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Uvodnik

LETO NOVIH PRIČAKOVANJ

Spoštovane sodelavke, sodelavci!

V teh dneh zaključujemo poročilo o
poslovanju bolnišnice v preteklem letu. Če
smo v mesecu novembru 2006 ocenjevali,
da bomo poslovali z izgubo okoli 700.000
EUR oziroma 170 mio SIT, je rezultat
ugodnejši, saj bo izguba bistveno nižja, in
sicer okoli 150.000 EUR oziroma  32,6 mio
SIT. Višina izgube pomeni 0,2 odstotka
celotnega prihodka bolnišnice. Razlika med
oceno in dokončnim obračunom izhaja iz
poračuna realizacije opravljenega programa,
realizacije obsega opravljenega enkratnega
dodatnega programa za skrajševanje
čakalnih dob, zmanjšanja stroškov v zadnjih
dveh mesecih preteklega leta, pridobivanja
sredstev izven ZZZS ter v zvezi s tem trženja
nekaterih nemedicinskih storitev ter
obvladovanja plana odhodkov predvsem pri
skupini stroškov, ki predstavljajo največji
delež med vsemi, kot je poraba
zdravstvenega materiala in stroškov dela.

Kljub temu, da nam ni uspelo poslovati s
presežkom prihodkov nad odhodki kot v letu
2005, pa ocenjujem, da je za nami še eno
leto uspešnega poslovanja, ki je bilo  v okviru
zastavljenih smernic vodstva bolnišnice in
Sveta zavoda. Vodstvo bolnišnice, vodstva
oddelkov in zaposleni v bolnišnici
dokazujemo, da sprejemamo zastavljeno
poslovno politiko, katere cilj je pozitivno
poslovanje in z njim nadaljevanje
strokovnega razvoja bolnišnice. Zato želim
vsem zaposlenim v naši bolnišnici izreči
veliko priznanje za uspešno izpolnjevanje
zastavljenih ciljev.

Pred nami je novo leto, novi izzivi,
spremembe organiziranosti, posodobitev
informacijskega sistema, posodabljanje
opreme in prostorov, dogovarjanje za novo

pogodbo z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje, iskanje možnosti za povečanje
prihodka s trženjem poleg nemedicinskih tudi
medicinskih storitev, ki ne sodijo v programe
obveznega zdravstvenega zavarovanja in
medicinskih storitev za druge zavode. S
strokovnim vodstvom bolnišnice in
predstojniki oddelkov načrtujemo nove
zdravstvene programe, ki jih bomo predstavili
razširjenim strokovnim kolegijem in
Zdravstvenemu svetu Republike Slovenije.
Na podlagi strokovnih odločitev bomo
nadaljevali z aktivnostmi za dodelitev novih
programov in dodatnih finančnih virov.

Najpomembnejši in glavni cilj Splošne
bolnišnice Celje je zadovoljen in ozdravljen
bolnik. V tem duhu bomo tudi v letošnjem letu
uvajali sistem kakovosti v naše delo. Sem
sodijo skrajševanje čakalnih dob,
posodabljanje opreme in prostorov. Pred
dnevi smo skupaj z veteranskimi
organizacijami in upokojenci pričeli z novo
humanitarno akcijo v širšem okolju. Zbirali
bomo sredstva za nakup novega
najsodobnejšega CT aparata, ki bo izboljšal
kakovost našega dela.

Letošnje leto obeležuje 120 let od začetka
delovanja bolnišnice na obstoječi lokaciji. V
teku so projekti, s katerimi bomo predstavili
razvoj bolnišnice, njen pomen in vlogo v
širšem okolju. Želimo si, da bi po skoraj 30
letih zaključili in naselili prostore v na novo
zgrajenem delu bolnišnice, in da bi že letos
pričeli z modernizacijo prostorov v starem
delu bolnišničnih zgradb. Kot prvo načrtujemo
izpolnitev pogojev za verifikacijo bolnišnične
lekarne. Pripravljamo celo vrsto projektov in
omeniti je potrebno projekt Službe nujne
medicinske pomoči – urgentni center, s
katerim se vključujemo v projekt, ki poteka v
okviru Ministrstva za zdravje in 5. regijskega
projekta nacionalnega pomena – Regionalni
urgentni center.

Naš strateški cilj je ohraniti in izboljšati
oziroma razširiti raven strokovne uspešnosti.
Le-te ne bo ob istočasni poslovni uspešnosti.
Naša bolnišnica je že vrsto let usmerjena k
racionalni rabi kadra, medicinske opreme in
medicinskega materiala, zdravil in drugega
materiala, ker se zavedamo, da bomo  z
racionalno porabo vseh virov sposobni
strokovno in poslovno ustrezati zahtevam
današnjega časa. In vem, da bomo zmogli z
medsebojnim sodelovanjem, odkritostjo in
zaupanjem.

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

Na drugi seji, 23. januarja letos, je  Strokovni svet Splošne
bolnišnice Celje soglasno sprejel odločitev, da v prioriteto
investicij vključimo nakup novega CT aparata. Zanj naj bi se
prioritetno zbirala tudi donacijska sredstva.

Strokovna direktorica, oborožena z izkušnjami prve uspešno
izpeljane humanitarne akcije, v kateri smo zbrali sredstva za
koronarograf, je tudi tokrat za pomoč in sodelovanje poprosila

društva in veteranske
organizacije. Ti so nam svojo
pomoč takoj nesebično
ponudili. K izvedbi akcije so
tako tudi tokrat pristopila
društva upokojencev, borcev
NOB, vojaških invalidov,
veteranov Sever in
veteranov vojne za
Slovenijo.

In za kaj bomo zbirali denar?
CT aparat, imenujemo ga
tudi aparat za računalniško
tomografijo, je najsodobnejši
vsestranski diagnostični
aparat, ki združuje mnoge
funkcije dosedanjih ločenih
rentgenov. To je aparatura za
globinsko slikanje vseh
organskih sistemov telesa v
najkrajšem možnem času.
Z njim lahko odkrijemo le
nekaj milimetrov velike
bolezenske spremembe v
telesu, spremembe v
možganih, pljučih, trebušnih
organih, rodilih, kosteh in
drugje. Tako natančne
informacije so ključne za

načrtovanje najbolj učinkovitega načina zdravljenja vsakega
posameznega bolnika. Zaradi svoje univerzalnosti pa je
uporaben tako pri odkrivanju zlomov in krvavitev kot tudi
raznih tvorb, benignih ali rakavih. Zaradi hitrosti in kakovosti
dobljenih podatkov je CT nenadomestljiv pri obravnavi hudo
poškodovanih pacientov, takšnih, ki jih v našo ustanovo
pripeljejo s številnimi in hudimi notranjimi poškodbami. Takrat
dejansko rešuje življenja.

Za CT, ker je življenje

neprecenljivo
V Splošni bolnišnici Celje preiskave s CT aparatom
opravljamo od leta 1992. Leta 2002 smo sicer kupili nov CT
aparat, ki pa je zaradi silovitega tehnološkega napredka
danes že zastarel. CT aparati sedanje generacije namreč
omogočajo tudi slikanje in analizo premikajočih se organov
(na primer srca) ter zelo natančen pregled sprememb na
ožilju. Skoraj za polovico manjše sevanje najnovejših
aparatov pa je zelo pomembno predvsem pri obravnavi otrok.

Takšen CT aparat stane okoli 1,3 milijona evrov, bolnišnica
pa ga iz svojih sredstev ne more kupiti. V humanitarni akciji
se bomo zato skupaj s partnerji obrnili na vsa gospodinjstva,
podjetja, obrtnike, župnije in druge organizacije, ki gravitirajo
na našo bolnišnico, s prošnjo, da nam s svojim prostovoljnim
prispevkom omogočijo nakup tega prepotrebnega rentgena.
Svoje sodelovanje v akciji so nam zagotovile tudi banke, ki
na svojih bančnih okencih za plačilo položnic s tem namenom
ne bodo zaračunavale provizij, na zalogi pa bodo imele tudi
nekaj že vnaprej izpolnjenih položnic.

Utrinek z novinarske konference na kateri smo predstavili
letošnjo akcijo (Foto: Violeta V. Einspieler)

Ob tej priložnosti pa poziv, ki smo ga poslali širši družbeni
javnosti, naslavljamo tudi na vse zaposlene v bolnišnici, da
s svojimi prispevki pomagajo uresničiti zadani cilj. Konec
koncev se lahko vsak med nami že naslednji trenutek v
bolnišnici pojavi v povsem drugačni vlogi – v vlogi bolnika.

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje
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40. obletnica otroške kirurgije

v Celju
Ko se poskušamo umestiti v nek prostor, v nek čas, nekam
tja, kamor pač spadamo, se najprej prebudi v nas tisto, čemur
pravimo spomin.  Ne vemo namreč, kam gremo, recimo pa,
da nam je popolnoma jasno, od kod in zakaj smo. Ker spomin
v našem življenju ne seže prav daleč, se v nas prebudi tisto
drugo – želja in  potreba po iskanju in razumevanju tistega in
tistih pred nami. Želja po brskanju po zgodovini. Sicer pa so
nas učili, da je zgodovina največja in edina prava učiteljica,
in učitelje velja upoštevati in spoštovati.

Zakaj na začetku taka historična ihta? Če že vsi praznujejo
neke obletnice, boste rekli, jo pa dajmo še mi. Pa zajec ne
tiči samo v tem grmu. Gre namreč za tisto, s čimer se
prispevek začenja. Z nami tukaj in zdaj, z vsem našim bitjem
in žitjem, danes in v bodoče. Ko nekdo želi opozoriti na neko
delo, neko stroko, neko populacijo in perspektivo vsega tega,
je zato obletnica pač najprimernejši razlog. Ne vem, če se
bo večina bralcev tega prispevka spominjala ali pa strinjala
s podatkom, da so se na našem širšem področju prvi
ranocelniki pojavili prav na Celjskem. Zgodnji viri ne govorijo
o tem, ali je bilo to dobro ali ne, je pa zgodovinsko dejstvo.
Kot je dejstvo tudi, da je bila prva prava bolnišnica v Celju na
sedanji lokaciji zgrajena 1887, in da je imela interni ter kirurški
oddelek. Sem torej segajo naše kirurške korenine. Skladno
z namenom tega zapisa je zgodovinsko dejstvo tudi to, da je
dr. Zvonimir Šušteršič že leta 1948, ko je postal ravnatelj
celjske bolnišnice in vodja kirurškega oddelka, le-tega
koncipiral po zgledu modernih klinik tistega časa, saj ga je
razdelil na intenzivno nego, septiko, aseptiko, travmatologijo
in otroško kirurgijo. Tu pa se zapisovalcu tega prispevka prvič
prikrade nasmeh. Zgodovino torej imamo, ni vrag, da bomo
imeli tudi prihodnost.

O otroški kirurgiji oziroma kirurgiji otrok namreč razpredamo
danes. O veji kirurške dejavnosti, ki ni menda nič posebnega
ali pa je celo sploh ni. Ne vem. Zato pa gremo spet v
zgodovino. Otroška kirurgija se je kot samostojna stroka
razvila že v začetku prejšnjega stoletja v Franciji kot posledica
filozofije naših cenjenih prednikov, ki so že takrat ugotavljali,
da kirurgija otrok nista zgolj manjša igla in tanjša nit, pač pa
še kaj oziroma veliko več. Vse to nam je danes še jasneje,
tako da običajno govorimo o tem, da otrok pač ni pomanjšan
odrasli. Kljub vsemu pa se pogosto kažejo tendence, da se
»odrasli« kirurg spusti na nivo obrtnika, ki opravi korekten
operativni poseg, vse drugo pa prepusti ostalim. Še dobro,
da imamo zgodovino, ki nas uči, da ne smemo po tej poti.

V celjski bolnišnici je že leta 1962 obstajal strokovni svet, po
oddelkih pa so bili organizirani strokovni kolegiji. In že leta
1963 je pomočnik direktorja za strokovne zadeve postal prim.
Edo Lakner, prvi vodja najprej postaje, potem odseka in na

koncu oddelka otroške kirurgije. Že to samo po sebi namiguje
ne samo na strokovno upravičenost, pač pa tudi veljavo
otroške kirurške dejavnosti v zgodovini celjske bolnišnice.

Po drugi svetovni vojni so se otroci, ki so potrebovali kirurško
zdravljenje, zdravili na enotnem kirurškem oddelku v okviru
otroške kirurške postaje na desetih posteljah v dveh sobah.
Leta 1954 je bilo tej populaciji na kirurgiji namenjenih že
dvajset postelj, do leta 1964 pa se je število postelj povečalo
na 31, kolikor jih ima tudi danes. Za prvi pravi mejnik
kirurškega dela z otroško populacijo pa lahko štejemo leto
1966, ko je bil ustanovljen samostojni odsek za otroško
kirurgijo. Leto zatem se je tudi otroška kirurška ambulantna
dejavnost ločila od skupne, najprej dvakrat tedensko po štiri
ure. Ob vztrajnem prizadevanju prim. Laknerja in posluhu
tedanjega direktorja bolnišnice, prim. Ivana Kopača, pa se
je odsek 15. aprila 1967 preselil v nove prostore v drugo
nadstropje nadzidane stare Gizeline bolnišnice, kjer domuje
še danes. In tu je še en mejnik v naši zgodovini, zaradi
katerega se radi pohvalimo. Stari smo 40 let. Vzdržali smo
navkljub občasnemu nerazumevanju našega dela, navkljub
različnim interesom, navkljub nasprotovanjem in občasnim
pritiskom, ki z ambicijami in odgovornostjo pri našem delu
nimajo veliko skupnega.

Nadaljujmo z zgodovino. Leta 1971 se je ambulantno delo
začelo izvajati v lastni ambulanti vse delovne dni v tednu v
rednem delovnem času. Leto 1973 je bilo leto sprememb
statuta celjske bolnišnice in na podlagi tega se je odsek
preimenoval v Oddelek za otroško kirurgijo. V spominih
prvega vodje otroške kirurgije je moč prebrati, da je za kirurga,
ki dela z otroško populacijo, poleg dobrega kirurškega znanja
potrebno znanje vsaj toliko pediatrije, kot je potrebno znanje
interne medicine pri »odraslih« kirurgih. Že takrat je bila
povezava pri delu kirurgov s pediatri na zavidljivem nivoju,
prav tako tudi z vsemi ostalimi kirurškimi strokami. Koristi
timskega dela so bile obojestranske in že takrat je bilo jasno,
da kirurg, ki se ukvarja z otroško populacijo, lahko pridoda
pomembne delčke znanja, ki je potrebno za kakovostno
oskrbo celotne populacije. Zaradi omejenih možnosti nudenja
intenzivnega zdravljenja najteže bolnih in poškodovanih otrok
je bilo sodelovanje z ljubljanskim kliničnim centrom že v tistih
časih zelo korektno in kakovostno. Preberemo tudi, da je
bilo na visokem nivoju tudi sodelovanje kirurgov z zdravniki
v osnovnem zdravstvu, kar je pogoj za kakovostno celovito
oskrbo bolnih. Še posebej nas veseli, da so se že v tistih
časih zavedali tudi pomena odprtosti in širine kirurga, ki se
ukvarja z otroško populacijo, kar se potrjuje še posebej danes,
ko smo zaradi zagotavljanja Cartae Magnae otrokovih pravic
dolžni obravnavati otroško populacijo, starše in spremljevalce
veliko celoviteje.
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Že ob selitvi na sedanjo lokacijo so se kazale tendence k
hospitaliziranju pretežnega dela operiranih otrok, in tako sta
bili na oddelku rezervirani dve postelji za ortopedska in dve
za urološka obolenja otrok. Logična posledica tega je bila,
da se je oddelek 1994 preimenoval v Otroški oddelek kirurških
strok. Od takrat se na oddelku zdravijo praktično vsi operirani
otroci, razen tistih z obolenji s področja otorinolaringologije.

V igralnici nastane marsikatera otroška umetnina

Da je osebje oddelka v vseh teh letih opravilo obsežno in
strokovno kakovostno delo, nam pokažejo tudi podatki o
številu hospitaliziranih in ambulantno pregledanih otrok.
Obseg dela se je vse do leta 1985 intenzivno večal, kasneje
pa ustalil, kar pripisujemo predvsem populacijskim gibanjem.
O strokovni rasti govorijo še podatki o krajšanju ležalne dobe,
ki je bila leta 1968 še 10,21 dni, 1985 pa že 6,02 dneva.
Krajšanje ležalne dobe praktično nikoli ni bilo posledica
pomanjkanja postelj, pač pa kakovostnejših diagnostičnih,
čimprejšnjih in kakovostnejših operativnih postopkov,

Otroški oddelek kirurških strok

Po upokojitvi prim. Laknerja je leta 1985 postala predstojnica
oddelka prim. Božena Medved Berk, ki se je nesebično trudila
nadaljevati delo prvega predstojnika, potrjevala in
nadgrajevala je že postavljene temelje otroške kirurške
dejavnosti. Takrat je bila organizirana bolnišnična šola, otroški
vrtec na oddelku pa ima še daljšo zgodovino.

postopkov pred- in pooperativnega zdravljenja ter uvajanja
zgodnje rehabilitacije.

Osebje oddelka

In kje smo po 40 letih obstoja? Ko je avtor članka leta 1997
prevzel predstojništvo oddelka, je delo in izkušnje zdaj na
žalost pokojnega ustanovitelja otroške kirurgije prim. Eda
Laknerja, njegove naslednice prim. Božene Medved Berk in
drugih sodelavcev vzel skrajno resno. Da bi zagotovili obstoj
oddelka, smo v soglasju s širšo kirurško in konzervativno
stroko zdravniško osebje usmerili k matičnim strokam in si
prizadevali izpolniti pogoje za kakovostno delo na oddelku
tudi za druge operativne stroke. Trudili smo se in se trudimo,
zdravniki, negovalno osebje in drugi sodelavci, sprejemati in
uveljavljati moderna doktrinarna stališča ter pristop k
zdravljenju otroške kirurške populacije. Uvajamo nove
metode zdravljenja, zagotavljamo kar se da kakovostne
bivanjske razmere hospitaliziranih otrok in njihovih
spremljevalcev. Otroke želimo dobro in v najkrajšem možnem
času zdraviti in pozdraviti (ležalna doba se je v letu 2005
spustila že nekoliko pod tri dni) in jih čim prej čim bolje
rehabilitirane vrniti v domače okolje. Kirurške postopke
zdravljenja otrok želimo uveljaviti kot subspecialnost na
področju matičnih kirurških strok. Zavedamo se, da je razvoj
ozkega področja otroške kirurgije v današnjem času v
Sloveniji in še bolj v celjski bolnišnici iluzija, saj bi bil za
ustanovitev otroške kirurške klinike nujen formalni pogoj
šestih milijonov prebivalcev. Vsekakor pa vse to ne pomeni,
da naša pot ni prava, in da čeprav smo majhni, ne bi posvečali
kar največ pozornosti populaciji, ki pomeni pogoj za preživetje
naroda. Smisel majhnih je, da se odpirajo navzven, da z vsemi
dobro sodelujejo, da spremljajo in sprejemajo novosti, sami
ob tem strokovno rastejo in nudijo kar se da strokovno in
vsakršno kakovostno storitev. Otroci, njihovi najbližji in mi
kot narod si to zaslužimo.

Naj se z nami vsaj delček zgodovine šele začne in spominu
čez čas doda še veliko žlahtnega, vrednega brskanja tudi po
naših in še kakšnih spominih, saj smo vendarle še mladi.

Jože Robida, dr. med.
Otroški oddelek kirurških strok
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Nabavna služba
Nabavno službo bolnišnice predstavlja ena desetina, in sicer
smo to: vodja nabavne službe, štirje nabavni referenti ter pet
skladiščnikov. Spadamo v Finančno računovodsko službo,
poznate nas pa vsi, verjetno največ preko komuniciranja po
telefonu in realizaciji internih naročilnic za blago vseh vrst –
v grobem so to oprema, zdravstveni in nezdravstveni mate-
rial.

V bolnišnici izvajamo aktivnosti, ki so povezane z nabavo
blaga. Poenostavljeno rečeno smo odgovorni za nabavo
vsega blaga,  razen zdravil. Pri izvajanju nabavnih postopkov
upoštevamo veljavno zakonodajo in interne smernice, kot
javni zavod pa smo zavezani k nabavi z javnim naročanjem,
sami ali po pooblaščencu, do sedaj je bilo to Ministrstvo za
zdravje. Sočasne zahteve po učinkovitosti, gospodarnosti in
zakonitosti nas vsakodnevno postavljajo v položaj nabavnika,
ki mora z izjemno širokega dobavnega trga po ugodni ceni z
upoštevanjem tako mogočih kot nemogočih predpisov, pri
dobavnem roku »včeraj«, dobaviti v bolnišnico najboljše, kar
se le da. Verjemite, glavobol zajamčen.

V okviru in smernicah planov finančnih sredstev in investicij
izvajamo nabavne postopke po Zakonu o javnem naročanju,
ki se na tri do pet let gotovo zamenja, sodelujemo v vseh
razpisnih komisijah v bolnišnici, skoraj v vseh inventurnih ter
ostalih komisijah, ki so ustanovljene za posamezne projekte,
obdelujemo razne dokumente, kot so povpraševanja,
ponudbe, naročila, obvestila o prispetju, prevzemnice, vračila,

Stane, Vanja in Matjaž

Roman in Vanči

Marija, Jaka in Helena

Sabina in Violeta

računi, reklamacije, dobropisi, bremepisi ter iz vseh teh
aktivnosti na koncu tvorimo množico pregledov in poročil.
Za boljšo predstavo: v letu 2006 smo izdali 6000 pisnih
naročilnic, 1000 ustnih telefonskih naročil, 8000 izdanih
dokumentov prevzema blaga, 13.500 dokumentov izdaje
blaga, porabili smo tri milijarde SIT.

Verjetno ne veste zagotovo, kje pravzaprav smo, saj nas je
povsod po malem. Opremo in nezdravstveni material
nabavljata Vanja in Stane, tozadevni skladišči pa čuvata in
urejata Vanči in Roman. Ti štirje ter še vodja službe Matjaž
imajo svoje prostore v prvem nadstropju nizke stavbe nasproti
ginekološkega in infekcijskega oddelka. Prevzem, hrambo
in izdajo živil v kletnih prostorih pod kuhinjo in štirih hladilnicah
krmilijo Helena, Marija in Jaka. Zdravstveni material
nabavljata Sabina in Violeta, ki imata pisarno poleg skladišča
sanitetno potrošnega materiala bolnišnične lekarne.

Upamo, da smo v svojih prizadevanjih za nekonfliktnim
komuniciranjem in skrbnim delovanjem uspeli zgraditi podobo
službe, ki je vedno na svojem mestu. Osnova tega je seveda
dobro počutje in sodelovanje med zaposlenimi v sami službi,
kar nam kar dobro uspeva, verjetno tudi zato, ker smo ena
redkih služb v bolnišnici, kjer smo zaposleni na pare.
Pravzaprav smo malo podobni reklami za zdravilo – pred
izvedbo se vedno posvetujemo z zdravnikom ali
farmacevtom, rešimo težavo in smo tu, ko nas potrebujete.

Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.
Nabavna služba
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Ustanovni sestanek sekcije

laboratorijskih delavcev v

patologiji in sodni medicini
Oddelek za patomorfologijo in citologijo naše bolnišnice je v
letu 2007 koordinator Kolegija predstojnikov bolnišničnih
patologij v Sloveniji.
Zaupali so nam tudi organizacijo ustanovnega sestanka
Sekcije laboratorijskih delavcev v patologiji in sodni medicini,
ki bo delovala pod okriljem Združenja za patologijo in sodno
medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu.

V sredo, 31. 1. 2007, smo ob 14.00 uri organizirali ustanovni
sestanek s strokovnim srečanjem za laboratorijske delavce
v patologiji in sodni medicini.
Sestanka so se udeležili predsednica Združenja za patologijo
in sodno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu, doc.
dr. Zdenka Ovčak, dr. med., ter vsi predstojniki patoloških
oddelkov.

Polna predavalnica udeležencev srečanja. V ospredju
predstojniki bolnišničnih patologij.

Enainsedemdeset udeležencev je ustanovilo sekcijo
laboratorijskih delavcev v patologiji in sodni medicini ter
izbralo vodjo histološkega laboratorija Oddelka za
patomorfologijo in citologijo, Sandro Kostrevc, dipl. inž. lab.
biomedicine, za predsednico. Za podpredsednico je bila
izbrana Breda Nagode, dipl. biol., z Inštituta za patologijo
Medicinske fakultete v Ljubljani.
Oddelek za patomorfologijo in citologijo, ki je koordinator
kolegija predstojnikov bolnišničnih patologij za leto 2007, bo
tako v letošnjem letu organiziral tudi še najmanj dve strokovni
srečanji za laboratorijske delavce v patologiji in sodni
medicini.

Naši laboratorijski delavci Ljubinica, Barbara, Luka in Andrej

Patologi se zavedamo pomembnosti stalnega izobraževanja
za vse delavce naših oddelkov, ki so naši sodelavci in
prispevajo svoj trud h kakovostnemu delu in uspešni
diagnostiki. Želeli smo pomagati pri organizaciji sekcije in
stalnega strokovnega izobraževanja laboratorijskih delavcev.
Namen ustanovitve sekcije je bilo v prvi vrsti redno strokovno
izobraževanje laboratorijskih delavcev, pa tudi sodelovanje
in druženje med laboratorijskimi delavci v celotni Sloveniji, ki
se je pokazalo že za nujo, ko smo pričeli pripravljati Pravilnik
o delovanju laboratorijev na področju patologije.

Po pozdravnem govoru predstojnice Oddelka za
patomorfologijo in citologijo Splošne bolnišnice Celje, Simone
Šramek-Zatler, dr.  med., in po pozdravnem govoru
predsednice Združenja za patologijo in sodno medicino, doc.
dr. Zdenke Ovčak, dr. med., so laboratorijski delavci poslušali
tudi dve strokovni predavanji.
Prvo z naslovom Zaščita in varnost pri delu v patološkem
laboratoriju je pripravila Tončka Urbanc, inženirka s Kliničnega
oddelka za pljučne bolezni in alergijo Bolnice Golnik, drugo
z naslovom Fiksacija in tehnična obdelava tkiva pa Tatjana
Povše, univ. dipl. inž. kemije z Oddelka za patologijo
Onkološkega inštituta v Ljubljani.

Številni laboratorijski delavci so si po zaključenem
strokovnem delu ogledali tudi Oddelek za patomorfologijo in
citologijo, kjer smo strokovnim delom nadaljevali še  nekateri
predstojniki bolnišničnih patologij.

Zahvaljujem se direktorici, gospe Štefki Preskar, univ. dipl.
org., ki je bila pokroviteljica našega ustanovnega sestanka.
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Doc. dr. Zdenka Ovčak

Posebej se zahvaljujem tudi našima glavnima
organizatorkama ustanovnega sestanka, gospe Sonji
Renčelj, v. d. vodje histološkega laboratorija in naši glavni
medicinski sestri, Mateji Agrež, višji med.  sestri za
požrtvovalnost pri organizaciji sestanka.

Pod pokroviteljstvom naše direktorice smo sestanek
organizirali tako, da so udeleženci z dobrimi vtisi o naši
bolnišnici in Oddelku za patomorfologijo in citologijo odšli iz
Celja. Ponosni smo, da so nam zaupali organizacijo
naslednjih srečanj in zagotovili, da se v Celje še vrnejo.

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

120 let Splošne bolnišnice Celje
Od celjskih grofov do 1. svetovne vojne

27. oktobra 1887 je bila v Celju odprta nova bolnišnica,
poimenovana po cesarjevi hčeri Gizeli. Odprtje za tiste čase
izjemno moderne bolnišnice je bilo za Celje velik in
pomemben dogodek, saj se je na otvoritev z Dunaja pripeljal
sam prestolonaslednik Rudolf s soprogo Štefanijo in
spremstvom. Od takrat do danes je bolnišnica preživela
mnogo sprememb, dozidav, prezidav, reorganizacij,
združevanj in razdruževanj. Rezultat, ki so ga prinesle, je
osrednja regijska bolnišnica, v kateri izvajamo celovito
bolnišnično in specialistično ambulantno zdravstveno oskrbo
na sekundarni ravni organiziranja zdravstvene dejavnosti za
prebivalce celjske in okoliških regij. Ker bomo letos slovesno
obeležili 120 let njenega obstoja in razvoja, smo se odločili,
da vam v tem in prihodnjih Monitorjih ponudimo kratek oris
njene zgodovine in razvoja.

 Zgodovina bolnišničnega zdravstva na celjskem sega v čas
celjskih grofov, ki so ustanovili prvi špital. Srednjeveški celjski
špital ni predstavljal bolnišnične ustanove v današnjem
pomenu besede. Bil je pribežališče starim, onemoglim in
obubožanim meščanom brez sorodstva, ki jih je po dolžnosti
zdravil mestni zdravnik.

Prvi špital je stal zunaj mestnega obzidja, v bližini cerkve Sv.
Duha. Z dovoljenjem cesarja Friderika III. so leta 1459 zaradi
varnosti špital preselili za mestno obzidje in ga najprej uredili
v hiši nasproti minoritske cerkve. V 15. stoletju pa so meščani
zgradili novega in mu v 16. stoletju dodali še kapelo Svete
Elizabete, zaščitnice ubogih in bolnih. Po njej je špital,
katerega poslopje stoji še danes, dobil svoje ime. Špital je
imel svoje posesti in podložnike. Vodil ga je špitalski mojster.

Cesar Jožef II. je  1784. leta špital obnovil in mu podelil
premoženje, ki ga je odvzel cerkvenim bratovščinam. S tem

denarjem je špital, ki ga je upravljal mestni svet, deloval. Bil
pa je v tistih časih špital še vedno ustanova, namenjena
siromašnim, oslabelim ljudem brez svojcev, ki bi jih zdravili
in skrbeli zanje. Kmetje so namreč pomoč iskali pri raznih
mazačih, bogatejši sloj pa se je zdravil pri zasebnih
zdravnikih, ki so imeli svoje ordinacije v mestu.

Srednjeveški špital s kapelo Sv. Elizabete

Prve zahteve po bolnišnici v današnjem pomenu so se
pojavile v začetku 19. stoletja, ko se pričenja gospodarski in
kulturni napredek mesta Celja. Takrat je znatno poraslo tudi
število prebivalcev Celja in okolice.  Leta 1811 je vojaška
uprava izključno za potrebe celjske vojaške posadke zgradila
vojaško bolnišnico. Od leta 1824 pa je bilo v Elizabetinem
špitalu 26 bolniških postelj vseskozi pripravljenih izključno
za bolnike, v zapiskih pa so zanj vse pogosteje uporabljali
oznaki »bolnica« ali »javna bolnica«. Za bolnike je skrbel
okrožni ranocelnik, ki je bil hkrati špitalski zdravnik.

Posebnega špitalskega ordinarija z redno plačo je mesto
nastavilo leta 1868. Prebivalstvo je naraščalo in z njim potrebe
po bolniški službi. Zato je leta 1874 po pooblastilu Mestnega
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odbora dr. Jožef Neckermann, ki je bil zdravnik in tudi župan
Celje, kupil Hoferjevo domačijo. Preuredil jo je v skromno
bolnišnico na sedanji lokaciji. Imela je dva oddelka,
medicinskega in kirurgičnega s 13 bolniškimi sobami za 60
do 80 bolnikov. V njej so delali špitalski zdravnik, kirurg,
upravnik in pet do šest sester usmiljenk, ki so prevzele vso
skrb za bolnike in pomagale zdravnikoma.

Ureditev bolnice v Hoferjevi domačiji je bila le zasilna rešitev,
zato je deželni zbor začel razmišljati o novi bolnici. Najprej
so razmišljali le o dograditvi obstoječe, nato pa se je deželni
zbor odločil za gradnjo nove. Deželni inžener Waidasch je
tako naredil načrte za bolnišnico, ki bo lahko sprejela 150
bolnikov, ki bodo ločeni po spolu in bolezni.

Leta 1886 so pričeli z deli in 27.oktobra 1887 je bila nova
Gizelina bolnišnica, kot rečeno, z vsemi častmi odprta. Imela
je 260 bolniških postelj in že takrat dva oddelka, kirurgični
oddelek z ordinacijsko sobo, operacijsko dvorano in
bolniškimi posteljami ter interni oddelek z lekarno. Sobe so
bila zračne in ogrevane s centralno kurjavo. Bolnica je imela
svoj vodovod in kanalizacijo. Okoli bolnice so zasadili lep
park in ob njem uredili vrt, v katerem so že leta 1888 postavili
stekleni rastlinjak. V letu 1887 so zdravili 967 bolnikov.

Gizelina bolnišnica

Lokacija Gizeline bolnišnice v takratnem Celju (l.1905)

Notranjost bolnišnice (Vir: Muzej novejše zgodovine Celje)

Notranjost bolnišnice (Vir: Muzej novejše zgodovine Celje)

Z novo bolnico so se Celjani radi pohvalili. Z njo so se postavili
leta 1891 ko je Celje zaradi vojaških manevrov obiskal Franc
Jožef. V ponos so jim bile pohvalne besede tržaškega
profesorja dr. Walponerja o opremljenosti bolnišnice.

V začetku sta bila v Gizelini bolnici nameščena dva zdravnika
ordinarija, kasneje pa še eden sekundarij. Kmalu so morali
zgraditi dodatno operacijsko sobo in rentgensko sobo. Velik
strah pred infekcijskimi boleznimi je sprožil gradnjo nove
infekcijske bolnišnice (leta 1906). Zgradili so jo kot ločeno
poslopje vzhodno od glavne bolnice.

V naslednjih letih so zavod izpopolnili z nekaterimi splošnimi
tehničnimi pridobitvami. Leta 1907 je bolnica dobila telefon,
leta 1909 so jo priključili na mestni vodovod in leta 1913 na
električno omrežje. Tudi v medicinsko-tehničnem pogledu se
je bolnica izpopolnjevala. Leta 1903 je dobila nov sterilizacijski
aparat in zobotehnični instrumentarij. Leta 1909 so preuredili
rentgensko komoro in stari rentgenski aparat zamenjali z
novim. Leta 1912 so uredili še temno komoro z žarko lučjo
za obsevanje ter pripravo na galvanizacijo, faradizacijo in
kavstiko.

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.

(nadaljevanje v prihodnji številki)
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje
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Sistemi vodenja kakovosti v

zdravstvu v Evropski skupnosti

in pri nas
V vsaki zdravstveni organizaciji poteka delo v skladu z
zakonodajo in strokovnimi smernicami. A organizacija dela,
strokovna težišča in obseg dela znotraj posameznih strok se
od organizacije do organizacije razlikujejo. Odvisni niso le
od poslanstva, oziroma namena, geografske lege,
gospodarskega, informacijskega in strokovnega zaledja
organizacije, ampak tudi od zaposlenih v njej – od njihovih
interesov, motivov, medsebojnih odnosov, navad, ki so se
oblikovale v preteklosti …  Ene organizacije po rezultatih
svojega dela slovijo bolj, druge manj. Imajo različno dolge
čakalne dobe. Zdravljenje iste bolezni je v eni bolnišnici dražje
kot v drugi. Rezultati zdravljenja so v enih ustanovah boljši,
v drugih slabši…
A koliko slabši in koliko boljši? Kako, na osnovi česa naj se
uporabnik zdravstvene storitve odloči, kje bo iskal pomoč?
Zdravstveni dom, splošno bolnišnico in ozko usmerjeni inštitut
je seveda nemogoče primerjati v vseh pogledih. A tudi
organizacije z zelo podobnim poslanstvom težko primerjamo
med seboj. Na primer: padci s postelje so v eni bolnišnici
zelo pogosti, v drugi redki. Enostaven zaključek bi bil, da je
prva bolnišnica slabša od druge. Vendar primerjava ne vzdrži
kritike, če upoštevamo, da ima prva npr. veliko oddelkov, kjer
se zdravijo kronični, starejši bolniki, druga pa zdravi pretežno
mlajšo, aktivno populacijo. Ali drugi primer: dva oddelka z
enakim poslanstvom v dveh različnih bolnišnicah porabita
na eno posteljo različno vsoto denarja. Oddelek, ki porabi
več, ni nujno bolj razsipen, vzrok so lahko razlike v obsegu
dejavnosti in oblikah zdravljenja istih bolezni. Dražja metoda
je lahko uspešnejša in boljša, ali pa tudi ne.
Danes v naši državi ustrezne, poštene primerjave kakovosti
izvajanja zdravstvene dejavnosti ne more dobiti niti
posamezni državljan, niti posamezna zdravstvena
organizacija, niti vlada. In vendar si teh podatkov želijo, jih
potrebujejo in se jih obenem bojijo vsi trije udeleženci v
zdravstveni dejavnosti, vsak na svoj način.
Kot uporabniki zdravstvenih storitev si želimo izbrati
najustreznejšo, najboljšo oskrbo in se obenem bojimo, da je
zaradi zmot in napak, ki se dogajajo v medicini, ne bomo
deležni. Zdravstvene ustanove si želijo primerjave, da bi
potrdile svojo kakovost in položaj, v primerjavi z drugimi
ugotovile vrednost svojega dela, svoje prednosti ter odkrile
nove priložnosti in se obenem bojijo škode zaradi javne
objave svojih pomanjkljivosti, ki brez dvoma obstajajo v vsaki
organizaciji. Ministrstvo za zdravje želi podatke o kakovosti,
da bi si lahko ustvarilo realno sliko stanja v zdravstvenih
organizacijah, jih potrebuje, da bi lahko s finančnimi in

zakonskimi ukrepi zagotovilo čim boljšo in po vsej državi čim
bolj enakomerno razvito zdravstvo, sposobno bolnikom
povsod nuditi enako kakovost in varnost zdravstvenih storitev.
Obenem se podatkov tudi nekoliko boji, ker lahko razgalijo
morebitno neuspešnost ali celo zgrešenost odločitev.
Ker je »vlada končno odgovorna za uspešnost delovanja
sistema zdravstvenega varstva v posamezni državi«, kot je
poudarila nekdanja predsednica Svetovne zdravstvene
organizacije Gro Harlem Bruntland,  pripada ne glede na
uspešne posamezne primere zdravstvenih organizacij, ki so
se uvajanja sistema vodenja kakovosti lotile na lastno pest,
vodilna vloga nedvomno Ministrstvu za zdravje vsake, tudi
naše države. Ne moremo se več sramežljivo in z zavidanjem
ozirati čez meje v »veliko Evropsko skupnost, kjer je vse
boljše in lepše«, ker smo sedaj tudi sami del te skupnosti in
soustvarjamo njeno podobo. Svet Evrope je  leta 1997 sprejel
priporočila zdravstvenih ministrov. Najpomembnejše je bilo,
da države ustvarijo sistem in strukture, ki bodo podpirale
oblikovanje in uveljavljanje sistemov za nenehno
izboljševanje kakovosti zdravstvenega varstva na vseh
ravneh. Osnova je spoznanje, da ima vsakdo pravico do
kakovostne zdravstvene oskrbe.
Leta 2005 je Svet Evrope objavil priporočila za varnost
bolnikov. Vladam držav članic priporoča, naj:

• zagotovijo, da bo varnost bolnikov v središču
usmeritev zdravstvene politike in kot podlaga
politike izboljševanja kakovosti,

• oblikujejo celostno politiko varnosti bolnikov,
• razvijejo sistem poročanja o varnostnih zapletih pri

bolnikih, katerega cilje je učenje in ne disciplinski
ukrepi  proti udeležencem varnostnega zapleta,

• ugotovijo druge vire podatkov, kot so pritožbe
bolnikov, odškodninski zahtevki, sistemi presoje
itd.,

• oblikujejo izobraževanje o zagotavljanju varnosti
bolnikov,

• sodelujejo na mednarodni ravni  in spodbujajo
raziskave o varnosti bolnikov,

• pripravijo redna poročila o ukrepih za izboljšanje
varnosti bolnikov.

Glavni razlogi za uvajanje sistema kakovosti v zdravstvenem
varstvu v posameznih državah Evropske skupnosti so:

• nesprejemljiva raven odklonov izidov zdravljenja,
• nesprejemljiva raven uspešnosti delovanja,
• neuspešna ali neučinkovita uporaba zdravstvenih

tehnologij,
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• visoka cena slabe kakovosti,
• nezadovoljstvo uporabnikov,
• neenak dostop do zdravstvenih storitev,
• čakalne dobe,
• cena zdravstvenih storitev, ki si jih ne moremo

privoščiti.
Področja kakovosti, ki jih spremljamo s sistemom vodenja
kakovosti, obsegajo šest točk:

1. uspešnost – dosegamo želeni izid zdravljenja,
izboljšamo zdravstveno stanje bolnika;

2. varnost – kako uspešno zmanjšujemo število
varnostnih zapletov v diagnostiki, zdravljenju in
rehabilitaciji;

3. pravočasnost – pravočasna storitev je primeren čas,
ko je to dosegljivo glede na bolnikove potrebe –
kako dolgo mora bolnik čakati na zdravstveno
storitev;

4. učinkovitost – je razmerje med izidi zdravljenja in
uporabljenimi viri – oziroma, ali lahko isto dosežemo
tudi ceneje;

5. enakost – enakost zdravstvene obravnave ne pozna
razlikovanja – ali prihaja do razlikovanja glede na
spol starost socialni položaj, narodno poreklo…

6. osredotočenost na bolnike – zagotavlja spoštovanje
bolnikovih vrednot, upoštevanje izraženih potreb in
možnosti izbire, zdravljenje bolečine, usklajevanje,
povezovanje in nepretrganost zdravstvene oskrbe,
obveščenost, udobno okolje, stik s svojci, ….
oziroma ali zdravimo bolnike, kot bi zdravili lastne
starše ali otroke?

Zelo poenostavljeno povedano, določamo uspešnost na teh
področjih s standardi nege in terapije, stopnjo izpolnjevanja
teh standardov pa merimo s kazalniki uspešnosti. Če
organizacija s spremljanjem kazalnikov in izboljševanjem
njihove vrednosti izpolnjuje standarde, dobi certifikat in se
akreditira kot kakovostna, zaupanja vredna ustanova.
Slovenija sistema za akreditacijo še ni vzpostavila. Poskusi
ustanovitve nacionalne institucije se doslej zaradi finančnih
problemov niso posrečili in zaenkrat imamo le Oddelek za
kakovost v zdravstvu pri Ministrstvu za zdravje. In kako daleč
so druge dežele Evrope?
Aktivne programe vodenja kakovosti brez podpore v
zakonodaji imajo na Danskem, v Nemčiji, na Portugalskem,
v Španiji in Angliji.
Z zakonodajo podprte programe uvajajo na Nizozemskem,
v Poljski, Švici, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Litvi, Latviji,
Kirgiziji in Irski.
Prav zakonsko zahtevo po uvedbi sistema vodenja kakovosti
pa so uvedle Francija, Italija v nekaterih pokrajinah in Škotska.
Vsi ti programi so nastali v omenjenih državah v letih od 1996
do 2004.

Mehanizmi izboljševanja kakovosti v zdravstvu
Ko se zaposlimo, prinesemo iz šol v organizacijo teoretično
in praktično znanje. Šele z vključevanjem v vsakdanje delo
začnemo znanje, sposobnosti in veščine spreminjati v
uporabno obliko. Kako delamo, ni odvisno samo od nas

samih, ampak tudi od ustaljenih navad, ki so se oblikovale v
delovnem okolju v preteklosti. Psihologi dela učijo, da te niso
odvisne le od zahtev stroke kot take, ampak so jih po svojih
izkušnjah in znanju, dobljenem od drugod, oblikovali tako
najstarejši, kakor tudi najbolj strokovno razgledani, vplivni,
najbolj prodorni, vztrajni ali celo najbolj nesramni sodelavci.
Z dokazi podprta znanstvena dognanja sama po sebi niso
posebej prodorna, prodorni so ljudje, ki jih na tak ali drugačen
način uveljavljajo.
Oblike dela se skozi čas same po sebi relativno počasi
spreminjajo z menjavo tehnologije dela, menjavo generacij
in občasno zaradi izjemnih dogodkov. Taki dogodki so npr.
pomembni zapleti ali nesreče pri delu, spremembe
zakonodaje, …
Ljudje se v ustaljenih vzorcih dela – tudi če niso idealno
oblikovani – počutimo varne in jih le neradi menjavamo. Po
navadi storimo to zaradi lastnega hotenja le zelo počasi in
bolj zaradi zunanjih pritiskov. Vsi ljudje smo zaradi vrojene
radovednosti dojemljivi za novosti in smo jih pripravljeni hitro
sprejemati, na drugi strani pa se silno težko odrečemo starim
vzorcem dela. Zaradi narave človeške psihe torej ni problem
osvajanje novosti, ampak opuščanje starega.
Počasnosti sprememb, ki jih pogojujejo predvsem pritiski od
zunaj, se je s svojim modelom pospeševanja razvoja
kakovosti dela v petdesetih letih prejšnjega stoletja uspešno
uprl ameriški statistik W. Edwards Deming z izumom kroga
učenja. Ta krog, bolj znan kot »PDCA krog«, so uporabili na
Japonskem najprej v jeklarski in nato v avtomobilski industriji.
V šestdesetih letih je našel pot v elektroindustrijo, v
osemdesetih so ga prevzela in z njim prodrla računalniška
podjetja v Silicijevi dolini v Kaliforniji, v devetdesetih letih pa
je začel uspešno osvajati tudi storitvene dejavnosti povsod
po svetu.  V čem je njegov pomen?
Bistvo Demingovega kroga učenja je v predpostavki, da je
vsaka dejavnost – tudi zdravljenje bolnikov – proces. Proces
je vrsta zaporednih aktivnosti, ki jih izvajajo ljudje različnih
strokovnih profilov, vse pa so povezane z zadovoljevanjem
potreb bolnika. Obsegajo tako zdravljenje bolezni kot nego
bolnika, poleg tega pa še zagotavljanje in vzdrževanje
primernega okolja za zdravljenje. Drugače povedano: vse
dejavnosti - preiskave, operacije, dajanje zdravil, oskrba ran,
zdravstvena nega, priprava hrane, ogrevanje prostorov… so
procesi. Vsak proces pa moramo krožno razvijati skozi štiri
faze:
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1. najprej ga načrtujemo, (angleško Plan),
2. nato izvedemo, (Do),
3. z meritvami kazalnikov kakovosti na ključnih mestih

procesa spremljamo uspešnost izvedbe, (Check),
4. in na  osnovi analize rezultatov določimo izboljšave

procesa (Act)  ter znova zavrtimo krog.
Hitrost vrtenja kroga je v različnih strokah različna. ISO stan-
dard zahteva izboljšave na vsaka štiri leta, sicer organizaciji
pridobljeni certifikat propade. Nekatere hitro razvijajoče stroke
uvajajo zaradi konkurenčnega boja spremembe tudi mnogo
hitreje -  na primer v avtomobilski industriji na eno do dve
leti, v računalniški industriji na šest mesecev, v mobilni
telefoniji celo na dva meseca!
Če ta model primerjamo z delom zdravnika, na prvi pogled
ni velike razlike. Tudi mi npr. načrtujemo operacijski poseg
(P), ga izvedemo (D) in spremljamo bolnikovo stanje po
operaciji (C). Določena razlika se pojavi le pri zadnjem koraku:
podrobne analize rezultatov zdravljenja so predvsem delo
raziskovalcev v medicini, področje akademske dejavnosti
torej,  s katerim se ne ukvarjamo vsi zdravniki.  In še med
raziskovalci so največkrat najbolj uspešni tisti, ki delajo v
velikih, denarno, informacijsko, po opremi in kadrih bogatih
organizacijah. Izboljšave so torej najpogosteje delo
raziskovalcev. O novostih se bolj ali manj učimo vsi, kako
hitro jih uvajamo v svoje delo – če jih sploh lahko - pa je
odvisno od mnogih dejavnikov.
Cilj sistema vodenja kakovosti je stalno, nadzorovano in z
rezultati dela oziroma zadovoljstvom bolnikov  merjeno

izboljševanje procesov v dejavnosti, ki jo opravljamo. Ne
stihijski, tu hitrejši, tam počasnejši, od navdušenja in
prodornosti posameznikov odvisen razvoj ali pa capljanje na
mestu, marveč organizirano, dejavno izboljševanje procesov
dela vodi v kakovostno in ekonomično delo celotne
organizacije.
Krog učenja lahko zavrtimo le, če organiziramo delo v obliki
procesov. V proces pa lahko uredimo le ponavljajoča se
opravila. Mnogim se bo takoj porodil že star dvom: vsak naš
bolnik je edinstveno človeško bitje in zdravljenje po
»nekakšnih šablonah« z edinstvenostjo preprosto ne gre
skupaj, ni etično. To je res. Res pa je tudi, da je na vsakem
oddelku  70-80 % rutinskih posegov in opravil. Dobra petina
našega dela bo zaradi redkosti bolezni ali kompleksnosti
bolnikovega stanja vselej nekaj posebnega. A to ni razlog,
da bi skoraj štiri petine vsega ostalega rutinskega dela ne
organizirali v obliki procesov, še posebej, če se zavedamo,
da je tako organizirano delo bolj varno, bolj varčno in bolj
kakovostno opravljeno.
Izraz »proces« je splošen.  V medicini se namesto njega bolj
pogosto uporablja izraz »klinična pot«. O tem, kako
prepoznati, oblikovati, zapisati, s pomočjo kazalnikov
kakovosti voditi, z varnostnimi vizitami in strokovnimi nadzori
preverjati in izboljševati klinično pot, pa več naslednjič.

Asist. Zdenko Orožim, dr. med.
Oddelek za kirurgijo roke, opekline, plastično in

rekonstruktivno kirurgijo

Projekt primerjalnega

raziskovanja organizacijske

klime v slovenskih bolnišnicah
Spremljanje organizacijske klime je praksa uspešnih podjetij.
Pozornost je usmerjena predvsem na povezavo zadovoljstva
z rezultati pri delu. S tem postane ključno vprašanje, kako
podjetje zaposlenim omogoča, da uveljavljajo svoje znanje
in ideje ter tako dosegajo uspeh pri delu. Ta namreč vpliva
tako na zadovoljstvo pri delu kot tudi na uspešnost
organizacije.

Kaj je klima in kaj zadovoljstvo?

Organizacijska klima oziroma psiho-socialna klima se
običajno opredeljuje kot dojemanje vseh tistih vidikov
delovnega okolja (dogodkov, postopkov, pravil, odnosov), ki
so članom organizacije psihološko smiselni oziroma
pomembni. Referenčni okvir pri raziskovanju klime je torej

organizacija kot celota.

Zadovoljstvo z delom pa spada k naravnanosti do dela.
Opredeljuje se kot želeno ali pozitivno čustveno stanje, ki je
rezultat posameznikove ocene dela ali doživljanja in izkušenj
pri delu.

Pri zadovoljstvu govorimo torej o individualni afektivni reakciji
na delovno okolje, pri klimi pa o skupni sliki organizacijskega
okolja zaposlenih.

Priprava na anketo

Ministrstvo za zdravje je na podlagi mednarodnih in
nacionalnih izhodišč ter v okviru uvajanja kakovosti v
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slovenske bolnišnice sprejelo program uvajanja izboljšav
kakovosti v zdravstveni sistem Republike Slovenije.
Septembra 2006 je Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije v okviru tega programa v imenu bolnišnic izvedlo
razpis za izvedbo ankete o stanju organizacijske klime in
zadovoljstva v bolnišnicah in kot najugodnejšega ponudnika
izbralo svetovalno podjetje AT Adrio.

Raziskava je bila izvedena na podlagi vprašalnika, ki je nastal
pod okriljem svetovalnega podjetja AT Adria in projektne
skupine za zdravstvo. Prirejen je za zdravstvo, oblikovala pa
ga je delovna skupina, sestavljena iz osmih članov,
strokovnjakov različnih področij iz sedmih slovenskih
bolnišnic, ki se ukvarjajo z ravnanjem ljudi pri delu. Vprašalnik
je zastavljen tako, da vsebuje vse pomembne kategorije za
merjenje, ima možne kasnejše nadgradnje in je zasnovan
tako, da je primerljiv tako s panogo, kot tudi z gospodarstvom.
V letu 2006 je bilo v raziskavo merjenja organizacijske klime
vključenih že 150 podjetij in organizacij ter 25 bolnišnic.

V novembru 2006 je bil nato vprašalnik predstavljen
direktorjem, strokovnim direktorjem, glavnim medicinskim
sestram in predsednikom komisij za kakovost na posvetu, ki
ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje. Poseben poudarek
je bil dan obrazložitvi namena ankete. Z njo vodstva merijo
in s tem posledično izboljšujejo zadovoljstvo zaposlenih, ker
so zadovoljni zaposleni eden izmed ključnih dejavnikov
uspeha organizacije.

V projekt se je vključila večina slovenskih bolnišnic, ki so
nato v decembru izvedle anketiranje. V Splošni bolnišnici
Celje smo izvedli anketo v času od 6. – 8. decembra na
reprezentativnem vzorcu 159 zaposlenih.

Ključne ugotovitve ankete

Na podlagi analize rezultatov je bila v Splošni bolnišnici Celje
najboljše ocenjena kategorija »odnos do kakovosti« (3,69),
sledita ji kategoriji »inovativnost, iniciativnost« (3,51) in
kategorija »zadovoljstvo« (3,48).

Zaposleni so najslabše in obenem kritično ocenili kategorije
»nagrajevanje« (2,57), »razvoj kariere« (2,74) in posebno
kategorijo »dodatna vprašanja o sistemih« (2,89).
Kritično so obravnavane vse kategorije in posamezne trditve,
ki so ocenjene pod tri.

Pri posebni kategoriji »zadovoljstvo« so bili zaposleni najbolj
zadovoljni s stalnostjo zaposlitve (4,30), z delom (4,09) in s
sodelavci (3,92). Najslabše in kritično so ocenili svoje
zadovoljstvo s plačo (2,82), z možnostmi za napredovanje
(2,89) in z delovnimi pogoji – oprema, prostori (2,99).

Posebna kategorija »primerjalna vprašanja« kaže, da so

anketirani zaposleni podali najvišjo oceno pri trditvi, da spada
bolnišnica v primerjavi z drugimi slovenskimi bolnišnicami
med bolj uspešne (3,41), kritično pa so ocenili trditev, da je
vodstvo bolnišnice učinkovito (2,96), in da vodstvo bolnišnice
spada med bolj uspešne v Sloveniji (2,99).

Pri dodatnih vprašanjih o sistemih je bila najbolje ocenjena
trditev, da se neposredni vodja drži stvari, ki se jih dogovori s
svojim podrejenim (3,58). Kritično pa so anketirani zaposleni
ocenili trditvi, da se v organizaciji v praksi uporablja
stimulativni del plač (2,27), da vodje jasno razložijo
zaposlenim, zakaj so dobili stimulacijo in zakaj ne (2,32) in
trditev, da imajo vsaj enkrat letno strukturiran (temeljit)
razgovor s svojim vodjem (2,93).

Zaključek

Primerjalno se je Splošna bolnišnica Celje v vseh kategorijah,
razen v eni, umestila rahlo nad povprečje slovenskih
bolnišnic. Najbolj v pozitivno smer odstopajo kategorije
»notranje komuniciranje in informiranje« (za 0,16 ocene),
»inovativnost, iniciativnost« (za 0,12 ocene) in kategoriji
»odnos do kakovosti« ter »vodenje« (obe za 0,10 ocene).
Edino negativno odstopanje od povprečja slovenskih
bolnišnic se kaže v kategoriji »poznavanje poslanstva in vizije
ter ciljev« (za 0,01 ocene).

V primerjavi s povprečjem slovenskih organizacij je večina
kategorij ocenjena slabše od povprečja. Bolje od povprečja
so ocenjene le kategorije »notranje komuniciranje in
informiranje« (za 0,04 ocene), »strokovna usposobljenost in
učenje« in »razvoj kariere« (obe kategoriji za 0,02 ocene)
ter »zadovoljstvo« (za 0,03 ocene). Najbolj v negativno smer
pa odstopajo kategorije »nagrajevanje« (za 0,20 ocene),
»poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev« (za 0,17 ocene)
in »pripadnost organizaciji« (za 0,11 ocene).

Rezultati ankete so pokazali, da so največje potrebe in
možnosti izboljšav na področju nagrajevanja, razvoja kariere
ter notranjega komuniciranja in informiranja. Prav tako se
večje možnosti izboljšav kažejo pri zadovoljstvu zaposlenih
z delovnimi razmerami.

Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija

MODRA MISEL

»Ljudem, ki niso nadarjeni, a se žele
uveljaviti, ne preostane nič drugega, kot da
grajajo prave talente.«

Anton Pavlovič Čehov
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Že skoraj 30 let  je, odkar se je pričela
gradnja skeleta novega dela bolnišnice,
pa objekt še vedno ni dokončan.
Predvidevamo, da bo letos drugače, in
bo naš lastnik (MZ) končno   zaključil
nameravane investicije oz. jih celo
predal namenu ob proslavi 120.
obletnice bolnišnice Celje.

Letošnje predvidene investicije,
financirane s strani MZ so:

- dokončanje oddelka za medicinsko
rehabilitacijo v kletnem delu (pod
ambulantami
  poliklinike),
- izgradnja novega dermatološkega
oddelka v IV. nadstropju (nad
ortopedskim oddelkom),
- prenova celotnih prostorov lekarne (z
laboratorijem in prostorom za pripravo
citostatikov),
- prenova bivše srednje zdravstvene
šole nad kuhinjo za potrebe uprave,
- izgradnja poslopja  in nabava novega
»diesel« agregata (nadomeščanje
električne energije ob  izpadu
zunanjega napajanja) na lokaciji stare
transformatorske postaje.

Vrednost vseh omenjenih investicij je
cca 5 mio evrov. Želimo si čim manj
težav pri postopkih javnega naročanja.
MZ bo ponovilo tudi javni razpis za
opremo že dograjenega novega
visceralnega oddelka v IV. nadstropju.
Žal je bil prvi razpis neuspešen.

Pripravljamo tudi oddajo kletnega
prostora v zakup (v kletnem delu pod
avlo poliklinike). Torej bo investitor
zunanji, ocenjena vrednost investicije
pa je cca  900000 evrov. Tudi pri tem
projektu v dveh izpeljanih razpisih ni bilo
ustreznega ponudnika.

Večje investicije in invest. vzdrževanja,
financirana iz bolnišničnih sredstev, pa
so:

Večje investicije in investicijsko

vzdrževanje v letu 2007

- obnova prostora in nabava nove
»gama kamere« (vrednost cca 500.000
evrov)
- zamenjava obeh dvigal pri »septičnih
operacijskih dvoranah« (vrednost cca
160.000 evrov),
- instaliranje  transportnega pogona za
nečisto perilo v pralnici (vrednost cca
80.000 evrov),
- zamenjava periferne opreme na kotlu
št.1 v kotlovnici (vrednost cca 60.000
evrov)
- sanacija kanalizacije pri objektu
fizioterapije (vrednost cca 50.000
evrov).

Poleg tega je strokovni svet bolnišnice
pripravil prioritetni vrstni red za
zamenjavo najnujnejše medicinske
opreme za celotno bolnišnico v
vrednosti preko 1,2 mio evrov.
Razumljivo je, da se bo izvedba
investicij prilagajala finančnemu
rezultatu bolnišnice, in če bo soliden,

bomo morda lahko obnovili še kaj, kot
npr. strehe, patološki oddelek,…

Prav tako smo prijavili na Razvojno
agencijo Celje za približno 5 mio evrov
projektov, ki bi naj bili financirani iz
strukturnih skladov. Med njimi je največji
»Izgradnja novega urgentnega centra«,
za katerega bomo do jeseni pripravili
celotno tehnično dokumentacijo.

Realizacija omenjenih investicij bo dokaj
zahtevna tako za tehnično kot
medicinsko osebje (motnje, hrup,
selitve,..), pa vendar bo zadovoljstvo ob
novih prostorih in višjem standardu
bivanja tako za paciente kot osebje
odtehtalo morebitne težave pri sami
izgradnji.

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

vzdrževanje

V nekdanjih prostorih Srednje zdravstvene šole naj bi v prihodnosti delovala uprava
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Negovalni oddelek
Že dolgo časa nas demografski kazalci vztrajno opozarjajo
na dejstvo, da se Slovenci staramo, da delež starejše
populacije glede na celotno iz leta v leto narašča. Iz tega pa
izhajajo tudi nove, specifične potrebe, ki bodo v prihodnje le
še naraščale, težko pa jih zadovoljujemo že danes. Govorim
o institucionalnem varstvu starejših, katerega kapacitete
komaj sledijo vedno večjemu povpraševanju. Še posebej se
z razkorakom med potrebami in možnostmi za namestitev v
institucionalno varstvo srečujemo na sekundarnem nivoju
zdravstva. Vse več imamo namreč bolnikov, pri katerih je
akutno zdravljenje zaključeno, zdravstveno stanje pa jim ne
omogoča samostojnega življenja niti z zagotovljeno
zdravstveno in socialno obravnavo na domu.

Že leta 2004, ko je vodil Ministrstvo za zdravje dr. Dušan
Keber, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa dr.
Vlado Dimovski, je bilo pripravljeno in sprejeto Navodilo o
zagotavljanju zdravstvene in socialno varstvene obravnave
v primerih odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec
živi doma.

Osmi člen tega navodila določa, da: »Bolnika, ki mu
zdravstveno stanje ne omogoča samostojnega življenja niti
z zagotovljeno zdravstveno in socialno obravnavo na domu,
iz bolnišnice ni mogoče odpustiti, če ni urejena neposredna
premestitev v institucionalno varstvo. Če taka premestitev v
katerikoli dom za starejše v Sloveniji zaradi čakalne dobe ni
možna takoj, ostane za čas čakanja na sprejem v bolnišnici.
Za čas čakanja lahko za bolnike, ki jih ni možno odpustiti,
dejavnost institucionalnega varstva opravlja bolnišnica, ki ima
to dejavnost opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu in je
zanjo ustrezno registrirana. V tem primeru so storitve plačane
na način, kot to velja za socialno-varstvene zavode.« To
možnost je septembra 2006 uzakonil tudi Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu.

Da obstajajo velike potrebe po prehodni institucionalno
varstveni obravnavi starejših nas vseskozi opozarjajo tudi
Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Celje in
celjski ter okoliški domovi za starejše. Predvsem zadnji se iz
dneva v dan srečujejo s stiskami takšnih bolnikov in njihovih
svojcev. Velik interes po ustanovitvi negovalnih oddelkov v
slovenskih bolnišnicah pa sta izrazili tudi omenjeni ministrstvi,
Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve.

Spodbujena z mnenji lastnika, izkazanimi potrebami ter nujo
po iskanju dodatnih sredstev za dosego pozitivnega rezultata
je naša bolnišnica začela z resnimi pripravami na oblikovanje
takšne enote in pridobitev programa oz. finančnih sredstev.
Po izselitvi oddelka za kirurgijo roke, plastično in
rekonstruktivno kirurgijo na drugo lokacijo nam je namreč

ostal prazen prostor, ki bi ga lahko napolnili s takšno vsebino.
Pa tudi dejavnosti, ki jih potrebujemo za opravljanje tega dela,
že imamo registrirane.

Namen ustanovitve negovalnega oddelka v Splošni bolnišnici
Celje je:

• skrajšati hospitalizacijo v aktivnem delu bolnišnice
in olajšati prehod iz bolnišnice v domačo nego ali
drugo ustanovo,

·• omogočiti začasen sprejem bolnikom, ki potrebujejo
zdravstveno nego ali začasen nadzor za krajši čas
za razbremenitev družine ali zakonca,

• sprejem tistih, ki niso sposobni skrbeti sami zase in
potrebujejo začasno pomoč in podporo,

• sprejem tistih, ki zaradi starosti ali psihosocialnih
okoliščin potrebujejo daljšo rehabilitacijo s podporo
multidisciplinarnega tima,

• možnosti koriščenja fizioterapije in delovne terapije,
• izboljšnje kakovosti življenja in odpusta bolnika.

V bolnišnici so bile izražene potrebe po okvirno 25 negovalnih
posteljah. Ta številka je skladna s podatki raziskave »Projekt
potreb in organiziranosti negovalnih oddelkov in negovalnih
zavodov v Republiki Sloveniji« iz leta 1999. Po takratnih
kriterijih je bilo za negovalni oddelek v bolnišnici izbranih 24
bolnikov.
Na podlagi izkušenj z negovalnimi oddelki v Sloveniji in po
svetu je optimalna velikost 20 do 25 postelj.

Ker nikjer v Sloveniji še ni takšnega negovalnega oddelka,
se pri ustanavljanju našega podajamo v neznano. Negovalna
oddelka v Splošni bolnišnici Jesenice in KOPA Golnik imata
v oskrbi izključno bolnike v neakutni obravnavi, ki pri nas
ležijo na oddelku, kjer je potekala akutna zdravstvena
obravnava. V prvi fazi smo zato preverili prostorske zmožnosti
in naredili pilotni organizacijski načrt negovalnega oddelka,
ki nam bo omogočil izračun stroškov delovanja takšne
organizacijske enote. Za negovalni oddelek naj bi bilo zaradi
odsotnosti diagnostično terapevtskega programa potrebno
približno 40 % manj osebja kot na oddelkih z akutno
zdravstveno obravnavo. Pri izračunu kadrovskih virov smo
trčili na prvi problem. Kadrovski normativ za storitev »dan
zdravstvene nege«, ki ga določa Področni dogovor za
zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in
zavodov za usposabljanje za leto 2006 je naslednji:

• NEGA I: 1 zdravstveni tehnik  na 30 postelj in 1
bolničar – negovalec na 16,18 postelj,

• NEGA II: 1 zdravstveni tehnik na 20 postelj in
bolničar negovalec na 9,08 postelj,

• NEGA III : 1 zdravstveni tehnik na 10 postelj in
bolničar negovalec na 7,12 postelj.

Dom za starejše lahko pozitivno posluje, če ima najmanj 150
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postelj. Na predvideni lokaciji je možno postaviti največ 26
negovalnih postelj, tako da ob upoštevanju teh kadrovskih
normativov, ki izhajajo iz tržne cene, ne bi mogli zagotoviti
24-urne oskrbe. Torej bo potrebno poiskati še druge vire
financiranja.
Vodenje oddelka bi prevzela diplomirana medicinska sestra.
Za nemoteno delovanje je potrebno še drugo osebje, od
zdravnika, fizioterapevta, delovnega terapevta, socialne
delavke. Oddelek mora biti organizacijsko samostojna enota.
V sklopu bolnišnice pa bi bilo mogoče uporabljati obstoječo
infrastrukturo, od oskrbe z zdravstvenim materialom, perilom,
prehrano, transportom, čiščenjem,  vzdrževanjem…, kar bi
mogoče delno omejilo stroške delovanja oddelka oz.
omogočilo njegovo rentabilnost.

Negovalni oddelek potrebuje enake prostore in opremo kot
običajen oddelek. »Stara Plastika« je potrebna temeljite
obnove, od oken, tal, sanitarnih prostorov, ki morajo biti
prilagojeni oskrbi predvsem nepomičnih bolnikov, namestiti
je potrebno tudi klimatske naprave. V poletnih mesecih je
bivanje v teh sobah skoraj nevzdržno. Obnovitvena dela je
potrebno pravočasno ovrednotiti in tudi na njihovi podlagi
oceniti smotrnost ustanavljanja oddelka.

Nova organizacijska oblika, kot je negovalni oddelek, je izziv
za zdravstveno področje in za razvoj takega programa nege
in oskrbe, ki bo pokazal na celovitost in povezanost  strokovne
prakse na različnih ravneh integriranega varstva.

Hilda Maze, univ. dipl. org
Služba zdravstvene nege

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

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

Marcela Madunić, dr. med. –
predstojnica Oddelka za kirurgijo roke in

opekline, plastično in rekonstruktivno kirurgijo

Marcela Madunić je medicinsko fakulteto v Zagrebu končala konec leta 1975. V Celje je prišla dobro leto
in pol kasneje in se najprej zaposlila v celjskem zdravstvenem domu kot zdravnica splošne medicine. V
Splošno bolnišnico Celje, na Oddelek za kirurgijo roke in opekline, plastično in rekonstruktivno kirurgijo
je prišla 11. 8. 1980 in začela s specializacijo. Leta 1984 je  zaključila prvo, specializacijo iz splošne kirurgije,
leta 1992 pa še specializacijo iz plastične in rekonstruktivne kirurgije.

1. Nastop vašega
mandata se pokriva z
začetkom leta. Katere
bodo vaše
prednostne  naloge v
letošnjem letu ?

Moje prednostne
naloge so :

- urejena in
s t a b i l n a
organizacija
oddelka  in
kakovos tna
koordinacija z
o s t a l i m i

Marcela Madunić

prostoru;
- odpiranje novih področij kirurgije roke (revmatična

roka ipd.);
- pravilno in hitro reševanje kožnih defektov;
- preselitev v nove funkcionalne prostore z obveznim

prostorom za intenzivno nego;
- sprememba prostovoljne pripravljenosti zdravnikov

v obvezno,  kot jo imata ortopedski in urološki
oddelek.

2. V okviru oddelka, ki ga vodite, se opravlja kar nekaj
subspecialnosti. Katerim dejavnostim nameravate dati
prednost oz. jih še posebej  razvijati?
Vsekakor je tu na prvem mestu kirurgija roke. Pri tem mislim
na akutne poškodbe in na  rekonstruktivno kirurgijo roke. Ta
naj bi se izvajala po modernih, aktualnih načelih.
Velik poudarek bom dala tudi nadaljnjemu razvoju kirurgije
kožnih pokrovov. Morda tudi v sklopu samoplačniške
dejavnosti pa nameravam razširiti še estetsko kirurgijo.

oddelki bolnišnice;
- dvig kakovosti kirurgije roke že v primarnem

operativnem  zdravljenju v septičnem operativnem
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3.  Kako boste pristopili k projektu izboljševanja
kakovosti na vašem oddelku ?

Dobra organizacija in jasne smernice sta osnovi za kakovost.
Stimulirala bom ambicije in  znanje ter  podpirala kreativnost

4. Ali se vam zdi zadovoljstvo bolnikov pomembno in
kako ga boste izboljšali ?

Zadovoljstvo bolnikov je izredno pomembno.  Bolnik je
zadovoljen, če je kakovostno oskrbljen in prijazno sprejet.
Seveda  menim, da morata spoštovanje in urejenost med
bolniki in zdravstvenim osebjem potekati  v obeh  smereh.
Samo  spoštljiv  in zaupljiv  medsebojni odnos olajša

zdravljenje bolnikom in naredi oddelek prijeten in zaupanja
vreden.
Na oddelku so sicer  prijetne in strokovne sestre in kakovostni
zdravniki!

5. Kaj pa zadovoljstvo zaposlenih ?

Na oddelku si želim korektne in iskrene odnose med
zaposlenimi. Pri tem bom vztrajala. Strokovno izobraževanje
bo omogočeno enakomerno za ves oddelek. Imela bom
posluh za vse nejasnosti in probleme ter jih poskusila sproti
reševati.

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

Nova glavna medicinska sestra

Marta JUG

Kmalu je ugotovila, da
je ravno znanje
(seveda poleg toplega,
človeškega odnosa)
tisto orodje, s katerim
lahko zagotavlja
kakovostno oskrbo
bolnikov.  Zato ga je
želela nadgraditi in se
leta 1983 vpisala na
Visoko šolo za
zdravstvene delavce v
Ljubljani, kjer je tri leta
kasneje diplomirala.
Takoj na začetku svoje
poklicne poti je

strokovnih izobraževanj, tako pasivno kot tudi aktivno.
Številna znanja in izkušnje z veseljem prenaša na svoje
kolegice na oddelku, kakor tudi na vse zaposlene v naši
bolnišnici in njeni okolici.
Njeno bogato strokovno znanje in širok pogled v problematiko
zdravstvene nege je zaznalo tudi vodstvo zdravstvene nege
v naši bolnišnici in jo povabilo k sodelovanju pri pripravi
Pravilnika o organiziranju službe ZN v bolnišnici Celje, kjer
je prispevala pomemben delež.
Kolegica Marta pravi: »V prihodnosti si želim, da bi
zdravstvena nega postala samostojna stroka, in da bi vsi
sodelavci v zdravstvenem timu spoznali, da hierarhija v
zdravstvu s tem ni ogrožena. Želim si tudi, da bi vsi sodelavci
v zdravstveni negi znali ceniti svoj prispevek pri delu z bolniki
in spoznali, da je delo vsakega posameznika, ne glede na
stopnjo izobrazbe, za bolnika neprecenljive vrednosti«.
Nekako v skladu z mislijo Abrahama Lincolna: »Učil se bom
in se pripravljal in nekega dne se bo prikazala moja
priložnost«.
Kolegici Marti Jug želimo, da bi nas še naprej bogatila s
svojimi znanjem, izkušnjami, s svojo mirnostjo in hkrati
odločnostjo. Zaupana odgovornost pa naj ji predstavlja
strokovni in osebni izziv, kjer bo lahko uporabila vse
dosedanje izkušnje, znanje, kreativnost ter svojo vztrajnost.
Pri tem ji želimo veliko uspeha!

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

Marta JUG se je rodila leta 1963 v Celju. Po končani osnovni šoli se je vpisala na srednjo zdravstveno šolo v Celju
in jo leta 1981 zaključila. Takoj po maturi se je zaposlila v Splošni bolnišnici Celje na Oddelku za bolezni prebavil.
Želja po pridobivanju novega znanja in izkušenj jo je vodila na Oddelek za interno intenzivno medicino, kjer je
opravljala svoje delo kot vodja izmene od leta 1986 do 1994. Tukaj je pridobila bogate delovne izkušnje in znanje, ki
ga nadgrajenega s sodobnimi spoznanji s pridom uporablja še danes.

Marta Jug

vzljubila področje dela Oddelka za bolezni prebavil, »njihove
bolnike« in za njih tako potrebno in pomembno področje
zdravstveno vzgojnega dela. Ta želja se ji je izpolnila februarja
1994, ko se je vrnila na »svoj« oddelek - torej Oddelek za
bolezni prebavil, kjer je bila od leta 1998 namestnica glavne
medicinske sestre. Novembra 2006 pa ji je bilo zaupano
mesto glavne medicinske sestre tega oddelka.
Ko se je ponudila možnost nadgradnje njenega znanja, jo je
seveda takoj izkoristila in se leta 1998 vpisala na Visoko
zdravstveno šolo v Mariboru. Diplomirala je leta 2000 in
pridobila naziv diplomirana medicinska sestra.
Ves čas svojega dela se je redno udeleževala raznih
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ZAHVALAZAHVALAZAHVALAZAHVALAZAHVALA

Osebju nevrološkega oddelka, ki ste do zadnjega dne skrbeli za našo hudo bolno mamo  Ano Križan iz Rogaške
Slatine, hospitalizirano od 5. 1.  do 2. 2. 2007, se iskreno zahvaljujemo za vašo pomoč.
Hvala za vaše poslanstvo  dr. Čanji, dr. Marija Šoštarič, dr. Marko Zupan, dr. Škorja, sestri Stanka in Metka ter ostalo
osebje.

Rog. Slatina 17. 2. 07. 
družina  Križan

Zahvala velja tudi dr. Draganu Kovačiču iz kardiološke ambulante, ki ste dalj časa skrbeli za njeno zdravje. Zelo  vas je
cenila.

Vodja službe za prehrano -

Davor Brezinščak
Večina med nami se skoraj vsak dan srečuje z rezultati njegovega dela. No, njegovimi in seveda ekipe, ki sledi
njegovim idejam. V bolnišnici in drugje, saj je gostinska ponudba naše bolnišnične kuhinje prisotna že marsikje.
Od vsem znanih in cenjenih slaščic, narezkov in raznih plošč do hladno – toplih bifejev, ob katerih ljudje običajno
ne ostanejo ravnodušni. Tako zaradi vsebine kot zaradi oblike. In vsaj tisti zunanji večinoma z nejevero sprejemajo
dejstvo, da je vse to nastalo v bolnišnični kuhinji

Davor Brezinščak

Davor Brezinščak je v
kuhinjo Splošne
bolnišnice Celje prvič
prišel kot pripravnik po
končanem šolanju na
Srednji gostinski šoli v
Celju. Nato je odšel v
vojsko in se po
opravljenem služenju
vojaškega roka vrnil na
delovno mesto kuharja.
Svojo delovno kariero je
začel dobesedno z
lupljenjem krompirja, in
ker je bil rahlo uporniški,

je kaj hitro spoznal še vsa druga težavnejša delovna mesta.
Nadrejeni so namreč menili, da ga bodo s takšnimi prijemi
disciplinirali in umirili. In čeprav se mu takrat ni zdelo tako,
danes priznava, da so mu pravzaprav naredili veliko uslugo.
Na lastni koži je namreč spoznal vse delovne procese v
kuhinji, njihove zahteve in možnosti za izboljšave.

Očitno so njegovo osebnostno zorenje, ki ga je dopolnil še z
dodatnim izobraževanjem, opazili tudi njegovi nadrejeni, saj
so leta 1990 pred njega postavili prvi izziv. Ponudili so mu
delovno mesto izmenovodje v jedilnici, njegova naloga pa je
bila, da izboljša ponudbo in organizacijo dela v jedilnici. Takrat

so prišle na dan njegove organizacijske sposobnosti in ga
že leto kasneje pripeljale na novo delovno mesto vodje
kuhinje. Temeljito je začel delati na procesih dela, novi
organizaciji službe in zagotavljanju višje ravni kakovosti. Delu
so sledili tudi rezultati. Če jih naštejemo le nekaj: uvedba
tabletnega sistema za bolnike, velik porast dohodka iz
naslova trženja gostinskih storitev, uvedba HACCAP-a,
uvedba treh menijev za bolnike ginekološko-porodniškega
ter oddelka za ortopedijo in športne poškodbe, prevzem
kavarnice in oblikovanje gostinske ponudbe za zaposlene
na drugem delu bolnišnice. Ob tem pa je, ne da bi to na svoji
koži občutili bolniki, leta 1997 izpeljal še popolno adaptacijo
kuhinje. Ob tem poudarja, da mu brez pomoči in sodelovanja
vsega kuhinjskega osebja to ne bi uspelo.

Že tri leta pri Združenju za gostinstvo in turizem pri
Gospodarski zbornici Slovenije vodi tekmovanja za dietetiko.
Na njih s svojimi sodelavci predstavlja tudi našo bolnišnico
oz. njeno kuhinjo. Zadnja leta se z ostalimi sodelujočimi
gostinci kosajo tudi pri pripravi drugih jedi in slaščic ter
marsikoga s svojim znanjem in kakovostjo zelo presenetijo.
Tudi sicer je zaradi svoje tržne naravnanosti naša kuhinja
nekakšen »unicum« med bolnišničnimi kuhinjami in nekatere
ji na tej poti počasi sledijo šele zadnjih par let.

In kdo je pravzaprav Davor Brezinščak? Zase pravi, da je
deloholik, ki še takrat, ko je doma, čas izkoristi za to, da sam
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postori vse, kar le zna. Rad riše in slika in če mu sistem
usmerjenega izobraževanja s svojimi kvotami ne bi
onemogočil vpisa na Srednjo šolo za oblikovanje v Ljubljani,
bi prav gotovo šel v oblikovalske vode. Potem sta ga mama,
medicinska sestra, in oče, strojnik, usmerjala vsak v svoj
poklic. Pa jima ni uspelo. Po vzoru starega očeta, gostilničarja,
se je usmeril v gostinstvo, saj je v tej dejavnosti videl nešteto
možnosti za kreativnost. Danes ve, da se je odločil prav. Ko
bo z diplomo zaključil Višjo strokovno šolo za gostinstvo in
turizem Bled, bo svoje znanje prav gotovo še naprej
izpopolnjeval na področju organizacijskih ved. V organizaciji

namreč še vedno vidi možnosti za izboljšave, s katerimi bo
uresničeval zadane cilje. In tudi ti so velikopotezni. V bližnji
prihodnosti bo za obiskovalce in zaposlene na polikliniki odprl
bife. Podprt s primerno računalniško mrežno povezavo, ki
bo kuhinji omogočala tekoče podatke o bolnikih, bi rad sistem
treh menijev za bolnike z osnovno varovalno prehrano uvedel
na vse bolnišnične oddelke. Še več. Pri tem bi rad sledil
zgledu nekaterih tujih klinik, kjer si pacienti izbirajo ne le
menije, ampak tudi njihovo sestavo. In še kaj bi se našlo v
malhi načrtov nekdanjega kuharja, ki želi svojo kariero še
naprej graditi v Splošni bolnišnici Celje.

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

Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih (po potnih

nalogih) za obdobje december 2006  – februar 2007
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Stanje

zaposlenih na

dan 28. 02. 2007
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v mesecu
decembru 2006, januarju in
 februarju 2007)

Stanje zaposlenih na dan 28. 2. 2007:

skupaj 1642 delavcev

Prihodi v mesecu  decembru 2006,

januarju in februarju 2007:

o 1 zdravnik specialist oftalmologije
o 10 zdravnikov specializantov
o 8 zdravnikov sekundarijev
o 3 diplomirane medicinske sestre
o 1 diplomiran delovni terapevt
o 3 zdravstveni tehniki
o 1 laboratorijski tehnik
o 1 zdravstvena administratorka
o 1 bolničar
o 1 pomožna delavka v kuhinji

Odhodi v mesecu decembru 2006,

januarju in februarju 2007

o 3 zdravniki specialisti pediatrije
(dopolnilno delo)

o 4 zdravniki  specialisti interne medi-
cine (2 dopol. delo)

o 1 zdravnik specialist radiologije
(dopolnilno delo)

o 1 zdravnik specialist splošne kirurgije
o 1 zdravnik specialist infektologije
o 7 zdravnikov  specializantov (4

dopol.delo)
o 4 zdravniki  sekundariji
o 1 univ. dipl. inž.  kemije
o 3 diplomirane medicinske sestre
o 1 višja fizioterapevtka
o 1 VMS
o 2 ZT
o 3 zdrav. administratorke
o 3 PK

Delovni jubileji v

mesecih januarju

in februarju 2007

10 LET
1. Marko Delčnjak, Služba za preskrbo in vzdrževanje
2. Irena Gril, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
3. Matejka Štravs, Travmatološki oddelek
4. Nataša Smodej, Oddelek za kirurgijo roke in

opekline, plastično in rekonstruktivno kirurgijo
5. Božica Koritnik, Oddelek za bolezni srca, pljuč in

ožilja
6. Stanka Bercko, Očesni oddelek

20 LET
1. Renata Hodnik, Služba zdravstvene nege
2. Lidija Štancer, Urgentni oddelek
3. Jožica Verdev, Oddelek za ortopedijo in športne

poškodbe
4. Ljiljana Pavičevć, Ginekološko porod. oddelek

30 LET
1. Lidija Vučajnk, Otroški oddelek
2. Zdenka Tamše, Oddelek za ledvične bolezni in

vročinska stanja
3. Ruža Mandir, Služba za preskrbo in vzdrževanje
4. Anton Rebevšek, Rentgenološki oddelek
5. Breda Veršič, Oddelek za bolezni srca, pljuč in

ožilja
Vsem jubilantom čestitamo!

Študijski dosežki

naših zaposlenih

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je
6.12.2006 Marjan Ferjanv, univ. dipl. ekon. uspešno
zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Orodja za
presojo strateških finančnih odločitev v bolnišnicah«, in
si pridobil akademski naslov magistra znanosti.

Imamo nove specialiste:
Tanja Kmecl, dr. med. je 8.12.2006 opravila specialistični
izpit iz dermatovenerologije.
Alenka Bindas, dr. med. je 8.1.2007 opravila specialistični
izpit iz ginekologije in porodništva.
Boštjan Zupan, dr. med., univ. dipl. psih, specialist
nevrologije je 9.1.2007 opravil specialistični izpit iz klinične
psihologije.

Čestitamo!
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MEDICINSKA STROKAMEDICINSKA STROKAMEDICINSKA STROKAMEDICINSKA STROKAMEDICINSKA STROKA

Nov strokovni svet
Na 2. seji Strokovnega sveta, posvetovalnega organa
strokovnega direktorja bolnišnice, je strokovna direktorica,
mag. Frančiška Škrabl Močnik, predlagala novo sestavo
članov tega organa zavoda.

Poleg članov po položaju (strokovna direktorica in glavna
medicinska sestra) so člani strokovnega sveta za mandatno
obdobje štirih let od dneva imenovanja:
- prim. Jože Avžner, dr. med.,
- prim. Božidar Buhanec, dr. med.,
- prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., svetnik,
- prim. Miodrag Vlaović, dr. med.,
- prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med.,
- Marko Zupan, dr. med.,
- prim. Vladimir Weber, dr. med.

Za strokovne sodelavce Strokovnega sveta, ki so vabljeni
na vse seje, pa so bili imenovani:
- Jakob Koren, dr. med.,
- Matej Marinšek, dr. med. in
- asist. Zdenko Orožim, dr. med.

Na zadnje smo naslovili vprašanje, kaj jim imenovanje v
najvišji posvetovalni organ strokovne direktorice pomeni, in
kako vidijo svojo vlogo v njem ter jih poprosili za odgovor.

Jakob Koren, dr. med.: »Imenovanje v posvetovalni organ
strokovne direktorice zame pomeni predvsem možnost
sodelovanja pri sprejemanju ključnih odločitev v naši

bolnišnici, ki neposredno vplivajo tudi na moje delo.
Predstavljam si, da so nekateri moji pogledi na način dela in
zdravljenja bolnikov v SB Celje dovolj različni od uveljavljenih,
da bodo spodbudili iskanje novih rešitev.
Menim, da ni prav, da se pritožuješ, če nisi pripravljen
sodelovati pri reševanju problemov.«

Matej Marinšek, dr. med.: »Tricky question! Odgovor bi se
najbrž moral glasiti nekako kot “zahvala za zaupanje,
priznanje za dosedanje delo ter nadaljevanje dosedanjega
dela vnaprej”. V resnici pa se mi zdi, da te pri vsaki resni
stvari v življenju začetni zagon (in začetna sreča pri idejah in
odločitvah, če hočete) spremlja le omejen čas. Ko ta mine,
se zagon spremeni v navado in vzdrževanje trenutnega
stanja. Verjamem, da tudi posvetovalni organi ne odstopajo
od te resnice. Zadovoljen bom, če mi bo uspelo začetni zagon
tudi v resnici prenesti v kakšno novo idejo.«

Asist. Zdenko Orožim, dr. med.: »Imenovanje v ta
posvetovalni organ sprejemam kot novo odgovornost in izziv
obenem. Upam, da bom z novimi pogledi na organizacijo
dela v skladu s standardi kakovosti, ki jih postopoma uvajamo
tudi v zdravstvu, lahko prispeval k uspešnemu
izpopolnjevanju kakovosti našega dela. Končni cilj je
pridobitev akreditacije po standardih ISO 9001 za celotno
bolnišnico.«

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

Smotrnost uporabe antibiotikov

pri odontogenih okužbah
Uvod

Zdravljenje okužb zob in obzobnih tkiv je zelo odgovorno,
saj so odontogene okužbe v svojem poteku različne in
lahko izzovejo od omejenih lokalnih vnetij do hitro
napredujočih in življenje ogrožajočih stanj. Bakterije, ki so
običajni povzročitelji vnetja, so večinoma del normalne,
tj. mešane mikrobne flore ustne votline, ki jo imamo v
zobnih oblogah in gingivalnih žepih, kjer ob ugodnih pogojih
povzročajo zobno gnilobo (karies), vnetje dlesni (gingivitis)
in vnetje obzobnih struktur (parodontitis). Če mikrobi prodrejo
skozi nekrotični koreninski kanal, ali globok parodontalni žep,
ali pa ob kroni izraščajočega zoba, lahko povzročijo tudi

odontogeno okužbo globljih struktur: periapikalni absces,
intraoralni  absces, ekstraoralne abscese v anatomskih ložah
obraza in vratu ter osteomielitis čeljustnic.
Pri zdravljenju akutnih odontogenih okužb si moramo
predvsem prizadevati, da čim hitreje odstranimo vzrok
okužbe, se pravi da odstranimo nekrotično pulpo
(ekstirpacija) ali izdremo (ekstrakcija) okuženi zob.
Morebitno nadaljnje širjenje okužbe bomo preprečevali z
lokalnimi kirurškimi posegi (incizija, drenaža) in sistemskim
delovanjem antibiotikov, če bi to bilo potrebno.
Učinkovito zdravljenje temelji na razumevanju patogeneze
dogajanja, oceni resnosti okužbe, oceni bolnikovih obrambnih
sposobnosti (starost, alkoholizem, prehranjenost,…) in
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upoštevanju morebitne komorbidnosti, tj. kroničnih bolezni
(sladkorna bolezen, rakave bolezni, preboleli endokarditis,
vsadki,…), zaradi katerih se bolniki predhodno že zdravijo z
različnimi zdravili (kortikosteroidi, citostatiki,
antikoagulansi…).
Pri oceni resnosti okužbe so v pomoč anamnestični podatki,
bolnikovo splošno stanje in klinični pregled, s katerim ocenimo
stopnjo izraženosti lokalnih vnetnih znakov: trizmus, težave
pri požiranju, dihanju in žvečenju. Pojav sistemske
prizadetosti (utrujenost, zvišana telesna temperatura, mrzlica,
hitro napredovanje težav…) je znanilec hude okužbe z
možnostjo razvoja bakteriemije in sepse. Klinično moramo
razlikovati celulitis od abscesa, ki je sicer mnogo pogostejši.
V pomoč so rentgenski posnetki prizadetega zoba.
K specialistu napotimo predvsem bolnike, pri katerih vnetje
hitro napreduje, še zlasti tiste z oslabljenimi obrambnimi
zmožnostmi, vročične s toksičnim izgledom obraza in bolnike,
ki težko odpirajo usta, težje dihajo in/ali požirajo. K specialistu
sodijo seveda tudi bolniki z napredovalo odontogeno okužbo,
ki se kaže s tvorbo abscesov v anatomskih ložah obraza in
vratu ter zahtevajo ekstraoralno incizijo.

Indikacije in kontraindikacije za antibiotično

zdravljenje

Odločitev, kdaj bolnik potrebuje antibiotik, mora biti
preudarna. Upoštevati moramo njegovo splošno prizadetost,
imunsko stanje, hitrost razvoja vnetja in razvoj okužbe v bolj
globokih tkivih. V pomoč sta slikovna (rtg) ter laboratorijska
diagnostika, s katero ocenimo aktivnost seroloških vnetnih
označevalcev (SR, L, DKS, CRP, PCT).
Pri neprizadetih in afebrilnih bolnikih, brez zvišane aktivnosti
vnetnih serumskih označevalcev, z dobro omejenim
abscesom oz. manjšimi vestibularnimi ognojki, blagim
perikoronitisom oz. alveolitisom sicca, antibiotično
zdravljenje večinoma ni potrebno. Izjema so imunsko
nezadostne osebe. V algoritmih tovrstne okužbe uvrščajo
med milejše oblike. Absolutno indikacijo za uporabo
antibiotikov pa predstavljajo prizadeti in vročični bolniki z
zvišano aktivnostjo CRP in PCT, pri katerih oteklina, zlasti
če je neomejena (celulitis), hitro napreduje, oz. se širi v
anatomske lože, pri hujših oblikah perikoronitisa, pri
zahtevnejši odstranitvi prizadetega zoba oz. razvoju
osteomielitisa. Omenjene okužbe uvrščajo med srednje
hude do hude.

Povzročitelji okužb

Odontogene okužbe običajno povzročajo predvidljive
bakterije, katerih občutljivost na antibiotike je večinoma
znana. Mikrobiološke preiskave tako po navadi rutinsko niso

nujne,  saj so povzročitelji največkrat iz vrst aerobnih in
anaerobnih streptokokov, peptostreptokokov in po gramu
negativnih, večinoma striktnih anaerobov: porfiromonasi,
aktinobacili, prevotela, fuzobakterije in treponeme. Pri
globokih abscesih so povzročitelji lahko tudi S. aureus,
bakteroides in eikenela.

Mikrobiološka diagnostika

Mikrobiološke preiskave kužnin (ognojkov, krvi) in testiranje
občutljivosti klic na antibiotike je potrebno opraviti pri
obsežnejših, napredujočih odontogenih okužbah globljih tkiv,
in če se vnetje po izkustveno predpisanem antibiotiku ne
umirja oz. ob domnevi, da gre za aktinomikozo ali
osteomielitis.

Pristop k zdravljenju z antibiotiki

Antibiotik običajno predpisujemo izkustveno. Večinoma
so to  preizkušena ozkospektralna protimikrobna sredstva z
baktericidnim delovanjem, z najmanjšo stopnjo strupenosti
in nezaželjenih stranskih učinkov, majhno možnostjo
preobčutljivostnih reakcij ter sredstva brez znanih
mikrobiološko – epidemioloških podatkov o pomembni
odpornosti.
Antibiotik moramo predpisati v dovolj visokih odmerkih,
primernih časovnih presledkih in dovolj dolgo. Običajno je
potrebna povprečno 7-dnevna (5-10 dni) perooralna
monoterapija, pri razširjenih okužbah v anatomske lože 10
do 14-dnevna parenteralna kombinirana terapija, pri
osteomielitisu pa parenteralno – oralna terapija, ki traja od 6
tednov do 6 mesecev.

Zdravljenje milih in srednje hudih okužb

Za oralno jemanje protimikrobnih sredstev so pri milih
in srednje hudih odontogenih okužbah primerni: penicilin V
0,5-1 milj. IE/6 ur, amoksicilin 500 mg/8 ur, klindamicin 300
g/8 ur, ampicilin 0,5-1 g/8 ur, amoksicilin/klavolanska kislina
(amoksiklav) 625 mg-1000 mg/8-12 ur, makrolidi:
roksitromicin (renicin) 150 mg-300 mg/12 ur, midekamicin
(macropen) 800 mg/8 ur,   klaritromicin (lekoklar) 0,5-1 g/12
ur, azolid azitromicin (azibiot, summamed, zitrocin) 1g/24 ur
prvi dan, nato 500 mg/24 ur.
V redkejših primerih, ko pričakujemo mešano floro in pretežno
anaerobne bakterije, se odločamo za peroralne cefalosporine
druge generacije: cefuroksim (zinnat) 500 mg/12 ur oz.
metronidozol (efloran) 500 mg/6 ur.
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Zdravljenje hudih okužb

Hude okužbe, kjer gre za prizadetost globokih tkiv z razvojem
intra- in ekstraoralnih abscesov, zdravimo bolnišnično s
parenteralnimi protimikrobnimi sredstvi: klindamicin 600-
900 mg/8 ur, penicilin G 24 milj. IE/4-6 ur, metronidozol 1 g,
nato 0,5 g/6 ur, piperacilin/tazobaktam 4,5 g/8 ur; alternativna
zdravila: cefalosporini druge do četrte generacije: cefuroksim
(zinnat, tvindal) 1-1,5g/8 ur, ceftriaxon (lendacin) 2 g/12 ur,
cefepim (maxipim) 1 g/8 ur; amoksiklav 1,2-2,4 g/8 ur,
karbapenemi: meropenem (meronem) 1 g/8 ur, imipenem
(conet) 0,5-1 g/6 ur, ertapenem (invanz) 1  g/24 ur, kinoloni:
levofloxacin (tavanic) 500 mg/24 ur, moxifloxacin (avelox)
400 mg/24 ur.
Če se stanje hitro izboljšuje, je možno parenteralno
zdravljenje nadaljevati peroralno s klindamicinom 300 mg/8
ur oz. doksiciklinom (clinofug) 100-200 mg/12 ur.
Priporočljivo je, da pri težkem poteku antibiotično
zdravljenje vodimo skupaj z infektologom, saj je
nemalokrat potrebno kombinirati antibiotike, zaradi odpornosti
oz. alergičnih reakcij pa je včasih potrebno antibiotik tudi
zamenjati (tabela 1).
Če v 2-3 dneh zdravljenja ni pomembnega kliničnega

izboljšanja (ocena sistemskih in lokalnih znakov vnetja), je
potrebno v prvi vrsti najprej preveriti zadostnost kirurškega
posega, tj. incizijsko(e) rano(e) in učinkovitost drenaže, po
potrebi odvzeti tudi kri za hemokulturo in ponoviti lokalni bris
ter morda razširiti oz. spremeniti antibiotično zdravljenje.
V primerih razvoja osteomielitisa je potrebna zahtevna
slikovna (Rtg, CT, magnetna resonanca, scintigrafija) in
mikrobiološka diagnostika, poleg tega pa še lokalno
operativno odstranjevanje kostne mrtvine (sekvestri) in
usmerjeno parenteralno zdravljenje z antibiotiki, v prvi vrsti s
penicilini in/ali klindamicinom.

Zaključek

Čeprav bi z antibiotiki v zgodnjem razvoju odontogene okužbe
lahko nemalokrat preprečili njen nadaljnji razvoj, je večinoma
primarno potrebna zobozdravniška oz. kirurška intervencija,
ki pa jo je pri razširjeni okužbi potrebno podpreti oz. zaključiti
z antibiotičnim zdravljenjem.

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

Tabela 1:
Pristop k zdravljenju bolnikov z odontogeno okužbo
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Ali je pri odontogeni okužbi

kljub zdravljenju z antibiotiki še

potreben kirurški poseg
Uvod

Odontogene okužbe so tema, o kateri
je bilo že veliko povedanega in
napisanega, vendar nas včasih njeni
vzroki, kakor tudi njen potek in
zdravljenje privedejo do novih spoznanj,
ki nam dokazujejo, da je obravnava
bolnika z odontogeno okužbo lahko
težavna. Eden najpogostejših vzrokov
za napotitev  bolnika k oralnemu kirurgu
je ravno odontogena okužba, ki je
vsakdanjik v stomatoloških ordinacijah.

Etiologija

Izvor bakterij, ki povzročajo večino
odontogenih okužb, je sestavina
normalne ustne flore. Ko te bakterije
prodrejo v globlja tkiva, lahko povzročijo
okužbo. Skoraj vse odontogene okužbe
so posledica delovanja več vrst bakterij,
v povprečju pet vrst. Aerobi so udeleženi
v 25 %, večina (90 %) je Gram-
pozitivnih streptokokov. Začetek poteka
okužbe pogosto sproži visoko virulenten
aerob, ki povzroči celulitis. Sledi
mešana aerobna in anaerobna okužba,
ko pa  postaja bolezen bolj kronična, to
je v fazi  tvorbe abscesa, prevladujejo
anaerobi.

Potek okužbe

Kot je omenjeno, se okužba začne s
celulitisom. Celulitis je difuzno, toplo,
eritematozno, indurirano in boleče
oteklo tkivo v okuženem področju. Za
razliko od celulitisa je absces
lokalizirana kolekcija nekrotičnega tkiva,
bakterijskih kolonij ter mrtvih belih
krvničk, ki je ponavadi fluktuantna.

Prikaz razlik med celulitisom in abscesom

Če okužba preide lokano področje, se
to pokaže s sistemskimi znaki in
simptomi, kot so oteženo dihanje,
bakteriemija, sepsa, povišana telesna
temperatura, utrujenost, izčrpanost,
slabost, dehidracija, trizmus, disfagija,
vključitev sekundarnih fascialnih
prostorov. Kako se bo širila odontogena
okužba, je odvisno od več dejavnikov:

- debelina kosti v bližini
bolnega zoba,

- položaj prirastišč mišic
in bližina korenin,

- virulenca
mikroorganizma,

- stanje bolnikovega
imunskega sistema.

Glede na zgoraj omenjene dejavnike se
lahko okužba širi v bližino bolnega zoba,
to je subperiostalno vestibularno ali
palatinalno. Pogosto širjenje je v
primarne in naprej v sekundarne
fascialne prostore. Primarni fascialni
prostori so tisti, ki so neposredno
sosednji z izvorom odontogene okužbe.
To so vestibularni, kanini, bukalni,
submentalni, sublingvalni in
submandibularni prostori. Sekundarni
prostori so sosednji primarnim. To so
pterigomandibularni, maseterični,
površinski in globoki temporalni,
infratemporalni, laterofaringealni,
retrofaringealni ter prevertebralni.
Nevarno območje je prostor med alarno
in prevertebralno fascijo, ki zgoraj meji

na lobanjsko bazo, spodaj pa se lahko
iz njega okužba razširi v mediastinum.
Odontogena okužba se lahko širi tudi v
maksilarni sinus, kjer povroča sinusitise,
in v kost, predvsem spodnjo čeljust, kjer
povzroča osteomielitise. Prav tako je
redka, vendar potencialno smrtna
razširitev okužbe na kavernozni sinus
po anteriorni poti  preko angularne in
oftalmične spodnje vene ali po zadnji
poti preko facialne transferzalne vene
in pterigoidnega venskega pleteža.

Diagnostika

Lokalni in panoramski rtg posnetek sta
ponavadi dovolj, da natančno
ugotovimo vzrok odontogene okužbe.
Če se vnetje razširi v primarne in
sekundarne prostore, pa za diagnostiko
uporabimo CT, MR ter ultrazvok.

Zdravljenje

Principi zdravljenja odontogenih okužb
so:

- določiti resnost okužbe;
- določiti, ali gre za

celulitis ali absces;
- preveriti bolnikovo

obrambno sposobnost
organizma.

Zdravljenje poteka endodontsko,
kirurško in/ali farmakološko.
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Število zdravljenih intra- in ekstraoralnih abscesov

Farmakološko zdravljenje poteka z
antibiotiki, tekočinami, analgetiki in
prehransko podporo. Pri antibiotičnem
zdravljenju je pomembno, da je zdravilo
pravilno izbrano in predpisano v
zadostnem odmerku, primernih
časovnih presledkih in ustreznem
trajanju zdravljenja.
Mehansko odstranjevanje gnoja iz
organizma lahko poteka preko zoba -

zobne korenine z endodontskim
posegom ali odstranitvijo zoba ali pa
naredimo incizijo in drenažo abscesa.
Principi  incizij abscesov so, da se
držimo funkcionalnih in kozmetično
pravilnih lokacij tako na koži kot na ustni
sluznici, za prodiranje v globino
uporabljamo tope inštrumente ter
drenažo v času zdravljenja postopoma
odmikamo iz globine.

Zaključek

Največji zaplet odontogenih okužb
predstavljajo abscesi oz. celulitisi. Pri
formiranemu abscesu je osnovno
zdravljenje incizija in drenaža abscesne
vsebine, to je v večini primerov gnoja.
Tudi kadar zdravimo z antibiotiki, je v
večini primerov dodatno potreben še
omenjeni kirurški poseg. Abscese in
celulitise uvrščamo v nujna stanja.

Prim. doc. dr. Danijel Žerdoner,
dr. dent. med.

Oddelek za maksilofacialno
in oralno kirurgijo

Franci Pavlovič, dr. dent. med.

8. marec 2007 –

Svetovni dan ledvic

Svetovni dan ledvic je bil imenovan na pobudo

Mednarodnega združenja za nefrologijo (International

Society of Nephrology-ISN) in Mednarodne zveze

ledvičnih fundacij (International Federation of Kidney

Foundations-IFKF).

Namen svetovnega dne ledvic je širiti ključno sporočilo o
ledvičnih boleznih: da so pogoste, nevarne, in da  jih je
mogoče zdraviti. Leta 2006 so svetovni dan ledvic obeležili
prvič. Po dogovoru ga bomo obeležili vsako leto  drugi četrtek
v marcu.

Zakaj svetovni dan ledvic?

Namen svetovnega dneva ledvic je opozoriti na pomen ledvic.
Ledvice so izjemen organ. Opravljajo ključno vlogo v našem
telesu – da ostanemo zdravi in živi. Glavna naloga ledvic je
odstranjevanje strupov in odvečne vode iz našega telesa.
Vsak dan se pretoči skozi naše ledvice približno 200 litrov

krvi – količina, ki bi napolnila 20 veder! Poleg tega
vsakodnevnega opravila pomagajo ledvice pri nadzoru
krvnega tlaka, nastajanju rdečih krvničk in ohranjanju zdravih
in čvrstih kosti.  Te naloge so lepo simbolizirane v logu
Svetovnega dneva ledvic: par ledvic in tri barvne črte: rdeča
predstavlja kri, ki se filtrira skozi ledvice, modra odvečno vodo,
rumena seč, ki ga ledvice izločajo.

Pomena ledvic se pogosto ne zavedamo, dokler ne pričnejo
pešati. Kronična ledvična bolezen ( v nadaljevanju KLB) je
tiha bolezen in neopaženo napreduje do končne odpovedi.
Šele takrat se lahko pojavi vrsta simptomov in znakov. Žal je
takrat za ledvice prepozno.  Ocenjujejo, da ima KLB več ljudi,
kot si sploh predstavljamo: raziskave, opravljene na ljudeh
različnih ras na različnih kontinentih sveta so pokazale, da
ima približno 1 od 10 odraslih neko obliko ledvične okvare.

Danes se v svetu zdravi z dializo ali ima ledvični presadek
okoli milijon in pol bolnikov.  Ocenjujejo, da bo do leta 2015
zaradi kroničnih ledvičnih in kardiovaskularnih bolezni umrlo
36 milijonov ljudi. Stroški zdravljenja  bodo zaradi te
epidemiološke situacije ogromni.

Kaj je značilno za kronično ledvično bolezen?

Glavna vzroka za KLB sta danes sladkorna bolezen in
povišan krvni tlak. Ljudje s KLB prej zbolijo zaradi povišanega
krvnega tlaka,  srčnega infarkta in možganske kapi. Če se
delovanje ledvic pri teh bolnikih toliko poslabša, da ne
opravljajo več svoje naloge, je potrebno njihovo delovanje
nadomestiti. Bolniki potrebujejo eno od oblik nadomestnega

marec 2007.p65 6.3.2007, 7:3925



Splošna bolnišnica Celje

26

zdravljenja: hemodializo (zunajtelesno čiščenje krvi),
peritonealno ali trebušno dializo (čiščenje krvi s pomočjo
raztopin, ki si jih bolnik vtoči v trebuh preko katetra) ali
transplantacijo, tj. presaditev ledvice mrtvega ali živega
darovalca.

Na srečo lahko zgodaj in preprosto odkrijemo KLB. Bolniku
moramo izmeriti krvni tlak, določiti vrednost kreatinina v krvi
ter količino izločenih albuminov ali beljakovin v seču. Ko
odkrijemo KLB, lahko s spremenjenimi življenjskimi navadami
in zdravili upočasnimo ali celo ustavimo slabšanje ledvične
funkcije.

Bolniki s kronično ledvično boleznijo imajo 100-krat večje
tveganje za prezgodnjo smrt zaradi kardiovaskularnih bolezni,
kot je pa tveganje, da pridejo na dializo. Zgodnje odkrivanje
in zdravljenje teh bolnikov ne pomeni samo, da napredovanje
KLB upočasnimo ali ustavimo, temveč da pomembno
zmanjšamo incidenco kardiovaskularnih bolezni, ki so danes
glavni vzrok prezgodnje smrti po vsem svetu.

Kako bomo obeležili Svetovni dan ledvic pri nas?

Na Svetovni dan ledvic bodo opozarjali posterji na vidnih
mestih, prav tako posebni vprašalniki, na katere bo lahko
odgovoril vsak, da bo preveril svoje razumevanje delovanja
ledvic in kronične ledvične bolezni. Na voljo bodo tudi kratke
informacije v pisni obliki. Pričakujemo tudi aktivnosti Društva
ledvičnih in dializnih bolnikov, ki bodo na nekaterih javnih

mestih razdeljevali gradivo in merili krvni tlak.

V dogovoru s predstojnico bolnišničnega laboratorija, mag.
Štefko Krivec, bomo v naši bolnišnici s prehodom na nov
informacijski sistem imeli možnost izraziti oceno ledvične
funkcije s pomočjo ocene glomerulne filtracije po matematični
formuli (eGFR). Izračun temelji na vrednosti serumskega
kreatinina, starosti, spolu in rasi preiskovanca. Normalna
vrednost za odraslega je več kot 90 ml/min/1,73m2. Vrednost
pod 60 ml/min/1,73 m2, ki traja 3 mesece ali več,  potrjuje
kronično ledvično bolezen. Za dokaz kronične ledvične
bolezni nam služijo tudi: povečano izločanje albuminov v seču
(MAU/kreat stalno več kot 2,26 g/mol), pozitivni proteini na
testnem lističu in pozitiven sediment seča (večkrat pozitiven
izvid 3 mesece ali več).

Kaj lahko sami storimo za zdravje ledvic?

Če do sedaj nismo imeli težav z ledvicami ali nismo dedno
obremenjeni z ledvičnimi boleznimi, zadostuje zdrav
življenjski slog in obdobne meritve krvnega tlaka. Če imamo
povišan krvni tlak, sladkorno bolezen, bolezen srca in ožilja,
določene krvne ali sistemske bolezni, stalno jemljemo
zdravila, ki so škodljiva za ledvice, opazimo otekline,
spremembo v barvi seča, ali če smo starejši od 60 let, potem
je potrebno določiti vrednost kreatinina v serumu, oceniti
ledvično funkcijo s pomočjo izračuna glomerulne filtracije,
opraviti preiskavo seča s testnim lističem, preiskavo
sedimenta seča ter določiti količino izločenih albuminov v
seču. Če so prisotni kriteriji za kronično ledvično bolezen, je
potrebna nadaljnja obravnava pri osebnem zdravniku ali
internistu, v bolj napredovalih stopnjah in ob zapletih pa pri
nefrologu.

Veliko bomo naredili že, če si bomo 8. marca 2007 izmerili
krvni tlak!

Andrej Drozg, dr. med.
Oddelek za ledvične bolezni s centrom za dializo

MODRE MISLI

»Vsak napredek se začne pri
posamezniku.«

Henry Ford

»Ne premišljuj o tem, česar nimaš.
Premišljuj o tem, kaj lahko narediš s tem,
kar imaš.«

Ernest Hemingway
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Ambulantna operacijska soba

kot ogledalo celotne kirurške

službe v bolnišnici Celje
Zagotavljanje varnosti pacienta

 »Dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe je osnovna človekova pravica, ki jo priznavajo in spoštujejo Evropska unija,
vse njene inštitucije in državljani Evrope. V skladu s tem dejstvom imajo bolniki pravico pričakovati, da bo ves trud
vložen v zagotovitev njihove varnosti kot uporabnika vseh zdravstvenih storitev.« (Luksemburg, 5. april 2005)

Medicinske sestre v ambulantni operacijski sobi vedno težje
zagotavljamo varnost pacientov, saj število obiskov zaradi
potrebe po operativnem posegu strmo narašča. Čas, ki ga
ima  operacijska medicinska sestra na voljo za oboperativno
zdravstveno nego enega pacienta, je tako skrajšan, da je
kakovost oboperativne zdravstvene nege postavljena
pod vprašaj. S tem pa seveda tudi varnost pacienta, ki
smo jo dolžni zagotoviti, in je njegova osnovna pravica.
Od leta 2000 smo v ambulantni operacijski sobi (v
nadaljevanju AOS) opravili povprečno 13454 posegov letno,
to je 1121 posegov mesečno. Tako se število pacientov v
enem dopoldnevu giblje od 20 do 40, kar pomeni, da imamo
za  posameznega pacienta na voljo od 9  do 18 minut.

V ambulantni operacijski sobi se v večji meri srečujemo s
pacienti v predoperativnem in pooperativnem obdobju, kjer
je temelj naših prizadevanj ustvariti klimo  zaupnosti,
vzajemnosti in varnosti. Neprestano menjavanje in
raznolikost populacije pacientov, vse od starosti (dojenčki,
otroci, mladostniki, odrasli, starostniki), narodne pripadnosti
(tujci), splošnega zdravstvenega stanja in trenutne
življenjske situacije (zaporniki, alkoholiki, agresivni-nemirni,
suicidalni, pacienti s posebni potrebami in kako drugače
prizadeti ljudje) narekuje izreden tempo dela.

Najpogostejše negovalne diagnoze v oboperativni
zdravstveni negi, ki močno vplivajo na varnost pacientov v
AOS so:

� pomanjkanje znanja,
� strah,
� zvišana možnost poškodb,
� zvišana možnost okužbe.

Pri negovalni diagnozi »pomanjkanje znanja« mislimo na
otežkočeno sprejemanje informacij (visoka ali nizka starost,
bolezen) in na slabo informiranost, ker pacienti dostikrat ne
vedo, zakaj so bili napoteni v čakalnico ambulantne
operacijske sobe.

Napeto vzdušje je idealna podlaga strahu, ki ob pomanjkanju
informacij, neznanem okolju in pričakovanju bolečine hitro
dobi velik razmah. Komunikacija med medicinsko sestro in
pacientom je tako otežkočena, saj strah močno vpliva na
sposobnost pomnjenja ter dojemanja navodil in pojasnil.
Kaj lahko v okviru zdravstvene nege k temu doprinese
medicinska sestra v ambulanti operacijski sobi?
Govorjenje in poslušanje kot osnova refleksivnosti je
temeljna dejavnost človeka, v vsakdanjiku je za to
potrebno zagotoviti čas. V zdravstveni negi je tega še
vedno malo in še velja pravilo, da je potrebno delati, ne
govoriti (Pahor, 2001).
V komunikaciji tako ne sme biti prostora za nestrpnost in
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aroganco do ljudi, ki od zdravstvenega osebja pričakujejo
pozornost in zagotovljen občutek varnosti.
Kljub vsem aktivnostim zdravstvene nege in našim
prizadevanjem  za varnost pacienta, le-to ogrožajo tudi
neprimerni prostori za izvajanje operativnih posegov:

x premajhni, nefunkcionalni prostori, ki ne
dopuščajo intime in dostojanstva pacientom,

x zastarela oprema, ki otežkoča učinkovito
čiščenje in razkuževanje,

x neprimerna razsvetljava,
x neprimerno zračenje prostorov,
x drugo.

Za pacienta operativni poseg predstavlja »zvišano možnost
okužbe«, zato si mora celoten zdravstveni tim prizadevati
vzdrževati aseptične pogoje dela. Med vzroki za okužbo
rane v AOP lahko izpostavimo  predvsem:

� veliko število pacientov,
� stalno menjavanje gostujočega

zdravstvenega osebja (študentje medi-
cine in zdravstvene nege na praksi,
zdravniki sekundariji, nadzorni
specialisti,…),

� nepoznavanje aseptičnega vedenja,
� neupoštevanje same asepse,
� nepravilno pripravo operativnega polja,
� pomanjkanje osebne higiene pacienta,
� drugo.

V operacijski sobi si moramo zato prizadevati za čim manj
(gostujočega) zdravstvenega osebja, čim manj glasnega
govorjenja ter hitrega gibanja, ki povzroča nepotrebno
valovanje zraka (povzeto po: Fabjan M, Goltes A, Šuligoj Z,
Rebernik M. M, 2005).
Dinamika dela v AOS ne zadovoljuje teh standardov, saj
delo poteka neprekinjeno. Tako večina ostalih aktivnosti
v AOS, kot na primer praznjenje košev za smeti, menjava
vreč za perilo, transport sterilnega in nesterilnerga
materiala, itd. poteka v istem času kot proces
oboperativne zdravstvene nege.
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Vsakodnevno pogosto menjavanje ljudi  ter število opravljenih
posegov  prav tako ogrožata posameznega pacienta v smislu

o slabšega nadzora odgovornega kirurga nad mlajšimi
kolegi, ki so v procesu učenja,

o večje možnosti zamenjave pacienta, mesta
operacije ali zamenjave preparatov za  morebitne
histološke, citološke, mikrobiološke  in druge
preiskave,

o večje nevarnosti nepravilnega ravnanja s

Z dobrim pregledom nad potekom dela v AOP lahko
operacijska medicinska sestra opozori na mnoge
nepravilnosti, vendar je skrb za aseptične pogoje dela in
varnost pacienta prepogosto prepuščena v odgovornost
izključno njej. Tudi izobraževanje zdravniškega
»podmladka« ni v domeni operacijske medicinske sestre,
ki pa dostikrat to počne, da bi zaščitila varnost pacienta
in njegove pravice do kakovostne in celovite zdravstvene
oskrbe.

V smeri prizadevanj zagotavljanja pacientove varnosti se
moramo zavedati  dejstva, da za pacienta ni velikih in
malih operativnih posegov - zanj je njegov prav gotovo
največji.
Ko pacient vstopi v prostor AOS, se razgleda naokoli in pravi:
»A na vas so pa čisto pozabili!?« ali »Tukaj se pa že 30
let ni nič spremenilo!« ni njegov namen kritizirati ali žaliti
nas. Pacient preprosto sprašuje: »Ali je tukaj zame dovolj
varno?«

potrebnimi aparaturami (kot je namestitev manšete
aparata za krvno stazo ali  nevtralne elektrode pri
elektrokoagulaciji),

o večje možnosti napake v dokumentiranju, ki je zelo
pomembno, saj določa odgovornost vsakega
posameznika v zdravstvenem timu,

o slabšega ali pomanjkljivega nadzora nad
dogajanjem v čakalnici.

Dostikrat pa brez komentarja ostajamo tudi od izjavah, kot
so:
»Vsak kmet, ki oddaja mleko, ima lepše urejeno, kot pa
vi vaše operacijske prostore!!!« Ali:
»Tole je pa nekaj zelo starega,« (kaže na stari, že dolgo ne
več rabljeni sterilizator sredi AOS) in še doda: »po gumbih
sodeč, bi rekel, da je star več kot 60 let.« In: »Tole tu je
pa višek sramote celjske bolnišnice« ipd. Morda imajo
ustrezne odgovore za te izjave in takšno stanje  v AOS
odgovorni!? Mi jih nimamo.
Medicinska sestra v AOP lahko stori vse, da v pacientu
vzbudi občutek varnosti in mu v okviru danih možnosti to
varnost zagotovi, vendar slaba organizacija, izreden tempo
dela in zastarela oprema tem 13454 pacientom letno
pripovedujejo svojo zgodbo o varnosti!

Renata J. Roban, dipl. m. s.
Oddelek za skupne potrebe kirurgije
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Medpoklicno sodelovanje v

zdravstvenem timu
Poslanstvo zdravstvenih delavcev,
zdravnikov, medicinskih sester in ZT (v
nadaljevanju MS/ZT) je krepitev
zdravja, preprečevanja bolezni in
posredovanje  zdravstvenih storitev
vsem tistim, ki jih potrebujejo.  Zdravje
je temeljna človekova pravica, ki
omogoča posamezniku, da živi srečno,
ustvarjalno in je sposoben
najrazličnejših aktivnosti.
Zdravnik ter MS/ZT se najpogosteje
srečujejo s človekom v najtežjih
trenutkih, z njegovimi največjimi
stiskami in problemi, podnevi ali ponoči,
vse dni v letu, v čakalnici, v bolnišnici
ali celo na njegovem domu - takrat
postane  bolnik. Zdravstvena nega (v
nadaljevanju ZN) in medicina sta
disciplini, ki se srečujeta v vsakdanji
praksi. Medpoklicno sodelovanje MS/ZT
in zdravnikov je povezano s kakovostno
zdravstveno obravnavo, z
zadovoljstvom bolnikov in zaposlenih,
z večjim ugledom obeh poklicnih skupin
v splošni javnosti in večjim zaupanjem
prebivalstva v zdravstveni tim. Za dobre
odnose na delovnem mestu lahko
poskrbimo sami, če se zavedamo, da
smo del profesionalnih okolij, in da je
za spremembe potrebno veliko poguma
in vztrajnosti. Rajši se oklepamo starih
navad, novega se bojimo oz.
zavračamo, ker prinaša nova vprašanja,
izzive in terja odgovore.

Medsebojni odnosi, ki izžarevajo
spoštovanje, zaupanje, odkritost,
poštenost, empatijo, verodostojnost in
človeško toplino, so temelji za dobro
sodelovanje med zdravnikom, MS/ZT in
obratno. Za kakovostno zdravstveno
storitev je pomembna enakopravna
vloga sodelujočih v timu, glede na
strokovno usposobljenost, iz katere
izhaja odgovornost posameznika za
opravljeno storitev. Največkrat pa se
pojavi vprašanje:
- do kje,
- kdaj in
- zakaj
je kdo odgovoren za svoje delo.
Pomembno je, da so vloge vseh
natančno opredeljene. Odgovorni
nosilec dejavnosti je praviloma
zdravnik, ki odreja naloge in skrbi za
uresničevanje zastavljenih strokovnih
ciljev. To ne pomeni, da mora biti MS/
ZT v podrejenem položaju, ker je
pomembno, da tim deluje v skladu s
temeljnim poslanstvom:
- skrb za zdravje,
- kakovostno opravljena storitev in
- lajšanje trpljenja slehernega

bolnika.

V medsebojnih odnosih upoštevajmo
drug drugega, priznajmo  si
nenadomestljivost v timu, naučimo se
drug drugega poslušati in slišati.

Navodila za delo v timu morajo biti
povedana natančno in strokovno
neoporečno, ker je za slab rezultat
naročene storitve največkrat kriva slaba
komunikacija (s premalo podatki, ki niso
dovolj natančno opredeljeni). Zdravniki
ter MS/ZT so strokovnjaki vsak na
svojem področju. Žal pa pogosto ne
znamo zagovarjati in predstaviti svojega
dela, se povezati, priznavati
pomembnosti ZN v celostni obravnavi
bolnika, upoštevati vsakega
posameznika v timu in biti na svoje
dosežke ponosni. Večina problemov, ki
nastanejo v timu, naj bi se reševala s
pogovorom, ki mora biti iskren in
spoštljiv ter dati vsakemu možnost, da
izrazi svoje mnenje. Moramo se
prilagajati drug drugemu, če želimo
imeti dobre odnose v timu. Pomembno
je tudi spoznanje, da ti odnosi niso tako
slabi, vendar je potrebno še veliko dobre
volje in ljudi, ki so samozavestni,
svobodni, se znajo postaviti zase, znajo
ceniti druge in vedo, kaj hočejo.
V tem sestavku sem navedla nekaj
spoznanj in mnenj strokovnjakov, ki so
se udeležili 7. simpozija z naslovom
Sodelovanje v zdravstvenem timu med
medicinskimi sestrami in zdravniki, ki je
potekal 4. 12. 2006 v Ljubljani.

Bojana Boršnak, SMS
Oddelek za žilno kirurgijo

Popravek

V prejšnji številki Monitorja (letnik 4, številka 5, december 2006) je  v članku »Uveljavitev zadnjih sprememb  Zakona o
zdravniški službi« prišlo do  napake.

Pri opisu prejšnje pravne ureditve dežurstva je napačno zapisano, da so bile neefektivne ure dežurstva vrednotene  v višini
30 % plače delovnega mesta, za katero se dežurstvo opravlja. Pravilen podatek je, da so bile neefektivne ure vrednotene v
višini 90 % plače delovnega mesta.  Za neljubo napako se bralcem opravičujem.

Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Kadrovsko splošna služba
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Dohodnina - naš vsakdan
Z novim letom je v Sloveniji pričela veljati cela vrsta
prenovljenih davčnih zakonov. Med njimi tudi nov Zakon o
dohodnini. To je  zakon, v katerem se lahko oz. se mora najti
vsak Slovenec (ali kot zavezanec ali kot vzdrževani družinski
član). Brez tega davčnega vira država ne bi imela rednih
prilivov denarnih sredstev, državljani pa ne države.
Dohodnina predstavlja namreč okoli 17% delež vseh vplačil
davkov in drugih obveznih dajatev, ki jih pobira davčna
uprava. Ker je Zakon o dohodnini obsežen zakon, v
nadaljevanju navajam le dve stvari, ki sem jih sama kot oseba,
ki prejema plačo, v novem zakonu najprej pogledala, in to
sta:

1. Lestvica za odmero dohodnine

V nadaljevanju sta prikazani lestvici za leto 2006 (star zakon)
in 2007 (nov zakon).

Lestvica za odmero dohodnine za leto 2006 (v SIT)

Lestvica za odmero dohodnine po novem zakonu, ki se
uporablja za izplačila v  letu 2007 (v EUR)

2. Davčne olajšave

Pri davčnih olajšavah je prišlo do naslednjih sprememb:
- Splošna olajšava se je povečala (leto 2006 -

604.330 SIT; leto 2007 - 2.800 €) in še vedno pomeni
zmanjšanje letne davčne osnove.

- Osebne olajšave:   nov zakon ohranja osebne
olajšave (npr. za invalide s 100 % telesno okvaro,
osebe po dopolnjenem 65. letu starosti itd.).

- Posebna osebna olajšava: zadržane so posebne
olajšave za samozaposlene v kulturi, samostojne
novinarje in študente, pri čemer je posebna olajšava
za študente izenačena z zneskom splošne olajšave.

- Posebna olajšava: rezidentom, ki vzdržujejo
družinske člane, se prizna zmanjšanje letne davčne
osnove v določenem znesku. V nadaljevanju  je
prikazana primerjava med starim in novim zakonom:

- Nestandardne olajšave  novi zakon odpravlja.
Črtane so tako olajšave za različne namene in
olajšave za zneske, plačane za rešitev
rezidentovega stanovanjskega problema, ki so
nadomeščene z večjo splošno olajšavo in blažjo
progresijo. Za plačila, ki jih je rezident namenil
splošno koristnim namenom (npr. donacijam) se je
po prejšnjem zakonu lahko osnova za dohodnino
zmanjšala za ta plačila, vendar ne več kot 0,5 %
individualne davčne osnove. Ta olajšava je
nadomeščena z novim določilom, da lahko davčni
zavezanec rezident nameni del svoje dohodnine za
splošno koristni namen (določen v Zakonu o
dohodnini) in s tem sam določi porabo svoje
dohodnine.

In kako bo z letno napovedjo dohodnine za leto 2006?
Za letno davčno napoved veljajo še vse olajšave, lestvice in
ostale določbe starega zakona. Bistvena sprememba pa je
v postopku napovedi letne dohodnine. Davčni organ bo
namreč že za leto 2006 poslal zavezancem  do 31. 3. 2007
predizpolnjeno napoved na podlagi kontrolnih podatkov, ki
so jih bili obvezani posredovati  na DURS plačniki davka
(npr. delodajalci in ostali) že do konca januarja. Zavezanec
bo v prejeto napoved vpisal manjkajoče podatke oz. vpisane
podatke popravil, ter jo podpisano vrnil davčnemu organu
najkasneje do 30. 4. 2007. Če predizpolnjene napovedi
zavezanec do 31. 3. 2007 ne prejme, jo mora vložiti sam in
jo do 30. 4. 2007 dostaviti davčnemu organu. Davčni organ
bo izdal odločbo najkasneje do 31.10.2007.

Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
Finančno ekonomska služba
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Nova navodila za izvedbo

donacijskega postopka
V Splošni bolnišnici Celje so 1. februarja 2007 začela veljati
Navodila za izvedbo donacijskega postopka. Navodila
določajo postopek in ravnanje odgovornih oseb pri obravnavi
in sprejemu donacij Splošni bolnišnici Celje.
Najpomembnejša novost je določitev skrbnika donacijske
pogodbe, katerega skrb bo, da se donacijska pogodba v celoti
izvrši in predmet donacije preda namenu.

Poleg opisanih faz donacijskega postopka navodila
opredeljujejo posamezne vrste donacijskih postopkov:
doniranje finančnih sredstev za izobraževanje, doniranje
finančnih sredstev za opremo, doniranje opreme in posebej
doniranje računalniške opreme.
Vlogi za odobritev strokovnega izobraževanja mora
predlagatelj vedno priložiti izjavo donatorja in program
izobraževanja ter navesti vrsto in višino stroškov
izobraževanja, ki naj se krijejo iz doniranih sredstev. Izplačajo
se namreč lahko samo predhodno odobreni stroški in le v
višini, ki je bila odobrena.
Tudi pri doniranju finančnih sredstev za opremo ni posebnih
sprememb. Šele po prejemu doniranih sredstev nabavna
služba izvede postopek nabave opreme, ki je v skladu z
veljavnimi predpisi o javnem naročanju.
Nekoliko daljši postopek je predpisan za doniranje opreme.
Pooblaščena oseba mora v vlogi obrazložiti tudi namen in
razloge za prevzem donacije ter priložiti pisno soglasje

strokovnega direktorja k prevzemu donacije. Še pred
odobritvijo donacije vlogo obravnavajo strokovne službe
zavoda (služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje,
finančno ekonomska služba, pravna služba, druge strokovne
službe) in direktorju predložijo pisno mnenje. Na podlagi
pisnih mnenj direktor odloča o odobritvi predlagane donacije.
Pri primopredaji opreme mora biti prisoten predstavnik
nabavne službe, pri primopredaji medicinske opreme pa tudi
predstavnik službe za investicije, preskrbo in vzdrževanje.
Inštalacijo donirane medicinske opreme lahko opravi izključno
donator ali pooblaščeni serviser ob prisotnosti predstavnika
bolnišnice.
Kar zadeva doniranje računalniške opreme, se izvede v
skladu s posebnimi navodili, ki jih sprejme direktor. Za izvedbo
postopka je pooblaščen vodja informatike.

V skladu s poslovno politiko zavoda o prejetih donacijah
obveščamo tudi javnost. Praviloma le s pisnim obvestilom,
ki ga naslovimo na medije, prevzem donacije v višini nad
4000 € pa je lahko izveden tudi javno, v prostorih zavoda, na
željo donatorja pa tudi izven zavoda. Donacijo v imenu zavoda
prevzame direktor ali druga oseba, ki jo direktor za to
pooblasti.

Suzana Prezelj, viš. upr. del.
Direkcija

Novost v naši knjižnici
Z veseljem lahko poročam, da smo v knjižnici letos ponovno
obogatili zbirko elektronsko dostopnih revij in podatkovnih
baz. Od januarja dalje je naša knjižnica namreč vključena
tudi v slovenski konzorcij za dostop do baze SpringerLink
(področje Journals), ki omogoča dostopanje do elektronskih
izdaj revij enega največjih evropskih založnikov Springer
Verlag. Od 1653 revij, ki so dostopne v polnih besedilih, jih je
nekaj sto s področja medicine in sorodnih ved. Dostop je
mogoč na spletni strani http://www.springerlink.com/journals/
, in sicer z vsakega računalnika v bolnišnici, ki ima dostop do
interneta (nadzor dostopanja z IP naslovom).

Poleg te novosti so v letošnjem letu še vedno na
voljo tudi vse ostale podatkovne baze, do katerih smo imeli

dostop •e v preteklih letih:

• ScienceDirect (področje Journals – subject
collection Medicine and Dentistry:  http://
www.sciencedirect.com/)

• UpToDate (http://www.utdol.com/utd/index.do)

• MD Consult (Core collection : http://
home.mdconsult.com/)

• EBSCO (http://search.ebscohost.com/)
• ProQuest (http://home.izum.si/izum/ft_baze/)
• Web of Science & Science Indicators (http://

home.izum.si/izum/ft_baze/)

Večina navedenih baz ponuja znanstvene in strokovne članke
iz revij v polnih besedilih, razen UpToDate, ki je zbirka kliničnih
smernic, MD Consult poleg člankov iz revij ponuja še temeljne
učbenike, klinične smernice, bazo zdravil in navodil za
paciente, Web of Science pa je baza citiranosti. Baza
SpringerLink prav gotovo pomeni veliko obogatitev v naši
ponudbi, zato upam, da vam bo dobrodošla.

Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica
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Atlantis Andreja Strahovnika
Vam je zadnje čase med srebanjem kavice ali kratkim
prigrizkom v kavarni naše bolnišnice pogled ušel na stene?
Vas je presenetila razstava izbranih fotografij podvodnega
sveta, ki jih ponavadi občudujemo v poljudno znanstvenih
revijah? Ste se vprašali, kdo je njihov avtor?

Z razstavo, ki jo je poimenoval Atlantis, Andrej Strahovnik,
specialist kirurgije, zdravnik, ki dela na našem
travmatološkem oddelku, opozarja na lepoto in krhkost
svetov, ki nas obdajajo. Na nevarnosti, v katerih se zaradi
našega ravnanja znajdejo celi ekosistemi, narava, ki jo želimo
pokazati tudi svojim otrokom in vnukom, za njeno ohranitev
pa naredimo bore malo.

Z otvoritve razstave (Andrej Strahovnik je četrti z leve)

Nekaj podob, ki jih v svojih globinah skrivata Jadransko in Rdeče morje
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Kot fotograf se je v naši bolnišnici predstavil že pred leti, ko
je v mali jedilnici razstavljal podobe daljnih dežel: pisane
tržnice, sanjske plaže, obraze otroške nedolžnosti in
življenjske modrosti, podobe narave. Razstava, ki je
marsikomu ostala v spominu zaradi motivov, kakovosti, morda
tudi presenečenja, da njihov avtor sicer deluje med nami.

Fotografija je stalna spremljevalka Andreja Strahovnika vsaj
že dvajset let. Uročila ga je v osnovnošolskih letih in od takrat
ji posveča dobršen del svojega življenja. Je samouk, ki je
svoj talent obrusil na tečajih, številne dragocene napotke in
skrivnosti mojstrov fotografije pa nabiral med obiski
fotografskih razstav. Skozi objektiv najraje lovi trenutke
gibanja in dela izrazne portrete. In nekaj časa se je resno

ukvarjal z mislijo, da bi se povsem profesionalno ukvarjal z
reportažno fotografijo. Prva leta službovanja v medicini je to
celo počel, ampak na koncu je fotografija ostala le ljubica.

Zaradi fotografije je postal popotnik. V lovu za lepimi kotički
in dobrimi fotografijami je obiskal že vse celine. Za tri mesece
in več na leto si je oprtal nahrbtnik in odkrival kraje, ki jim
turistična industrija še ni vzela duše ter v objektiv lovil trenutke,
ki so neponovljivi. Afrika - pisana, sončna, polna življenja, je
v njem pustila najglobljo sled. Čeprav tudi vtisi z ostalih celin
niso skorajda nič manj močni. Vsaka dežela je namreč svet
zase, ki ga je prevzel na svoj, prav poseben način. Z vsako
je povezana kakšna zgodba. In niso vse tako romantične,
kot si predstavljamo tisti, ki se v eksote še nismo podali.

Ujeti trenutki s potovanj po svetu
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Na njegovih potovanjih ga je resnično popolnoma prevzel le
pragozd ob Amazonki. Tako zelo, da je hotel ostati. Indijansko
ljudstvo, ki živi ob enem izmed njenih pritokov, v porečju reke
Orinoko, ga je po mesecu dni, ki ga je preživel z njimi, hotelo
imeti za svojega zdravnika. Zbrali so prstne odtise (zaradi
nepismenosti) in pri oblasteh vložili prošnjo za izdajo delovne
vize. Ker pa so na tem prostoru bogata nahajališča nafte,
nad katerimi skrbno bdijo Američani in odganjajo vse mogoče
navidezne in resnične grožnje, se ta zgodba ni končala z
želenim koncem.

V časih, ko svet še ni bil globalna vas in si za pot po tujih
deželah potreboval dolgotrajne priprave, načrtovanje,
pridobivanje vstopnih viz, je bila prav fotografija tista, ki je
oplemenitila besede, približala ljudstva, običaje in celine,
vzbujala skomine in razburjala domišljijo. Takrat je v eksote
potovala le peščica Slovencev, ki so potem po Sloveniji
pripravljali predavanja, potopise, objavljali fotografije in se

nekaj mesecev po vrnitvi iz tujine praviloma srečevali na
zdravljenju na Infekcijski kliniki v Ljubljani. Andrej Strahovnik
je bil eden izmed teh. Svoje reportaže in fotografije skritih
krajev sveta je objavljal v številnih revijah: v Gei, Vivi, v knjigi
Klinična nevrološka preiskava ter v reviji Adrie Airways - AA,
ki je na našem prostoru veljala za prestižno. Na ogled pa je
svoje fotografije postavil na razstavah v Celju, Žalcu in
Ljubljani.

Sedaj že pet, šest let ne potuje več v eksotične kraje. Ostaja
pa zvest fotografiji. Dobre posnetke lovi pod vodo, v svetu,
kjer veljajo drugi zakoni, kjer si in nisi sam, kjer se v tišini in
stanju lebdenja odprejo drugi čuti. In ker očitno ljubi izzive,
se zdaj podaja še v višave. Leti s športnim letalom in ponovno,
kajpada, fotografira.

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

Strokovno srečanje CORNAC
(Congress of the European Operating Room

Nurses Association) v Dublinu in

avantura po Irskem
V mesecu maju lani smo se udeležile 4. evropskega kongresa
operacijskih medicinskih sester. Potekal je od 25. - 28. maja
v mestu Dublin na Irskem.  Predavanja in posterje različnih
tem operacijske zdravstvene nege so predstavile kolegice iz
številnih evropskih držav: Švedske, Švice, Norveške, Finske,
Cipra, Danske, Izraela, Nizozemske, Španije, Grčije,
Islandije, Nemčije, Italije, Slovenije…. Na otvoritvi kongresa
nam je med drugimi zaželela dobrodošlico tudi predsednica
republike Irske. Predstavnice Slovenije smo bile deležne
posebnega sprejema pri veleposlaniku Republike Slovenije
na Irskem. V uvodnem predavanju je gospa Irini Antoniadou
(Švedska), predsednica EORNA (European operating room

nurses association), podala smernice vizije perioperativne
zdravstvene nege. Ob poslušanju predavanj sem se strinjala,
da pri našem delu poskušamo slediti evropskim tokovom in
se lahko primerjamo z njimi. Srečujemo se s podobnimi
težavami in vprašanji. V večini evropskih držav primanjkuje
medicinskih sester na delovnih mestih, pogosti so stresi,
prisotno je izgorevanje. Poudarjen je bil pomen komunikacije,
uporaba sodobne informacijske tehnologije v praksi
zdravstvene nege in za področje izobraževanja.  Prijetna
druženja so se po predavanjih nadaljevala v različnih pubih
in na slavnostni večerji. Lepa priložnost za poznanstva in
izmenjavo izkušenj.
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V družbi inštrumentark iz Londona

Kljub natrpanemu urniku predavanj smo si ogledali lepo
mesto Dublin. To je središče z bogato kulturno in zgodovinsko
dediščino. Znamenita in dragocena Knjiga iz Kellsa (Book of
Keells), ki velja za najlepšo knjigo na svetu, se nahaja v
knjižnici Kolidža sv. Trojice (Trinity College). Iz narodnega
muzeja (National Museum) vejeta zgodovinsko srce in duh
Irske. V njem se nahaja čudovita zbirka prazgodovinskih
ročnih izdelkov, vinski izdelki iz lesa, igrače in igre iz srednjega
veka….  Stolnica sv. Patricija (St. Patrick’s Cathedral) je
veličastna cerkev iz leta 1190, z 68 metrov visokim zvonikom
in stolpom. Kilmainhamski zapori (Kilmainham Gaol), so
narodna zanimivost, ki skriva velik del irske zgodovine. Tu
so bili zaprti in usmrčeni razni uporniki. V bližini muzeja in
shrambe črne pijače Guinness Hop Store (Guinnessovo
skladišče za hmelj) se nahaja tudi velika pivovarna značilnega
Guinness piva.

na avtomobil in se odpravili na pot iz Dublina proti zahodu,
proti okrožju Offaly. Prvi del poti proti Athloni, okrog 40 km
po avtocesti, sva uvodno  spoznavali sistem vožnje po levi.

Dublin

Vsem, ki so obiskali Irsko, ostanejo topli in nepozabni spomini
nanjo. S kolegico Renato Jakob sva prvič dobili priložnost
obiskati  kongres v tujini.  Ker je potekal prav na Irskem, sva
se odločili, da  si jo zaradi njenih lepot tudi ogledava. Irska je
velika dežela in jo je v tednu dni težko prepotovati, zato sva
imeli začrtano pot, mesta in zanimivosti, ki si jih bova ogledali
v teh dneh.  V Dublinu sva najeli avto. Zadnji dan kongresa
sva se poslovili od svojih kolegic, zataknili slovensko zastavo

Irska pokrajina

Nadaljevali sva vožnjo preko otoka na zahodno stran, mimo
Kibeggana ter preko največje irske reke Shannon v Athlono
– simpatično mesto, ki leži na obeh bregovih reke, naprej do
bližnjega Clonmacnoisa, kjer je bilo eno najpomembnejših
evropskih središč sakralne in posvetne učenosti. Ogledali
sva si ostanke samostana iz 6. stol. ter okrogli stolp in
katedralo. Ob reki Shannon so se v samostanu Clonmacnoise
zbirali menihi, da bi v skupnosti živeli v skladu s krščanskimi
ideali.  Sledila je vožnja v najbolj neokrnjen in slikovit predel
Irske do živahnega mesta Galway, kjer sva se sprehodili po
lesenih mostovih in slikovitih ulicah do živahnega osrednjega
trga Eyre, srednjeveškega gradu Lynch’s Castle in
sprehajalne Shop Street. Namestitev sva poiskali v zasebnih
sobah, ki ponujajo nočitev z zajtrkom (bed & breakfast).

Galway

Po zgodnem zajtrku sva se zapeljali na sever v pokrajino
Connemara. Ta pokrajina je navdihovala številne irske
pisatelje in pesnike. Connemara so neskončne zelene
planjave in šotišča, na katerih se pasejo ovce. Tu je tudi zelo
zanimiv samostan Kylemore, ki se ponaša z zelo lepimi vrtovi,
v njem sta dekliška šola in lončarska delavnica, ki je vir
dohodkov benediktinskih redovnic, ki skrbijo za samostan.
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Vožnjo sva nadaljevali ob prelepi obali Galwayskega zaliva,
skozi mistično kraško pokrajino Burren, ki jo zaznamujeta
siv apnenec in neposeljenost, v nasprotju s tem pa najdemo
čudovito travniško cvetje, sijajno glasbo in na stotine starih
spomenikov do znamenitih navpičnih sten Cliffs of Moher
(Moherske pečine), ki se v dolžini okrog 8 km povzpnejo celo
do 203 m visoko. Po ogledu tega nenavadnega geološkega
čudeža sva nadaljevali potovanje skozi Ennis v Limerick ter
obiskali Bunratty Castle, grad iz. 15. stol., kjer je prikazano
življenje Ircev v zgodnjem 20. stol. v značilnih podeželskih in
mestnih stanovanjih. Sledila je vožnja v eno najlepših irskih
vasic Adare, ki ima očarljivo lego in s slamo krite zidanice,
kjer sva spet poiskali prenočišče v zasebnih sobah.

Značilna hiša Adare

Prijetna je bila vožnja do vasice Tralee, kjer lahko poleti na
delu železniške proge vidimo restavriran, še vedno vozeč
parni vlak nekoč ene najpočasnejših podeželskih železnic
na svetu.  Nadaljevali sva pot v Killarney, katerega značilnost
je Muckross House, v kateri je muzej in čudovita okolica
Gardens, nato je sledila vožnja po panoramski cesti, ki vodi
okrog polotoka Iveragh in jo imenujejo »Ring of Kerry«. Ta
160 km dolga krožna cesta nudi čudovite razglede na obalno
pokrajino in vodi mimo številnih predzgodovinskih in
zgodnjekrščanskih spomenikov ter nekaterih prijetnih
obmorskih letovišč, npr. Waterwill, kjer je počitnikoval Charlie
Chaplin, in Sneem, ki velja za najbolj urejen kraj. Večer in
noč sva tu preživeli tudi midve.

Waterwil

Po zajtrku je sledila vožnja na južno obalo Irske proti Corku.
Spotoma sva obiskali grad Blarney Castle, ki je povezan z
različnimi legendami. Najbolj znana pravi, da bo vsakdo, ki
lahko poljubi blarneyski kamen, čudežno obdarjen s posebno
zgovornostjo. Seveda sva to preizkusili tudi midve. Mesto
Cork je svojo zadnjo podobo dobilo v 18. stoletju, izredno
zanimiva je pokrita viktorijanska tržnica. Večerni utrip Corka
sva občutili v prelepem pubu ob značilni irski hrani in pivu.
Na stari železniški postaji  v Cobhu sva si ogledali The
Queenstown Story (muzej). Čudovita razstava prikazuje
bolečine ob ločitvi, stiske in nevarnosti, ki so jih doživljali
stotisoči tistih, ki so se v zadnjih dvesto letih izselili in odpluli
v Ameriko. Od tu je odplula tudi znana ladja Titanik, katere
usodo poznamo med drugim iz filma Titanik. Sledila je vožnja
v Cashel in tam postanek za ogled znane »Rock of Cashel«,
impresivnega narodnega spomenika, kjer se je pričelo
pokristjanjevanje Ircev. Samostan je mogočna romanska
utrdba, ki je danes v celoti spremenjena v muzej. Po ogledu
pa dalje v Kilkeny, ki je eno najatraktivnejših mest v irski
notranjosti in srednjeveški biser z mogočnim gradom in
utrjeno stolnico.
Po zajtrku sva  nadaljevali vožnjo čez Carlow  in naprej po
soteski Sally Gap v dolini dveh jezer v pogorju Wicklow.
Slikovita hribovita pokrajina velja za zelena pljuča Irske in je
bila prizorišče mnogih filmov, posnetih o Irski.
Vsak večer napornega, srečnega  potovanja sva zaključili v
značilnih pubih s kozarčkom Guinnes piva.

V pabu

Pred odhodom domov

Nato sva nadaljevali
pot na vzhodno
obalo do
p r i l j u b l j e n e g a
irskega letovišča
Brey, ki sta ga
obiskovala tudi Os-
car Wilde in James
Joyce. Od tu sva se
vrnili na letališče v
Dublinu, oddali
avtomobil in
ponosno poleteli
proti Benetkam.
Prepotovali sva več
kot 1500 km, prvič v
obliki samostojnega
avanturist ičnega
potovanja.

Irska je čudovita
dežela in izredno so

prijazni ljudje, ki si vzamejo čas za tujca. Ostali so nama
nepozabni spomini, polno doživetij, bogatih izkušenj in veliko
slikovnih prispevkov. Poskusili jih bova strniti v kratko
predstavitev.

Sonja Ramšak, dipl.m.s.
Oddelek za skupne potrebe kirurgije
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Kaj je pravzaprav sindikat

zdravstvene nege, kako deluje v

Splošni bolnišnici Celje
Pojav sindikata

Sindikalizem, smer delavskega gibanja, je nastal proti koncu
19. stol. v Franciji. V začetku 20. stol. se je razširil v Italijo,
Španijo in ZDA. Rast industrijske družbe je ustvarila veliko
blaginjo in povzročila bogatenje narodov. Delavci v vseh
industrijskih deželah so se skušali organizirati za obrambo
svoje stroke. Sindikati so pogosto imeli še drugačno vlogo:
skrbeli so za svoje člane v stiski ali nesreči. Za večino vlad je
nenadzorovano združevanje delavcev pomenilo resno
grožnjo, posebno, ko se je razvil socializem kot ideološka in
politična sila.
Delo je človekov prispevek k proizvodni aktivnosti. Delovno
silo sestavljamo delodajalci, delojemalci in samozaposleni,
pa tudi tisti, ki so prijavljeni kot nezaposleni. Gospodarstvo
deluje blizu največje proizvodne zmožnosti, če zagotavlja
polno zaposlenost. Zaradi nezaposlenosti ostane del delovne
sile neizkoriščen, izgubljen pa je tudi del proizvodnega
potenciala.
V zadnjih dveh desetletjih se je izrazito povečal delež ženske
delovne sile, in sicer na 40 – 45  %. Tedenski delovni čas se
je skrajšal, naraslo je število honorarno zaposlenih delavcev.
Značilno za gibanje delovne sile je bilo stalno zmanjševanje
števila zaposlenih v proizvodnih in trajno naraščanje v
storitvenih dejavnostih. Praviloma se ta smer razvoja ujema
z izrazito spremembo sestave proizvodnje in povpraševanja
v korist storitev. Na zaposlenost domačih pa vpliva tudi
konkurenca tujih delavcev.
Ob zaposlitvi delavec sklene pogodbo z delodajalcem in
sprejme njegova določila. Če teh določil kasneje ne izpolnjuje
ali se z njimi ne strinja oziroma ni sposoben ustrezno opravljati
delovnih nalog, ga lahko delodajalec odpusti z dela.
Posamezniki so v razmeroma šibkem položaju v primerjavi
z delodajalci. Zato je za delavce najbolj ugodno, da se
povežejo v sindikate. S tem okrepijo svoj položaj pri
dogovarjanju z delodajalci.
Sindikati so organizacije delavcev, katerih temeljni cilj je:

• zaščita in uveljavljanje ekonomskih interesov
članstva pri pogajanju o plačah in delovnih pogojih
z delodajalci ( kolektivne pogodbe);

• ukvarjajo se tudi s sklepanjem sporazumov z
delodajalci in vlado o delovnem času in socialni
varnosti delavcev ( npr. o plačanem dopustu,
postopku ob tehnoloških presežkih delavcev ali
odpustitvi z dela).

V preteklih letih se je število članov sindikata v mnogih

državah zmanjšalo. Do tega je prišlo zaradi
nezainteresiranosti in nezadovoljstva članstva s politiko
sindikatov. Drugi razlog pa je sprememba strukture delovne
sile. Število zaposlenih v proizvodnih dejavnostih, kjer je bilo
tradicionalno težišče sindikalne moči, se je zmanjšalo v korist
zaposlenih v storitvenih dejavnostih.
Vsekakor pa ima sindikat še pomembno vlogo v delovanju
narodnega gospodarstva, predvsem s svojim vplivom na
raven plač, s tem pa na proizvodne stroške in cene.

Kako pa je danes

Izboljšane delovne razmere, družbene reforme, predvsem
pa izobraževanje so prinesli zavidljiv napredek.
Izobraževanje zagotavlja, da družba dobi strokovnjake na
različnih področjih, hkrati pa daje vsem državljanom trden
temelj osnovnega znanja in spretnosti. Glavni cilj
izobraževanja je v največji  možni meri razviti talente
posameznika in šole dosegajo to na različne načine.
Predsednica sindikata Zdravstvene nege (v nadaljevanju ZN)
v Splošni bolnišnici Celje je Adela Zagoričnik, dipl. m. s.,
zaposlena v operacijski sobi ORL oddelka. Vodstvo tega
sindikata je prevzela obteženo z neprijetnimi razmerami in z
moralno oporečno preteklostjo nekdanjega vodstva sindikata.
Marsikdo bi na njenem mestu vrgel puško v koruzo, Adela
pa je človek, ki se ne ozira nazaj. Ugriznila je v grenko jabolko
in uspeh ni izostal. Članstvo sindikata ZN je  v preteklosti
upadlo, sedaj pa imamo 370 članov. To pomeni, da se je
zaupanje povrnilo: preteklost je pozabljena. Zavedati se je
treba, da en sam človek nikoli ne zmore obvladati vsega.
Solidarnost in stanovska pripadnost še vedno visoko kotirata
na »borzi vrednot«.

Delo sindikata ZN

Kot sindikalna enota delujemo od leta 1983. V letu 2007 nas
čakajo volitve za predsednico/ka  SE. Prizadevamo si
vzpostavljati dobre, enakopravne komunikacijske odnose z
vodstvom bolnišnice in z ostalima reprezentativnima
sindikatoma, ki  tudi delujeta v naši bolnišnici. Ko uvajajo
nove ali dopolnjene pravilnike, ki se nanašajo na pravice in
dolžnosti iz delovnega razmerja, smo zraven. Seznanjeni smo
s kadrovskim primanjkljajem medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov ( v nadaljevanju ms/zt), z njihovo
preobremenjenostjo in posledičnim stresom. Realnost je
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kruta: z osebjem, ki je na razpolago, je  velikokrat težko
organizirati izmensko delo. Resno in odgovorno je treba
urediti plan zaposlovanja, zagotoviti varno in prijazno delovno
okolje. Preobremenjenost zaposlenih je klic za ukrepanje,
kot posledica se pojavi nezadovoljstvo, bolniške odsotnosti
in stresne situacije med vsemi zaposlenimi.
Dodatni programi naj bi skrajševali čakalne dobe: zaposlenim
v ZN pa to veča obseg dela.
Zaposleni v ZN, člani/ce sindikata vedo, kaj vse ta sindikat
nudi. Ne bo nič narobe, če osvežim informacije:

• V kletnem delu starega dela bolnišnice imamo
obnovljene prostore. Računalnik z internetom je
dostopen vsem članom, ko ga potrebujejo.
Sestanki potekajo redno v teh prostorih.

• Po ugodni ceni organiziramo izlet in piknik.
• Različne oblike rekreacij v Top Fitu.
• Možnost kopanja in drugih storitev v slovenskih

zdraviliščih.
• Letovanja.
• Brez Zvonke ne bi spoznavali planinskih lepot

naše domovine. Da ji volje in kondicije ne bi
zmanjkalo!

• Finančna pomoč.
• Krediti.
• Vsako leto organiziramo novoletno obdarovanje

otrok in jim pripravimo  v KUD Zarja Trnovlje ogled
predstave.

• Pravna pomoč in svetovanje.
• Sodelovali smo v Gibanju za ohranitev javnega

zdravstva.
• Podali smo mnenja in pripombe na Pravilnik o izbiri

zaposlenih, ki sodelujejo pri dodatnem obsegu
dela Splošne bolnišnice Celje.

• Uspešno sodelujemo pri pogajanjih za javni sektor.

Zvonka Hercog je tudi letos pripravila pester program
pohodov, ki so vsebinsko vedno bogati in zanimivi.

Sleherna stvar se nekje začne. Tisoč ustvarjalnih pobud
vzklije v nečem drobnem, pogosto nezavednem in se
potem razrašča. Potruditi se je treba prebuditi v nas
neskončna bogastva idej na vseh koncih našega
domišljijskega sveta, ki bogati naše biti ter našo skupno
srčiko tukaj in zdaj! Pridružite se nam!

MESEC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
NOVEMBER

DESTINACIJA
Menina planina
Lepenatka – Rogatec
Storžič
Škrlatica
Bovec – rafting na Soči (2 dni)
Košutica – planina Korošica
Osp

• Nova ureditev plačevanja dežurstva in
povečanega obsega dela delavcev v ZN.

•  Dobro sodelovanje z republiškim odborom (Anica
Justin,VMS, je članica).

• Aktivno sodelovanje  predstavnice našega
sindikata s sedanjim vodstvom bolnišnice.

Leto se izteka in na marsikaterem področju moramo narediti
inventuro. Zgodilo se je veliko stvari, tako dobrih, kot slabih.
Marsikaj bi človek rad popravil, marsikaj pa bi tudi rad ponovil.
Pravimo, da se na napakah učimo, da je preteklost najboljša
učiteljica prihodnosti. Kaj bi vi v prihajajočem letu ponovili,
oziroma popravili?

Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo

Nova kavarnica

na bolnišnični

polikliniki
Konec marca bo v avli bolnišnične poliklinike pri
transportnih dvigalih vrata odprla nova kavarnica.
Uporabnikom naših storitev, njihovim obiskovalcem in
zaposlenim bo nudila pester izbor brezalkoholnih pijač,
toplih in hladnih napitkov, manjših hladnih prigrizkov ter
celo paleto slaščic iz bolnišnične slaščičarne. Prostor bo
od ostale avle fizično ločen s pregradnimi stenami in koriti
z okrasnimi rožami. Z njenim delovanjem bomo zagotovili
kakovostnejšo gostinsko ponudbo in pripomogli k
prijetnejšemu počutju naših obiskovalcev. Kavarnica počasi dobiva pravo podobo
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1.V novembru 2006 smo obiskali
oddelek za anesteziologijo in
reanimacijo v bolnišnici Maribor, z
namenom pogledati si njihovo muzejsko
zbirko starih aparatov in pripomočkov,
ki so jo postavili na ogled  v vitrinah na
hodniku pred njihovim oddelkom.
Sprejela nas je glavna sestra oddelka,
ga. Vida Vitek, z njo pa še ga. Nada
Lukič, ki je svojo poklicno pot pričela
prav v naši bolnišnici kot ena izmed
prvih sester na oddelku za anestezijo v
Celju.

Njihova zbirka je  zelo zanimiva in lepo
zložena v vitrinah, artikli tistega časa
govorijo sami zase svojo zgodbo,
oglejte si jo še vi.

Zanimivosti v pripravah na

120. obletnico bolnišnice
Slikali smo se na hodniku pred njihovim
oddelkom.

Na sliki smo, od leve na desno:

Nada Lukič
Vida Vitek
Helena Černjul
Darja Pur
Slavomir Milovanovič

Ogled smo zaključili polni vtisov in idej
za delo muzeja pri nas v Celju.

2. Muzejsko zanimive artikle iz celjske
bolnišnice smo ves november in
december dostavljali na skupno zbirno
mesto, kjer smo jih očistili, zložili in
pripravili za muzejsko arhiviranje.
Januarja smo začeli delati z muzejem
novejše zgodovine. Ga. Iris Zakovšek,
kustosinja, in njena pomočnica, ga.
Cvetka  Hofman, sta vsak artikel vpisali
v evidenčni protokol, mu izmerili višino,
širino, dolžino, označili z evidenčno
številko in fotografirali. Delo  še ni
končano, za popis nas čaka še dobršen
del zbirke, smo pa prišli do številke 1500
artiklov.
Zahvaljujem se gospe Heleni Černjul,
gospodu Julijanu Špesu in gospe Ruži
Mavrič za pomoč pri evidentiranju
artiklov z njihovih oddelkov. Iz mavčarne
imamo najstarejši pripomoček za našo
muzejsko zbirko: BERGLE z letnico
1914.

Slike:

Bergla iz l. 1914

Evidentiranje starih medicinskih
pripomočkov in aparatov

3. Zelo lepo ohranjeno medicinsko
zbirko smo dobili iz zapuščine dr. Ivana
Podpečana, ki nam jo je ljubeznivo
odstopil njegov sin. Dr. Ivan Podpečan
je bil zdravnik  splošne prakse in direktor
okrožnega higienskega zavoda, ki je bil
ustanovljen leta  1951. Zavod je bil
higiensko-epidemiološki za območje
občin Celje, Laško, Brežice, Mozirje,
Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur pri
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Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec, Velenje,
Hrastnik in Trbovlje.

Dr. Podpečan je opravljal vse
epidemiološke posle, antivenerični
dispanzer in preglede delavcev živilske
stroke ter vodil mestno higiensko
postajo in bil sanitarni inšpektor za
območje MLO Celje.
Vodil je tudi obratno ambulanto v tovarni
emajlirane posode EMO Celje.

Komplet za transfuzijo

Brizgalke in stekl. posoda

Ampule, šivalna nit v ampuli

Ampule različnih  zdravil  Ročna lab. centrifuga

Njegova krasna medicinska zbirka bo večno pričala o delu in materialih tistega
časa.

Darja Pur, ZT
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo

bolečin

Ko je Bog ustvaril medicinsko sestro
Na seminarju v sosednji državi je
študentka, ki naj bi govorila o liku
medicinske sestre, raje napisala tole
zgodbo:
Ko se je Bog odločil, da bo naredil
medicinsko sestro, je moral že prvi dan
opravljati nadure. Pa ga je obiskal an-
gel in ga vprašal: »Gospod, zakaj pa ta
model tako dolgo obdeluješ?«
»Kaj nisi videl seznama posebnih
zahtev?« je odvrnil Bog.
»Biti mora v ženski in moški podobi,
lahko naj se jo da dezinficirati, ne sme
biti iz plastike, živce mora imeti iz jekla,
širok hrbet, na katerega se da vse
odložiti – mora pa biti kljub temu drobna,
da ne bo zasedla preveč prostora v
premajhnih službenih prostorih. Znati
mora opravljati pet nalog hkrati in imeti

pri tem še vedno prosto roko.«
Angel je zmajeval z glavo in dejal:
»Toliko rok? To ne bo šlo.«
Bog je vzdihnil in dejal: »Še več težav
imam z očmi; standardni model bi jih
moral namreč imeti tri pare; z enim
parom oči mora videti skozi stene, da
med nočno službo lahko skrbi za čim
več bolniških sob, en par mora imeti na
zadnjem delu glave, da vidi tudi tisto,
kar hočejo drugi skriti, in potrebuje,
seveda, še tretji par oči, s katerimi zna
bolniku brez besed povedati: »Ne
skrbite, jaz sem tu za Vas.««
Angel je pocukal svojega gospodarja za
rokav in mu rekel: »Gospod, pojdite
malo počivat, boste jutri nadaljevali.«
Bog pa je odvrnil: »Prav zdaj ne morem
proč. Uspelo mi je narediti model, ki

skoraj nikoli ne bo zbolel, če pa že bo,
se bo sam ozdravil. Razumel bo, da 20
postelj lahko pomeni tudi 30 bolnikov in
da na 10 sistemiziranih mestih dela le
5 ljudi. Ljubi poklic, ki veliko zahteva, a
je slabo plačan in ne potrebuje mnogo
prostih sobot in nedelj.«
Angel je počasi krožil okoli modela.
»Material je premehek,« je vzdihnil.
»Je pa trpežen,« je odvrnil Bog. »Nimaš
pojma, kaj vse prenese.«
Angel se je dotaknil lica modela: »Tu je
napaka, nekaj je narobe.«
Bog pa je delal: »To ni napaka, to je
solza. Teče ob žalosti, razočaranjih,
bolečini, zaradi osamljenosti, pa tudi iz
veselja. Solza je potrebni ventil.«

Prevedla:
Majda Šlajmer-Japelj
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Tulipani za bodoče mamice
Na steni predprostora porodnega bloka, kamor na CTG
preiskave prihajajo nosečnice in skozi katerega v porodni
blok vstopajo porodnice, so konec lanskega leta zacveteli
tulipani. Ideja o tem, da bi s svojo podobo in barvami
razveseljevali, sproščali in nasploh izboljševali razpoloženje
vseh, ki vstopajo v ta prostor, je vzklila lani ob prenovi
porodnega bloka. Arhitektka Mirjam Ifko, ki si je zamislila
novo barvno podobo porodnega bloka, je namreč sprejela
izziv in udejanjila idejo glavne medicinske sestre ginekološko
porodniškega oddelka, Milice Markovič. Ta je iskala motiv,
skozi katerega bi se osebje porodnega bloka na prijeten,
domiseln in malo drugačen način predstavilo uporabnicam
svojih storitev.

Ge. Majda in Tjaša z delom ekipe porodnega bloka

S 1. februarjem pa so se v novo preobleko odele tudi naše
štorklje, ki prinašajo čestitke bolnišnice vsem novopečenim
staršem.

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

Oddelek za bolezni srca, pljuč in

ožilja dobil 4.200 €
Na pobudo Darka Žvižeja, voditelja oddaje
Šumijo gozdovi domači, je celjska televizija zbrala
donacijska sredstva v višini 4.200 evrov in jih
konec januarja podarila našemu oddelku za
bolezni srca, pljuč in ožilja. Gre za zaslužek
komercialnih telefonskih številk, ki so v živo
delovale od marca do konca lanskega leta. Temu
pa je vodstvo Televizije Celje dodalo še sredstva,
ki bi jih sicer namenili nakupu poslovnih
novoletnih daril. Slavnostna podelitev, na kateri
je simbolični ček prevzela strokovna direktorica,
mag. Frančiška Škrabl Močnik, je bila v celjskem
Narodnem domu. Donirana sredstva bo
bolnišnica porabila za nakup aparata za testiranje
vzrokov težkega dihanja.

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženjeČek je prevzela strokovna direktorica

Ideja je vzklila v obliki tulipanov, ki sta jih ob strokovni pomoči
učiteljice likovnega pouka s I. osnovne šole, ge. Brede
Špendl, na steno naslikali učiteljica bolnišnične šole, ga. Tjaša
Senica, in vzgojiteljica bolnišničnega vrtca, ga. Majda Guzej,
ki sicer delujeta na otroškem oddelku kirurških strok. Njuno
delo danes žanje občudovanje vseh, ki obiščejo prostor, v
bližnji prihodnosti, ko naj bi v cvetove tulipanov namestili slike
zaposlenih, pa bo opravljalo še informativno funkcijo.
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Veseli decemer v bolnišnici Celje
Ni zime brez snega,
pomladi brez sonca
in ne veselja,
če ga ne deliš z nekom…

Ta lepa misel nas je spremljala vse, ki smo poskrbeli, da so
bili decembrski dnevi za bolne otroke še posebej lepi. Vsak
dan je otrokom prinesel pisma presenečenj, v katerih so se
skrivale uganke, pesmice, pravljice, igrice, obiski dobrih
decembrskih mož… In knjige, družabne igre ter ljubkovalne
igrače Maja Skoka, ki jih je podaril bolnim otrokom na otroški
kirurgiji. Zanje je izvedel od svoje babice, s katero sta se
igrala »operacije«, saj je vnuka zanimalo, kaj babi počne v
službi. Preko igre je spoznal, da je v bolnišnici veliko
operiranih, poškodovanih in bolnih otrok in njim je namenil
svoje igrače, da jim ne bo dolgčas, in da bodo hitreje minili
dnevi do ozdravitve.
 Prvi je otroke v veselem decembru obiskal Miklavž in jih
individualno obdaril; v igralnico pa je postavil še nov TV z
DVD-jem (to so nam podarili Celjski vitezi).
  Z igrico Dedek Mraz in škratje so nas razveselili dijaki GCC
– smer predšolska vzgoja, ki so z igro, pesmijo in igranjem
na Orffove  instrumente očarali majhne in velike otroke.
 Tudi igrica Snežena možiclja v izvedbi dijakov SZŠ Celje je

navdušila.
  Pravljic ni nikoli preveč – uro pravljic nam je podarila še
gospa Ida Kreča iz knjižnice Pri Mišku Knjižku v Celju.
 Zelo lepo prireditev so nam podarili učenci I. OŠ Celje –
razredna stopnja in dijaki 4. letnika Gimnazije Lava Celje.
 Največje nestrpno pričakovanje je veljalo Dedku Mrazu, ki
si je vzel čas in se posvetil vsakemu malemu bolniku posebej.
S sabo je v spremstvu pripeljal otroke iz vrtca Anice Černejeve
v Celju in učence I. OŠ Celje.
Za posebno doživetje je poskrbel tudi klovn Ronald
McDonald, ki je podaril otrokom urico sproščenega doživljanja
»rokohitrskih spretnosti« in smeha.
Na koncu je otroke obdaril še Božiček.
HVALA VSEM!
 
Mali bolniki z vzgojiteljicami in učiteljicami se prisrčno
zahvaljujemo vsem, ki so z dobro voljo prispevali, da je bilo
naše doživljanje prazničnega decembra prijetnejše in
bogatejše.
 

Majda Guzej,
Vzgojiteljica vrtca Anice Černejeve Celje,

oddelek bolnišnica

Večno nerešeni problem parkiranja v SB Celje: verjetno so
znaki postavljeni na nepravem mestu.

Avtor: neimenovani opazovalec

Malo za šalo,

zelo zares

MODRE MISLI

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

Paolo Cuelho

»Resnica je kot zdravilo: lahko ga je dati
drugemu, toda neprijetno je, če ga moraš
sam pogoltniti.«

Norveški pregovor

»Veliko je majhnih stvari, ki so vredne
spoštovanja. Malo je velikih stvari, ki so
vredne občudovanja.«

Egipčanski pregovor

»Kdor hoče nekaj narediti, bo našel pot.
Kdor noče ničesar narediti, bo našel
izgovor.«

Arabski pregovor

»Ko govoriš, morajo biti tvoje besede
boljše od molka.«

Arabski pregovor

marec 2007.p65 6.3.2007, 7:4043



Splošna bolnišnica Celje

44

Letošnji novoletni malčki
Ste že pozabili letošnji prehod iz starega v novo leto, kajne!?
No, nekaj mamic in očkov pa se ga bo še dolgo spominjalo,
saj so prav v tem času privekali na svet njihovi največji zakladi.

Kot vsakega 2. januarja smo tudi letos skupaj z medijsko
hišo Novi tednik&Radio Celje ter Mestno občino Celje
pozdravili zadnjega lanskega ter prva dva letošnja
novorojenčka.

Zadnja je v letu 2006 v naši porodnišnici na svet pokukala
deklica Tjaša in s tem razveselila svojo mamico Brigito
Ramšak iz Petrovč. Prvega januarja 2007 se je v zgodnjih
jutranjih urah rodil deček Noah, ki se je skupaj z mamico
Tatjano Ravničan Ganzitti čez nekaj dni pridružil očku in
sestrici v Ločah pri Poljčanah. Druga v letošnjem letu pa je
rodila Jasmina Rihter iz Vojnika. Njene dneve od takrat
izpolnjuje deklica Eva.

Prvorojeni v letu 2007 – Noah z mamico (foto: Gordana
Possnig)

Prvorojeni Celjan v letu 2007 (foto: Gordana Possnig)

Na željo Mestne občine Celje, ki jo je letos zastopal podžupan
Stanislav Hren,  pa smo letos posebej pozdravili tudi »prvega«
Celjana, ki se je rodil v letu 2007, in sicer dečka Filipa, ki ga
je rodila Urška Srebot iz Zagrada.
Med venčkom pesmi tria Vikija Ašiča in kvarteta Grmada so
mamice prejele številna darila za svoje malčke in iskrene
želje po zdravju in sreči.

V letu 2006 smo imeli v porodnišnici Splošne bolnišnice Celje
1902 poroda, kar je 71 več kot leto poprej. Rodilo se je 1012
dečkov in 910 deklic, 20-krat sta se rodila dvojčka.

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 e-mailu). Prispevki naj vsebujejo
strokovne in akademske naslove avtorjev ter naziv
oddelka oz. službe v kateri so zaposleni. Tabele
in slike priložite ločeno na koncu teksta. Na
fotografijah, ki niso v elektronski obliki na hrbtni
strani s svinčnikom označite naslov članka h
kateremu jo prilagate.

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 13.
aprila 2007.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Kulinarični kotiček
Letos se je zaradi mile zime sezona regrata začela zelo zgodaj. Regratovi listi in korenine vsebujejo veliko železa, vitaminov
in beta karotena. Od vseh domačih rastlin ima regrat največ ljudskih imen. Znanih in zapisanih je prek 500. Francosko ime
pissenlit, „ki moči posteljo“, zelo jasno nakazuje njegovo diuretično delovanje. Hieronymus Bock je 1546 opisal njegovo
delovanje na mokrenje. V istem stoletju je nemški zdravnik Jakob Dietrich von Bergzabern (= Tabernaemontanus) rastlino
priporočal „proti težavam želodca in jeter, saj odpira zaprtje, prežene vetrove in silovito pospeši urin“.  Poleg tega pa regrat
vsebuje zanemarljivo malo kalorij.

OMLETA Z REGRATOM

Sestavine za 4 osebe:
100 g očiščenega regrata
6 jajc
80 g parmezana
90 g masla
3 žlice sladke smetane
sol
poper
manjši šopek peteršilja in drobnjaka

Priprava: Regrat temeljito operemo in odcedimo, začimbe
pa drobno nasekljamo. V primerni posodi segrejemo
tretjino masla in na njem na hitro prepražimo ter nato
zdušimo regrat. Začinimo ga s soljo in poprom. Polovico
ga ohladimo, polovico pa shranimo na toplem. Jajca
stepemo, jim primešamo sladko smetano, hladni regrat,
sesekljan peteršilj in drobnjak ter malo popra. V ponvi
segrejemo preostalo maslo in na njem spečemo štiri
sočne omlete, ki jih med pečenjem še posolimo. Vsako
omleto potresemo s preostalim toplim regratom in grobo
naribanim parmezanom.

RIŽOTA Z REGRATOM

Sestavine:
260 g riža
100 g regrata
1 manjša čebula
3 žlice olivnega olja
0,6 dcl belega vina
60 g parmezana
40 g masla
3 žlice sladke smetane
približno 1 l zelenjavne jušne osnove
1 strok česna
sol in poper

Priprava: Regrat očistimo, operemo in dobro odcedimo.
V široki posodi segrejemo olivno olje in na njem
posteklenimo sesekljano čebulo in česen ter ju zalijemo
z vinom. Temperaturo povišamo na maksimum, tekočino
med mešanjem povsem pokuhamo, nato dodamo riž in
med mešanjem pražimo dve minuti. Prepražen riž zalijemo
z zajemalko vroče jušne osnove, potem pa med mešanjem
kuhamo, da se tekočina povsem vkuha. Rižoto posolimo
in prilijemo naslednjo zajemalko vroče juhe. Postopek
ponavljamo tako dolgo, da riž skuhamo al dente. Kuhan
riž odstavimo. Dodamo mu odcejen regrat, potem pa nanj
drobno naribamo polovico parmezana. Po potrebi
dosolimo, začinimo s poprom in pokapljamo s sladko
smetano. Na hitro premešamo. Po rižoti narežemo kosme
masla in pustimo pokrito stati tri minute. Ko rižoto
ponudimo, nanjo grobo naribamo še drugo polovico
parmezana.

REGRAT S KROMPIRJEM IN FIŽOLOM

Sestavine:
250 g regrata
200 g kuhanega fižola v zrnju
3 krompirji
80 g pancete
4 žlice olja
2 žlici kisa
sol

Priprava: Krompir skuhamo, panceto narežemo na
kockice, regrat pa očistimo, operemo in odcedimo.
Stresemo ga v primerno posodo, mu dodamo kuhan fižol
ter nanj na kolesca narežemo vroč kuhan krompir. Hitro
premešamo. V manjši ponvi segrejemo olje, na njem
prepražimo panceto, ki ji nato prilijemo kis, deciliter vode
in sol. Zavremo, zlijemo na regrat in hitro premešamo.
Jed takoj ponudimo. Če želimo, jo lahko izboljšamo še z
raznimi dodatki, kot so grobo nariban parmezan, opečene
kruhove kocke, bučna semena ali suho pražene pinjole.
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Nagrada: Torta po izbiri izNagrada: Torta po izbiri izNagrada: Torta po izbiri izNagrada: Torta po izbiri izNagrada: Torta po izbiri iz
bolnišnične slaščičarne.bolnišnične slaščičarne.bolnišnične slaščičarne.bolnišnične slaščičarne.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, 30. marca 2007. Kupon za
dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti,
njegovo ime pa objavili v naslednjem
Monitorju.

Obvestilo-bistvene spremembe

nove dohodninske zakonodaje
Obveščamo vas, da je bil sprejet nov Zakon o davčnem
postopku (Zdoh-2; Uradni list 117/2006), ki ureja tudi
postopek napovedi in odmere dohodnine.

BISTVENE SPREMEMBE PRI ODDAJI

DOHODNINE ZA LETO 2006 so:

Davčna uprava RS (v nadaljevanju DURS) bo na podlagi
kontrolnih podatkov za leto 2006, ki smo jih kot delodajalec
že posredovali, pripravila predtiskane obrazce za napoved
dohodnine. To pomeni, da bo vsak zaposleni od DURS-a do
31. 3. 2007 prejel že izpolnjen obrazec za napoved
dohodnine. Ta obrazec bo potrebno pregledati in primerjati s
podatki (povzetkom) obračuna za leto 2006, ki ste ga dobili
od delodajalca pri izplačilu plače za mesec januar 2007. V
obrazce boste morali nato sami vpisati olajšave (2% za
različne račune, olajšave za nakup stanovanj, olajšave za
vzdrževane družinske člane). Če se podatki, navedeni na
obrazcu za napoved dohodnine, prejetem od DURS-a, ne bi
ujemali s podatki na povzetku obračuna za leto 2006, prejetim
od vašega delodajalca, upoštevajte podatke s povzetka
obračuna za 2006, prejetega od delodajalca, popravke pa
ročno zabeležite na prejetih predtiskanih obrazcih za napoved
dohodnine za leto 2006. Podpisan, dopolnjen in morebiti
popravljen obrazec za napoved dohodnine za leto 2006 bo
potrebno najkasneje do 30. 4. 2006 oddati na DURS.
Če do 31. 3. 2006 od DURS-a ne prejmete predtiskanega
obrazca, morate napoved dohodnine za leto 2006
napisati sami in jo oddati najkasneje do 30.  4. 2006.

BISTVENE SPREMEMBE ZAKONA O

DOHODNINI ZA LETO 2007 so:

Pri napovedi in odmeri dohodnine v letu 2007 se ukinejo
druge olajšave (računi, šolnine, nakup stanovanja…),
ostane le še olajšava za starejše občane in olajšava za
vzdrževane družinske člane.
Za leto 2007 bo DURS na podlagi kontrolnih podatkov, ki jih
bo dobil s strani izplačevalca dohodka, do 31. 5. 2008 vsem
poslal informativne izračune dohodnine za leto 2007. Ti
izračuni bodo veljali kot dokončna odločba, če v roku 15 dni
posameznik ne bo podal ugovora. Torej, če se s
posredovanim izračunom oz. podatki, na podlagi katerih je
bil pripravljen izračun dohodnine ne boste strinjali, morate v
roku 15 dni na vaš DURS podati ugovor.
Če do 31. 05. 2008 ne boste prejeli informativnega
izračuna, ste po zakonu sami dolžni napisati in oddati

napoved dohodnine za leto 2007 najkasneje do 30. 6.
2008.
Seveda so takšne napovedi v veljavi sedaj, do naslednjega
leta pa se lahko marsikaj spremeni. V tem primeru bomo
pač morali slediti novim navodilom.

Če potrebujete kakršnekoli dodatne informacije glede
»Povzetka obračunanih dohodkov v letu 2006«, se lahko
obrnete na knjigovodstvo plač, int. tel. št.: 36 82. Če pa imate
vprašanja v zvezi s konkretnimi primeri, pa priporočamo, da
se obrnete na pristojni davčni urad.

Mojca Krumpak, univ. dipl. ekon.
Knjigovodstvo plač

OBVESTILO!

Vse zaposlene, ki ste od Ministrstva za delo,

družino in socialne zadeve v letu 2006 prejemali

“Starševsko nadomestilo”, vljudno naprošamo,

da nam fotokopije povzetkov o obračunanih

dohodkih v letu 2006 čim prej pošljete v

knjigovodstvo plač. Le tako bomo lahko

pravilno obračunavali določena nadomestila

plač, katerih osnova izvira iz prejetih

dohodkov preteklega leta.

 

Knjigovodstvo plač
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10. Nagradna križanka

Žreb nagradne križanke v decembrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 29 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: VSAK DAN NAJ BO SONČEN, SREČNO.
Izžrebana nagrajenka je gospa Tanja Malgaj z oddelka za medicinsko rehabilitacijo.

Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k
sodelovanju. Uredniški odbor
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