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Splošna bolnišnica Celje

Vsak dan se zgodi kaj novega, nas pre-
seneti, zahteva od nas nove odločitve 
in drugačna ravnanja. Ob tem pa smo 
polni občutkov, da teče življenje po 
ustaljenih tirnicah. Kolikokrat namreč 
odgovorimo znancem, sodelavcem, 
prijateljem, na njihovo vprašanje, če je 
kaj novega: »Ah nič, vse po starem.« 
Še tisto, kar se je zgodilo, najraje zani-
kamo, da bi se nehote umaknili novim 
zahtevam, izzivom, nalogam, ker nam 

jih nalaga sistem, okolje, država, ali kdorkoli. V naši biološki naravi je, da 
ne maramo sprememb, se zatekamo v ograjen kotiček osebnosti in iščemo 
mir. 

Če nam mir uspe najti v zasebnem življenju, smo že pravi mojstri. To na-
mreč pomeni, da nas potrošništvo ni vrglo iz tira, in da svojih življenjskih ci-
ljev nismo naravnali po sanjskem svetu s televizijskih in internetnih ekranov 
ali sosedov, ki iz nam nerazumljivih razlogov živijo na veliki nogi. Življenje 
si urejamo sami, ga prilagajamo našim materialnim zmožnostim ter našim 
osebnim vrednotam. Prav je, da se znamo ustaviti in ohranjati energijo, ki 
nam jo ritem službenih obveznosti jemlje z veliko mero. 

V službi pa se soočamo s spremembami, ki postajajo naša stalnica. Ne 
moremo se jim izogniti, pa če bi to še kako radi. Država, zdravstveni sistem 
in predvsem pacienti zahtevajo od nas vedno več, vedno boljše storitve in 
na koncu še našo prijaznost. Vpeti smo v sistem dela, ki ga moramo ne-
nehno dopolnjevati, izgrajevati,  predvsem pa narediti bolj učinkovitega in 
uspešnega. Vendar, česarkoli se lotimo, imam občutek, da smo na začetku 
poti. Ne zato, ker do včeraj ne bi bilo nič narejenega, ampak zato, ker je na 
podlagi doseženega potrebno postaviti nove cilje in za vsak cilj opredeliti 
pot – način, kako ga bomo dosegli. 

V tem delu pa se v naši bolnišnici kaj rado zatakne. Če se za cilje še ne-
kako z lahkoto opredelimo, je težje z operativno izvedbo. Takrat je namreč 
potrebno sprejeti tudi dejstva,  da bomo morali za dosego ciljev tudi kot 
posamezniki spreminjati svoj način dela, se prilagajati terminskim zahtevam 
procesa, se nekaj na novo naučiti, prevzeti nove obveznosti in odgovorno-
sti. Na dan prihaja kopica argumentov o nepotrebnosti sprememb, o dobri 
dosedanji organiziranosti, o nepotrebnih stroških, ipd. Zanimivo je,  da se v 
takšnih trenutkih posamezniki ukvarjajo predvsem z argumenti, s katerimi 
dokazujejo,  da se spremembe oz. novosti ne morejo in ne smejo uvesti, 
skratka iščejo probleme. Precej pa je tudi tistih, ki iščejo poti, možnosti,  
kako dobre zamisli uvesti v procese.  Prav je, da znamo probleme opredeliti, 
in da jih že v naslednjem koraku spremenimo v nove priložnosti. Vsak pač v 
svojem ravnanju najde tisto, kar želi najti.      

Vse to je razumljivo in tudi pričakovano. Bolnišnica se bo spreminjala. Ved-
no več zaposlenih se zaveda potrebe po reakciji na spremembe v okolju in 
prav je, da jih izkoristimo v dobro bolnišnice. To je tudi pot njenega razvoja, 
zato se bomo še mnogokrat znašli na začetku poti, ampak vedno z višjega 
mesta.  

Mag. Marjan Ferjanc
Direktor
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Skoraj 400.000 € zbranih v 
akciji "Za CT - ker je življenje 
neprecenljivo", tudi s pomočjo 
velikih donatorjev

TO JE SBC

Mnogi izmed donatorjev so ob predaji donacije poudarili 
tudi odgovornost bolnišnice, da z aparaturo, ko jo bo ime-
la, gospodarno ravna

Akcija zbiranja sredstev za nakup rentgena za globinsko 
diagnostiko, imenovanega tudi CT aparat, ki smo jo skupaj 
z veteranskimi organizacijami in društvi upokojencev za-
stavili v začetku letošnjega leta, se preveša v drugo pol-
ovico. V tem času nam je svoj prispevek nakazalo 9.669 
posameznikov in podjetij, ki so nam do 9. 10. 2007 skupaj 
nakazali 339.265 evrov. Največji delež so prispevali po-
samezniki – prebivalci savinjsko-šaleške regije, ki so sku-
paj nakazali 208.404 evrov. Prispevek vsakega izmed teh 
8.899 posameznikov je pomemben in dobrodošel, saj korak 
za korakom krajša našo pot do zastavljenega cilja, zato se 
jim zanj iskreno zahvaljujemo. 
Pomembno razdaljo na tej poti pa nam je pomagalo pre-
mostiti tudi nekaj velikih donatorjev. Največji donatorji, ki so 
nam do sedaj nakazali sredstva so:

Mirjana Dimc Perko (Gorenje), Julijana Zucchiati Godina 
(predstavnica farmacevtske družbe Roche), Frančiška 
Škrabl Močnik (Splošna bolnišnica Celje, strokovna di-
rektorica), Jana Govc Eržen (Europa Donna), Sašo Novak 
(predstavnik farmacevtske družbe Roche) po dražbi

DONATOR ZNESEK v €
Štore Steel d.o.o. 12.500
Skupina Pivovarne Laško d.d. 20.000
Juteks d.d. 10.000
Oplast Ofentavšek Tone s.p. 7.000
Elektrosignal d.o.o. 6.000
Banka Celje d.d. 5.000

Svoje sodelovanje v donacijski akciji so nam na začetku 
leta potrdili tudi Mestna občina Celje ter nekaj drugih občin 
in podjetij. 

Donacijska akcija bo predvidoma trajala do polovice pri-
hodnjega leta.

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

S svojo gesto pa nas je prijetno presenetila še Europa Don-
na, Slovensko združenje za boj proti raku dojk. Združenje, 
ki že vrsto let javnost ozavešča o pomenu zgodnjega od-
krivanja raka dojke in bolnicam pomaga reševati številne 
probleme, je namreč 16. oktobra letos na ljubljanskem gra-
du pripravilo dobrodelno dražbo  rožnatega hladilnika OLD 
TIMER, ki ga je prispevalo Gorenje d.d., in treh dragocenih 
pentelj (ene iz belega zlata in dveh srebrnih), ki so jo kot 
okras hladilniku izdelali v Zlatarni Celje. Pobudnica letošnje 
dražbe je Celjanka in zdravnica Jana Govc Eržen. Prire-
ditve, ki jo je s svojimi songi popestril Zoran Predin, sta se 
med drugimi udeležila tudi župana, ljubljanski Zoran Janko-
vič in celjski Bojan Šrot. Rožnati hladilnik z zlato pentljo je 
za 10.200 evrov kupila farmacevtska družba Roche, srebr-
ni pentlji pa sta po ceni 2.000 oziroma 2.100 evrov kupila 
župan MO Ljubljana Zoran Jankovič in Janez Škoberne, 
direktor družbe Cestno podjetje Maribor.
Izkupiček dražbe, 14.300 evrov bo Europa Donna  nameni-
la za nakup našega CT aparata. 
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Svetovni teden dojenja

Stojnica v središču mesta

Srednješolci so lahko obiskali tudi novopečene mamice 
(Foto: Gordana Possnig)

Leta 1990 je bila v italijanskih Firencah sprejeta Deklaracija 
Innocenti, s katero so se države podpisnice, med njimi tudi 
Slovenija, zavezale, da bodo ščitile, spodbujale in podpi-
rale dojenje. Organizacija WABA (World Alliance for Bre-
astfeeding Action), s sedežem v Maleziji, vsako leto izbere 
temo, ki ji posveti svetovni teden dojenja. Tega praznuje-
jo oz. obeležujejo v 120 državah. Uradno svetovni teden 
dojenja poteka od 1. do 7. avgusta, v Sloveniji in še kje 
pa ga obeležujemo prvi teden oktobra.  Tema letošnjega 
svetovnega tedna dojenja je pomen zgodnjega uvajanja oz. 
spodbujanja dojenja takoj po rojstvu. Dokazano je namreč, 
da čas prvega podoja močno vpliva na uspešnost in trajanje 
dojenja.  

Že tradicionalno in zelo aktivno se je tudi letos v prazno-
vanje svetovnega tedna dojenja vključil naš Ginekološko 
porodniški oddelek. Tako je v torek, 2. oktobra, vrata na 
stežaj odprl dijakom Srednje zdravstvene šole in Gimnazije 
Lava. Po uvodni razlagi o pomembnosti in pozitivnih vplivih 
dojenja na otroka in mater so si lahko ogledali porodni blok, 
odsek za otročnice in odsek za neonatalno pediatrijo.

Ginekološko porodniški oddelek Splošne bolnišnice Celje 
in Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije. 
Zdravniki in medicinske sestre Ginekološko porodniškega 
oddelka so na simpoziju aktivno sodelovali s predavanji. 
Predavali sta tudi gostji iz tujine, in sicer gospa Hormann 
iz Nemčije ter gospa Weaver iz Anglije. Simpozij je bil zelo 
dobro obiskan, udeležilo se ga je 150 slušateljev, ki so se 
seznanili z nekaterimi novostmi na področju dojenja ter s 
številnimi praktičnimi primeri, s katerimi se srečujejo sveto-
valci za dojenje.

V sredo, 3. oktobra so medicinske sestre in zdravnica z 
Ginekološko porodniškega oddelka skupaj s članicami Dru-
štva za laktacijo in dojenje Slovenije in JZ PE Projektno pi-
sarno Celje – zdravo mesto v središču Celja pripravile stoj-
nico. Mimoidoče so seznanjale s prednostmi in pomenom 
dojenja, na voljo pa so bili tudi pisni materiali o dojenju.

Letošnje aktivnosti so se  že tradicionalno zaključile z dvo-
dnevnim 
»5. simpozijem o dojenju in laktaciji« z mednarodno ude-
ležbo, ki je z naslovom »Prvo dojenje – jamstvo za uspešno 
dojenje« potekal v dvorani Kulturnega centra v Laškem. 
Simpozij so skupaj organizirali in pripravili Nacionalni od-
bor za spodbujanje dojenja, Društvo UNICEF Slovenija, 

Program simpozija je bil razdeljen v pet tematskih sklopov. 
Štirje sklopi so bili na vrsti v petek, dva pa nato v soboto, 
v vsakem je svoje prispevke predstavilo več posameznih 
avtorjev. 
Tematski sklopi, ki so bili predstavljeni:
- dojenje, nosečnost in po porodu,
- omejitve pri dojenju,
- dohranjevanje dojenih otrok,
- vloga zdravstvenih ustanov in državnih institucij pri  
 spodbujanju dojenja,
- svetovanje za dojenje v Sloveniji,
- svetovanje za dojenje – praktične izkušnje.
Po vsakem sklopu je bilo na voljo dovolj časa za razprave, 
v katere so se udeleženci simpozija aktivno vključevali. V 
petek so se predavanja zaključila s skupno večerjo za vse 
udeležence v hotelu Hum. V soboto pa je ponagajalo vreme 
z obilnejšim dežjem in zaradi stanja po poplavi v Laškem je 
velik del mesta ostal brez elektrike. Nadomestna lokacija je 
bila hitro urejena in tako je sobotni del simpozija potekal v 
Srebrni dvorani Zdravilišča Laško. 

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

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje 
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Centralni nadzorni sistem 
(CNS) tehnične infrastrukture 
bolnišnice

CNS – črpališče Glazija

Namestitev CNS-a pri g. Francu Bračku

Bolnišnice so ustanove, ki delujejo neprekinjeno 24 ur, tudi 
med vikendi in prazniki. Zdravniki in zdravstveno osebje 
nudijo pacientom najvišjo možno zdravstveno oskrbo. Da 
to lahko kakovostno opravljajo, morajo imeti ob vsakem tre-
nutku zagotovljen ne samo medicinski material, osebje in 
medicinsko opremo, ampak tudi nemoteno delovanje celo-
tne tehnične infrastrukture bolnišnice.
V zadnji dveh desetletjih se je računalništvo razširilo v vse 
faze tehnike oziroma skoraj ne obstajajo več naprave, ki 
niso opremljene ali vodene s pomočjo procesorjev oz. ra-
čunalnikov.
Že pred približno desetimi leti smo tudi v naši bolnišnici 
pričeli s postopno izgradnjo tehnične informacijske mreže 
(CNS). Le-ta je neodvisna od poslovno-medicinske.
CNS nam omogoča daljinski pregled in upravljanje posa-
meznih tehničnih agregatov v bolnišnici, ugotavljanje zgodo-
vine dogodkov, spremljanje energetske učinkovitosti naprav 
in  hitrejše odkrivanje napak.  Delovne postaje (računalnik, 
povezan v omrežju) so v kotlarni, telefonski centrali, elektro 
delavnici in na enoti za dializo. Trenutno imamo tako nadzo-
rovana naslednja postrojenja: obe transformatorski postaji, 
kotlovnico, črpališče na Glaziji, novejše klimatske naprave, 
pripravo »demi vode«,  postajo medicinskih plinov, kom-
presorske postaje, diesel agregata, dve pralno-sušilni liniji,  
protipožarne lopute v prezračevalnih kanalih in dvigala. 

Daljinsko lahko krmilimo npr. vklop in izklop posameznih čr-
palk na črpališču na Glaziji, ki prečrpavajo talno kanalizacijo 
bolnišnice na višji nivo kanala mestne kanalizacije. Sistem 
je opremljen tudi s posameznimi alarmi, nivojskimi stikali 
in elektromagnetno vodenimi zapornimi loputami, kar vse 
omogoča pravočasno ukrepanje. To je izrednega pomena, 

še posebej v času večjih padavin, ko lahko tako pravočasno 
preprečimo zalitje kletnih prostorov.
V letošnjem letu smo šli korak dlje, in sicer s povezavo CNS 
sistema po internetu na dom. Tako lahko odgovorni tehnik 
za klimatske naprave pri sodobnejših napravah regulira 
temperaturo na daljavo. 

V prihodnjem letu načrtujemo takšno povezavo izvesti vsem 
ključnim tehnikom SIPV. Prav tako se jim bodo posamezna 
nenormalna stanja naprav pojavljala v obliki alarma na mo-
bitelih. Če jih bomo opremili še s prenosniki (z mobitelno 
povezavo), bodo lahko določene napake odpravljali tudi ko 
bodo v npr. hribih ali na morju oz. bodo tehnikom v bolnišni-
ci dajali podrobnejša navodila za ukrepanje. 
V naslednjem letu predvidevamo uvesti tudi sistem javljanja 
napak z oddelkov po računalniku, kar bo zmanjšalo neneh-
no iskanje tehnikov po mobitelu. 

Vse to ni namenjeno samo za lažje delo tehnične ekipe, 
temveč zagotavlja večjo stopnjo varnosti delovanja celotne 
bolnišnice in s tem varnosti osebja in pacientov. Upam, da 
se ne bo našel kdo z izjavo  »sedaj pa ne rabimo več teh-
ničnega osebja«.
Več res ne, ampak obstoječega z veliko dodatnega znanja 
in opreme.
CNS mora delovati neprenehoma in biti dobro vzdrževan, 
kar opravlja podjetje Tehnosoft, d.o.o. iz Velenja, ki je tudi 
avtor CNS-a. 
 

Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž.
Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje
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120 let Splošne bolnišnice Celje

Glavni vhod v bolnišnično polikliniko

Otvoritev novega OP bloka z oddelkoma intenzivne medi-
cine

Obdobje zadnjih let 
Huda poplava, ki je 1. novembra 1990 poleg ostalega v 
celoti uničila tudi nov transfuziološki oddelek v kletnih pros-
torih novogradnje, je v veliki meri zaustavila nove večje 
investicijske naložbe. Ker je odpravljanje posledic poplave 
večinoma krila iz lastnega žepa, pa zaradi vedno večjega 
priliva pacientov in s tem posledično preseganja dogovorje-
nega programa ter večanja števila zahtevnejših obravnav, 
se je v letih po osamosvojitvi celjska bolnišnica znašla v 
težkih likvidnostnih težavah. Velike letne, pa tudi kumulativ-
na izguba ne le celjske, ampak tudi nekaterih drugih sloven-
skih bolnišnic, so Ministrstvo za zdravstvo spodbudile, da 
je v bolnišnice napotilo izvedenske skupine za zdravstveno 
varstvo in zdravstveno ekonomiko, ki so pregledale in osve-
tlile razloge za poslovne rezultate slovenskih zdravstvenih 
zavodov. Komisija je po pregledu poslovanja opozorila, da 
vzrokov za izgubo ne gre iskati le v zunanjih dejavnikih, saj 
naj bi imela bolnišnica neracionalno kadrovsko politiko ter 
prevelike zaloge materiala. Bolnišnica je zato dobila sana-
torja, ki je skupaj z zaposlenimi pripravil več ukrepov za 
racionalnejše poslovanje.

Kljub težavam s financami, spremembo načina upravljanja
po osamosvojitvi in drugim spremembam, ki jih je prinesla 
nova družbena ureditev, se investicijski koraki bolnišnice 
niso povsem ustavili. Leta 1991 je na bolnišnični poliklini-
ki dobil nove prostore rentgenološki oddelek, leto kasneje 
so bili na novi lokaciji zgrajeni nov transfuziološki oddelek, 
sterilizacija in laboratorij. Po dveletnem zatišju je nekaj 
optimizma v kolektiv prinesla otvoritev novih prostorov za 
endoskopijo in centralni urinski laboratorij. V tem času sta 
svojo podobo dobila tudi sprejemna avla in glavni vhod v 
bolnišnično polikliniko.

Pomemben razvojni korak se je za bolnišnico zgodil leta 
1997 z otvoritvijo centralnega operacijskega bloka z oddel-
koma intenzivne medicine. Poostren in načrten nadzor nad 

stroški, uresničevanje delovnega programa in postopno 
prilagajanje števila zaposlenih pogodbeno priznanim delav-
cem so v tem letu celjsko bolnišnico tudi prvič pripeljali do 
pozitivnega poslovnega rezultata. 

Že leto kasneje je bolnišnici grozil odliv sredstev zaradi ka-
tegorizacije. Pripravil jo je plačnik zdravstvenih storitev, ki 
se je zavedal pomanjkljivosti sistema financiranja, za ka-
terega ni bila pomembna diagnoza ali trajanje in zahtev-
nost zdravljenja. Sprva je bilo zamišljeno, da bi v postopku 
kategorizacije celjska bolnišnica kot regijska bolnišnica 
postopoma izgubila 10 odstotkov celotnih sredstev. Leta 
1999 je izgubila prve 3 odstotke, to je približno 240 mili-
jonov tolarjev. Že prihodnje leto pa je bila kategorizacija za 
celjsko bolnišnico zaustavljena. Bolnišnici je namreč uspelo 
dokazati, da je, glede na zahtevnost obravnave pacientov, 
zmanjševanje njenih sredstev neupravičeno. Dodatno sta k 
taki odločitvi plačnika pripomogla tudi politični pritisk lokal-
ne skupnosti in škoda, ki jo je bolnišnici prizadejala nova 
poplava leta 1998. 

Leta 1997 je bila kot samostojna raziskovalna enota pri 
Ministrstvu za znanost in tehnologijo registrirana Služba 
za raziskovalno delo in izobraževanje. Bolnišnica je dobila 
internetno povezavo ter naslednje leto posodobila svoj in-
formacijski sistem in računalniško opremo, saj jo je čakala 
uvedba kartice zdravstvenega zavarovanja. Po sprejeti od-
ločitvi, da bolnišnica ohrani v svojem okviru tudi nemedicin-
ske dejavnosti, je bilo opravljenih nekaj novih vzdrževalnih 
in investicijskih del. Posodobljena je bila bolnišnična kuhi-
nja, ki je takrat prešla na nov tabletni sistem za prehrano 
bolnikov, nekaj let kasneje pa je uvedla tudi notranji nadzor, 
osnovan na načelih HACCP sistema. Sledile so rekonstruk-
cije kotlovnice, zamenjava dotrajanih strojnih in elektro vo-
dov, posodobitve pralnice, obnova ostrešij, itd.  
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Uvedba tabletnega sistema prehrane za paciente

Ob otvoritvi novih prostorov oddelka za ortopedijo in 
športne poškodbe

Preselitev nefrološkega oddelka s centrom za dializo iz sta-
rega v novi del bolnišnice je bila največja investicija leta 
1999. Ureditev 1.333 kvadratnih metrov velikega oddelka 
je bila resnično pomembna pridobitev, tako za bolnike kot 
za zaposlene. Predvsem dializna dejavnost je namreč po-
tekala v povsem neprimernih prostorih, ki so bolj kot na bol-
nišnico spominjali na hiralnico.

Leta 2000 je bil med partnerji dogovorjen prehod na plani-
ranje in obračun bolnišnične dejavnosti z BOD na prime-
re. Relativne cene primerov so po novem obsegale celo-
tno obravnavo bolnika od sprejema do odpusta skupaj z 
opravljenimi preiskavami, posegi in porabljenimi zdravili. 
Ta metoda obračunavanja, za katero ni bila važna dolžina 
hospitalizacije, je bolnišnice močno vzpodbudila k skrajše-
vanju ležalne dobe. Ker pa je novi sistem nizko vrednotil 
dnevne obravnave, je še vedno vzpodbujal hospitalizacijo 
in ne ambulantnega zdravljenja. 

Tega leta je bilo uvedenih tudi nekaj sprememb na strokovno 
organizacijski ravni. Oddelek za endokrinologijo in Oddelek 
za krvne bolezni in bolezni veziva sta se združila v nov Od-
delek za sistemske bolezni. Ponovno je bila vzpostavljena 
Služba za radioizotopsko diagnostiko, ki je začasno delo-
vala pod okriljem Rentgenološkega oddelka. Strokovni svet 
je pripravil celovit program reorganizacije dežurne službe, 
Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb pa sistem 
celovitega evidentiranja okužb v bolnišnici in ukrepe za 
obvladovanje bolnišničnih okužb. Vedno večje število bol-
nikov, okuženih z MRSA, je namreč postajalo zelo pereč 
bolnišnični in vseslovenski problem, tako s strokovnega kot 
s finančnega vidika. Izdelana sta bila tudi Pravilnik o izvaja-
nju rednega in izrednega strokovnega nadzora ter Pravilnik 
o pritožbenem postopku. Svoja vrata je odprl tudi Urad za 
pritožbe.

Leta 1998 je celjska porodnišnica pridobila naziv »No-
vorojenčku prijazna porodnišnica« (mednarodni projekt 
UNICEF-a in WHO-ja), leta 2000 pa je postala republiški 
demonstracijski center za uvajanje tega projekta. S prvo 

samoocenitveno vlogo je bolnišnica vstopila tudi v projekt 
poslovne odličnosti poslovanja.

Januarja 2001 so nevrološki bolniki na bolnišnični polikliniki 
dočakali nove prostore nevrofiziološkega laboratorija, julija
istega leta pa je nove prostore dobil tudi oddelek za orto-
pedijo in športne poškodbe ter tako postal eden najsodo-
bnejših v državi. 

Še iz časa napovedane standardizacije in kategorizacije 
slovenskih bolnišnic se je celjska bolnišnica ob vsaki grožnji 
ZZZS-ja o zmanjšanju denarnih sredstev  branila z naved-
bami, da s svojim programom dela, razvitostjo medicinskih 
strok in usposobljenostjo zdravstvenega osebja ne sodi v 
kategorijo regijskih bolnišnic. Leta 2001 je s kandidaturo 
za priznanje kliničnega oddelka za celovito obravnavo po-
škodb, ki bi združil oddelke za travmatologijo, fiziatrijo, služ-
bo za maksilofacialno in oralno kirurgijo ter službo za raz-
iskovalno delo in izobraževanje, storila prvi korak v smeri 
dejanskega dokazovanja svoje presežne vrednosti. Zdrav-
stvena nega je pričela z dnevno kategorizacijo zahtevnosti 
negovanih bolnikov. Medicinska stroka pa je vedno glasne-
je opozarjala na okrnjeno in zastarelo opremo. Najhuje je 
bilo na področju RTG diagnostike.

Leta 2002 je ZZZS bolnišnici zaradi poenotenja cen zdrav-
stvenih storitev znižala predvideni prihodek in jo ponovno 
postavila pred izziv dodatne stroškovne racionalizacije po-
slovanja. V senci grožnje popolnega sesutja RTG diagnosti-
ke sta tisto pomlad potekali nabava nove opreme in adapta-
cija prostorov za Rentgenološki oddelek, do poletja je bila 
posodobljena telefonska centrala, jeseni pa se je v nove 
prostore preselil Nevrološki oddelek, ki je od preselitve iz 
Vojnika deloval v treh nadstropjih bolnišnice. Septembra je 
v obnovljenih prostorih začel delovati urgentni center, ki so 
ga v naslednjih letih nameravali razviti v urgentni oddelek 
po zahodnoevropskem vzoru. Umeščen je bil na bolnišnič-
no polikliniko, v ambulante za internistično in kirurško prvo 
pomoč, in je večino urgentnih pregledov speljal skozi eno 
vstopno mesto. 
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»Opazovalnica« urgentnega centra Magnetno resonančni tomograf

Koronarograf

 Leta 2003 je ponovno prišlo do zmanjšanja sredstev, in si-
cer zaradi zmanjšanja sredstev iz naslovov preskrbljenosti 
z bolnišnično dejavnostjo, poenotenja cen slovenskih bol-
nišnic ter zmanjšanja materialnih stroškov. Zaradi takšnega 
zmanjšanja prihodkov so bile nekoliko okrnjene investicij-
ske aktivnosti. Kljub temu pa je v tem letu zaživel nov trakt 
specialističnih ambulant, dokončana je bila posodobitev 
računalniškega omrežja in dopolnjena nekatera medicinska 
oprema. V C1 traktu so svoje ambulantne prostore dobile 
nevrološka, dermatovenerološka, kardiološka in maksi-
lofacialna dejavnost. Vse bolj se je večal delež obravnav 
bolnikov v dnevnem hospitalu in enodnevni bolnišnični de-
javnosti. 

Veliko razmišljanj, pa tudi nekaj dejanj je bilo v tem času 
namenjenih prilagoditvi novemu sistemu financiranja, kate-
rega začetek je Ministrstvo za zdravje napovedovalo za leto 
2004. Šlo je za sistem financiranja po skupinah primerljivih
primerov, od katerega si je bolnišnica veliko obetala. Plače-
vanje akutnih obravnav na bolnišnični ravni je namreč po 
tej metodi plačano glede na zahtevnost obravnave. Sloven-
skim razmeram prilagojeni model predvideva razvrščanje 
obravnav tako po diagnozah, kot po opravljenih posegih, 
utež pa naj bi pokazala, kako zdravljenje podobnih diagnoz 
v celjski bolnišnici odstopa od ostalih regijskih bolnišnic. 

Nov obračunski sistem, ki je stopil v veljavo 1. 4. 2004, je 
potrdil trditve, da bolnišnica za obseg, predvsem pa za vse-
bino dela ni ustrezno financirana. In tudi v tem letu, tako
kot vso svojo polpreteklost, je morala bolnišnica zategniti 
pas in skrbno nadzorovati stroške. Finančnim rezultatom 
prilagojene so bile tudi investicije. Izgrajen je bil nov trav-
matološki oddelek, adaptirana bolnišnična slaščičarna, na-
kupljena računalniška in medicinska oprema. S pomočjo 
regijskega gospodarstva je rentgenološki oddelek pridobil 
in uvedel najsodobnejšo neinvazivno slikovno diagnostiko, 
magnetno resonanco. Podjetje Unior d.d. iz Zreč je namreč 
kupilo magnetno resonančni tomograf in ga namestilo v bol-
nišnici.  

S popolno podporo republiškega Razširjenega strokovnega 
kolegija za kardiologijo si je stroka že nekaj časa prizadeva-
la za uvedbo programa interventne koronarografije. Konec
leta 2004 je bilo ustanovljeno Humanitarno društvo Korona, 
katerega predsednica je bila predstojnica bolnišničnega od-
delka za bolezni srca, pljuč in ožilja, mag. Frančiška Škrabl 
Močnik. Civilni iniciativi, organizirani v društvu z namenom 
zbiranja sredstev za koronarograf, je uspelo spodbuditi za-
četek zbiranja sredstev. Ko pa so se pobudi pridružile še 
veteranske organizacije in društva upokojencev, je dona-
torska akcija dobila krila. V poldrugem letu se je na račun 
za nakup rentgena za invazivno srčno diagnostiko nateklo 
183 milijonov tolarjev, darovalo pa jih je več kot 13.000 po-
sameznikov, podjetja, občine, združenja in društva. Investi-
cija, vredna 223 milijonov tolarjev, je zaživela 1. aprila 2006. 
V tem letu je bil tako realiziran obsežen program investicij. 
Izgrajeno je bilo namreč še četrto nadstropje stolpnice, po-
sodobljena računalniška oprema in programi ter nabavljena 
številna ostala medicinska in nemedicinska oprema.

Sicer pa je bolnišnica tudi leto 2006 prestala brez velikih 
pretresov. Tako kot že nekaj zadnjih let, je tudi v tem letu 
beležila naraščajoče povpraševanje po zdravstvenih sto-
ritvah, potrebe po dodatnem skrajševanju čakalnih dob na 
nekaterih področjih, vedno večje prehajanje na ambulantne 
oblike zdravljenja v okviru dnevnega ali enodnevnega ho-
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spitala in krajšanje ležalne dobe, ki je v tem času padla že 
pod pet dni. Zaradi zgrešene politike omejevanja vpisa na 
medicinsko fakulteto in poostrenih pogojev za delo za tujce 
se je zelo intenzivno, pa vendar manj uspešno, ukvarjala 
tudi z iskanjem in zagotavljanjem ustreznih kadrov na trgu 
delovne sile, ki ga pravzaprav ni bilo. Edini obet, da se bo 
stanje na tem področju vsaj dolgoročno izboljšalo, je bila 
ustanovitev Medicinske fakultete v Mariboru. 

Na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje je Splošna bol-
nišnica Celje že od leta 1995 učna bolnišnica, v letu 2006 
pa so bila njena pooblastila z novo odločbo še dopolnjena. 
V skladu s pooblastili tako organizira in izvaja delovno prak-
so za dijake in študente ter pripravništvo za pripravnike s 

področja medicine, zdravstvene nege, fizioterapije, delovne
terapije, laboratorijske biomedicine, farmacije, rentgenolo-
gije,…

Leta 2007 se je bolnišnica spet oprla na civilno iniciativo. V 
začetku leta je s partnerji iz prejšnje akcije začela novo ak-
cijo zbiranja sredstev za nakup rentgena za globinsko dia-
gnostiko, imenovanega tudi CT aparat. Aparat nove gene-
racije z novimi funkcijami slikanja in analize premikajočih se 
organov naj bi namreč prinesel pomembno novo kakovost 
in hitrost ter s tem učinkovitost bolnišnični diagnostiki.

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

Zdravstvena nega in kakovost
Zdravstvena nega se v slovenskem 
prostoru v zadnjih letih intenzivno raz-
vija. Kakovost zdravstvene nege teme-
lji na filozofiji, ki se nanaša na stroko,
njene cilje, odnose med izvajalci zdrav-
stvene nege in varovanci, raziskoval-
no delo, management, sodelovanje v 
zdravstvenih timih, izobraževanje in 
različne vrednote (Filej in sod., 2000).

Kakovost v zdravstveni dejavnosti po-
meni takšno zdravstveno obravnavo, ki 
daje njenim uporabnikom pravočasno 
vse tisto, kar potrebujejo in pričakujejo 
glede na zdravstveno stanje in počutje. 
Izvajalci zdravstvene nege smo pre-
pričani, da je varovanec/bolnik najpo-
membnejši subjekt in ima pravico do 
kakovostne zdravstvene nege. Pri tem 
moramo spoštovati njegovo pravico do 
zasebnosti, ki vključuje tudi poklicno 
skrivnost.

Kakovost v zdravstvu je v bistvu tako 
sestavljena iz dveh medsebojno od-
visnih delov: dejanske kakovosti, ki je 
opredeljena s standardi in pričakovanji 
zdravstvenega osebja, ter kakovosti, 
ki jo dojemajo uporabniki zdravstvenih 
storitev (Skela Savič, 2001).

Ko govorimo o zagotavljanju kakovosti, 
mislimo na proces, ki zajema sistema-
tično opisovanje, merjenje, vredno-
tenje, in ko je seveda potrebno, tudi 
izvajanje ukrepov za izboljševanje ka-
kovosti. Obenem pa pomeni sistema-

tično in načrtovano izvajanje ukrepov, 
s katerimi bomo dosegli predpisane 
zahteve kakovosti.

Zagotavljanje kakovosti tako ni enkrat-
no dokončno dejanje, pač pa stalen 
proces, ki zahteva nenehno izboljševa-
nje lastnosti izdelkov in storitev. Lahko 
rečemo, da ima izboljševanje kakovosti 
za namen odpraviti ugotovljene ovire, 
pomanjkljivosti in tako posledično dvi-
guje kakovost na višji nivo. Cilj izboljše-
vanja kakovosti pa ni samo doseganje 
standardov, prav tako pa tudi ni samo 
cilj za krepitev zadovoljstva uporabni-
kov ali pa celo samo za zviševanje pro-
duktivnosti in učinkovitosti. Sodobna 
teorija in praksa izboljševanja kakovo-
sti dokazujeta, da je celovita kakovost 
- Total Quality (TQ),  postala prevladu-
joča filozofija, strateški cilj in najboljša
organizacijska praksa razvitega dela 
sveta ter spodbuda za uspešnejše 
izboljševanje kakovosti življenja vse-
ga človeštva. Lahko rečemo, da je 
TQ zdravstvene dejavnosti optimalna 
preskrba prebivalstva z zdravstveni-
mi storitvami pri najnižjih stroških za 
organizacijo in ob trajnem upoštevanju 
veljavnih strokovnih meril ter moralnih 
vrednot (Ritonja, 1997).  Izraz  ‘’opti-
malna preskrba ‘’ pomeni najboljšo 
prakso zdravstvene obravnave vseh 
uporabnikov zdravstvenih storitev s 
pomočjo strokovne presoje njihovih po-
treb in pričakovanj in z upoštevanjem 
veljavnih etičnih opravil ter moralnih 

vrednot. Izraz  ‘’najnižji stroški za orga-
nizacijo’’ pa pomeni najnižje stroške 
neke zdravstvene organizacije na eno-
to dela v primerjavi z drugimi izvajalci 
zdravstvenih storitev.

Kot lahko vidimo, je zagotavljanje ka-
kovosti v zdravstveni negi dinamičen 
proces, za katerega so odgovorne 
medicinske sestre. One same morajo 
upravljati s svojim delom in ga voditi. 
Obenem je to priložnost, da aktivno 
sodelujejo v vseh fazah zagotavljanja 
kakovosti. Sodelovati morajo pri ob-
likovanju sprejemljivih standardov in 
pri vrednotenju kakovosti ZN. Izboljše-
vanje kakovosti pa je za ZN nujno po-
treben in neprekinjen proces. Bolniki so 
vse bolj zahtevni in tako je po eni strani 
tudi prav.
Medicinske sestre dejansko skrbijo za 
bolnike 24 ur na dan in  ravno iz tega 
razloga lahko bistveno pripomorejo k 
boljšemu razumevanju in izpolnjeva-
nju njihovih potreb. S svojo socialno in 
čustveno inteligenco lahko pripomorejo 
do boljšega vzdušja v ekipah in večje 
usklajenosti sodelujočih. Medicinske 
sestre se morajo ves čas zavedati, da 
je največja vrednota zadovoljen bolnik. 
Obenem pa morajo biti zadovoljni tudi 
njegovi svojci. K temu zadovoljstvu lah-
ko zelo veliko pripomore kakovostna 
zdravstvena nega.

Suzana Labaš, VMS, univ. dipl. org.
Služba zdravstvene nege
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ABC POSLOVANJA SBC

Strateški cilji naše bolnišnice
Poletni čas je že daleč za nami in kar prehitro smo zopet 
ujeti v labirint vsakodnevnih obveznosti. Konec leta se pri-
bližuje in zastavljene cilje bo potrebno uresničiti. Teh ciljev 
pa je veliko. Nekateri so zapisani v letnih finančnih načrtih
in se nanašajo na izvedbo programa dela, doseganje po-
zitivnih poslovnih rezultatov ter realizacijo investicij. Ti cilji 
so standardni, vsakoletni, zato jih kar dobro poznamo. Dru-
gi, bolj dolgoročni cilji pa predstavljajo strateško usmeritev 
bolnišnice. Ti izhajajo delno iz dokumenta Strateški razvojni 
program bolnišnice iz leta 1998, drugi iz sprejetih sklepov 
Sveta zavoda v zvezi z reorganizacijo, zadnji dokument z 
opredeljenimi dolgoročnimi cilji pa predstavlja program raz-
voja bolnišnice, ki sem ga predlagal Svetu zavoda ob svo-
jem imenovanju za direktorja bolnišnice. 

Če jih na kratko navedem, so to naslednji cilji: sprejem 
osnovnih organizacijskih aktov bolnišnice, pridobivanje no-
vih zdravstvenih programov, razvoj kakovosti v bolnišnici, 
dopolnitev dolgoročnega prostorskega in investicijskega 
načrta bolnišnice, spremembe v organiziranosti bolnišnice, 
dvig ravni organizacijske kulture, pridobitev statusa klinič-
nih oddelkov za posamezna strokovna področja ter uveljav-
ljanje bolnišnice v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem 
prostoru. Realizacija vsakega od navedenih ciljev zahteva 
veliko dela, koordiniranja, načrtovanja, argumentiranja, po-
trpežljivosti in volje, ob tem, da bodo današnji napori dajali 
rezultate šele dolgoročno.  

Delo smo zastavili na vseh področjih. Na podlagi predloga 
novega Statuta bolnišnice (trenutno je v fazi potrditve na 
Vladi RS) pripravljamo nov Pravilnik o organizaciji Splošne 
bolnišnice Celje. Ta prinaša nekatere bistvene spremembe: 
vzpostavljen bo nov sektor področje organizacije, informa-
tike in kakovosti, medicinska področja bodo dopolnjena z 
razvojnim področjem, natančneje bo opredeljena vloga 
zdravstvene nege, kar bo razvidno iz posebnega pravilnika 
o zdravstveni negi, prav tako bo poseben akt opredeljeval 
tudi delovanje zdravstvene administracije. Spremembe so 
torej namenjene preglednejši organizaciji s poudarki na 
opredelitvi poslovnih delovnih nalog organizacijskih enot ter 
pristojnostih in odgovornostih posameznikov. 

Razvili smo idejni projekt izgradnje novega dela bolnišnice. 
Ta predvideva, da bi v naslednjih desetih letih vsi bolnišnični 
oddelki delovali v okviru kompleksa nove bolnišnice. V pri-
tličju novogradnje bo urgentni center, v štirih nadstropjih na 
njim pa bolnišnični oddelki. Projekt je zahteven in potrebuje 
še dokončno podporo Ministrstva za zdravje, vlade RS ter s 
finančnega vidika vključitev v razvojne programe RS. Oce-

njujem, da bo ta vprašanja možno razrešiti do konca leta.  

Precejšnjo vlogo namenjamo povečevanju kakovosti v bol-
nišnici. Zato smo z zunanjimi strokovnjaki sklenili tudi po-
godbo o svetovanju na področju uvajanja kakovosti. Cilje 
pa bomo dosegli predvsem s pomočjo svojih strokovnjakov, 
zato bomo nekatere od njih za ta namen tudi dodatno izob-
razili. Ocenjujem namreč, da predstavlja kakovost na po-
dročju medicine, poslovanja in medsebojnih odnosov oz. 
kar celovita kakovost enega bistvenih vzvodov za  razvoj 
in rast bolnišnice. Oba pa prav tako sodita med naše stra-
teške cilje. 
 
V bolnišnici bomo razvijali kulturo vodenja, organizacijsko 
kulturo ter uveljavljali vrednote obnašanja, ki jih moramo 
predhodno še opredeliti. S tem se bomo zaposleni v večji 
meri identificirali z bolnišnico, njenimi cilji in postali ponosni
na nanjo. Za dosego tega bodo izvedeni razni seminarji, 
delavnice in druga potrebna izobraževanja.  

O vseh teh ciljih in nalogah smo se pogovarjali na sestan-
ku predstojnikov in glavnih medicinskih sester na Rogli, 5. 
in 6. oktobra 2007, kjer smo poleg teh tem obravnavali še 
marsikaj, kar sodi k takšnemu druženju in ob tem podprli 
strateške usmeritve bolnišnice za prihodnje. Predvsem pa 
je pomembno, da za dosego kratkoročnih in dolgoročnih ci-
ljev stopimo skupaj in uresničimo tudi tiste najbolj smele. To 
tudi zmoremo. 

Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.
Direkcija

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za in-
formiranje in trženje ali na e-mail danijela.gorisek@gu-
est.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 26. novem-
bra 2007.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Obračun storitev
Za nami je že devet mesecev še enega leta, ko se zopet 
trudimo čim bolj uspešno realizirati  cilje, ki smo si jih za-
dali v Finančnem načrtu. V tem prispevku bomo pozornost 
posvetili predvsem cilju obvladovanja obsega programa ho-
spitalnih in specialističnih ambulantnih storitev, ki so opre-
deljene s pogodbo z ZZZS. 

Obračunski sistem v specialistični ambulantni dejavno-
sti je praktično nespremenjen že več kot 25 let in temelji na 
že rahlo zastareli Zeleni knjigi. Z doseganjem plana zaen-
krat nimamo večjih težav, saj  presegamo tako načrtovano 
število obiskov kot tudi število specialističnih točk, se pa re-
alizacija razlikuje po posameznih ambulantah, odstopanja 
so  navzgor in žal tudi navzdol. Pa vendar to ne pomeni, da 
ne moremo pri teh drugih pomagati in z boljšim beleženjem 
prispevati k doseganju zastavljenega plana. Zato naj opo-
zorim na nekaj kontrolnih točk, ki nam  bodo v pomoč:
- narekujmo čim bolj natančen in izčrpen izvid, v katerem 

bomo opisali vse, kar smo dejansko pri bolniku pregle-
dali ali naredili. V večini ambulant je šifriranje prepušče-
no zgolj iznajdljivosti administracije in odvisno od tega, 
kako uspešna bo pri »dešifriranju« izvidov in čim bolj 
ustreznem evidentiranju vseh opravljenih storitev.

- V Zeleni knjigi preverimo definicije za specialistične
preglede – ti se po obsegu razlikujejo glede na števi-
lo pregledanih organskih sistemov pri bolniku. Speci-
alistični pregledi otrok in prizadetih bolnikov so bolje 
ovrednoteni, zato opozorimo administracijo, da gre za 
takšnega bolnika.

- Če smo ob pregledu opravili še storitve, ki presegajo 
okvir pregleda, na to posebej opozorimo administracijo 
in skupaj poskusimo poiskati ustrezno šifro storitve v 
Zeleni knjigi  (primer: če ortoped ob pregledu opravi še 
meritve ali odstrani osteosintetski material, naj to v iz-
vidu opiše in ob nareku na to še posebej opozori).  

- V računalniški sistem moramo evidentirati tudi oprav-
ljen triažni pregled in ga obračunati v obsegu, kot je bil 
izveden (npr. kratek lokalni pregled + konzultacija).

V zadnjem času opažamo rahel padec  kakovosti obraču-
navanja, kar v praksi pomeni, da bodisi nismo evidentirali 
pregleda v zadostnem obsegu (npr. delni namesto razširje-
ni pregled, ipd.), ali pa nismo evidentirali storitve, ki je bila 
opravljena (npr. zdravnik opravi odstranitev osteosintetske-
ga materiala, storitev ni obračunana). Zato predlagamo, 
da predstojniki oddelkov temeljito analizirajo evidentirane 
storitve, ocenijo, ali računalniška evidenca opravljenih sto-
ritev odraža dejansko stanje in obseg dela v ambulanti, ter 
skupaj  z administracijo in fakturno službo skušajo poiskati 
v Zeleni knjigi storitve, ki jih mogoče izvajajo, pa v realizaciji 
niso ustrezno prikazane.

Za olajšanje evidentiranja tudi Birpis21 nudi dobro podpo-
ro,  omogoča namreč pripravo t.i. »palet«. Paleta je seznam 
storitev po Zeleni knjigi, ki se uporablja v neki ambulanti, 
funkcionalni diagnostiki ali pa pri neki tipični vrsti obravnave 
bolnika. Administracija ima pripravljenih že kar nekaj takš-
nih palet, eno smo oblikovali tudi za Ortopedsko ambulanto. 
V pripravo palete se je pod vodstvom predstojnika aktivno 
vključila ekipa zdravnikov in ob tem opozorila na nekatere 
storitve, ki jih do sedaj sploh nismo evidentirali.  Mogoče 
pa še kje opravimo kakšno storitev, ki smo jo pri obračunu 
spregledali?

V hospitalni dejavnosti že četrto leto uporabljamo sistem 
SPP. Ta sistem temelji na diagnozah, ki smo jih v okviru ho-
spitalizacije obravnavali oziroma so vplivale na sam potek 
zdravljenja, ter na kliničnih postopkih, ki smo jih pri bolniku 
izvedli. Poleg tega na razvrščanje v SPP skupino vpliva tudi 
starost bolnika, ure mehanske ventilacije, teža otroka do 
enega leta, v nekaterih primerih pa tudi dolžina zdravljenja, 
premestitev v drugo bolnišnico ali smrt. Sistem je precej 
zapleten in predvsem od zdravnikov zahteva veliko mero 
razumevanja in sodelovanja. Zdravnik namreč lahko z na-
tančnim opisom stanja in zdravljenja bolnika, kodiranjem 
vseh obravnavanih diagnoz in razvrščanjem le-teh po po-
membnosti ter natančnim navajanjem opravljenih kliničnih 
postopkov močno vpliva na končno razvrščanje in doseže-
no utež.

Ravno zaradi zapletenosti sistema smo ob uvedbi sistema 
SPP oblikovali projektno skupino, ki je izvedla uvodne in-
štruktažne sestanke, kasneje pa individualno delala z od-
delki. Ker smo se z navodili v glavnem seznanjali le na 
nekaj redko organiziranih delavnicah v Ljubljani, smo letos 
spomladi pripravili celovit povzetek vseh usmeritev s teh 
sestankov in ponovno organizirali interno delavnico (gradi-
vo je še vedno dostopno pri ge. Ibrič). Kasneje smo delo 
še intenzivirali tako, da je posebej za ta namen oblikovana 
Komisija za spremljanje SPP redno obiskovala oddelke in 
izvajala svetovanja in nadzore,  ustrezne službe  pa večkrat 
mesečno sporočajo v danem trenutku doseženo realizacijo 
SPP.

Trend se počasi usmerja navzgor, vendar žal še ne zado-
stuje, da bi pokrili izpad zaradi slabšega evidentiranja v pr-
vem polletju. Zato želimo ponovno dati nekaj poudarkov pri 
evidentiranju:
- odpustnice naj bodo čim bolj natančno in izčrpno na-

pisane, tako, da bo iz njih resnično razvidno vse, kar 
smo pri bolniku naredili, in katere diagnoze so po-
membno vplivale na njegovo zdravljenje,  predvsem 
pa – narekovati je treba pravočasno, tako da je mogoč 
zaključek dokumentacije do konca meseca oziroma do 
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- Predvsem pa: ob vseh dilemah se obračajte na Komi-
sijo  za SPP, ki jo vodi prim. Teodora Medved Berk, dr. 
med., člani pa so še :
o mag. Božidar Kroflič, dr. med.,
o asist. mag. Igor Černi, dr. med., 
o Dimitrij Četina, dr. med., 
o asist. mag. Janez Podobnik, dr. med., 
o Dean Sinožič, dr. med., 
o mag. Mateja Manfreda Ibrič, univ. dipl. ekon.

Koristne povezave
 
Na spletni strani   http://www.zzzs.si   -- izvajalci zdravstve-
nih storitev – obračun zdravstvenih storitev – plan in reali-
zacija programa po posameznih dejavnostih, je dostopna 
Primerjava realiziranih SPP za vse bolnišnice za letošnje 
prvo polletje, ter več različnih obdobij za pretekla leta.  

Na spletni strani   http://www.who.int/classifications/apps/
icd/icd10online/   je interaktivni šifrant diagnoz MKB10 – v 
angleškem jeziku, po katerem lahko brskate po ključnih be-
sedah in šifrah.

Na koncu naj opozorim še na eno, ne nepomembno dejstvo: 
za dosego zastavljenega plana je pomembno tudi bolniko-
vo zavarovanje. Če nimamo na razpolago natančnih zava-
rovalnih podatkov, storitev ne moremo zaračunati ZZZS ali 
drugemu plačniku. Zato še posebej opozarjamo:
- nujnost branja KZZ za naše zavarovance;
- če opazimo, da bolnik nima potrjene KZZ ali je nje-

govo dodatno zavarovanje neveljavno, ga na to po-
sebej opozorimo. Napotimo ga na samopostrežni ter-
minal, da potrdi KZZ, potem  jo ponovno preberemo 
in preverimo veljavnost zavarovanj. V zadnjem času 
se namreč vedno pogosteje dogaja, da bolniku po-
šljemo na dom račun zaradi neveljavnega dodatnega 
zavarovanja, potem pa nas kličejo in potožijo, da bi 
z veseljem potrdili kartico, pa jih nihče ni opozoril, da 
jim je zavarovanje poteklo. To za sabo potegne obilico 
administrativnih postopkov, ki bi se jim ob skrbnejšem 
preverjanju zavarovanj lahko izognili.

- Pri tujcih je najboljši identifikacijski dokument Evropska
zdravstvena kartica (prepoznamo jo po značilni modri 
barvi ter navedbo oznake države v krogu iz zvezdic. 

Mag. Mateja Ibrič Manfreda,
 univ. dipl. ekon.

Finančno ekonomska služba 

MISEL
“Delajte tako, kot da ste že tam, kjer bi radi bili in 
dejanja bodo sledila sama od sebe!”  

Wayne W. Dyer

fakturiranja. Zamude pri pisanju odpustnic opažamo 
predvsem pri umrlih bolnikih, zato so zaradi pomanjklji-
vih informacij posledično tudi slabše ovrednoteni, kar 
pa je ravno nasprotno od tistega, kar želimo doseči.

- V odpustnici je treba jasno navesti vse diagnoze, ki 
so vplivale na zdravljenje (večkrat na najbolj očitno po-
zabimo, npr.  pri bolniku s perifernim žilnim zapletom 
pozabimo omeniti, da je zaplet posledica diabetesa, 
ravno ta kombinacija pa lahko pomembno dvigne utež. 
Enak vpliv ima punkcija ascitesa pri gastroenteroloških 
bolnikih.

- Enako velja za vse opravljene posege, preiskave, 
ipd.

- Posebej bodimo pozorni na konziliarno opravljene 
storitve – ravno te se nam največkrat izmuznejo; odde-
lek, ki bolnika zdravi, je dolžan preveriti, ali je oddelek 
izvajalec v računalniški sistem evidentiral opravljene 
posege. Če podatki niso evidentirani, je treba izvajalca 
na to opozoriti in poskrbeti, da so do zaključka obra-
vnave vsi podatki natančno zabeleženi v informacijski 
sistem.

- Zapleti pri zdravljenju in negi vplivajo na zahtevnost, 
trajanje in stroške same obravnave. Zato je zelo po-
membno, da jih tudi ustrezno evidentiramo, saj po-
membno vplivajo na dvig uteži. Zato bodimo pozorni 
na preležanine,  nekrektomijo,  internistične zaplete pri 
kirurških bolnikih, ipd. 

- Upoštevajmo kodirna pravila, ki so bila predstavlje-
na na že omenjeni spomladanski delavnici, npr.:
o ob odpustu na prvo mesto postavimo vodilno dia-

gnozo obravnave (če je bolnik po operaciji kolka 
premeščen z ortopedskega na interni oddelek zara-
di pljučnice in od tam odpuščen, je glavna diagnoza 
obravnave še vedno operacija kolka, pljučnica je 
zaplet).

o Pri karcinomskih bolnikih vedno šifriramo diagnoze 
za vsa mesta, kjer se kaže bolezen (npr. C50.9 Ca 
dojke, C79.5 Metastaze v kosteh, …)

o Vsa stanja - zaplete, ki so povezani s  karcinomom, 
šifriramo po sistemu + * (malignom, npr. C79.5 + 
D63.0 Anemija pri neoplazmah, ali R52.1 Kronična 
bolečina).

o Z95.*  stanje s pacemakerjem se kodira vedno, tudi 
če nismo delali nič v zvezi s tem.

o Vsa stanja, ki so povezana z diabetesom, kodiramo 
tudi,  če nismo delali nič v zvezi s tem. Kodiramo 
po sistemu + *, torej npr. E11.5 Diabetes, + I79.2 
Periferna angiopatija.

o Kadar kodiramo stranske učinke zdravil, vedno do-
damo tudi vzrok, npr. L27.0 Urtikarija zaradi zdravil 
+ Y40.0 Penicilin.

o R09.2 Respiratorni arest ne more nastopati kot 
glavna diagnoza, ampak kot spremljajoča, torej za 
SPP na drugem ali katerem od naslednjih mest. 

o …
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Poslovanje v prvem polletju
Svet Zavoda SB Celje je na svoji septembrski seji obravnaval tudi Poročilo o polletnem poslovanju. Iz poročila je izhajalo, 
da smo ga zaključili z izgubo v višini ca 295.000 EUR. Bolnišnica je dosegla tako  prihodke kakor tudi odhodke, ki so bili 
predvideni s Finančnim načrtom 2007. Vendar pa so bili odhodki oz. stroški višji, kakor so dovoljevali finančni okviri, kar je
povzročilo navedeno izgubo.

Iz analiz ugotavljamo,  da smo preveč porabili pri glavnih segmentih stroškov – stroških dela in stroških zdravstvenega 
materiala. Za racionalizacijo stroška zdravstvenega materiala deluje Komisija za zdravstveni material, ki predvsem preso-
ja možnosti uvedbe novih zdravstvenih materialov. Uporaba novih, dražjih, praviloma kakovostnejših materialov je eden 
izmed osnovnih vzrokov za preseganje planskih okvirov stroškov zdravstvenega materiala. Izrazito presegajo planirane 
okvire tudi stroški laboratorijskih storitev, ki jih naročamo pri zunanjih izvajalcih (Zavod za zdravstveno varstvo, Klinični 
center Ljubljana in Maribor, Onkološki inštitut…).  K izgubi bolnišnice prispevajo tudi nekateri dragi, zaenkrat finančno ne-
pokriti programi.

Vstopili smo v zadnjo četrtino leta, zato je umestno vprašanje, kako pa bolnišnica posluje sedaj. Poletni meseci so za-
ustavili negativni trend poslovanja oz. so prispevali k zmanjšanju ugotovljene izgube ob polletju. Bolnišnica je v drugem 
polletju pridobila tudi sredstva za nekoliko povečan program na področjih z dolgimi čakalnimi dobami. Ocenjujemo, da bi 
njegova realizacija lahko prispevala k boljšim poslovnim rezultatom ob koncu letošnjega leta. 

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

Sklenjena je nova pogodba z 
ZZZS za leto 2007
Večinski delež prihodka naše bolnišnice  (95 %) zagotav-
ljamo s pogodbenim odnosom z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS). Pogodba določa obseg sto-
ritev in strukturo programa, ki ga je potrebno opraviti, da 
pridobimo finančna sredstva za svoje poslovanje. Osnovo
za sklepanje pogodbe za vse izvajalce zdravstvenih storitev 
predstavljata Splošni in Področni dogovor, ki ga sprejmejo 
Ministrstvo za zdravje, ZZZS in Združenje zdravstvenih za-
vodov Slovenije v okviru vsakoletnih t.i. partnerskih poga-
janj. Tudi naša bolnišnica je članica Združenja zdravstvenih 
zavodov, zato svoje zahteve v dogovarjanjih uveljavljamo 
skozi to institucijo. Zahtevki v okviru Združenja zdravstve-
nih zavodov se nanašajo predvsem na pridobivanje novih 
finančnih sredstev. Ker pa želje in interesi  nas - izvajalcev
zdravstvenih storitev presegajo okvire, s katerimi razpolaga 
ZZZS, se velikokrat zahtevki v okviru partnerskih dogovar-
janj  končajo le pri neizpolnjenih željah in iskanju drugih poti 
in priložnosti.

Partnerska pogajanja 2007, t.j. dogovor, kako razdeliti 
zdravstveni finančni kolač v letu 2007, so se končala v le-
tošnjem mesecu aprilu. V maju in juniju je v naši bolnišnici 
potekala intenzivna priprava nove Pogodbe 2007 s celjsko 

območno enoto ZZZS-ja. Nova pogodba ni predvidevala bi-
stvenih sprememb glede na prejšnjo, največja sprememba 
je nastala pri dejavnosti akutne obravnave, kjer je potrebno 
povečati obseg akutne obravnave za 1 % (330 primerov let-
no) brez dodatnih finančnih sredstev. Temu se nismo mogli
izogniti, saj je to predvideval že Splošni dogovor. Ker pa 
Pogodba 2007 ni predvidevala pokritja obsega in vsebine 
vseh dejavnosti, ki jih pri nas že izvajamo, je naša bolniš-
nica sprožila arbitražni postopek na ponujeno Pogodbo 
2007. Od obsežnih arbitražnih zahtevkov smo pridobili ši-
ritve programov s pripadajočimi večjimi finančnimi sredstvi
na področju urgentne dejavnosti. Tako smo v mesecu juliju 
podpisali novo Pogodbo 2007, katere veljavnost je od 1. 4. 
2007 dalje. Seveda je potrebno pogodbeno določen obseg 
dela izpolniti v celoti, saj le realizirani programi prinašajo 
dogovorjena  finančna sredstva. O izpolnjevanju pogodbe-
nih programov poteka redno mesečno obveščanje vseh od-
delkov in služb bolnišnice.

So se pa že začela nova dogovarjanja za 2008… 

Irena Andrenšek Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Finančno ekonomska služba 
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Pridobivanje novih zdravstvenih 
programov
Razvoj novih zdravstvenih metod povsod v svetu presega 
finančne okvire, ki jih je sposobna posamezna država za-
gotoviti. Tudi pri nas je tako, zato je v okviru Zdravstvenega 
sveta pri Ministrstvu za zdravje RS  izdelana metodologija, 
kako vključiti nove metode zdravljenja v obstoječi sistem 
financiranja. Metodologija je objavljena na spletni strani Mi-
nistrstva za zdravje:
 
http://www.mz.gov.si/si/zdravstveni_svet_rskji_in_ko-
misija_za_medicinsko_etiko/zdravstveni_svet/posto-
pek_za_vloge/

Kot novost oz. nov zdravstveni program po izdelani meto-
dologiji štejemo naslednje:

1. novi programi (nova metoda preventive, nova metoda 
zgodnjega odkrivanja bolezni, nova metoda diagnostike, 
nova metoda zdravljenja, nova metoda rehabilitacije, novo 
zdravilo, nov medicinski pripomoček);
2. širitve obstoječih programov (dobro utečeni načini pre-
ventive, zgodnjega odkrivanja bolezni, diagnostike, terapije 
in rehabilitacije – so predmet rednega programa).

V praksi je postopek odobritve novega programa naslednji 
(primer naše bolnišnice):

1. predlagatelj novosti (medicinski oddelek oz. največkrat 
predstojnik oddelka) izpolni enotni, vnaprej določeni vpra-
šalnik ter skupaj s plansko-analitsko službo finančno ovred-
noti program;

2. predstojnik oddelka pridobi mnenje pristojnega RSK-ja 
glede predlagane novosti,

3. skupaj s priloženim pozitivnim mnenjem ustreznega RSK-
ja vlogo pošljemo na Zdravstveni svet (vloga je poslana iz 
tajništva direktorja bolnišnice) in na ZZZS;

4. ustrezni organi Zdravstvenega sveta preverijo, ali je vlo-
ga popolna, v nasprotnem primeru zahtevajo dopolnitve;
 
5. Zdravstveni svet obravnava vlogo na svoji seji in glede 
na izdelana merila uvrsti novost na prednostni seznam ter 
predlaga, da jo vključijo v sistem financiranja in zanjo za-
gotovijo finančna sredstva.

Po navedenem postopku v okviru Zdravstvenega sveta RS 
je naša bolnišnica v letu 2006 pridobila finančna sredstva
za uvedbo nove dejavnosti koronarografije. Strokovno vod-
stvo  bolnišnice vseskozi poziva oddelke, da se s  svojimi 
novimi programi vključijo v obravnavani sistem pridobivanja 
novih finančnih sredstev. V letošnjem letu je Zdravstveni
svet že obravnaval naslednje vloge celjske bolnišnice za 
pridobitev programov:
- program balonske kifoplastike (Travmatološki oddelek), 
- vzpostavitev nove enote za možgansko kap (Nevrološki 
oddelek), 
- program kratkoelastičnih povojev (Dermatovenerološki 
oddelek). 
Pričakujemo, da bodo v kratkem obravnavane še vloge 
za novo drago zdravilo Remicade (Oddelek za sistemske 
in presnovne bolezni, odsek za revmatologijo), dejavnost 
PTA posegov (Rentgenološki oddelek), program vstavljanja 
srčnih vzpodbujevalcev (Oddelek za intenzivno interno me-
dicino).

Vsekakor še enkrat velja poziv vsem oddelkom, ki imajo 
predloge za uvedbo novosti na svojem področju in se še 
niso vključili v navedeni sistem, da to storijo čimprej. Po-
stopek od priprave vloge do končne pridobitve finančnih
sredstev je dolgotrajen. 

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

Uspelo nam je!
Kot sem že zapisal v marčevskem Monitorju, v letošnjem 
letu Ministrstvo za zdravje ni predvidevalo sredstev za in-
vesticije v Splošni bolnišnici Celje. Po dodatnih pogovorih  
nam je pristojne na ministrstvu uspelo prepričati v prerazpo-
reditev sredstev, in tako smo  v poletnih mesecih uspešno 
izvedli postopek javnega naročila »Izvedba gradbeno obrt-
niških in instalacijskih del za naslednje objekte: 

- dokončanje oddelka za medicinsko rehabilitacijo v 
kletnem delu (pod ambulantami poliklinike );

- izgradnja novega dermatovenerološkega 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;
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- izgradnja poslopja in nabava novega »diesel« agre-
gata (nadomeščanje električne energije ob izpadu zu-
nanjega napajanja) na lokaciji stare transformatorske  
postaje.«

Skupna vrednost investicij znaša 3,7 mio EUR. 

V teku je postopek  javnega naročila za opremo navedenih 
objektov. Če bo postopek uspešno zaključen,  predvideva-
mo, da bomo prostore lahko začeli  uporabljati do  konca 
poletja leta 2008. 

Ministrstvo za zdravje je ponovilo javni razpis za opremo že 
dograjenega oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo 
v IV. nadstropju in uspešno zaključilo postopek za I. sklop, 
to je za pohištveno opremo. Vrednost  investicije znaša 
103.268 EUR. Za II. sklop (medicinska oprema) potekajo 
revizijski postopki. Vrednost te investicije znaša 189.542 
EUR. Ne glede na odločitev  pričakujemo selitev oddelka 
konec leta ali  v začetku naslednjega. 

Po manjših zapletih pri izbiri ponudnika za  javno naročilo 
za zamenjavo opečne strehe objekta SB Celje nad očesnim 
in otroškim kirurškim oddelkom smo postopek uspeli  izpe-
ljali do konca in ne glede na to, da je zima že skoraj pred 
vrati, upamo, da bomo sanacijo lahko izvedli še letos. 

Tako nam bo po tridesetih letih gradnje novega dela bol-
nišnice ostalo le še dokončanje garderob v kleti, posteljne 
postaje  in prostorov, namenjenih tržni dejavnosti. Tudi te 
investicije nameravamo izvesti v naslednjem letu. 

Ker bo bolnišnica zopet  postala večje gradbišče in bo zato 
prišlo do morebitnih motenj (hrup, selitve), vas ob tej priliki 
prosim na strpnost in pomoč, kajti vedite, da bo zadovolj-
stvo 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

Varstvo osebnih podatkov
Pravica do varstva osebnih podatkov je na podlagi 38. čle-
na Ustave Republike Slovenije  temeljna pravica vsakega 
posameznika, s katero je zagotovljeno varstvo njegovih 
osebnih podatkov in prepovedana uporaba osebnih po-
datkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Pravica 
uživa enako pravno varstvo kot na primer pravica do ne-
dotakljivosti stanovanja, do svobode gibanja, do zasebne 
lastnine, do osebnega dostojanstva in varnosti, ki so nam 
morda bolj domače,  zato ni nobenega razloga, da bi jo ob-
ravnavali drugače. 

Pravica posameznika do varstva osebnih podatkov je hkrati 
dolžnost  varstva za vse, ki osebne podatke obdelujejo. Iz-
vrševanje pravic in obveznosti, s katerimi se preprečujejo 
neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in 
dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov, 
so urejeni z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 86/04 in 113/5 – ZVOP-1.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršno koli delova-
nje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, 
pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali 
spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s pre-
nosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpola-
go, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, 
izbris ali uničenje. Osebne podatke smemo obdelovati le, 
če  obdelavo določa zakon, ali če posameznik v to privoli. 
Podatki o zdravstenem stanju posameznika so  občutljivi 
osebni podatki, za obdelavo  katerih zakon določa  še po-

sebej stroge pogoje.

ZVOP-1 določa, da se  osebni podatki varujejo z ukrepi, s 
katerimi se:
1. varujejo prostori, oprema in sistemska programska 

oprema,
2. varuje aplikativna programska oprema, s katero se ob-

delujejo osebni podatki,
3. preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov 

pri njihovem prenosu,
4. zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa 

ali anonimiziranja, 
5. omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamez-

ni osebni podatki vnešeni v zbirko, uporabljeni ali dru-
gače obdelani in kdo je to storil.

Strojna in  programska oprema morata  zagotavljati, da ob-
delava osebnih podatkov poteka  v mejah pooblastil. Za-
posleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela in naloge, 
pri katerih obdelujejo osebne podatke, so dolžni varovati 
tajnost osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri oprav-
ljanju dela  in to velja tudi po prenehanju opravljanja dela. 

Kršitve pravice do varstva osebnih podatkov so pravno  
sankcionirane. Hujše kršitve predstavljajo kaznivo dejanje 
neupravičene izdaje poklicne skrivnosti (153. člen Ka-
zenskega zakonika - KZ) ali zlorabe osebnih podatkov 
(154. člen KZ), za obe dejanji je zagrožena denarna kazen 
ali zapor do enega leta.  Z ZVOP-1 so kršitve zakonskih 
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določil opredeljene kot prekršek, za katerega je zagrožena 
denarna kazen. Varstvo osebnih podatkov pa ni samo pra-
vna, ampak tudi moralna in etična dolžnost vsakega zdrav-
stvenega delavca in vseh zaposlenih do naših bolnikov.

Z namenom, da okrepimo zavedanje o  odgovornosti  in 
dolžnosti do varstva osebnih podatkov, ki so nam zaupani, 
in preprečimo kršitve ali celo zlorabe, smo se odločili za 
sprejem ukrepov, s katerimi želimo vsakega zaposlenega 
ponovno opozoriti na  poklicno dolžnost varovanja poda-
tkov o zdravstvenem stanju bolnikov in zagotoviti pregled 
nad izvajanjem obdelave osebnih podatkov ter možnost 
ukrepov.
   
V Statut, ki ga je dne 19. 7. 2007 in 27. 9. 2007 sprejel 
Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje  smo vključili  do-
ločilo, s katerim smo kršitev varovanja poklicne skrivnosti 
opredelili kot hujšo kršitev delovnih obveznosti, za katero 
se lahko delavcu odpove pogodba o zaposlitvi. Vsakemu 
zaposlenemu bomo v podpis poslali posebno izjavo, s ka-
tero bo potrdil, da je seznanjen z obveznostjo varovati po-
datke o zdravstvenem stanju  bolnikov, da se zavezuje, da 
bo podatke o bolnikih varoval kot poklicno skrivnost, tako v 
času trajanja pogodbenega razmerja kot tudi po njegovem 
prenehanju  in s posledicami v primeru kršitve te dolžnosti. 

Prevzem gesla za dostop do informacijskega sistema in po-
datkov bo možen po pisni potrditvi izjave.   Gesla za dostop 
do informacijskega sistema bodo osebna, kar bo omogoča-
lo sledljivost za vse vrste obdelave osebnih podatkov, do 
katerih bo posamezna odgovorna oseba dostopala.

Hkrati bomo pripravili nov Pravilnik o varstvu  osebnih po-
datkov, s katerim bomo določili ukrepe in način ravnanja z 
osebnimi podatki, odgovorne osebe za posamezne eviden-
ce ter osebe, ki lahko dostopajo do podatkov. 

Naj zaključim z mislijo, da  so varovanje prostorov in opre-
me nujni ukrepi za  varstvo  osebnih podatkov, niso pa za-
dostni. Največjo težo odgovornosti in vpliv na zagotavljanje  
varstva osebnih podatkov imamo posamezniki, vsak izmed 
nas s svojo zavestjo, da je skrbno  ravnanje z osebnimi 
podatki edina možnost, in pripravljenostjo, da to tudi upoš-
tevamo. Vsak izmed nas se lahko  znajde v vlogi bolnika 
in takrat nam ne bo vseeno, kdo poleg zdravnika  brska 
po naši zdravstveni dokumentaciji, bere naše anamneze, 
izvide, diagnoze in ostale  podatke iz medicinske dokumen-
tacije.   

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

Redni letni popisi sredstev 
bolnišnice
V skladu z zakonodajo in nenazadnje tudi zavestjo dobrega 
gospodarja smo dolžni enkrat letno pregledati in prešte-
ti vsa sredstva in vse obveznosti bolnišnice – opraviti po-
pis. To delo opravijo člani popisnih komisij ob sodelovanju 
delavcev, ki so odgovorni za sredstva, ter računovodskih 
delavcev, pri katerih pridobijo knjigovodske podatke o teh 
sredstvih. Po obsegu najzahtevnejša sta popis osnovnih 
sredstev, saj je v bolnišnici približno 25.000 kosov osnovnih 
sredstev, in popis drobnega inventarja, ki ga je v bolnišnici 
okoli 18.000 kosov. Med drobnim inventarjem je tudi vse 
perilo, ki ga popisujemo v celotni bolnišnici isti dan in isto 
uro.   
Sam popis (ne glede na sredstva, ki se popisujejo) ima več 
faz:
- imenovanje popisnih komisij,
- priprava sredstev na popis (delo oseb, ki so za sredstva 

odgovorne),
- sam popis – štetje, evidentiranje (delo popisne komisije 

ob prisotnosti odgovornih oseb za sredstva, ki se po-
pisujejo),

- ugotavljanje popisnih razlik (delo popisne komisije sku-
paj z odgovornimi osebami za sredstva),

- sestava zapisnika o popisu (delo popisne komisije),

- uskladitev knjigovodskih evidenc z dejanskim stanjem, 
ki ga je izkazal popis (delo računovodskih delavcev).

Popisne razlike, ki se pojavijo, so velikokrat tudi rezultat 
premajhne skrbi odgovornih za sestavljanje ustreznih do-
kumentov, ki kažejo dogajanje v zvezi z gibanjem sredstev 
med letom.  To dejstvo povzroča pri popisu nepotrebno delo 
popisnim komisijam, saj morajo iskati vzroke za razhaja-
nja.
Da bi bili popisi čim hitreje in čim kakovostneje opravljeni, 
vsako leto ob zaključku popisa ocenimo njegov potek in pri-
pravimo predloge za  izboljšanje v naslednjem letu. Tako 
smo na podlagi izkušenj iz preteklega leta tudi letos vnesli 
določene spremembe za posamezna področja, s čimer pri-
čakujemo, da bodo popisi kakovostnejši.    

Popisi na oddelkih bodo potekali  v naslednjih terminih
- popis perila: v sredo 14. 11. 2007 zjutraj, 
- popis osnovnih sredstev:  od 12. 11. do 07. 12. 2007,
- popis drobnega inventarja, ki se vodi skupinsko: od 1. 

12. do 10. 12. 2007,
- popis blagajn: 3. 1. 2008. 

Terezija Pinter Kampoš, univ. ekon.
Finančno ekonomska služba 
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MI, VI, ONI

Nova ministrica in državni 
sekretar na Ministrstvu za 
zdravje

Zofija Mazej Kukovič

Foto: spletna stran Sploš-
ne bolnišnice dr. Franca 
Derganca Nova Gorica

Ministrica za zdravje Slovenski ekološki grozd, članica Upravnega odbora Zdru-
ženje Manager, članica Upravnega odbora Europa Donna 
za boj proti raku na dojki in članica Upravnega odbora GZS 
za regijo SAŠA. 

 
Državni sekretar

Zofija Mazej Kukovič  je leta 
1980 diplomirala na Univerzi 
v Mariboru iz organizacije 
dela – smer informatika, leta 
1989 pa še iz elektrotehnike 
– elektronike. V letu 1980 je 
opravila strokovni izpit na 
podlagi Zakona o graditvi ob-
jektov. V letu 1995 je vpisala 
mednarodni študij MBA na 
Brdu pri Kranju in ga zaklju-
čila leto pozneje. Leta 2002 
je na Univerzi v Teksasu pri-
dobivala znanja s področja 
kriznega managementa. 

 
Leta 1974 se je zaposlila kot konstruktorka v Razvojnem 
sektorju Premogovnika Velenje, od leta 1977 do 1989 je 
bila projektantka krmiljenj in regulacij tehnoloških sistemov 
za domači in tuji trg v podjetju ESO. Ko je podjetje zašlo v 
težave, je prevzela del prodaje in inženiringa. Leta 1992 se 
je podjetje ESO razdelilo na dva dela, Zofija Mazej Kukovič
pa je prevzela vodenje podjetja ESO Montaža, ki je bilo v 
poslovnih težavah. S pomočjo študija in dodatnega izobra-
ževanja je pripravila in izvedla strateški prehod takratnega 
podjetja ESO Montaža v današnji Esotech d. d. Podjetje v 
likvidnostnih in kadrovskih težavah je popeljala v današnje 
podjetje za obvladovanje visokih tehnologij. 
 
V zadnjih letih se je posebej posvečala tudi civilnim zdru-
ženjem, predavala je na slovenskih in mednarodnih kon-
ferencah s področja varovanja okolja in s tem povezanega 
zdravja, poslovne odličnosti, inovativnosti in prenosov znanj 
z inštitutov v prakso. Za svoje delo je prejela številna pri-
znanja, med drugim leta 2002 nagrado za dosežke prenosa 
znanja z inštitutov v prakso s strani Inštituta Jožef Štefan, 
leta 2006 je bila izbrana za Delovo osebnost leta za podro-
čje gospodarstva, letos pa je prejela priznanje Združenja za 
projektni management za razvoj projektnega managemen-
ta v Sloveniji. Je članica številnih strokovnih združenj, med 
drugimi je direktorica gospodarskega interesnega združenja 

Darko Žiberna, dr. med., spec. 
kirurgije, je do imenovanja vr-
sto let opravljal dela direktorja 
Splošne bolnišnice dr. Franca 
Derganca Nova Gorica. 
 
Študij na Medicinski fakulteti v 
Ljubljani je zaključil leta 1979 in 
se najprej zaposlil v Zdravstve-
nem domu Postojna, nato pa v 
Zdravstvenem domu v Sežani, 
kjer je skoraj pet let opravljal 
službo splošnega zdravnika za 
območje Krasa in Brkinov. V 
sredini leta 1984 je bil povab-
ljen v Kirurško službo Splošne 
bolnišnice dr. Franca Derganca 
Nova Gorica, kjer je opravil specialistični staž in nato leta 
1990 specialistični izpit iz splošne kirurgije. Od leta 1997 
opravlja službo direktorja splošne bolnišnice, ki je v času 
njegovega vodenja izkazovala dobre poslovne, strokovne 
in delovne rezultate. 
 
V zadnjih dveh letih opravlja tudi funkcijo predsednika Zdru-
ženja direktorjev slovenskih bolnišnic in funkcijo podpred-
sednika Odbora bolnišnic pri Združenju zdravstvenih zavo-
dov Slovenije. V mandatu sedanje Vlade RS je bil aktiven v 
odboru za reforme, kjer je prispeval k oblikovanju predlogov 
za izboljšave slovenskega zdravstvenega sistema. 

Predstavitev na spletni strani 
Ministrstva za zdravje
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Upokojila se je prim. doc. dr. 
Zlata Felc, dr. med., specialistka 
pediatrije in IBCLC
Dr. Zlata Felc je bila zaposlena na odseku za neonatalno 
pediatrijo Ginekološko porodniškega oddelka naše bolniš-
nice  polnih osemindvajset let.
Rojena je bila 2. oktobra 1949 v Celju. Po osnovni šoli v 
Šentjurju pri Celju je gimnazijo končala v Celju in se leta 
1967 vpisala na medicinsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 
1973 diplomirala.

Malo je manjkalo, pa bi izbrala psihiatrijo, a je bila ljubezen 
do otrok odločilna. Sprva je delala v otroškem dispanzerju 
v Celju.  Med specializacijo iz pediatrije jo je Jana Barič 
Tikvič, dr. med., prva neonatologinja  v Celju, »okužila« z 
novorojenčki, in tako se je aprila 1979 zaposlila  na Odseku 
za neonatalno pediatrijo Ginekološko porodniškega oddel-
ka Splošne bolnišnice Celje.
Po specialističnem izpitu leta 1980 se je pričela njena 
uspešna in plodna pot na strokovnem področju.
Na Medicinski fakulteti v Zagrebu je julija 1984 opravila po-
diplomski študij iz perinatologije in neonatologije, novembra 
1986 pa zagovor magistrske naloge »Vpliv kontinuirane in 
intermitentne fototerapije na nespecifično hiperbilirubinemi-
jo novorojencev«. 
Po upokojitvi Jane Barič Tikvič  je 1997. leta postala vodja 
Odseka za neonatalno pediatrijo.
Doktorirala je decembra 1998 z nalogo « Korisnost trans-
kutanog mjerenja bilirubina u novorođenčadi s ikterusom za 
vrijeme bilifototerapije« na Medicinski fakulteti v Zagrebu.
Maja 2000 je prejela naziv primarij, leta 2005 pa naziv do-
centka za pediatrijo na Visoki zdravstveni šoli Univerze v 
Mariboru.
Ob vsem študiju in delu v porodnišnici je Zlata  vrsto let 
opravljala tudi  dežurstvo na otroškem in infekcijskem od-

delku.
Ultrazvočna diagnostika je prinesla široke možnosti tudi v 
neonatologiji, tako smo na Odseku za neonatalno pediatrijo 
uporabljali UZ od leta 1989 dalje kot standardni pregled za 
presejanje nepravilnosti kolkov, sečil in možganov novoro-
jenčkov. Zlata Felc se je udeležila številnih seminarjev in 
učnih delavnic, kjer je pridobivala znanje s področja ultraz-
voka. Veliko energije in zagnanosti je bilo potrebno, ko je 
krenila  akcija zbiranja sredstev za lastni ultrazvočni aparat.  
Zlati Felc je pri tem pripadal levji delež. Uspelo nam je do-
biti sodoben UZ aparat, ki nam ga lahko neonatologi drugih 
slovenskih porodnišnic samo zavidajo. 
Leta 1998 je postala članica Nacionalnega odbora za spod-
bujanje dojenja pri UNICEF Slovenija in pričela projekt »No-
vorojencu prijazna porodnišnica«. Ta naziv je naša porod-
nišnica prejela kot druga v Sloveniji leta 1998.
Na Odseku za neonatalno pediatrijo smo organizirali vrsto 
seminarjev z mednarodno udeležbo in učne delavnice s po-
dročja neonatologije, pediatrične ultrazvočne diagnostike 
in dojenja. Zlata Felc je aktivno sodelovala pri organizaciji 
teh srečanj in urejala številne zbornike. Njeno sodelovanje 
je bilo zelo plodno na domačih in mednarodnih strokovnih 
srečanjih, njeni strokovni prispevki so objavljeni v domači in 
tuji strokovni literaturi.
Po opravljenem izpitu je leta 2002 postala mednarodna 
svetovalka za laktacijo IBCLC, ter tri leta evropska pred-
stavnica v odboru IBCLC. Skupaj s Cvetko Skale, dipl. m. 
s., je leta 2005 ustanovila Društvo svetovalcev za laktacijo 
in dojenje Slovenije, kjer je vodja Odbora za izobraževanje. 
Prav intenzivno podpiranje dojenja, izobraževanje zdrav-
stvenih delavcev ter pisanje strokovnih in poljudnih člankov 
o dojenju so bila v zadnjih letih glavna področja njenega 
delovanja.
Nekdanje sodelavke Odseka za neonatalno pediatrijo ter 
sodelavci Ginekološko porodniškega oddelka SB Celje si 
Zlato Felc težko predstavljamo kot navadno upokojenko. 
Njena dejanja so bila vedno skrbno načrtovana in premiš-
ljena. Prepričani smo, da je tako tudi zdaj, da je zaslutila 
nove izzive na  poti, kot je sama omenila: »da bo imela več 
časa za pisanje ter še bolj intenzivno podpiranje dojenja v 
Sloveniji in po svetu.«
Na poslovilnem »žuru« pred dnevi, ko smo jo povprašali, 
kaj počne, je mimogrede omenila, da je tako zaposlena, 
»da sploh  nima nič časa«!
Želimo ji veliko uspeha.

Ana Ilijaš Trofenik, dr. med.
Ginekološko porodniški oddelek
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Človek človeku tudi 
na delovnem mestu
Komunikacija  med nami je včasih pomanjkljiva, velikokrat 
pa za to  krivimo čas. Vsak si ga mora najti in vzeti. Star pre-
govor lepo pravi : »Lepa beseda lepo mesto najde.«  

Zadnje čase pogosto srečujemo  pojem »mobbing«. Be-
seda mobbing izhaja iz angleškega glagola »to mob«, ki 
v slovenskem jeziku pomeni:  »planiti na nekoga.., napasti 
ga/jo.., lotiti se koga«. Samostalnik mob pomeni krdelo, tol-
po, bando… Ta pojav je po letu 1980 začel proučevati Šved 
Heinz Leymann, ko je med ljudmi pri delu opazil podobne 
pojavne oblike vedenja, kot pri živalih:
• skupina živali napade šibkejše bitje ali vsiljivca v borbi 

za hrano, prevlado v krdelu, za preživetje… 

Mobbing je opredelil kot: 
• konfliktov polno komunikacijo na delovnem mestu med

sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, pri čemer 
je napadena oseba v podrejenem položaju in izpostav-
ljena sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom ene 
ali več oseb z namenom in/ali posledico, da ga/jo izrine 
iz sistema, pri tem pa napadena oseba to občuti kot di-
skriminacijo.

 
Ponekod  ga poimenujejo tudi bullyng (napadi med otroci) 
ali bossing (napadi šefa na delavce). Slovenski izraz je ši-
kaniranje ali trpinčenje na delovnem mestu in pomeni sov-
ražno, agresivno, neetično, konfliktno komunikacijo enega
ali več posameznikov, usmerjeno k enemu posamezniku (ali 
skupini posameznikov), z namenom ogroziti njegov ugled, 
človeško dostojanstvo, poiskati grešnega kozla za napake, 
pa vse do odpustitve iz delovnega razmerja. Prizadetega 
takšni sistematični psihični (ponekod pa tudi fizični) napadi
porinejo v položaj nemoči, počuti se žrtev, nezaščitenega, 
ponižanega, ogroženega in nesposobnega obrambe. Naj-
pogostejše posledice so: beg v bolniško, celo v dejansko 
bolezen in invalidnost, v skrajnem primeru pa se lahko kon-
ča tudi s samomorom. Analize kažejo, da so povzročitelji 
mobbinga v 44 % sodelavci, v 37 % nadrejeni, v 10 % po-
drejeni in nadrejeni skupaj ter v 9 % podrejeni. 

Vsako psihično nasilje na delovnem mestu še ne pomeni, 
da gre za mobbing. V opredelitvi govorimo o mobbingu, ka-
dar je posameznik takšnim pritiskom in nasilju izpostavljen 
neprekinjeno in pogosto – vsaj enkrat na teden in najmanj 
šest mesecev. 

1.  NAPADI NA MOŽNOST KOMUNICIRANJA : omejeva-
nje možnosti komuniciranja s strani nadrejenega, večkratno 
prekinjanje govora, jemanje besede, omejevanje možno-

sti komuniciranja s strani sodelavcev, kričanje oz. glasno 
zmerjanje, stalno kritiziranje dela, zasebnega življenja, na-
dlegovanje po telefonu, besedne ali pisne grožnje, izmika-
nje stikom, odklonilne kretnje oziroma pogledi, dajanje ne-
jasnih pripomb, brez navedb razlogov izmikanja.
 

2. NAPADI, POVEZANI Z IZVAJANJEM NALOG NA DELO-
VNEM MESTU:  posameznik ne dobiva novih delovnih na-
log ali pa so mu odvzete vse delovne naloge,     dodeljeva-
nje nesmiselnih delovnih nalog, popolna izločitev iz sistema 
usposabljanja, dodatnega funkcionalnega izobraževanja, 
pridobivanja delovnih veščin, dodeljevanje  nalog daleč pod 
nivojem sposobnosti, ali ki celo žalijo njegovo dostojanstvo, 
dodeljevanje vedno novih nalog, bolj zahtevnih delovnih 
nalog, večjih delovnih obremenitev, dela preko polnega 
delovnega časa (pogosteje kot ostalim sodelavcem), dode-
ljevanje naloge daleč nad nivojem kvalifikacij z namenom
diskreditacije.
 
3. NAPADI NA SOCIALNE STIKE – SOCIALNA IZOLACIJA: 
s prizadetim se nihče več ne pogovarja, ko prizadeti koga v 
podjetju ogovori, ga le-ta ignorira, premestitev v pisarni da-
leč od sodelavcev, sodelavcem je prepovedano pogovarjati 
se s  posamezno osebo, splošno ignoriranje v podjetju.
 
4. OSEBNI NAPADI ALI NAPADI NA ZASEBNO ŽIVLJE-
NJE, SOCIALNI UGLED: ogovarjanje za hrbtom, širjenje 
govoric, poskusi smešenja posameznika, domnevanje, da 
je posameznik psihični bolnik ali poskus  prisile v psihiatrič-
ni pregled, norčevanje iz telesnih hib, oponašanje načina 
hoje, glasu ali kretenj, napadanje političnega ali verskega 
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prepričanja norčevanje iz zasebnega življenja ali iz narod-
nosti, siljenje k opravljanju  nalog, ki negativno vplivajo na 
samozavest, ocenjevanje delovnih naporov  napačno ali z 
namenom žalitve, dvomi v poslovne odločitve posamez-
nika, posameznik je deležen kletvic in obscenih izrazov, 
posameznik je deležen poskusov spolnega zbliževanja ali 
verbalnih spolnih ponudb.
 
5. NAPADI NA ZDRAVJE: siljenje k opravljanju zdravju 
škodljivih nalog ali delovna preobremenitev, grožnje s fi-
zičnim nasiljem ali fizično zlorabljanje, uporaba  lažjega
fizičnega  nasilja, da se nekoga  “disciplinira”, namerno
povzročanje škode ali nepotrebnih stroškov posamezniku,  
namerno  povzročanje  psihične škode na domu ali delo-
vnem mestu.

Vsak človek ima podobo o samem sebi, kakršno si je 
oblikoval podzavestno z usedlino številnih doživetij, iz-
kušenj in spominov, predstav, domišljije in želja. Svoje 
ravnanje, dejanja  in želje, obnašanje in odgovore na 
svet okrog sebe usmerja vedno v skladu s to svojo po-
dobo o sebi. Uspeh in neuspeh v življenju, priljublje-
nost in zoprnost, pogum in malodušnost, vse to je v ve-
liki meri odvisno od lastne podobe, ki si jo kdo ustvari 
o samem sebi.
Napačno je, da ljudje za svoj neuspeh in nepriljublje-
nost dolžijo svojo okolico, pri tem pa pričakujejo in po-
grešajo obenem, pomoč od drugih. Nasprotno se mo-
rajo zavedati, da je glavni vzrok za njihovo odvratnost 
in neuspeh, pa tudi za njihovo priljubljenost in uspeh v 
življenju, v središču njihove osebnosti same.

Če srečo lahko uživamo samo   v vzajemnem sodelova-
nju, medsebojni povezanosti vseh, je to lahko le zato, 
ker ima življenje  vseh posameznikov skupni vrelec, 
različnim oblikam in načinom navkljub, v katerih je ute-
lešena v neštetih posameznikih. Učimo in vadimo se 
razumeti in spoštovati drug drugega, saj razumevanje, 
veselje in sreča, ki jih dajemo drug drugemu, odsevajo 
nazaj v naše lastno in skupno življenje. 

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

Stanje zaposlenih na 
dan 30. 9. 2007 
(Določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v mesecih 
juniju, juliju, avgustu, septembru 2007)

Stanje zaposlenih na dan 30. 9. 2007:
- nedoločen čas      1454
- določen čas           172

Skupaj:          1626   delavcev

Prihodi v mesecu  juniju, juliju, avgustu, septembru  
2007: 
• 1 zdravnik specialist interne medicine (na uspo 
 sabljanju)
• 16 zdravnikov specializantov
• 6 zdravniku sekundarijev
• 10 dipl. m. s., dipl. zn.
• 1 dipl. fiziot.
• 2 dipl. inž. rad.
• 1 dipl. inž. lab. biomed.
• 7 zdr. teh.
• 1 administratorka
• 2 NIŽ  (šofer, pomožni kuhar)
• 3 PK ( likalec, vzdr. okolja)

Odhodi v mesecih juniju, juliju, avgustu, septembru 
2007

o 2   zdravnika specialista pediatrije
o 1   zdravnik  specialist ortopedije (dopolnilno   
 delo)
o 1   zdravnik specialist dermatovenerologije
o 1 zdravnik specialist interne medicine
o 1 zdravnik specialist ginekologije (dopolnilno  
 delo)
o 1 zdravnik specialist anesteziologije 
o 17 zdravnikov specializantov
o 1   zdravnik  po sekundariatu
o 1 univ. dipl. pravnik
o 6   dipl. m.s.
o 4  viš. med.ses.
o 1 inž. kem. teh.
o 3  zdr. teh.
o 4  zdravstvene administratorke
o 1 pomožni kuhar
o 5 PK (likalka, pomožna dela v kuhinji, 
 transporter, strežnica v OP)

VIC
USLIŠANA ŽELJA
Peter na morju s pomola lovi ribe. Ujame ribico in ta mu 
obljubi izpolnitev ene želje, če jo spusti. Peter jo spusti, ribica 
pa mu reče iz vode:
“No, zaželi si nekaj!”
“Veš, v svetu je toliko gorja. Želim, da ne bi bilo več vojn in 
ljudje ne bi umirali zaradi orožja.”
Ribica razmišlja in reče: “Veš, to je zelo težko. Daj, izmisli si 
kaj drugega!”
“No, potem mi pa moje dekle naredi pametno. Veš, lepa je, 
postavna, nežna, blond....”
“Kar atlas mi podaj, da bom preprečila vse vojne na svetu!”
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih (po potnih 
nalogih) za obdobje junij 2007 – september 2007

KDAJ KDO KRAJ KAJ

4. 6. - 7. 6. 2007 Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Brioni Mediteranski kongres iz intenzivne medicine

2. 6. - 5. 6. 2007 Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Brioni 8. poletna šola intenzivne medicine na 
Brionih

1. 6. - 2. 6. 2007 Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Maribor Seminar o bolečini

1.6.-2.6. 2007 Asist. Anton Jošt, dr. med. Maribor Seminar o bolečini

1. 6. - 2. 6. 2007 Silvio Francisco Lipovšek, dr. med. Ljubljana Ocena metode za lajšanje pooperativne 
bolečine na otroški krg

15. 6.-16. 6. 2007 Matjaž Sajovic, dr. med. Bled 3rd international symposium on sports 
injuries

26. 6.-1. 7. 2007 Asist. Zdenko Orožim, dr. med. Atene FESSH 2007 XII. Congress

9. 6. - 15. 6. 2007 Prim. mag. Aleš Demšar, dr. med. Seul - Koreja 4. svetovni kongres združenja za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino

10. 6.- 14. 6. 2007 Natalija Kroflič, dipl. fiziot. Seul - Koreja 4. svetovni kongres združenja za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino

9. 6.-15. 6. 2007 Asist. Lidija Plaskan, dr. med. Seul - Koreja 4. svetovni kongres združenja za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino

10. 6.-14. 6. 2007 Mag. Božidar Kroflič, dr. med. Seul - Koreja
Treatment of peripheal facial palsy with 
combined method physical therapy and 
drugs

1. 6.-2. 6. 2007 Lea Zupan, dr. med. Moravske Toplice Izlivna vnetja ušes in diagnostika, terapija 
motenj ravnotežja

6. 6.- 9. 6. 2007 Lea Zupan, dr. med. Heidelberg 8. evropski avdiološki kongres

23. 6. 2007 Mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med. Portorož Letni simpozij o urgentni medicini

3. 7. - 7. 7. 2007 Asist. mag. Igor Černi, dr. med. Atene Evropski endoskopski kongres eaes

27. 9.-29. 9. 2007 Asiat. mag. Ivan Žuran, dr. med. Portorož Peripheal vessels - a window to the heart
Diagnostic algorithm in cvi

28. 9.-29. 9. 2007 Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Ljubljana Udeležba na strokovnem srečanju združenja 
internistov pri SZD Ljubljani

1. 9.-8. 9. 2007 Igor Ante Jeremič, dr. med. Glasgow – Škotska 13 th European congres of neurosurgery

3. 9.-14. 9. 2007 Silvio Francisco Lipovšek, dr. med. Buenos Aires 2. Svetovni kongres otroške kirurgije

13. 9.-15. 9. 2007 Slavica Podgoršek, dr. med. Ljubljana 25. kongres evropskega združenja za 
oftalmološko plastično in rek. krg

1. 9.-7. 9. 2007 Mag. Klemen Jagodič, dr. med. Pariz

29. svetovni urološki kongres
quality of life in patients
with prostate carcinoma
treated with lh-rh agaonists

27. 9. 2007 Mag. Štefka Krivec Krašovec, mag. 
farm. Celje Akutni koronarni sindrom in biokemični 

označevalci
27. 9. 2007 Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Celje Akutni koronarni sindrom in biokemični 

označevalci
7. 9.-14. 9. 2007 Zlatko Iternička, dr. med. Istambul Evropski kongres patologije

7. 9.-14. 9. 2007 Asist. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med. Istambul Evropski kongres patologije

26. 9. 2007 Irma Kovač, univ. dipl. ekon. Laško Posvet poslovodnih delavcev zdravstvenih 
zavodov

5. 9.-8. 9. 2007 Nataša Brus, dr. med. Portorož 16. Evropski endoskopski kongres

5. 9.-8. 9. 2007 Prim. Weber Vladimir, dr. med. Portorož 16. Evropski endoskopski kongres

11. 9.-12. 9. 2007 Asist mag. Drago Brilej, dr. med. Koln Travma register
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DOKONČANI 
ŠTUDIJI 
ZAPOSLENIH 
V SPLOŠNI 
BOLNIŠNICI CELJE
DO 8. 10. 2007

Visoka zdravstvena šola v Mariboru:

Jerica Selič, dipl. m. s., - diplomirala 20. 7. 2007 
Jasmina Mujanović, dipl. m. s. – diplomirala 31. 8. 2007
Urška Čujež, dipl. m. s. – diplomirala 3. 10. 2007
 

Zdravniška zbornica Slovenije v Ljubljani:

Barbara Sodin, dr. med.   
10. 8. 2007 opravila specialistični izpit iz interne 
medicine 

Tadeja Pačnik Vižintin, dr. med.  
13. 7. 2007 opravila specialistični izpit iz interne 
medicine

Medicinska fakulteta

Klemen Jagodič, dr. med. 
4. 6. 2007 zagovarjal magistrsko delo z naslovom:
»Kakovost življenja bolnikov z rakom prostate, ki so 
zdravljeni z LH-RG agonisti«

Ministrstvo za zdravje

Alenka Repše Fokter, dr. med. 
5. 7. 2007 ji je bil podeljen naziv »primarij«

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Petra Šepec, univ. dipl. kem. 
14. 6. 2007 opravila specialistični izpit iz medicinske 
biokemije

Čestitamo!

Delovni jubileji v me-
secih juliju, avgustu, 
septembru in oktobru 
2007
10 LET
1. Kunaj Mirjana, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
2. Vanja Herman, Nabavna služba
3. Darja Knez, Rentgenološki oddelek
4. Aleksandra Siter, Rentgenološki oddelek

20 LET
1. Marjeta Marovt Tratnik, Kuhinja
2. Alojz Klepej, Oddelek za patomorfologijo in citologijo
3. Andreja Anderlič, Otroški oddelek
4. Jožica Dušak, Otroški oddelek
5. Andreja Jelen, Otroški oddelek
6. Sonja Sluga, Oddelek za sistemske in presnovne bolezni
7. Metka Ovčar, Oddelek za bolezni srca, pljuč in ožilja
8. Irena Sojč, Ginekološko porodniški oddelek
9. Damjana Kramer, Sterilizacija
10. Marjana Žabkar, Služba za investicije, preskrbo in vzdr-
ževanje
11. Marija Križnik, Kuhinja
12. Gordana Velenšek, Kuhinja
13. Ivanka Kletečki, Kuhinja
14. Marjetka Ožek, Kuhinja
15. Stanislav Mulej, Nabavna služba
16. Bojan Ribič, Služba za investicije, preskrbo in vzdrževa-
nje
17. Marjeta Golob, Ginekološko porodniški oddelek
18. Asist. mag. Branko Šibanc, Oddelek za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja
19. Zlatko Iternička, Oddelek za patomorfologijo in citologijo
20. Bernarda Šibanc, Sterilizacija
21. Valerija Dragar, Ginekološko porodniški oddelek

30 LET
1. Milena Kvas, Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe
2. Zdenka Oblak, Ginekološko porodniški oddelek
3. Frančiška Pečnik, Dermatovenerološki oddelek
4. Sonja Močenik, Otroški oddelek kirurških strok
5. Hermina Resnik, OP dvorane
6. Zdenka Krulec, Pralnica
7. Ivanka Smole, Zdravstvena nega
8. Jelka Brečko, Zdravstvena nega
9. Štefanija Zelič, Pralnica
10. Albina Gabrovšek, Sterilizacija
11. Prim. Vladimir Weber, Ginekološko porodniški oddelek
12. Slavica Vizjak, Pralnica

Vsem jubilantom čestitamo!
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MEDICINSKA STROKA

1. oktober – 
svetovni dan hepatitisa

»Testiraj se!« je bilo letošnje geslo ob svetovnem dnevu 
ozaveščanja o hepatitisu, ki ga je že četrto leto zapored 
1. oktobra organiziral evropski sedež Svetovne zdrav-
stvene organizacije skupaj z Evropskim združenjem 
bolnikov z boleznimi jeter (ELPA). Na svetu je skoraj 
600 milijonov ljudi, ki so okuženi z virusom hepatitisa B 
ali C. V Evropi je po letošnjem poročilu okuženost pre-
bivalstva  s hepatitisom C od enega od treh odstotkov. 
V Sloveniji je število bolnikov, pri katerih so ugotovili 
hepatitis C, deset- do petnajstkrat nižje kot v sosednjih 
državah, zato sta poziv k testiranju in ozaveščanje o 
hepatitisu nujno potrebna, da bi omejili širjenje ter pri 
okuženih preprečili razvoj bolezni. Ob svetovnem dne-
vu je v šestih slovenskih mestih od 1. do 5. oktobra po-
tekalo prostovoljno brezplačno anonimno testiranje na 
okužbo z virusom hepatitisa C. 

Vsako leto v svetu število na novo okuženih bolnikov z viru-
som hepatitisa C naraste za tri do štiri milijone. Trenutno je 
z virusom hepatitisa C okužene približno 3 % celotne sveto-
vne populacije, kar predstavlja 180 milijonov ljudi. Evropsko 
združenje bolnikov z boleznimi jeter (ELPA) je izdalo po-
ročilo o razširjenosti hepatitisa v Evropi, ki ugotavlja, da je 
razširjenost hepatitisa C v Evropi od 1 – 3 %. Zanimivo je, 
da v omenjenem poročilu ni podatkov o okuženosti z viru-
som hepatitisa C v Sloveniji. Pri nas je registriranih približno 
2500 bolnikov, kar torej znaša le 0,12 %, medtem ko je v 
sosednjih državah stopnja razširjenosti hepatitisa C deset 
do petnajstkrat večja. Vprašanje je torej, ali je Slovenija res-
nično »oaza« sredi Evrope ali pa se premalo ljudi zaveda 
nevarnosti bolezni in se zato ne odloči za testiranje? Zato je 
poziv k testiranju še toliko bolj pomemben!

Pod okriljem Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, 
Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter s po-
močjo društva Stigma in sorodnih društev je svetovna kam-
panja ozaveščanja o hepatitisu potekala tudi v Sloveniji. Na 

pomen testiranja so opominjali  plakati po zdravstvenih do-
movih, fakultetah, centrih za preprečevanje in zdravljenje 
odvisnosti od prepovedanih drog  (CPZOD) in številnih dru-
gih lokacijah, na voljo so bile tudi zloženke z informacijami 
o hepatitisu. 

Brezplačna anonimna testiranja, so potekala med 1. in 5. 
oktobrom med 16. in 18. uro na Kliniki za infekcijske bolezni 
v Ljubljani, Infekcijskih oddelkih v Mariboru, Celju, Murski 
Soboti in Novem mestu ter na Zavodu za zdravstveno var-
stvo v Kopru. 
Pobudnik brezplačnega anonimnega testiranja je bila Klini-
ka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UK Ljubljana. 
Testiranja pa so potekala v sodelovanju z Inštitutom za mi-
krobiologijo in imunologijo MF v Ljubljani ter farmacevtsko 
družbo Roche.

Hepatitis je vnetna bolezen jeter, ki jo najpogosteje povzro-
čajo virusi, lahko pa tudi drugi dejavniki (pretirano uživanje 
alkohola, zdravila, kemikalije, spremenjen lasten imun-
ski odziv). Med virusi so najpogostejši povzročitelji virusi 
hepatitisa A, B, C, D, E in G. Med seboj se razlikujejo po 
načinu prenosa okužbe in učinkovanju na zdravje. S cep-
ljenjem lahko preprečimo le okužbi z virusoma hepatitisa 
A in B. Jetra so zelo pomemben organ v trebušni votlini, ne-
kakšna »kemična tovarna«, ki opravlja nad 500 življenjsko 
pomembnih nalog. Po okvari imajo zelo dobro sposobnost 
obnavljanja; hude in kronične okvare pa lahko privedejo do 
odpovedi delovanja jeter (ciroze). 

Hepatitis C je bolezen jeter, ki jo povzroča virus hepatitisa C 
(HCV), ki je znan že skoraj dvajset let. V razvitih deželah je 
okužba s HCV najpogostejši vzrok za kronično vnetje jeter 
(kronični hepatitis), vzrok za 40 % primerov odpovedi delo-
vanja jeter (kronične jetrne ciroze), 60 % primerov raka na 
jetrih in neposredni vzrok za 30 % presaditev jeter. Bolezen 
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velikokrat poteka prikrito, brez značilnih znakov, brez zdrav-
ljenja pa lahko vodi v cirozo in raka jeter. Zaradi prikritega 
poteka in velike razširjenosti hepatitis C imenujemo tudi 
tempirana bomba.

Virus hepatitisa C se najpogosteje prenese pri parenteral-
nem stiku z okuženo krvjo ali krvnimi pripravki, v nekaterih 
primerih je možen prenos z okužene matere na novorojen-
ca, prenos pri spolnem stiku z okuženo osebo in med dru-
žinskimi člani (predvsem pri souporabi pribora za osebno 
nego). Zato je najboljši ukrep za preprečevanje okužbe še 
vedno zdrav način življenja, ki dopušča kar najmanj možno-
sti, da bi se okužili z virusom hepatitisa C.

Glede na način prenosa virusa so tveganju za okužbo še 
posebej izpostavljene osebe, ki intravenozno uživajo dro-
ge, tveganje obstaja tudi pri neprofesionalnem tetoviranju in 
prebadanju telesa, če pripomočki niso sterilizirani.   

Pred okužbo s HCV se lahko zavarujemo z manj tveganim 
vedenjem:
- intravenozni uživalci nedovoljenih drog z uporabo last-

nega pribora za injiciranje;
- z izogibanjem neprofesionalnemu tetoviranju, akupunk-

turi in prebadanju kože in sluznic;
- osebe, ki imajo spolne stike z več partnerji, z uporabo 

kondoma pri vsakem spolnem odnosu;
- z izogibanjem souporabi osebnega pribora (zobna ščet-

ka, brivnik, pribor za urejanje nohtov…) in vzdrževanjem 
osnovnih higienskih navad;

- pri delu s krvjo in telesnimi tekočinami /zdravstveni de-
lavci) z doslednim izvajanjem splošnih previdnostnih 
ukrepov; 

- s pravilnim ukrepanjem pri naključnem vbodu z odvr-
ženo onesnaženo injekcijsko iglo: iztiskajte kri in mesto 
vboda spirajte pod tekočo mlačno vodo 5 – 10 minut, 
nato mesto vboda razkužite in se čim prej posvetujte z 
izbranim osebnim zdravnikom, ki vas bo po potrebi na-
potil k infektologu. 

Ob zaključku je potrebno poudariti, da je presejalno testi-
ranje edina metoda, s katero lahko nedvomno dokažemo 
okužbo z virusom hepatitisa C. Vsem osebam, pri katerih 
bodo najdena protitelesa proti omenjenemu virusu,  bomo 
svetovali obisk pri zdravniku specialistu infektologu: v Ljub-
ljani pri doc. dr. Mojci Matičič, v Celju pri prof. dr. Gorazdu 
Lešničarju, v Mariboru pri dr. Zvonku Baklanu, v Murski So-
boti pri dr. Zvonimirju Knaflju, v Novem mestu pri dr. Tatjani
Remec ter na Zavodu za zdravstveno varstvo v Kopru pri 
dr. Borisu Kopiloviču. 
Infektolog bo v primeru prisotnosti protiteles proti hepatitisu 
C nato opravil še pregled vzorca krvi na prisotnost virusa 
hepatitisa C po molekularni metodi. Če bo v krvi tudi virusna 
RNA, bo dokončno potrjena kronična okužba z virusom he-
patitisa C (akutna okužba je izjemno redka). V tem primeru 
je edini način, da se okužena oseba reši virusa, ustrezno 
zdravljenje, ki je običajno dvotirno: s pegiliranim interfero-
nom in ribavirinom.

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

Cepljenja proti okužbi z virusom hepatitisa C še ni na voljo, 
zdravljenje pa je danes že zelo učinkovito, saj pod rednim 
zdravniškim nadzorom veliko bolnikov s kroničnim hepati-
tisom C uspešno zaključi terapevtski postopek. To je zelo 
pomembno, saj je kronični hepatitis C bolezen, ki sčasoma 
lahko jetra okvari do te mere, da povsem odpovedo in je 
edina rešitev njihova presaditev. Seveda do tega ne pride 
čez noč in še manj pri vseh ljudeh, ki so okuženi z virusom 
hepatitisa C, vsekakor pa je okužbo treba jemati resno in jo 
po potrebi zdraviti.

Elektronsko mikroskopska slika hepatitisa C
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Poročilo KOBO o epidemiološki 
situaciji in higienskih razmerah 
v naši bolnišnici v polovici 
letošnjega leta
Dvanajstčlanska komisija za obvladovanje bolnišničnih 
okužb (KOBO) je na svoji zadnji seji v letošnjem septembru 
ocenila epidemiološko situacijo v naši bolnišnici v prvem 
polletju letošnjega leta, predvsem glede na statistične po-
datke o osamitvah večkratno odpornih bakterij in uspešno-
sti obvladovanja (širjenja) bolnišničnih okužb. 
Še vedno hrabrijo epidemiološki podatki o nadaljnjem upa-
danju števila primerov okužb z na meticilin odpornim stafi-
lokokom (MRSA), s katerimi se sicer ukvarjamo že več kot 
deset let. MRSA je bil osamljen pri 39 bolnikih (lani v istem 
obdobju pri 55 bolnikih). Pri 17 bolnikih je bil osamljen le iz 
nadzornih kužnin. Od vseh izolatov Stafiloka aureusa je bil
delež MRSA v naši bolnišnici 17,4 %. Še vedno ne more-
mo biti zadovoljni z izvajanjem kontaknih izolacij, saj je bil 
MRSA v bolnišnici prenešen na sobolnike v desetih prime-
rih, najpogosteje pa na enem  izmed nekirurških oddelkov, 
ki sicer deluje v dobro urejenih prostorskih razmerah.
Trenutno je največji problem v bolnišnici naraščanje števila 
t. i. ESBL pozitivnih enterobakterij, ki so odporne na delo-
vanje betalaktamskih in številnih drugih antibiotikov. 
Prevladujejo ESBL+ E. coli (50 okuženih na 16 oddelkih) in 
ESBL+ Klebsiella pneumonie (17 okuženih na 13 oddelkih). 
V celotnem lanskem letu je bilo v naši bolnišnici odkritih 85 
bolnikov z ESBL+ gram negativnimi bakterijami. Večinoma 
gre za starejše bolnike, ki so sprejeti na internistične oddel-
ke iz domov za starejše občane. Klico zaradi nepazljivosti 
oz. higienske oporečnosti pri bolnišnični oskrbi prenesemo 
v več kot 30 %. V porastu so tudi osamitve ESBL+ Pseudo-
monasa, ki kaže svojo odpornost na večino antibiotikov že 
v več kot 20 %. 
Acinetobakter baumani je bil osamljen pri 54 bolnikih (lani v 
istem obdobju pri 48 bolnikih). 
Zaenkrat v naši bolnišnici še nismo odkrili bolnika z vanko-
micin rezistentnim enterokokom (VRE), kljub temu je KOBO 
vsem predstojnikom oddelkov poslala pisna navodila za iz-
vajanje kontaktnih izolacij v SBC, ki jih je glede na VRE še 
dopolnila. 
KOBO je zaradi porasta števila incidentov pri zdravstvenih 
delavcih in drugih osebah v SBC (v prvi polovici letošnje-
ga leta smo registrirali 13 poškodb z ostrimi predmeti – kar 
znaša 0,8 incidentov na 100 zaposlenih) kontaktne osebe 
za bolnišnične okužbe zlasti opozorila na standarde zdrav-
stvene nege, ki določajo postopke dela za odvzem krvi in 
ugotavljanje krvnega sladkorja ob bolniku.

V Splošni bolnišnici Celje smo avgusta 2007 prvič, odkar 
obstaja naša ustanova, odkrili Brucello melitensis pri bol-
niku, ki se je okužil v tujini in zbolel za kronično obliko bolez-
ni. Šlo je za vnetje medvretenčne ploščice hrbtenice, odkri-
to med operacijo. Pri sami operaciji so vzorec prizadetega 
tkiva z aspiracijo odvzeli za histološko preiskavo, tkivo pa 
dali v formalin, ki je takoj uničil bakterijo. Zaradi operacije je 
naslednji dan pri bolniku prišlo do kratkotrajne bakteriemije, 
ki se je pokazala kot kratkotrajna vročinska epizoda.
Bolniku je bila v času vročine odvzeta kri za hemokulturo, 
kjer je nato v mikrobiološkem laboratoriju ZZV Celje porasla 
B. melitensis. Ker se je ta na gojišču močno pomnožila, je 
pomenila največjo grožnjo prav za zdravstvene delavce, ki 
so bili tedaj v mikrobiološkem laboratoriju, in so neposredno 
ali posredno delali s kužnino. Zaradi možnega aerogene-
ga prenosa so bile vse izpostavljene osebe obveščene o 
možnosti okužbe, ponujena pa jim je bila tudi dvotirna tri-
tedenska kemoprofilaksa z antibiotikoma doxycyclin in ri-
fampicin. 
Kljub podatkom iz literature, kjer sicer ni opisanih okužb z 
Brucello v kirurških dvoranah, smo se v SB Celje odločili za 
radikalnejši pristop in ponudili izpostavljenim zdravstvenim 
delavcem dvotirno kemoprofilakso, za katero so se tudi vsi
odločili. 
Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) je 
ocenila, da drugi zdravstveni delavci, ki so tudi prihajali v 
stik z bolnikom ali njegovimi izločki,  niso bili neposredno iz-
postavljeni nevarnosti okužbe in ne potrebujejo kemoprofi-
lakse. Izjema je oseba, pri kateri je prišlo do incidenta (vbod 
z iglo, uporabljeno pri bolniku z brucelozo). Le-ta je prav 
tako dobila omenjeno dvotirno kemoprofilakso.
Doslej, po izteku dvomesečne inkubacijske dobe za bru-
celozo, nihče od »kontaktov« ni zbolel. Serološki nadzor z 
ugotavljanjem pojava protiteles proti bruceli zaradi morebit-
ne subklinične okužbe bomo zaključili v mesecu novembru 
s pregledom parnih serumov vseh kontaktov. Bolnika s 
klinično obliko bruceloze obravnavamo na Oddelku za in-
fekcijske bolezni in vročinska stanja v sodelovanju z orto-
pedi. Predvideno je dolgotrajno in tudi zahtevno zdravljenje 
hrbtenične okvare. 

Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., svetnik
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja   
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V sodelovanju z vodjo KOBO, prof. dr. Gorazdom Lešničarjem, je mag. Branko Šibanc pripravil nekaj osnovnih epidemio-
loško – kliničnih podatkov o brucelozi. 

PODATKI O BRUCELOZI, POMEMBNI ZA PREPOZNAVANJE 
BOLEZNI IN USTREZNO ZAŠČITNO UKREPANJE
Bruceloza je zoonoza, t. j. infekcijska bolezen, ki se na člo-
veka prenaša z živali. Povzročitelj je Brucella, po Gramu 
negativna bakterija, ki  okuženi živali praviloma ne priza-
dene v večji meri. Bolna žival ostane tako prikrita, njeni iz-
ločki spolnih žlez, urin, mleko in meso pa so neposredno 
in posredno kužni za človeka, ki z njimi prihaja v stik. Tako 
najpogosteje obolevajo kmetje, mesarji in veterinarji. 
V Sloveniji smo brucelozo med živalmi prenehali nadzirati, 
saj je nismo odkrili že več deset let, še vedno pa občasno 
zdravimo bolnike, ki so se okužili v državah, kjer je bolezen 
endemična. Na Balkanu so ovce in koze glavni vir okužbe 
z najbolj virulentnim sevom tega rodu, to je B. melitensis. 
Ta povzroča splav pri drobnici, žival pa je najbolj kužna ob 
splavitvi, kar predstavlja največjo nevarnost za okužbo člo-
veka. Sončna svetloba, toplota, nizek pH in pasterizacija 
klico hitro uničijo. Neomejeno dolgo pa brucela preživi ob 
počasnem sušenju in pri nizki temperaturi.

Človek se tako lahko okuži na več načinov:
- skozi poškodovano kožo ob stiku z živaljo ali njenimi 

izločki,
- z vdihavanjem, t. j. aerogeno, kar je najpogosteje pri 

laboratorijskih delavcih, ki delajo z bakterijsko kužnino 
in v primeru biološkega terorizma,

- z uživanjem nepasteriziranega mleka in sira,
- prenos s človeka na človeka je izjemen, vendar možen; 

možen je spolni prenos in prenos z matere na plod.   

Brucela povzroča pestro klinično sliko, ki je neznačilna in 
težko prepoznavna, zlasti kadar nanjo ne pomislimo. Naj-
pogosteje bolniki opisujejo pojav cikličnih povišanj telesne 
temperature (»malteška mrzlica«), utrujenost, razdražljivost 
in hujšanje. Nekateri imajo driske, drugi so zaprti, imajo po-
večane bezgavke, glavobole, povečano vranico in jetra. 
Bolezen se lahko pozdravi sama, lahko pa preide v kro-
nično obliko, pri kateri izstopajo prizadetost sklepov in/ali 
hrbtenice, vnetje možganskih ovojnic (meningitis) in vnetje 
medvretenčne hrbtenične ploščice (discitis).

Kronični bolniki imajo praviloma redko bakteriemijo in še to 
z nizkim številom klic v krvi. Bakterija se v krvi nahaja v 
celicah, t. j. nevtrofilcih in makrofagih, zato njihova kri ni
kužna. Do tvorbe aerosola lahko pride v primeru razbitja 
epruvete s kužnino med centrifugiranjem ali v primeru ne-
posredne okužbe skozi poškodovano kožo ali sluznico ust, 
nosu ali oči.

Izkušnje kažejo, da je več kot polovica okužb z brucelami 
subkliničnih, kar pomeni, da bolnik sploh ne opazi, da se 
je okužil. Na okužbo z B. melitensis nas opozori pojav pro-
titeles proti tej klici v krvi.

Brucelozo uspešno zdravimo z antibiotiki, vendar je 
zdravljenje bolnikov lahko dolgotrajno, bolezen pa se ob-
časno kljub terapiji lahko povrne. Bolezen lahko uspešno 
preprečimo ali vsaj omilimo z istimi antibiotiki, če jih pravo-
časno po izpostavitvi kužnini jemljemo v ustreznih odmerkih 
in dovolj dolgo. 

Mikroskopska slika povzročitelja (kokobacil) bruceloze

Vdihavanje bruceloznega aerosola kot najpogostejši 
način laboratorijske okužbe

Mag. Branko Šibanc, dr. med.
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
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Rožnati oktober - mesec boja 
proti raku dojk

Oktober je svetovni mesec boja pro-
ti raku dojk. Prvi začetki osveščanja, 
povezanega z bojem proti raku dojk, 
so bili zabeleženi oktobra 1985. Raz-
vila se je celomesečna aktivnost, ki jo 
podpira več kot petdeset držav sveta. 
Simbol solidarnosti je roza pentlja. Me-
sec oktober torej že več kot dvajset let 
predstavlja aktivnosti v zvezi z  informi-
ranjem javnosti o tej bolezni, o pomenu 
preprečevanja, možnosti diagnosticira-
nja ter čim boljšega zdravljenja in re-
habilitacije.

Rak dojke je v razvitem svetu najpo-
gostejši rak pri ženskah in med vsemi 
rakastimi obolenji povzroči največ smr-
ti. Podobno je v Sloveniji, kjer zboli več 
kot tisoč žensk na leto Leta 2003 kar 
1073). Vendar pa je rak dojke danes že 
ozdravljiva bolezen, predvsem kadar 
ga odkrijemo dovolj zgodaj, ko še nima 
zasevkov. Trenutno je mamografija naj-
učinkovitejša metoda zgodnjega odkri-
vanja raka dojke, saj omogoča odkritje 
bolezni že v zgodnji fazi.
Kakšen bo mamogram, in ali bomo na 
njem opazili bolezenske spremembe, 
je poleg tehnične kakovosti preiskave 
odvisno tudi od tkiva pregledane dojke. 
Glede na tkivo dojke govorimo o ne-
preglednih, slabo preglednih in dobro 
preglednih mamogramih. Mlade dojke, 
ki vsebujejo veliko žleznega tkiva in 
le malo maščevja, dajo značilno sliko 
gostega, homogenega tkiva, v kate-
rem je težko razlikovati podrobnosti. 

Z leti staranja se pojavlja vedno več 
maščobnega tkiva, zato so slike bolj 
jasne, bolj pregledne, in se lažje za-
znajo spremembe. Dobro pregleden je 

mamogram pri ženskah po 50. letu sta-
rosti, zato so v tej starostni dobi uspehi 
iskanja večji.

Slika 1-4 : Mlada dojka z veliko žleznega tkiva desno, levo pa dojka po 50. 
letu, ko je vsebnost maščobnega tkiva večja.
V Sloveniji še nimamo organiziranega 
presejanja, preventivnega slikanja dojk 
zdravih žensk. Na primarnem nivoju pa 
imamo oportuno presejanje. To pome-
ni, da lahko gre vsaka ženska po pet-
desetem letu na brezplačno rentgen-
sko slikanje dojk, če želi, če spada v 
ogroženo skupino, pa še prej.
Slovenija se pripravlja na spremembo 
iz oportunega v organizirano preseja-
nje (screening) za zgodnje odkrivanje 
raka na dojki. To je rentgensko slikanje 
dojk vseh zdravih žensk na vsaki dve 
leti po 50. letu starosti. Vzpostavljajo 
se enote in ekipe za izvajanje tega pro-
grama, ki bodo sledile evropskim smer-
nicam. Predstavniki naše bolnišnice so 
se udeležili Prvega multidisciplinarne-
ga tečaja za strokovnjake v Sloveniji, ki 
želijo sodelovati v presejanju. Potekalo 
je na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, 
junija 2007. Predstavili so osnovne 
sheme organizacije državnega pro-
grama, poimenovanega DORA. Zbrali 
so se predstavniki Onkološkega inšti-
tuta, splošnih bolnišnic, Ministrstva za 
zdravje, Europa DONNE, predstavniki 
EU pa so pripravili pregled presejalne-
ga programa po evropskih smernicah, 
organizacijo stacionarnih in mobilnih 
presejalnih enot, predstavili tehnične 
kakovosti mamografije, dvojno odčita-

vanje, povezave med izvidi radiologov, 
patologov in kirurgov ter seznanili ude-
ležence s svojimi izkušnjami in težava-
mi pri uvajanju teh programov v drugih 
državah.
Ob uvedbi organiziranega presejanja 
bi lahko v nekaj letih za 30 odstotkov 
zmanjšali smrtnost žensk, ki zbolijo za 
rakom dojk. Na leto bi umrlo 100 žensk 
manj! Sedaj namreč več kot 50 odstot-
kov slovenskih bolnic z rakom dojk pr-
vič pride k zdravniku, ko je bolezen že 
lokalno razširjena ali razsejana (slika 
5)

Slika 5: Lezija v dojki, ki prikazuje 
karcinom dojke
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ZDRAVSTVENA NEGA

Slika 6: S povečavo vidimo lezijo z mikrokalcinacijami

V naši bolnišnici deluje nov mamograf-
ski aparat LORAD IV, s katerim imamo 
sedaj veliko več možnosti za zgodnje 
odkrivanje sprememb na dojki, saj po-
nuja možnost dodatnih, ciljanih kom-
presij, povečav določenih predelov 
dojk, povečav z dodatno kompresijo...

Sedaj z velikim pričakovanjem čakamo 

na stereotaktična vodila, igle in stol za 
mamografske punkcije, da bomo lahko 
opravljali citološke in histološke igelne 
biopsije. Obe vrsti izvajamo s pomočjo 
te naprave. To je računalniška napra-
va, ki nam omogoča natančno vstavi-
tev igle v nejasno, mamografsko vidno 
spremembo. Pri tej preiskavi najprej s 
kompresorjem, ki ima okno, komprimi-

ramo preiskovani del dojke in slikamo v 
dveh poševnih projekcijah na isti film.
Nato nam računalnik izračuna točno 
lego lezije in pomakne vodilo igle v po-
treben položaj, radiolog pa zabode iglo 
skozi vodilo v tkivo in odvzame celice.

Z nabavo novega aparata smo dobili 
senzitometer in denzitometer, s kate-
rima vsak dan opravljamo meritve za 
kontrolo kakovosti mamografske slike. 
Dnevno določamo vrednosti območja 
optimalne počrnitve, optične gostote in 
podatke prav tako dnevno posreduje-
mo na Zavod za varstvo pri delu, Odde-
lek za varstvo pred sevanji, Ljubljana.
Zagotavljanje kakovosti pri mamogra-
mih je pomembno za doseganje dobre 
in ponovljive kakovosti mamografske 
slike, kar je pogoj za dobro mamograf-
sko diagnostiko.

Rožnati oktober, svetovni mesec boja 
proti raku dojk, je lahko čas, da začne-
mo skrbeti zase. Pridružite se! Takoj 
začnite z rednim samopregledovanjem 
dojk, po 50. letu starosti ga mora vsaki 
dve leti dopolniti še mamografija.

Sotlar Melita, dipl. inž. rad., 
Rentgenološki oddelek 

Razvoj zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Celje

Usmiljene sestre v bolnici Celje 
od začetka do leta 1948
Leta 1875 so na slovenskem usmiljene sestre prevzele skrb 
za nego bolnikov v Begunjah (državni ženski kaznilnici), 
Ljubljani na Studencu (umobolnici), Ptuju (hiralnici) in Celju 
(bolnici).
Mati Leopoldina Brandis je 27. decembra 1875 sama pri-
peljala v Celje štiri sestre, da bi prevzele skrb in strežbo 
za 60 do 80 bolnikov v celjski bolnici. Njihov vsakdan je bil 
čudovito lep in preprost.

Ob zori so se tiho pomenkovale z Bogom, čez dan pa z ubo-
gimi. Skrbele so za previjanje ran, kopanje, čiščenje, poma-

gale so pri operacijah, vodile kuhinjo, pralnico, sušilnico in 
likalnico ter skrbele za urejeno perilo (posteljno, bolniško in 
operacijsko perilo, zdravniške in strežniške plašče, vzdrže-
vanje žimnic, vzglavnikov, odej, pregrinjal,…).

Čistile so vse prostore in vzdrževale pripomočke za zdrav-
ljenje in nego. Skrbele so tudi za shranjevanje prevzetih ob-
lačil bolnikov in pazile, da se niso zgubila, ali da jih ni kdo 
ukradel. 

Vse redovno strežniško osebje je bilo podrejeno sestri pred-
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nici oz. njenim namestnicam na oddelkih, ki so bile podre-
jene predstojnikom oddelkov in vodstvu bolnišnice. Družba 
usmiljenih sester je bila soodgovorna tudi za nakup živil, 
hišnih potrebščin in splošnega inventarja. V bolnici Celje so 
usmiljene sestre tiho in neutrudno delale pri bolnikih.
Za hišno predstojnico je bila določena sestra Klotilda Orel. 
Bolnišnica je bila tedaj že v preurejeni Hoferjevi domačiji, 
kamor se je preselila iz Elizabetinega špitala. Prostori kljub 
prenovi niso ustrezali potrebam. Zato se je deželni zbor od-
ločil, da je potrebno zgraditi novo moderno bolnico. 

in spremstvom. Vladarsko dvojico so na železniški postaji 
sijajno sprejeli in ju spremili do nove bolnice. Tu jih je pri 
vhodu v bolnico pozdravil grof Wurmbrand. Slovesne otvo-
ritve se je udeležila tudi mati Brandis v spremstvu asistenti-
je usmiljene sestre Imakulate Brandis.

Maja 1886 so zabetonirali temelje in do zime je bilo poslopje 
že pod streho. Zraslo je lepo novo poslopje. V začetku 1887 
je bila bolnica zaključena in pripravljena za vselitev. Sloves-
na otvoritev je bila 27. oktobra 1887. 

Kot prejšnjo, so tudi novo bolnico poimenovali po cesarjevi 
hčeri »Gizelina bolnica«. K otvoritveni slovesnosti je prišel 
tudi prestolonaslednik Franc Ferdinand s soprogo Štefanijo 

Staro bolnico so nekoliko prezidali in v njej pripravili šest 
sob za izolirnico. V pritličju je bila nekoliko večja kapela z 
novim oltarjem in novimi kipi Matere božje, sv. Jožefa in sv. 
Vincencija Pavelskega.

V tej stavbi so bili tudi stanovanjski prostori sester usmiljenk. 
Okrog bolnice so zasadili prelep vrt s steklenim rastlinja-
kom. Za urejanje vrta je bolnica sprejela v službo vrtnarja. 
V času, ko je sestrsko skupnost vodila Hedvika Avži, je bilo 
v bolnici že sedem usmiljenih sester. Upravitelj je bil g. Tar-
tler, ki je bil sestram usmiljenkam zelo naklonjen. V sestrski 
skupnosti je ves čas vladal prvotni duh s. Vincencija, zato je 
semeniška ravnateljica Angela Schafgotsch vedno rada za-
hajala med sestre, ker se je med njimi zelo dobro počutila.

Infekcijski oddelek – izolirnica je pričel delovati l.1906. Malo 
pred vselitvijo bolnikov na infekcijski oddelek je na internem 
oddelku ležal bolnik s tifusnimi čiri po vsem telesu. Zdravni-
ki so bili mnenja, da to ni tifusno obolenje, zato ga niso izo-
lirali. Kmalu se je okužba razširila po vsej bolnici. Za tifusom 
je obolelo 12 usmiljenih sester, dve postulantinji in nekaj 
uslužbencev. Dve sestri usmiljenki sta umrli: Filipa Vidic, 
stara 38 let in Kolumba Šolinc, stara 22 let.

V najtežjih letih prve svetovne vojne je vodstvo bolnice po-
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zidalo hlev, kjer so redili prašiče. Bolniki in sestre niso trpeli 
pomanjkanja.
Bolne vojake, ki so leta 1915 začeli prihajati s fronte, so na-
meščali v staro izolirnico. Obenem so postavili nove barake 
za vojake, ki so oboleli za grižo. Sprejemali so tudi voja-
ke, obolele za kozami. Sestre usmiljenke so bile ves čas 
v nevarnosti zaradi možnosti okužbe. Aleksandra Dolenc, 
21-letna usmiljenka, ki je samo en mesec stregla bolnim 
vojakom, se je malo ranila z iglo in se tako zastrupila, da je 
v osmih dneh umrla.

Leta 1925 sta zaradi tuberkuloze umrli dve mladi sestri 
usmiljenki: 10. februarja Judita Uršej, stara 26 let in 17. ok-
tobra Verena Vertačnik, stara 37 let.

Leta 1927 je teden pred božičem v sestrskem stanovanju 
razneslo peč. Eksplozija je bila tako močna, da so po oknih 
v stanovanju popokale vse šipe. Delavci so imeli veliko 
dela, preden so vse spravili v red. Peč je znova zagorela 
na sveti večer.
Usmiljenka Adelina Kumer je bila v bolnici Celje 22. julija 
odlikovana z zlato kolajno za meščanske zasluge.

Septembra 1933 je Celje zadela velika nesreča: Savinja je 
prestopila bregove in poplavila del mesta. Tudi bolnica je 
bila zelo prizadeta. Od sedmih zjutraj do petih popoldan je 
voda stalno naraščala. Živila so iz kleti znosili v sestrsko 
stanovanje in na podstrešje. Klet je bila polna vode. Štedil-
nik v kuhinji je bil ves v vodi, snelo je več vrat, obrnilo oma-
rice, klopi in mize. Celo kotel v kuhinji je dvignilo. Kuhinjske 
sestre so pribežale v družbeno sobo. Na oddelkih so na 
plinskih štedilnikih skuhali nekaj malega za bolnike. Sestre 
na oddelkih so ostale pri bolnikih. Ko je na otroškem  od-
delku voda segla že do postelj, so zdravniki otroke s čolnom 
prepeljali v novo hišo, ki je bila nekoliko više. Zvečer so 
prav tako sestre s čolnom vozili z oddelkov v stanovanje in 
obratno. Tudi prašiče so morali preseliti. Buče, drva in dru-
ge stvari, ki so bile pred hlevom, so plavale po bolniškem 
vrtu. Veliko škode je bilo pri krompirju, ki ga je bilo v kleti več 
vozov. Voda je uničila tudi motor v pralnici, potrebno je bilo 
kupiti novega. Ko je voda upadla, je iz porodnišnice odtekla 
sama po kanalih, od drugod, posebno iz kleti, pa so jo mo-
rali črpati z gasilnimi pripravami. Naslednji mesec, oktobra, 
je voda zopet pridrla, vendar tokrat ne tako silovito.

Leta 1944 je resno zbolel vodja pisarne, nemški tajni poli-
cist, ki ni maral usmiljenih sester. Zanje je imel vedno le 
sovražen pogled. Kjerkoli je mogel, jih je ponižal. Sam je 
kljub hudi sladkorni bolezni živel razvratno in cerkvi sovraž-
no. Operirali so ga na želodcu, in videlo se je, da mu življe-
nje počasi ugaša. Ležal je v sobi s še dvema častnikoma. 
Sestra čuvajka se je opogumila in šla ponoči k njemu z na-
menom, da se bo z njim pogovorila in ga odkrito spomnila 
na večnost. Njenega prihoda se je mož očividno razveselil. 
Sklonila se je k njemu in ga tiho vprašala, če še česa želi, 

Sestre usmiljenke so od provincialnega predstojništva do-
bile dovoljenje, da so si v kapeli bolnice naredile nov kor za 
pevke. Plačale so iz denarja, ki so ga dajali bolniki za kape-
lo. Za velikonočne praznike, 15. aprila 1924, je bil v veliko 
veselje vseh kor končan. Na velikonočno nedeljo so imeli 
bolniki in usmiljene sestre procesijo, katere so se udeležili 
tudi upravitelj bolnice z družino in uslužbenci.

Prva operacijska sestra pri primariju Rajšpu, Pavla Fidler, je 
8. oktobra 1924 odšla v Splošno bolnico Maribor za hišno 
predstojnico.

Bolnica Celje je 1925 slovesno obhajala zlati jubilej (1875 
– 1925), 50 let delovanja in dela usmiljenih sester v bolnici. 
Poleg akademije in zunanjega praznovanja je bila v bolni-
ški kapeli 29. decembra slovesna sveta maša, katere so se 
udeležili tudi zdravniki, uslužbenci in bolniki.
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če morda želi duhovnika. Bolnik je sklenil obe roki in dejal: 
»Sestra, če je mogoče, prosim«. Po sprevidenju in prejemu 
zakramentov je bolnik rekel sestri: »Sestra, povejte moji 
mami, da sem umrl kot kristjan«.
To je bilo za sestre usmiljenke veliko veselje. Zapisale so, 
da je Bog blagoslovil vse njihove žrtve, ki so jih z ljubeznijo 
doprinašale, da bi rešile čim več duš.

Leta 1945 so odšli nemški zdravniki in se vrnili slovenski. 
Uprava je sestram usmiljenkam takoj prve tedne dala stroge 
odredbe glede prihajanja duhovnikov v bolnico. Opat Peter 
Jurak je dosegel, da je nova oblast dovolila duhovnikom 
dostop k bolnikom, ki so to želeli. V tem primeru je moral 
bolnikovo pisno prošnjo potrditi dežurni zdravnik.

Leta 1947 je uprava bolnice sestram usmiljenkam vzela 
kapelo in jo spremenila v skladišče za instrumentarij ter 
druge stvari. Odslovila je tudi hišno predstojnico in imeno-
vala novo, kar je storila še nekajkrat do razpusta 8. marca 
1948. Sestre usmiljenke so v svojem poročilu zapisale: »8. 
marca 1948 je večna luč za vedno ugasnila v naslednjih 
postojankah: Celje (Bolnica), Brežice (Bolnica), Črna (Bol-
nica socialnega zavarovanja), Ljubljana (Splošna bolnica, 
Sanatorij Leonišče, Ženska bolnica in Inštitut za nove tvor-
be), Maribor (Splošna bolnica in Ženska bolnica), Mokrice 
(Dom onemoglih), Novo mesto (Ženska splošna bolnica), 
Ptuj (Bolnica in hiralnica), Trbovlje (Bolnica socialnega za-
varovanja), Slovenj Gradec (Bolnica) in Vojnik (Bolnica)«. 

Seveda na ta dan niso vse sestre usmiljenke zapustile bol-
nišnice. Lahko so ostale v bolnici kot svobodne državljanke, 
ne več kot članice družbe. 

Prednice v bolnici Celje: od 1875 Klotilda Orel, ki je delo-
vala kasneje kot prednica v umobolnici na Studencu. Njej 
je leta 1883 sledila Neža baronica Gall, ki je bila kasneje 
viziatorica v Gradcu. Ta je odšla leta 1884 in je njeno mesto 
prevzela Hedvika Avžin, ki je ostala v bolnici do leta 1901. 
Njej so sledile: Evfremija Kovač (1901 – 1907), Valerija 
Trumpej (1907 – 1910), Annuciata Čepin (1910 – 1919), 
Avguština Napotnik (1919 – 1921), Evfremija Kovač (1921 
– 1927), Adelina Kumer (1927 - 1932) in Matilda Borse 
(1932 – 1947).

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

SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Dvodnevni seminar sindikata 
delavcev v zdravstveni negi 
Slovenije, Portorož, 26. - 27. september 2007

V lepem, sončnem dopoldnevu smo se zbrali v  Grand ho-
telu Bernardin na strokovnem seminarju z zanimivimi tema-
mi:
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
• Kolektivna pogodba za javni sektor in njeni učinki za 

zaposlene v zdravstveni negi,
• Kako komunicirati z vodilnimi delavci v zdravstvu,
• Veščine učinkovitega komuniciranja,
• Nasilje na delovnem mestu. 
Dolgotrajnih pogajanj z vlado o Zakonu o sistemu plač v 
javnem sektorju in Kolektivni pogodbi za javni sektor se je 
redno udeleževalo tudi vodstvo Sindikata delavcev v zdrav-
stveni negi Slovenije ( v nadaljevanju SDZNS). Generalna 
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Mag. Igor Klinar, generalni direktor Direktorata za sistem 
plač javnega sektorja pri ministrstvu za javno upravo pa se 
je lotil težko pričakovanega področja: 
• zadnji popravki v luči izboljšav v plačah  v javnem sek-

torju, 
• kolektivna pogodba in njeni učinki za zaposlene v ZN, 
• primeri izračuna za posamezne poklicne skupine, 
• dodatki,
• splošne določbe,
• določanje obsega sredstev in usklajevanje plač,
• plačne skupine, plačne podskupine in tarifni razredi,
• določanje osnovne plače,
• napredovanje,
• delovna uspešnost,
• postopek spreminjanja razponov med najvišjo in naj-

nižjo plačo,
• zagotavljanje javnosti, preglednosti in primerljivosti 

plač v javnem sektorju,
• sklepanje kolektivnih pogodb,
• nadzor,
• kazenske določbe ter 
• prehodne in končne določbe.

Resorna ministrstva so pripravila katalog delovnih mest in 
nazivov skupaj z direktoratom Urada za sistem plač v jav-
nem sektorju. Skupaj s posameznimi sindikati dejavnosti so 
oblikovali katalog vseh delovnih mest. Na seminarju so nam 
povedali, da ima ZN od prvotnih 19 v katalogu sedaj 90 
delovnih mest. Delovnih mest, ki jih v katalogu ne bo, se ne 
bo dalo sistemizirati.

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

sekretarka Flory Banovac je bila trda in neomajna pogajal-
ka, ki je vedno nastopila z argumenti. 
V pozdravnem govoru nas je spomnila: »Pogajanja so tra-
jala pet let,  zaradi ministrskih menjav so nas vedno znova 
postavljali na začetek. Po dolgotrajnih pogajanjih pa smo 
se končno lahko seznanili z rezultati dela in vsebino, ki bo 
doprinesla k vašemu, že dolgo zasluženemu plačilu za tež-
ko delo. SDZNS je dosegel ustrezne uvrstitve orientacijskih 
delovnih mest. Nekateri sindikati so zdravstvenega tehnika 
(v nadaljevanju ZT), želeli pustiti v 18. plačnem razredu, 
za SDZNS pa je bila ključna zahteva, da se ga uvrsti v 19. 
plačni razred. Vztrajali smo pri tej zahtevi in jo tudi dose-
gli!«

Minister za Javno upravo  dr. Gregor Virant nas je pozdravil 
z besedami: »SDZNS je najbolj simpatičen sindikat, njegovi 
člani/ce pa delajo na etični pogon«. 
Poudaril  je, da družba z višino plače vrednoti, koliko ji po-
meni posamezna poklicna skupina. Čeprav je jasno, da smo 
podcenjeni, pa se  znamo argumentirano in prepričljivo po-
gajati. Julija je bila parafirana kolektivna pogodba za javni
sektor. Kot vedno, vsi niso bili zadovoljni. Zdravstvena nega 
(v nadaljevanju ZN), je v zadnji fazi zaradi argumentov do-
segla največji premik. Prenova plačnega sistema povzroča 
dvig naših plač. Od leta 2002 so namreč ostale na istem 
mestu, celo padle so. Rast plač bo postopna, od leta 2008 
do 2010. Očitajo nam, da bo zaradi tega rasla inflacija, ven-
dar to ne drži. Ker so plače mirovale, so v tem času  na 
inflacijo celo ugodno vplivale.
Ker je strokovni seminar vpisan v register strokovnih izpo-
polnjevanj, je tudi minister dobil potrdilo o udeležbi  in se mu 
izobraževanje upošteva pri napredovanju. S to gesto smo 
ga prijetno presenetili, kar je poželo velik aplavz. 

Nosimo kontaktne leče varno
Nošenje kontaktnih leč za korekcijo ref-
rakcijske motnje že dolgo ni nadstan-
dard, ki je namenjen samo izbranim. 
Čeprav  je nošenje očal zadnje čase 
nekoliko bolj modno in smo celo priča 
mladim, ki jih nosijo brez medicinske 
indikacije,  se vedno več ljudi odloča 
tudi za kontaktne leče. Očesni zdravnik 
je edini, ki je  strokovno dovolj usposo-
bljen za predpisovanje najustreznejših 
kontaktnih leč.

Večina bolnikov pri nošenju kontaktnih 
leč nima težav. Težave, ki nastanejo, 
so največkrat posledica neupošteva-
nja navodil. Najpogostejše težave oz. 
obolenja, ki so posledica neupošteva-

nja navodil, so  različna vnetja in raz-
jede roženice, ki  zahtevajo takojšnjo 
odstranitev kontaktnih leč in nadaljnje 
zdravljenje.

Za nosilce kontaktnih leč so potrebni 
redni kontrolni pregledi.  Pogostejši 
morajo biti pri tistih, ki dobijo kontaktne 
leče prvič in vseh tistih, ki imajo z noše-
njem kakršnekoli težave. 
Glede na trdnost in fleksibilnost leč lo-
čimo:
 mehke,
 poltrde in
 trde kontaktne leče.   
Proizvajalci delijo kontaktne leče tudi 
glede na priporočeni časa nošenja, in 
sicer na: dnevne, štirinajstdnevne, me-
sečne, letne, dveletne..
Neustrezno ravnanje s kontaktnimi le-
čami, neupoštevanje higienskih predpi-
sov in neredni pregledi pri oftalmologu 
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lahko povzročijo hude poškodbe oče-
sa, zato moramo bolnika opozoriti, da 
v primeru občutka draženja  ali rdečine 
v očesu  začasno opusti nošenje kon-
taktnih leč in poišče strokovno  pomoč. 
Leče nikoli ne prijemamo z nohti, pin-
ceto ali drugim orodjem, saj jo lahko na 
ta način poškodujemo.
Pred vstavljanjem kontaktnih leč pre-
verimo, ali so čiste, enakomerno na-
vlažene in na robovih nepoškodovane. 
Če opazimo, da je leča poškodovana, 
jo zavržemo.  Če moramo lečo sprati, 
naredimo to samo s svežo, sterilno raz-
topino.

Pri negi in vzdrževanju kontaktnih leč 
veljajo  nekatera osnovna pravila, ki jih 
je potrebno vedno upoštevati :
• leč se lahko dotikate samo z umiti-

mi rokami, 
• uporabljajte samo sveže raztopine, 

ki jim ni potekel rok uporabe, 
• leč nikoli ne izpirajte z vodo, ker jih 

lahko onesnažite in poškodujete, 
• da bi se izognili zamenjavi leč, ved-

no najprej očistite desno lečo, 
• vsako lečo položite v posodico tako, 

da jo raztopina popolnoma prekrije, 
• raztopine, v kateri so shranjene 

leče, nikoli ne uporabljajte ponov-
no, 

• v primeru daljšega shranjevanja leč 
se posvetujte z očesnim zdravni-
kom,

• leč nikoli ne nosite dlje, kot je pri-
poročeno, 

• v primeru težav z očmi ali vidom si 
leče takoj odstranite in se posvetuj-
te z zdravnikom, 

• pred uporabo kapljic za vlaženje 
oči se vedno posvetujte z očesnim 
zdravnikom, 

• svojih kontaktnih leč nikoli ne poso-
jajte drugim.  

 preden z oči odstranite ličila, od-
stranite kontaktne leče;

 ne vstavljajte kontaktnih leč takoj 
potem, ko ste si na obraz nanesli 
kremo;

 lak za lase je primerneje uporabljati 
preden si vstavite kontaktne leče;

 leče ne smejo priti v stik s kozme-
tičnimi sredstvi, saj jih lahko trajno 
poškodujejo.

Bolnike, ki nosijo kontaktne leče z UV 
zaščito opozorimo, da takšne leče niso 
nadomestek za zaščitna sončna očala.
  
Kontaktne leče omogočajo varno in 
kakovostno korekcijo vida približno 70 
milijonom ljudem po vsem svetu. Kadar 
nosilci  kontaktnih leč upoštevajo  do-
ločene higienske predpise, optimalni 
čas za zamenjavo in prihajajo na redne 
kontrole v kabinet za kontaktne leče, je 
incidenca zapletov pri nošenju kontak-
tnih leč zelo nizka. 

Za varno nošenje leč smo  zainteresira-
ni tako bolniki kot zdravstveni delavci,  
zato se moramo potruditi vsi. 

             
Ana Marija Vrhovec,  dipl. m. s.

Očesni oddelek

Ženske, ki se ličijo (in takšnih je po na-
ših izkušnjah zelo veliko), morajo pri 
tem upoštevati še nekatera dodatna 
navodila:
 uporabljajte vodoodporne maska-

re;

Cepljenje proti gripi
V sezoni 2007 / 2008 bo tako kot vsako leto v Splošni bolnišnici Celje za zapo-
slene potekalo cepljenje proti gripi. Cepljenje za zaposlene je brezplačno.

Zakaj je potrebno, da se zaposleni cepimo proti gripi?
- Pred okužbo zaščitimo sebe, preprečimo prenos okužbe na bolnike, 

pri katerih obstaja večje tveganje za težak potek gripe, preprečimo pre-
nos okužbe na svojce, sodelavce in druge ljudi.

- Zmanjšamo bolniško odsotnost in zagotavljamo nemoten potek dela.

Prosimo vse oddelke, ki do 26. 10. 2007 seznama kandidatov niso poslali, da to 
čim prej storijo, in sicer na obrazcu, ki so ga prejeli po elektronski pošti, na naslov 
glavne medicinske sestre Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja ali 
po elektronski pošti tatjana.dvorsak@guest.arnes.si.
Cepljenje bo potekalo v mesecu novembru na Oddelku za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja po terminskem načrtu, ki ga bo pripravila glavna medicinska 
sestra oddelka in ga bodo vsi oddelki pravočasno prejeli.

Darja Ratajc, dipl. m. s.
Služba zdravstvene nege

MISLI

“Samo tisti, ki se z lahkoto 
prilagajajo novim potem razvoja, 
samo tisti, ki ostajajo odprti za 
sprejemanje novih načinov gledanja 
na stvari, lahko jezdijo na valovih, 
namesto, da bi se raztreščili ob 
njihovem udarcu.” 

Phil Laut

“Če vaše delo ni zabavno, ga mor-
ate zamenjati ali pa najti način, da 
se boste v življenju zabavali”

 (Jeffrey J. Fox)
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Živila, ki pomagajo ob 
neprijetnih, turobnih 
zimskih dnevih!
Nekaj o medu  
Ko prinesejo čebele v panj medičino, jo 
obdelajo, zgostijo in obogatijo z izločki 
svojih žlez. Tako iz nektarja ali medičine 
nastane med. Med vsebuje 16 – 20 % 
vode ter 75 – 80 % sladkorjev, med 
katerimi prevladujeta sadni sladkor, 
fruktoza in grozdni sladkor, glukoza. 
Poleg tega pa vsebuje tudi celo vrsto 
snovi, ki blagodejno vplivajo na človeški 
organizem, kot so: organske kisline, 
mineralne snovi (natrij, kalij, fosfor, 
kalcij, magnezij, železo, mangan, 
silicij), beljakovine, proste aminokisline, 
vitamini (C, B1, B2, B6, folna kislina), 
fermenti in encimi (investaza, diastaza 
in katalaza), hormoni (rastni hormoni 
in acetilholin), druge eterične ter 
aromatične snovi ter inhibini, snovi, ki 
zavirajo rast bakterij ali jih uničujejo. 
  
Ali ste vedeli? 
Da ima med ali strd lastnost, da se po 
določenem času strdi oz. kristalizira? 
Številne vrste medu kristalizirajo 
dokaj hitro (predvsem cvetlični med), 
medtem ko druge vrste kristalizirajo 
kasneje (smrekov, hojin med). S 
kristalizacijo se vrednost in sestava 
medu ne spremenita. Če kristaliziran 
med pravilno stalimo, se ohranijo vse 
njegove hranilne in zdravilne lastnosti. 
Strjevanje medu je povsem naraven 
proces, med se ponovno utekočini s 
segrevanjem do 40 oC. Zapomnimo 
si: medu nikoli ne segrevamo nad 45 
oC, saj pregreti med zaradi uničenja 
nekaterih sestavin izgubi zdravilne 
lastnosti. Hranimo ga v zaprti posodi v 
temnem in hladnem prostoru. 
Po izvoru ločimo dve vrsti medu: 
nektarni ali cvetlični, nabran na 
cvetovih raznih rastlinskih in drevesnih 
vrst, in manin ali gozdni med, ki je 
izloček ušic, ki se hranijo s sokom 
raznih drevesnih vrst. 

  
Najpogostejše cvetlične sorte medu 
pri nas so akacijev, lipov, kostanjev, 
javorjev, redkeje pa češnjev, regratov 
ali preprosto samo cvetlični med, ki je 
nabran na različnih spomladanskih ali 
pozno poletnih rastlinah. Med gozdne 
sorte medu uvrščamo smrekov, hojev, 
lipov, javorjev, hrastovo mano, ali če gre 
za mešanico različnih sort kar gozdni 
med. Torej, če se čebelar potrudi, in če 
na področju, kjer čebelari, v določenem 
časovnem obdobju močno medi ena 
vrsta rastlin ali dreves, lahko pridelamo 
sortni med. 

VRSTE MEDU
  
   
• AKACIJEV MED je svetel, tekoč 

med blagega okusa in arome. Po 
izvoru sodi med cvetlične sorte in 
zaradi sestave nerad kristalizira. 
Primeren je za uporabo pri peki 
ali kot sladilo za različne napitke. 
Akacijev med blaži utrujenost in 
deluje pomirjevalno,  pomaga pri 
čiščenju jeter in pri vnetju  grla. 
Blagodejno vpliva na prebavila in 
ne draži želodčne sluznice. 

• CVETLIČNI MED je od svetlo 
rumene do temno rjave barve. 
Okus in aroma sta lahko zelo 
različna, odvisno od vrste cvetja, 
na kateri je bilo nabrano največ 
nektarja. Da naberejo kilogram 
medu, morajo čebele obiskati 20 
milijonov cvetov. Cvetlični med 
pogosto kristalizira. Krepi žile, 
srce, ter celi rane. Uživanje 
tega medu priporočamo srčnim 
bolnikom in bolnikom z nizkim 
krvnim pritiskom.

Akacijev med

Cvetlični med

• REGRATOV MED je cvetlični 
med, nabran na cvetovih regrata. 
Je živo rumene barve in izredno 
hitro kristalizira. Ker ni preveč 
tekoč, je primeren kot namaz. 
Cenjen je predvsem, ker čisti 
kri. 

  
• LIPOV MED je svetle barve z 

zelenosivim odsevom. Ta med, ki 
je lahko cvetličnega ali maninega 
izvora, je močnega aromatičnega 
okusa in prijetno diši po lipovem 
cvetju. Je nepogrešljiv v čaju. 
Pomaga pri premagovanju 
prehlada. Osebam, ki jih rado 
zebe, in imajo nizek krvni 
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tlak, nekoliko dvigne telesno 
temperaturo in uravnava krvni 
tlak. Manj je priporočljiv za osebe 
z visokim krvnim tlakom. 

  
• KOSTANJEV MED prepoznamo 

po značilni rdečkasto rjavi barvi. 
Ima močno aromo in izrazit, 
nekoliko grenak okus. Vsebuje 
veliko količino cvetnega prahu, 
kar mu daje posebno vrednost, 
saj je cvetni prah bogat vir 

Kostanjev med

nenadomestljivih beljakovin in 
vitaminov. Uživanje priporočamo 
bolnikom z anemijo, hipertonijo, 
starostno obolelostjo, različnimi 
živčnimi obolenji. Ima več 
fruktoze in ga pod nadzorom 
lahko uživajo tudi sladkorni 
bolniki. Deluje protibakterijsko. 
Ugodno vpliva na prebavila, 
jetra in nespečnost ter pomirja. 
Tako močno kot kostanjev med, 
delujejo le še nekatere vrste 
gozdnega medu.

  
• GOZDNI MED je od svetlo do 

temno rumene barve, močne 
arome in sladkega okusa. 
Krepi odpornost organizma in 
pomaga pri vnetju žrela. 

  
• SMREKOV MED je temno 

rjave barve z rdečim odsevom. 
Aroma je balzamična po mentolu 
in sladu. Včasih izredno hitro 
kristalizira. Smrekov med je bogat 
z mineralnimi snovmi, zelo ga 
priporočamo ljudem, ki imajo 

težave z dihali, pri kašlju, 
bronhitisu, pljučnih težavah pa 
tudi slabokrvnosti. 

  
• HOJEV MED je zelo temno sivo 

rjave barve, s temno zelenim 
odsevom. Ima rahlo aromo po 
smoli in je sladkega okusa. 
Kristaliziran med je precej svetlejši 
kot tekoč. Hojev med je dober za 
slabokrvne, ker vsebuje veliko 
rudninskih snovi. Priporočamo 
ga vsem, ki imajo težave s 
pljuči. 

  
• KREMNI MED je med, ki se 

s kremiranjem – dolgotrajnim 
mešanjem spremeni iz 
kristaliziranega z velikimi kristali 
v bolj mazav med. Je svetlejši 
od tekočega ali kristaliziranega. 
Primeren je za namaze ali 
mešanje z raznimi dodatki. 

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

DROBTINICE

15 let sodelovanja s
Splošno bolnišnico Celje
Ob tem dogodku smo dobili priložnost, da se predstavi tudi 
naša družba. Smo podjetje ISS Servisystem d.o.o., s sede-
žem v Mariboru. Družba je v 100 % lasti ISS S/A Danska. 
V Sloveniji je bila ustanovljena aprila 1991. Od septembra 
2004 družbo zastopa direktor Rudi Zupan. ISS ima v Slo-
veniji preko 1200 redno zaposlenih. Skozi vse leto sodeluje 
z okoli 1700 osebami. Storitve izvajamo več kot 450 naroč-
nikom iz celotne Slovenije. Delo opravljamo z lastnimi ali 
prevzetimi delavci na več kot 1100 poslovnih enotah na-
ših naročnikov od Lendave do Pirana. Sodelujemo s skoraj 
vsemi največjimi bolnišnicami po celotni Sloveniji, z veliko 
zdravstvenimi domovi, hkrati pa tudi z giganti slovenskega 
gospodarstva. Med drugim so to tudi bančne ustanove, jav-
ne institucije, živilska industrija, trgovinska dejavnost, šol-
stvo idr. Našim naročnikom nudimo paleto celovitih storitev, 
kot so catering, čiščenje, varovanje, vzdrževanje, urejanje 
okolja, storitve reševalcev iz vode, ravnanje z odpadki, ka-
drovsko svetovanje.

Ko smo leta 1992 prevzeli storitve čiščenja v Splošni bolniš-
nici Celje, je bila vodja poslovne enote Franja Nareks Meža, 
ki je sedaj direktorica marketinga. Njeno delovno mesto je 
za kratek čas prevzela Andreja Čretnik, ki je bila vodja do 
leta 2001. Nato je delovno mesto vodje poslovne enote 
prevzela Ana Jurkošek. Svojo funkcijo je opravljala vse do 
oktobra lani, ko je nastopila porodniški dopust in jo sedaj 
nadomešča Natalija Jereb.

Desetega junija smo zaokrožili 15 let sodelovanja s Splošno 
bolnišnico Celje, za katero izvajamo izključno storitev čiš-
čenja. Delo opravljamo z 29 prevzetimi delavci bolnišnice, 
sedmimi delavci, ki so nam zaupani v upravljanje in še svoji-
mi delavci. V tem času smo nudili socialno varnost številnim 
zaposlenim in njihovim družinam. Večina naših delavcev 
ostaja zvesta družbi, kar se vidi v petnajstletni delovni dobi 
pri ISS Servisystem d.o.o., poslovna enota Splošna bolniš-
nica Celje. Zaposlene tudi nenehno dodatno usposabljamo 



36

Splošna bolnišnica Celje

na področju epidemiologije, higiene rok, ravnanja z odpad-
ki, dela v izolacijah in podobnih tem, s katerimi morajo biti 
seznanjeni za delo v bolnišnici. Sledimo sodobnim trendom 
čiščenja, nenehno spremljamo razvoj na področju čistil, pri-
pomočkov in s tem izboljšujemo kakovost naših storitev. 
Stremimo tudi k ekološkemu ravnanju, za kar smo pridobili 
ISO 14000 Certifikat za ravnanje z okoljem.

Skupinska slika prisotne ekipe z vodjo poslovne enote

Strojna delavka Gjerkeš Zdenka

Generalna ekipa
V Splošni bolnišnici Celje smo poleg rednih storitev sodelo-
vali pri izvajanju večjih del, kot so otvoritve novih oddelkov, 
selitve oddelkov ter nudili pomoč pri številnih poplavah. V 
bolnišnici smo enako kot zdravstveni delavci prisotni 24 ur 
na dan.
Vedno smo pripravljeni priskočiti na pomoč in v primeru te-
žav skupaj poiskati rešitev. Za to pa se moramo zahvaliti 
našim zaposlenim in njihovim družinam, ki pripomorejo k 
nemoteni organizaciji dela.

Naša želja je sodelovati še naprej, izboljševati kakovost 
storitev ter ponuditi tudi ostale storitve Facility servisa.  
Splošni bolnišnici Celje se zahvaljujemo za dolgoletno za-
upanje v naše delo in zaposlene, hkrati pa tudi za dobro 
sodelovanje. 

za ISS Servisystem d.o.o. 
Natalija Jereb, dipl. san. inž.

Predstavlja se očesni oddelek
Ob 120. obletnici ustanovitve 
celjske bolnišnice se tudi mi 
na očesnem oddelku spomi-
njamo naših začetkov. 
Zgodovinski začetki očes-
nega oddelka segajo v leto 
1936. Do leta 1938 oddelek 
ni imel  svojih prostorov. 
Bolniki so ležali na internem 
oddelku, operirani pa na ki-
rurškem. 
Od leta 1938 je očesni od-
delek deloval skupaj z ušes-
nim. Skupno so imeli pet bol-
niških sob. 
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Inštrument za ugotavlja-
nje globinskega vida

Pripomoček za pregled 
nepravilne oblike ali mo-
tenj roženice

Inštrumenti za očesno kirurgijo

Krioekstraktor – aparat za 
intrakapsularno ekstrak-
cijo sive mrene

Operacijska soba očesnega oddelka z novim INFINITI 
aparatom za operacije sive mrene

Računalniški perimeter za 
pregled vidnega polja

GOLDMAN perimeter za 
preiskavo vidnega polja 
(ročni)

Leta 1961 se je oddelek pre-
selil v novo zgrajene prostore 
v drugem nadstropju bolniš-
nice, kjer deluje še danes. 
Začetki ambulantne dejav-

Kot samostojni oddelek je 
začel delovati februarja leta 
1959. Svoje prostore je do-
bil v prvem nadstropju stare 
»Gizeline bolnišnice« na biv-
šem pljučnem oddelku. Pros-

tori so bili sila skromni in zelo 
slabo opremljeni. Tudi opre-
ma, s katero je delalo oseb-
je, je bila skromna. Nekaj se 
je je ohranilo do danes.

še operacije, ki ne potrebu-
jejo splošne anestezije. Za 
operacijo v splošni anesteziji 
oddelek še vedno uporablja 

operacijsko sobo Oddelka 
za otorinolaringologijo in cer-
vikofacialno kirurgijo.

Na oddelku deluje tudi ambulanta za diagnostiko, kjer oprav-
ljajo preglede vidnega polja.

Kolektiv je majhen, zato morajo biti vse medicinske sestre 
in zdravstveni tehniki usposobljeni za vsa dela – delo na 
oddelku, v specialistični ambulanti in za manjše operativne 
posege. 
Uspešnost našega dela dokazujejo tudi številne zahvale, ki 
nam jih ob odhodu domov zapišejo ali izrečejo naši bolniki. 
Takšna je tudi ta pesem.

Oko je oko že nekdaj dejali so tako,
in vedimo, vekomaj tako ostalo bo,
utrgaš rožico, kako je to lepo,
najlepše pa je to, da gledaš na oboje jo oko.

To nam daje energijo, da smo še bolj uspešni in zadovoljni 
s svojim delom ter vztrajamo na začrtani poti humanega po-
slanstva.

Zdenko Zelič, dr. med., in Ruža Mavrič, vms,
Očesni oddelek 

Darja Pur, zdr. teh.
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativ-

nih strok in terapijo bolečin

nosti segajo v leto 1927, ko 
je tako imenovani očesni 
ambulantorij deloval izven 
bolnišnice. Leta 1979 pa so 
se specialistične ambulan-
te preselile v poslopje stare 
uprave, kjer so bili leta 1980 
organizirani še ortoptično-
pleoptični kabinet, glaukom-
ski kabinet, kasneje še kabi-
net za laser ter urgentna in 
kontrolna ambulanta. 
Bolniški del očesnega oddel-
ka je s prenovo in prerazpo-
reditvijo prostorov leta 1996 
izboljšal bivalne prostore 
bolnikov in delovne razme-
re za zaposlene.  V sklopu 
oddelka je tudi operacijska 
soba, opremljena s sodobno 
aparaturo za odstranjevanje 
sive mrene ter večje in manj-
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Sidikalne volitve v 
zdravstveni negi
Šestega junija 2007 so potekale volitve za novega pred-
sednika/-co SDZNS SE SB Celje. Za novo predsednico je 
bila izvoljena Branka Šket, diplomirana medicinska sestra. 
Adeli Zagoričnik, diplomirani medicinski sestri, se je tako 
iztekel štiriletni mandat predsednice, v katerem ji je uspelo 
veliko. Vsega se ne da našteti, zato navajamo le nekatere 
uspehe:
- uredila je finance,
- v letu 2004 smo pridobili deset novih zaposlitev zaradi pri-
zadevanj sindikata,
- število in zaupanje naših članov sta vztrajno rasla,
- dobili smo sindikalni prostor z novo preurejeno podobo, 
opremljen tudi z računalnikom,

- vsako leto smo imeli odličen sindikalni izlet, 
- za novo leto smo bili vedno obdarjeni tako člani sindikata 
kot tudi njihovi otroci.
Predvsem se Adeli zahvaljujemo za nesebično delo, saj 
je to vlogo opravljala s srcem. Še zmeraj pa ostaja naša 
blagajničarka in članica, na katero se lahko zanesemo. Za 
toliko truda je besed malo, ostaja pa njeno delo.
Branki za izvolitev iskreno čestitamo in ji želimo uspešno 
delo, zaradi katerega bi jo preveval občutek zadovoljstva, 
da je medicinska sestra, ki pripada svojemu poklicu, za ka-
terega se je vredno truditi.

Ana Justin, VMS
Ginekološko porodniški oddelek

Potepanje po slovenskem 
morju z ladjico

Za vstop v pršutarno smo morali obleči posebna, nam 
domača oblačila.(Foto: Gabi Špan)

Piran: Tartini ima vedno družbo (Foto: Gabi Špan)

»Kako zdržati pritisk?« je osrednje vprašanje sodobnega 
življenja. Pritisk obvladuje naša življenja. Čas, hitrost, to sta 
krilatici in obenem zahtevi naše dobe. Le tako človek ne 
zaostaja za drugimi in ne »zamudi ugodne priložnosti«. Pri-
ložnosti zakaj, čemu? Po tem pa se nihče več ne vpraša.
Brez naglice je septembrska sobota poskrbela za lepo vre-
me, člani Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije 
(v nadaljevanju SDZNS) pa za dobro razpoloženje. Naša 
pot je vodila na Primorsko. V čudovitem kraškem okolju je 
najstarejša slovenska pršutarna na Krasu, Lokev. Poseb-
nost pršutarne so vodeni ogledi z degustacijo, kjer se lahko 
seznanimo z načinom proizvodnje pršuta. Da so nas užitki 
spremljali tudi doma, smo kraške dobrote lahko kupili v nji-
hovi trgovini.

Ko smo se dobro podprli, nas je vleklo naprej, proti morju. 
Morje je še vedno pojem neverjetne lepote, polno skrivnosti, 
ki se jim duša ne more upreti. Staro pristaniško mesto Piran 
leži na koncu Piranskega polotoka, ki se postopoma zožu-
je med Strunjanskim in Piranskim zalivom. Piran: starejši 
znanstveniki podpirajo domnevo, da je ime utegnilo nastati 
iz keltske besede bior-dun, ki naj bi pomenila kraj na griču, 
mlajša generacija pa ga razlaga z grško besedo pyr - ogenj, 
češ da je prvotno naselje služilo predvsem kot svetilnik za 
ladje, ki so plule v bližnjo grško kolonijo Aegido na območju 
današnjega Kopra.
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Dokaz, da smo se res kopali. ( Foto: Milena Kvas)

Nova pot in mladostno obdobje imata veliko skupnega: 
najpogosteje se človek izgubi na začetku. Mi pa smo si 
bili enotni, v katero smer smo namenjeni. (Foto: Gabi 
Špan)

Ker ni policajev, potniki plešejo. ( Foto: Milena Kvas)

Zaključek je bila vožnja z ladjico po sončnem slovenskem 
morju, na mizi pa morske dobrote.

Tudi potovanje domov je predstavilo nov izziv: avtobus je 
lahko plesišče!

Kalivce miru v našem življenju smo tega dne temeljito od-
stranili. Bili smo vsak sam sebi zdravnik. Dobro je, da si 
tako zdravilo večkrat predpišemo: tako lahko pozabimo na 
pritiske, ki jih doživljamo v vsakdanjem življenju, ustvarjajo 
se spodbudne misli, dobra in vesela čustva.

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

Bioptron
Uporaba svetlobne terapije ima v medicini dolgo zgodovino. 
Prvi vir svetlobe v fotomedicini je bila sončna svetloba, za 
zdravljenje pa so jo uporabljali že v starodavnem Egiptu. 
Pozneje je uporabo sončne svetlobe za zdravljenje različnih 
zdravstvenih težav v svojih zapisih opisal tudi Hipokrat. Ker 
so bili njeni pozitivni učinki in moč zdravljenja tako očitni, so 
grški, arabski in rimski zdravniki svetlobno terapijo prinesli v 
splošno medicinsko rabo.

Danes zdravljenje s svetlobno terapijo ni več odvisno le od 
sončne svetlobe. Svetlobe, takšne in drugačne, že nekaj 
časa proizvajajo aparati. Leta 1893 je danski zdravnik Ni-
els Ryberg Finsen razvil eno prvih naprav, ki so proizve-
dle tehnično sintetizirano »sončno svetlobo«. Ta ima jasne 
prednosti, saj je parametre, kot sta moč in spekter sevane 
svetlobe, mogoče nadzirati. S svojimi raziskavami na po-
dročju svetlobne terapije in izjemnimi terapevtskimi rezultati 
pri bolnikih s kožno tuberkulozo, ki jih je zdravil s tehnično 
sintetizirano »sončno svetlobo«, si je leta 1903 prislužil No-
belovo nagrado za medicino.

V začetnem obdobju razvoja fotomedicine sta se v svetlobni 
terapiji uporabljala predvsem infrardeči in ultravijolični del 
svetlobnega spektra. V zgodnjih osemdesetih pa je skupi-
na znanstvenikov razvila idejo o izdelavi vira svetlobe, ki bi 
deloval v skoraj celotnem območju vidne svetlobe in v delu 
infrardečega spektra. Za biostimulativne učinke pa je bila 
posebej pomembna še polariziranost svetlobe. Na osnovi 
te tehnologije je bil izdelan tudi sistem svetlobne terapije 
Bioptron.  

Optične naprave Bioptron sistema oddajajo posebno vrsto 
svetlobe, ki združuje ugodne lastnosti naravne sončne sve-
tlobe brez ultravijoličnega sevanja in njegovih možnih škod-
ljivih učinkov. Lastnosti takšne polarizirajoče svetlobe imajo 
koristne učinke na človeško telo. 
Ko napravo Bioptron držimo nad površino kože, energija 
oddane svetlobe prodira v globlje plasti, kar v različnih tki-
vih (koži, mišicah, krvnih žilah, živcih,…) povzroči biološke 
reakcije. Z biološkimi učinki ta svetloba spodbudi svetlob-
no občutljive znotrajcelične strukture in molekule, ter tako 
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vzpodbudi obnovitvene procese, revitalizacijo poškodo-
vanih celic, izboljšanje hidracije in oksigenizacije celic ter 
izboljšanje prekrvitve.
Posledice vsega tega so vidne v:
- hitrejšem celjenju ran,
- pospešenem celjenju ran, ki se slabo celijo,
- zmanjšanju bolečin,
- zmanjšanju oteklin. 

Te pozitivne učinke svetlobne terapije bomo poslej svojim 
pacientom nudili tudi v Splošni bolnišnici Celje. Aparat, ki ga 
je našemu oddelku za kirurgijo roke in opekline, plastično in 
rekonstruktivno kirurgijo podarilo podjetje Zepter Slovenica 
d.o.o., bomo uporabili pri zdravljenju:
- opeklin,
- odvzemnih mest kožnih transplantatov,

- kožnih defektov, odpornih na druge načine zdravljenja,
- kroničnih vnetij,
- kroničnih poškodbenih stanj z dalj časa trajajočo oteklino,
- številnih drugih stanj (revmatični artritis, sinovitisi,…).
Prav tako pa bo Bioptron dobrodošel pri pooperativnem laj-
šanju bolečin in lajšanju bolečin po poškodbah. Glede na 
to, da so mu neodvisne komisije prav v času naše javne 
predaje donacije priznale oz. podelile še nekaj medicinskih 
indikacij, pa bo verjetno postal dobrodošla dopolnitev tera-
pevtskih metod tudi na drugih področjih.

Podarjeni aparat s potrebnimi pripomočki je vreden 4.500 
eur.  

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

Klovniziranje otroških
oddelkov

Sestra Marjetka in doktorica Rozeta (Foto: Gregor 
Katič)

Tiho pričakovanje, radovednost, malo treme in vznemirje-
nja, nato pa smeh, veselje, kanček navihanosti. Vse to je 
bilo mogoče razbrati v očeh malih bolnikov, ki so se 13. 
septembra zdravili v naši bolnišnici. Obiskali sta jih namreč 
sestra Marjetka in doktorica Rozeta, klovnesi, ki z rdečim 
noskom na obrazu in kopico trikov, pa seveda z zvrhano 
mero empatije, rišeta nasmehe na obraze slovenskih ho-
spitaliziranih otrok.  

Na začetek 20. stoletja sega ideja posameznih zdravnikov 
in terapevtov, ki so poskušali hospitaliziranim bolnikom nu-
diti duševno oporo s pomočjo humorja in klovnovske ma-
ske. Prvi profesionalni program s klovni v otroških bolniš-
nicah je bil ustanovljen v Združenih državah Amerike leta 
1986. Ideja, ki je v ZDA postala samoumevni sestavni del 
bolnišničnega zdravljenja otrok, pa se je prijela tudi v Evro-
pi. Posebej usposobljeni klovni – zdravniki so se organizirali 
v raznih društvih, nam najbližje Rote Nasen v Avstriji deluje 
že trinajsto leto.  

Slovenski RDEČI NOSKI, klovni – zdravniki, so zaživeli leta 
2004 kot rezultat velike zavzetosti naše edine diplomirane 
klovnese Eve Škofič-Maurer in ob pomoči Rote Nasen In-
ternational društva iz Avstrije, ki je bilo ustanovljeno ravno z 
namenom pomagati pri ustanavljanju podobnih društev po 
vsej Evropi.

Da klovni – zdravniki niso kar navadni artisti, priča dejstvo, 
da je vsak izmed na avdiciji izbranih umetnikov moral po-
leg nadarjenosti in znanja izkazati še socialni čut in osebno 
moč, ki sta potrebna za to delo. Nato pa so šli še skozi 
zahtevne delavnice, ki so jih vodili pantomimiki, čarodeji, 
zdravniki in psihologi. Vsak med njimi je moral razviti lastno 
umetniško identiteto, ki označuje njegovo klovnovsko figu-
ro. Danes v Sloveniji deluje šest klovnov zdravnikov.   

Klovni – zdravniki male bolnike vedno obiskujejo v parih. 
V pisanih oblačilih in s smešnimi zdravstvenimi pripomočki 
jih obiskujejo ob posteljah. Zelo tesno sodelujejo z zdrav-
stvenim osebjem, saj se pred obiskom vedno seznanijo s 
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Sreča je otroški nasmeh - moto klovnov zdravnikov 
(Foto: Sherpa)

Tega dne so bili klovnizirani vsi (Foto: Gregor Katič)

številnimi potrebnimi informacijami o otrocih. Ko potrkajo na 
vrata bolniške sobe, tako vedo, kako je ime otrokom, ki leži-
jo v njej, koliko so stari, kako hudo so bolni, česa si posebej 
želijo ali česa jih je posebej strah. V sobo vstopijo šele na 
povabilo otrok in glede na široko paleto znanja in izkušenj 
se odvisno od odziva nato v njihovem programu izmenjuje-
jo glasba, ples, žongliranje, čarodejstvo in pantomima. Na-
men vsega tega pa je privabiti nasmeh na otroške obraze in 
ustvariti veselo vzdušje, takšno, ki še nekaj časa buri otro-
ško domišljijo in vzbuja veselje še dolgo po obisku. 

Rdeči noski, ki sedaj enkrat tedensko obiskujejo štiri oddel-
ke ljubljanske  Pediatrične klinike in dvakrat mesečno otro-
ke v Mariborskem kliničnem centru, delujejo kot nevladna 
in neprofitna organizacija. Letošnja turneja po slovenskih
bolnišnicah je pokazala, da bi bili njihovih obiskov iskreno 

veseli tudi otroci po ostalih slovenskih bolnišnicah. Svoj 
program, ki je za bolnišnice brezplačen, financirajo iz darov
podjetij in posameznikov ter raznih zbiralnih akcij. 
Tudi v Splošni bolnišnici Celje smo se odločili, da jim pri-
skočimo na pomoč in sicer v sklopu akcije Recikliranje za 
nasmeh. Za vsako rabljeno kartušo ali toner vseh vrst ti-
skalnikov Rdeči noski dobijo 1 evro. Zato smo v bolnišnici 
namestili zbiralne škatle, in sicer v Centralnem arhivu v kleti 
pod bolnišnično polikliniko, na Oddelku za bolezni srca, 
pljuč in ožilja ter na Ginekološko porodniškem oddelku. 
Vse osebje pozivamo, da kartuše in tonerje poslej odlagajo 
v te škatle. Po potrebi pa jih bomo namestili še nekaj. Da-
nes klovni - zdravniki letno obiščejo 5000 malih junakov v 
bolniških posteljah. Morda jim bo z našo pomočjo uspelo še 
kakšnega več in morda bodo to naši bolniki, naši otroci.

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

Projekt Mirno morje 2007 -
flota prijateljstva

Flota prijateljstva

Pred skoraj letom dni so me kot zdravnico in jadralko po-
klicali s sedeža slovenske organizacije Mirno morje in me 
povabili k sodelovanju pri dobrodelnem projektu, ki poteka 
pod okriljem istoimenske avstrijske   organizacije in Mobil-

kom  Austria že več kot desetletje. Vse skupaj se je prav-
zaprav začelo leta 1992 kot dobrodelna gesta, namenjena 
otrokom, ki so doživeli vojno na Balkanu, leta 1996 pa je že 

Del flote na Piškeri
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Prvi stik z barko

Na morju

Krpanje bojnih ran

Naša četica …

V slogi je moč

precej širše zastavljen projekt zaživel pod imenom Mirno 
morje.  
Za razmislek o sodelovanju nisem potrebovala prav veliko. 
Bližje pa, kot je bil dan odhoda, tesneje mi je bilo pri srcu. 
Vse bolj mi je postajalo jasno, za kako veliko stvar gre - se-
dem slovenskih, celokupno pa 75 jadrnic z otroki iz Avstrije, 
Hrvaške, Bosne, Srbije in Madžarske. Gre namreč za pro-
jekt – floto prijateljstva, ki pod jadri zbere pisano druščino
različnih otrok – od socialno ogroženih do posebno nadarje-
nih, mentalno in motorično prizadetih, ter otrok z vedenjski-
mi motnjami. Poleg tega pa povezuje in združuje tudi otroke 
iz različnih kulturnih okolij. Letos so teden dni sobivali otroci 
18 različnih narodnosti. 

Kakor koli že, dvomov in strahov je bilo kaj hitro konec, saj 
resnici na ljubo, po odhodu iz Maribora, pa vse do vrnitve, 
ni bilo prav dosti časa za razmišljanje. Led je bil prebit še 
pred prihodom v Sukošan, po vkrcanju na barke pa ni bilo 
niti sledu več o tesnobi. Porajalo se je na tisoče vprašanj o 
jadranju, pa o jadrnici, vrveh, škripcih, jadrih… pa o tem, kaj 
nosim v veliki črni torbi, če sem res zdravnica – ker bosa 
s sončnimi očali res ne izgledaš tako…. kje pa imaš belo 
haljo….no, s črno torbo in njeno vsebino sem jih nekako 

prepričala… K sreči je  ostala torba, z izjemo  antiemetikov, 
nekaj analgetikov in obližev, praktično nedotaknjena. Igla 
s svilo pa se je izkazala kot izjemno priročna za pritrditev 
zastave…  

Teden našega druženja v 
prelepem akvatoriju Kor-
natov je minil, kot bi pihnil. 
Vsi, brez izjeme,  smo se  
naučili predvsem  strpno-
sti, sodelovanja in tega, da 
smo lahko prijatelji, ne gle-
de na to, kako izgledamo, 
kaj znamo, kako govorimo, 
kaj posedujemo in od kod 
prihajamo. Teden druženja 
namreč otrokom ni prinesel 
le doživetja jadranja, življe-
nja na barki in drugih aktiv-
nosti, povezanih z morjem, 
ampak veliko izkušnjo spo-
znavanja in sprejemanja različnosti. 

Ko sem se precej utrujena in orošenih oči poslavljala od no-
vih prijateljev, sem se zavedela, kakšno darilo sem dobila. 
Upam, da so enako občutili tudi otroci in njihovi vzgojitelji.

Barbara Sodin, dr. med.
Oddelek za bolezni prebavil
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Tek - hoja za življenje za 
preživele z rakom

Udeleženke prireditve

Prim. Jože Avžner in prim. doc. dr. Ivan Eržen sta podelila zahvale za 
udeležbo

Društvo za promocijo in vzgojo za 
zdravje Slovenije je 15. 6. 2007 organi-
ziralo prireditev TEK - HOJA za življe-
nje za preživele z rakom, ki je potekala 
na stadionu v Žalcu. Predsednica dru-
štva je ga. Viktorija Rehar. Prireditev 
je bila 24-urna in namenjena vsem, ki 
imajo izkušnjo z rakom, pa tudi ostalim 
ljudem, mladostnikom, družinam ter 
drugim. Potekala brez alkohola, kaje-
nja in drog. Udeleženci so prehodili ali 
pretekli en krog po stadionu - 400 m. 
Osrednja cilja prireditve sta bila osveš-
čanje javnosti o potrebah obolelih za 
rakom in izmenjava informacij o zdrav-
ju ter vsakodnevni skrbi za zdravje. 
Namen prireditve je bil tudi namensko 
zbiranje denarnih sredstev za nakup 
pripomočkov za zdravstveno nego bol-
nikov z rakom. 
Častna pokrovitelja prireditve sta bila 
Andrej Bručan in Lojze Peterle, pokro-
vitelj pa Občina Žalec. 
Pozdrave in govore so imeli župan Loj-
ze Posedel, Lojze Peterle, Jože Avž-
ner, Mojca Senčar, Borut Štabuc, Ivan 
Eržen, Marija Travner in drugi. 
V programu so sodelovali številni otro-
ci, mladi, športniki, skavti in glasbene 

skupine. 
Prireditve smo se udeležile tudi člani-
ce Skupine za samopomoč raka dojke 
Celje. Naša aktivnost na prireditvi je 
bila zelo opazna. Udeležilo se nas je 
veliko število (25). Oblečene smo bile 
v oranžne majice z napisom Zmago-
valka in bile res “prava reklama” za 
Društvo onkoloških bolnikov Sloveni-

je. Ponovno smo pokazale ljudem, da 
rak ni neozdravljiv, in da se po bolezni 
lahko ponovno vrnemo v življenje ter 
se ukvarjamo z mnogimi stvarmi, med 
drugim tudi s športom. Želimo si še več 
takšnih in podobnih prireditev. 
 
Koordinatorka skupine za samopomoč 

raka dojke Celje
Milena Jerman

ZAHVALA
 
Spodaj podpisani sem bil v septem-
bru hospitaliziran na Oddelku za vis-
ceralno kirurgijo v Celju. Želel bi se 
zahvaliti vsem, ki ste pripomogli, da 
je bilo moje bivanje pri vas kljub po-
segu prijetno. Hvala zdravnikom, še 
posebej mag. Černiju za strokovno 
delo, anesteziološki in operacijski 
ekipi za dobro ‘oskrbo’, sestram za 
ljubeznivo nego na oddelku ter ekipi 
v sprejemni ambulanti za vse pozor-
nosti. 
 Lep pozdrav ter srečno in uspešno 
delo še naprej!

Marko Drešček
Zdravstveni dom Šentjur
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Ponovno med 
zmagovalci

Leon Ostrožnik v »akciji«

Turistično gostinska zbornica, ki deluje v sklopu Gospodarske zbornice Sloveni-
je, je letos v Termah Olimia organizirala že 54. gostinsko turistični zbor.

Umetnine Marinke Špoljar

Letos smo se prijavili na tekmovanje v pripravi divjačinske ragu juhe in slaščičar-
skih izdelkov.
V pripravi divjačinske ragu juhe sta sodelovala Leon Ostrožnik, ki si je prikuhal 
zlato medaljo in Vida Švab, ki je osvojila srebrno.
V izdelavi slaščičarskih izdelkov je nastopila tudi lanska zmagovalka Marinka 
Špoljar in si s pomočjo svojih sodelavcev ponovno prislužila zlato medaljo. 
Vsem trem dobitnikom medalj čestitam za uspeh, ostalim sodelavcem pa se za-
hvaljujem, da so v času priprav prevzeli dela tekmovalcev in tako prispevali k 
uspehu naše ekipe.  

Davor Brezinščak, org. posl. gost.
Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje

VICI

PILOT
Mestna miška je na cesti srečala 
poljsko miš. Začeli sta pogovor in 
mestna miška se je pohvalila:
“Strašno dobrega tipa sem spoznala 
in se zaljubila do ušes!”
“Imaš kakšno njegovo sliko?” je 
vprašala poljska miš.
Mestna miš iz torbice potegne 
fotografijo svojega tipa in jo pokaže.
“Saj to je netopir!” je vzkliknila poljska 
miš.
“Oh, on mi je pa rekel, da je pilot!”

MUHA
Dva komarja sta se peljala z 
motorjem, ko je tisti, ki je sedel 
zadaj vzkliknil:
“Ustavi se!”
“Kaj pa je?” ga vpraša motorist.
“Muha mi je padla v oko!”

SMRTNO NEVAREN VIC
Humorist je napisal vic in se mu 
tako nasmejal, da je od smeha umrl. 
Žena ga je našla mrtvega doma v 
dnevni sobi, ko se je vrnila z dela. 
Poklicala je policiste, medtem, ko 
je čakala na njih pa je pogledala 
na zaslon računalnika, zagledala 
vic, ga prebrala, se začela smejati 
in umrla. Na kraj pride kriminalist, 
pomisli kako bo razvozlal tragično 
nepojasnjeno smrt, pregleda 
stanovanje, odkrije vic, ga prebere, 
se prične smejati in umre. Za 
kriminalistom vstopi v stanovanje 
policist, najde vic, ga prebere in 
nič. Čez teden dni je policist umrl v 
nepojasnjenih okoliščinah.

TAJNO DELO
Uslužbenca ministrstva za notranje 
zadeve se pogovarjata. Eden pravi:
“Moje delo je tako tajno, da niti sam 
ne vem kaj delam.”

KAZEN
Mladi sodnik se je oglasil pri 
starejšemu kolegu in ga vprašal:
“Imam možakarja, ki na črno 
prodaja domače žganje. Koliko naj 
mu dam?”
“Največ petsto tolarjev za liter!” mu 
je svetoval kolega.
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Brin, navadni
(Juniperus communis)
Doma je iz Evrope, severne Azije in Severne Amerike, v 
Nemčiji in Avstriji je delno ali povsem zaščiten. Izvažajo 
ga predvsem države bivše Jugoslavije, Italija in Albanija. 
Trgovski naziv se nanaša večinoma na kakovost in ne na 
izvor, denimo »italijanski brin« so izbrane večje jagode, ki 
niso nujno iz Italije.

Uporabni del
Jagode.

Raba v prehrani in pravni položaj
Dajo okus džinu. Svet Evrope jih razvršča v skupino narav-
nih začimb N2, ki se sme dodati živilom v majhni količini, z 
možno omejitvijo zeliščnih sestavin v končnem izdelku, a za 
brinove jagode še niso določene; iglice in lubje pa v skupino 
N3, ki se lahko doda živilom na tradicionalen način, čeprav 
ni na voljo dovolj izsledkov o možni strupenosti. Po sloven-
ski zdravilski zakonodaji spadajo jagode v skupino H, ki ima 
enak pravni položaj kot hrana, razen v zahtevnejših zdra-
vilnih oblikah in če se ne rabi za določen zdravilni namen, 
drugi deli rastline pa v kategorijo Z, ki omeji njihovo rabo 
na registrirana zdravila. Smrdljivi brin (Juniperus sabina) 
spada v kategorijo ZR, ki omeji njegovo raba na registrirana 
zdravila, z možnim režimom izdaje samo na recept.

Zeliščna raba
V ljudskem zdravilstvu žene na vodo, razkužuje, spodbuja 
izločanje želodčnih sokov in odganja vetrove ter blaži rev-
mo. Zato se uporablja pri vnetju mehurja, občutku napihnje-
nosti, zgagi in prebavnih krčih, zunanje pa pri revmatičnih 
bolečinah v sklepih in mišicah.

Novejša dognanja
Raziskave na živalih kažejo, da je farmakološko učinkovito 
predvsem eterično olje s svojimi diuretičnimi, razkužilnimi in 

dražilnimi lastnostmi. Na vodo žene vsebovani terpinenol. 
Izvlečki zmanjšajo plodnost in  povzročijo splav, a naj ne 
bili strupeni za plod, znižajo sladkor v krvi, zavrejo vnetje in 
delujejo protikužno proti nekaterim glivicam in virusom, tudi 
Herpes simplexu. Vsebovane čreslovine imajo znan krčilni 
(adstringentni) učinek.

Stranski učinki in strupenost
Zunanje naj bi eterično olje v splošnem le malo dražilo kožo 
in le redko povzročilo kožno preobčutljivost na soncu, aler-
gične lastnosti pa naj bi imeli brinovi izvlečki. Notranje v 
čezmernih odmerkih in po dolgotrajnem jemanju vsebovani 
terpinenol draži ledvice in jih lahko poškoduje. Zastrupitve-
ni znaki po zunanjem nanosu eteričnega olja so opeklina, 
vnetje z mehurji in oteklina, po notranji rabi čezmernih od-
merkov (tedaj seč diši po vijolicah) pa prebavne motnje, bo-
leče ledvice, siljenje na vodo in boleče mokrenje, beljakovi-
ne in kri v seču, hiter srčni utrip, zvečan krvni tlak, redkeje 
pa krči skeletnih mišic, maternične krvavitve in splav.

Prepovedi in opozorila
Brin je prepovedan za posameznike z ledvično boleznijo. 
Notranja raba eteričnega olja naj bo pod zdravstvenim nad-
zorom. Zunanje lahko eterična olja dražijo kožo, brinovo pa 
le izjemoma. V literaturi se mu sicer večkrat pripiše stru-
penost, razlog pa je najbrž v zamenjavi navadnega brina 
s smrdljivim. Lahko moti zdravljenje sladkorne bolezni, ker 
dodatno zniža sladkor, zveča diurezo, daljša raba pa prive-
de do primanjkljaja kalija. Med nosečnostjo je prepovedan, 
saj je po izročilu sredstvo za splav in vpliva na menstruacij-
ski ciklus, kar potrjujejo tudi raziskave na poskusnih živalih. 
Jagode naj ne bi sprožile splava zaradi vsebovanega ete-
ričnega olja, ampak zaradi drugih še ne določenih strupenih 
sestavin.
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Kulinarični kotiček
Jesen je radodarna. Privoščite si jo tudi na krožniku.

JESENSKI ZREZKI
Sestavine za 2 osebi:
- 2 puranja ali svinjska zrezka,
- 200 g kostanja (maronov),
- 400 ml zelenjavne juhe,
- 3 čebule,
- sončnično olje,
- sol, poper, timijan.

Priprava: kostanje prerežite z nožem in jih pecite v pečici pri-
bližno pol ure na 200 stopinj Celzija. Še vroče olupite. Če si 
želite prihraniti delo, lahko pečene in olupljene marone kupite 
v trgovini. Na segretem olju popecite osušena zrezka, ju zači-
nite ter dodajte na obročke narezano čebulo, kostanj in timijan. 
Vse skupaj pecite približno pet minut. Nato meso vzemite iz 
ponve in ga shranite na toplo. Čebulo in kostanj zalijte z juho 
ter kuhajte še par minut, da juha malce povre. Omako po po-
trebi še začinite in ji dodajte meso. Zrezke ponudite z žličniki.

ŽLIČNIKI
Sestavine:
- mleko,
- malo olja,
- jajce,
- sol,
- moka .

Priprava: jajce, sol, malo olja in mleko zmešamo in nato po-
časi vmešamo moko. Vmešamo je toliko, da je masa tako go-
sta, da jo lahko zajemamo z žlico, pa nam pri tem ne teče z 
nje. Da bodo žličniki bolj rahli, del (npr. četrtino) gladke moke 
nadomestimo z ostro. Maso pustimo počivati četrt ure. V po-
sodi zavremo soljeno vodo. Z mokro žlico zajemamo maso in 
žličnike spuščamo v vodo. Glede na to, kako velike hočemo, 
jih delamo z malo ali veliko žlico. Ko žličniki priplavajo na vrh, 
jih na majhnem ognju počasi kuhamo še par minut. Ponudimo 
jih lahko kot prilogo ali kot samostojno jed. Takrat jih zabelimo 
z zaseko, slanino ali ocvirki. K takšnim se poda velika skleda 
solate.

KOSTANJEVA TORTA
Sestavine:
- 200 g jedilne čokolade,
- skodelica močne črne kave,
- 300 g kostanjevega pireja,
- žlica ruma,
- 10 jajc,
- 200 g sladkorja v prahu.

Za nadev:
- 1 dcl mleka,
- 100 g kostanjevega pireja,
- 100 g jedilne čokolade,
- 80 g sladkorja v prahu,
- 100 g masla.

Priprava: 200 g jedilne čokolade raztopimo v topli kavi in ji do-
damo 300 g kostanjevega pireja. Osem rumenjakov, dve celi 
jajci, 200 g sladkorja v prahu penasto zmešamo. Masi dodamo 
raztopljeno čokolado, žlico ruma in čvrst sneg osmih beljakov. 
Maso pečemo v tortnem modelu (26 – 28 cm) obloženem s 
peki papirjem, ki smo ga namazali z maščobo in potresli z 
drobtinami, v poprej na 150 stopinj Celzija segreti pečici 60 do 
70 minut. Za nadev raztopimo 100 g jedilne čokolade, ji doda-
mo 1 dcl mleka in 100 g kostanjevega pireja. Posebej penasto 
zmešamo 100 g masla in 80 g sladkorja v prahu. Vse skupaj 
rahlo zmešamo. Pečeno torto prerežemo enkrat ali dvakrat. 
Pri tem moramo biti zelo pazljivi, ker je testo zelo mehko. Na-
mažemo z nadevom in po želji okrasimo. 

MARTINOVA GOS Z JABOLČNIM NADEVOM
Sestavine:
- gos, težka od 3,5 do 4 kg,
- 0,5 kg jabolk,
- 100 g rozin,
- 250 ml rdečega vina,
- 250 ml kisle smetane,
- moka, majaron, sol in 
poper. 

Priprava: gos temeljito 
umijemo in posušimo. Na-
tremo jo s soljo, poprom in majaronom. Jabolkom izrežemo 
peščišča, narežemo na kocke in jim dodamo rozine. S pri-
pravljenim nadevom nadevamo gos. Gos nato zašijemo in s 
prsmi navzdol položimo v pekač, zalijemo z vodo in postavimo 
v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija. Pečemo jo približno 
dve uri. Vmes jo zalivamo s sokom, ki nastane med pečenjem. 
Če tekočina izpari, dodamo vodo. Po eni uri gos obrnemo in 
večkrat prebodemo s šivanko. Ko je pečena, jo vzamemo iz 
pekača, omaki pa posnamemo maščobo, prilijemo vino in kislo 
smetano ter jo zgostimo z moko ali jedilnim škrobom. Omako 
zavremo in z njo prelijemo narezano gos. 

VIC
USLIŠANA ŽELJA
Peter na morju s pomola lovi ribe. Ujame ribico in ta mu 
obljubi izpolnitev ene želje, če jo spusti. Peter jo spusti, 
ribica pa mu reče iz vode: “No, zaželi si nekaj!”
“Veš, v svetu je toliko gorja. Želim, da ne bi bilo več vojn in 
ljudje ne bi umirali zaradi orožja.” Ribica razmišlja in reče: 
“Veš, to je zelo težko. Daj, izmisli si kaj drugega!”
“No, potem mi pa moje dekle naredi pametno. Veš, lepa 
je, postavna, nežna, blond....” “Kar atlas mi podaj, da bom 
preprečila vse vojne na svetu!”
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13. Nagradna križanka

Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorice s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, v kateri ste 
zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 18. avgusta 2006. Kupon za dvig nagrade 
bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.

Žreb nagradne križanke v julijskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 123 pravilnih rešitev.Rešitev nagradne križanke: VSAKA OVIRA JE PRILOŽNOST.
Izžrebana nagrajenka je gospa Karmen Rener 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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