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Uvodnik
In že smo v najlepšem letnem času - pomladi. Letos je zgodnja. Ni še prvi maj, pa
so gozdovi okoli Celja že povsem zeleni,
cvetje je v največjem razcvetu, vrtovi in
dvorišča so oživeli, sonce nas vabi. Z
letnim časom je povezano tudi naše razpoloženje, ko smo bolj vedri, nasmejani
in optimistični. Letošnjo pomlad si bomo v
bolnišnici zapomnili ne le po njenem hitrem
prihodu, zapisala se bo v njeno zgodovino.
Mestna občina Celje je ob svojem prazniku 11. aprila 2007 Splošni bolnišnici Celje podelila najvišje priznanje, ZLATI GRB, ob
120-letnici uspešnega izvajanja na sekundarni ravni organizirane zdravstvene dejavnosti v širši celjski regiji.
Pobudo za podelitev zlatega grba je dal Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje. V obrazložitvi pobude je bilo zapisano, da je zdravje vrednota in dobrina, ki so jo enako
cenili v preteklosti, kot jo cenimo danes. Zaradi svoje krhkosti in pomembnosti, tako za
življenje posameznika kot za obstoj in razvoj družbe, svojega pomena prav gotovo ne
bo izgubilo tudi v prihodnosti. Razvoj zdravstva in zdravstvenih ustanov je odraz volje
ljudi, zavedanja vrednosti zdravstvene in socialne varnosti, ekonomskih in socialnih
razmer, usmeritev zdravstvene politike in razvoja medicinske znanosti ter tehnologije
zdravljenja. Kot je bil skozi 120 let pester in dinamičen razvoj sobivanja ljudi in regije,
takšen je tudi razvoj vseskozi osrednje zdravstvene ustanove na Celjskem. Njen cilj
je bil in ostaja vseskozi enak – skladno z znanjem in možnostmi zagotavljati najbolj
kakovostno zdravstveno oskrbo svojih pacientov.
Sreda, 11. april 2007, je bila sončen in topel pomladni dan. Ko sem zvečer v Narodnem
domu v imenu Splošne bolnišnice Celje sprejemala Zlati celjski grb, mi je bilo toplo
v srcu, bilo mi je v čast, ponos in veselje sprejeti najvišje priznanje okolja, v katerem
deluje bolnišnica. Sprejela sem ga v imenu vseh tistih, ki so s svojim delom na takšen
in drugačen način prispevali k nastanku in razvoju bolnišnice skozi 120 let. Sprejela
sem ga v imenu mnogih, ki so s svojim delom pomagali graditi in ustvarjati bolnišnico,
kakršna je danes. Veliko jih je bilo in premagati so morali takšne in drugačne preizkušnje. Ljudska modrost pravi, da mirno morje mornarjem ne prinese izkušenj. Tudi
naše je bilo v 120-letni zgodovini nekajkrat razburkano. Verjamem, da nam je večina
preizkušenj dala novo znanje in željo, da smo v prihodnosti le še boljši. Boljši za ljudi,
ki potrebujejo našo pomoč, boljši za skupnost, ki za svoj razvoj potrebuje zdrave ljudi
in nenazadnje boljši za svoje zaposlene, ki v bolnišnici preživijo dobršen del svojega
življenja. Mestni občini Celje, pobudnikom za podelitev priznanja in vsem, ki so podali
priporočila, se zahvaljujemo, da so to naše vodilo prepoznali in ga nagradili s tako pomembnim priznanjem.
Podelitev celjskega grba pa nam prinaša nove obveznosti, da obdržimo njegov zlat sijaj
in vrednost. To nam bo uspelo z dobrim strokovnim delom, s še večjo osredotočenostjo
na kakovost zdravstvenih storitev, postavitvijo bolnika v ospredje vseh dogajanj, spoštovanjem njegovih pravic, dosego ekonomskih rezultatov, ki bodo omogočali nadaljnji
strokovni razvoj bolnišnice ter doseganje ciljev, nakazanih z vizijo in strategijami. Poleg
hotenj in znanja je potrebna sposobnost vodenja in krmarjenja ter kritičnih občutkov
za prioritete pri opredeljevanju potreb. V vseh obdobjih delovanja bolnišnice je bilo
opravljeno ogromno delo, ki predstavlja tudi danes osnove za njen nadaljnji razvoj. Vsi
skupaj smo bili in smo del razvoja naše bolnišnice, smo del poti, po kateri pluje naša
velika ladja. Kapitanu in vsemu osebju želim čim bolj mirno in čisto morje, kar največ
sončnih dni, da bo nebo jasno in modro, da bodo sijale zvezde, da bodo zadovoljni vsi
na ladji, potniki, osebje in kapitan.
Direktorica
Štefka Presker
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TO JE SBC

Zlati celjski grb
Ob 120-letnici uspešnega izvajanja na sekundarni ravni
organizirane zdravstvene dejavnosti v širši celjski regiji je
Splošna bolnišnica Celje letos sprejela najvišje priznanje
mestne občine Celje – zlati mestni grb.
Tako pester in dinamičen, kot je bil 120 let razvoj sobivanja
ljudi in regije, je tudi razvoj osrednje zdravstvene ustanove na
Celjskem. Njen cilj je bil in ostaja enak – v skladu z znanjem
in možnostmi zagotavljati najbolj kakovostno zdravstveno
oskrbo svojih pacientov, saj je zdravje vrednota in dobrina, ki
so jo enako cenili v preteklosti, kot jo cenimo danes.
Danes Splošna bolnišnica Celje izvaja celovito bolnišnično in
ambulantno-specialistično zdravstveno oskrbo na sekundarni ravni organizirane zdravstvene dejavnosti za prebivalce
območja, na katerem deluje. Gravitacijsko območje Splošne
bolnišnice Celje zajema več kot 300.000 prebivalcev. Posamezne stroke jim zagotavljajo sodobno in dostopno zdravstveno oskrbo.
Splošna bolnišnica Celje velja za prebivalcem regije prijazno
bolnišnico in je po številu bolnikov ter kadrovskih in posteljnih
kapacitetah tretja največja bolnišnica v Sloveniji. Tudi njena
porodnišnica, v kateri se je lani rodilo 1922 otrok, je bila leta
2000 zaradi odličnih ocen ob vsakoletnem preverjanju izpolnjevanja standardov »Novorojenčku prijazne porodnišnice«
imenovana za Republiški demonstracijski center za uvajanje
mednarodnega projekta UNICEF in WHO.
V bolnišnici se letno zdravi okoli 37.000 bolnikov, v ambulantno-specialistični dejavnosti pa imajo letno okoli 335.000
obiskov. Ob koncu leta 2006 je bilo v bolnišnici zaposlenih
1648 delavcev, od tega 256 zdravnikov, zdravnikov specializantov in zdravnikov sekundarijev. V zdravstveni negi je bilo
zaposlenih 741 delavcev, bolnišnica pa ima zaposlenih še
651 ostalih proﬁlov zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev.
Letni prihodek bolnišnice bo v letu 2007 znašal skoraj 66,8
milijona evrov.
Specialisti celjske bolnišnice so se že zelo zgodaj vključili v
strokovno raziskovalno delo, tako da danes obvladujejo in
izvajajo sodobne načine zdravljenja ter dosegajo akademske nazive. Trenutno je med zaposlenimi deset doktorjev
znanosti, dva profesorja, štirje docenti, 16 asistentov in 28
magistrov. Splošna bolnišnica Celje ima status »učne bolnišnice« in sodeluje v procesu izobraževanja različnih proﬁlov
zdravstvenih in drugih strokovnjakov. Ima tudi koncesijo za
opravljanje strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in sodelavcev do V. stopnje strokovne izobrazbe, nekateri njeni
oddelki pa se lahko po obsegu in kakovosti dela postavijo
ob bok kliničnim oddelkom v univerzitetnih centrih. Zato je
razumljivo, da se vseskozi trudi preseči svojo umestitev med
regijske bolnišnice. Z vso pripravljenostjo se je zadnja leta
vključila tudi v izpolnjevanje dodatnih programov in s tem
skrajševanje čakalnih dob.
Dosedanji uspešen 120-letni strokovni in organizacijski raz-

voj Bolnišnice Celje je odraz hotenj in potreb prebivalcev,
strokovnega napredka v doktrinah in tehnologiji diagnostike
ter zdravljenja, pri čemer je treba posebej izpostaviti prizadevanja zdravstvenih strokovnjakov za zagotovitev čim bolj
kakovostne in celovite oskrbe bolnikov. Glede na dosedanje
dosežene rezultate in v prizadevanjih za nadaljnji strokovni
in organizacijski razvoj ter glede na sprejemanje konkretnih
ukrepov za ﬁnančno stabilno poslovanje Splošna bolnišnica
Celje uresničuje svoje poslanstvo osrednje javne zdravstvene ustanove v širši celjski regiji in s tem pomembno prispeva
k uresničevanju gospodarskih in socialnih ciljev tega območja.
Izvedba projekta vzpostavitve sodobno organiziranega urgentnega centra, ki ga načrtujeta vodstvo bolnišnice in Ministrstvo za zdravje v bližnji prihodnosti, je še dodatna potrditev skrbi za hitro zdravniško pomoč prebivalcem in kaže
na oblikovanje pravih razvojnih ciljev.
Celjska bolnišnica je na svoji razvojni poti doživljala uspehe
in neuspehe. Uspešno je prebrodila težavne čase, ki so nihali med evforijo in zagnanostjo na eni ter uokvirjenimi hotenji
na drugi strani, poplavami, spremembami sistemov ﬁnanciranja, organiziranja, načinov zdravljenja, vodenja. Poleg hotenj in znanja sta bili potrebni dobršna mera sposobnosti pri
vodenju in upravljanju ter kritična presoja za prioritete v potrebah. V vseh obdobjih njenega delovanja je bilo opravljeno
veliko delo za ljudi, ki seveda ni končano, ampak predstavlja
osnovo za nadaljnji razvoj. Njeno vodilo še naprej ostaja, da
ima zdravje naših občanov oziroma njihova dobra zdravstvena oskrba, ko so bolni, pomemben vpliv na življenje, delo
in razvoj vsake lokalne skupnosti, saj so le zdravi, srečni in
zadovoljni ljudje gonilo razvoja ter temelj za uspeh.

Zlati grb je iz rok župana Mestne občine Celje Bojana Šrota
prevzela direktorica naše bolnišnice Štefka Presker
Za izredne dosežke pri izvajanju zdravstvenih programov ter
bolnišnične in ambulantno-specialistične dejavnosti Mestni
svet Mestne občine Celje Splošni bolnišnici Celje ob 120letnici delovanja podeljuje zlati celjski grb.
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Oddelek za laboratorijsko
diagnostiko
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko je največji oddelek v
okviru skupnih medicinskih služb.
Področje našega strokovnega udejstvovanja je klinična
kemija oz. medicinska biokemija, ki predstavlja pomembno in najobsežnejšo vejo laboratorijske medicine. Preučuje kemijsko sestavo organizma ter potek ﬁzioloških in
patoloških procesov v organizmu. Z uporabo ﬁzikalnih in
kemijskih analitskih metod izvajamo teste iz raznovrstnega
biološkega materiala (polna kri, serum, plazma, urin, blato,
likvor, punktati telesnih votlin, znoj, semenska tekočina),
ki so skupaj z anamnezo, klinično sliko in ostalimi vejami
klinične diagnostike pomembni za postavitev diagnoze, za
spremljanje poteka bolezni in učinka zdravljenja kot tudi za
predvidevanje izida bolezni.
Zahtevane preiskave morajo biti ciljane glede na medicinsko problematiko, izvedene morajo biti analitsko neoporečno in njihovi rezultati pravilno interpretirani.

V prostore v prvem nadstropju novega dela bolnišnice smo
se preselili jeseni leta 1992 pod vodstvom predstojnice dr.
Cvetke Krk, v pritličju bolnišnične poliklinike pa smo pridobili prostor za odvzem biološkega materiala za ambulantne
bolnike in tja leta 1995 preselili tudi urinski laboratorij.

Urinski laboratorij

Urgentni laboratorij
Laboratorijska diagnostika se izredno hitro razvija, kar se
kaže na področju analitskih metod, instrumentov, v količini
biološkega materiala za analizo, v spremembi opremljenosti
delovnih mest, v spremembah izražanja rezultatov, v številu
istovrstnih in raznovrstnih analiz ter nenazadnje v sistemu
celovitega zagotavljanja kakovosti.

Imunokemijski in imunološki laboratorij

4

Naš laboratorij je eden prvih v Sloveniji, ki je že leta 1995
prešel na računalniško podprt program za evidentiranje,
shranjevanje in obračunavanje laboratorijskih storitev kot
tudi na priključitev analizatorjev v računalniško mrežo, s čimer je delo postalo enostavnejše, saj smo bistveno zmanjšali količino administrativnega dela. Po toliko letih je laboratorijski informacijski sistem že zastarel in v letošnjem letu
prehajamo na sodobnejšega, ki bo omogočil med ostalim
tudi avtomatsko sprejemanje naročil z oddelkov in popolno
sledljivost bolnikovega vzorca in rezultatov analiz.
Leta 1997 se je zamenjalo vodstvo laboratorija. Predstojnica je postala mag. Štefka Krivec, glavna laboratorijska
inženirka pa Helena Černjul. Nadaljevali smo z utečeno
»dobro laboratorijsko prakso«, hkrati pa reorganizirali določene segmente laboratorijske diagnostike v smislu centralizacije. Leta 1997 smo od Zdravstvenega doma Celje
prevzeli laboratorijsko diagnostiko pri diabetikih, leta 1998
smo priključili koagulacijski laboratorij, ki je do tedaj deloval
v sklopu Oddelka za krvne bolezni in bolezni veziva, leta
1999 smo ukinili laboratorij na Otroškem oddelku in aprila
2001 prevzeli tudi Radioizotopni laboratorij ter s tem v celoti
prešli na okolju bolj prijazno diagnostiko.
Danes ima Oddelek za laboratorijsko diagnostiko v svoji
sestavi naslednje enote:
Enota za odvzem biološkega materiala
Enota za sprejem biološkega materiala
Urgentni laboratorij
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Biokemijski laboratorij
Imunokemijski in imunološki laboratorij
Hematološki laboratorij
Koagulacijski laboratorij
Urinski laboratorij
Laboratorij na Ginekološko-porodniškem oddelku
Laboratorij na Oddelku za nalezljive bolezni in vročinska
stanja
Laboratorijska dejavnost poteka 24 ur dnevno, ob sobotah,
nedeljah in praznikih. Delamo v izmenah. Opravljamo približno 350 raznovrstnih preiskav. Njihovo število raste iz
leta v leto. Tako smo konec leta 1996 zabeležili 1.432.670
preiskav, 10 let kasneje pa že za dober milijon preiskav več
(2.447.330). Tudi vsebina dela se je z leti vidno spreminjala. Osnovne biokemijske, hematološke in urinske preiskave
niso več glavnina našega dela, pač pa so to imunokemijske
in imunološke analize, ki so vsebinsko zahtevnejše, obenem pa tudi bolj občutljive in speciﬁčne.

Hematološki laboratorij
Z razvojem tehnologije se je spreminjala vloga zaposlenih
v laboratoriju. Avtomatizacija na določenih področjih dela
predstavlja zgolj zamenjavo za človeško roko, nikakor pa
ne za znanje. Instrumenti dajejo kakovostne rezultate le v
primeru ustreznega vzdrževanja, kakovostnega umerjanja
in nadziranja ter nenehnega odpravljanja napak. Seveda
pa naše delo ni omejeno zgolj na analitsko fazo delovnega
procesa. Pri celovitem sistemu zagotavljanja kakovosti je
še pomembnejša predanalitska faza, ki zajema vse postopke pred aktualno laboratorijsko analizo, od priprave bolnika
na odvzem in pravilnega odvzema vzorca, do transporta in
ustreznega shranjevanja biološkega materiala. Pomemben
je tudi poanalitski del, ki zajema shranjevanje vzorcev po
analizi (možno donaročanje preiskav) ter pregledan, potrjen
in izpisan izvid z interpretacijo rezultatov, če naročnik želi
imeti dodatne informacije.
Vse zgoraj omenjeno zahteva vedno bolj strokovno usposobljeno osebje, ki ga odlikuje sposobnost za timsko delo,
natančnost, spretnost, vestnost, kreativnost in sposobnost

Koagulacijski laboratorij
kakovostnih odnosov do bolnikov in sodelavcev. Naše delo
je nekoliko speciﬁčno, ker prihajamo v stik z bolniki le pri
odvzemu biološkega materiala, se pa toliko bolj zavedamo,
da v ozadju vsake epruvete stoji bolnik. V skladu s tem se
trudimo, da poteče čim krajši čas od sprejema biološkega
materiala do izdaje izvida. Včasih kar težko zadovoljimo
pretirana pričakovanja, saj je število vzorcev veliko, predanalitski in analitski postopek zahtevata svoj čas, delo
pa mora biti opravljeno kakovostno. Neredko pride tudi do
tehničnih težav z instrumenti, zato imamo za vse nujne preiskave takojšnje nadomestilo.
Naš kolektiv šteje trenutno 48 zaposlenih. Vključuje delo
različnih strokovnjakov. Pri nas so zaposleni farmacevti (trije), kemiki (eden), biologi (dva), visoko strokovno in višje
laboratorijsko osebje, laboratorijski tehniki, na Enoti za odvzem biološkega materiala pa tudi diplomirana medicinska
sestra in zdravstveni tehnik. Imamo tudi administratorko in
dve pomivalki steklovine. Tendenca je, da osebje z univerzitetno izobrazbo nadgradi svoje znanje s štiriletno temeljno
zdravstveno specializacijo iz medicinske biokemije. Imamo
dve specialistki medicinske biokemije in dve specializantki, ena je tik pred specialističnim izpitom, ter dve magistri
znanosti.
Nekateri zaposleni smo člani Slovenskega združenja za
klinično kemijo (SZKK), Zbornice laboratorijske medicine
Slovenije (ZLMS), Slovenskega farmacevtskega društva
(SFD) in Hematološkega društva laboratorijskih tehnikov
(HDLT). Udeležujemo se strokovnih srečanj doma in v tujini. Sodelujemo pri izvedbi vaj za študente laboratorijske
biomedicine in smo učna baza tudi za številne druge proﬁle
laboratorijskih delavcev.
Le s kakovostnim osebjem lahko zagotovimo kakovostno
opravljeno storitev, ki je naš osnovni cilj in zagotavlja zaupanje naročnikov v zanesljivost izvidov. V ta namen smo
sestavili Poslovnik kakovosti, ki zajema 11 organizacijskih
predpisov (OP) in 350 standardnih operacijskih postopkov
(SOP), kar zahteva nenehno obnavljanje in dopolnjevanje.
Osnova za to je Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
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laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske
medicine (Uradni list RS 64/2004), najvišje merilo pa je zadostiti mednarodnemu standardu za akreditacijo medicinskih laboratorijev SIST EN ISO 15189:2003.
Za preverjanje analitske faze delovnega procesa imamo
notranjo in zunanjo kontrolo kakovosti. Z notranjo kontrolo kakovosti preverjamo ustreznost laboratorijske opreme,
reagentov, vzorcev… Vsakodnevno spremljamo laboratorijsko pravilnost (točnost) in ponovljivost (natančnost) naših
rezultatov s pomočjo standardov in kontrolnih materialov, ki
so v območju normalnih in patoloških vrednosti preiskave,
ki jo določamo. Rutinsko izvajamo analize šele takrat, ko so
vse kontrolne vrednosti v območju deklariranih. Če rezultat
kontrole odstopa od deklariranih mej, odkrijemo vzrok nepravilnosti in ga odstranimo.

Z zunanjo kontrolo kakovosti dobimo vpogled v medlaboratorijsko primerljivost. Sodelujemo v petih zunanjih kontrolnih
shemah, s katerimi pokrivamo večino laboratorijskih testov.
Štiri so mednarodne neodvisne kontrole kakovosti (DGKLReferenčni inštitut za bioanalitiko iz Bonna, INSTAND - Inštitut za standardizacijo in dokumentacijo v medicinskih
laboratorijih iz Dusseldorfa, VQC EQUAS, ki poteka preko
Zavoda Republike Slovenije za transfuzijo krvi in italijanska
VEQ Urinalysis), peta pa republiška kontrola SNEQAS –
Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti.
Na splošno se trudimo zagotoviti visoko kakovost opravljenih storitev, ki jo potrjujejo tako pridobljeni certiﬁkati, kot tudi
konsistentnost celovite dejavnosti, vključno z zanesljivimi in
klinično relevantnimi rezultati. Zelo dobrodošli in smiselni
pa so predlogi in pobude uporabnikov naših storitev.
Mag. Štefka Krivec, mag. farm.
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

120 let Splošne bolnišnice Celje
Čas med obema svetovnima vojnama
Bolnišnica je bila središče vsega zdravstvenega dela v
Celju in okolici. Nanjo se je opiralo Zdravniško društvo, ki
je bilo leta 1877 ustanovljeno kot podružnica Štajerskega
zdravniškega društva. Na občnih zborih, ki so bili v bolnišnici, so bila dobro obiskana predavanja o zdravniških stanovskih vprašanjih, organizaciji zdravniške službe na deželi,
zakonih in medicinskih vprašanjih.
Prvo svetovno vojno je bolnišnica pričakala s štirimi stalno
zaposlenimi zdravniki, 22 sestrami usmiljenkami in približno enakim številom ostalega nezdravstvenega osebja, ki je
letno oskrbelo približno 3.500 bolnikov.
Med vojno sta v bolnišnici ostala samo dva zdravnika, dr.
Jesenko in dr. Maresch, ki sta s strežnim osebjem poleg civilnih bolnikov zdravila tudi vojake. Ti so z Doberdobskega
bojišča prinesli kolero. Naval bolnikov se je močno povečal
še zaradi občasnih epidemij griže, na infekcijskem oddelku
so sprejemali tudi posamezne bolnike, obolele za črnimi
kozami. Nevarnost okužbe je bila velika, poleg tega pa je
bolnišnici začelo primanjkovati zdravil in proti koncu vojne
tudi hrane.
Oktobra 1918 je bilo vojne konec in kmalu sta se v bolnišnico vrnila dr. Gollitsch in dr. Negri. Zdravniško osebje je bilo
spet popolno. Za upravnika je bil imenovan Ivan Prekoršek,
ki mu je vladni komisar na okrajnem glavarstvu in magistratu
podelil pooblastila v vseh zadevah, tudi glede zdravniškega
osebja. Obdržal je zdravnike, ki so za silo znali slovensko in
so izpovedali nacionalnost ali lojalnost novi državi. Obdržal
je tudi vse strežno osebje, ki je bilo v celoti slovensko, zamenjal pa vse nemške uradnike.
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Notranjost bolnišnice (Vir: Muzej novejše zgodovine
Celje)
Tako kadrovsko spremenjena je bolnišnica začela svoje
delo v prvi Jugoslaviji. Obseg dela je bil enak kot pred vojno.
Organizirana je bila tako kot vse ostale podeželske bolnice
na bivšem Štajerskem. Imela je dva oddelka, kirurškega in
medicinskega. Kirurgiji sta bila dodeljena še oskrba ženskih
bolezni in porodništvo, medicinskemu oddelku pa oskrba
bolnikov z nalezljivimi boleznimi v izolirnici. Očesne, kožne,
ušesne in spolne bolezni so zdravili na obeh oddelkih.

Splošna bolnišnica Celje
Ko so pozimi leta 1918/19 Nemci na Koroškem prekinili premirje in prestopili demarkacijsko črto v smeri proti Slovenj
Gradcu, so bili med celjskimi Nemci nekateri z njimi v dogovoru, med njimi tudi celjski zdravnik dr. Gollitsch. Narodna
oblast ga je zato z nekaterimi drugimi internirala. Prostovoljno je odšel tudi dr. Negri, ki je izhajal iz ponemčene italijanske rodbine. Na njuno mesto sta prišla dr. Ivan Rajšp
iz Spodnje Polskave (primarij bolnice in internega oddelka)
ter dr. Franc Steinfelver iz Sv. Ane v Slovenskih goricah (primarij kirurškega oddelka). Leto kasneje se jima je pridružil
še dr. Emil Watzke iz Prage, ki je v Celju prvi začel z osamosvajanjem ginekološko porodniškega oddelka.
Ker so bila za časa Avstrije vsa vodilna mesta določena za
Nemce in slovenski zdravniki, pa naj so bili še tako prvovrstni specialisti, niso nikdar mogli pridobiti mesta primarija,
so bolniki do njih čutili nezaupanje. Vendar pa so vsi trije
novi primariji v bolnišnico vložili vse svoje znanje in izkušnje, zato tudi uspehi niso izostali. Dotok bolnikov na vse
oddelke se je večal iz leta v leto, število operacij se je popeterilo, ker se ljudje niso več bali tudi večjih in nevarnejših
operativnih posegov, ki jih je omogočil napredek kirurške,
porodniške in ginekološke vede. Upravitelj Ivan Prekoršek
je vpeljal slovensko uradovanje in vneto skrbel, da je bilo na
razpolago vse potrebno za nemoteno delo.
Najpomembnejši dosežek med obema vojnama je bil zgraditev novega ginekološko porodniškega oddelka. Samostojno stavbo so zgradili leta 1931 in nov oddelek je pomenil pravi preobrat v celjskem porodništvu. Imel je 74 postelj
in vedno več žena se je odločalo za porod v bolnišnici. V
porodnišnici so po novem rojevale tudi žene, ki so živele
v dobrih razmerah in so pred tem rojevale doma. Tik pred
drugo svetovno vojno je porodnišnica letno imela že približno 800 porodov.

V času med obema vojnama je letni sprejem bolnikov narasel na približno 9.500 oseb (leta 1940 – 9562 bolnikov).
Sorazmerno s tem je morala rasti tudi bolnišnica. Pri preurejanju so se najprej lotili Ipavčeve ceste, jo razširili in betonirali. Leta 1930 so podaljšali obe krili infekcijskega oddelka
in tako pridobili 30 postelj. Izpopolnili so tudi notranjo opremo. Uredili so majhen laboratorij za nujne kemijske preiskave, izpopolnili »električno sobo«, ki je dobila tudi kremenčevo luč, kupili nov rentgen in kardiograf. Zelo pomembna za
bolnišnico pa je bila tudi novoustanovljena »bakteriološka
stanica«, ki je izvajala bakteriološke preiskave.
Bolnišnica je imela svojo ekonomijo z lastno pekarno, njivami, svinjami in konji. Povprečno se je konec tridesetih let v
bolnišnici dnevno zdravilo od 230 pa tudi do 300 bolnikov.
Smrtnost je leta 1936 znašala 3,05 %. Pred drugo svetovno
vojno je bilo v celjski bolnišnici zaposlenih pet primarijev,
sedem sekundarijev, dve prostovoljki in en stažist. Število
sester usmiljenk je naraslo na 42, približno enako številna
je bila tudi t. i. »družina«, ki so jo sestavljale strežnice, šivilje, perice, kurjači, vrtnar, mizar, zidar, pek, kočijaž in dekla.
V upravi je bilo zaposlenih 12 nameščencev, vodil pa jo je
upravitelj.
Ob izbruhu druge svetovne vojne so moški zdravniki in
uslužbenci sestavili večji sanitetni oddelek in odšli v vojsko.
V bolnici sta ostali mladi zdravnici dr. Frida Vudler in dr.
Stanislava Straus, ki je po dekretu odhajajočega glavnega
primarija postala vodja celjske bolnišnice.
(nadaljevanje v prihodnji številki)
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje

Navodila avtorjem, piscem v
Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba
za informiranje in trženje ali na e-mail danijela.
gorisek@guest.arnes.si . Prosimo, da nam prispevke posredujete v elektronski obliki (na CD-ju, po emailu). 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.

Novogradnja oddelka za porodništvo in zdravljenje
ženskih bolezni (Vir: Muzej novejše zgodovine Celje)

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 8. junija
2007.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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ABC POSLOVANJA SBC

Projekt reorganizacije
Splošne bolnišnice Celje
Na tem mestu sem pred časom že poročal o delu pri projektu »Reorganizacija Splošne bolnišnice Celje« (v nadaljevanju REORG).
V februarju 2007 smo naročniku, direktorici SB Celje, ge.
Štefki Presker, predstavili in po obravnavi na ustreznih forumih v bolnišnici tudi sprejeli zaključno poročilo projekta.
Svet zavoda SB Celje je na 11. redni seji, 9. 3. 2007, v
celoti potrdil in sprejel zaključno poročilo projekta REORG,
za izvedbo predlaganih sprememb pa je zadolžil poslovno
in strokovno vodstvo bolnišnice.
Naj na kratko povzamem: s sklepom o projektni organizaciji
z dne 16. 11. 2005 je direktorica Splošne bolnišnice Celje
imenovala vodjo projekta in izvajalski projektni tim, z delovnim nalogom pa so bili nato še podrobno opredeljeni cilji
in način izvedbe projekta.
Projekt REORG je bil razdeljen na tri faze. Prva je obsegala
izdelavo zagonske dokumentacije ter del analitičnih nalog.
Druga je zajemala nadaljevanje analitičnega dela in izdelavo predloga dopolnitve obstoječega modela organiziranosti
SBC. Tretja faza pa je bila/je namenjena implementaciji.
Terminski plan je bil, tudi zaradi želje vodje projekta, na začetku postavljen zelo optimistično in je predvideval zaključek projekta v šestih mesecih. Zaradi številnih, medsebojno
tudi nasprotujočih si predlogov in pogledov na organizacijo
dela v bolnišnici do omenjenega roka projekta nismo uspeli
zaključiti.
Na 7. redni seji Sveta zavoda, 8. 6. 2006, je bilo predstavljeno Poročilo II. faze projekta, ki ni bila v celoti zaključena.
Kot vodja projekta sem takrat pojasnil razloge za zamudo
in predlagal podaljšanje roka za dokončanje ter oblikovanje
ločenih izvedbenih projektov, ki bi omogočili hitrejšo in učinkovitejšo izvedbo. S sklepom Sveta zavoda je bil potrjen
predlagani model organizacije in pristop k njegovi implementaciji v obliki izvedbenih projektov ter s tem tudi delno
realizacijo III. faze projekta. Z novim sklepom z dne 24. 7.
2006 je nato direktorica SB Celje določila posamezne izvedbene projekte in imenovala izvajalske projektne time z
vodji. Vključeno je bilo praktično celotno poslovno in strokovno vodstvo bolnišnice. Določena so bila izhodišča in
rezultati izvedbenih projektov. O njihovem delu smo sproti
poročali na rednih sejah Sveta zavoda. Vsi izvedbeni projekti so bili zaključeni 31. 1. 2007.
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Povzetek vsebine posameznih izvedbenih projektov
Pri izvedbenem projektu Oblikovanje modela organiziranosti medicinske dejavnosti v Splošni bolnišnici Celje
smo predlagali naslednjo strukturo organizacijskih enot:
● Področje: predstavlja najvišjo strokovno zaokroženo
organizacijsko enoto medicinskih dejavnosti s področja
izvajanja bolnišnično zdravstvene dejavnosti, ki združuje med seboj strokovno sorodne oddelke. Namen
organizacijskega povezovanja je doseganje boljših
rezultatov na področju strokovnega razvoja in ciljev na
področju poslovanja.
Vodenje področja: posamezno medicinsko področje
vodi koordinator, ki je zadolžen za:
- strokovni razvoj področja,
- racionalno in učinkovito organizacijo dela in koor
dinacijo med oddelki.
● Oddelek: predstavlja osrednjo organizacijsko enoto,
v kateri poteka izvajanje procesa speciﬁčne, v svetu
in Sloveniji priznane strokovne dejavnosti na področju
bolnišnične ali ambulantne diagnostike in terapije ter
zagotavlja celovito 24-urno oskrbo pacientov. Oddelek je tudi osrednja strokovna enota in s tem nosilec
razvoja posamezne stroke medicinske dejavnosti v
bolnišnici. Poleg strokovnega razvoja je oddelek tudi
prihodkovna enota (pri tem ne pojmujemo prihodkovne enote kot klasičnega proﬁtnega centra, temveč prihodkovno enoto kot nadgradnjo stroškovne enote v
smislu spremljanja stroškov po stroškovnih nosilcih in
evidentiranih prihodkih), ki v skladu z usmeritvami poslovodstva SBC skrbi za doseganje postavljenih ciljev
na področju poslovanja.
Vodenje oddelka: predstojnik oddelka je zadolžen za
- strokovni razvoj,
- poslovni razvoj,
- organizacijo dela na oddelku.
● Odsek: je vsebinsko zaokrožen del oddelka, ki predstavlja del strokovnega področja medicinske dejavnosti oddelka. Predstavlja pa tudi stroškovno mesto, kar
omogoča boljši nadzor nad gibanjem posameznih kategorij stroškov, na katere ima vodja enote neposreden
vpliv.
Vodenje odseka: vodja odseka je zadolžen za
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- usmerjanje delovanja ter
- sodelovanje pri strokovnem razvoju in doseganju
zastavljenih ciljev na področju obvladovanja stro
škov oddelka.
S predlaganimi dopolnitvami organizacijske strukture SBC
in njihovo implementacijo bo odpravljena neenotnost v
položaju, velikosti, povezanosti in vlogah posameznih
organizacijskih enot.
Model meril
Področje
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS 36/2004, z
dne 13. 4. 2004 v svojem 16. členu določa: …Splošna bolnišnica… ima specialistično ambulantno dejavnost in posteljne zmogljivosti najmanj za področje interne medicine,
kirurgije, pediatrije in ginekologije ali porodniške dejavnosti.
V projektni skupini smo citirani člen ZZDej privzeli kot merilo za oblikovanje najvišje strokovno zaokrožene organizacijske enote medicinskih dejavnosti, ki združuje in povezuje
med seboj strokovno sorodne oddelke in predlagali oblikovanje naslednjih področij:
● Konzervativno področje (interna medicina in strokovno
sorodni oddelki),
● Operativno področje (kirurgija in strokovno sorodni oddelki),
● Ginekološko porodniško področje,
● Področje otroške bolnišnice (pediatrija in otroški oddelki
drugih strok),
● Skupno medicinsko področje (urgenca, patoanatomska,
rentgenska, laboratorijska in druga diagnostična dejavnost, lekarna, transfuzija, rehabilitacija itd.).
(Imena posameznih področij niso nujno dokončna in se
bodo lahko še oblikovala ali prilagodila v internih aktih bolnišnice ob njihovem sprejemanju.)
Oddelek
Za oblikovanje osrednje organizacijske enote žal ne obstajajo enotna merila ali pravila, ki bi bila določena s strani
zakonodajalca ali npr. Ministrstva za zdravje. Bolnišnice v
Sloveniji so določale obseg velikosti oddelka z notranjimi
pravnimi akti glede na lastne strokovne zahteve in obseg
dela. Modeli meril se med posameznimi bolnišnicami zato
zelo razlikujejo in niso poenoteni.
Prevladujejo naslednje oblike:
- »odprti model« - bolnišnica nima določenih meril o velikosti oddelka, številu postelj, številu zaposlenih itd., ampak o oblikovanju oddelka odloča strokovno vodstvo;
- »zaprti model« - določeno je neko interno številčno merilo, npr. število postelj, število obravnavanih primerov itd.,
ki služi kot pogoj za oblikovanje oddelka;
- »mešani model« - združuje oba prejšnja: določeno je
številčno merilo, pri določenih posebnostih pa velja odločitev strokovnega vodstva.

V Splošni bolnišnici Celje je do sedaj veljal kot merilo »posteljni fond« (število zasedenih postelj – glej statut), ki pa
ni bil dosledno upoštevan, tako da lahko govorimo o mešanem modelu oblikovanja meril za določanje organiziranosti
osrednjih organizacijskih enot. Menimo, da zaradi sodobnejšega načina obravnavanja bolnikov, krajšanja ležalne
dobe, vse večjega obsega dnevnega hospitala in ambulantne obravnave bolnikov »posteljni fond« ni več primerno
merilo.
Ugotovili smo, da lahko merilo »posteljni fond« nadomestimo z merilom »število obravnavanih bolnikov« kot dnevni
minimum ali letno povprečje. Zaradi zelo različnih načinov
obravnave in zdravljenja bolnikov ter zahtevnosti obolenj je
nemogoče postaviti enotno, arbitrarno določeno število.
Predlagali smo:
- uvedbo merila »število zaposlenih zdravnikov« na oddelku. Menimo, da je za zagotavljanje celovite 24-urne
zdravstvene oskrbe bolnikov in izvajanje pogodbenega
programa potrebno imeti najmanj tri zaposlene zdravnike (ali drug ustrezni strokovni proﬁl), ki sodelujejo
tudi pri zagotavljanju dostopnosti do specialističnega
zdravljenja 24 ur dnevno;
- v primeru odstopanja ali oblikovanja nove enote odloča
o organiziranosti strokovno vodstvo, kar pomeni ohranitev mešanega modela oblikovanja organizacijskih enot.
Odsek
Vsebinsko zaokrožen del oddelka, ki predstavlja del strokovnega področja medicinske dejavnosti in ne izpolnjuje
pogojev oz. meril za samostojno organizacijsko enoto, se
oblikuje kot odsek. Na ta način omogočamo strokovni razvoj novih dejavnosti in strok v bolnišnici ali pa izvedemo
poenotenje različnih že obstoječih enot, služb in drugih oblik organizacije znotraj oddelkov v enotno organizacijsko
shemo.
Predlagana shema omogoča vodstvu bolnišnice relativno
hitro odzivanje na spremembe in zakonske zahteve, ki smo
jim priča na nivoju sekundarnega zdravstva v Sloveniji, prav
tako pa zagotavlja dovolj veliko »elastičnost« modela za
učinkovito in stalno prilagajanje ter spremljanje strokovnih
zahtev in sprememb pri zdravljenju bolnikov. Hkrati so bile
izdelane tudi sheme organizacijske strukture za medicinski
del in pregled del in nalog za vodje organizacijskih enot ter
model kolegijev.
V notranjo organizacijo posameznih oddelkov nismo posegali, saj je ta v celoti v pristojnosti predstojnikov oddelkov.
Pri izvedbenem projektu Model organiziranosti zdravstvene nege smo se spopadli s številnimi problemi:
● Razvoj stroke Zdravstvene nege je ujet v nezadostnem
povezovanju med procesi zdravljenja in procesom ZN.
● Razporejanje osebja glede na dejanske potrebe po
zdravstveni negi je težko izvedljivo. MS/ZT so vezane
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na posamezne oddelke, kar je opredeljeno v pogodbi
o zaposlitvi, razen diplomiranih medicinskih sester, ki
imajo nove pogodbe od leta 2003.
● Medicinske sestre in zdravstveni tehniki potrebujejo
poglobljena znanja in spretnosti za kakovostno opravljanje dela na različnih deloviščih.
● Manjkajo instrumenti za zagotavljanje in nadziranje kakovosti dela v zdravstveni negi.
● Glavna medicinska sestra oddelka ima premalo pristojnosti in odgovornosti na področju zdravstvene nege, da
bi bila motivirana za doseganje boljših rezultatov.
● Dostop do informacij za učinkovito delo je nezadosten.
● Sodelovanje med zdravniki in medicinskimi sestrami ni
optimalno
Predlagali smo, da se Zdravstvena nega oblikuje enovito
kot organizacijsko samostojen del dejavnosti SB Celje, ki
je odgovoren za razvoj stroke zdravstvene nege, učinkovito
organizacijo dela in gospodarno uporabo razpoložljivih virov ZN, kar se opredeli v Statutu bolnišnice in Pravilniku o
organiziranju zdravstvene nege v bolnišnici. (Že pripravljen
predlog pravilnika.)
Glede organizacijskih enot in vodenja je zdravstvena nega
oblikovana enako kot celoten medicinski del – področje, oddelek, odsek - in po enaki shemi, razen tam, kjer ni potrebe
po tem osebju, npr. v lekarni. Dodatno se oblikuje še Oddelek za skupne potrebe ZN z odseki za oskrbo, transport ter
higieno in Negovalni oddelek, ki služi za oskrbo bolnikov v
neakutni bolnišnični obravnavi (njihova oskrba poteka sedaj
na matičnih oddelkih) ter bolnikov, pri katerih je težje zagotoviti institucionalno oskrbo ali samooskrbo zaradi njihovih
speciﬁčnih potreb.
Tudi tu smo izdelali sheme organizacijske strukture, pregled del in nalog za vodje organizacijskih enot ter model
kolegijev.
Z izvedbenim projektom Model organiziranosti nemedicinskih dejavnosti v SB Celje smo tudi na nemedicinskem
delu zagotovili enako, tristopenjsko delitev organizacijskih
enot ter poenotenje in poenostavitev. Nemedicinske dejavnosti predstavljajo dejavnosti, ki podpirajo procese zdravljenja, procese upravljanja ter procese vodenja bolnišnice.
Od njihove organiziranosti, prisotnosti in učinkovitosti izvajanja nalog je v veliki meri odvisna učinkovitost temeljnega
področja delovanja bolnišnice, ki ga predstavljajo procesi
zdravljenja ter uspešnost bolnišnice kot celote.
Izhodišča oblikovanja modela nemedicinskih organizacijskih enot predvidevajo poenotenje organizacijskih enot, in
sicer:
sektor,
služba,
referat oz. odsek (odvisno od poimenovanja v internih aktih).
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Za oblikovanje navedenih organizacijskih enot se uporabljajo enotna merila, ki zagotavljajo optimalno organiziranost
in vsebinsko zaokroženost organizacijskih enot, ki so potrebne za realizacijo delovnih nalog. Merila sledijo v nadaljevanju:
Sektor predstavlja osrednjo organizacijsko enoto nemedicinske dejavnosti, za katerega je značilno:
- da z izvajanjem opredeljenih poslovnih nalog zagotavlja celovito informacijsko in logistično podporo
upravnim in storitvenim procesom v bolnišnici,
- da združuje sorodna strokovna področja,
- da se v okviru sektorja procesi med različnimi strokovnimi področji med sabo dopolnjujejo,
- da je število izvajalcev iz posameznih strokovnih področij tako veliko, da je za racionalno izvajanje delovnih nalog potrebna hierarhična organiziranost,
- da z notranjo organiziranostjo zagotavlja optimalno
stroškovno učinkovitost,
- da je njegov strokovni razvoj usklajen z razvojnimi
cilji bolnišnice,
- da je vključen v strateški nivo odločanja v bolnišnici.
Služba je organizacijska enota v okviru sektorja, za
katero je značilno:
- da predstavlja vsebinsko zaokrožen del sektorja,
- da v njej potekajo delovni procesi v okviru posamezne stroke, običajno za izvajanje temeljnih poslovnih
funkcij (kadrovska, nakupna, prodajna, ﬁnančna, investicijska, proizvodna, …)
- da izvajanje nalog zahteva večje število izvajalcev,
- da je za učinkovito delo potrebno strokovno in organizacijsko vodenje.
Referat (odsek) je organizacijska enota v okviru službe, za
katerega je značilno:
- da predstavlja vsebinsko zaokrožen del službe,
- da je organiziran na najnižji hierarhični ravni,
- da delovne naloge zahtevajo speciﬁčna znanja in
so vsebinsko povezane s strokovnimi nalogami nadrejene organizacijske enote – službe.
Predlagali smo, da se zaradi vedno večjega pomena in zahtev okolja na novo oblikuje sektor za informatiko, organizacijo in kakovost z ločenimi službami, kar se zagotovi s
prerazporejanjem obstoječega osebja. Enako smo tudi tu
izdelali sheme organizacijske strukture in koordinacije.
V projektu REORG sta bila dva izvedbena projekta napravljena v obliki elaborata - Oblikovanje sistema spremljanja
stroškov po stroškovnem nosilcu in Dopolnitev informacijskega sistema Splošne bolnišnice Celje.
Spremljanje stroškov je ključnega pomena za njihovo obvladovanje. Seveda lahko tudi z dobrim načrtovanjem in
spremljanjem indeksov porabe mnogo storimo na tem po-
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dročju, vendar lahko resnično obvladujemo položaj šele, če
poznamo tudi stroške po posameznem primeru, po nosilcu
stroškov. V elaboratu so izdelane nekatere poti in možnosti
za natančnejše spremljanje tako materialnih kot tudi stroškov dela. Nakazane so tudi dileme in pasti, ki jih lahko
pričakujemo v primeru želje po popolnem izkazu stroškov
– namreč, v določenih primerih bi lahko zbiranje podatkov
stalo več od stroška samega.
Pri razvoju informacijskega sistema moramo biti ves čas na
preži in loviti tok dogodkov ter novosti na področju informacijskih tehnologij, hkrati pa zagotavljati varen zajem in
prenos zanesljivih podatkov v realnem času. Zahteve okolja
terjajo stalno prilagajanje novim standardom. Spremembe
bodo še posebej obsežne na področju informacijske podpore procesu zdravljenja pacientov, kjer digitalizacija vedno
bolj izpodriva analogni način nastanka, obdelave in hranjenja celotnega spektra medicinskih podatkov. Bolnišnica bi
brez uvajanja teh, vedno bolj razširjenih tehnologij lahko
sčasoma postala nekonkurenčna v primerjavi z ostalimi izvajalci na trgu zdravstvenih storitev, tako v smislu učinkovitosti kot tudi kakovosti storitev.
Oba elaborata omogočata vodstvu bolnišnice kakovostno
načrtovanje in nudita dobro osnovo za sprejemanje nadaljnjih odločitev glede spremljanja stroškov in razvoja dejavnosti informatike.
Z izvedbenim projektom Prilagoditev statusno pravnih
aktov novi organiziranosti Splošne bolnišnice Celje
smo želeli že pred zaključkom projekta izdelati nabor dokumentov, pri katerih bodo potrebne spremembe in prilagoditve po zaključku in sprejetju projekta. S terminskim
planom smo predvideli tudi časovni okvir teh sprememb. Na
ta način smo pridobili čas in v bistvu že začrtali tudi tretjo,
zaključno fazo projekta, ki ga lahko tako tudi formalno zaključimo.
Zaključek
V projektu REORG smo skladno z delovnim nalogom in zagonsko dokumentacijo projekta izdelali predloge sprememb
obstoječega modela organiziranosti SB Celje. Predloge
sprememb smo dopolnili glede na pripombe predstojnikov
oddelkov ter članov Strokovnega sveta in Poslovodnega
kolegija.
Dopolnili smo organizacijsko strukturo v smislu predloga
poenotenja in povezovanja organizacijskih enot z namenom
učinkovitega obvladovanja stroškov, večje racionalnosti in
zagotavljanja strokovnega razvoja ter kakovosti storitev.
Primerljivo organizacijsko strukturo smo oblikovali tako na
področju medicinske dejavnosti in zdravstvene nege kot pri
nemedicinski dejavnosti.
Prilagodili smo pristojnosti in odgovornosti vodij organizacijskih enot, s poudarkom na povečani dejavnosti predstojni-

kov oddelkov v procesih načrtovanja dela in obvladovanja
stroškov.
Predlagali smo dopolnitev modela koordinacije in prenosa
informacij med posameznimi nivoji z namenom izboljšanja
komunikacije.
Že prej smo dodali analizo nekaterih izbranih procesov in
predlagali spremembe v smislu dopolnitve procesov in
vključitve nadzornih mehanizmov.
Delo pri projektu smo sproti usklajevali s pripombami naročnika in poslovnega ter strokovnega vodstva, dodatno smo
izdelali še elaborata za oblikovanje sistema spremljanja
stroškov po stroškovnem nosilcu in dopolnitev informacijskega sistema v SB Celje. Izdelan je predlog prilagoditve
pravno statusnih aktov s terminskim planom, kar omogoča
takojšen začetek implementacije.
Projektno delo je dinamičen proces, ki zahteva stalno prilagajanje in dopolnjevanje, enako velja tudi za organizacijsko
strukturo tako velike ustanove, kot je Splošna bolnišnica
Celje. Spremembe, ki jih predlagamo, niso revolucionarne,
ponujajo pa čvrsto osnovo za nadaljnje delo. Menimo, da
bodo v zastavljenem obsegu prispevale k izboljšanju organizacije, boljši komunikaciji in učinkovitemu obvladovanju
stroškov, hkrati pa omogočale hitro in uspešno prilagajanje
zahtevam okolja.
Pogled naprej
S projektom reorganizacije SB Celje smo predlagali osnovne spremembe in postavili temelje za nadaljnje izboljševanje poslovanja ustanove. Zavedati pa se moramo, da je
potrebno storiti korak naprej in vzpostaviti procesno organizacijo dela, ki bo omogočila resnično racionalizacijo poslovanja. Pri sedanjem, »planskem« načinu gospodarjenja v
bolnišnicah je prisotnih preveč neznank in sivih območij, ki
jih še tako dobra in popolna organizacijska shema ne more
izničiti, tudi preoblikovanje ali združevanje organizacijskih
enot ne more dati želenih rezultatov, dokler ostajata vsebina in način dela znotraj enot enaka.
Šele z oblikovanjem in uveljavitvijo procesov – kliničnih
poti, katerih osrednja točka bo bolnik in njegovo zdravljenje,
bomo lahko dosegli cilj: racionalno poslovanje ob zadovoljnih uporabnikih in izvajalcih.
Zahvaljujem se članom ožjega projektnega tima: prof. dr.
Radku Komadini, dr. med., Draganu Kovačiču, dr. med.,
Deanu Sinožiču, dr. med., Hildi Maze, univ. dipl. org., Jerneju Košaku, VZT, Saši Sedovšek, dipl. m. s., Andreji Zelič,
univ. dipl. org., Damjani Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.,
Ireni Andrenšek Ferkolj, univ. dipl. oec., za njihovo prizadevno delo. Enako se zahvaljujem tudi ostalim sodelavcem
pri izvedbenih projektih in še posebej g. Igorju Lešniku za
pomoč pri oblikovanju besedil in shem.
Jakob Koren, dr. med.
Ginekološko porodniški oddelek
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Anketa o zadovoljstvu bolnikov
Marca je bila izvedena anketa o zadovoljstvu bolnikov, ki jo v zdravstveni
negi izvajamo že od leta 1998. Po vseh
oddelkih v bolnišnici je bilo razdeljenih
700 anketnih vprašalnikov. Vrnjenih
in pravilno izpolnjenih je bilo 616, kar
predstavlja 88 %. Od tega je bilo 310
bolnikov naročenih na sprejem, 295 je
bilo sprejetih nenačrtovano, 16 jih ni
opredelilo vrste sprejema. Tako velik
odziv je sad prizadevnosti negovalnih
timov in seveda bolnikov, ki na ta način dobijo priložnost, da nam povedo,
kaj je tisto dobro in s čim niso najbolj
zadovoljni.
Rezultati so skoraj enaki tistim iz preteklega leta, razen pri vprašanju o seznanjenosti s hišnim redom, kjer je razvidno, da je to informacijo dobilo 85,7 %,
kar predstavlja 3 % porast v primerjavi
z zadnjo anketo.
Anketni vprašalnik sestavljajo tudi tri
odprta vprašanja, na katere bolniki
prosto odgovarjajo. To priložnost dodobra izkoristijo, saj skoraj ni vprašalnika,
kjer ne bi nič dopisali.
Paleta odgovorov na vprašanje »Kaj
vas je v času bivanja v bolnišnici najbolj
motilo?« nam zelo veliko pove. Predvsem nočni hrup je bil kar prevečkrat
omenjen, tako s strani zaposlenih kot
sobolnikov. Naše delo poteka tudi ponoči in pri tem kar pozabimo, da smo
preglasni, da vozički in postelje škripljejo, loputamo z vrati. Bolnike ponoči

motijo sobolniki, jim kratijo spanec, saj
so nekateri nemirni, glasni, drugi smrčijo. Za glasne in nemirne bomo deloma
že znali poskrbeti, kaj storiti s tistimi, ki
smrčijo, pa res ne poznam odgovora,
razen uporabe enoposteljnih sob, ki jih
je v bolnišnici odločno premalo. Bolniki
pravijo, da so sobe prevelike, da je v
njih prevelika gneča. Te pripombe so
bile zapisane na oddelkih v starem
delu bolnišnice, kjer udobnost bivanja
močno zaostaja za tisto, ki je na voljo
v novem delu. Na stari del bolnišnice
se nanaša nezadovoljstvo s premajhnim številom sanitarij, neurejenimi umivalnicami, kopalnicami in odsotnostjo
vodovodne napeljave po bolniških sobah. Zgodnje bujenje in vstajanje sta
še vedno razloga za pogosto izraženo
nezadovoljstvo, kljub temu, da smo novembra premaknili predajo službe za
15 minut naprej in s tem podaljšali čas
bolnikovega počitka. Moti jih preveliko
število obiskovalcev in obiski do poznih
večernih ur. Ta liberalnost pri dovoljenih obiskih izven dogovorjenega termina ima torej tudi slabe strani. Nekaj pripomb je bilo danih tudi na naš odnos in
prijaznost do ležečih bolnikov. To problematiko bomo reševali na oddelkih,
kjer je bilo nezadovoljstvo izraženo.
Na vprašanje »Kaj vam je bilo v času bivanja v bolnišnici najbolj všeč?« so bili
zelo pogosti odgovori: dobro vzdušje,
prijaznost, zdrav topel človeški odnos
zaposlenih, razumevanje, pozornost,
humor, skrb, ustrežljivo osebje, iskren

odnos do bolnikov, dobra hrana, red,
strokovnost zaposlenih, dobra organizacija……. Še bi lahko naštevala, kaj
vse so zapisali, vendar mislim, da že
te besede povedo dovolj. S tem, kar so
izrazili bolniki, si lahko polnimo svoje
baterije tudi v trenutkih, ko imamo dela
preveč in ne poteka vse po vrstnem
redu ali naših željah.
Anketni vprašalnik ima na koncu dodatek, ki se imenuje »Vaše sporočilo«. Kar
nekaj bolnikov meni, da je medicinskih
sester premalo, da so preobremenjene,
da imajo čuden delovni čas, saj so kar
naprej v službi, in da bi jih bilo potrebno
ustrezno nagraditi. V sporočilih so bili
tudi predlogi po urejanju oddelkov, od
sanitarij do bolniških sob. Največ pa je
bilo zahval za uspešno zdravljenje. V
največji meri bi lahko sporočila o zadovoljstvu bolnikov z našimi storitvami
povzela z njihovimi besedami »ostanite
takšni kot ste«.
Rezultati ankete niso samo priložnost,
da si rečemo, da smo dobri, zakaj bi
spreminjali nekaj, s čimer so bolniki
očitno zadovoljni, z izjemo nekaterih,
ki jih verjetno nihče ne bo mogel zadovoljiti oz. izpolniti njihovih pričakovanj.
Vedeti moramo, da delo in storitve, ki
so danes dovolj dobre, jutri ne bodo
zadostovale, saj se spreminjajo tako
zahteve bolnikov, prihaja pa tudi konkurenca, ki je doslej nismo bili vajeni.
Hilda Maze, univ. dipl. org.
Služba zdravstvene nege

Zakaj uporabljati klinične poti?
Klinične poti smo v naši bolnišnici začeli uvajati že pred leti,
a bolj na silo kot iz potrebe in prepričanja. Na papirju imamo
26 kliničnih poti, vendar za obstoj nekaterih ne vedo niti
predstojniki oddelkov, druge so sicer napisane, pa ležijo v
kdove katerem predalu, ker so neživljenjske, tretje so sicer
v uporabi, a jih ne uporabljamo vsi in le za dve sem prepričan, da ju vsake toliko časa tudi ovrednotimo in res služita
svojemu namenu. Večina zdravnikov je še vedno prepričana, da gre za nek administrativno vsiljeni nebodigatreba,
brez katerega je delo mogoče opravljati enako kakovostno,
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predvsem pa enostavneje in hitreje. Je to res?
Klinična pot je v zdravstvu to, kar tako v industrijskih kot v
storitvenih dejavnostih imenujejo proces. Vsaka naša dejavnost poteka v obliki nekega postopka ali procesa, tudi če
tega na prvi pogled ne opazimo. Zdravljenje bolnikov so procesi, v katerih največkrat sodeluje veliko ljudi različnih strokovnih proﬁlov in vsakdo pri tem doda določen del svojega
znanja in spretnosti. Gledano z ozkega osebnega stališča
marsikateri delavec ne glede na svojo stopnjo izobrazbe in

Splošna bolnišnica Celje
položaj niti ne bi rekel, da je tisto, kar dela, sestavni del nekega »procesa« - s stališča bolnika, ki skozi bolnišnico na
poti od diagnostike do zdravljenja in rehabilitacije »potuje«
od ene do druge ambulante, oddelka, laboratorijev, operacijskih dvoran in kontrolnih ambulant, pa prav gotovo.
Za vsako bolnikovo »pot«, oziroma za zdravljenje vsake
bolezni seveda ni mogoče napisati klinične poti, ker bi jih
bilo potem na tisoče in bi se izgubili v administrativnem nesmislu. Razumno jih je napisati za:
1. najpogosteje zdravljene bolezni, torej za zelo rutinske
dejavnosti - razlog za klinično pot je pogostnost takih
dejavnosti;
2. za bolezni ali poškodbe, ki zaradi svoje narave zahtevajo nujno sodelovanje velikega števila sodelavcev
različnih strok - razlog za tako klinično pot je optimizacija organizacije dela;
3. za bolezni in poškodbe, kjer je usklajena, pravočasna
in strokovno ustrezna pomoč odločilnega pomena za
preživetje bolnika ali poškodovanca;
4. bolezni in poškodbe, katerih zdravljenje je povezano
z izjemno velikimi stroški. Klinično pot v teh primerih napišemo zato, da bi bilo razmerje med uspehom
zdravljenja in vloženimi sredstvi čim bolj ugodno.
Pisanje, ali bolje rečeno ustvarjanje klinične poti zahteva
seveda kar nekaj časa. Za ilustracijo: v jeseniški bolnišnici
so za oblikovanje klinične poti »Vstavitev kolčne proteze«
sodelavci vseh sodelujočih proﬁlov od zdravnikov do sester
in ﬁnančnikov porabili na več sestankih skupaj 64 ur! Nasprotniki uporabe kliničnih poti pravijo, da gre za čisto zapravljanje časa, navajajo pa še številne druge ugovore. Poglejmo, kaj vse sem v minulem letu slišal doma, v Sloveniji
in po svetu:
1. »Če naj bo klinična pot natančna dokumentacija
opravljenega dela, potem lahko obsega sto in več
strani.« Če bi v klinični poti natančno opisovali vsak
korak, potem bi bila to zbirka delovnih navodil - ali
kot jim strokovno rečemo – standardnih operacijskih
postopkov (SOP). Opis SOP za posamezna kritična
področja ISO 9001 sicer zahteva, vendar to ni klinična pot. V klinični poti je npr. navedena samo zahteva, da moramo bolniku trikrat dnevno izmeriti telesno
temperaturo, ni pa navedeno, kako to storiti. Zapisati
moramo samo izmerjeno vrednost in paraﬁrati, da se
ve, kdo je to naredil.
2. »Tudi če je vprašalnik klinične poti dolg samo štirideset strani, je to preveč! Kdo bo pa to izpolnjeval za
vsakega bolnika!« Se absolutno strinjam. A številni
timi so pred leti, ko so npr. uvajali ta sistem na Nizozemskem, napisali klinične poti precej podobno, kot
so pisali protokole za raziskovalne naloge. Za omejeno število bolnikov v raziskavi si človek še vzame
(tudi svoj prosti) čas in protokol izpolni, za vsakdanjo
rabo pa je to odločno preveč. Vprašanja morajo biti

3.

4.

5.

6.

skrbno pretehtana, vsak član tima, ki zdravi bolnika,
naj beleži le podatke, za katere je zadolžen in obseg
dokumentacije nikakor ne sme presegati tiste, ki smo
jo s klinično potjo zamenjali. Cilj je vendar, da bi pisali
manj in ne več!
»Klinične poti so nepotrebne, saj imamo strokovne
smernice in se jih držimo!« Strokovna smernica je
podlaga in ne zamenjava za klinično pot, saj obstajajo med njima pomembne razlike. Strokovna smernica je okvir, znotraj katerega naj bi delovala vsa strokovna skupnost. Toda iz organizacijskih, kadrovskih,
arhitektonskih in ﬁnančnih razlogov so med udejanjanjem strokovne smernice v različnih hišah vendarle
razlike. Klinična pot pa predpisuje, kako naj se dela
v prav določeni posamezni ustanovi. Zato kliničnih
poti ni mogoče preprosto kopirati in prenesti iz ene
v drugo zdravstveno organizacijo. Klinična smernica
lahko ostane v veljavi več let, klinična pot pa je odraz
trenutnih razmer in znanja v timih sodelavcev in se
lahko spreminja hitreje.
»Ampak jaz obvladam klinične smernice, klinično pot
imam v glavi in je ne rabim na papirju.« To je lahko
res. Vprašanje pa je, ali je tako tudi v dežurstvu ob
štirih zjutraj, pri pregledu že devetdesetega bolnika
in ali to velja tudi za bolezni, ki ne sodijo v področje
naše ožje specializacije. Tu se najpogosteje dogajajo napake. Klinična pot kot vodilo pomaga, da se
jim lahko izognemo in na katerega od pomembnih
ukrepov ne pozabimo. Poleg tega »klinična pot v
glavi« še vedno zahteva veliko ponavljajočega se pisanja: sprejemna dokumentacija, temperaturne liste,
odpustna pisma, obračuni materiala, šifriranje bolezni…. Vse to je mogoče zamenjati s klinično potjo.
»Klinična pot pomeni zdravljenje vseh ljudi po istem
kopitu. To pa je ne samo nemogoče, ampak tudi neetično. Navsezadnje je vsak človek individuum, vsak
je nekoliko drugačen in to moramo upoštevati, drugače bi že zdavnaj lahko zdravili stroji!« Da je vsak
človek svet zase in malo drugačen od drugega, je
seveda dejstvo. V klinično pot zapišemo vse tisto, kar
pri vseh bolnikih z isto pogosto boleznijo ali poškodbo naredimo enako, in tega ni malo. Nato pri vsakem
bolniku v obrazcu klinične poti z znakom samo potrdimo, da smo to tudi zares naredili. Kar odstopa od
standardno začrtane poti – torej to, kar sodi v individualno različnost vsakega posameznika, med zaplete
ali dodatna obolenja, pa zapišemo v rubriko »odstopi
od klinične poti«. Tako se izognemo ponavljajočim se
zapisom enakih diagnostičnih in terapevtskih ukrepov pri različnih bolnikih z isto diagnozo. Dejansko
zmanjšamo administriranje pri rutinskih opravilih. Če
si pri tem pomagamo še z računalniško podporo, je
prihranek časa in dela še večji.
»No prav, potem pa prekopirajmo protokol zdravljenja za bolezen ali poškodbo X, ga prilagodimo na-
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šim razmeram in to je to!« Ne, ni. Klinična pot je več
kot protokol zdravljenja. Obsega tudi protokol nege,
klasiﬁkacijo bolezni, lahko pa še obračun stroškov,
pojasnila diagnostičnih in terapevtskih postopkov,
navodila za zdravljenje po odpustu iz bolnišnice in
preventivne nasvete. Če jo razumemo kot uravnoteženo zbirko za določeno zdravstveno organizacijo
prilagojenih protokolov, smo že bližje pojmu klinične
poti, manjka samo še nadzor. Klinična pot je namreč
zapis o procesu zdravljenja. Proces pa je mogoče
izboljševati le, če spremljamo kazalnike njegove
uspešnosti.
7. »Neumnost je govoriti o kazalnikih kakovosti in izboljševanju uspešnosti – kot da stroka brez tega doslej ni
napredovala?!« Res je, da zdravstveni delavci svoje
delo spremljamo, analiziramo in na osnovi primerjave rezultatov ter izsledkov raziskav izboljšujemo.
Toda tovrstno napredovanje pogosto ni sistematično,
odvisno je od kadrovskih, organizacijskih in ﬁnančnih
sposobnosti organizacije, rezultati pa ne omogočajo
primerjave posameznih podobnih ustanov med seboj. Zaradi narave dela in različnosti patologije, ki jo
obravnavamo, bolnišnic ni lahko primerjati med seboj. A kakovost zdravljenja ni omejena le na uspešnost. Poleg našega, pogleda zdravstvenih delavcev,
obstajata še dva: pogled bolnikov in pogled lastnikov

ter plačnikov – torej države oz. zdravstvenih zavarovalnic. Zdravstvene delavce zanimajo predvsem
»tehnični« kazalniki – s čim zdravimo, kako uspešno,
v kolikšnem času …. Bolnike zanimajo tudi »mehki
kazalniki« - kako human, prijazen, sočuten odnos
imamo do bolnikov, koliko časa jim namenimo, kako
in koliko jim o boleznih oziroma poškodbah povemo, v kakšnih prostorih so se zdravili, kaj so jedli….
Lastnike pa seveda zanima predvsem razmerje med
učinkovitostjo zdravljenja in ceno, ki jo morajo za to
plačati, ali drugače povedano, kako doseči, da bi za
čim manj denarja dobili za zavarovance kar največ
zdravja. Zavarovalnice v svetu se zelo trudijo izdelati
merila in mehanizme za primerjave, ki bi omogočale,
da bi se dobre prakse čim hitreje prenašale iz ene
organizacije v drugo in bi bilo zdravljenje povsod po
državi enako učinkovito.
Pred kratkim sta bili v Sloveniji narejeni dokaj široki anketi o
izkušnjah bolnikov in zadovoljstvu zaposlenih v bolnišnicah.
Povzetki so bili objavljenih v medijih, podrobnosti razkrivajo
številne možne kazalnike kakovosti, priložnosti in možnosti
za izboljšave v vseh bolnišnicah. A o tem več naslednjič.
Asist. Zdenko Orožim, dr. med.
Oddelek za kirurgijo roke, opekline, plastično in rekonstruktivno kirurgijo

Bolnišnico so obiskale
zdravstvene inšpektorice
Bolnišnico so 30. 3. 2007 po uradni dolžnosti obiskale
zdravstvene inšpektorice ga. Suzana Rihtaršič, ga. Vera
Ovsenek in ga. Lilijana Pahor z Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije.
Natančno so pregledale program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO), načrt vzdrževanja vodovodnega sistema v bolnišnici, načrt ravnanja z odpadki in si
ogledale Centralno sterilizacijo.
Poudarile so, da imamo zelo dobro pripravljen POBO, negovalne standarde in načrt vzdrževanja vodovodnega sistema v bolnišnici, dobro opremljene prostore in organizacijo
dela v Centralni sterilizaciji ter kot vzpodbudo, da redko napišejo tako kratek zapisnik.
Svetovale so, da do 30. 4. 2007 uredimo še (je predmet
zapisnika):
• evidenco merjenja temperature vode na bojlerjih (kot
preprečevanje pojava legionele),
• dopolnitev Načrta ravnanja z odpadki v skladu s pravilnikom (Ur. l. št 47/04) - namesto izraza „komunalni
odpadki“ uporabiti „odpadki, ki z vidika preventive pred
infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja“),
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(ni predmet zapisnika):
• dopolnitev navodil za izvedbo toplotnega šoka s časovnimi okviri in temperaturami točenja vode glede na
stopnjo tveganja na posameznem oddelku.
Darja Ratajc, dipl. m. s.
Služba zdravstvene nege

VIC
RENOVIRANJE
Poslovnež se zanima na davčnem uradu:
“Slišal sem, da se stroški za renoviranje
odbijejo od davčne osnove. Je to res?”
“Seveda je res!” mu pritrdi uradnik. “Kaj pa
boste renovirali?”
“Moja žena želi na štirinajstdnevno lepotno
kuro v zdravilišče!”

Splošna bolnišnica Celje

Poslovanje v letu 2007
Preden spregovorimo o uspešnosti tekočega poslovanja, se
moramo najprej seznaniti s cilji, ki smo si jih zastavili, saj
lahko le tako razlagamo tekoče delo. Letošnji cilji naše bolnišnice so zapisani v Finančnem načrtu za leto 2007, ki ga je
sprejel Svet zavoda.
Osnovni poudarki v Finančnem načrtu so na naslednjih področjih:
- obvladovanje obsega programa hospitalnih in specialističnih ambulantnih storitev, ki so opredeljene s pogodbo z ZZZS;
- nadaljevanje aktivnosti za pridobivanje novih programov, tako preko ZZZS kakor tudi na trgu;
- usklajevanje odhodkov s prihodki (uravnoteženost poslovanja) in s tem nadaljevanje politike optimalnega
izkoriščanja obstoječih kadrovskih (preko ustrezne
organiziranosti in uskladitve števila zaposlenih z načrtovanim številom delavcev) in materialnih virov;
- aktivno izvajanje politike zagotavljanja celovite kakovosti;
- realizacija investicijske politike bo odvisna tudi od doseženih poslovnih rezultatov.
V številkah izraženi osnovni cilji za leto 2007 so naslednji:
a) bolnišnična dejavnost
- število načrtovanih obravnavanih primerov (SPP-jev) za
leto 2007 je 33.033;
- načrtovana povprečna utež 1,31;
- število uteži 43.276.

b) ambulantna dejavnost
- število obiskov 258.203,
- število ambulantnih točk 3.414.690.
c) prihodki in odhodki
- prihodki skupaj 66.697.000 €,
- odhodki skupaj 66.697.000 €.
č) število zaposlenih iz ur
- število zaposlenih iz ur 1.605
In kako uspešni smo bili pri uresničevanju ciljev v prvih treh
mesecih tega leta?
V bolnišnični dejavnosti smo presegli število obravnavanih
primerov (SPP-jev), nismo pa dosegli načrtovane povprečne
uteži. Prav tako nismo v celoti dosegli načrtovanega števila
neakutnih obravnav. V ambulantni dejavnosti smo na ravni
bolnišnice presegli tako načrtovano število obiskov kot specialističnih točk, se pa realizacija razlikuje po posameznih
ambulantah.
V tem trimesečnem obdobju smo poslovali uravnoteženo,
pri čemer pa še nismo dosegli plana prihodkov, posledično
tudi ne stroškov. Glede na dejstvo, da je v drugem polletju predvidena rahla rast plač (kot vsako leto), lahko to ob
nespremenjenih ostalih stroških hitro povzroči neuravnoteženost poslovanja. Nenehna budnost in racionalnost pri
vsakdanjem delu nas vseh je še kako potrebna, saj ko ob
koncu leta seštevamo letne prihodke in odhodke, šteje vsak
dodatno pridobljen ali porabljen evro.
Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
Finančno ekonomska služba

Za CT v prvih dveh mesecih
zbranih 240.000 €
Dobra dva meseca je, kar smo v Splošni bolnišnici Celje
začeli z akcijo zbiranja sredstev za nakup globinskega rentgena »Za CT – ker je življenje neprecenljivo«. Z izkupičkom
akcije smo lahko zadovoljni. Doslej se je v akcijo vključilo
8.900 posameznikov in skupaj zbralo nekaj več kot 240.000
€ ali 57,5 milijonov SIT. Sodelovanje podjetij, obrtnikov,
bank, zavarovalnic, občin in drugih organizacij v akciji pa
se nadaljuje.
Občinski svet Mestne občine Celje je na aprilski seji sprejel
sklep, da bodo v letošnjem letu iz občinskega proračuna
za nakup CT aparata namenili 60.000 € ﬁnančnih sredstev.
Svetniki Mestne občine Velenje bodo akcijo podprli tako,
da se bodo delu sejnine odpovedali in znesek namenili za
nakup rentgena. Svoje sodelovanje v akciji je z 12.500 €
napovedal direktor podjetja Štore Steel. Tudi večina bank
na Celjskem je akcijo podprla. Tako v njihovih poslovalnicah
našim darovalcem provizije ob plačilu donacije ne zaraču-

najo.
Zaposleni v bolnišnici ste se na akcijo lepo odzvali. Ob tem
velja posebej izpostaviti posameznika z rentgenološkega
oddelka, ki sta se zavezala, da se bosta vsak mesec, dokler
bo trajala akcija, odpovedala znesku enodnevnega zaslužka in ga namenila kot prispevek za nov CT aparat.
Člani koordinacijskega odbora, ki vodijo akcijo, bodo že v
naslednjih dneh obiskali župane in direktorje večjih podjetij na širšem Celjskem in jim podrobneje predstavili pomen
nove aparature za diagnostiko ter jih osebno povabili k sodelovanju.
Množičnost akcije pomeni zaupanje in priznanje bolnišnici
ter nam hkrati nalaga odgovornost, da bomo to zaupanje
upravičili. Zato je prav, da tudi sami, zaposleni v bolnišnici,
akcijo podpremo.
Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija
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Bistven porast stoškov za
energijo
Preteklo leto si bomo lahko zapomnili tudi zaradi naraščanja cen vseh energentov kljub izredno mili zimi.
Poraba električne energije je bila v letu 2006 za približno 1 % manjša kot v letu 2005, cenovno pa je bil strošek za 3 %
večji od leta 2005. Ob koncu leta 2006 so bile podpisane pogodbe za letošnjo dobavo električne energije, ki so cenovno
za skoraj 30 % višje od prejšnjih.
Razpis za dobavo je izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije za večji del bolnišnic in zdravstvenih domov. Torej
bi bil porast zagotovo še večji, če bi javno naročilo izvedli sami. Ob enaki porabi električne energije kot v letu 2006 (6,4 mio
kWh) nam bo podražitev povečala stroške s 115 mio sit na ca 150 mio sit v letu 2007 ( 625.000 evrov).
PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z OMREŽNINO (1997
– 2006)
Leto
el. energija (MWh)
Mio SIT

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
4931 5369 5395 5766 5993 6019 6242 6208 6519 6452
55,2 66,8 71,0 78,0 82,5 93,3 93,8 103,9 112,3 115,8
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Za ogrevanje bolnišnice, pripravo pare in sanitarne vode
smo v letu 2006 porabili ca 2,5 mio m3 zemeljskega plina,
oz. za 13 % manj kot v letu 2005, predvsem zaradi ugodnih
temperatur v zadnjem delu leta. Vendar je strošek zemeljskega plina kljub temu znašal za ca 13 % več kot v letu
2005 (celotni strošek je bil ca 250 mio sit ali 1,05 mio evrov). Cena zemeljskega plina se je v enem letu dvignila za
ca 35 %.
PORABA ZEMELJSKEGA PLINA (1997 – 2006)
Leto
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Poraba pl. (mio m3)2,88 2,83 2,68 2,69 2,66 2,73 2,68 2,82 2,91 2,54
mio SIT
97,50 94,50 89,40 134,20 182,83 158,40 162,00 169,70 220,30 248,80
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Oba energenta predstavljata v strukturi stroškov bolnišnice
ca 2,2 % in naraščata bistveno hitreje kot ostali stroški. Napovedi energetskih strokovnjakov gredo v smeri še večjega
povišanja cen.
Kaj storiti?
Tehnične rešitve omogočajo zmanjševanje stroškov energije, vendar pa so pogojene z znatnimi investicijami v objekte
in naprave. Spomnimo se samo, da letos praznujemo 120
let Gizelinega trakta, da pričakujemo šele letos dokončanje
»novega dela« bolnišnice (zgrajenega pred 30 leti). Torej
kje dobiti denar za naložbe v nove fasade, zamenjavo oken,
izolacije podstrešij, sodobnejših - varčnejših klimatskih naprav, ohlajevanje starega dela bolnišnice brez potratnih
»split« naprav (stenskih klimatov), sodobnejšo - varčnejšo
regulacijo in posodobitev energetskih postrojev… Zneski
omenjenih investicij gredo v več milijonov evrov. Poskušali
bomo s pridobivanjem nepovratnih sredstev iz strukturnih
skladov, nova zakonodaja omogoča tudi vlaganja zasebnega kapitala v javne zavode, preučili bomo tudi smiselnost
najema kreditov za ključne rešitve… Žal iz obstoječih amortizacijskih sredstev bolnišnice niti približno ne moremo izpeljati omenjene energetske naložbe, še posebej, če vemo,
da je odpisanost medicinske opreme preko 80 % in ima ta
oprema vsekakor prioriteto pri nabavah.
Predvsem se moramo vsi zaposleni pri uporabi energije
obnašati varčno. Tudi v službi gospodarimo z njo tako kot
doma. Da bi vas ponovno seznanili z vsemi možnostmi
gospodarnega ravnanja, bomo na oddelkih ponovno razdelili brošuro »Bolnišnice in energija«, v nadaljevanjih pa
jo bomo objavili tudi v Monitorju. Tehnično osebje je dolžno
opozarjati na neracionalnosti oz. je zadolženo za učinkovito
preprečevanje potratne porabe na energetskem področju.
Za konec želim opozoriti še na porabo energije za hlajenje
prostorov, saj je sezona povišanih temperatur pred vrati.
Bolnišnica že polovico el. energije porabi za prezračevanje in hlajenje. Zato ne pretiravajmo. Temperatura hlajenih
prostorov naj bi bila samo 5-6 stopinj nižja od okolice, s
čimer se tudi izognemo prehladom.
Želim vam prijetno poletje ob razmišljanju o energiji.
Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž.
Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Splošna bolnišnica Celje

Nova gama kamera

Nova Siemensova e.cam gama kamera
Na Oddelku za nuklearno medicino Splošne bolnišnice Celje smo 17 let staro dotrajano večnamensko gama kamero
Toshiba z enim detektorjem zamenjali z novo Siemensovo
večnamensko tomografsko gama kamero z dvema detektorjema. Po skoraj dvomesečnem premoru zaradi gradbeno-obrtniških in instalacijskih del ob zamenjavi kamer smo
po zaključenem šolanju z delom na novi kameri začeli v
zadnjih dnevih marca 2007. Namesto enega ima nova kamera dva detektorja, zato je bolj zmogljiva od prejšnje. Čas
slikanja pri nekaterih preiskavah je zato lahko krajši. Kamera omogoča boljšo kakovost posnetkov z večjo kakovostjo samih detektorjev in funkcijo samodejnega sledenja ob
konturi bolnika. Nova kamera omogoča izvajanje celotnega
spektra scintigraﬁj, tudi slikanje celotnega telesa in tomografske preiskave. Najbolj pogosto bomo izvajali scintigraﬁjo skeleta za opredelitev razširjenosti bolezni pri bolnikih
z rakom ter v diagnostiki različnih bolezni kosti in sklepov.
Opravljali bomo tudi druge preiskave za odkrivanje rakastih sprememb, kot so npr. scintimamograﬁja, scintigraﬁja s
pentetreotidom, z galijem, ter druge. Novost pri delu z novo
kamero je, da lahko perfuzijsko scintigraﬁjo miokarda sedaj
izvajamo na sodoben način in sicer tomografsko z EKG
proženjem (gSPECT). Poleg podatka o prekrvljenosti srčne
mišice tako hkrati z isto preiskavo dobimo tudi podatke o
velikosti in delovanju. Zanesljivost preiskave je na ta način
izboljšana, omogoča bolj natančno diagnozo, oceno tvega-

nja za zaplete, omogoča izbor najboljšega načina zdravljenja pri bolnikih s koronarno boleznijo, opredeli viabilnost
miokarda in pomembno zmanjša potrebo po dragi invazivni
diagnostiki. Med ostalimi preiskavami bodo pogostejše še
scintigraﬁja ščitnice za opredelitev delovanja ščitničnega
tkiva pri bolnikih z gomoljasto golšo in drugih boleznih ščitnice, ventilacijsko-perfuzijska scintigraﬁja pljuč za opredelitev pljučne embolije, scintigraﬁja ledvic pri motnjah izločanja
seča, za ugotavljanje bolezenskih sprememb v tkivu ledvic
in za opredelitev vzroka povišanega krvnega tlaka, scintigraﬁja z označenimi levkociti za prikaz prisotnosti, mesta
in razširjenosti vnetja, perfuzijska scintigraﬁja možganov,
scintigraﬁja jeter, preiskava na gastroezofagealni reﬂuks,
scintigraﬁja slinavk in druge.
Posodobitev na oddelku sovpada s 40. obletnico nuklearno
medicinske dejavnosti v naši bolnišnici. Nova kamera predstavlja osnovno orodje za delo v nuklearni medicini. Z njo
je delo lažje zlasti pri scintigraﬁji skeleta in perfuzijski scintigraﬁji miokarda, ventilacijsko-perfuzijski scintigraﬁji pljuč in
na sploh pri vseh tomografskih preiskavah. Prvi rezultati so
odlični. Delo s tako veliko kamero pa je manj priročno za
scintigraﬁjo ščitnice in ledvic. Nova gama kamera ne omogoča izvajanja pozitronske emisijske tomograﬁje (PET), saj
bi za to bila potrebna PET kamera. Takoj smo pričeli izvajati
vse vrste scintigraﬁj v polnem obsegu. Dejstvo, da imamo
tudi po posodobitvi le eno samo kamero, nas še naprej
omejuje pri zelo velikem obsegu dela. Večja zmogljivost te
kamere vsakodnevne dileme kljub vsemu nekoliko ublaži.
Z novo kamero načrtujemo opraviti enak obseg dela kot v
zadnjih letih, to je preiskati 3300 bolnikov letno.
Damjana Hrastnik, dr. med.
Oddelek za nuklearno medicino
VICI
BREZ SLEDI
Šef nadrejenemu:
“Vi bi bili pa odličen vlomilec!”
“Kako to mislite?”
“Ker pri svojem delu ne puščate sledi!”
POGLED NA URO
“Kakšna je današnja mladina!” se pritožuje
profesor v zbornici. “Sploh nimajo interesa
poslušati predavanje! Najbolj me jezi, ko
kdo pogleda na uro!”
“Mene pa najbolj razjezi, če kdo prisloni uro
k ušesu, da preveri, če se mu ni ustavila!” je
odgovoril kolega.
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MI, VI, ONI

Mojca Bervar, dr. med.,

predstojnica oddelka za bolezni srca, pljuč
in ožilja
Prvega marca letos je predstojniško mesto oddelka za bolezni srca, pljuč in ožilja nastopila Mojca Bervar, dr. med,
specialistka interne medicine. Kot običajno, smo tudi njo
povprašali po programu dela in viziji razvoja oddelka.

Potem, ko bomo uredili te temelje, pa si želim, da bi lahko
tudi pri nas začeli z uvajanjem elektroﬁziologije. To je edina
dejavnost, ki je še ne opravljamo, vendar pa je njeno izvajanje povezano s številnimi pogoji, ki jih je treba uresničiti.

Ob prijavi za predstojnico oddelka ste predložili program dela in v njem svojo vizijo razvoja oddelka. Kako
se bo oddelek razvijal v prihodnje?
Nadaljnje delo in razvoj oddelka za bolezni srca, pljuč in
ožilja prav gotovo temeljita na invazivni srčni diagnostiki, s
katero smo pričeli lani. Zato je prednostna naloga, ki se je
lotevam, usposabljanje osebja, da bo lahko povsem samostojno in neodvisno od moje prisotnosti izvajalo te zahtevne
posege. Usposabljanje traja približno dve leti, vendar ker se
je nekaj sodelavcev že pred časom začelo uvajati v novo
diagnostiko, mislim, da bomo ta cilj uresničili že čez kakšno
leto.

Kako pa ocenjujete uvedbo invazivne srčne diagnostike? Ste z njo zadovoljni?

Druga točka, ki bi jo izpostavila, je spremljanje kakovosti
našega dela. V vsakem trenutku bi rada imela v rokah podatke, s katerimi bi lahko utemeljevala in predstavljala kakovost našega dela. Brez statistike je namreč vse ostalo
bolj govorjenje »na pamet«.
Velik problem našega oddelka je tudi kadrovski primanjkljaj.
Morda izgleda, da nas je veliko, vendar podrobnejši pregled
pokaže, da smo na oddelku za polni delovni čas zaposleni
le 4 zdravniki specialisti. Ostali zdravniki specialisti imajo
bodisi razne omejitve, bodisi delajo v bolnišnici le skrajšan
delovni čas, zato je zapolnitev vseh sedmih delovišč včasih
komaj uresničljiva. Moje delovanje bo zato seveda usmerjeno tudi v pridobivanje novih kadrov. Ker izoblikovanih in
uveljavljenih zdravnikov specialistov na slovenskem trgu
delovne sile primanjkuje, pravzaprav hitre rešitve na tem
področju ne pričakujem. Specializacija interne medicine
traja pet, šest let, zato bi morali hitro pridobiti vsaj nekaj
specializantov.
Verjetno tudi zaradi preobremenjenosti, ki je posledica slabe
kadrovske situacije, je zadnje čase nekoliko zapostavljeno
naše delovanje na področju pojavljanja in sodelovanja na
strokovnih srečanjih. Za uveljavljanje oddelka v slovenskem
in tudi širšem prostoru pa je to seveda nujno potrebno.
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Laboratorij za invazivno srčno diagnostiko od prvega dne
polno dela. Obravnavamo tako nujna stanja kot tudi preventivne primere. Prvo leto smo naredili 800 koronarograﬁj in
pri 234 bolnikih opravili dilatacijo oz. vstavili žilno opornico.
Imeli smo nekaj manjših zapletov, kar je pri tovrstnih posegih običajno, vendar nobenega tako obsežnega, da ga ne
bi mogli rešiti sami. Enkrat tedensko z nami sodeluje tudi
konzultant, srčni kirurg iz Splošne bolnišnice Maribor. Tja
napotimo bolnike, ki potrebujejo operativni poseg. Čakalna doba je približno mesec dni. Ugotavljamo, da imamo po
uvedbi te diagnostike hitrejši obrat bolnikov na oddelku in s
tem krajšo ležalno dobo. Veliko manj je prevozov drugam,
pa tudi zadovoljstvo bolnikov, ki lahko vse potrebno opravijo
v domači bolnišnici, je zaradi tega večje.
Kaj pa pulmologija? Pred kratkim se je med zasebnike podal naš edini v pulmologijo usmerjeni specialist
interne medicine. Kakšne načrte imate z razvojem te
stroke?
Dejstvo je, da nam dejavnosti s področja pulmologije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne priznava in
za njeno izvajanje ne dobimo nobenih ﬁnančnih sredstev.
Verjetno je tudi zato edini v pulmologijo usmerjeni internist
deloval v sklopu oddelka za bolezni srca, pljuč in ožilja.
Glede na število ljudi, pri katerih ugotavljam, da bi potrebovali celovito pulmološko diagnostiko, ter na velikost in
status celjske bolnišnice menim, da bi potrebovali samostojno organizirano enoto oz. pulmološki oddelek. Seveda
pa bi za to potrebovali potrditev programa s strani Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, vsaj tri v pulmologijo usmerjene zdravnike specialiste in vso tehnologijo oz.
aparature za diagnostiko. To pa je že zelo zahteven in zato
verjetno bolj dolgoročen cilj.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Vodja službe za informiranje in trženje
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Štefka Presker Mag. Marjan
Ferjanc, bodoči
Štefka Presker, ki bo 22. maja ob 15.00 uri s primopredajo
posle predala novemu direktorju bolnišnice, mag. Marjanu
Ferjancu, je v naši bolnišnici zaposlena že 37 let. Vrsto let
je bila odgovorna za zaposlovanje novih kadrov, tako da jo
je večina zaposlenih spoznala že takoj na začetku svoje poklicne poti v bolnišnici. Njene poglede na razvoj bolnišnice,
na nove usmeritve v organiziranosti slovenskega zdravstva
in še kaj smo zadnje tedne lahko prebirali v številnih časnikih. Da ne bi ponavljali že napisanega, smo se zato odločili,
da ji postavimo nekaj vprašanj in morda odkrijemo še kakšno, do sedaj skrito stran Štefke Presker.

direktor bolnišnice

Katere so vaše dobre in katere slabe lastnosti?
Ocenjevati samega sebe je zelo težko. Pa bom kljub temu
poskusila našteti nekaj lastnosti in sicer vztrajnost pri doseganju ciljev, neposrednost in odkritost pri komuniciranju,
čustvenost in poštenost.
Katera od teh lastnosti vam je najbolj koristila in katera
najbolj škodovala?
Vztrajnost, ki mi je koristila na poklicni poti in poštenost, ki
mi daje mirno spanje. Škodovale so mi čustvene reakcije, ki
jih včasih nisem mogla prikriti.
Katere lastnosti najbolj cenite pri sodelavcih?
Pri sodelavcih najbolj cenim odkritost, poštenost in delavnost.
Kaj naredite, kadar ste na koga zelo jezni?
Ne »kuham jeze«! Zelo hitro jo pokažem in povem, kaj si
mislim.
Če bi ujeli zlato ribico, katere bi bile vaše tri želje?
Zdravja zame in vse moje drage, srečo in uspešnost mojih
otrok in vnukov.
Kaj vas najbolj osrečuje v zasebnem življenju?
Ljubezen in povezanost z družinama svojih dveh hčera.
Če bi na lotu zadeli kapitalni dobitek, kaj bi naredili z
njim?
Del kapitalnega dobitka bi dala svojim otrokom, z možem
bi šla na daljše potovanje, del bi dala v humanitarni namen,
del pa bi prihranila za varno in lepo starost.
Kaj boste počeli sedaj, ko bo z vas padla teža direktorovanja?
Najprej bom šla na dopust in naredila kaj zase, več časa
bom posvetila svojim štirim vnukom, čaka me delo v novi
hiši in na vikendu, spet bom lahko prebirala leposlovne knjige, pa tudi dela z mojega poklicnega področja. In spet bo
premalo časa!
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje

Mag. Marjan Ferjanc
Petega aprila 2007 je bila v Splošni bolnišnici Celje 12.
redna seja Sveta zavoda. Na njej so člani med drugim obravnavali prijave, ki so prispele na razpis za prosto delovno
mesto direktorja bolnišnice za naslednje štiriletno mandatno
obdobje. Na razpis se je prijavilo pet kandidatov, in sicer:
- Janko Rakef, dipl. ekon.,
- mag. Rajko Kreft, mag. farm.,
- mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.,
- prim. asist. mag. Jože Arzenšek, dr. med.,
- mag. Bojan Uran, univ. dipl. ekon.
Po predstavitvi in razgovoru s kandidati je bilo izvedeno tajno glasovanje. Svet zavoda je s 15 od 17 glasov za novega
direktorja Splošne bolnišnice Celje izglasoval in imenoval
mag. Marjana Ferjanca, univ. dipl. ekon., sedanjega pomočnika direktorice Splošne bolnišnice Celje za področje
ﬁnanc in ekonomike. Pred nastopom mandata mora novi
direktor dobiti še soglasje Vlade Republike Slovenije k imenovanju.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje
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Upokojila se je infektologinja
Stella Cvitan

Stella Cvitan
Po natanko 32 letih zdravniškega dela na Infekcijskem oddelku v Celju se je ob prihajajočem novem letu 2007 upokojila specialistka infektologinja Stella Cvitan.
Rodila se je 28. 6. 1948 v Zagrebu. Študij medicine je zaključila leta 1972 na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Leta
1973 je rodila prvega otroka Ognjena. Predvsem zaradi težav s pridobitvijo službe na Hrvaškem se je skupaj s svojo
družino preselila v Celje. Kot splošna zdravnica je od maja
1974 delala v obratni ambulanti celjske Cinkarne. V celjsko
bolnišnico je bila sprejeta 15. 1. 1975 kot zdravnica sekundarijka.
Takratni Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo v Ljubljani ji je 1. 4. 1975 odobril specializacijo iz infekcijskih bolezni, ki jo je 26. 12. 1979 tudi uspešno zaključila.
Stella se je zelo zgodaj vključila v dežurno službo, ki jo je
morala opravljati z velikimi odrekanji, saj je dežurstvo moral
prevzeti tudi njen soprog, specialist ginekologije na Oddelku za ginekologijo in porodništvo v bolnišnici v Celju. V letu
1981 je povila svojega drugega otroka Jureta.
Poleg vseh tegob in speciﬁčnosti dela z infekcioznimi bolniki
je Stella nenehno poglabljala svoje znanje na različnih simpozijih in učnih delavnicah, zlasti v Zagrebu in Ljubljani. Ker
na oddelku ni bilo zdravnika pediatra, je v devetdesetih letih
vpisala tudi podiplomski študij iz pediatrije na Medicinski
fakulteti v Zagrebu. Svoje obzorje je širila tudi na različnih
drugih strokovnih področjih, zlasti pa pri bolnišničnih okužbah, antibiotičnem zdravljenju, zoonozah in aidsu. Čeprav
Stelle nikoli niso zanimale vodstvene funkcije in organizacijsko delo, je vselej zelo rada sodelovala pri statističnih obdelavah oddelčnih medicinskih podatkov in pisanju strokovnih
člankov, zlasti pri njihovih recenzijah, kjer je vselej »presenečala« z izvirnimi domislicami. Pogosto je sodelovala tudi
kot »lektorica« slovenskega jezika pri naših oddelčnih letnih
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strokovnih poročilih in drugem strokovnem gradivu.
Stella je svojo umetniško dušo podedovala po svojih starših, sicer znanih umetnikih v glasbi in slikarstvu, zato je
verjetno večkrat zelo trpela, kar ji neusmiljena birokracija
in metodologija medicinskega dela, kakor tudi ukleščene
doktrine in večkrat toge klinične poti ter zakonski predpisi in
ﬁnančne odredbe niso dovoljevale večje svobode in ustvarjalnosti pri delu z bolniki. Njena umetniška žilica je marsikdaj ostala nepotešena, saj so ji omejene izrazne možnosti
v medicini večkrat puščale grenak priokus, zlasti še zaradi
administrativnega krajšanja njenih, sicer podrobnih zapisov
bolezenskih dogajanj in zaradi siromašenja njenih preveč
natančnih strokovnih ekspertiz. V kriznih trenutkih je Stella
le občasno nostalgično razkrivala svoja pričakovanja in želje v medicini. Za študij medicine se je pravzaprav odločila
po nasvetu svoje matere, akademske slikarke, sicer pa je
tudi sama hrepenela po slikarskem poklicu, ki pa ni zagotavljal rednega mesečnega dohodka.
Delo z infekcijskimi bolniki je Stello sicer veselilo, zlasti v prvih letih njenega delovanja na Infekcijskem oddelku, saj je
lahko obravnavala pretežno mlajše bolnike in otroke, ki so
ob sodobnih principih zdravljenja relativno hitro ozdraveli in
jim infekcijska bolezen večinoma ni zapuščala posledic. Ta
prognostični optimizem pri bolnikih z nalezljivimi obolenji je
v osemdesetih in devetdesetih letih postopno pričel kopneti
s staranjem prebivalstva, kar je prineslo pomembne spremembe, predvsem s pojavom večje komorbidnosti, septičnimi poteki bolezni, kakor s tudi pojavom vse pogostejše
odpornosti na antibiotično zdravljenje.
V letu 2000 je Stella postala oddelčni vodja tima za črevesne nalezljive bolezni in intenzivno nego. Zadnja štiri leta
službovanja je zaradi kronične bolezni lahko opravljala le
še 4-urno delo.
Ob slovesu smo se s sodelavci v velikem številu zbrali 30.
marca v prijaznem lokalu in v prijetnem vzdušju, ob izbrani
hrani in pijači nazdravili lepim spominom ter novim načrtom.
Manjkalo pa seveda tudi ni slovesnih, kakor hudomušnih
govorov, stiskov in prijetne glasbe.
Sodelavci z Infekcijskega oddelka se sicer kar ne moremo
sprijazniti s Stellinim odhodom, še toliko bolj, ker njeno namestnico čaka še celotna 6-letna specializacija. Upamo, da
bomo vendarle lahko tudi v prihodnje sodelovali, četudi le s
pomočjo dopolnilne delovne pogodbe, kar bi ji dovoljevalo
še nadaljnji stik z bolniki in sodelavci. Prav gotovo bo Stella
sedaj lahko našla dovolj časa za svoje konjičke in umetniške
hobije, kakor tudi za novo odgovorno vlogo stare mame, kar
ji bo v prihodnosti prinašalo veselje in nove izzive.
Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., svetnik
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
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Anica Justin človek in pol

Stanje zaposlenih na dan
31. 03. 2007

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v mesecu
marcu 2007)
Stanje zaposlenih na dan 31. 03. 2007:
- nedoločen čas 1460
- določen čas
176
Skupaj:

1636 delavcev

Prihodi v mesecu marcu 2007:
o
8 zdravnikov specializantov,
o
1 zdravnik sekundarij,
o
1 likvidator knjigovodskih listin.

Naša sodelavka Anica Justin, višja medicinska sestra,
je 19. aprila 2007 postala dobitnica priznanja “Človek in
pol”, ki ga podeljuje Sindikat delavcev v zdravstveni negi
Slovenije (SZNS). Že drugo leto zapored imamo dobitnico
priznanja iz naše bolnišnice. Kolegica Anica je zaposlena
na Ginekološko porodniškem oddelku. Je podpredsednica
SZNS za celjsko regijo, članica republiškega odbora SZNS
in članica Sveta zavoda. V službi pa je le “sestra Anica”,
ki ima zlasti rada svoje delo in sodelavke. Zaveda se, da
je nosilka zdravstvene nege (ZN), deluje v negovalnem in
zdravstvenem timu in si z ostalimi sodelavci in delavci deli
naloge v procesu zdravstvenega varstva. Kot izvajalka ZN
opravlja številne naloge: oblikuje ﬁlozoﬁjo ZN, promovira
zdravje in preprečevanje bolezni ter organizacijsko sodeluje v negovalnem timu. Dobro strokovno znanje, natančnost,
spretnost, sposobnost reševanja problemov in komunikativnost pa so dodatne kvalitete naše kolegice. Aktivno deluje v
Svetu zavoda za dobro naše bolnišnice, tam pa predstavlja
tudi svojo poklicno skupino. Zaveda se, da ZN skladno in
harmonično dela z istim ciljem raznovrstnih strokovnih sodelavcev. Skupaj veliko, dobro in odgovorno delamo, smo
nujni del zdravstvenega sistema in naše delo postaja vse
bolj vidno. Anici za priznanje čestitamo in želimo, da ji energija še zlepa ne bi pošla!
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo

VIC
D.O.O.
“Kaj pomeni kratica d.o.o.?”
“Dolžni okrog in okrog.”

Odhodi v mesecu marcu 2007:
o
3 zdravniki specializanti,
o
1 univ. dipl. biokemik,
o
1 diplomirani zdravstvenik,
o
3 ZT,
o
1 zdravstvena administratorka,
o
1 likvidator knjigovodskih listin.

DOKONČANI ŠTUDIJI ZAPOSLENIH V
SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE
Visoka zdravstvena šola v Mariboru:
Anamarija VRHOVEC, dipl.m.s., - diplomirala 09. 03. 2007
Marijana SLATINEK, dipl.m.s. – diplomirala 05. 04. 2007
Mag. Janja Blatnik, dr.med. - 21. 03. 2007 je Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo izdalo odločbo (nostriﬁkacija),
o pridobitvi naziva: »magistrica znanosti«

Delovni jubileji v mesecih marec in
april 2007
10 LET
- Simonca Metličar, Oddelek za anesteziologijo, inten
zivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin
20 LET
- Valerija Flere, Nevrološki oddelek
30 LET
- Cvetka Slemenšek, Služba zdravstvene nege
Vsem jubilantom čestitamo!
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih) za obdobje marec – april 2007
KDAJ

KAJ

6. 3. - 9. 3. 2007 Mednarodna konferenca o kakovosti
2. slovenski kongres o cervikalni patologiji z
7. 3. - 10. 3. 2007 mednarodno udeležbo

10. 3. 2007 Otroška dermatologija in diaklinika epicenter Ljubljana

KJE
Praga

Samo Fakin, dr. med.

Portorož

Asist. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med.

Postojna

Nataša Koser Kolar, dr. med.

11. 3. - 18. 3. 2007 IFSSH * IFSHT
Te�aj iz laktacije in opravljanje izpita laktacije in
15. 3. 2007 opravljanje izpita IBCLC

Avstralija, Sydney

Asist. Zdenko Orožim, dr. med.

Dobrna

Prim. doc. dr. Zlata Felc, dr. med. IBCLC

16. 3. - 17. 3. 2007 Akutna ledvi�na odpoved
Definicija, prevalenca, etiologija, patogeneza
17. 3. 2007 Klini�na slika kroni�nega venskega popuš�anja

Maribor

Andrej Drozg, dr. med.

Ljubljana

Sandi Luft, dr. med.

17. 3. 2007 Te�aj za vodenje telesne aktivnosti v nose�nosti

Ljubljana

Daša Baši�, dft

19. 3. 2007 The abdominal compartment syndrome conundrum

Maribor

19. 3. 2007

�etina Dimitrij, dr. med.

Daniel Korenjak, dr. med.

Ventrikularen kateter in externe ventikularne drenaže v
zdravljenju hudih kraniocerebralnih poškodb in
19. 3. - 23. 3. 2007 prepre�evanju infekcij v zdravstvu

Montreaux – Švica

Igor Ante Jeremi�, dr. med.

23. 3. - 24. 3. 2007 6. Celjski dnevi

Celje

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.

23. 3. - 24. 3. 2007 6. Celjski dnevi

Prim. Božidar Buhanec, dr. med.

23. 3. - 24. 3. 2007

6. Celjski dnevi
Celjski dnevi
Organizacije tkivne banke na Oddelku za ortopedijo in
23. 3. - 24. 3. 2007 športne poškodbe

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

23. 3. - 24. 3. 2007

Prim. Vilibald Vengust, dr. med.

Asist. dr. Samo K. Fokter, dr. med.

23. 3. - 24. 3. 2007 6. Celjski dnevi

28. 3. - 30. 3. 2007 26. Konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

29.3.-30.3.2007 4. Konferenca management v zdravstvu

Prim. Miodrag Vlaovi�, dr. med.

Portorož, 28.3.-30.3

Portorož

29. 3. - 30. 3. 2007

30. 3. - 31. 3. 2007 Žilne bolezni v klini�ni praksi

30. 3. - 31. 3. 2007 Rekreacija starijih ljudi...

5. 4. 2007 Sodobno zdravljenje golenje razjede
Varno in prijetno delovno okolje – zadovoljstvo
12. 4. 2007 starostnika in med. sestre

Hilda Maze, univ.dipl. org.

Asist. mag. Branko Šibanc, dr. med.

Samo Fakin, dr. med.

Strunjan

Asist. mag. Ivan Žuran, dr. med.

Zagreb

Prim. mag. Aleš Demšar, dr. med.

Murska Sobota

Tatjana Leskovšek, med. sestra

�atež

Prim. mag. Aleš Demšar, dr. med.

12. 4. 2007

Natalija Krofli�, dft

12. 4.2007

Asist. Lidija Plaskan, dr. med.

13. 4. 2007

Alenka Petrovec Koš�ak, dipl. san. inž.

42nd Annual Meeting of the Euroepan Association for
10. 4. - 15. 4. 2007 the Study of the Liver
Uporaba razli�nih intravenskih dovodov pri bolnikih s
13. 4. - 14. 4. 2007 hemato-onkološkimi boleznimi in možnostmi zapletov

Barcelona

Prim. prof. dr. Gorazd Lešni�ar, dr. med., svetnik

Kranjska Gora

Romanca Joki�, med. sestra

13. 4. - 14. 4. 2007

Medjunarodni prakti�ni mikrohirurški kurs na
4. 4. -7. 4. 2007 eksperimentalnih životinja

Biserka Lipovšek, dms

Apatin -Srbija

Asist. Ernest Novak, dr. med.

11. 4. 2007 Timski pristop v oskrbi z ortozami

Ljubljana

Asist. Lidija Plaskan, dr. med.

12. 4. 2007 7. Kokaljevi dnevi

Kranjska Gora

13. 4. - 14. 4. 2007

Asist. Franci Vindišar, dr. med.
Prim. mag. Aleš Demšar, dr. med.

13. 4. - 14. 4. 2007

Asist. Lidija Plaskan, dr. med.

15. 4. - 20. 4 18 th world congress of the was
International workshop on human papilomavirus and
consensuns recommendations for cervical cancer
18. 4. - 21. 4. 2007 prevention

Sydney, Avstralija

Asist. mag. Igor Bizjak, dr. med.

Dubrovnik

Asist. mag. Marija Snežna Fludernik, dr. med.

19. 4. - 20. 4. 2007 11. slovenski urološki simpozij

Velenje

Klemen Jagodi�, dr. med.

19.4. – 20. 4. 2007

2. Simpozij hrvatskog društva med. sestara anestezije,
26. 4. -29. 4. 2007 reanimacije intenzivne skrbi i transfuzije
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KDO

Sandi Poteko, dr. med.

Šibenik

Ana Seni�ar, dms
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MEDICINSKA STROKA

Druga mednarodna konferenca
o vodenju bolnikov z virusnim
hepatitisom
Po več kot dveh letih je prof. dr. Patrick Marcellin, priznani
hepatolog in predavatelj na sedmi univerzi v Parizu, skupaj
s svojimi sodelavci pariške bolnišnice Beaujon in podjetjem
Roche ponovno organiziral zanimivo srečanje. Potekalo je
od 22. do 23. januarja 2007 v Parizu, udeležilo pa se ga je
več kot tisoč strokovnjakov s področja virusnih hepatitisov
iz številnih dežel sveta. Konferenca je tudi tokrat potekala
v sodobnem kongresnem centru »Palais des Congres« ob
»Porte Mailott« na Elizejskih poljanah.

V dveh dneh se je zvrstilo okoli 25 predavanj. V popoldanskem času so potekale delovne konference v skupinah po
približno 30 udeležencev, na katerih smo obravnavali zapletene primere virusnih hepatitisov, njihov potek, diferencialno
diagnostiko in najracionalnejše načine zdravljenja. Klinične
poti za diagnostiko in zdravljenje kroničnega hepatitisa C in
B so se danes sicer že v marsičem poenotile, kljub temu pa
so programi zahtevnega in dragega zdravljenja še vedno
zelo individualni. Vse večji problem predstavljajo bolniki s
HIV in sočasno okužbo s hepatitisom C oz. tudi hepatitisom
B, bolniki s sočasno hemokromatozo, steatozo, prekomerni
uživalci alkohola, bolniki z različnimi zapleti zaradi stranskih učinkov zdravil, neodzivni bolniki, tisti, pri katerih se
bolezen ponovi in bolniki, pri katerih se je na zdravilo razvila odpornost. Nova zdravila so še na različnih stopnjah
kliničnega preizkušanja, večinoma še tudi nedosegljiva oz.
neregistrirana.

Kongresna dvorana z udeleženci konference
Glavni namen mednarodne konference je bil, da bi virološka, epidemiološka, klinična in terapevtska dognanja na področju virusnih hepatitisov, ki se v zadnjih letih hitro množijo, čim bolj kritično prenašali v vsakdanjo klinično prakso po
vsem svetu. Le s širokim konsenzom doktrinarnih stališč in
neposrednimi komunikacijami med eksperti in kliniki – strokovnjaki je namreč mogoče pričakovati poenoten pristop pri
preprečevanju in zdravljenju zlasti kroničnih virusnih hepatitisov. Široka izmenjava izkušenj, še zlasti pri zdravljenju
posameznih zahtevnih bolnikov, zbuja zaupanje v nove
smernice pri obvladovanju tovrstnih bolezni.
Namen konference je bil tudi oceniti dosedanje delo in napredek pri obravnavanju bolnikov s kroničnimi hepatitisi B in
C, usklajevanje izkušenj in iskanje najboljših kliničnih poti.
Vse več je namreč novih zdravil in zdravilnih substanc, ki
imajo žal tudi veliko nepredvidenih stranskih učinkov. Preizkušanja novih zdravil pa so vselej zelo zahtevna in dolgotrajna. Zaradi pojava odpornosti in zelo dragega zdravljenja so potrebne bogate izkušnje in iskanje najprimernejših
kombinacij zdravil.

Udeleženci konference: z leve Gregor Antauer, Gorazd
Lešničar, Zvonko Baklan, Emil Pal, Mojca Matičič, Mario Poljak, Mojca Rajter.
Srečanja so se udeležili tudi trije zdravniki oziroma zdravnice iz Ljubljane ter po eden iz Maribora, Murske Sobote
in Celja, kot predstavniki sicer širše ekspertne skupine
slovenskih strokovnjakov, ki se od leta 1998 intenzivneje
in bolj usklajeno ukvarja z vodenjem bolnikov z virusnimi
hepatitisi. Konferenca je bila vzorno organizirana in manjkalo ni tudi prijetnih družabnih in kulinaričnih srečanj ter
glasbenih prireditev.
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Priznani pariški jazz orkester
Uvodno predavanje je kot običajno pripadalo glavnemu
organizatorju srečanja prof. Marcellinu, ki je skušal v kratkem strniti tudi bistvene misli in zaključke vseh predavanj.
Daljše ali krajše povzetke predavanj je ponovno strnil v blizu tristo strani obsegajoči knjigi.
Virusni hepatitisi, predvsem njihove kronične oblike, kljub
preprečevanju in zdravljenju še vedno predstavljajo pomemben javnozdravstveni problem širom po svetu in so
pomemben vzrok zbolevnosti in smrtnosti svetovnega prebivalstva. S pravilnim pristopom k obolelemu ali kronično
okuženemu in čimprejšnjo diagnostično obravnavo ter
ustreznim ukrepanjem lahko preprečimo ne le številne zaplete in širjenje okužbe, temveč lahko tudi močno zmanjšamo ﬁnančno breme, ki ga s seboj prinaša neustrezna in
neracionalna obravnava takih bolnikov.
Okužbe z virusom hepatitisa B (VHB) in virusom hepatitisa
C (VHC) so med najpogostejšimi virusnimi okužbami. Kronični hepatitis B in kronični hepatitis C sta glavna vzroka
za jetrno cirozo in hepatocelularni karcinom (HCC) ter povzročata visoko obolevnost in umrljivost. Bolniki s končnimi
stopnjami okužb z VHB in VHC so glavni kandidati za presaditev jeter.
V zadnjih letih je poznavanje epidemiologije in naravnega
poteka okužb z VHB in VHC močno napredovalo. Nova
zdravila in nove strategije zdravljenja so v zadnjem času
pomembno prispevale k učinkovitosti zdravljenja virusnih
hepatitisov.

Hepatitis B
Epidemiologija
Okoli ena tretjina svetovne populacije ima serološke znake
pretekle ali sedanje okužbe z VHB in 350 milijonov ljudi je
kronično okuženih. Prevalenca VHB je zlasti visoka v JV
Aziji in subsaharski Afriki, kjer je več kot 8 % ljudi kroničnih
nosilcev antigena povrhnjice VHB (HBsAg). V teh predelih
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sta pomembna perinatalni prenos in prenos okužbe v zgodnjem otroštvu. V industrijsko razvitih deželah sta glavna načina prenosa spolni in parenteralni. V razvitih deželah sveta
je prevalenca kroničnega VHB manj kot 1 %, povprečno pa
5–7 %. Večino okužb prenesejo i.v. uživalci prepovedanih
drog, osebe z več seksualnimi partnerji, homoseksualci in
zdravstveni delavci.
Perinatalne okužbe so najpogostejše pri otrocih HBsAg pozitivnih mater, ki se do šestega meseca starosti okužijo v
70–90 %. Kronično okuženih je 90 % teh otrok.
Jetrna odpoved zaradi jetrne ciroze in HCC zaradi okužbe
z VHB sta razlog za okoli milijon smrti ter za 5–10 % jetrnih
transplantacij. HCC je ena najpogostejših rakavih bolezni in
VHB je njen povzročitelj v 75 % vseh primerov.
Cepljenje proti hepatitisu B je varno in učinkovito. Tam, kjer
skrbno izvajajo imunizacijske programe, močno zmanjšujejo obolevnost z VHB in s tem zmanjšujejo njegov rezervoar.
S cepljenjem pa preprečujemo tudi razvoj jetrne ciroze,
HCC in možnost okužbe z virusom hepatitisa delta (VHD).
Bolezenski potek
Bolezenski potek kronične okužbe z VHB je zelo različen:
od inaktivnih nosilcev HBsAg do napredovalih oblik kroničnega hepatitisa B, ki lahko preide v jetrno cirozo in HCC.
Kronični hepatitis se lahko kaže kot tipični antigen e (HBeAg) pozitivni hepatitis B ali HBeAg negativni kronični hepatitis B. Na potek vnetja, kakor tudi učinkovitost protivirusne
strategije lahko vplivajo dejavniki VHB, gostitelja in dodatne
okužbe z drugimi hepatotropnimi virusi (VHC, VHB, virus
HIV).
HBeAg pozitivni kronični hepatitis povzroča divji tip VHB.
Le-ta predstavlja zgodnje obdobje kronične VHB okužbe.
HBeAg negativni kronični hepatitis je povzročen z VHB varianto, z mutacijo v coni »precore« in/ali bazični »core« coni
genoma; predstavlja pozno fazo kronične VHB okužbe. Ta
oblika bolezni narašča v številnih deželah in v zadnjih desetih letih predstavlja večino primerov. HBeAg negativni VHB
hepatitis zelo redko spontano preide v remisijo in slabo reagira na zdravljenje. Petletna kumulativna incidenca razvoja
v jetrno cirozo in jetrno dekompenzacijo znaša od 8–20 %.
VHB kot vzrok za končno odpoved jeter in HCC sta povzročitelja 500.000 smrti letno. Onkogeni mehanizmi, ki vodijo
v HCC, niso jasni. Cepljenja so učinkovito znižala incidenco
HCC, nova sredstva pa podaljšujejo nastanek oz. preprečujejo razvoj jetrne ciroze. HCC preprečujemo z zgodnjim
odkrivanjem alfa feto proteina in rednimi ultrazvočnimi preiskavami trebuha, v kasnejših razvojnih stopnjah pa z jetrno
resekcijo, perkutano ablacijo ali presaditvijo jeter.
Zdravljenje
Za optimalno zdravljenje je potrebna pomoč viroloških testov, s katerimi ugotavljamo stopnjo (fazo) bolezni in preverjamo učinek zdravljenja. Tako lahko kvantitativno ugo-
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tavljamo virusno breme (VHB DNA), intrahepatično ccc
DNA, virusno genomsko zaporedje, (genotipi), in speciﬁčne
mutante. Genotipa VHB A in B se bolje odzoveta na zdravljenje kot genotipa C in D. Ultrasenzitivni in real - time PCR
test bosta v prihodnosti v pomoč pri razkrivanju prikritih
(okultnih) VHB okužb.

se izkazale različne kombinacije zdravil, kot so pegelirani
interferon alfa in LAM ter kombinacija LAM in ADV. Na vrata
že trkajo novi nukleozidni in nukleotidni analogi, ki so v tretji
fazi kliničnega preizkušanja: emtricitabine, telbivudine, clevudine, valtorcitabine, tenofovir in pradefovir.

Trenutno je pri zdravljenju kroničnega hepatitisa B v uporabi pet zdravil: interferon alfa, pegilirani interferon alfa, lamivudin (LAM), adefovir dipivoxil (ADV), entecavir (ETV).

Hepatitis C

Interferon alfa: predpisujemo za obdobje 4–6 mesecev pri
HBe pozitivnih bolnikih in 12–24 mesecev pri HBe negativnih bolnikih. Uspeh zdravljenja je od 10–30 % in zdravilo
nekateri bolniki slabše prenašajo.
Pegilirani interferon alfa: je učinkovitejši od nepegiliranega. Učinkovitost pri HBeAg pozitivnih bolnikih je do 35 %,
pri HBeAg negativnih pa do 43 % po polletnem zdravljenju.
Opisujejo tudi relativno visoko izginotje Ag HBsAg, na letni
ravni 3–4 %.
Lamivudin je prvi peroralni nukleozidni analog za zdravljenje VHB, bolniki ga dobro prenašajo, običajno traja zdravljenje 12 mesecev. Bolniki dosežejo remisijo v okrog 20 %,
(HBeAg pozitivni bolniki v 5 %, pri HBeAg negativnih bolnikih je potrebno daljše zdravljenje). V približno treh letih se
pri povprečno 50 % razvije odpornost.
Adefovir dipivoxil je prvi peroralni nukleozidni analog, ki so
ga uporabili pri zdravljenju hepatitisa C. Pri HBeAg pozitivnih bolnikih je uspeh zdravljenja 12 %, enako pri HBeAg
negativnih bolnikih. Incidenca odpornosti je manjša kot pri
lamivudinu, približno 30 % v petih letih. Zdravilo uporabljamo pri odpornosti na LAM, dekompenziranih cirozah, pred
transplantacijo jeter in po njej, kadar gre za odpornost na
LAM ter pri bolnikih s pridruženo HIV okužbo.
Entecavir: je v tretji fazi kliničnih raziskav in mnogo obeta.
Uspeh zdravljenja je pol leta po zaključenem zdravljenju pri
HBeAg pozitivnih bolnikih do 67 %, pri HBeAg negativnih
pa do 90 %. Odpornosti zaenkrat še niso zaznali.

Okoli 3 % svetovne populacije, tj. 170 milijonov ljudi, je
kronično okuženih z VHC. Obolevnost se giblje med 0,1 in
5 %. Ocenjujejo, da je okoli 5 milijonov kroničnih nosilcev
VHC v zahodni Evropi, nekaj manj v ZDA. V industrijskih
deželah je VHC povzročitelj 20 % vseh akutnih hepatitisov,
70 % kroničnih hepatitisov, 40 % jetrnih ciroz, 60 % HCC
in 30 % vseh presaditev jeter. Incidenco novih simptomatskih okužb ocenjujejo na 1–3 primere na milijon prebivalcev
letno. Razlogi za zmanjšanje prenosov so dosledno testiranje krvodajalcev in ustreznejši zaščitni ukrepi v zdravstvu.
Glavni načini prenosa so parenteralni pri i.v. narkomanih, v
nekaterih deželah pa je število okužb tudi pri narkomanih v
upadu zaradi boljše dostopnosti neoporečnih igel.
V Franciji je prevalenca anti VHC pozitivnih oseb od 1,1 do
1,2 %. Od teh je 80 % viremičnih, okoli pol milijona ima kronično okužbo z VHC (prevalenca okužbe z VHC je najvišja
pri i.v. narkomanih, tj. 60 %, sledijo zaporniki 20 % in 20 %
HIV pozitivne osebe).

Pegilirani interferon alfa še vedno predstavlja prvo linijo
zdravljenja zaradi dolgotrajnejšega virusnega odgovora
(SVR – sustained virological response), čeprav se uporablja parenteralno, ima stranske učinke, je sorazmerno drag
in ima slabši učinek pri visoki viremiji ter genotipih C in D.
Nukleoz(t)idi imajo prednost zaradi oralnega načina zdravljenja, majhnih stranskih učinkov in nizke cene. Interferoni
ne izzovejo odpornosti in sprožijo v primerjavi z nukleoz(t)idi
bolj kvalitativni kot kvantitativni virusni odgovor. Pri sočasni
okužbi s HIV uporabljamo poleg zdravil za VHB (interferon
alfa, ADV, ETV) tudi tenofovir in emtricitabine.
Pričakovanja
Sedanja zdravila imajo omejeno učinkovitost, zato potrebujemo boljša oz. boljšo strategijo zdravljenja. Zaenkrat so

Epidemiologija

Bolezenski potek
Napredovanje jetrne ﬁbroze je merilo za napoved izida in
način zdravljenja. Fibrogeneza je zapleten in napredujoč
proces, ki je povezan z nekro-inﬂamatornim procesom in
aktivacijo zvezdastih celic. To lahko ugotovimo le z jetrno
biopsijo: ﬁbroza se razvije hitreje pri starejših moških in
alkoholikih. Virusno breme in virusni genotip nista odločilna za napredovanje bolezni. Napredovanje je hitrejše pri
imunsko oslabelih osebah. Vse večji pomen pripisujejo tudi
jetrni steatozi, debelosti in odpornosti na inzulin. Zvišan jetrni encim ALT v serumu je povezan z napredovanjem jetrne
ﬁbroze. Pri normalnem ALT je napredovanje jetrne ﬁbroze
redko. Serumski označevalci jetrne ﬁbroze še niso dovolj
zanesljivi, prav tako ne elastograﬁja, s katero skušajo neinvazivno ugotoviti jetrno trdoto in elastičnost s pomočjo
»ﬁbroskena«. Merilo za napredovanje ﬁbroze so izključno
ponovne jetrne biopsije vsake tri do pet let.
Zdravljenje
Kombinacija pegilirani interferon alfa in ribavirin je trenutno referenčna. Trajni virusni odgovor, ki ga ocenjujemo
kot odsotnost VHC RNA v krvi pol leta po končanem zdravljenju (SVR), raziskave kažejo pri 50 do 60 % bolnikov. Ne-
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katere raziskave kažejo, da tudi pri tistih, ki se na zdravljenje odzovejo, RNA VHC v jetrih ne najdejo še vsaj nekaj let.
Pri genotipu 2 in 3 je uspešnost zdravljenja okoli 90 %, pri
genotipu 1 pa okoli 50 %. Celo pri bolnikih z napredovano
jetrno ﬁbrozo s prehodom v jetrno cirozo je lahko uspešnost
do 50 %. Zaradi stranskih učinkov zdravljenja (anemije,
levkopenije) je pri nekaterih bolnikih potrebna tudi uporaba
eritopoetina in ﬁlgrastima. Bolnike z genotipom 2 in 3 ter
manjšim virusnim bremenom (tj. manj kot 400.000 IU/ml)
lahko zdravimo le tri do štiri mesece, vse druge običajno do
12 mesecev oz. pri genotipu 1 in počasnem virusnem odgovoru do leto in pol. V načrtu so novi algoritmi zdravljenja.
Pri ponovnem zdravljenju bolnikov, pri katerih dosedanje
zdravljenje ni imelo učinka, in tistih, pri katerih bolezen izbruhne ponovno, je potrebno upoštevati genotip VHC in
prisotnost oz. odsotnost jetrne ciroze. Necirotični bolniki z
genotipom 2 in 3 se uspešno odzovejo na zdravljenje v 30
do 40 %. Pri bolnikih z genotipom 1 in prisotnostjo ciroze je
zdravljenje povsem neuspešno.
Pri bolnikih, ki ponovno zbolijo, je možnost ozdravitve do
50 %.
Pri bolnikih s steatozo, inzulinsko odpornostjo in pri osebah,
ki dnevno uživajo več kot 20 g alkohola, ugotavljajo slabše
rezultate zdravljenja. To velja tudi za bolnike s HIV in pridruženo VHC okužbo, kjer je SVR zaradi medsebojnih vplivov
zdravil in njihovih stranskih učinkov od 20 do 45 %. Podobni
so tudi rezultati kombiniranega zdravljenja ponavljajoče se
VHC okužbe po presaditvi jeter. Priporočajo zaščitno zdravljenje takoj po presaditvi.
Pričakovanja
Približno polovica bolnikov z VHC se bodisi na zdravljenje
ne odzove oz. pride pri njih do ponovnega izbruha bolezni

ali pa gre za stranske učinke zdravljenja oz. slabše prenašanje zdravila. Tako še vedno iščejo boljše načine zdravljenja:
novi tipi interferona (albuferon in druge oblike interferona,
pridobljene z genskim inženiringom) in receptorski agonisti (CPG); viramidin kot ribavirinski analog kaže manjšo
pojavnost anemij. Potrebne so tudi raziskave z uporabo odmerkov zdravil, ki jih prilagodimo bolnikovi teži.
V proučevanju so cepiva ter speciﬁčni encimski zaviralci
VHC (VX – 950, SCH 503034, BILN – 2061). Nekateri encimi VHC (NS 2–3, NS 3–4 A, proteaze, NS 3 helikaze in NS
5B RdRp), ki so nujno potrebni pri razmnoževanju virusa,
so lahko potencialne tarče novih zdravil.
Ker ni modelov za kulture celic za razmnoževanje VHC oz.
živalskega modela, ni dosti možnosti za testiranja novih
protivirusnih molekul.
Glavni problem torej danes predstavljajo omejeno število
učinkovitih zdravil in stranski učinki le-teh. Odpornost na
zdravila zaenkrat še ne pomeni večjega problema.
Zaključek
Okužbe z VHB in VHC so glavni javnozdravstveni problem
širom po svetu. Danes boljše razumevanje epidemiologije
in naravnega poteka okužb z VHB in VHC omogoča tudi
zgodnejšo diagnozo. Pri okoli 50 % bolnikov s kroničnim
hepatitisom B lahko nadzorujemo razmnoževanje virusa,
pri okoli 50 % kroničnih bolnikov s kroničnim hepatitisom C
pa virus z zdravili odstranimo. Z novimi zdravili načrtujemo
učinkovitejše zdravljenje večine bolnikov z okužbo z VHB
in VHC predvsem z namenom, da bi zmanjšali skupno virusno breme oz. rezervoar virusov.

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

Poraba antibiotikov kje smo in kam plovemo
Poraba antibiotikov v svetu in pri nas narašča. V slovenskih
bolnišnicah dobiva antibiotike 50 do 70 % bolnikov. V
Splošni bolnišnici Celje (SBC) je v letu 2006 dobivalo antibiotike slabih 60% bolnikov.
Visoka poraba antibiotikov povzroča najmanj dve skrbi: pojav večkratno odpornih mikrobov in velik ﬁnančni delež
za nakup te skupine zdravil. V svetu poročajo, da za nakup
antibiotikov bolnišnice porabijo 30 do 50 % denarja, namenjenega za nakup vseh zdravil. Pri nas je ta delež pred
izvedbo reforme l. 1998 znašal 34 % in se je v letih omejevanja porabe antibiotikov znižal do 22 % v letu 2005. Ob
tem beležimo v zadnjih treh letih upad porabe antibiotikov,
še zlasti, če porabo izrazimo glede na število zdravljenih
bolnikov. To poudarjam iz razloga, ker v graﬁh praviloma
izražamo porabo antibiotikov v DDD/100 BOD, ki je med-
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narodno določena in priznana enota za primerjavo porabe
antibiotikov po vsem svetu. Medtem ko na vrednost DDD
nihče nima vpliva, saj jo določa WHO, pa z reformami v
slovenskem zdravstvu posegamo po številu BOD, to je bolniško oskrbnih dni, ki se nam zmanjšuje iz leta v leto. To
tudi povzroča navidezno rast porabe antibiotikov, prikazano
na sliki 1.
Uvajanje naročilnice za antibiotike, razporeditev slednjih na
različne liste dostopnosti, avtomatska zaustavitev dobave
antibiotika iz lekarne in intervencije infektologov so torej prinesle dobre rezultate pri poslovanju bolnišnice, kot tudi pri
preprečevanju razvoja bakterijske odpornosti. Naj ilustriram
s primerom: poraba cefalosporinov 3. generacije, ki so na
restriktivni listi, je v SBC v desetletju močno upadla. Ob tem
se je zmanjšala tudi odpornost bakterij nanje. Kot dokaz na-
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sadovi našega dela. Kljub zgolj sedemmesečnim ukrepom
smo v letu 2006 uspeli znižati porabo kinolonov na nivo
pred letom 2003, kar je svetovno gledano izjemen uspeh,
za katerega se zahvaljujem vsemu zdravstvenemu osebju,
ki sodeluje v procesu naročanja antibiotikov.

PORABA PZ J01 V LETIH 1995 DO 2006
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vajam podatek o pojavnosti odporne K. pneumoniae v SBC,
katere odpornost na cefalosporine 3. generacije je bila v
letu 2000 zabeležena v 494 izolatih, v letu 2005 pa le še pri
192 izolatih.
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Poraba kinolonov in kinolonska odpornost E.coli

Slika 4

Naj ob tem osvetlim še nekaj ﬁnančnih posledic našega dnevnega dela. Slika 4 prikazuje ceno antibiotičnega
zdravljenja od leta 1995 do 2006. Vidimo lahko, da kljub
trendu porasta porabe antibiotikov ostaja cena zdravljenja
praktično enaka v celotnem obdobju.
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Zmanjševanje porabe določene skupine zdravil pa seveda
pomeni povečano porabo druge skupine. V SBC smo tako z
veseljem spremljali prvotno rast porabe penicilinov in ozkospektralnih cefalosporinov 1. in 2. generacije, v zadnjih letih
pa žal tudi eksponentno rast porabe kinolonskih antibiotikov
- slika 2. Kinoloni so dragi ter povzročajo pojav hitre odpornosti bakterij nanje in inducibilno tudi na druge skupine
antibiotikov. Prav ta porast je bila kriva, da smo v lanskem
juniju uvedli nov režim predpisovanja antibiotikov, s katerim
smo med drugim vse kinolone (tabletno in ampulirano obliko) uvrstili med nadzorovane in omejene antibiotike. Kljub
stalni nejevolji med zdravniki, ki jo je prinesel ta ukrep, lahko
danes z veseljem prikažem sliko 3, na kateri so prikazani

2004
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Slika 5

Naj ponazorim še drugače. Na sliki 5 prikazujem potrebna
sredstva za nakup antibiotikov 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 milijonov SIT.
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Slika 6

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 posledica
spremenjenega načina dela, pred katero nismo in ne bomo
klonili, upam da tudi z vašo pomočjo.
Mag. Branko Šibanc, dr. med.
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
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VI. Celjski dnevi
Travmatološki oddelek Splošne bolnišnice Celje je tokrat
tradicionalno že šestič organiziral Celjske dneve – kongres
zdravnikov, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo s
hudo poškodovanimi, tistih, ki se ukvarjajo s kostno kirurgijo
ter zdravnikov z drugih področij medicine, brez katerih ne bi
bila možna ustrezna oskrba poškodovanca na terciarnem
nivoju.

Pozdravni nagovor prim. Miodraga Vlaovića
Kongres z mednarodno udeležbo je bil sestavljen iz treh
ločenih sklopov predavanj.
V prvem sklopu smo se osredotočili na register hudo poškodovanih bolnikov. Zdravniki smo namreč dolžni zagotavljati
najvišjo možno raven oskrbe bolnikov. Verjetno ni potrebno
posebej poudarjati, da je to v primeru, ko imamo pred seboj
hudo poškodovanega bolnika, ki potrebuje takojšnjo kirurško oskrbo, še najbolj potrebno. Kakovost našega dela pa
je v takšnem primeru zelo težko objektivno oceniti.
Eden izmed načinov pridobivanja povratne informacije je
primerjava z drugimi bolnišnicami, ne samo v Sloveniji, am-

Asist. mag. D. Brilej, dr. R. Lefering, varuh nemškega
registra travme, prof. dr. Z. Lovrič, varuh hrvaškega registra travme (z leve proti desni)
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pak tudi v Evropi. Celjski Travmatološki oddelek tako pošilja
anonimne podatke o hudo poškodovanih bolnikih v Nemški
register travme, kjer se zbirajo podatki iz 113 različnih bolnišnic iz petih evropskih držav. Tako smo dobili možnost,
da svoje rezultate primerjamo z najboljšimi bolnišnicami v
Evropi in nekaterimi izmed najboljših na svetu. Z natančno
analizo poteka zdravljenja na posameznih stopnjah (predbolnišnična nujna medicinska pomoč, kirurška nujna medicinska pomoč, operacija, intenzivna nega) lahko tako odkrijemo, kje so naše pomanjkljivosti, in jih skušamo izboljšati.
Eden izmed najpomembnejših dejavnikov v prvih treh stopnjah je čas. Nujno je, da poskušamo čim bolj skrajšati čas
od poškodbe do prihoda ekipe nujne pomoči na terenu ter
transporta bolnika do kirurške nujne pomoči. V Slovenskem
geografskem prostoru in z našo infrastrukturo bi tako lahko
helikopterski transport pomembno pripomogel k preživetju
hudo poškodovanih bolnikov. To nakazujejo tudi prvi podatki iz registra.
V naši bolnišnici je akutna oskrba organizirana tako, da
hudo poškodovanega po obvestilu ekipe nujne pomoči v reanimacijskem prostoru pričakata travmatolog in anestezist.
Prioriteti te stopnje sta hemodinamska stabilizacija bolnika
ter natančna diagnostika njegovih poškodb. Čas oskrbe na
tej stopnji lahko skrajšajo zanesljive, hitre in natančne preiskave, te pa nas silijo v posodabljaje aparatov, kar pomeni
visok strošek za bolnišnico. Z drugimi besedami: razvidno
je, da je kakovost tega dela oskrbe premosorazmerno povezana s ﬁnančnimi zmožnostmi ustanove. Zaenkrat je za
nas neuresničljiva želja, da bi imeli v enem prostoru vse
naprave, s katerimi bi lahko postavili diagnozo, in v katerem
bi lahko opravili tudi najnujnejši poseg, s katerim bi bolnika
stabilizirali, včasih tudi dokončno oskrbeli. Tak projekt je v
tujini ponekod že uresničen in postavlja zelo visoke standarde.
Tudi tretja in četrta stopnja sta tesno povezani s ﬁnančnimi
zmožnostmi bolnišnice, zato se vedno znova trudimo na
različne načine zagotoviti ﬁnančna sredstva za nakup novega CT aparata, aparata za magnetno resonanco, ultrazvoka, rentgenskega aparata... pa ne za nas, za vas!
Seveda je to le nekaj izmed dejavnikov za kakovostno oskrbo bolnika. Najpomembnejši v celotnem procesu zdravljenja je specialist z obsežnim znanjem in številnimi izkušnjami. Že v Hipokratovi zaprisegi je zapisano, da je dolžnost
vsakega zdravnika, da svoje znanje in izkušnje posreduje
dalje novim generacijam. Tudi mi smo se odločili, da drugi
sklop predavanj posvetimo izobraževanju v travmatologiji.
Kirurgi se tako udeležujemo tečajev dodatnih postopkov
oživljanja, kjer teoretično in praktično obnavljamo znanje
ter se seznanjamo z novostmi in spremembami v postopkih
oživljanja. Sklop teh postopkov je v razvitem svetu skupen
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in ga imenujemo z angleško kratico ATLS – Advanced Trauma Life Support oz. po slovensko: nadaljevalni postopki
oživljanja poškodovancev. Ugotovili smo namreč, da se
diagnostika hudo poškodovanega bolnika nekoliko razlikuje
od drugih, saj mora biti čim hitrejša. Ločiti mora pomembno, življenje ogrožajočo poškodbo od manj pomembne in
odkriti prav vse življenje ogrožajoče poškodbe. Poškodbe
je potrebno celostno ovrednotiti, saj lahko več manjših poškodb ogroža življenje, pri čemer ga ena sama ne bi. In
kar je najpomembneje: celoten proces diagnostike mora
potekati sinhrono s postopki oživljanja. To zahteva timsko
obravnavo poškodovanca, v kateri vedno sodeluje več
zdravnikov različnih področij medicine, neprecenljiva pa je
tudi vrednost zdravstvenih tehnikov, ki so pri vsakem oživljanju pomemben del ekipe. Za skladno funkcioniranje vseh
udeleženih skrbi travmatolog, ki določa potek zdravljenja.
Zadnji sklop predavanj smo namenili kostni kirurgiji. Pri
kostnih operacijah se občasno srečujemo s situacijami, ko
nam kostnega tkiva primanjkuje. Gre za stanja po poškodbah, vnetjih ali tumorjih, ki kostnino uničijo. V teh primerih
se lahko odločimo za presaditev kosti. Osnovni namen tega
postopka je zagotoviti mehansko podporo in vzpodbudo za
rast nove kosti. Bolniku lahko odvzamemo lastno kost, uporabimo pa lahko tudi kostnino iz kostne banke, ki smo jo
odvzeli drugim bolnikom in primerno obdelali. Glavni vir te
kostnine so glavice stegnenic, ki jih odstranimo pri popolni
menjavi kolka. Govorili smo o postopkih odvzema, shranjevanja in uporabe te kostnine ter osnovali nekaj predlogov
za poenotenje postopkov znotraj Slovenskega prostora.

Prof. dr. Radko Komadina, organizator srečanja
Alternativa človeški kostnini postajajo umetni nadomestki
kosti, ki imajo nekatere prednosti (ni nevarnosti prenosa
okužb, ni potrebno posebno shranjevanje) in svoje pomanjkljivosti (slabši rezultati zdravljenja, cena). Seveda pa se
tudi na tem področju obetajo novosti in verjetno nas bo v
bližnji prihodnosti genski inženiring rešil pomanjkljivosti.
No, morda vseh razen ene: cene.
Seveda ob vseh teh strokovnih razpravah nismo pozabili
tudi na prijetnejši del, ki ga nam je pričaral oz. bolje rečeno priigral Another spring quartet iz Zagreba med večernim
druženjem v znanem celjskem Lokalu.
Matej Gajšek, dr. med.
Travmatološki oddelek

Perkutana transluminalna
angioplastika - PTA
Na rentgenološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje smo
konec leta 2005 začeli opravljati tako imenovane PTA preiskave. To sta nam omogočila nov rentgenski aparat Siemens Axiom Artis, ki je bil nameščen leta 2003, in od zdravstvene zavarovalnice odobreni program za PTA preiskave.
Opravljanje teh preiskav je bilo na našem oddelku dolgoletna želja, vendar nam je bilo zaradi materialnih, tehničnih,
kadrovskih in organizacijskih težav onemogočeno. Z rekonstrukcijo starega dela rentgenološkega oddelka in montažo novega multidiagnostičnega rentgenskega aparata
upamo, da bomo v naši bolnišnici ponovno začeli razvijati
interventno radiologijo. Pravim ponovno, ker je bila ta veja
radiologije do določene stopnje že razvita pred približno 20
leti, s prim.Vizjakom in dr. Radičem v glavni vlogi.
Interventna radiologija je veja radiologije, ki združuje poleg diagnostičnih tudi terapevtske postopke. S temi se tudi
radiologija uvršča v terapevtsko vejo medicine.

Kaj je PTA? Že samo ime pove, da je to diagnostično terapevtski poseg na ožilju, z dostopom skozi kožo in dalje

Slika zožene arterije – indikacija za PTA poseg
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po lumnu ožilja. Najpogosteje so posegi opravljeni na arterijskem žilnem sistemu, redkeje tudi na venskem. Narava preiskav je podobna, kot pri kolegih v Laboratoriju za
invazivno srčno diagnostiko. Razlika je le v tem, da oni izvajajo posege na koronarnih arterijah, mi pa na perifernem
ožilju.
Kdo opravlja PTA?
Zdravnik specialist radiolog je na naši angio diagnostiki vodja tima, ki ga sestavljajo še inženir radiologije, dve
medicinski sestri – instrumentarki in strežnica. Predstojnik
oddelka, Ivan Pisanec, dr. med., spec. radiologije in Dušan
Ačkun, dr. med., spec. radiologije, skrbita, da opravljamo
PTA preiskave na zelo visokem strokovnem nivoju in po
najsodobnejših svetovnih doktrinah. Svoje prejšnje znanje
sta izpopolnjevala tako doma kot tudi v tujini, od koder sta
prinesla nova znanja in izkušnje, ki jih s pridom uporabljata
pri delu v naši bolnišnici.
Inženirji radiologije, ki delamo na tej diagnostiki, smo se
morali zelo potruditi, da smo nadgradili svoje znanje in tako
postali pomemben člen multidisciplinarnega tima diagnostike za interventno radiologijo. Poudariti moram, da smo
svoje znanje pridobili v glavnem s samoizobraževanjem
in izobraževanjem v okviru sekcije za kardiovaskularno in
intervencijsko radiologijo, ki deluje v okviru Društva radioloških inženirjev Slovenije.
Najprej smo morali spoznati nov rentgenski aparat, katerega upravljanje je popolnoma drugačno, kot pri klasičnih
aparatih. To je popolnoma digitalen rentgenski aparat, ki ne
proizvaja klasične rentgenske slike, ampak je le-ta v digitalni obliki. Zato je nujno potrebno določeno znanje računalništva in velika mera spretnosti, da se ne izgubimo v digitalnem svetu. Pri preiskavah PTA je veliko novih projekcij in
tehnik slikanja, vendar smo jih s podajanjem znanja drug
drugemu skoraj v celoti osvojili.
Poleg vloge radiološkega inženirja se, zaradi pomanjkanja
osebja, postavimo tudi v vlogo druge inštrumentarke in moram reči, da se tudi v tej vlogi kar dobro znajdemo.
Dve medicinski sestri inštrumentarki sta potrebni, da delo
pri teh preiskavah poteka normalno. Kot sem že omenil, se
pogosto zgodi, da v timu sodeluje le ena, in jo skušamo
nadomestiti inženirji radiologije. Tudi inštrumentarke so se
morale potruditi in nadgraditi svoje znanje o PTA preiskavah. Nekatere so imele znanje že od prej, druge so se pa
morale naučiti vse od začetka.
Vedno novi materiali, to so katetri, stenti in drugi speciﬁčni
pribori, zahtevajo vedno novo izobraževanje in praktično
preizkušanje ravnanja in uporabe. Glede na to, da uporabljamo zelo drag material, morajo biti inštrumentarke visoko
usposobljene, da ne pride do zapletov pri sami uporabi. Nepogrešljivi sta tudi naši strežnici, ki po preiskavi skrbno pospravita diagnostične pripomočke, ki potem urejeni in čisti
čakajo naslednjega pacienta.
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Od kod dobimo paciente za PTA?
Pacienti pridejo na pregled v naše specialistične ambulante, kjer jim ugotovijo motnjo v obtoku krvi. Ponavadi so
nato napoteni na ultrazvočni pregled ožilja, nadalje pa na
naš oddelek, in sicer na arteriograﬁjo. Ta preiskava pokaže
stanje perifernega obtoka krvi, morebitne zožitve ali popolne zapore žil ter druge patološke posebnosti. Rezultati so
osnova za načrtovanje PTA preiskav.
Enkrat tedensko se sestane kardiovaskularni konzilij, ki ga
sestavljata žilni kirurg in radiolog. Na osnovi rezultatov arteriograﬁje in drugih podatkov o bolnikovem zdravstvenem
stanju se konzilij odloči, ali je pacient primeren za PTA preiskavo.
Posebna priprava bolnika na preiskavo ni potrebna, le da
mora biti na dan preiskave tešč, en teden pred preiskavo pa
ne sme jemati zdravil proti strjevanju krvi. Na dan preiskave
je pacient sprejet na oddelek. Tam ga dokončno pripravijo
na PTA preiskavo.
Bolniki so sprejeti na oddelek za žilno kirurgijo ali na endokrinološki oddelek. Z obema zelo dobro sodelujemo, tako
da bolniki transparentno prehajajo z njihovega na naš oddelek in nazaj, kjer ostanejo nekaj dni na pooperativni negi
in zdravljenju.
Kako poteka PTA?
Bolnika pred posegom sterilno umijemo in pokrijemo. Lokalno dobi sredstvo proti bolečinam, nato pa radiolog v ingvinalnem predelu punktira arterio femoralis comunis. Skozi
iglo nato uvede dilatator, ki pripravi pot za vodilno žico in
katetre. Pod diaskopskim nadzorom vodilno žico po lumnu
ožilja privede do obolelega mesta. Pred samim PTA posegom z digitalno subtrakcijsko angiograﬁjo (DSA) še preverimo dejansko stanje prizadetega dela ožilja. Z vodilno žico
do obolelega mesta privedemo poseben kateter, ki premosti zožitev v žili.

Zožitev leve arterije iliake pred PTA posegom
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slikanja, zato smo bolnik in člani PTA tima mnogokrat zelo
sevalno obremenjeni.
Po končanem posegu naredimo še kontrolno DSA slikanje,
da lahko dokumentiramo rezultate posega.
Kakšne so naše izkušnje?
Po začetnih težavah smo se dobro ujeli in prilagodili novemu načinu dela. Danes smo že dobro uigrana ekipa, ki lahko strokovno, natančno in kakovostno opravi PTA poseg.
Zadovoljni smo mi, bolniki, ki jim je bil poseg opravljen, in
drugi sodelavci, s katerimi sodelujemo.
Kakšne so naše želje?

Napihnjen balonček katetra, ki širi zoženo žilo

Želimo, da bi PTA preiskave dobile stalno mesto na seznamu preiskav, ki jih opravlja naša bolnišnica. Seznam čakajočih bolnikov je dolg. Imamo opremo, znanje in tudi voljo.
Zakaj ne bi vsega tega izkoristili?
Na rentgenološkem oddelku si želimo, da bi se intervencijska radiologija razvila še do višje stopnje ter dobila stalno
in priznano mesto v bolnišnici. S tem bi se tudi radiologija
v celjski bolnišnici aktivno vključila v proces bolnikovega
zdravljenja.
Janez Palčnik, inž. radiologije
Rentgenološki oddelek
VICI
BREZ GOVORJENJA
“Nisem prijatelj odvečnega govorjenja!” reče
šef novemu vajencu. “Če vam pomigam s
prstom, pridite k meni!”
“Tudi jaz ne govorim rad veliko. Če odkimam,
pomeni da ne bom prišel!”

Premostitev zožitve leve arterije iliake z vstavitvijo žilne
opornice ali stenta
Nato na to mesto uvedemo poseben pta kateter, ki ima na
koncu balonček. Ko balonček napihnemo do določenega
pritiska in za določen čas, se zožitev v žili razširi. Od vrste
in lokacije žilne zožitve je odvisno, ali lahko v prizadeti del
ožilja vstavimo tudi žilno opornico oziroma stent. Po opisu
sodeč je poseg zelo enostaven in hiter, v resnici pa je dokaj zapleten, saj je potovanje s katetrom po obolelem ožilju
mnogokrat zelo zapleteno in dolgotrajno. Kateter zaide v
nepravo razcepišče ožilja, ki ni naš cilj. Ves poseg opravljamo pod nadzorom diaskopije, to je vrste rentgenskega

SPREMENJENA SMER
Ameriška mornarica. Atlantik. Je zelo hladno,
deževno in vetrovno. Sliši se glas po radijski
zvezi:
“Postaja 1 postaji 2! Prosimo, spremenite
smer za 15 stopinj severno, da ne bo prišlo do
trčenja!”
Postaja 2: “Priporočamo vam, da spremenite
smer za 15 stopinj južno, da preprečite
trčenje!”
Postaja 1: “Govori vam kapitan ameriške
bojne ladje! Ponavljam: spremenite smer!
Postaja 2: “Ne! Jaz ponavljam, da vi
spremenite smer!”
Postaja 1: “Tu letalonosilka USS Enterprise!
To je ena večjih bojnih ladij Združenih držav!
Spremenite smer! Takoj!”
Postaja 2: “Ne! Ne bomo spremenili smeri! Tu
je svetilnik!”
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ZDRAVSTVENA NEGA
Dan v najlepšem mesecu, mesecu življenja, ljubezni, upanja, je namenjen nam –
medicinskim sestram/zdravstvenim tehnikom po vsem svetu.
Iskrene čestitke ob 12. maju - dnevu medicinskih sester.
Služba za zdravstveno nego

12. maj - to je dan ...
Mednarodni svet medicinskih sester (International Council
of Nurses - ICN), federacija 129 nacionalnih organizacij
zdravstvene nege (ZN), ki predstavlja milijone medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov (ms/zt) z vsega sveta, že od
leta 1965 praznuje 12. maj, rojstni dan ustanoviteljice sodobnega sestrstva, Florence Nightingale, kot mednarodni
dan medicinskih sester. V Sloveniji je temelje stroki in poklicu medicinske sestre postavila Angela Boškin, ki je leta
1919 kot prva pri nas opravljala poklic skrbstvene sestre.
Štiri leta kasneje je bila pri Zavodu za socialno higieno in
zaščito otrok v Ljubljani ustanovljena prva šola za medicinske sestre, isto desetletje pa je začela delovati prva stanovska organizacija medicinskih sester v Sloveniji.
Samostojno in edinstveno delovanje ms/zt in babic v ZN
bolnih in zdravih posameznikov je ocenjevanje reakcij na
njihovo zdravstveno stanje z vidika temeljnih življenjskih aktivnosti, ki bi jih posameznik opravljal samostojno, če bi imel
potrebno moč, znanje in voljo. Na osnovi ugotovljenih dejstev, obogatenih s strokovnim znanjem in kulturnim odnosom do ljudi načrtujemo, izvajamo in vrednotimo uspešnost
ZN. Naše delo je polno hudih telesnih in duševnih obremenitev, ki jih lahko premagujemo le z razumevajočimi odnosi
v strokovnem timu, predvsem pa s teoretičnim in praktičnim znanjem. Od nas zahtevajo ustrezne psihoﬁzične sposobnosti in osebnostne lastnosti, ki omogočajo human in
odgovoren odnos do posameznikov in družbene skupnosti.
S kakovostno in strokovno ZN pripomoremo k boljšim rezultatom zdravljenja, skrajšanju bivanja v bolnišnicah, nižji
smrtnosti, kot tudi k boljši rehabilitaciji bolnikov. Ms/zt in
babicam je “skrb” za paciente v naši bolnišnici osnovno vodilo. Skrb preprosto pomeni delati dobro. S svojim delom
ms/zt in babice posegamo v najintimnejšo človekovo področje, tako telesno kot duhovno ali socialno.
Izbira poklica je najpomembnejša odločitev v življenju posameznika: predstavlja enega izmed temeljnih kamnov za
graditev profesionalne kariere. Najprej moraš vedeti, da si
želiš pomagati drugim, skrb za drugega je v deﬁnicijah ZN
predstavljena kot temeljna naloga. Čedalje več pa je nezadovoljstva zaradi pomanjkanja osebja, preobremenjenosti in
izčrpanosti, ki jo le-to povzroča. Smo zdravstveni vzgojitelji,
saj smo ves čas svojega delovnega dne in izven njega na
razpolago najrazličnejšim uporabnikom. Navodila, napotki,
nasveti ob pacientovi postelji, ob pripravi na posege, sodelovanje s starši bolnih in zdravih otrok, s svojci pacientov,
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po telefonu, “v živo”, pa še bi lahko kaj našli. Ob vseh teh
nalogah in vlogah moramo poskrbeti za dotok energije, za
zadovoljevanje svojih potreb, predvsem pa moramo znati
poskrbeti za svoje zdravje. Strokovna in podobna srečanja
so tista, ki nam dajejo energijo, vodijo k osebni rasti in s tem
lepšemu in bogatejšemu življenju. Aktivno uvajamo spremembe, ki so stalnica sodobnega življenja, zavedamo se,
da vstopamo v družbo znanja, torej družbo, kjer bo osnovni
vir znanje in bodo nosilci znanja odigrali ključno vlogo, zato
vzpodbujamo strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje.
Projekti so namenjeni strokovnemu izpopolnjevanju izvajalcev ZN in babiške nege. Strokovna izpopolnjevanja nudijo
ms/zt in babicam tista znanja in vedenja, ki jih potrebujemo na delovnem mestu in izven njega. S pohodništvom in
drugimi aktivnostmi želimo spodbujati in krepiti pripadnost
ter dobro medsebojno sodelovanje. Pridobljeno znanje pa
ni dovolj: potreben je prenos na druge. Le tako dobimo
novo kakovost, pa tudi to še ni dovolj, znanje moramo biti
sposobni tudi uporabiti. Spodbujati je treba management
zdravstvene in babiške nege, da se bo spirala znanja kot
nova paradigma prenosa znanja uvajala v zdravstvene in
socialne zavode.
Polni smo idealizma in požrtvovalnosti. Dolgo je bilo treba
dokazovati, da imamo samostojno področje dela, na katerem nas nihče ne more nadomestiti. Preživeli smo usmerjeno izobraževanje, ki je prineslo naziv zdravstveni tehnik,
o katerem so nastale polemike. Večina jih je mnenja, da
medicinska sestra ne more biti tehnik. Vedno znova iščemo izzive, kako bi pritegnili v svojo sredino ms/zt in babice,
ker se zavedamo, da bomo lahko le s skupnimi močmi in
znanjem dosegli zastavljene cilje in pripomogli k razvoju
sodobne zdravstvene in babiške nege. Vedno iste besede,
vedno samo variacije na eno in isto temo. Vendar imamo
sposobnost, da to eno temo lahko spreminjamo v najrazličnejših tonih. Ljudje lahko drug drugemu rečemo “Ti”: spoštljivo, intimno, dvomeče, v pričakovanju, v upanju, s silo, s
katero rečemo “Ti” kakemu “Vi”, tipajoče ali nežno. Vsak od
nas se je neštetokrat srečal s pacientovo prošnjo: “Sestra,
pomagajte!” “Prošnja”, ki je poziv k razumevanju, širokosrčnosti: ko delaš dobro, bodo rekli, da to počneš s sebičnimi nameni in zaradi koristi; nič zato, delajmo še naprej
dobro, saj to znamo že dolgo najbolje!
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo
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Enotna dokumentacija
zdravstvene nege v
Splošni bolnišnici Celje
V poslanstvu Zdravstvene nege (v nadaljevanju ZN) v
Splošni bolnišnici Celje smo zapisali:
Namen dejavnosti ZN je nudenje kakovostnih, individualno
usmerjenih in učinkovitih storitev, ki bodo v največji meri
zadovoljile potrebe in pričakovanja naših bolnikov. Naš cilj
je ohranjanje in obnavljanje bolnikove telesne, socialne in
duševne celovitosti in doseganje čimprejšnje neodvisnosti
pri vzdrževanju vseh telesnih aktivnosti.
Vizija razvoja je dobro organizirana bolnišnična dejavnost,
ki opravlja kakovostne storitve po uveljavljenih strokovnih
standardih v zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih.
Strokovna ﬁlozoﬁja ZN pa je strokovno in ekonomsko učinkovito izvajanje funkcije ZN v zdravstvenem sistemu.
Spomladi leta 2006 je v naši bolnišnici nastala Delovna
skupina za poenotenje dokumentacije ZN. Vedeti je namreč
treba, da ima ZN v naši bolnišnici zelo bogato dokumentacijo.
1. Incident:
a. verbalni (med zaposlenimi, s strani bolnikov ali
njihovih svojcev);
b. ﬁzični: padci bolnika, poškodovanje bolnika za
poslenih, vse poškodbe bolnika, ki nastanejo v
naših prostorih.
2. Ocenjujemo in beležimo rane, ki nastanejo zaradi
delovanja strižnih sil (preležanine).
3. Odpustnica ZN ob premestitvi bolnika na drug oddelek, bolnišnico, v dom starejših občanov ali v
domačo oskrbo, pa je potrebna še ZN patronažne
službe.
4. Diabetični list, na katerega zapisujemo vrednosti
krvnega sladkorja.
5. Vlogo za sprejem v negovalno bolnišnico.
6. Vlogo za sprejem v dom starejših občanov.
7. Frizerske storitve.
8. Soglasje bolnika o posredovanju informacij svojcem.
9. Soglasje za prejem transfuzije.
10. List sprejema sprejemne kopalnice in trezorja.
11. Soglasje za PTA poseg.
12. Soglasje za RTG slikanje s kontrastom.
13. Soglasje in vprašalnik za MR preiskavo.
14. Prošnja za odstop od obdukcije.
15. Navodila po nekaterih operacijah z nasveti za življenje doma.
16. Navodila o dietnem prehranjevanju.
17. Navodila za sprejem v bolnišnico ob načrtovanem
op. posegu.

18. Navodila ob sprejemu na načrtovano RTG preiskavo s kontrastom.
19. Hišni red oddelka za svojce hospitaliziranega bolnika.
20. Ankete o zadovoljstvu bolnikov.
21. List ZN.
Ker je administracije preveč, smo se odločili, da list ZN
poenotimo za celotno bolnišnico. Pokazalo se je, da bo to
precej trd oreh. Do sedaj se je ta list imenoval Diagnostično
terapevtski list ZN. Velikokrat nas je rešil neprijetnih situacij:
če ne bi bilo zabeleženo, bi kasneje težko karkoli dokazovali.
Ponosna sem na delo, ki smo ga skupaj s kolegicami in
kolegom z vseh oddelkov opravili in ustvarili enoten dokument. Na dokumentih bo logotip naše bolnišnice, list ZN
bo na voljo v treh velikostih, tako, da smo zadovoljili vse
potrebe. Celotna dokumentacija ZN bo shranjena v enakih
ovitkih, na katerih bo logotip naše bolnišnice, nosi pa naslov
Dokumentacija Zdravstvene nege. Ob odpustu bolnika bo
šla ta dokumentacija v njegov popis.

Vzorec velikost A4, pokončna postavitev
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Vzorec A4, ležeča postavitev

Vzorec A3, ležeča postavitev

VICI
RAZLIČNE MOŽNOSTI
Slovenska tovarna čevljev je v Afriko, precej
neraziskano tržišče za prodajo čevljev, poslala
dva zastopnika, da bi ugotovila, kakšne so
možnosti za prodajo na tem oddaljenem
tržišču. Oba zastopnika sta si razdelila
potencialno tržišče, po mesecu dni pa sta v
tovarno poslala poročili:
Prvi je sporočil: “Možnosti za izvoz in prodajo
čevljev v Afriki so skoraj nične, saj skoraj vsi
hodijo bosi!”
Drugi je sporočil: “Možnosti za prodajo so
enkratne, saj tu vsi hodijo bosi!”
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Druga dobra stvar, ki smo jo v skupini napravili, pa je shranjevanje celotne dokumentacije pri bolniku v času njegove
hospitalizacije. Naš Ginekološko porodniški oddelek shranjuje dokumentacijo v plastične ovitke, kar se je izkazalo
kot uporabno in prijetno. Ta način bomo postopoma uporabili na vseh oddelkih. Projekt ﬁnančno ne bo zahteven, saj
se dajo nekatere stvari napraviti kar v bolnišnici.
Šest mesecev bomo imeli na voljo za preverjanje ustreznosti nove dokumentacije, saj pričakujemo, da se bo našlo
kaj, kar bo potrebno spremeniti. Tega se veselim, saj je ta
naš dokument pravzaprav »živ« in kot takšnega ga bomo
tudi jemali. Z ustrezno negovalno dokumentacijo omogočamo sistematičnost dela in sprotno vrednotenje, kar je za
bolnika izjemnega pomena, zato jo nenehno razvijamo in
dopolnjujemo. Z dokumentiranjem svojega dela lahko dokažemo pomen ZN kot stroke.
Člani ZN se zavedamo, kako
pomembno je, da svoje znanje
in izkušnje prenašamo na mlajše in podpiramo raziskovalno
dejavnost članov ZN, saj bo pripomogla, da postanemo prepoznavni. Največja vrednota pa je
izobraževanje. To je avtonomen
proces, v katerem posameznik
pridobiva znanje, ga asimilira,
notranje sprejme, lahko se ga
nauči mehansko, si ga zapomni
ali pa ga razume.
Izobraževanje vpliva na osebnost, znanje pa je rezultat izobraževalnega procesa. Zelo bom
vesela, ko bodo izrečene pripombe na nastali dokument, saj
bo le-to znak, da je »zaživel«!
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo

ZAHVALA
Ne bom našla besed, s katerimi bi se rada zahvalila Hematološkemu oddelku pod vodstvom dr. Gratove in Intenzivnemu oddelku pod vodstvom dr. Voge. Več kot dva
meseca smo se skupaj borili za moževo življenje in na
koncu nam je po čudežu uspelo. Vse prevečkrat slišim
kritike na račun Bolnice Celje.
Spoštovani bralci, zato vam iz svojih izkušenj povem, da
se da marsikaj s prijazno besedo in zaupanjem rešiti na
primeren način v obojestransko zadovoljstvo.
Želim vam veliko zdravja, če pa pride bolezen, pa kar
pogumno k zdravniku.
Tešova, 16. 3. 07

Romana Orehovec

Splošna bolnišnica Celje

DROBTINICE

Drugi jaz Jožeta Robide
je skozi vsa leta na pedagoški gimnaziji navduševal nad
študijem slovenščine in nemščine, se je po maturi prijavil
na sprejemne izpite na Medicinski fakulteti v Ljubljani in na
Akademiji za gledališče, radio, ﬁlm in televizijo (AGRFT).
Medicinska fakulteta je imela sprejemne pred AGRFT-jem
in ko jih je naredil, se je odločil, da je učenja dovolj, da bo
imel raje še kaj od poletja. To naključje je določilo njegovo
poklicno pot, ljubezen do gledališča pa je ostala. Gojil jo je
v predstavah raznih amaterskih gledališč. Igral je v amaterskem gledališču v Vrbju, v Velenju, že trideset let pa je zvesti član Gledališča pod kozolcem Šmartno ob Paki. Z njim je
stal na skorajda vseh slovenskih velikih odrih od Cankarjevega doma, ljubljanske Drame,… do majhnih, priložnostnih,
takšnih, da so nanje komajda postavili svojo sceno. Z igro
Prihranjeni dolar so npr. dosegli za amaterska gledališča
rekordnih 60 ponovitev.

Jože Robida
Že več kot 40 let je igra drugi izrazni jezik Jožeta Robide,
predstojnika našega otroškega oddelka kirurških strok. V
drugem razredu osnovne šole so mu namreč v otroški predstavi namenili vlogo jokajočega Primoža. Odigral jo je tako
prepričljivo, da je skupaj z njim jokala cela dvorana in ta
nastop ga je, kljub temu, da mu jokanje sicer ni bilo najbolj
pogodu, na odre prikoval za vse življenje. Od takrat namreč
skorajda ni bilo leta, ko ne bi nastopal. Še v vojski je oblikoval skupino in z njo nastopal po kasarnah.
Da je Jože Robida postal zdravnik in ne učitelj ali profesionalni igralec, gre pripisati le spletu naključij. Potem, ko se
VICI
AVTOMATIZACIJA
Šef zbere svoje delavce in jim razloži:
“Odločili smo se, da bomo popolnoma
avtomatizirali proizvodnjo. Namesto vas bodo
delali stroji-roboti, vendar vam zagotavljam,
da ne bomo nikogar odpustili in da boste še
naprej dobivali take plače kot jih imate sedaj.
Potrebno bo le enkrat tedensko, to je v sredo,
ki je na sredini tedna, priti in podmazati stroje.
Vsak bo zadolžen za svoj avtomatski stroj.
“Kaj?” se oglasi Vinko. “A vsako sredo bom
moral priti v službo?”

Gostovali so po republikah bivše Jugoslavije, v Švici, Nemčiji, Avstriji, na Madžarskem in Poljskem. Ampak še vedno
najljubši mu je domači oder in večer, ko odigrajo premiero.
Vse predstave so mu ljube, v vse je dal delček sebe in z
vsemi je doživel posebno interakcijo z občinstvom. Zanj je
namreč igra tisti univerzalni jezik, s katerim lahko izraziš
sebe in svoje občutke. Skozi igro, skozi različne vloge izživlja svoj drugi jaz in ohranja pri življenju otroka v sebi. In ko
ob tem doživlja še pozitiven odziv občinstva, je zadovoljstvo
popolno.
Večina predstav, ki jih igrajo, so komedije, pa vendar lahko
v njegovem širokem repertoarju, za katerega je pred dvema letoma prejel nagrado Sklada Staneta Severja za življenjsko delo na področju ljubiteljskega gledališča, najdemo
tudi karakterne vloge. Je pa Jože Robida znan tudi po liku
Strašnega Jožeta, ki je pred leti zaživel v zabavni, satirični
oddaji na Radiu Velenje, potem pa je od lokalnih tem s kolegom, drugim strašnim Jožetom, prešel na bolj univerzalne
in je danes gost številnih zabavnih prireditev.
Dogodivščin, takšnih in drugačnih, se je v letih, odkar nastopa, nabralo kar precej. Od napadov smeha do popolne
blokade spomina, pa ukradene scene in še česa. Skupina
je zanj kot družina, skupne dogodivščine in spomini pa odklop od resničnega življenja, ki je kot pravi nujen in zdravilen tako zanj kot za njegovo okolico. Čeprav kot ostali kozorogi tudi on ne mara izpostavljenosti, ceni in varuje svojo
zasebnost in je najraje sam s seboj, bo še naprej ustvarjal
vloge. Zase in za druge.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje
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Arhivski predmeti
urološkega oddelka
Muzejska zbirka naše bolnišnice ima najlepšo in hkrati najbolj ohranjeno zbirko predmetov z urološkega oddelka, ki so
časovno nekje iz leta 1950. Predmeti imajo kovinsko ploščico evidence bolnice z zelo nizkimi evidenčnimi številkami, ki
pričajo o njihovi starosti. Vodilna medicinska sestra inštrumentarka II. urološke operacijske dvorane, ga.Terezija Šuster,
nam jih je prijazno odstopila.
Predmete z urološkega oddelka smo muzejsko popisovali v februarju 2007. Vsakega smo vpisali v evidenčni protokol in
fotograﬁrali.V zbirki je več različnih cistoskopov, garnitura kovinskih katetrov, sigmoidoskop, več porcelanskih kolutov za
šivalne niti …
Nekaj slik bogate zbirke

Kirurška nit v ampuli

Brown-Buerger cistoskop

Heywalt rektoskop

Down Bros and Mayer citoskop

Garnitura kovinskih katetrov

Porcelanski koluti

Komplet za odvzem krvi Becton
– Dickinson
Gumijasta vrečka za varice
požiralnika
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Darja Pur, ZT
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečine
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XIII. redna skupščina sindikata delavcev v zdravstveni negi
Slovenije
V Ljubljani je bila 19. aprila 2007 XIII.
redna letna skupščina Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (v
nadaljevanju besedila SZNS). Leto je
minilo, kar je naša »nova« predsednica, Jelka Mlakar na krmilu in nas vodi
po zelo dobro zastavljeni in utirjeni poti.
Lahko smo ponosni, da predstavniki
SZNS aktivno sodelujejo v ključnih projektih na državni ravni, ki bodo pripeljali
zdravstveno nego (v nadaljevanju besedila ZN) kot stroko na primerljivo raven nam vzorčnih držav: skandinavske
države, Anglija in Nizozemska. Razvita
in urejena ZN zagotavlja posamezniku
najboljše možnosti za kakovostno delovno okolje, kjer bo v ospredju vedno
bolnik.
Aktivno sodelujemo pri spremembah izobraževalnih programov in
nadgradnji izobraževanja. Odpirajo
se možnosti priznavanja znanj in spretnosti, ki smo jih pridobivali z delom v
ZN preko certiﬁkatnega sistema. Vse
več imamo možnosti pridobivanja strokovnih magisterijev in specializacij. Napak, ki so se zgodile skozi spremembe
izobraževalnih programov vsem v ZN,
se za nazaj ne da odpravljati, veliko pa
lahko naredimo zase in tiste, ki prihajajo za nami.
Nov plačni sistem bo prinesel novosti:
višjo izhodiščno plačo in primerljivost
poklicev s primerljivo izobrazbo v javnem sektorju. Naša glavna pogajalka,
Flory Banovac, si uspešno prizadeva,
da bi bili priznani vsi težji delovni pogoji, ki so za naše delo speciﬁčni.
Izborjenim izhodiščem za plače bo
sledilo usklajevanje kataloga delo-

vnih mest, ki bo podlaga za akte o svetovanje in pravno zastopanje je
sistemizaciji posameznih zdravstvenih potrebno v 200 primerih na leto.
zavodov.
Včasih je potrebno sodelovanje pri
Posredovali smo uradno pobudo, da problemskih sestankih v zavodih
bi imeli enotno poimenovanje pokli- (letos kar v osmih primerih). Priprava
cev v ZN. Na področju minimalnih člankov in drugih strokovnih prikadrovskih standardov je Razširjeni spevkov, ki so aktualni, in spletna
strokovni kolegij pospešil aktivnosti de- stran je tudi delo pravne službe.
lovnih skupin.
Varuh človekovih pravic zaposlenih
Tudi zaradi našega prizadevanja nam v ZN je poročal o pomembno povečaminister za zdravje priznava nova delo- nih zahtevah po pravni zaščiti, iz česar
vna mesta (109 v dveh letih). To je le sklepamo o večji osveščenosti članov
40 % tistega, kar smo zahtevali. Javno SZNS pri prepoznavanju in nesprejebomo oporekali nesprejemljivim izja- manju nasilja na delovnem mestu.
vam ministra, da dvomi v izračune, ki
jih je naredila stroka.
Članstvo v Konfederaciji sindikatov
javnega sektorja je našo pogajalsko
Dorečeni kadrovski normativi bi po- moč le še povečalo. Po novem imamo
magali tudi pri prehajanju zdravstvene tudi predstavnika za stike z javnostjo.
dejavnosti iz javnega v zasebni sektor.
Nov predlog zakona o koncesijah in Delo v SZNS teče učinkovito, tekoče
statusu svobodnega zdravnika spe- in kar je najpomembnejše, uspešno.
cialista bo v primeru sprejetja v veliki V naše vrste vabimo vse zaposlene v
meri ogrozil številna delovna mesta v ZN, saj je prepoznavnost in uspešnost
ZN.
SZNS v slovenskem in mednarodnem
prostoru vse večja. Pretekli dosežki
Potrdili in podpisali smo mednarodno nas navdajajo s ponosom. Če pošteno
sodelovanje s Sindikatom medicinskih delaš, se razdajaš, se z mirno vestjo
sestara i tehničara Srbije, kar odpira smeš boriti tudi za svoje pravice. Svoj
delovanje SZNS na širši mednarodni status si s svojim strokovnim in profesiprostor. Tradicionalno dobro že sicer onalnim delom ustvarjamo sami. Člani
sodelujemo s kolegi in kolegicami iz SZNS moramo v svoje delo vložiti nasosednje Italije.
por, ki je potreben za kakovost naših
storitev, videti moramo smisel tega
Zanimivo je bilo poročilo, ki ga je pri- dela in biti prepričani, da v tem obstaja
pravil Janez Turuk, univ. dipl. prav. Pra- naša prihodnost.
vna služba ugotavlja naraščanje potreb
po pravni pomoči zaposlenim v ZN.
Telefonsko svetovanje ima preko 100
klicev na mesec, ki jih večino rešijo že s
Branka Šket, dipl. m. s.
samim telefonskim pogovorom. Pisno
Oddelek za žilno kirurgijo
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Devet let sodelovanja društva
z zdravstvom
Deset let je tega, ko so prve pacientke ob svoji bolezni izvedele, da jih ogroža osteoporoza. O bolezni se je takrat vedelo malo, mnogi zdravniki so preprosto zamahnili z roko in
zavrnili tožbe pacientk, češ, da je to modna bolezen. Toda
tistim, ki so dobile prve izvide denzitometrije v Zrečah ali
Splošni bolnišnici Celje, se je podrl svet. Bolezen, ki prihaja
kot tiha epidemija, in ne napreduje kot kakšna gripa, je obvisela kot preteč element življenja, prav dolgo pa je trajalo, da
je pacientka lahko spregovorila o njej s svojim zdravnikom
ali ﬁziatrom oziroma ortopedom. Toda poškodbe so bile tu
in pacientka, ki si je – denimo – zlomila zapestje, je bila
ožigosana kot bolnica z osteoporozo šele po poškodbi.
Potem pa je šlo hitreje. Ortoped Matjaž Lovšin, ﬁziater mag.
Aleš Demšar in travmatolog dr. Radko Komadina so se takrat zelo zavzeli za ozaveščanje ogroženih in vseh žena po
menopavzi ter mož po 60. letu starosti. Statistične številke
so bile grozljive. Vsaka tretja žena in vsak sedmi moški v
60. letu starosti je bil ogrožen. Po poškodbi, ki je bila posledica zmanjšane mineralne kostne gostote, pa je bil življenjsko ogrožen vsak peti poškodovanec, saj je po poškodbi
izgubil stik z okoljem, se manj gibal, se težko oblačil, umival
ali pripravil za srečanje s prijatelji. Ob času, ko bi moral krepiti svoje mišice, se gibati in zdravo prehranjevati, opustiti
kajenje in alkohol, se je raje zaprl pred okoljem, poležaval
pred televizorjem in izgubljal še tisto malo odpornosti, ki jo
je imel pred poškodbo.
Prve bolnice so se v Celju združile v društvo leta 1998 na
pobudo in ob izdatni podpori omenjenih treh zdravnikov.
Terme Zreče so jim na široko odprle vrata za terapevtsko
vadbo s ﬁzioterapevtkami. Ponedeljkove terapevtske vadbe
v Zrečah trajajo še danes, le v manjšem obsegu. Prvi naziv novoustanovljenega društva bolnikov z osteoporozo je
bil Društvo bolnikov z osteoporozo Terme Zreče Celje. Tja
smo odhajali merit mineralno kostno gostoto, dobivali prva

Takole je bilo po vadbi ene skupine …
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navodila za zdravljenje in se sestajali ter veselili druženja in
skupne vadbe.
Društvo je bilo registrirano leta 1999 in takrat nam je Splošna bolnišnica Celje oz. njen ﬁziatrični oddelek odprl za vadbe svojo sončno telovadnico. Tudi te vadbe trajajo še danes
in so pojem zdrave in koristne rekreacije za ogrožene in
bolne.

… in takole med vadbo druge.
Bilo je prelepo, ko nas je bilo 20 in je šlo le za druženje in
skupno telovadbo. Toda kolesje predpisov in zahteve, da se
čim večkrat pojavimo v javnosti, so narekovale bolj posloven
pristop, prihajale pa so nove in nove članice. Danes šteje
Območno društvo bolnikov z osteoporozo 550 včlanjenih, ki
so organizirane preko poverjenic, po lokalni ali interesni pripadnosti v poverjeniške skupine. Tako smo organizacijsko
pokrili že dobršen del regije in s ponosom povemo, da imamo poleg Celja najmočnejše skupine v Mozirju in Nazarjah,
Spodnji Savinjski dolini z Žalcem in v Vojniku.
Tako so nam stekle telovadbe, šle smo na prvi, drugi, tretji
in naslednji izlet, krepila se je celjska, vojniška in nazarska
skupina. Vsakokrat smo v minulih letih pripravili vsaj dve
večji predavanji na leto, eno od teh vedno v Celju, drugo
pa v centru kakšne poverjeniške skupine. Poleg naših treh
zdravnikov so nam predavali strokovnjaki iz vse Slovenije,
ki so privzeli upor proti osteoporozi za svoje poslanstvo.
Naši včlanjeni redno spremljajo vsa nova vedenja o bolezni, načine zdravljenja, nova zdravila in veliko zdravnikov je
pri nas pričelo svoje predavanje z besedami »Vem, da o
osteoporozi veste skoraj vse.« Ozaveščanje smo prenesli v
lokalne skupnosti, kjer smo pričeli meriti mineralno kostno
gostoto z ultrazvokom.
To je kratek postopek, ki pokaže stopnjo ogroženosti ali jo
izključi. Paciente z dejavniki tveganja po meritvi napotimo

Splošna bolnišnica Celje
na denzitometrijo v Splošno bolnišnico Celje (posebna meritev), in če profesor dr. Radko Komadina oceni izvid kot
»potrebno je zdravljenje«, je pacient s tem izvidom napoten
k svojemu izbranemu zdravniku.
Danes se o osteoporozi med ljudmi veliko govori, v časopisih in ostalih medijih pa veliko objavlja. Zato poskušamo z
novimi in novimi predavatelji ter meritvami na terenu poučiti
še vse tiste, ki bi o bolezni in svojem dejavniku tveganja želeli vedeti več. Tudi pri meritvah je Splošna bolnišnica Celje
naš najboljši sodelavec.
V minulih letih smo tesno sodelovali tudi s farmacevtskimi
podjetji – seveda predvsem s tistimi, ki izdelujejo zdravila, ki
naj bi napredovanje bolezni upočasnila ali celo zaustavila.
Zdravil je v primerjavi z obdobjem pred devetimi leti veliko več, imajo speciﬁčne učinke, poleg tega pa je ogromno
uvoznikov in proizvajalcev kalcija, ki naj bi bil drugo zveličavno zdravilo pri zdravljenju osteoporoze. V zadnjih nekaj
letih je še posebej poudarjen vitamin D kot podpora učinkovanju drugih zdravil. In seveda sonce, tisti vsemogočni na-

ravni dejavnik, ki naj nas obvaruje pred osteoporozo. (Bolezen je bila najprej prepoznana kot bolezen v skandinavskih
deželah, kjer so dnevi krajši in je manj sončne svetlobe.)
V letu 2006 smo pri mestni četrti Dolgo polje dobili poslovni kotiček, kjer gostujemo še z nekaterimi drugimi društvi,
vendar smo si lahko svoj del primerno opremili in se v njem
tudi računalniško podprli. Tam imamo tudi seje Upravnega
odbora, tam se sestajajo naše poverjenice, imamo pa tudi
dežurstvo za morebitne nove člane ali za včlanjene, ko imajo težave.
Nikoli ne bomo mogli mimo deleža Splošne bolnišnice Celje
pri našem razvoju in poslovnem uspehu. Prav tako bosta
prim. mag. Aleš Demšar in prof. dr. Radko Komadina ostala
pojem sodelovanja društva z zdravstvom.
Če boste morda v naslednjih letih upokojeni, se nam pridružite. Poskrbite zase, preden vas bolezen preseneti.
Eva Orač, predsednica
Območno društvo bolnikov z osteoporozo

Pomagamo iskati POT
Eden smislov življenja je, da pomagamo drug drugemu, poskušamo razumeti stiske drugih. Seveda je slednje še bolj
uspešno, če se srečujejo bolnice, ki jih druži ista diagnoza
– rak na dojki. Želimo pomagati ter skupaj premagati stiske
in težave, ki nastanejo ob hudi bolezni.
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije je v letu 2006 slavilo
20. obletnico obstoja, v njem pa se v okviru programa »Pot
k okrevanju« združuje 18 skupin žensk za samopomoč pri
raku dojk. Skupina deluje tudi v Celju. Splošna bolnišnica
Celje jo podpira že 14 let. V njenih prostorih se srečujemo vsako drugo sredo v mesecu, prav tako pa nam vedno
priskoči na pomoč ob naših akcijah. Naše delovanje v zadnjih letih ni le »samopomočno«, temveč želimo tudi širšo
javnost osveščati o preprečevanju raka dojk. Skupina ima
okoli 100 članic. Vodita jo prostovoljka koordinatorka Milena
Jerman in strokovni vodja, upokojena VMS Marija Travner.
Bolnice po operaciji pa obiskujeta prostovoljki Marina Burjan in Ema Kruhar. V letu 2006 smo opravile več kot 1000
prostovoljnih ur.
Srečanja skupine so vedno zelo zanimiva. Članice pripovedujejo doživljanja ob soočenju z boleznijo, pogovarjamo
se o pravicah bolnikov, o komunikaciji med zdravstvenimi
delavci in bolnicami, spoznavamo ortopedske pripomočke.
V letu 2006 je bilo zelo odmevno predavanje asist. Ernesta
Novaka, dr. med., o rekonstrukciji dojke. Gospa Romana

Stropnik pa nas je seznanila z novimi trendi v prehrani.
Ena najbolj odmevnih akcij je bila »Kolo življenja« v juniju
2006. Moški, ki so preboleli raka, so v petih etapah prekolesarili Slovenijo. Cilj ene izmed etap je bil tudi v Celju.
Ob pomoči Splošne bolnišnice Celje in Mestne občine Celje smo se srečali na Trgu celjskih knezov in se predstavili
Celjanom.

Predstavitev na sejmu Zdravje na celjskem sejmišču
Širšo javnost smo seznanjali s preprečevanjem raka dojk
in ostalih rakov:
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- ob svetovnem dnevu zdravja, 7. 4. 2006, smo imele stojnico v središču Celja;
- ob rožnatem oktobru, posvečenemu boju proti raku dojk,
smo imele stojnico v Splošni bolnišnici Celje, Zdravstvenem
domu Celju in blagovnici Merkur na Hudinji – razdeljevale
smo rožnate pentlje in zloženke;
- na sejmu Zdravje smo prav tako predstavljale naše delo.
Seveda pa naša druženja niso samo pogovor o bolezni, stiskah in problemih. Znamo se tudi poveseliti. Podale smo
se na izlet v Kozjanski park in odkrivale čudovite kotičke
naše čudovite Slovenije. Tudi izlet v Logarsko dolino je bil

»za dušo«. Letni piknik in silvestrovanje pa sta tako že naši
stalnici.
Naši skupini se pridružujejo vedno nove bolnice, kar pomeni, da je naša POT dobra in želimo, da bi jo uspešno
nadaljevale ob pomoči vseh dobrih ljudi, ki nam stojijo ob
strani. Naše geslo je »Življenje je vrednota, zato z osebnim
smislom vsakega trenutka povezujmo ga v celoto!«
Milena Jerman, prostovoljka koordinatorka
Marija Travner, strokovni vodja
Skupina za samopomoč žensk z rakom Celje

Humanitarno dejanje modne
oblikovalke
Na Oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo skrbimo za bolnike vseh starostnih skupin, katerih oskrba
terja tudi zagotavljanje prostih zgornjih dihalnih poti. Mednje sodijo tisti z akutnimi gnojnimi vnetji v področju ust, grla,
žrela in vratu, bolniki z začetnimi in razširjenimi malignomi
področja glave in vratu, velik delež teh bolnikov pa predstavljajo tudi otroci, ki jih na naš oddelek redno tedensko
sprejemamo zaradi operacij nebnic in žrelnice. Pri svojem
delu nujno vsakodnevno potrebujemo aspiratorje, s katerimi zagotavljamo prehodnost zgornjih dihal našim bolnikom,
tako tistim, ki so pri nas na konzervativnem zdravljenju, še
posebej pa tistim, ki so bili operirani.

Urša Drofenik in Ivana Šundov v družbi namestnice
predstojnika ORL oddelka dr. Lee Zupan in glavne
medicinske sestre ORL oddelka, Nataše Leskovšek s
spremljevalcema
Na Oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo uporabljamo nekaj aspiratorjev, katerih življenjska doba
je že več kot 20 let, zato so te aparature pogosto potrebne
popravil, pri nekaterih pa popravilo ni več možno. To nam
povzroča težave pri delu, kar je zlasti moteče pri oskrbi nujnih primerov.
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V našem sistemu
javnega zdravstva
je mnogokrat težko
zagotoviti sredstva
za nabavo novih
aparatur. Na srečo
so med nami tudi
posamezniki
in
nekatere organizacije ter podjetja, ki
se tega zavedajo,
hkrati pa imajo tudi
čut za solidarnost
Uradna zahvala Urši Drofenik v
in so pripravljeni
imenu SB Celje in ORL oddelka
pomagati.
Potrebam naših bolnikov je prisluhnila priznana slovenska
modna oblikovalka Urša DROFENIK. Ob odprtju njenega
modnega kotička »CORNER UD« na prestižni lokaciji v
ljubljanski Nami je organizirala glamurozno otvoritveno prireditev z dražbo njenih modnih kreacij, katere izkupiček je
bil na njeno in mojo pobudo namenjen tudi nakupu aspiratorjev za ORL oddelek naše bolnišnice. Prireditve sva se v
imenu Splošne bolnišnice Celje in ORL oddelka udeležili
namestnica predstojnika našega oddelka, dr. Lea ZUPAN
in jaz. Z dražbo smo zbrali 5300 EUR.
V imenu naših bolnikov, Splošne bolnišnice Celje in ORL
oddelka, se Urši DROFENIK in vsem, ki so prispevali denar
ter tistim, ki so prireditev pomagali organizirati, najlepše zahvaljujemo. Takšnih dejanj si želimo tudi v bodoče, saj v nas
krepijo zavest, da delamo dobro, in da vendarle obstajajo
ljudje, ki imajo čut za sočloveka.
Nataša Leskovšek, dipl. m. s.
Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
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Kulinarični kotiček

KO ZADIŠI PO MORJU

ŠKAMPI NA BUZARO

GREGADA

Sestavine:
1 kg škampov
1,5 dcl olivnega olja
1,5 dcl drobtin
3 dcl suhega vina
paradižnikova mezga po želji
polovica limone
peteršilj in česen po želji
sol in poper po želji

Sestavine:
2 oradi
2 brancina
1 škarpeno
1 kg krompirja
4 čebule
strok česna
peteršilj
1 list lovorja
1,5 dcl olivnega olja

Priprava: Na segretem olju prepražimo oprane škampe
tako, da dobijo lepo rdečo barvo, jih posujemo z drobtinami
in premešamo. Umaknemo jih z ognja. Narežemo limono,
sesekljamo česen in peteršilj, oboje dodamo škampom,
premešamo in zalijemo z vinom. Pokrite kuhamo še
približno 15 minut. Enako kot škampe, le brez uporabe
soli lahko pripravimo tudi školjke npr. dagnje ali mušule.

Priprava: Ribe očistimo in razrežemo na polovice. Čebulo
narežemo na večje kose, olupljen krompir pa na ploščice,
kot za musako. Česen in peteršilj sesekljamo. V posodo
v plasteh naložimo čebulo, nato krompir, ribe, česen in
peteršilj ter ponovno čebulo, krompir,… dokler vsega na
porabimo. Posolimo in popopramo ter zalijemo z oljem in
vodo tako, da je vse prekrito s tekočino. Pripravljeno jed
nato na močnem ognju kuhamo približno 30 minut.

RIBE V MARINADI
Sestavine:
skuše, sardelice, tune ali polande
moka, olivno in navadno olje, limona, sol
Za marinado:
2 dcl olivnega olja
3 vejice svežega rožmarina
4 dcl vina (belo ali črno)
1 dcl kisa
sladkor, poper, sol po želji
Priprava: Ribo narežemo na koščke, posolimo,
pokapamo z limono in pustimo, da se scedi. Koščke nato
pomakamo v moko in jih ocvremo v olivnem in navadnem
olju. Ocvrte zložimo v stekleno ali porcelanasto posodo
in prelijemo s pripravljeno marinado, ki smo jo zmešali iz
naštetih sestavin. Pustimo, da se jed ohladi.

HOBOTNICA V SOLATI
Sestavine:
1,5 kg sveže ali zamrznjene hobotnice
čebula,česen, peteršilj, olive, kapre
rdeča paprika
navadno ali olivno olje
kis, sol, poper
rezine limone
Priprava: Odmrznjeno ali svežo hobotnico damo v vrelo
vodo. Vanjo je ne položimo naenkrat, ampak jo v vodo
spuščamo zelo počasi. Vodi dodamo 1 žlico sladkorja.
Hobotnico kuhamo cca. 30 do 45 minut. Ko je mehka
jo odcedimo in na pokritem krožniku ohladimo. Hladno
narežemo, zmešamo z želenimi sestavinami in pustimo
stati vsaj 2 uri.
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Čemaž

Tako v tradicionalni kot v racionalni ﬁtoterapiji mu priznavajo ugodne vplive
na znižanje krvnega tlaka in holesterola ter ga cenijo kot odlično naravno pomagalo zoper aterosklerozo. To pa še
ni vse. Če prevedemo njegovo latinsko
ime, mu lahko rečemo tudi medvedji
česen. Pripoveduje se, da ga iščejo
medvedi, ko se prebudijo iz zimskega
spanja, da si očistijo želodec, črevo
in kri. Iz istih razlogov ga iščemo tudi
ljudje, ki si spomladi – če se le da privoščimo spomladansko očiščevalno
kuro iz njegovih osvežilnih listov. Treba
se je le podati v vlažen grmičast gozd
ali v gmajno, kjer nas čaka to zeleno
zlato. Letos nas je razveselilo že zelo
kmalu, saj ga pri nas doma v obliki solate jemo že cele tri tedne. Sleherni
dan! In počutimo se prečiščeni, čili in
zdravi ko dren!

Čemaž za jedačo …
Čemaž so poznali že stari Rimljani, ki
so nanj dali več kot na česen. Pa že
tega so imeli zelo v čislih. Liste čemaža nabiramo od marca pa vse tja do
maja. Uporabimo jih kot dodatek k regratu, motovilcu in solati. Iz njih pripravimo slastno juho ali špinačo. Drobno
narezane liste lahko namažemo na
kruh z maslom ali pa jih sesekljamo
in uporabimo kot začimbo na cmokih,
krompirju in jedeh, ki jim sicer okus izboljšamo s peteršiljem. Sušiti se jih ne
splača, ker izgubijo učinkovitost.
… in pijačo
Spomladi si privoščimo kure v obliki
soka iz svežih čemaževih listov, poleti pa iz čebulic. Dve pesti enih ali
drugih v mešalniku zmešamo z enim
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decilitrom vode, odcedimo in shranimo v hladilniku. Uživamo po dve žlici
soka trikrat na dan. Nobena rastlina ni
tako učinkovita za čiščenje želodca,
črevesja in krvi kot prav čemaž. Očisti
celo telo, izžene škodljive, trdovratne
snovi, napravi zdravo kri, prežene in
uniči strupene snovi in zdravi kronično
nečisto kožo. V zdravilnih knjigah beremo, da naj ga uživajo bolehni in šibki
ljudje z lišaji, gnojnimi čiri, izpuščaji,
pa tudi vsi preostali. »Mladi ljudje bi
cveteli kot rože in se razvijali kot jelke
na soncu,« je zdravilne odlike čemaža
pred stoletji strnil švicarski zeliščar in
župnik Künzle. Slednji še navaja, da
je poznal družine, ki so prej celo leto
bolehale, obiskovale zdravnike, polni
lišajev po celem telesu, bledi, kot da
bi že ležali v grobu in bi jih kure izbrskale. Po daljšem uživanju tega božjega daru, kot ga imenuje, pa so postali
zdravi in sveži.

klerozo oziroma poapnenje žil. Učinkovito uravnava in znižuje visok krvni
tlak. Znižuje maščobe v krvi oziroma
škodljivi holesterol. Zavira tudi nastanek krvnih strdkov. Omili bolečine v
želodcu in izboljša prebavo, zato sila
dobro de pri driskah, vetrovih, slabi
prebavi in izgubi teka. Sveže pripravljeni listi očistijo še ledvice in mehur
ter pospešujejo izločanje seča. Gozdni
česen zdravi bolna jetra, žolč in pljuča,
posebno če imajo starejši ljudje zasluzena pljuča. Pod vplivom čemaževega
soka se bo trda sluz zmehčala ter se
izločila, težave pri dihanju pa prenehale. Da ima veliko razstrupljevalno moč
na celotni organizem, smo že povedali. Mirne duše pa ga lahko zapišemo še
to, da je učinkovito pomagalo za ohranitev telesnih in duševnih sposobnosti
do visoke starosti. Ima ugoden vpliv
na imunski sistem in zvišuje odpornost
proti infekcijam.

Ateroskleroza, holesterol, visok
krvni tlak …
Čemaž je vse bolj cenjeno naravno
zdravilo zoper napredujočo ateros-

Čemaževo vino in tinktura
Čemaževo vino naj bi lajšalo mnoge
starostne težave, še posebej pri dihanju. V vinu le skuhajmo čemaž, ga
osladimo z medom in napitek je gotov. Recept za
čemaževo tinkturo pa je
sledeč: vzamemo pet gramov svežih sesekljanih
listov na deciliter 70-odstotnega alkohola, namakamo tri tedne. Jemljemo
petnajst kapljic dnevno, z
vodo, s sokom ali čajem.
Čemaž raste ta čas v
velikih količinah, tako da
tvori pravcate preproge.
Poiščite in naberite zdravilnega zelenja, vendar
pazite! Čemaž ima dva
zelo strupena podobnika: jesenski podlesek in
šmarnico, a le čemaž ima
značilen vonj po česnu,
ki je silno močan in nabiralcem v pomoč. Vseeno
ne bo odveč, če se o njem
dobro poučite, preden se
lotite nabiranja!
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11. Nagradna križanka

Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorice s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, v kateri ste zaposleni. Pri
žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 25. maja 2007. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti,
njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb nagradne križanke v marčevskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 138 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: ZA CT KER JE ŽIVLJENJE NEPRECENLJIVO.
Izžrebana nagrajenka je gospa Andreja Voršič z Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo.
Čestitamo! Bon, s k�

Uredniški odbor
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