo za tuširanje, 
pa brez elektrike in televizije in s ščurki pod posteljo. Da 
se! Pravzaprav je pravo olajšanje, ko si na vasi, stran od 
hrupa, ko imaš ob sebi le tistih nekaj ljudi, s katerimi se po 
napornem dnevu usedeš pred hišico in si rečeš:”Dober dan 
je bil”. Ko čas teče počasneje in se ti ne mudi oddati napo-
vedi za dohodnino in ko bolniki ne trkajo na vrata, ampak 
potrpežljivo čakajo na pomoč, ki jo resnično potrebujejo.
Za konec pa le misel, ki je napisana na osnovni šoli v vasi: 
“You only live once and if well lived, once is enough.”

Marija Žnidaršič, dr. med.

Začetni vtisi prvih delovnih 
korakov
Življenje je veliko več kot enolična vsakdanjost. Je ustvar-
jalno sodelovanje na poti k doseganju svojih ciljev z upošte-
vanjem skupnih ciljev. Tudi življenje v šoli je polno ustvarjal-
nosti, izzivov, padcev in vzponov ter predvsem izhodiščna 
točka pomembne odločitve za poklic.
Vstopiti v šolo zdravstvene usmeritve je znamenje priprav-
ljenosti, podati se na pot iskanja, osebnostnega zorenja in 
pripravljenosti pomagati človeku, ki je pomoči potreben, ter 
spoznavati vrednote vsakega posameznika glede na svoje 
vrednote. Ko se odločaš in vstopaš v pomemben del svoje-
ga življenja oz. odločitve o opravljanju bodočega poklica, bi 
lahko rekla, da je ta začetna pot precej težka. Pri tem je po-
trebno ogromno truda, potrpljenja, razumevanja in ljubezni 
do svojega dela, da se mu približamo in ga udejanjamo že 

v vsakdanjem srednješolskem, visokošolskem življenju in 
kasneje na delovnem mestu. Lahko bi rekla, da je čas res 
brezmejni gospodar začetkov, koncev, vmesnih stanj, ki nas 
nikdar noče pustiti v miru. Večno hitenje, nespoštovanje 
vrednot, vedno več  nasilja, različne zasvojenosti predstav-
ljajo za mladega človeka, ki pričenja graditi svojo poklicno 
pot zdravstvenega delavca, večpotje, če ne celo labirint. A z 
dobro vzgojo in podporo staršev, profesorjev, zdravstvenih 
delavcev in z voljo po pridobivanju novega znanja in učenja 
je ta pot nekoliko lažja. Če lahko rečem, je res najtežji čas, 
ko začneš prestopati z lepih šolskih poti na zrele službene. 
Znanje, ki si ga pridobil v šoli, moraš začeti uporabljati pri 
delu, spoznavati ljudi in širšo okolico. Še vedno pa se po 
zaključku šolanja poraja vprašanje, ali boš dobil zaposlitev, 
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ali boš  lahko to znanje, ki si ga pridobil, uporabil pri delu, ki 
te veseli itd. Ta strah se poraja med mladimi, ko pričnemo 
prestopati na zrelostno službeno pot in zaključimo številna 
študentska dela.
Vprašanje službe! Zame je bil najlepši čas, torej čas, ko 
sem 4. 9. 2006 pričela z opravljanjem pripravništva diplo-
mirane medicinske sestre tukaj v SB Celje, pod vodstvom 
mentorice, ge. Darje Plank, prof. zdrav. vzg., kateri velja po-
sebna zahvala, saj nas je vseskozi spremljala, nas vodila, 
usmerjala, nam stala ob strani in pomagala pri pridobivanju 
znanja in premagovanju strahu. Prav tako pa se zahvalju-
jem tudi svojemu matičnemu Ginekološko-porodniškem od-
delku, kjer sem začela prve delovne korake. Strah pred ne-
znanim sem sprejela kot del življenja, s katerim se srečuje 
vsakdo, ki stopa na začetno službeno pot. Moram priznati, 
da tudi nekaj neprespanih noči, strah pred spremembami, 
nepoznanimi obrazi, začetnim spoznavanjem dela na od-
delkih, s sprejetjem v delovno sredino, kako uporabiti zna-
nje v praksi in podobno. 
Vsi ljudje se razlikujemo med seboj in nihče ni enak druge-
mu. Za uspešno delo pa potrebujemo tudi kanček razume-
vanja ljudi, ki nas obkrožajo. V času devetmesečnega pri-
pravništva, torej kroženja po raznih oddelkih, lahko rečem, 
da sem si pridobila številne izkušnje, podrobneje spoznala 
dela zdravstvenih delavcev na številnih področjih, njihove 

vrednote, medsebojne odnose, odnose do pacientov, za-
čela uporabljati svoje znanje v praksi, povečala osebni in 
profesionalni razvoj, predvsem pa bila vesela, da ste me 
na vseh oddelkih kroženja lepo sprejeli v delovno sredino 
in mi pomagali pri začetnih delovnih korakih, za kar se vam 
najlepše zahvaljujem.
Še vedno drži misel: »Praksa dela mojstra«. Zdravstveni 
delavci smo vendar tista poklicna skupina, ki se pri svojem 
delu nenehno srečujemo z drugimi ljudmi. Po uspešno za-
ključenem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu v 
Ljubljani na Ministrstvu za zdravje sem bila zelo vesela, saj 
sem lahko delo, ki me veseli, nadaljevala na ORL oddelku. 
Najlepše se zahvaljujem vsem zaposlenim na ORL oddelku, 
kjer sem začela prve delovne korake, kjer ste me lepo spre-
jeli v svojo delovno sredino in se počutim del vaše celote. V 
življenju je veliko vrednot, ki jih le poredko izražamo. Zato 
bi še enkrat uporabila besedico hvala za vse tiste, ki ste 
mi na kakršenkoli način pomagali pri pridobivanju znanja in 
uvajanju v delo. Eno je teorija, drugo pa praksa, čeprav sta 
obe močno povezani. 
Lahko potrdim misel, ki pravi:« Izogibaj se ljudi, ki te silijo, 
da se jim prilagodiš. Čuvaj kot zaklad tiste, ki ti pustijo, da 
si resnično ti«. 

Mateja Germek, dipl. m. s.
Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

Enota intenzivne terapije 1982

Monitor znamke Hewlet- Packard

25 let kirurške intenzivne 
terapije z reanimatologijo
V svetu so  v 70. letih  prejšnjega stoletja, večinoma v okviru 
anesteziološke službe,
nastajale enote za intenzivno zdravljenje in nego vitalno 
ogroženih bolnikov. 
V celjski bolnišnici so že leta 1966 nabavili prvi tlačni respi-
rator Bennett, 1968 drugi, po letu 1974 pa še dva volumska 
respiratorja tipa Engstrom  300. Bolnike, ki so potrebovali 
intenzivno zdravljenje, so sprva zdravili v prostoru za uva-
janje anestezije,  kasneje pa v intenzivni negi oddelka za 
kirurgijo notranjih organov. Nekatere težke bolnike je bilo 
potrebno zaradi pomanjkanja prostora premestiti v KC Ljub-
ljana ali v bolnišnico Maribor.
Leta  1979 je centralna enota intenzivne terapije v Splošni 
bolnišnici Celje dobila svoje prostore, in sicer v severnem 
delu oddelka za kirurgijo notranjih organov, kjer je nastala 
začasna enota za intenzivno terapijo na nekoliko manjši lo-
kaciji, kot je bilo prvotno  v načrtu.
Enota s petimi posteljami je 1. maja 1982, na praznik dela, 
sprejela svojega prvega bolnika.

Sestre, ki smo pričele delati v tej enoti, smo se dodatno 
izobraževale na večjem in dobro opremljenem oddelku in-
tenzivne terapije in reanimacije v KC Ljubljana.
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V novo zgrajenem delu celjske bolnišnice je bilo leta 1997 
odprtih pet operacijskih sob z najsodobnejšo opremo in 
sobo za prebujanje bolnikov. V istem nadstropju je bila od-
prta tudi nova enota intenzivne medicine operativnih strok 
- EIMOS z enajstimi posteljami in najsodobnejšo opremo.

                Darja Pur, SMS
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativ-

nih strok in terapijo bolečin

V enoti je sprva delalo trinajst sester, kasneje sta prišli še 
dve, od tega so bile štiri timske sestre in vodilna sestra eno-
te. 
Sestrska služba je v enoti intenzivne terapije potekala  v 
treh izmenah, neprekinjeno 24 ur. Zdravniki so se menjali 
po razporedu, vsak mesec. Popoldne je enoto prevzel de-
žurni specialist anesteziolog. Enota s petimi posteljami je 
bila večinoma polno zasedena z najtežjimi  kirurškimi bol-
niki, predvsem poškodovanci.  Zadnja leta pred otvoritvijo 
novega oddelka intenzivne terapije je zasedala tudi eno do 
dve postelji v intenzivni enoti oddelka za kirurgijo notranjih 
organov. Povečalo se je število bolnikov, ki so potrebova-
li intenzivno zdravljenje in neprekinjen nadzor. Oprema v 
EIT-u, respiratorji in monitorji, je bila zastarela, prav tako 
tudi operacijske sobe in oprema v njih niso več zadoščale 
potrebam sodobne medicine.

Respirator UV2 znamke Dräger

Novi prostori  EIMOS-a

Rotary klub Celje za CT
Rotary club Celje je bil v mednarodno rotarijsko združenje 
Rotary international sprejet 28. junija 1997 kot deveti klub 
iz Slovenije. Prvo desetletnico svojega delovanja so njegovi 
člani, v skladu s poslanstvom kluba, obeležili s številnimi 
socialnimi projekti in dobrodelnimi akcijami. Eno slednjih so 
posvetili tudi naši bolnišnici in akciji zbiranja sredstev za na-
kup rentgena za globinsko diagnostiko. Na novinarski kon-
ferenci so nam 22. junija, ko so odpirali drugi del bivalnih 
enot Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije – Cen-
ter sonček Celje v Štorah, podarili ček za 6.000,00 evrov. 
Rotarijstvo predstavlja veliko združbo. Na vseh celinah sve-
ta skoraj dva milijona rotarijank in rotarijcev deluje v približno 

30.000 klubih. Njihovo poslanstvo je, da gojijo prijateljstvo, 
ki jim omogoča pomagati drug drugemu. Najpomembnej-
ša naloga slehernega kluba pa je humanitarna dejavnost. 
Rotary International si je kot eno glavnih nalog zadal boj 
za izkoreninjenje otroške paralize, celjski klub pa se je od-
ločil, da bo svoje delovanje posvetil predvsem pomoči otro-
kom, prizadetim zaradi cerebralne paralize, ki so združeni 
v celjskem Centru Sonček. Ob tej osnovni skrbi pa priskočijo 
na pomoč še drugim pomoči potrebnim ter s štipendijami tudi 
nadarjenim in marljivim mladim posameznikom. In za konec še 
zanimivost. Navkljub drugačni tradiciji rotarijske organizacije v 
svetu, Rotary klub Celje v svoje vrste sprejema tudi ženske.
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Sicer pa se je do 20. junija 2007 na račun Splošne bolnišni-
ce Celje za nakup rentgena za globinsko diagnostiko steklo 
268.725,06 Eur. Nakazalo nam jih je 9.468 posameznikov 
in podjetij. Največji delež so prispevali posamezniki – pre-
bivalci savinjsko-šaleške regije - 8.784 posameznikov je 
skupaj nakazalo več kot 205.000,00 Eur.   

S sredstvi, ki so nam jih v svojih sklepih že dodelile ne-
katere občine, podjetja in klubi, pa se končna številka sred-
stev, namenjenih nakupu CT aparata, povzpne na približno 
365.000,00 Eur. 

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

Donacijo je predal Edvard Stepišnik, predsednik Rotary 
cluba Celje v rotarijskem letu 2006/2007 (slika Gordana 
Possnig)  

Bolnišnične olimpijske igre

Ronaldu se je letos pridružil 
Vlado Bojovič

Adi Smolar je pel tudi o svoji pujsi

Igrali so se vsi, majhni …

… in veliki

Tudi letos, sredi maja, smo skupaj s 1. osnovno šolo Celje 
v bolnišnici pripravili že 11. bolnišnične olimpijske igre. Kot 
zakleto, prav tisti teden v bolnišnici ni bilo prav veliko otrok, 
vendar pa so se tisti, ki so bili, ta dan izvrstno zabavali. 
Igre so po ustaljeni navadi potekale v več disciplinah: metu 
obročev v zapik, podiranju kegljev, pikadu, metu žoge na 
koš. In spet je bil tradicionalno odličen v zabavanju otrok Mc 
Donaldsov klovn Ronald. 

Na koncu so se, tudi tradicionalno, v vlečenju vrvi pome-
rili še zdravstveni delavci otroškega oddelka in otroškega 
oddelka kirurških strok. Kljub temu, da je za otroški odde-
lek vrv vlekel tudi nekdanji olimpionik, je letos po dolgem, 
dolgem času in zagrizenem boju zmagala ekipa otroškega 
oddelka kirurških strok. In potem, za finale, je »pometla« še
z ekipo učiteljev s 1. osnovne šole. 
Tako smo doživeli in preživeli še ene bolnišnične olimpijske 
igre.     

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

Malim in mladim ude-
ležencem bolnišničnih 
olimpijskih iger se je kot 
posebni gost letos pridru-
žil Vlado Bojovič. Roko-
metaš, pravzaprav legen-
da slovenskega rokometa 
in nekdanji član državne 
reprezentance, ki je leta 
1976 na svoji koži doživel 
prave olimpijske igre v 

Montrealu, se je med malimi bolniki znašel tako dobro, kot 
nekoč na parketu športnih dvoran. In ko je zaigral na kitaro 
ter zraven zapel še eden najboljših slovenskih kantavtorjev 
Adi Smolar, je bilo razpoloženje na vrhuncu.
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Druge športne igre slovenskih 
bolnišnic - Otočec 2007

Ekipa naše bolnišnice

Naše odbojkarice v akciji

Nogometaši pa so se postavili v gol

V času od 8. do 9. junija 2007 so potekale na Otočcu pri 
Novem mestu 2. športne igre slovenskih bolnišnic, kjer je 
sodelovalo trinajst bolnišnic in ekipi Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije ter Združenja zdravstvenih zavodov 
Slovenije. Igre je vzorno organizirala Splošna bolnišnica 
Novo mesto v sodelovanju z Združenjem zdravstvenih za-
vodov Slovenije.
Na teh igrah  je nastopila tudi ekipa Splošne bolnišnice Ce-
lje, sestavljena iz 30 članov.
Moško ekipo naše bolnišnice so sestavljali naslednji tek-
movalci: Matej Velenšek, Dušan Kragelj, Marjan Ferjanc, 
Matjaž Štinek, Marko Vrhovec, Ljubo Milenkovič, Simon 
Potočnik, Željko Tešič, Franc Furman, Tone Veber, Vilibald 
Vengust, Ivan Drobež, Dušan Antlej, Darko Arnšek, Boris 
Kvac, Ivan Sobočan, Jože Čuješ,  Matjaž Kvas in Mirko Za-
pušek.  
Žensko ekipo pa so sestavljale: Mirjam Jug, Daša Bašič, 
Andreja Štajner, Bojana Leskovšek, Maja Friedrich, Jasna 
Eržen, Anamarija Vrhovec, Saša Hacin,  Renata Čoh, Ma-
teja Cerar in Albina Gabrovšek.
Na pot smo krenili v petek zgodaj zjutraj z avtobusom. Vmes 
smo imeli kratek postanek za jutranjo kavico v Krškem, na-
kar nas je pot vodila naprej do prizorišča iger na Otočcu, 
kjer smo bili nastanjeni v hotelu Šport. Po nastanitvi v hote-
lu smo takoj krenili na otvoritev iger. Še pred uradno otvo-
ritvijo smo imeli vodje ekip krajši sestanek, na katerem smo 
bili seznanjeni še z zadnjimi podrobnostmi.
Na otvoritvi smo bili zbrani vsi udeleženci, bilo nas je preko 
500. Vodje ekip smo predstavili svoj zavod.

poredili v ekipe, ki so bile večinoma oblikovane že prej. Po 
koncu tekmovanj prvega dne je sledila razglasitev rezulta-
tov in družabni večer s plesom.
Naslednji dan so bila na sporedu nova tekmovanja ter dru-
žabne igre. Na družabnih igrah smo se odlično odrezali in 
dosegli dosti točk, ki so tudi pripomogle k skupnemu šeste-
mu mestu na igrah. 
Naša ekipa je dosegla dobre rezultate, saj smo ekipno osvo-
jili eno drugo mesto, in  sicer v balinanju (moška ekipa), tret-
je mesto v odbojki na pesku (ženska ekipa) ter četrto mesto 
v nogometu, kjer smo prvo tekmo izgubili šele v polfinalu,
igrali pa smo na razmočenem in zelo težkem terenu, ki je bil 
na trenutke podoben njivi.
Poleg tega smo osvojili veliko dobrih posameznih rezulta-
tov, in sicer Franc Furman drugo mesto v pikadu, Vilibald 
Vengust tretje mesto v golfu, Marko Vrhovec pa je imel pri 
golfu najdaljši udarec (posebni dosežki). Tudi ostali tekmo-
valci so se dobro odrezali in dosegli nekaj dobrih uvrstitev. 
Ti rezultati so pripomogli k večjemu številu točk, ki so štele 
za skupno uvrstitev.  

Za otvoritvijo so takoj sledila športna tekmovanja, ki so bila 
poleg druženja v ospredju. Igre je dva dni uspešno povezo-
val znani televizijski voditelj Robert Erjavec.
Prvi dan smo imeli zelo natrpan urnik, saj so tekmovanja 
potekala na več prizoriščih hkrati, tako, da smo se hitro raz-
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Skupno smo torej na teh igrah dosegli šesto mesto, kar je 
seveda lep dosežek.  
Moram povedati, da je bila  konkurenca zelo močna, saj so 
posamezne ekipe  na igre pripeljale zares dobre športnike 
(nekateri celo nastopajo v najmočnejših ligah).
Naša ekipa pa se je zbrala z vseh vetrov, brez kakšnih več-
jih treningov, a smo vseeno dosegli lepe rezultate. Na igrah 
smo tako uspešno promovirali našo ustanovo in dokazali, 
da premore Splošna bolnišnica Celje tudi dobre športnike. 
Rad bi pa tudi pohvalil vse naše udeležence, ki so se res 
trudili po svojih najmočnejših močeh in dostojno zastopali 
bolnišnico.
Bolnišnične igre so po dveh letih že postale tradicionalne 
in naslednje leto bomo poskusili doseči še boljše rezultate. 

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

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

Mednarodne športne 
igre v Umagu

Zmagovalna ekipa med igro

V času od 30. maja do 3. junija 2007 so 
v naselju Katoro v Umagu potekale 7.  
mednarodne igre sindikatov zdravstva 
in socialnega varstva, kjer so sodelova-
li sindikati iz celotne Hrvaške, Nemčije 
in tudi iz Slovenije. 
Prav tako je na igrah že sedmo leto 
zapored nastopila tudi ekipa Sindikata 
zdravstva in socialnega varstva Sploš-
ne bolnišnice Celje.
Moško ekipo iz naše bolnišnice so se-
stavljali naslednji tekmovalci: Matej Ve-
lenšek, Matjaž Štinek, Franc Furman, 
Matjaž Hribernik,  Dušan Antlej, Željko 

Tešič, Robert Iršič, Robi Tonjko, Jože 
Čuješ, Matjaž Kvas, Tone Veber, Go-
razd Steble, Sebastjan Eržen in Miro 
Dolinar.
Žensko ekipo so sestavljale: Jožica 
Metelko Kraševec, Slavica Gajšek, 
Saša Hacin, Tatjana Mančič, Marija Li-
par in Nataša Bratina. 
V Umagu smo zastopali tako sindikat 
našega zavoda, kakor tudi celotno bol-
nišnico.
Na pot smo krenili v sredo dopoldne, 
vmes smo se ustavili na kosilu v pri-
jetnem gostišču Beli križ nad Piranom. 

Potem nas je pot vodila naprej do Uma-
ga, kamor smo prispeli v popoldanskih 
urah. Po nastanitvi v apartmajih v tu-
rističnem naselju Katoro smo imeli 
trening. Nato je sledila večerja in spo-
znavni večer. 
Naslednji dan je bila na vrsti svečana 
otvoritev iger, kjer smo bili zbrani vsi 
udeleženci. Za otvoritvijo so sledila 
športna tekmovanja, ki so bila poleg 
druženja in izmenjave izkušenj v ospre-
dju.
Naša ekipa se je na igrah zelo dobro 
odrezala, saj smo osvojili ekipno prvo 
mesto v košarki za moške, drugo me-
sto v kegljanju (moška ekipa), tretje 
mesto v namiznem tenisu (ekipno žen-
ske), dve četrti mesti v balinanju (mo-
ška in ženska ekipa). Tudi v posamezni 
konkurenci smo dosegli nekaj vidnih 
rezultatov. Robert Iršič je dosegel dve 
drugi mesti, in sicer v krosu in pikadu, 
Dušan Antlej pa drugo mesto v keglja-
nju – posamezno.
Zaradi dobrih rezultatov smo bili na 
svečani razglasitvi rezultatov in podelit-
vi priznanj v soboto zvečer v ospredju.
Moram povedati, da je bila letos konku-
renca najmočnejša, saj je bilo prijavlje-
nih največ ekip do sedaj in tudi posa-
mezne ekipe so na igre pripeljale nekaj 
odličnih športnikov. Prav tako je bilo na 
letošnjih igrah približno 150 udeležen-
cev več kot prejšnja leta.
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Bar SBC

Z otvoritvijo bara se je poslovila direktorica Štefka Presker

Kot smo napovedali v prejšnji 
številki, je sredi maja začel 
delovati nov gostinski lokal na-
sproti vpisnih mest za speciali-
stične ambulante. Poimenovali 
smo ga BAR SBC, v njem pa je 
mogoče poleg toplih in hladnih 
napitkov kupiti tudi slaščice bol-
nišnične slaščičarne in majhne 
prigrizke, kot so razni sendviči, 
obloženi kruhki, solate,… BAR 
SBC zaenkrat deluje od 7.00 
do 15.00 ure in je pomembna 
pridobitev za vse obiskovalce 
bolnišnice, predvsem pa za pa-
ciente, ki prihajajo na preglede 
v specialistične ambulante in 
njihove svojce. 

Naša ekipa

S tem smo uspešno promovirali ne 
samo naš sindikat, ampak tudi bol-
nišnico in pokazali, da so tudi v naši 
bolnišnici zelo dobri športniki.
S športnih iger smo se vrnili v nedeljo 
zvečer polni novih izkušenj in dožive-
tij s sloganom „Nasvidenje prihodnje 
leto“. 
Na koncu bi se rad v imenu vseh ude-
ležencev zahvalil bivši direktorici, go-
spe Štefki Presker, za odobritev služ-
bene odsotnosti. 

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

vzdrževanjeBera priznanj

VICI

V Polju se v parku prepira 
gruča pacientov.
Prvi: «Moje ime je Napo-
leon.«
Drugi: »Ni res. Jaz sem 
Napoleon.«
Prvi: «Lažeš. Sam bog 
mi je rekel, da sem Napo-
leon.«
Tretji: »Kje pa! Jaz nisem 
nikomur nič rekel.«  
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Kulinarični kotiček
Piščančji file v borovničevi 
omaki

Izkoristimo sezono borovnic
Sestavine: 70 dag piščančjega fileja, olivno
olje, 2 čebuli, 2 žlici balzamičnega kisa, 25 
dag borovnic, sol, poper.

Borovnice prebe-
remo in zelo na hitro 
oplaknemo. Fileje 
oplaknemo, osušimo 
in natremo s soljo in 
poprom.
Z vseh strani jih 
popečemo na vročem 

olju, zraven pa pečemo tudi eno čebulo, ki 
smo jo narezali na osmine. Meso vzamemo iz 
ponve, na maščobi od pečenja pa popražimo 
še drugo čebulo, ki smo jo nasekljali.
Ko postekleni, dodamo balzamični kis in 
borovnice. Pokuhavamo toliko časa, da 
dobimo precej gostljato omako. Začinimo s 
soljo in poprom ter postrežemo k piščancu.

Jagodni frape z javorjevim 
sirupom

Sestavine: 2 žlici javorjevega sirupa, 3 dl 
tekočega jogurta (navadnega, z okusom 
jagode ali gozdnih sadežev), 50 dag jagod, 
5-6 kepic vanilijevega sladoleda, 1 dl 
smetane za stepanje, sveža meta.

Meto oplaknemo, 
osušimo in nase-
kljamo. Jagode 
očistimo, operemo 
in osušimo. Nato 
jih pretlačimo 
ali zmeljemo 
v električnem 
mešalniku.

Dodamo javorjev sirup, jogurt, sladoled in 
smetano ter vse skupaj dobro zmešamo v 
mešalniku.
Nalijemo v kozarce, v vsakega dodamo še 
kocko ali dve ledu in potresemo z meto.

Jagodni sorbet z meto

Preden sorbet postrežemo, ga potresemo z 
meto
Sestavine: 80 dag zrelih jagod, 2 limoni, 
približno 10 dag kristalnega sladkorja, 
šopek mete.

Jagode očistimo, 
operemo in pusti-mo na 
cedilu, da se nekoliko 
osušijo. Narežemo jih 
na četrtine, stresemo 
v plastično vrečko in 
damo za eno uro v 

zamrzovalnik. Limoni ožmemo. 
Napol zmrznjene jagode, limonin sok in 
sladkor zmešamo (žlico sladkorja in dve žlici 
limoninega soka prihranimo) ter vse pretlačimo 
ali zmeljemo z mešalnikom. Jagodni pire 
prelijemo v nizko posodo, pokrijemo s folijo in 
postavimo v zamrzovalnik za še približno dve 
uri. Vmes ga pogosto premešamo z metlico.
Meto nasekljamo in jo zmešamo s preostalim 
sladkorjem in limoninim sokom. Sorbet 
naložimo v skodelice in potresemo z meto.

Hladna juha iz paprike 

V poletnih dneh prija lahka in hladna hrana
Sestavine: 80 dag rdeče paprike, 2 cm 
ingverjeve korenine, 2 stroka česna, suh 
čili, limona, 2 pomaranči, šopek koriandra, 
2 žlici balzamičnega kisa, sol, poper.

Papriko očistimo, 
operemo in narežemo 
na kocke.
Limonino lupinico 
nastrgamo, limono 
in pomaranči pa 
ožmemo. Papriko, 
česen, nariban 

ingver, čili, limonino lupinico, sok limone in 
pomaranč ter koriander stresemo v posodo in 
vse zmeljemo s paličnim mešalnikom. 
Prilijemo 2 dl mrzle vode in začinimo s soljo 
ter balzamičnim kisom. Zmešamo in juho še 
zelo mrzlo postrežemo s kruhom in žlico kisle 
smetane.
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Ingver (Zingiber officinale)
Ingver - podzemno deblo oz. koreniko rastline Zingiber offici-
nale že stoletja uporabljajo v medicini v Aziji, Indiji in Arabskih 
državah kot del tradicije zdravljenja z zelišči. Uporablja se pri: 
- navzeji (slabost, ki sili k bruhanju),
- glavobolu in zobobolu,
- koleri, 
- prehladu,
- driski,
- bolečinah v želodcu,
- revmatizmu,
- živčnih boleznih.
Na Kitajskem ga kot zdravilo proti slabosti, morski bolezni in 
pri težavah s srcem uporabljajo že več kot 2000 let. Danes 
je ingver ena izmed najpomembnejših in najbolj cenjenih za-
čimb. Prvotno izvira iz osrednje Azije, danes ga vzgajajo tudi v 
Afriki in Latinski Ameriki. V Indiji in na Kitajskem so ingver gojili 
že v starem veku ter po nekaterih virih velja za najstarejšo 
kulturno rastlino sploh. Indija po količini proizvodnje ostaja na 
prvem mestu. 

Uporaba v kulinariki
Ingver je po-
membna sestavi-
na azijskih jedi, v 
moderni evropski 
kuhinji pa ga ne 
uporabljamo po-
gosto. Kitajci na 
splošno verjame-
jo, da uživanje 
ingverja vzpod-
buja krvni obtok 
in iz telesa odvaja 

tako imenovano mokro, zdravju škodljivo energijo. Slednja naj 
bi se še posebej rada kopičila v telesu nosečnic, zaradi česar 
zanje priporočajo, da 49 dni po porodu uživajo zelo hranljive 
jedi, ki vsebujejo ingver. Ingver naj bi učinkoval tudi kot afrodi-
ziak, čeprav znanstveno tega niso dokazali. Nekateri nadalje 
verjamejo, da lajša potovalno bolezen in pomaga pri prebavi. 

Seveda pa ingverja ne jedo zgolj zaradi njegovih zdravilnih 
učinkov, pač pa predvsem zaradi posebnega okusa, ki ga Azij-
ci naravnost obožujejo. Svež ingver diši podobno kot limona in 
ima rahlo pikanten, rezek okus, vendar je hkrati osvežilen. Za 
pripravo hrane uporabljamo koreniko - podzemeljsko steblo in 
ne korenine oz. gomolja, kot misli veliko število ljudi. V azijski 
kuhinji včasih uporabljajo tudi ingverjeve liste. Lajša prebavo 
in blaži težave z vetrovi, če ga v majhnih količinah dodajamo 
težje prebavljivim jedem. Pospešuje presnovo in porabo kalo-
rij. Korenina ingverja vsebuje do 3,3 odstotka eteričnih olj. Pla-
sti tkiva, ki vsebuje ta olja, se nahajajo tik pod plutasto skorjo, 
zato morate korenino lupiti zelo na tanko in previdno. Vsebuje 
nekatere ostre snovi, na primer gingerol, zingeron in shogaol, 
ki vzpodbujajo delovanje žolča. Med dušenjem ingver mehča 
meso, saj vsebuje encim za prebavo beljakovin proteazo.

Zdravilni učinki – bolezni srca in ožilja
Strokovnjaki opozarjajo, da na pojav srčnega napada, mož-

ganske kapi ali poškodbe krvnih žil najbolj vplivajo trombotični 
dejavniki - kako kri teče, koliko je viskozna in lepljiva ter kakš-
na je tendenca tvorjenja in povečevanja strdkov. Prehranjeva-
nje lahko zelo vpliva na dejavnike za strjevanje krvi. Dokazano 
je, da ima dieta pri srčnih boleznih več opraviti s temi dejavniki 
kot pa s holesterolom. Blagodejni vplivi diete za uravnavanje 
strjevanja krvi že kmalu obrodijo sadove. Nekoč so kardiologi 
mislili, da srčni napad sprožijo plasti oblog, ki zožijo arterije in 
te povzročijo motnje srčnega utripa. Danes pa je splošno zna-
no da v 80-90 % primerov srčni napad povzroči krvni strdek. 
Tvorba strdkov je močno odvisna od nekaterih dejavnikov, ki 
so povezani s prehrano. Visoke količine fibrinogena v krvi na-
povedujejo bolezni srca in ožilja. Nekatere jedi zmanjšujejo 
viskoznost krvi in omogočajo njeno hitrejše kroženje ter s tem 
onemogočajo nastajanje krvnih strdkov. Tudi ingver sodi v sku-
pino živil, ki znižuje koagulabilnost krvi in z rednim uživanjem v 
zelo skromnih količinah lahko bistveno pripomore k varovanju 
pred boleznimi srca in ožilja.

Začimbe so boljše celo od nekaterih zdravil
Revmatoidni artritis lah-
ko skušajte olajšati z 
ingverjem. Mednarodno 
priznani strokovnjak 
za začimbe dr. Krishna 
Srivastava z univerze v 
Odenseju na Danskem 
trdi, da je ingver tudi 
protivnetna učinkovina. 
Ingver že nekaj tisoč let 
uporabljajo v zdravilstvu Ayur Vede (indijski sistem tradicional-
ne medicine) za zdravljenje različnih revmatičnih in mišično-
skeletnih obolenj. Dr. Srivastava je pred kratkim z ingverjem 
uspešno zdravil 50 pacientov. Zdravljenje je trajalo več let, 
priporočena količina je 5 g svežega ingverja ali tretjina čajne 
žličke zmletega trikrat dnevno kot dodatek jedem. Ingver je do-
kazano zdravilo proti slabosti in morski bolezni ter je enako ali 
celo boljše od zdravil, kakršno je na primer Dramamine. Poleg 
tega, da je ingver močan protitrombotik (preprečuje krvne strd-
ke) je tudi zelo močen antioksidant, antiinflamatorik (protivnet-
nik), deluje kot antidepresiv (poživljajoče), in vitro antibiotik 
(uničuje salmonelo in stafilokoke), pri živalih pa učinkuje tudi
proti ulkusu, ter sodi med varovalna zdravila proti raku. Ingver 
v Aziji že stoletja uporabljajo za lajšanje težav pri migrenskem 
glavobolu; tretjina žličke ingverja v prahu naj bi težave omilila 
že v 30 minutah.

Dovolj razlogov za uporabo
Kljub specifičnemu okusu je ingver vedno bolj priljubljen do-
datek jedem. Lahko uporabite ingver v prahu, pri čemer bodite 
pazljivi pri odmerkih, saj ga lahko hitro vsujete preveč – če ima 
jed okus po limoninem detergentu za posodo, ste pretiravali. 
Lahko pa uporabite svežo koreniko, jo olupite ter nastrgate oz. 
narežete na kolobarje in dodate jedi. Sploh piščančji file, nare-
zan na koščke in začinjen z ingverjem je odličen. Poskusite.
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12. 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 d�

Žreb nagradne križanke v majskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 56 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: KLINIČNA POT JE PROCES OBRAVNAVE PACIENTA.
Izžrebana nagrajenka je gospa Senta Leskovar z Oddelka za žilno kirurgijo.
Čestitamo! Bon, s k�
        Uredniški odbor
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