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Krepko smo zakoračili v božično-novo-
letni čas. Morda hitreje, kot smo želeli. 
To je čas pričakovanja, upanja, izreče-
nih želja, pa tudi čas obračuna za nazaj 
ter snovanja novih načrtov za prihodnje. 
Vsak ga doživlja po svoje, za vse pa 
velja, da čas teče. Je enkraten in hkrati 
večen. Ga ne vidimo, pa vendar obsta-
ja. Saj nas vsak dan priganja, njegovo 
bistvo se kaže v množici urnikov in po-
stavljenih terminih, ki se v kopicah nalog 
prepletajo med sabo. Komaj se znajde-
mo. Morda je za to bistvo potrebno vča-
sih več srca, kot nas uči Mali princ.   

V tem letu smo si tudi v bolnišnici naložili veliko nalog. Najprej smo se ukvarjali 
z organizacijo in naposled sredi leta sprejeli organizacijske akte. Ali smo z njimi 
dosegli tisto, kar smo želeli, bo pokazal čas. Organiziranost predstavlja osnovo za 
nadaljnje  opredeljevanje procesov v bolnišnici in posredno povečevanje kakovosti 
naših storitev. Vemo, da nas tukaj čaka še obilo dela, vendar se splača, kot se je 
pokazalo z verifikacijo Transfuzijskega centra in pridobitvijo ISO standarda. Dosegli 
smo tudi mednarodno akreditacijo TEMOS na ravni  bolnišnice, kar pomeni pri-
znanje bolnišnici in izziv za večje poslovno in strokovno sodelovanje v evropskem 
prostoru.   
Mnogo energije smo porabili pri uvajanju novega plačnega sistema. Pričakovanja 
vseh udeleženih, od sindikatov, vlade, zaposlenih in vodstev so se razlikovala od 
doseženih končnih rezultatov. To se je odrazilo v nelagodju in mešanih občutkih 
zaposlenih, saj je nov sistem težko razumljiv in zapleten. Posamezna področja še 
čakajo na sistemsko rešitev s strani sindikatov in države. 
Precej aktivna je bila bolnišnica na investicijskem področju. Delno s pomočjo dr-
žave, delno z lastnimi sredstvi smo praktično končali projekt modernizacije bolniš-
nice, zastavljen pred mnogimi leti. Sedaj pripravljamo načrte za izgradnjo novega 
dela bolnišnice, kar bo pomenilo velik gradbeni in logistični zalogaj v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. V teku pa so tudi postopki nabave za posodobitev ključne 
diagnostike in intenzivne terapije. 
In še en projekt širših razsežnosti smo izvajali v bolnišnici – pripravljali smo Stra-
teški  razvojni program za obdobje do leta 2017. V njem smo korenito prevetrili 
možnosti nadaljnjega razvoja bolnišnice kot celote, posameznih medicinskih dejav-
nosti ter pripravljenost vodstvenih kadrov za sprejemanje odgovornosti strateškega 
delovanja. Nabor množice projektov ne pomeni vedno le zahtev po dodatnih finanč-
nih sredstvih, temveč tudi obilo drugih organizacijskih naporov posameznikov, da 
z lastno zavzetostjo in dvigom organizacijske kulture dosegajo  dobre strokovne in 
poslovne rezultate. 
Seveda se je vse to dogajalo v senci rednega delovanja bolnišnice, ko je bilo po-
trebno realizirati nekoliko povečane programe v primerjavi s preteklim letom. Pro-
grami zaradi objektivnih razlogov ne bodo realizirani v celoti, kljub temu pa moramo 
biti z obsegom opravljenega dela zadovoljni, saj pričakujemo ob koncu leta tudi 
dober poslovni rezultat. To pa je dobra popotnica za snovanje načrtov za prihodnje 
leto. 
 
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci!

Želim vam, da bi čas pričakovanja in želja ob božiču in novem letu lahko izkoristili 
za vašo osebno rast, za utrditev medsebojnih odnosov z vašimi  najbližjimi in 
za pripravo takšnih smelih načrtov za prihodnje leto, ki jih boste lahko tudi 
uresničili. Pri tem naj vam služi zdravje, naj vam bo naklonjena sreča in 
imejte moč za pogum.    

 Direktor
mag. Marjan Ferjanc
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Celjska srečanja 2008 
z mednarodno udeležbo

TO JE SBC

V Splošni bolnišnici Celje smo 28. in 29. 11. 2007 v sodelo-
vanju s Sekcijo za citopatologijo SZD in Medicinsko fakulte-
to Univerze v Mariboru organizirali Celjska srečanja 2008 z 
mednarodno udeležbo. Prvi dan srečanja je bil organiziran 
v obliki delavnice in namenjen ginekološki citologiji in kolpo-
skopiji, drugi dan pa smo obravnavali učenje medicine. 

V popoldanskem delu je udeležence pozdravil mag. Marjan 
Ferjanc, univ. dipl. ekon., direktor Splošne bolnišnice Celje. 
V svojem govoru je poudaril pomen strokovnih srečanj za 
našo bolnišnico in širšo strokovno javnost ter izrazil željo, 
da bi Celjska srečanja postala tradicionalna. Strokovni del 
smo nadaljevali s kolposkopsko – citološko delavnico, ki 
jo je vodil prof. Nieminen. Pri vseh primerih bolezenskih 
sprememb na materničnem vratu je pokazal citološke in 
kolposkopske slike, ki smo jih ocenjevali tudi udeleženci. 
Ob tem smo se lahko ponovno prepričali, da je prepoznava 
bolezenskih sprememb na materničnem vratu marsikdaj iz-
jemno težavna tako za ginekologe kot za citologe, in da so 
tovrstne učne delavnice zelo koristne. Igor Pirc, dr. med.,  je 
predstavil rezultate zdravljenja sprememb na materničnem 
vratu v celjski bolnišnici in opozoril na naraščajoče število 
posegov v zadnjih letih. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., je 
prikazala analizo bolnic z rakom na materničnem vratu, ki 
so bile na Ginekološkem oddelku SB Celje obravnavane 
v letu 2007. Kljub še vedno (pre)veliki številki se nakazu-
je trend upadanja, saj je bilo leta 2006 bolnic z invazivnim 
rakom materničnega vratu 30, leta 2007 jih je bilo 22, le-
tos pa imamo do sedaj zabeleženih le 12 novih primerov. 
Na tak rezultat smo lahko upravičeno ponosni. Za oceno 
uspešnosti operativnega posega in načrtovanje nadaljnjega 
zdravljenja je zelo pomemben patohistološki izvid. Analizo 
konizacij v letu 2007 je predstavila Simona Šramek Zatler, 
dr. med., predstojnica Oddelka za patologijo in citologijo. 
Zanimivi sta bili tudi predavanji doc. dr. Margarete Strojan 
Fležar, dr. med., ki je govorila o obravnavi bolnic s patolo-
škimi brisi materničnega vratu v Veliki Britaniji in Kanadi ter 
prof. dr. Marije Pajtler, dr. med., ki je predstavila izkušnje iz 
Hrvaške. Smernice in kazalce kakovosti pri obravnavi žensk 
z abnormnimi brisi materničnega vratu v Sloveniji je prikazal 
prim. Andrej Možina, dr. med. Zelo zanimivo predavanje, ki 
mu je sledila tudi bogata razprava, pa je imel Filip Simoniti, 
dr. med., ki je predstavil tematiko z vidika ambulantnega 
ginekologa, ki se s takšno pacientko običajno prvi sreča. 
Zaključili smo z dogovorom, da bomo po vzoru kolegov iz 
tujine tudi pri nas uvedli klinično patološke konference.

Drugi dan je organizatorjem uspelo v Celje povabiti vrsto 
uglednih domačih in tujih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z iz-
obraževalnim in raziskovalnim delom v medicini. Udeležen-
ce je pozdravila strokovna direktorica SB Celje, prim. mag. 
Frančiška Škrabl Močnik, dr. med. Poudarila je pomen regi-
onalne bolnišnice v izobraževanju zdravnikov. Obširneje je 
o tem v svojem predavanju govoril prof. dr. Radko Komadi-
na, dr. med., svetnik. Doc. dr. Mervi Halttunen, dr. med., z 

Prvi dan so se srečanja udeležili vsi presejalci in citopa-
tologi, ki se v Sloveniji ukvarjajo s pregledovanjem brisov 
materničnega vratu, številni ginekologi, nekaj kolegov pa 
je prišlo tudi iz sosednje Hrvaške. V dopoldanskem delu 
smo obravnavali predvsem citološke teme. Doc. dr. Veroni-
ka Kloboves Prevodnik, dr. med., je predstavila morfološke 
značilnosti normalnih in patološko spremenjenih žleznih 
celic. Prim. asist. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med., je v 
citološki delavnici predstavila 20 različnih primerov brisov 
materničnega vratu. Po predstavitvi vsakega primera so 
imeli udeleženci možnost elektronsko glasovati o citološki 
diagnozi in tako sproti preverjati svoje znanje. Na sreča-
nje smo letos že drugič povabili mednarodno priznanega 
finskega strokovnjaka prof. dr. Pekko Nieminena, dr. med., 
ginekologa in citologa, ki je predstavil ocenjevanje atipičnih 
ploščatih celic. Tudi tokrat so se udeleženci z glasovanjem 
odločali o pravilni diagnozi. Primere, ki jih je predstavil pro-
fesor Nieminen, sta pred tem ocenjevali že dve skupini stro-
kovnjakov, finska in mednarodna. Analiza rezultatov vseh 
treh skupin  (finske, mednarodne in slovenske) je pokaza-
la, da je ocenjevanje brisov materničnega vratu marsikdaj 
izjemno težavno, saj so se citološke diagnoze v nekaterih 
primerih med seboj zelo razlikovale. Med udeleženci je bil 
zelo dobro sprejet tudi sklop predavanj z naslovom Primeri 
iz ginekološke citologije iz različnih laboratorijev, v katerem 
so svoje prispevke predstavili predstavniki vseh večjih cito-
loških laboratorijev v Sloveniji. Citološki laboratorij SB Celje 
sta zelo uspešno zastopala Branko Antolovič, dipl. inž. lab. 
biomed., in Nina Irgel, univ. dipl. biol.
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Univerze v Helsinkih, ki je bila že nekajkrat zapovrstjo med 
študenti izbrana za najboljšo učiteljico tamkajšnje medicin-
ske fakultete, je predstavila zanimiv finski model dodiplom-
skega in podiplomskega študija medicine. Primerjalno je 
učni proces na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru opi-
sal prof. dr. Pavel Skok, dr. med. Ugotovili smo lahko, da je 
študij medicine na Finskem veliko bolj sproščen, motivacija 
študentov pa izredna. Vlogo medicinske knjižnice pri izob-
raževanju zdravnikov je v odličnem predavanju predstavila 
Janja Korošec, prof., vodja medicinske knjižnice SB Celje. 
Jasna navodila o pisanju strokovnih člankov in publiciranju 
v medicini je predstavil prof. dr. Janez Preželj, dr. med., z 
ljubljanske medicinske fakultete. Prof. dr. Borut Peterlin, 
dr. med., z iste ustanove, je predstavil značilnosti razisko-
valnega dela v medicini. Slovenske rezultate je primerjal s 
finskimi: čeprav po številu člankov na število prebivalcev in 
vložena sredstva za Finci ne zaostajamo veliko, jim pri od-
mevnosti in inovativnosti prispevkov žal ne segamo niti do 
kolen. Piko na i v sobotnem delu srečanja je postavil prof. 
dr. Iztok Takač, dr. med., svetnik in predstojnik Ginekološke 
klinike UKC Maribor, ki je predstavil pravne in praktične vi-
dike formiranja kliničnega oddelka. Glede na skromno ude-
ležbo slušateljev v dvorani smo lahko zaključili, da smo od 
tega, sicer načelno zastavljenega cilja, v SB Celje še zelo 
daleč.  
Ob koncu bi se rada zahvalila gospodu Božu Jernejčiču in 
podjetju Tehnooptika za finančno podporo pri tehnični iz-
vedbi delavnice. Posebna zahvala velja sodelavcem Službe 
za informatiko SB Celje, ki jim je uspelo pripraviti pregled-
no zgoščenko s predavanji in neutrudni poslovni sekretarki 

Suzani Prezelj, ki je bdela nad organizacijo srečanja. Hvala 
tudi našim sodelavcem iz kuhinje za prvovrstno kulinariko 
in brezhibno postrežbo, glavni tehnici Oddelka za patologijo 
in citologijo, Sandri Kostrevc, dipl. inž. lab. biomed.,  ter so-
delavkam iz citološkega laboratorija pa za pomoč pri orga-
nizaciji delavnic in sprejem udeležencev.

Nenazadnje, iskrena hvala vodstvu SB Celje za razumeva-
nje in pomoč. Brez njihove podpore izvedba projekta, ki je 
– tako upava - ponesla dobro ime naše bolnišnice tudi izven 
naše regije, ne bi bila možna.

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

Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med.
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe

Srečanje s poslanci in župani
Po koncu letošnjih državnozborskih volitev smo v Splošno 
bolnišnico Celje na srečanje povabili poslance Državnega 
zbora RS z območja širše celjske regije ter župane občin, 
prebivalcem katerih bolnišnica zagotavlja zdravstvene sto-
ritve. Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi bolnišnice, 

njene vloge v slovenskem zdravstvenem prostoru, kratko-
ročnih ter dolgoročnih in strateških razvojnih usmeritev.

Izhajali smo namreč iz dejstva, da se pri svojem delovanju 
srečujemo s problematiko, ki jo moramo razreševati skupaj 
z lokalnimi in državnimi ustanovami. In ker župani in poslan-
ci sooblikujejo politiko, od katere sta v veliki meri odvisna 
naše delovanje in razvoj, je za bolnišnico zelo pomembno, 
da so z njenim delovanjem in cilji dobro seznanjeni.

Nad njihovim odzivom smo bili prijetno presenečeni, saj so 
se vabilu odzvali številni župani  ter poslanci Andreja Rihter, 
Jakob Presečnik, Štefan Tisel, Rudolf Petan, Vinko Gore-
nak ter tedaj še med župani Alojz Posedel. Prav vsi so po-
budo in predstavitev označili kot zelo dobrodošlo in izrazili 
željo po tem, da jih še naprej seznanjamo s svojim delom, 
prizadevanji ter načrti.

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
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Dneva sladkornih bolnikov smo 
se spomnili tudi v 
Splošni bolnišnici celje
Število sladkornih bolnikov zelo hitro narašča. Ocenjujejo, 
da je v Sloveniji 124.000 sladkornih bolnikov, kar predstav-
lja 7 % prebivalcev Slovenije. Vendar ta številka ni povsem 
natančna, saj zajema samo bolnike z že postavljeno dia-
gnozo, ne pa tudi tistih, ki za povišan krvni sladkor sploh ne 
vedo. V ta namen sem se odločila, da organiziramo merje-
nje krvnega sladkorja in krvnega tlaka za vse zainteresira-
ne, ki so na ta dan bili v naši bolnišnici.

Dijakinja Ivana pri izvajanju meritev.

Veliko obiskovalcev se je  ustavilo pri naši mizi.

Merjenje je potekalo na dan sladkornih bolnikov v avli no-
vega dela bolnišnice med 8. in 12. uro. Opravili smo 168 
meritev krvnega sladkorja in 113 meritev krvnega tlaka. Po-
višan krvni sladkor smo odkrili pri 17 preiskovancih, večina 
od teh je za povišan krvni sladkor že vedela.  Vsem preisko-
vancem, ki smo jim izmerili povišane vrednosti, smo  sveto-
vali obisk pri osebnem zdravniku,  razložili smo jim, kaj je 

sladkorna bolezen, povišan krvni tlak in kateri so dejavniki 
tveganja za nastanek bolezni. Vsem zainteresiranim smo 
razdelili zdravstveno vzgojno gradivo. 
Meritve krvnega sladkorja je omogočilo podjetje Roche, ki 
nam je poklonilo glukometer in testne lističe. Meritve  sta 
opravljali dijakinji Srednje zdravstvene šole Ines Selišek in 
Ivana Stojak pod vodstvom mentorice praktičnega pouka 
Nataše Leban.  Po končanih meritvah sta dejali, da ju ve-
seli, da so se ljudje odzvali tako številno. Zanju je bila to 
zanimiva izkušnja, iz katere sta se marsikaj naučili.
Zaradi velikega interesa bi bilo smiselno takšne preventivne 
akcije organizirati tudi v bodoče.

Bernarda Žagar,  prof. zdrav. vzgoje
Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo

Notranja logistika
Februar 1993, prelomnica za vse takrat 
zaposlene v naši hiši. »V naši kleti nisi 
več varen,« to je ena izmed največkrat 
takrat izrečenih izjav. Ustanovljena je 
bila skupina treh ljudi,  imenovana šo-
ferji-transporterji in hkrati z njo se je po 
kleti zapeljal prvi električni voziček. Za-
dolženi smo bili za prevoz hrane na gi-
nekološko porodniški, dermatološki in 
nevrološki oddelek. Razvažali smo tudi 
sterilni in nesterilni material po oddelkih 

ter odvažali umazano perilo v pralnico.
Kaj kmalu se je pokazalo, da je potreba 
po naših storitvah vse večja, zato se je 
v letu 1994 po naši hiši vozil že tretji 
električni voziček, v naslednjih letih pa 
še dva.  
V letu 1998, po posodobitvi bolnišnič-
ne kuhinje, se je začel tako imenovani 
tabletni sistem razdeljevanja hrane za 
paciente, takrat se  je naš kolektiv po-
časi povečal na devet šoferjev. 

Naše zadolžitve so se vztrajno poveče-
vale in se še povečujejo, zato nam mo-
čan tempo in fizična narava dela nista 
tuja. Seveda pa obstaja skladno z na-
ravo dela velika možnost poškodb tako 
nas šoferjev kot vsakega zaposlenega 
v naši hiši. Zato bi ob tej priliki pozval 
vse zaposlene, da so previdni ob se-
stopu v kletne prostore in še predvsem, 
da je naša klet ena sama transportna 
pot in ne park, v katerem bi se lahko 
brezbrižno sprehajali.
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Preseljena uprava
Sredi oktobra se je le zgodilo to, kar smo nekaj časa napo-
vedovali. Na skupno lokacijo, v obnovljeno nadstropje nad 
jedilnico, smo se preselile službe, ki smo do tedaj delovale 
na dveh lokacijah, na Gregorčičevi 3 in Gregorčičevi 7. 
Slab teden je trajala selitev Splošno kadrovsko pravne-
ga sektorja, Sektorja za ekonomiko, Sektorja za finance 
in računovodstvo, Sektorja za organizacijo, informatiko in 
kakovost ter Direkcije. V nekdanjih prostorih Kadrovske in 
splošne službe na Gregorčičevi 7 je ostala le Služba za in-
formatiko.  

Ker so določene službe morale delovati nemoteno, je bila 
selitev dokaj zahtevna, vendar je minila brez večjih proble-
mov. Tako rekoč čez vikend je oživelo 33 pisarn, v katerih 
dela 48 delavcev upravnih služb in pomembno povezalo 
tako upravne službe med seboj kot tudi z bolnišnico.

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi  

Šoferji letno prepeljejo skoraj 1.500 ton 
perila, več kot 500.000 obrokov hrane in 
950 ton odpadkov

Za odvoz umazanega perila z bolniš-
ničnih oddelkov v pralnico je ob koncu 
tedna zadolžen le en šofer, in če vza-
memo v razmislek, da je dnevno tega 

Nova skip naprava

perila približno pet do šest ton, je za 
enega šoferja to veliko fizičnega napo-
ra in v delo vloženega precej truda, še 
posebej, če se zavemo, da je potrebno 
vsako vrečo umazanega perila preložiti 
trikrat. Tukaj pa se začne nova zgod-
ba. Letos smo dobili dolgo pričakovano 
dvigalo, tako imenovano skip napra-
vo, ki omogoča, da vreč z umazanim 
perilom ni več potrebno z rokami dvi-
govati meter in pol  visoko in kasneje 
prelagati v pralnico. Danes voziček z 
umazanim perilom preprosto vstavimo 
v dvižno napravo, ta pa ga dvigne in na 
višini petih metrov obrne, ter tako perilo 
sesuje v pralnico. S to dvižno napravo 
nam je delo zelo olajšano, hkrati pa je 
možnost poškodb hrbtenice bistveno 
manjša. Zato bi se rad v imenu celega 
našega kolektiva zahvalil vsem, ki so 
sodelovali pri izvedbi tega projekta, še 
posebej vodstvu Službe za investicije, 
preskrbo in vzdrževanje, ki je imelo 
posluh za naše prošnje in nam s tem  

bistveno olajšalo delo.
Za zaključek le to. Večkrat slišimo iz-
rek: »Joj, čist nič se mi ne da«. Odgo-
vor na to je povsem preprost: »Če se ti 
nič ne da, še ni hudo, važno je, da se ti 
nič ne vzame!«

Boris Pekovšak
Tehnična služba 

Še nekaj časa so se po hodnikih kopičile škatle

Hkrati s preselitvijo smo preseljeni delavci prešli na nov na-
čin registracije delovnega časa    
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ABC POSLOVANJA

Razdeljevanje finančnega 
zdravstvenega kolača v letu 2008
Z denarjem so vedno težave: če ga ni, 
je problem, če pa je, nastopi problem, 
kako ga razdeliti. Zdravstvena državna 
blagajna seveda denar mora imeti, so 
pa vsako leto dolgotrajna pogajanja, 
kako ga razdeliti. Letošnje leto ni nobe-
na izjema pri tem, zapomnili si ga bomo 
kot leto, ko so bila dogovarjanja še po-
sebno dolgotrajna.  Sedaj je že decem-
ber in še vedno tečejo pogovori, kako 
razdeljevati tisto, česar že skorajda ni 
več oz. skorajda ni mogoče od nikjer 
več vzeti.  Da ne bo pomote, za leto 
2008, ne za leto 2009. 
T. i. dogovarjanja za leto 2008 so se 
začela po predvidenem postopku že 
konec leta 2007. Kakor po navadi je 
šel splošni dogovor (dogovor med tre-
mi partnerji – Ministrstvom za zdravje, 
ZZZS-jem in Združenjem) na vlado, 
kjer je čakal do odločitve več kakor pol 
leta. V juniju 2008 je arbitraža vlade 
končno odločila – za vse tudi o tistem 
najpomembnejšem, koliko novih oz. 
svežih finančnih sredstev bo okvirno 
določeno za izvajanje novih programov 
oz. za njihove širitve. Po sprejetem 
splošnem dogovoru so se v začetku 
poletja 2008 začeli področni dogovori. 
Za nas je aktualen področni dogovor 
za bolnišnice, kjer se podrobno določa-
jo parametri financiranja za bolnišnice. 
V ozadju vročega poletja so tekli vroči 
pogovori o tem, kako na novo razdeliti 
sredstva za akutno obravnavo glede 
na višino realizirane uteži iz leta 2007. 
Ker pravega modela za to nikakor ni 
bilo mogoče najti, so se pogajanja o 
tem in še o drugih odprtih vprašanjih 
zaključila v drugi polovici avgusta 2008 
z arbitražno odločitvijo, da samega ob-
računskega modela SPP v tistem tre-
nutku ne spreminjamo, saj je v ozadju 
preveč nejasnih dejavnikov. Predvsem 
je tu problematika kodiranja SPP, ne-
jasna razmejitev, kaj je terciar, višina 
sredstev  za terciar … Je pa takrat bolj 

ali manj postalo jasno, koliko dodatnih 
finančnih sredstev bo v letu 2008 prido-
bila posamezna bolnišnica.  
Naša bolnišnica je iz naslova širitev 
programov v letu 2008 skupaj pridobila 
1,77 mio eur, kar predstavlja 2 % na-
šega celotnega prihodka. Pridobili smo 
sredstva  za izvajanje tistih programov, 
ki jih je pred tem že odobril Zdravstveni 
svet (enota možganske kapi, kifopla-
stika, PTA, remicade) ter sredstva za 
širitev bolnišnične in  ambulantne de-
javnosti z dolgimi čakalnimi dobami. Da 
pa dejansko pridobimo celotno višino 
omenjenih sredstev, je potrebno pro-
grame tudi realizirati. 
Osrednja problematika jesenskih do-
govarjanj, ki potekajo v okviru t. i. 
aneksov k Splošnemu dogovoru 2008 
in Področnemu dogovoru 2008 pa je 
bila usmerjena v pridobitev sredstev za 

pokritje povečanih stroškov dela zaradi 
uvedbe novega plačnega sistema.  Ok-
virno je bilo pred kratkim to vprašanje 
rešeno za leto 2008, vendar ne v celoti, 
saj še vedno ugotavljamo, da nasta-
jajo nepokriti stroški zaradi povečanih 
izplačil, zato poskušamo izvajalci od 
ZZZS-ja pridobiti še določena sredstva 
za leto 2008. Odprto pa ostaja vpra-
šanje, kako pokriti povečane stroške 
za leto 2009. Vendar bodo  to morala 
razjasniti dogovarjanja za leto 2009, ki 
so  se že začela, preden so se zaključili 
vsi aneksi za dogovarjanje 2008. Se 
pa za leto 2009 glede na gospodarsko 
recesijo tudi za zdravstvene finance ne 
obeta nič kaj vzpodbudnega. 

Irena Andrenšek-Ferkolj, 
univ. dipl. ekon.

Sektor za ekonomiko

Ob koncu leta èas vladar
nakloni vsakomur kak dar;
nekomu da ljubezen pravo,
spet drugemu življenje zdravo.
Na kupe evrov kdo dobi,
med, mleko komu se cedi.
Številnim podari uspeh,
vsem pa veselja zvrhan meh.

Èe mi imeli bi besedo,
vse to bi stresli v vašo skledo!

                                       Kolektiv 
               Travmatološkega oddelka
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Komisija za zdravstveni material
V mesecu novembru tega leta  smo 
člani Komisije za zdravstveni material 
ponovno pričeli z delom. V septembru 
in oktobru so na naslov Komisije za 
zdravstveni material prispeli številni ob-
razci za nabave novega medicinskega 
materiala, reklamacije za obstoječega 
ipd.
Obrazce smo obravnavali selektivno, 
tako da je bila prva množica obdelana 
za poslane reklamacije, šele nato smo 
pretresali potrebe ali želje po nabavi 
novih izdelkov. Nekaj predlogov za 
nabave novih izdelkov smo poslali di-
rektorju, mag. Marjanu Ferjancu v odo-
britev, za drugi del pa bomo dodatno 
pridobili potrebne strokovne informaci-

je pri predstojnikih oddelkov.
Komisija za zdravstveni material bo v 
kratkem izdelala nov poster s komerci-
alnimi imeni oblog za oskrbo kroničnih 
ran različne etiologije, novo izbranim 
razkužilom pa bomo prilagodili načrt 
čiščenja in razkuževanja v bolnišnici 
(za nove izdelke, nove koncentracije, 
nov čas učinkovanja, nove embalaže 
ipd.). V pripravi je pravilnik za oskrbo z 
medicinskim potrošnim materialom, ki 
ga boste prejeli v dopolnitev.
Seznam zdravstvenega materiala, ki je 
veljaven do 2010,  ste na oddelke že 
prejeli.
Pri povečanih porabnikih medicinskega 
potrošnega materiala od septembra do 

konca novembra analiziramo vzroke 
za povečanje; če ne bomo našli prave-
ga odgovora, bomo člani Komisije za 
zdravstveni material obiskali oddelke in 
skupaj ugotavljali vzroke za povečano 
porabo, pregledali zaloge ter določili 
potrebne rešitve.
Zaloge medicinskega potrošnega ma-
teriala naj bodo zadostne, ker takšne  
omogočajo normalno oskrbo pacientov, 
naročila v lekarno pa naj bodo odraz 
stanja potreb, ki so bile predhodno iz-
računane.

Zorica Šuligoj, viš. med. ses. 
predsednica 

Komisije za zdravstveni material

Seznam zdravstvenega  
materiala
V mesecu novembru je Komisija za vodenje postopka odda-
je javnega naročila v sodelovanju s Komisijo za zdravstveni 
material pripravila Seznam zdravstvenega materiala. 

Seznam je rezultat uspešno zaključenega javnega naročila 
za dobavo medicinskega in sanitetnega potrošnega ma-
teriala, diagnostike in ostalega lekarniškega materiala.  V 
seznam smo dodali tudi material, izbran na javnem naročilu 
za dobavo dializnega materiala in material, izbran na jav-
nem naročilu za dobavo endoprotez. Seznam je veljaven do 
sredine leta 2010, ko potečejo pogodbe z izbranimi ponud-
niki. Namenjen je vsem uporabnikom za večjo preglednost 
in lažje naročanje materiala v lekarno, prejeli pa so ga vsi 
predstojniki in predstojnice, glavne sestre in glavni tehniki 
medicinskih oddelkov.

Bolnišnica je kot javni zavod in posredni proračunski po-
rabnik zavezana k izvajanju Zakona o javnem naročanju, ki 
ga je Slovenija sprejela leta 1997 in je bil že večkrat dopol-
njen in spremenjen, nazadnje leta 2007, ko je bil sprejet nov 
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), ter dopolnjen februarja 
letos (ZJN-2A). 

Oddaja javnega naročila je zaradi zapletenih postopkov za 
vsakega naročnika trd oreh. Problematiko javnih naročil 
najbolje opisuje dejstvo, da so javna, in da torej velja cel 
kup moralnih in formalnih predpisov o njihovem izvajanju. 
Zakon predpisuje različne oblike naročil, glede na namen in 

obseg naročila, neodvisno od tega pa mora naročnik spo-
štovati temeljna načela javnega naročanja, ki so:
- načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
- načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,
- načelo transparentnosti javnega naročanja, načelo ena-

kopravne obravnave ponudnikov,
- načelo sorazmernosti.

Zaradi obsega (več kot 6.000 artiklov) in vrednosti naročila 
(7. milj. EUR) za dobavo medicinskega in sanitetnega po-
trošnega materiala, diagnostike in ostalega  lekarniškega 
materiala, smo izbrali okvirni sporazum, sklenjen na podlagi 
izvedenega odprtega postopka.

Odprti postopek javnega naročila je postopek, pri katerem 
lahko vsi, ki imajo interes pridobiti naročilo, predložijo svoje 
ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahte-
vami naročnika iz razpisne dokumentacije.

Poglavitne faze odprtega postopka so:
- predhodno informativno obvestilo (ni obvezno),
- sklep o začetku postopka,
- javna objava obvestila o javnem naročilu in priprava raz-

pisne dokumentacije,
- predložitev in odpiranje ponudb,
- pregled in ocenjevanje ponudb,
- odločitev o oddaji javnega naročila,
- javna objava obvestila o oddaji javnega naročila.
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Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila vedno 
izda direktor bolnišnice in imenuje komisijo za vodenje po-
stopka. V sklepu mora biti naveden predmet javnega naro-
čila, ocenjena njegova vrednost, okvirni datum, do katerega 
mora biti zaključen postopek oddaje javnega naročila in 
številke kontov, na katerih so zagotovljena sredstva za iz-
vedbo naročila.

Komisija za vodenje postopka oddaje javnega naročila 
mora poskrbeti za javno objavo obvestila o naročilu na Po-
rtalu javnih naročil in v Uradnem listu EU. V objavi morajo 
biti navedeni vsi bistveni elementi javnega naročila. 

Za kakovostno pripravo razpisne dokumentacije je po-
membno  tesno sodelovanje obeh  komisij z medicinsko 
stroko, predvsem pri pripravi strokovnih opisov razpisanega 
materiala. Komisija za vodenje postopka javnega naročila 
mora poskrbeti, da strokovni zahtevki in opisi materialov ne 
omejujejo določenih potencialnih ponudnikov pri oddajanju 
njihovih ponudb in tako poskrbi za prost pretok blaga. 

V okviru omenjenega javnega naročila je svoje ponudbe 
oddalo 68 ponudnikov. Po pregledu je komisija ugotovila, 
da so vse formalno ustrezne, zato  je bolnišnica sklenila 
okvirne sporazume z vsemi ponudniki za obdobje štirih let. 
Zaradi tako velikega števila ponudb sta pregled in ocenje-
vanje trajala nekaj mesecev. Sam izbor najugodnejših pa 
je bil dolgotrajen predvsem zato, ker je bilo potrebno veliko 
število ponujenih izdelkov preizkusiti in preveriti, ali ustre-
zajo razpisnim pogojem.  Zakon določa najnižjo ceno kot 
merilo izbora najugodnejših ponudnikov. To pa zahteva na-
tančne opise  materialov, kar je velikokrat nemogoče, ker 
so med istovrstnimi materiali takšne razlike v kakovosti, ki 
jih je  težko opisati. Posledica tega je, da veliko najcenejših 
ponudb ne ustreza strokovnim zahtevam. 

Celoten razpis ni bil zaključen istočasno, zato je komisija 
pripravila tri delne odločitve o oddaji naročila. Veliko ponud-
nikov, ki niso bili izbrani,  je zahtevalo dodatno obrazložitev, 
zakaj niso bili izbrani,  to pa je spet podaljšalo  rok za za-
ključek javnega naročila. 

Po izteku roka za vložitev revizijskih zahtevkov smo z  iz-
branimi ponudniki sklenili pogodbe za obdobje dveh let.

Velikokrat se izkaže, da material, ki je bil preizkušen in zato 
tudi izbran na javnem razpisu, kasneje ne ustreza namenu 
uporabe.  V tem primeru mora uporabnik poslati  reklama-
cijski zapisnik Komisiji za zdravstveni material. Če komisija 
presodi, da je reklamacija upravičena, mora nabavna služ-
ba o tem takoj obvestiti dobavitelja. Dobavitelj je dolžan do-
baviti novo serijo tega materiala, če gre samo za napake v 
serijah, če pa se dokaže splošna neustreznost materiala,  
nabavna služba obvesti dobavitelja o prenehanju naročanja  
tega materiala in poskrbi za nadomestilo.

Seznam zdravstvenega materiala je živa stvar, ki se že in se 
še bo spreminjala, določeni izdelki se opuščajo, v uporabo 
pa prihajajo novi. V naslednjem letu bomo začeli s pripravo 
dokumentacije  za nov postopek javnega naročila in bomo 
vse uporabnike pozvali, da podate predloge in dopolnitve 
za nov seznam  materiala.

V imenu Komisije za vodenje postopka oddaje javnega na-
ročila in Komisije za  zdravstveni material se zahvaljujem 
vsem, ki ste sodelovali v postopku javnega naročanja in pri 
pripravi Seznama zdravstvenega materiala ter vas prosim 
za sodelovanje tudi v prihodnjem letu.

Sabina Špeglič, dipl. ekon.
Nabavna služba

V času praznovanj se zrcali svetloba                 
 pričakovanj in toplota doživetij.
  Iz srca vam želimo, da najdete
 tiste drobne poti, ki vodijo k uspehu,
  pa tudi tiste,
   ki vodijo od srca do srca,
  k sreči, zdravju in ljubezni.

Srečen božič in vse 
dobro v novem letu

2009
želi  vsem

  Kolektiv Centralne 
sterilizacije

Le nekaj mrzlih zimskih dni
od novega nas loči leta.
Želje spet trosi med ljudi, 
jim novih upov spet obeta.

   Udobno skupaj zbrani vsi
   odvijali bomo darila.
   V lučeh silvestrske noči
   bo ura polnoč spet odbila.

A kar želja zdaj tiče se 
pošiljamo vam jih polno vrečo.
Naj delo bo za zdravje le,
žvenket cekinov pa za srečo.

 Srečno  
 2009!

Kolektiv 
Očesnega 
oddelka
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Pet minut za kakovost
V prejšnji številki Monitorja smo uvedli novo rubriko, ki bo 
posvečena kakovosti. Povedali smo nekaj uvodnih besed o 
kakovosti na splošno, kakovosti v zdravstvu in o procesih. 
Tokrat pa bomo predstavili nekaj različnih pristopov k siste-
matičnemu zagotavljanju in izboljševanju kakovosti.

Uspešnost poslovanja je danes nedvoumna zahteva, ki jo 
morajo izpolnjevati tako profitne kot tudi neprofitne organiza-
cije. Zato menedžerji vseh organizacij mrzlično iščejo orod-
ja, ki jim bodo pomagala k uspešnosti poslovanja. Besede 
kot so kakovost, TQM in doseganje poslovne odličnosti so 
danes čarobne besede, ki ne pustijo ravnodušnega nikogar, 
še posebej, če jih je kakorkoli že doživel v praksi. Že preko 
20 let je pomembno orodje sistemov vodenja standard ISO 
9001, ki ga lahko razumemo predvsem kot mednarodno 
soglasje o dobri praksi vodenja organizacij ali kot dogovor, 
ki na določeni razvojni stopnji povzame izkušnje najboljših, 
vodilnih v svetu in jih ponudi vsem organizacijam, ki želijo 
izboljšati svojo kakovost in uspešnost (Novak, 2001).

ISO standardi
V  družino standardov ISO 9000 sodijo: 
• ISO 9000: »Sistemi vodenja kakovosti – osnove in slo-

var« je v celoti posvečen poenotenju opredelitev izrazov, 
ki se uporabljajo v povezavi s kakovostjo.

• ISO 9001:  »Sistemi vodenja kakovosti – zahteve« pred-
stavlja zahteve za vzpostavitev sistema vodenja kako-
vosti

• ISO 9004:  »Sistemi vodenja kakovosti – Smernice za iz-
boljšave delovanja« podrobneje razlaga zahteve, poda-
ne v ISO 9001 in daje smernice za nenehne izboljšave.  

Organizacije se lahko torej certificirajo po ISO 9001, pri 
tem pa se seveda naslanjajo na oba sosednja standarda. 
Ta standard organizaciji nudi vse temelje in usmeritve, kaj 
in kako je treba urediti, da vzpostavimo nadzorovan sistem 
vodenja kakovosti. Da bi bilo vodenje in delovanje organi-
zacije uspešno, jo je treba voditi sistematično in pregledno. 
Zato standard v uvodu ponuja osem načel vodenja kako-
vosti, ki so bila razvita zato, da vodijo v smeri izboljšanega 
delovanja:
1. osredotočenost na odjemalce,
2. voditeljstvo,
3. vključenost zaposlenih,
4. procesni pristop,
5. sistemski pristop k vodenju,
6. nenehno izboljševanje,
7. odločanje na podlagi dejstev,
8. vzajemno koristni odnosi z dobavitelji.

Standard postavlja nekaj zahtev po dokumentaciji, ki je ob-
vezna:
- izjava o politiki kakovosti in ciljih kakovosti,
- poslovnik kakovosti,

- dokumentirani postopki,
- dokumenti, ki so podlaga za planiranje, delovanje in ob-

vladovanje procesov ter
- zapisi.

Kot vidimo, se dokumentaciji ni moč izogniti, vendar velja 
poudariti, da izdelava dokumentacije ne sme biti sama sebi 
namen, temveč naj bo aktivnost, ki dodaja vrednost.  Do-
kumentacija omogoča sporočanje namena in doslednosti 
ukrepa. 

Sam standard torej vodi k procesni organiziranosti, ka-
mor težijo vse sodobne   organizacije, osredotoča pa se 
predvsem na uspešnost sistema vodenja kakovosti pri iz-
polnjevanju zahtev odjemalcev. Sistem kakovosti razvijamo 
v integriran sistem vodenja, pri katerem s pomočjo ostalih 
standardov obvladujemo še druga tveganja – varovanje 
okolja (ISO 14001), varnost živil (ISO 22000, HACCP), var-
nost in zdravje pri delu (OHSAS 18001), varovanje informa-
cij (ISO 17799) in drugi.   

Vsi ti standardi so zapisani v precej splošnem jeziku, ki ga 
je mogoče lažje razumeti, če razmišljamo o proizvodu kot 
pa o zdravstveni storitvi. Zato je bilo zelo pozitivno sprejeto, 
ko smo v letu 2007   dočakali prvi standard, ki je namenjen 
tudi in predvsem nam: 
- SIST-TS IWA 1: »Sistemi vodenja kakovosti – Smernice 

za izboljšave procesov v zdravstvenih organizacijah«
IWA 1 sledi strukturi splošnega standarda, dodatno pa je 
bogato opremljen s smernicami in obrazložitvami, ki poma-
gajo razumeti standard v luči pojmovnika, ki se uporablja v 
zdravstvu.

Mnogim organizacijam, ki se že vrsto let ponašajo s certifi-
katom ISO 9001, je standard postal preozek. Take organiza-
cije svoj sistem vodenja kakovosti dopolnjujejo z različnimi 
modeli. Vse nadgradnje posameznih sistemov vodenja pa 
morajo predstavljati vključevanje v obstoječi sistem vodenja 
kakovosti in ne dodajanje.  Tako se vedno več organizacij 
odloča za sistem poslovne odličnosti, ki spremlja dolgo-
ročno uspešnost organizacije na več področjih (v Sloveniji 
PRSPO - priznanje RS za poslovno odličnost, oz. EQA – 
European Quality Award pri Evropski fundaciji za poslovno 
odličnost - EFQM) in za druge koncepte celovitega vodenja 
kakovosti (TQM – Total Quality Management). 

TQM 
je s preprostimi besedami “kultura in način vodenja orga-
nizacije”, ki je osredotočena na zadovoljevanje stranke 
(pri nas je to pacient) ob hkratni poslovni uspešnosti. Več 
avtorjev navaja kot ključna načela v celovitem obvladovanju 
kakovosti:
– osredotočenost na kupca – stranko (notranjega in zuna-

njega),
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– doseganje pričakovane kakovosti na vseh področjih,
– razvoj timskega dela oziroma vključenost vseh zaposle-

nih (izboljšanje komuniciranja),
– poenostavljanje postopkov,
– stalno kritično preverjanje procesov in dejavnosti ter iz-

ločanje nepotrebnih (izboljšave),
– uspehi so vidni na podlagi razvitih metod merjenja.

Uveljavljanje načel TQM ni enkratno dejanje, ampak pro-
ces. V organizacijah se pogosto postavlja vprašanje, kako 
stopiti na pot, ki vodi v TQM, česa se lotiti najprej, kje začeti. 
Odgovor se morda skriva v misli: “Kjer je volja, tam je tudi 
pot”. Prvi korak je vsekakor odločitev, da se TQM poudari 
kot cilj in vrednota – se pravi sprejeti trdno odločitev “ZA”. 
Po sprejeti odločitvi pa se običajno znajdemo “pred veliko 
dilemo”, katere načine za obvladovanje kakovosti uporabiti. 
Iz nepregledne množice različnih  načinov, ki so vsak sam 
po sebi pregovorno najboljši, je zelo težko razčleniti pred-
nosti in slabosti posameznih rešitev ter izbrati za potrebe 
organizacije najustreznejši način.  
 
Cilj TQM je tudi doseganje poslovne odličnosti. Nekateri si 
postavljajo vprašanje, ali stopiti na pot doseganja poslovne 
odličnosti brez certifikata ISO. Mnenje večine strokovnjakov 
je, da je uveden sistem kakovosti dober temelj, na kate-
rem lahko začnemo graditi odličnost organizacije. Za ISO 

9001 velja, da se s svojimi zahtevami zelo približuje mode-
lom poslovne odličnosti, vendar še ne povsem. Je relativno 
preprost za uporabo, vzpostavi opredeljen merski sistem v 
organizaciji, pa tudi prvi merljivi cilj: pridobitev certifikata.

In kam gremo mi?
To, da imamo od poletja ISO 9001 v Transfuzijskem centru, 
ni za nikogar več novost. A to ni vse, kar želimo doseči. V 
kratkem si bomo začeli prizadevati za vzpostavitev siste-
mov kakovosti skladno s standardi ISO 15189 in ISO 17025 
za medicinske laboratorije, mikajo nas tudi  RAL2 (nega 
bolnišničnih tekstilij) in ISO 14001 (varovanje okolja). Dela 
nas torej čaka veliko.  

Bill Gates je nekoč zapisal: »Vedno precenjujemo spremem-
be, ki se bodo zgodile v naslednjih dveh letih in podcenjuje-
mo tiste, ki se bodo zgodile v naslednjih desetih letih«. 
Te spremembe pa ustvarjajo ljudje, zato ne pozabimo:

Najpomembnejši doprinos v zdravstveni
organizaciji so ljudje, njihova znanja,
veščine, motivacija ter razvijanje le-tega.
   (Graside, 1998)

Mag. Mateja Ibrič Manfreda, univ. dipl. ekon.
Sektor za organizacijo, informatiko in kakovost

Poslovni notranji nadzor v 
bolnišnici včeraj – danes – jutri
Poslovni notranji nadzor vključuje inte-
griran sistem finančnega poslovodenja 
in notranjih kontrol ter notranjega re-
vidiranja pri neposrednih in posrednih 
uporabnikih državnega in občinskih 
proračunov. Vključuje pet komponent: 
kontrolno okolje, upravljanje s tvega-
nji, kontrolne aktivnosti, informiranje 
in komuniciranje ter nadzor. Poslovni 
notranji nadzor je podrobno opredeljen 
v Zakonu o javnih financah. Vzpostavi-
tev sistemov notranjih kontrol, vključno 
z zagotavljanjem neodvisne notranje-
revizijske funkcije je zakonska obveza 
neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov ter 
odgovornost predstojnikov proračun-
skih uporabnikov oziroma direktorjev 
javnih zavodov. V naši bolnišnici je 
lastna notranjerevizijska dejavnost 
vzpostavljena že od leta 2003 in je pre-
poznana tudi v širšem slovenskem po-

slovnem in strokovnem okolju. 

Poslanstvo notranje revizije se skozi 
čas spreminja. Od usmerjenosti v na-
knadno preverjanje pravilnosti poslo-
vanja v preteklosti, preko ocenjevanja 
zadovoljivosti sistema notranjih kontrol 
danes,  pa do vse bolj pogostega vklju-
čevanja notranje revizije v svetovanje 
vodstvu pri obvladovanju poslovnih 
tveganj (OPT). Prav svetovanje pri ob-
vladovanju poslovnih tveganj je tudi 
ena ključnih strateških usmeritev notra-
njerevizijske dejavnosti v naši bolnišni-
ci. V skladu s tem je bila v letošnjem 
letu zasnovana strategija OPT, ki je 
sestavni del strategije bolnišnice. 

Metodologija za OPT v bolnišnici, ki je 
bila predstavljena na strateški razvojni 
konferenci bolnišnice v mesecu okto-
bru na Rogli, je zasnovana na princi-

pu celovitosti. Celovitost se odraža v 
vseh poslovnih področjih v bolnišnici, v 
vseh glavnih procesih in na vseh orga-
nizacijskih ravneh, ki bodo vključene v 
proces OPT v bolnišnici. Trenutno je 
v teku vzpostavljanje sistematičnega 
OPT v bolnišnici na strateški in taktični 
organizacijski ravni. V prihodnjem letu 
pa se bodo tovrstne aktivnosti razširile 
tudi na operativno raven oz. na raven 
posameznih medicinskih oddelkov in 
služb.

Za prihodnje leto smo v delovnem na-
črtu bolnišnične notranjerevizijske de-
javnosti namenili več razpoložljivega 
časa svetovanju notranjega revizorja, z 
namenom še povečati dodano vrednost 
notranjega revidiranja ter prispevati k 
izboljšanju posameznih poslovnih pro-
cesov v bolnišnici. Tako se bomo po-
leg metodološkega razvoja ter splošnih 
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MI, VI, ONI

opravil službe usmerili na proces va-
rovanja osebnih podatkov pacientov v 
procesih notranje logistike, na interne 
predpise, ki urejajo področje pravic in 
obveznosti delavcev iz naslova delo-
vnih razmerij ter na popolnost rednega 
letnega popisa sredstev bolnišnice na 
dan 31. 12. 2009. Za uspešno uresni-
čevanje načrtovanih nalog pa je potre-
ben obojestranski interes tako nosilcev 
notranjerevizijske dejavnosti kot tudi 
ostalih udeležencev v bolnišnici, pred-
vsem najvišjega vodstva. 

mag. Irma Kovač, 
univ. dipl. ekon., org.

Služba za notranjo revizijo

Na zlatih krilih.
S ponosom, predanostjo in strastjo.
Vzneseno in z nemim zanosom zlati 
pastirji rišejo zgodbo.
Rahlo skrivnostno.
Zgodbo preprosto popolno.
  (Avtor neznan)

Spoštovane sodelavke in 
sodelavci!

V letu, ki prihaja, vam želim obilo lepih trenutkov. Vzemite si 
čas za majhne radosti in lepe misli.

Srečno!
  Irma Kovač

Svojo poklicno pot je 
zaključila Silva Polajžer

Dolga leta smo bili kot eno,
 nam sožitje ni bilo skaljeno.
K temu največ ti si pripomogla, 
dopuščala si vse, kar si zmogla.
Nikdar se ti v besu glas ni dvignil,
nikdar iz oči blisk jeze švignil.
Dala si nam prijateljstvo odlično,
 nudila pomoč nam nesebično.
Dala si nam blagost in dobroto, 
skrb za soljudi je bil tvoj moto.

Silva Polajžer se je rodila v Zg. Ho-
čah 7. 12. 1952. Srednjo zdravstveno 
šolo je z odliko končala leta 1971 kot 
babica. Življenjska pot jo je pripeljala v 
okolico Celja in 1. 9. 1971 se je zapo-
slila v SB Celje kot pripravnica na ORL 
oddelku. Postala je inštrumentarka in 
to tudi ostala vse do 8. 9. 2008, ko se 
je upokojila.
Vsi vemo, da se v tako dolgem obdo-
bju zgodi veliko sprememb, novosti, 
težkih in lepih trenutkov. Sestra Silva 
je uspešno sledila vsemu. Leta 1978 
je postala glavna inštrumentarka in to 
delo opravljala do upokojitve.
Za Silvo lahko iskreno povemo, da je 
močna osebnost, saj je znala uspešno 
premagovati vse življenjske in poklicne 
ovire, znala je iskreno pogledati pravici 
v oči in se tudi trdo boriti za njo. Bila 
je natančna in vestna tako pri delu kot 
pri organizaciji dela in nenazadnje, pri-
pravljena je bila prisluhniti vsakemu so-
delavcu.
Sama pravi, da je v službo vseskozi 
rada hodila in si zapomnila vse lepe 
trenutke.
Upamo, da bomo pot, ki nam jo je za-
črtala sestra Silva, znali negovati in 

vzdrževati, ter da bomo po njej stopali 
tako uspešno kot ona.
Želimo ji veliko zdravja in lepih trenut-
kov ob svojih bližnjih, ter da nas več-
krat obišče.

Kolektiv Oddelka za otorinolaringologi-
jo in cervikofacialno kirurgijo

Ko staro leto se bo poslovilo, 
s spomini za na pot se založilo,
še isti hip bo novo leto vstalo,
 spet svežih nam pričakovanj bo dalo.
Naj z zdravjem bo in srečo darežljivo!
Doda naj še ljubezen neminljivo,
pričara naj veselo vam zabavo,
 v težavah pa pokaže pot naj pravo.

Veliko zdravja, delovnih in 
osebnih uspehov vsem zapo-

slenim v SB Celje  želi kolektiv 
Oddelka za otorinolaringologijo 

in cervikofacialno kirurgijo.
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Stanje 
zaposlenih 
na dan
30. 11. 2008 
(določen, nedoločen čas, prihodi in 
odhodi v OKTOBRU in NOVEMBRU 
2008)

Stanje zaposlenih na dan 30. 11. 
2008: 1685 delavcev

Prihodi v oktobru in novembru  
2008 
• 7 zdravnikov sekundarijev
• 6 zdravnikov specializantov
• 6 zdravnikov specializantov  
 - dopol. delo
• 2 zdravnika specialista
• 3 zdravniki specialisti 
 - dopol. delo 
• 4 dipl. m. s., dipl. zn.
• 11 TZN - pripravniki
•  2 TZN
•  1 dipl. fiziot. - pripravnik
•  1 dipl. del. terapevt 
 - pripravnik
•  1 dipl. inž. rad.
•  1 inž. rad.
•  1 farmacevtski tehnik
•  1 ekonomski tehnik
•  2 zdrav. administratorki
•  1 univ. dipl. ekonomist 
 - pripravnik
•  1 vzdrževalec - tehnik
•  2 strojni perici, likalki, distri-
buterki
•  3 pomožni delavci v kuhinji
•  1 bolničar
•  1 strežnica
•  1 spremljevalec bolnikov

Odhodi v mesecu oktobru in novem-
bru  2008
o 3 zdravniki specialisti
o 8 zdravnikov specializantov 
o 1 zdravnik specializant 
 - dopolnilno delo
o 1 pomočnik direktorja
o 1 inž. gradbeništva
o 1 zdravstveni administrator
o 2 ZT
o 1 transporterka

Delovni jubileji v mesecih 
novembru in decembru 2008 
10 LET
1. Nina Grobovšek, Travmatološki 

oddelek
2. Ivanka Mlakar, Urejanje okolja
3. Bernardka Žagar, Oddelek za 

sistemske in presnovne bolezni

20 LET
1. Simona Lah, Urološki oddelek
2. Damjan Škorc, Transfuzijski 

center
3. Simona Šramek Zatler, Oddelek 

za patologijo in citologijo
4. Uroš Romih, Elektro delavnica

5. Marko Vrhovec, Očesni odde-
lek

30 LET
1. Branka Bračko, Služba za pre-

hrano
2. Nevenka Srebot, Lekarna
3. Dragica Žohar, Ginekološko-po-

rodniški oddelek   
(v mesecu septembru)

4. Majda Zupanc, Oddelek za me-
dicinsko rehabilitacijo

Vsem jubilantom čestitamo!

Dokončani študiji zaposlenih 
v Splošni bolnišnici Celje
Mag. Marjetka Godec, univ. dipl. 
ekon., je 17. 10. 2008  končala 
magistrski študij in na Fakulteti za 
management Koper Univerze na 
Primorskem  uspešno zagovarjala 
magistrsko delo z naslovom: ZADO-
VOLJSTVO KRVODAJALCEV KOT 
KAZALNIK KAKOVOSTI

mag. Hilda Maze, univ. dipl. org., je 
17. 11. 2008  končala magistrski štu-
dij  in na  Fakulteti za organizacijske 
vede Kranj Univerze v Mariboru  MB  
uspešno zagovarjala magistrsko 
delo z naslovom: MODEL ORGANI-
ZIRANJA ZDRAVSTVENE NEGE V 
BOLNIŠNICI
mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.,  
je bila 13. 11. 2008 na Fakulteti za 
zdravstvene vede Univerze v Mari-
boru izvoljena v naziv predavatelji-
ca 

Matjaž Sajovic, dr. med. je bil 6. 10. 
2008 za obdobje treh let  izvoljen v 
naziv asistent za predmetno podro-
čje Kirurgija na Medicinski fakulteti 
Univerze v Mariboru.

Nataša Žugič, komercialistka  je 19. 
11. 2008 diplomirala na Višji poslov-
no komercialni šoli v Celju

Univerza v Ljubljani, Visoka šola za 
zdravstvo
Jasna Baliban, dipl. m. s. -  diplomi-
rala 27.08.2008
Sonja Racman, dipl. fiziot. – diplomi-
rala 10. 09. 2008

Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
zdravstvene vede
Suzana Padežnik, dipl. m. s. – diplo-
mirala 07. 11. 2008
Jana Petelinšek, dipl. m. s. – diplo-
mirala 09. 04. 2008

ŠALA

BOŽIČNA
“Zakaj sploh praznujemo Božično noč, saj se vsak dan rodi moški, ki se 
razglaša za boga.”
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) za obdobje 

OKTOBER - NOVEMBER 2008
KDAJ KDO KRAJ KAJ

30. 9. - 3. 10. Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. Ljubljana
Principles of operative fracture treatment
1st international symposium and hands-on course on lumbar 
spine instrumentation

2. 10. - 3. 10. Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon. Portorož Dnevi javnih naročil
1. 10. - 5. 10. Marcela Madunič, dr. med. Split 7. kongres plastične in rekonstruktivne kirurgije
1. 10. - 5. 10. Asist. Ernest Novak, dr. med. Split

7. 10. Asist. Lidija Plaskan, dr. med. Ptuj 24. strokovno  srečanje ms in zt v socialnih zavodih
7. 10. - 8. 10. Katarina Preložnik, VMS Ptuj Nevrološka obolenja v starosti
7. 10. - 8. 10. Jerica Selič, VMS 

7. 10. Marko Zupan, dr. med.
7. 10. - 8. 10. Stanka Habjanič, VMS

10. 10. - 12.  10. Boštjan Birsa, dr. med. Sarajevo Zdravljenje bolnikov z gerbom in varna uporaba nsar
11. 10. - 15. 10. Gorazd Šmid, inž. rad. Munchen Letni evropski kongres združenja za nuklearno medicino
11. 10. - 15. 10. Damjana Hrastnik, dr. med. Munchen
11. 10. - 15. 10. Bogomir Poharc, inž. rad. Munchen

11. 10. Sandi Poteko, dr. med. Maribor Urological Alpe Adria meeting
16. 10. Doc. dr. Branko Lobnikar, univ. dipl.  soc. Laško Ravnanje z zaposlenimi in s sodelavci
15. 10. Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. Ljubljana Poškodbe kolenskega sklepa
15. 10. Asist. Franci Vindišar, dr. med. Ljubljana
22. 10. Andrea Ravnikar, dr. med. Bled 4. slovenski nefrološki kongres

22. 10. - 25. 10. Prim. doc. dr. Danijel Žedoner, dr. med. Beograd Naše izkušnje pri zdravljenju, zlomu kondilarnega nastavka 
spodnje čeljustnice

24. 10. Lidija Fošnarič, dipl. m. s. Laško Zn bolnika z žilnim obolenjem
24. 10. Ljiljana Mrzlečki, zdravstvena administratorka
24. 10. Branka Šket, dipl. m. s.
24. 10. Prim. mag. Engjell Vučaj, dr. med.
24. 10. Lidija Borak, dipl. m. s.

25. 10. -1. 11. Matej Marinšek, dr. med. Chicago - ZDA Letni kongres ameriškega združenja za urgentno medicino
23. 10. - 25. 10. Andreja Doberšek, dipl. m. s. Portorož Simpozij enterostomalne terapije v obdobjih otroka in mladostnika
23. 10. - 25. 10. Suzana Padežnik, med. sestra
23. 10. - 25. 10. Maksimiljana Bolarič, med. sestra
24. 10. - 25. 10 Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Badn – Avstrija Centralnoevropski kongres intenzivne medicine
21. 10. 22. 10. Tina Balog, dr. med. Slovenj Gradec 3. slovenski simpozij in delavnica o kilah

21. 10. - 22. 10. Milena Senica Verbič, dr. med.
21. 11. Silvio Francisco Lipovšek, dr. med.

23. 10. -  25. 10. Sandi Poteko, dr. med. Varšava 8. Centralnoevropski kongres
7. 11. - 9. 11. Boris Rijavec, dr. med. Zagreb Hrvaško ortopedski kongres

4. 11. - 8. 11. Ana Seničar, dipl. m. s. Vrnjačka banja – Srbija »Radeči zajedno postižemo više«

13. 11. - 15. 11. Prim. mag. Igor Bizjak, dr. med. Podčetrtek Urološki kongres
14. 11. Edita Hrastnik, dipl. m. s.
14. 11. Simona Lah, dipl. m.s.

13. 11. - 15. 11. Mag. Klemen Jagodič, dr. med.

13. 11. - 15. 11. Asist. mag. Lidija Gobec Ljubljana Sindrom odvisnosti od alkohola, molekularna diagnostika, biok. 
označevalci srčno-žilnih bolezni

13. 11. - 15. 11. Mag. Štefka Krivec Krašovec, mag. farm.
14. 11. - 15. 11. Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., svetnik Brdo pri Kranju Okužbe dihal
20. 11. - 22. 11. Irena Milotič, dr. med. Rogaška Slatina Tečaj pediatričnega oživljanja apls

25. 11. Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. Ljubljana Od podatkov do informacij v zdravstvu
25. 11. Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon. Ljubljana Od podatkov do informacij v zdravstvu
20. 11. Mag. Dušan Kragelj,  univ. dipl. inž. Celje Mednarodna konferenca o logistiki

28. 11. - 29. 11. Bogomir Poharc, inž. rad. Rogla Nuklearna medicina v nevrologiji
28. 11. Matjaž Krznar, mag. farm.

28. 11. - 29. 11. Bogomir Poharc, inž. rad.
28. 11. - 29. 11. Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Novo mesto Šola intenzivne medicine

28. 11. Stanka Habjanič, VMS Ljubljana Skrb za kakovost in varnost nevrološkega bolnika
29. 11. Sonja Topovšek, dipl. m. s. Brdo pri Kranju Kakovostna in varna zn maksilofacialnega in oralno krg. pacienta
28. 11. Matej Marinšek, dr. med. Moravske toplice Simpozij o dispneji

27. 11. - 28. 11. Andrej Drozg, dr. med. Portorož Strokovni sestanek sekcije za arterijsko hipertenzijo
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MEDICINSKA STROKA

In memoriam
Prim. Uroš Vizjak, dr. med.

Je jutro in je večer.
Je pomlad in je zima.
Je rojstvo in je smrt.
 
Je cikel, ki ga sprejemamo, 
se večkrat celo slepimo, da 
ga razumemo.
Vmes pa je čas, vmes pa je 
življenje. Čas, ki je kot prazen 
list papirja, na katerega življenje piše bolj ali manj bogate 
zgodbe.
Življenje pokojnega prim.Vizjaka je zapisalo zahteven in 
obsežen učbenik, ki njegovim naslednikom ponuja zgled 
in pomoč, obenem pa pomeni veliko obvezo.
Že kot otrok je pokojni pridobival grenke izkušnje ob do-
življanju tragedij druge svetovne vojne. Kot mladostnika 
ter študenta so ga krasili neizčrpna delavnost, vztrajnost, 
marljivost in drznost – lastnosti, ki so ga nato spremljale 
vse življenje in ga tudi dvignile visoko nad povprečje.
Po študiju medicine je najprej opravljal službo splošnega 
zdravnika, nato pa je vso svojo energijo in nadaljnje živ-
ljenje posvetil radiologiji. Bolnišnica mu je postala drugi 

dom, bolniki pa ob družini najbližji ter najdragocenejši pri-
jatelji. V SB Celje je v začetku praktično sam, kasneje pa 
s pomočjo sodelavcev uvajal in opravljal najsodobnejše 
ter najzahtevnejše diagnostične in terapevtske postop-
ke. Še posebej se je posvečal interventni radiologiji in 
tako Radiološki oddelek naše bolnišnice postavil ob bok 
najrazvitejšim kliničnim radiološkim inštitutom. S tem pa 
je nam, svojim naslednikom, zapustil dolžnost in obvezo, 
ki se jo trudimo čim bolje izpolnjevati.
Njegov kamen v mozaiku zgodovine SB Celje je neza-
menljiv ter v njegovi podobi nepogrešljiv!  
 
Prim.Vizjaku dolgujem tudi osebno zahvalo!
Zahvalo, ker ste mi približali ter me navdušili za stroko, ki 
je postala moje življenje, moja
skrb in moje veselje. Pokazali ste mi življenje, ki je nad 
formalnostmi prehranjevanja ter oblačenja. Pokazali ste 
mi odnos do ljudi, ki presega vso najsodobnejšo tehno-
logijo ter opremo.
Za vse Vam iskrena Hvala! 

Ivan Pisanec, dr. med.
Radiološki oddelek

In memoriam
Željko Radić, dr. med.

Vse v življenju, kar je nepričakovano, nenadno, nenačr-
tovano, nas vrže iz običajnega ritma, zbega, včasih celo 
zmede. Prav to se nam je zgodilo ob vesti o nenadni 
smrti našega dragega ter spoštovanega kolega Željka 
Radića, dr. med. Misli so postale raztresene, težko je 
bilo najti prave besede ali pa niso hotele iz ust. Le čas 
se ni ustavil.
Že kot dijak ter študent je bil znan kot izrazito sposoben, 
marljiv in zvedav. Študij je končal v rekordno kratkem 
času, ob tem pa bil aktiven še kot športnik, glasbenik ter 
znan kot velik ljubitelj narave. Vseh področij se je loteval 
z znanstveno natančnostjo, jih proučeval, doživljal! Kot 
splošnega zdravnika so ga je krasile skromnost, prijaz-
nost ter odprtost, po čemer se ga še danes spominjajo 
ljudje v Medjimurju, Hrastniku, Velenju. Kot specializant 
radiologije je na Inštitutu za radiologijo v Ljubljani tako 
popestril  vzdušje, da je mit o dr. Žilu še danes aktualen. 
Kot specialista ga  nikoli ni zmedla množica naročenih 
pacientov, iz njegovih ust ni bilo slišati vprašanja, kdo 
in koliko ljudi čaka njegovo pomoč. Znan pa je bil kot 
neizprosen kritik nestrokovnih ter nehumanih ravnanj v 

medicini.
Družina kot najvišja vrednota 
ga je napajala z močjo, ki jo je 
nato prenašal na oddelek, so-
delavce in okolico. Bolnišnica 
mu je bila drugi dom, kjer je 
kot predstojnik in radiolog utr-
jeval ter nadgrajeval obstoječa 
znanja. Ob strokovnih dilemah 
smo se k njemu zatekali po na-
svete, sam pa nas je s svojim 
optimizmom in smislom za humor reševal monotonije, 
naveličanosti, večkrat tudi žalosti ali strahu. Bil nam je 
kot oče in brat, vedno pripravljen pomagati.
Željka ni več! Ostal pa je neizbrisen pečat ter energija, 
od katere smo se učili in se imamo še mnogo naučiti!

Hvala ti, ker smo smeli živeti ter delati s teboj!
 

Ivan Pisanec, dr. med.
Radiološki oddelek
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Maloinvazivno zdravljenje 
spinalne stenoze ledvene 
hrbtenice: v Celju prvič v Sloveniji
Na Oddelku za ortopedijo in športne 
poškodbe Splošne bolnišnice Celje sle-
dimo strateški usmeritvi – razvoju ma-
loinvazivne hrbtenične kirurgije. Tako 
smo v letošnjem letu pričeli z maloinva-
zivnim zdravljenjem utesnitve hrbtenič-
nega kanala ledvene hrbtenice. 

Gre za bolezensko stanje, ki predstav-
lja najhitreje rastoč segment hrbtenične 
kirurgije nasploh. Zaradi staranja pre-
bivalstva in s tem povezanega naraš-
čanja števila degenerativnih obolenj 
se namreč vse pogosteje srečujemo 
z bolniki, pri katerih pride do utesnitve 
živčevja v ledvenem delu hrbtenice. 
Bolečinam v križu se pogosto pridruži 
bolečina, ki seva v spodnja uda in lahko 
ovira bolnike pri hoji. Značilno je, da se 
morajo ti bolniki med hojo vse pogoste-
je ustavljati, sesti ali se skloniti naprej, 
da bolečina v nogah vsaj toliko popusti, 
da lahko hojo nadaljujejo. Govorimo o 
nevrogeni klavdikaciji. 

Klasično zdravljenje utesnitve spinal-
nega kanala je dekompresija živčevja. 
Z nevrokirurško tehniko laminektomije 
precej porušimo stabilnost hrbtenice. 
Velikokrat je zato potrebna dodatna sta-
bilizacija hrbtenice z uporabo notranjih 
fiksatorjev s transpedikularnimi vijaki. 
Tovrstno zdravljenje zahteva daljši, tve-
gan in zapleten poseg z večjo izgubo 
krvi, ki ga starostniki težko prenesejo. 
Bolečina po operaciji je velikokrat huda 
in dolgotrajna, zato je tudi čas hospita-
lizacije običajno podaljšan. 

Z raziskavami na računalniških mode-
lih in anatomskih preparatih so doka-
zali, da že manjša razmaknitev trnastih 
nastavkov vretenc z vstavitvijo medtr-
nastega vmesnika pomembno poveča 
presek hrbteničnega kanala na ravni 

utesnitve. Tovrstne raziskave smo na 
Oddelku za ortopedijo in športne po-
škodbe SB Celje pazljivo spremljali 
in se povezali s strokovnjaki v San 
Franciscu, ZDA, ki so razvijali nove 
tehnologije. Sočasno smo z ustrezno 
metodologijo pričeli spremljali rezultate 
našega dosedanjega zdravljenja. Ugo-
tovili smo, da so rezultati zdravljenja 
boljši pri tistih bolnikih, ki jih zdravimo s 
sočasno stabilizacijo hrbtenice, čeprav 
je poseg kot rečeno za bolnike bistve-
no težavnejši. Naši rezultati pa so bili 
primerljivi z rezultati prvih kliničnih raz-
iskav, opravljenih na bolnikih, ki so bili v 
ZDA zdravljeni z vstavitvijo medtrnastih 
vmesnikov. 

lijanskih klinik, kjer navedeni sistem že 
uporabljajo, sva s prim. Vilibaldom Ven-
gustom, dr. med., v septembru 2008 
operacijo prvič opravila v Sloveniji. Pri 
posegu sva z manj invazivno tehniko 
najprej sprostila hrbtenični kanal le na 
tistih ravneh, kjer je bila utesnitev živ-
čevja najizrazitejša, dodatno sprostitev 
pa sva dosegla z vstavitvijo medtrna-
stega vmesnika DIAM med ohranjene 
trnaste nastavke vretenc. Vsi doslej 
tako zdravljeni bolniki so operacijo od-
lično prenesli in so bili že po nekaj dneh 
odpuščeni v domačo oskrbo. Seveda 
jih še naprej spremljamo po ustaljenem 
protokolu za spinalno stenozo. Prvi re-
zultati so obetavni.

Magnetnoresonančni tomogram 54-let-
nega bolnika z diskalno herniacijo L4-L5 
in spinalno stenozo.

Stranski rentgenogram istega bolnika 
po operacijskem zdravljenju: hrbtenični 
kanal je sproščen, med trnastimi izrast-
ki L4 in L5 je viden pravilni položaj ko-
vinskih markerjev vsadka DIAM.

Po proučitvi nekaterih medtrnastih 
vmesnikov, ki so se v zadnjih letih po-
javili na tržišču, smo se odločili za upo-
rabo v Evropi razvitega stabilizacijske-
ga sistema (DIAM). Vmesnik v obliki 
črke “H” je izdelan iz čvrstega, vendar 
elastičnega materiala, ovitega v tkano 
ovojnico. Po obisku ene od severnoita-

Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med.
Oddelek za ortopedijo 

in športne poškodbe
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Potovalna medicina
2. del
V številnih deželah je potrebna previdnost pri uživanju 
hrane, vode, previdnost pri stiku s 
sladko in slano vodo, hoji z bosimi nogami, stiku z živalmi, 
intimnimi odnosi z ne dovolj poznanimi ljudmi (spolno 
prenosljive okužbe, osebna varnost). 
Za zmanjšanje izpostavljenosti boleznim in poškodbam 
se na potovanju držimo enostavnih pravil: 4 F (angl. food, 
fluids, flies, flirt) in 4 S (angl. sun, swimming, safety belts, 
stress).
Hrana (angl. food): popotnikom svetujemo, naj se izogibajo 
uživanju hrane, ki ni dobro prekuhana ali sveže pripravljena 
(pravilo: angl. Cook it, boil it, peel it or forget it!).
Tekočina (angl. fluid): če varne pitne vode ni na razpolago, 
potem lahko popotniki uživajo le industrijsko ustekleničeno 
vodo (tudi za umivanje zob), originalne brezalkoholne (tudi 
gazirane) pijače, pivo in vino ter napitke, pripravljene s 
prevreto vodo (kava, čaj). Izogibajo naj se ledenim kockam 
v pijači. Seveda se je potrebno izogibati tudi dehidraciji (za 
orientacijo: urin naj bo svetle barve) in opijanju z alkoholom. 
Pogosto si je treba umivati roke z vodo in milom, posebno 
pred vsakim obrokom. 
Piki komarjev (angl. flies): tu so zajeti ukrepi za zmanjšanje 
izpostavljenosti pikom komarjem, ki prenašajo povzročitelje 
malarije in drugih okužb. 
Spogledovanje (angl. flirt): približno 5 % popotnikov ima 
na potovanju priložnostne spolne odnose, saj imajo občutek 
anonimnosti. Pogosto gre za nezaščitene in tvegane spolne 
stike ter s tem povezano nevarnost spolno prenosljivih 
okužb. 
Sonce (angl. sun): zavarujemo se z zaščitno kremo z 
visokim zaščitnim faktorjem in širokim spektrom zaščite 
proti ultravijoličnim žarkom. Na soncu se je treba izogibati 
pretirani telesni aktivnosti, pogosteje počivati, nositi klobuk 
in zaščitna očala. 
Plavanje (angl. swimming): kopanje v sladkih vodah 
v področjih Srednje in Južne Amerike, Afrike ter Azije 
predstavlja nevarnost okužbe s shistosomo in leptospiro. 
Varnostni pas (angl. safety belt): ne smemo pozabiti 
varnostnih pasov, čelade pri vožnji z motorjem in kolesom 
ter se izogibati nočnim vožnjam. Posebej nevarno je 
prevažanje v zadnjem delu odprtih tovornih vozil (v tropskih 
krajih je to pogost način prevoza). 
Psihično stanje (angl. stress): potrebno se je prilagoditi 
na drugačno podnebje, prehrano, dnevni čas in način 
življenja. Za lažje prenašanje časovnih razlik (angl. jet lag) 
lahko poskrbimo s kratko delujočim uspavalom (zoldipem) 
ali  melatoninom. Telesna ura se ureja vsak dan za eno uro 
(šesturna časovna razlika se uredi v šestih dneh).
Pri hoji z bosimi nogami obstaja v tropskih krajih možnost 

okužbe s peščeno bolho (Tunga penetrans), z larvo migrans 
(Ancylostoma braziliensis) in z larvo currens (Strongyloides 
stercoralis). Zato je potrebna primerna obutev. Pri 
daljših potovanjih z letalom se lahko pojavijo kintoze. 
Dovzetnim osebam svetujemo jemanje antihistaminikov 
ali antiholinergikov neposredno pred potovanjem. Pri 
hitrem vzponu nad 2500 metrov nadmorske višine se pri 
25 % popotnikov pojavijo simptomi akutne višinske bolezni 
(glavobol, slabost, omotica, nespečnost). Preprečujemo jo s 
počasnejšim vzpenjanjem, po potrebi tudi z acetazolamidom.  
Pri vodnih športih je treba uporabljati reševalni jopič. 
Določene živali predstavljajo nevarnost za popotnike. 
Splošni nasveti so, naj ne hranijo in božajo živali (npr. psov, 
opic), pred spanjem je potrebno preveriti posteljo, preverjati 
je potrebno tudi obutev. Bolniki z resnimi srčno-žilnimi in 
pljučnimi boleznimi, ki se odpravljajo na dolgotrajen let 
z letalom, včasih potrebujejo zdravljenje s kisikom, ker 
atmosferski tlak v letalu ustreza tistemu na nadmorski višini 
2500 metov! Med pristajanjem in vzletanjem z letalom je 
potrebno žvečiti ali požirati (preprečimo barotravmo). Za 
zaščito pred vensko trombozo je potrebno preprečevati 
dehidracijo, uživati čim manj alkoholnih pijač in se med 
dolgotrajnimi poleti občasno gibati po letalu. Za zaščito 
pred potovalno slabostjo se je koristno premakniti v srednji 
del vozila, osredotočiti oči na mirne oddaljene predmete in 
povečati pretok svežega zraka čez obraz. Izogibati se je 
potrebno politično nestabilnih področij.

Najpogostejše bolezni, ki nam grozijo na potovanju 

1. Bolezni, ki jih prenašajo prenašalci (najpogosteje so 
to členonožci, komarji, muhe, klopi)

Najpogostejše bolezni iz te skupine so: rumena mrzlica, 
malarija, denga, filarioza (loa loa, Wuchereria Bancrofti, 
onhocerkoza), lišmanioza, tripanosomoza  (afriška, 
ameriška), lymska bolezen, tifus, encefalitis (japonski, 
klopni), vročica Rift Valley kuga, hemoragične vročice in 
druge redkejše okužbe.

2. Bolezni, ki se prenašajo z osebe na osebo (kapljični 
in seksualni prenos)

Najpogostejše bolezni iz te skupine so: davica, 
gripa, hemofilusne okužbe, hepatitis B,  hepatitis C, 
meningokokne okužbe, mumps, norice, oslovski kašelj, 
ošpice, pnevmokokne okužbe, rdečke, SARS, spolno 
prenosljive bolezni - klasične (sifilis, gonoreja, klamidijski 
limfogronulom,  mehki čankar, donovanoze), sodobne 
(egonokokni uretritis, genitalni herpes, genitalne bradavice) 
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in druge (trihomoniaza, kandidioza, garje, ušivost, 
citomegalija, HIV/aids).

3. Bolezni, ki so povezane z zaužitjem hrane in vode 
(fekalno – oralni prenos)

Najpogostejše bolezni iz te skupine so: ameboza, 
ciklosporioza, driska (popotniška), giardioza, hepatitis A, 
hepatitis E, kolera, kriptosporidioza, nalezljiva spongiformna 
encefalopatija, morski strupi in toksini, poliomielitis, tifusna 
vročica in druge bolezni. 

4. Bolezni, povezane s stikom z vodo in okoljem 
(kontaktni in transkutani prenos)

Najpogostejše bolezni iz te skupine so: kožna larva migrans, 
okužbe z legionelo in leptospiro, okužbe s peščeno bolho 
(tungioza) in larvo currens, shistosomoza, bularemija, 
tetanus, ptičja gripa (H5N1), ehinokokoze, paragonimioze, 
antraks.

5. Bolezni, povezane z ugrizi in piki
Sem sodijo zastrupitve (rumena riba, morski jež, škorpijon, 
kače) in steklina.

6. Druge okoliščine, povezane s potovanjem 
(okoliščine, ki se pojavijo med popotovanjem ali 
takoj po popotovanju)

Sem sodijo: potovalna slabost, barotravma, tromboza in 
embolija, težave v zvezi s časovnim zamikom (jet lag).

7. Okoliščine, povezane z dejavniki okolja
Sem sodijo: sončna opeklina, vročinsko izčrpanje, sončarica, 
ozebline in podhladitev, odpoved dihanja (povezano z veliko 
vlažnostjo in onesnaženjem zraka), višinska bolezen. 

8. Grožnje osebni varnosti
Prevoz in prometne nesreče ter poškodbe, povezane z 
nasiljem.

Geografska razširjenost in endemska žarišča 
infekcijskih bolezni, s katerimi se lahko okužimo na 
potovanjih 

- Kuga: tropska J. Amerika (Bolivija, Brazilija, Ekvador, 
Peru), zahodne ZDA, južna subsaharska Afrika 
(Mozambik, Zimbabve), Kitajska, Mongolija, Vietnam, 
Kazahstan, Indija (tudi pljučna oblika).

- Kolera: Albanija, države nekdanje Sovjetske zveze, 
Romunija, subsaharska Afrika, celinska Srednja 
Amerika, tropska J. Amerika, srednja J Azija.

- Rumena mrzlica: subsaharska Afrika in tropska J. 
Amerika.

- Denga: subtropska Afrika, V in JV Azija, celinska 
Srednja Amerika in tropska J. Amerika.

- Hemoragične mrzlice: (Krimsko-Kongoška, glodalska, 
Bolivijska, Argentinska, Omsk, Ebola, Lassa, Marburg 

itd.) se sporadično javljajo po celem svetu, endemska 
žarišča so zlasti v Afriki in J.  Ameriki.

- Malarija: zlasti tropska J. Amerika, subsaharska Afrika, 
JV Azija.

- Steklina: Afrika, S in celinska Srednja Amerika, tropska 
J.  Amerika, Azija, Evropa (razen Portugalske).

- Aktivna tuberkuloza: razširjena po vsem svetu, zlasti 
centralna in V Evropa, države nekdanje Sovjetske 
zveze, J Afrika, S. in J. Amerika, JV Azija.

- Trebušni tifus: celinska Srednja in J. Amerika, Afrika, 
Azija, Malezija.

- Enterokolitisi in okužbe s hrano: E. coli driska 
(najpogostejša potovalna okužba), salmoneloza, 
šigeloza, kampilobakterioza - razširjene po vsem svetu, 
zlasti  Afriki, Srednji in J. Ameriki.

- Otroška paraliza: Albanija, države nekdanje Sovjetske 
zveze, Romunija, Turčija, Azija, Afrika.

- Davica: Estonija, Latvija, Litva, Finska, Poljska, 
Moldova, Turčija, sporadični primeri tudi še v nekaterih 
evropskih državah (V. Britanija, Belgija), S. in J. 
Amerika, Azija. 

- Bruceloza: razširjena po vsem svetu, zlasti tropska J. 
Amerika, Kitajska ter srednja, J. in JZ Azija, J Evropa.

- Meningokokni meningitis: subsaharska Afrika, 
Brazilija, Čile, Indija, Nepal, Mongolija.

- Klopni (ARBO B) encefalitis: centralna Evropa.
- Japonski encefalitis: Japonska, Kitajska, Koreja, JV 

Azija, Indija, del Oceanije.
- Lymska borelioza: zmerni pas vseh kontinentov, zlasti 

centralna Evropa in ZDA.
- Trahom: subsaharska Afrika, JV Azija, Malezija.
- Virusni hepatitis A: Srednja in J. Amerika, Afrika, večji 

del Azije.
- Virusni hepatitis B: Kanada, J. Amerika, Afrika, manj 

centralna Evropa, Azija.
- Virusni hepatitis C: S in subsaharska Afrika, Srednja 

Amerika, JV Azija.

»Uvožen« tigrasti komar (Aedes albopictus) se je že zelo 
namnožil v številnih primorskih krajih. Na koži pušča nepri-
jetne srbeče otekline in je sposoben prenesti tudi virus, ki 
povzroča vročično obolenje, podobno klopnemu meningitisu 
- chikungunyo. 
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- Virusni hepatitis D: tropska 
J. Amerika, Srednja Amerika, 
subsaharska Afrika, sredozemske 
evropske države, zlasti Italija, Turčija 
in Romunija.

- Virusni hepatitis E: JV Azija, S. 
Afrika, Srednja Amerika.

- Gripa: sezonsko razširjena po vsem 
svetu, v tropskih krajih…

- Parazitske bolezni: gliste 
(askarioza); trakulje (ehinokokoza); 
črvi (trihinoza, strongiloidoza, filariaza 
- onhocerkoza, drakunkuloza); metljaji 
(shistosomiaza, paragonimiaza); 
praživali (amebioza, kriptosporidioza, 
ciklosporidioze) in bičkarji 
(giardioza - lamblioza, lišmanioza, 
tripanosomoza) so razširjene 
predvsem v Afriki, Srednji Ameriki, 
tropski J Ameriki ter srednji in JV 
Aziji.

- SARS: JZ Azija.
- Ptičja gripa H5N1: JZ Azija.
- Spolne bolezni: vsi kontinenti.

Potovalna lekarna 

V primeru že obstoječih zdravstvenih 
težav (astma, angina pektoris, sladkorna 
bolezen, hemofilija, epilepsija idr.) je potrebno vzeti na 
potovanje vsa zdravila, ki jih popotnik redno jemlje doma. 
Količina zdravil naj zadostuje za celotno potovanje. 
Popotnik naj ima pri sebi tudi zdravnikovo pismo s kratkim 
opisom bolezni (diagnoza naj bo napisana v latinščini) in 
seznamom zdravil, ki jih redno jemlje (poleg tovarniškega 
imena naj bo navedeno tudi generično ime zdravila in 
odmerki). Če med potovanjem pride do zapletov osnovne 
bolezni, bodo te informacije neprecenljive. Potniki z znano 
sistemsko preobčutljivostjo naj s seboj nosijo posebne 
sete za samozdravljenje alergičnih reakcij (antihistaminik, 
kortikosteroid, adrenalin). V tabeli 1 in 2 so podani predlogi 
za vsebino popotnikove lekarne. Priporočena vsebina se bo 
razlikovala glede na področje, način in trajanje potovanja.
Antibiotike bolniku predpišemo za samozdravljenje le 
kadar potuje v odročne predele, stran od mest in možnosti 
medicinske oskrbe, in če ocenimo, da jih bo znal pravilno 
uporabiti. Samozdravljenje na potovanju pride v poštev 
predvsem v primeru malarije in driske.

V osebno prtljago sodijo še naslednji dokumenti:
 zdravnikovo pismo s kratkim opisom bolnikove kronične 

bolezni in seznam zdravil, ki jih redno jemlje (poleg 
tovarniškega imena naj bo navedeno tudi generično 
ime zdravila in odmerki);

 pismo/potrdilo zdravnika (tudi v angleščini), iz katerega 
bo razvidno, da so zdravila in sanitetni material, 
morebitne igle in brizgalke, namenjene za osebno 
uporabo; 

 mednarodno potrdilo o opravljenih cepljenjih (rumena 
knjižica). Marsikatera država zahteva pred vstopom 
potrdilo o opravljenih cepljenjih, kar še posebej velja 
za rumeno mrzlico. Če obstajajo kontraindikacije za 
cepljenje, je potrebno dobiti uradno potrdilo z žigom 
cepitvenega centra;

 potrdilo o zdravstvenem zavarovanju z asistenco v 
tujini;

 fotokopije dokumentov (potni list, letalska karta …), ki 
naj jih ima pri sebi sopotnik.

Obravnava popotnika po vrnitvi s potovanja

Popotnike moramo opozoriti, da se lahko bolezenske 
težave začnejo šele po vrnitvi s potovanja. Najpogostejše 
težave so: driska, vročina, okužbe dihal, slabo počutje in 
kožne bolezni. Včasih je koristno opraviti tuberkulinski test 
pred potovanjem in po vrnitvi.

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

Zdravstvena nega bolnika z žilnim 
obolenjem - negovalni problemi na 
oddelku za žilno kirurgijo

Zanimanje ni popustilo niti za trenutek  

Oddelek žilne kirurgije Splošne bolnišnice Celje (v 
nadaljevanju besedila SB Celje)  je v okviru Društva 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 
pripravil 2. mednarodno strokovno srečanje medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov  z naslovom Zdravstvena 
nega bolnika z žilnim obolenjem – negovalni problemi 
na oddelku za žilno kirurgijo. Zbrali smo se 24. oktobra v 
prijetnem okolju srebrne dvorane v Zdravilišču Laško.
Prim. Engjell Vučaj, spec. krg., ima zasluge, da je Oddelek 
žilne kirurgije v SB Celje zaživel in dobil mesto, ki mu v stroki 
pripada. Srečanje je odprl s svojim prispevkom »Uvodne 
misli«. Oddelek žilne kirurgije SB Celje  je že trikrat zapored 
organiziral strokovno srečanje žilnih kirurgov Slovenije in 
Hrvaške, kjer so obravnavali samo eno temo. Leta 2005 so 
se jim pridružile še medicinske setre in zdravstveni tehniki 
(v nadaljevanju besedila ms/zt). Poudaril je pomembnost 
zdravstvenega tima v predoperativni, medoperativni in 
pooperativni obravnavi pacienta.
Branka Šket, dipl. m. s. Oddelka žilne kirurgije SB Celje 
je predstavila  enotno dokumentacijo zdravstvene nege (v 
nadaljevanju besedila ZN): »Negovalna dokumentacija 
na oddelku za žilno kirurgijo«. Služba ZN  SB Celje 
je leta 2006 ustanovila delovno skupino za poenotenje 
dokumentacije ZN. Dokumentacija je spravljena v osnovnem 
ovitku z naslovom »Dokumentacija zdravstvene nege«. Vanj 
vlagajo »List ZN«, vse skupaj pa gre ob odpustu pacienta 
v njegov popis. List ZN je na voljo v A4 in A3 različici. S 
tako dokumentacijo omogočamo sistematičnost dela in 
sprotno vrednotenje. Z dokumentiranjem svojega dela 
lahko dokažemo pomen ZN kot stroke.
Slavica Popovič, dipl. m. s.   Kliničnega oddelka za kirurgijo 
srca in ožilja, UKC Ljubljana, je pripravila dva prispevka. 

Začela je s prispevkom »Uporaba klinične poti v žilni 
kirurgiji, prednost ali obremenitev za ZN«. Uporaba 
klinične poti omogoča boljšo kakovost ZN. Ker so postopki 
in posegi standardizirani in kontrolirani, sta varnost in 
učinkovitost višji. Klinična pot v praksi naredi ZN vidno. 
V prispevku »Uporaba dlančnika pri beleženju porabe 
zdravil in materiala na KO za kirurgijo srca in ožilja – 
prednosti in slabosti«, pa nam je  predstavila pomembnost 
informacij, ki so dostopne vsem članom zdravstvenega tima. 
Uporaba dlančnika omogoča sledljivost zdravil, materiala 
in postopkov v procesu zdravljenja. »Etične dileme v ZN 
bolnika z žilnim obolenjem« je bilo zanimivo predavanje 
Lidije Fošnarič, dipl. med. s. Oddelka žilne kirurgije SB Celje. 
Pri negovalnih intervencijah in diagnostično terapevtskih 
postopkih se pogosto srečujemo z etičnimi problemi in 
dilemami. Kadar smo v dvomu, ali je naše delovanje res v 
korist pacienta ali pa mu morda lahko škodujemo, govorimo 
o etični dilemi. Fiksacija nemirnega bolnika, namestitev 
plenice kontinentnemu, obveščanje svojcev oz. dajanje 
informacij o zdravstvenem stanju pacienta so bile etične 
dileme, skozi katere nas je kolegica suvereno vodila.
Ker smo v ZN še vedno večinoma ženske, se nas je 
Sonja Ramšak, dipl. med. s., instrumentarka v Centralnem 
operacijskem bloku  SB Celje, dotaknila s svojim prispevkom 
»Ženska in krčne žile«. Krčne žile so zdravstveni in estetski 
problem. Pri ženskah se pojavljajo pogosteje kot pri moških. 
Zdrav način življenja, vzdrževanje primerne telesne teže 
in telesna aktivnost so izvrstna podlaga, da se izognemo 
težavam, ki jih povzročajo krčne žile. Čeprav ni vsem dano 
imeti lepih, dolgih nog, so lepe lahko vsake, če le znamo 



21

Splošna bolnišnica Celje

Gostje iz Splošne bolnišnice Varaždin iz Hrvaške

Glavna organizatorka srečanja, Lidija Fošnarič, dipl. m. s., in 
prvi predstojnik Oddelka žilne kirurgije SB Celje, prim. Eng-
jell Vučaj 

primerno skrbeti zanje. 

Ivan Pisanec, dr. med., predstojnik Rentgenološkega 
oddelka  je pripravil prispevek z naslovom »Invazivne 
preiskovalne metode in endovaskularni posegi pri 
zdravljenju žilnih obolenj«. Dobra diagnostika je pogoj 
za uspešno zdravljenje žilnih obolenj, zato imamo na voljo 
nekatere invazivne diagnostične ter terapevtske posege.
Tudi pri rentgenskih posegih ne gre brez ZN, kar sta nam 
dokazala Jelka Iršič, dipl. med. s., in Marko Požin, dipl. 
zdravst., s prispevkom »Vloga medicinske sestre pri 
invazivni diagnostiki«. Najpogostejši poseg, pri katerem 
ZN sodeluje, je angiografija. Proces ZN pri posameznem 
pacientu poteka le kratek čas, saj je na radiološkem 

o »ZN bolnika z zaporo arterij na spodnjih okončinah«.  
Cilj, ki ga ZN načrtuje, je izboljšanje kakovosti pacientovega 
življenja, boljša hoja in osvajanje novih, zdravih in bolj 
kakovostnih življenjskih navad.
V žilni kirurgiji predstavljajo amputacije psihično in fizično 
prizadetost pacienta. Glavni cilj je vedno revaskularizacija. 
Kadar pa to le ni možno, je potrebno obolelo okončino 
amputirati. Brigita Leš, VMS  in Marjeta Ploj, dipl. m. s. z 
Oddelka žilne kirurgije UKC Maribor sta se lotili zanimive 
teme: »ZN bolnika po amputaciji okončine«. 
Velik problem pri pacientih z žilnim obolenjem predstavljajo 
tudi rane zaradi pritiska. Kolegica Željka Gajski, bacc. m. 
s.  z Oddelka žilne kirurgije SB Varaždin nam je predstavila 
njihov način za preprečevanje teh ran: »Preprečevanje 
preležanin«. Strategija temelji na obstoječih dokazih, 
intervencije in rezultati pa morajo biti skrbno nadzirani in 
evidentirani.
Bolečina je nahujša spremljevalka žilnih obolenj. Lidija 
Borak, dipl. m. s., se v Protibolečinski ambulanti SB Celje 
vsakodnevno srečuje z bolečinami. Njen prispevek je bil 
»Bolečina pri bolniku z žilnim obolenjem«. Vloga ZN pri 
zdravljenju bolečine je aktivna in kreativna. 
Jožica Rešetič, dipl. m. s. iz  SB Novo mesto se je 
bolečine dotaknila s prispevkom »Bolečina v negovalni 
dokumentaciji na kirurškem oddelku SB Novo mesto«. 

oddelku le med preiskavo. Zato so v ZN zastavljeni le 
kratkoročni cilji. Kakovost ZN prinaša uvajanje standardov, 
ki jih uporabljamo kot merilo za oceno njene kakovosti in 
omogočajo profesionalno odgovornost. 
»Sodobna žilna kirurgija – pogled v prihodnost« nam 
je odstrl Andrej Šikovec, dr. med., spec krg., Avelana d. o. 
o. V  bodoče bo žilna kirurgija še bolj kot je danes živahna, 
inovativna. Kristina Kovač, dipl. med. s. iz Centralnega 
operacijskega bloka Splošne bolnišnice Novo mesto  (v 
nadaljevanju besedila  SB Novo mesto) je predstavila svoj 
prispevek »Posebnosti perioperativne ZN v žilni kirurgiji, 
študij primera«. Večino žilnih pacientov sestavljajo ljudje 
z arterijskimi žilnimi obolenji, pogosto so starejši, diabetiki 
in  kadilci. Pri načrtovanju procesa ZN moramo razumeti 
njihove specifične potrebe. 
 Iz bolnišnice Murska Sobota sta prišli kolegici Brigita 
Kovačec, dipl. m. s., in Marija Zrim ter predstavili 
»Posebnosti ZN bolnika z aortofemoralnim bypassom«. 
Seznanili sta nas s specifično ZN bolnika po premostitveni 
operaciji na ožilju. Glede na vzrok nastanka bolezni je 
študij primera prikazal ZN, ki se navezuje na medicinsko 
diagnozo. 
Ker pa smo pripravili mednarodno srečanje, so bili tu 
tudi gostje iz Hrvaške. Iz Splošne bolnišnice Varaždin (v 
nadaljevanju besedila SB Varaždin), z Oddelka za žilno 
kirurgijo, je prišel Dragan Behin, VMT,  in nam povedal nekaj 

Za uvedbo dokumentiranja bolečine bi potrebovali 
organiziran in poenoten sistem za merjenje bolečine  in 
enotno dokumentacijo ZN. Dokumentacija je ogledalo in 
varovalo dobre ZN in upamo, da bomo na tem področju 
stopili korak naprej. Ni dovolj, da se bolečina beleži v 
dokumente klinične poti. 
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In za konec prijetno druženje pozno v noč

Vloga anesteziološke ZN je v delu z žilnimi pacienti 
neprecenljiva, zato sta nam Ana Seničar, dipl. m. s. in 
Jernej Košak, viš. zdr. teh. z Oddelka za anesteziologijo, 
intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečine SB 
Celje  za konec predstavila »Varnost pacienta skozi oči 
anestezijske medicinske sestre«. Opisala sta možnost, 
da se lahko zgodi zdravstvena napaka pri pacientu tik pred 
operacijo in takoj po zbujanju iz narkoze prav takrat, ko bi 
»morala« anesteziološka medicinska sestra ali zdravstveni 
tehnik skrbeti hkrati za dva pacienta. Tistega, ki se prebuja 
iz narkoze v operacijski sobi in tistega, ki še čaka na 
operativni poseg  v predprostoru. To je čas, ko sta oba 
pacienta v različnih stiskah in potrebujeta več pozornosti 
od vseh članov operacijskega tima. Sistemskim napakam 
te vrste se da izogniti z opredelitvijo dolžnosti in nalog 
vsakega člana operacijskega tima.  

Srečanje je bilo strokovno zelo dobro pripravljeno. Za to pa 
gre vsa zahvala kolegici Lidiji Fošnarič, ki je poskrbela, da 
nam bo ostalo v profesionalnem in osebnem spominu.

Nismo pričakovali tako številnega odziva, žal  smo morali 
precej kolegic in kolegov odkloniti. Najbolj pa nas je 
razveselila pohvala o odlični organizaciji registracije. 

Tudi našim drugim  sodelavcem je srečanje bilo zelo všeč

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

Spoštovanje in ljubezen 
sta darili, ki v resnici sebi 
ju nameniš s tem, ko tudi 
druge ljubiš, ceniš, saj se 
bosta k tebi vrnili z ob-
restmi. Zakon skrivnosti: 
“Tisto, čemur posveča-
mo pozornost, uspeva.” 
Skrivnost prikazuje za-
kon vzroka in posledice 
na enostaven način ... Osnovni zakon je poštenje do 
sebe! Človek mora biti kritičen do samega sebe! Ne ver-
jamem v usodo, usodo si delamo sproti sami. Recimo 
temu ostrina britve; vsi smo soočeni s pritiski iz okolja 
in v situaciji pod določenim pritiskom se najbolj po-
kaže, ali si človek upa iti čez to. Večina ljudi ne gre čez, 
ker je njihov strah prevelik, ker je treba tvegati. Ampak 
saj človek ne more vedno samo sanjariti o tem, kaj naj 
bi naredil. Zato je potrebna osebna preobrazba.  
Nagla čustva rodijo nagle reakcije, toda naša civilizacija 
beži pred čustvi. Hlad in »skuliranost« sta modni muhi.  
Kreativnost in radost, ki jo čutimo ob delu na primer, 
se rodita iz srca, ne pa iz zatrtih čustev, ki jih pokop-
ljemo. Želim si, da bi se zavedali, da lahko spremenimo  
sebe. Mar ni res, da smo se ustvarili delno tudi sami? 
Vedno lahko izberemo, kako se bomo odzvali na izzive 
življenja. Ne smemo dovoliti, da se naš razum zasužnji 
z mislimi o razkroju in depresiji. Vem, da je v vsakomur 
od nas veliko več moči, kot bi si mislili. Toda spreminja-
nje terja veliko energije, volje in časa.
Nismo  lutke, ampak avtonomni posamezniki. Nauči-
mo se samospoštovanja in zaupanja sebi. Sprotno po-
pravljanje stanja nam da zaupanje. Pa četudi začnemo 
pozno v življenju. Važno je, da začnemo. Ni pomembna 
samo beseda, ki je neka forma, zunanja oblika komuni-
ciranja. Bolj kot videz besed je pomembna energija, ki 
jo žarimo in kažemo, pogosto nevede! Opažam, da se 
ljudje premalo smejimo, preveč resno vzamemo vsako 
malenkost.  Premalo je nasmehov na obrazih: življenje 
nam ponuja mnogo lepega, a smo morda preveč razva-
jeni in se nam zdi, da tisto, kar imamo, ni nič vredno. 
Primanjkuje nam iskrene hvaležnosti. Štejejo torej tre-
nutki: naša sedanjost je že preteklost, trenutek je hipen. 
In preteklost je samo v naših spominih. 

Srečno, uspešno in prijazno novo leto 2009 vam želi kolektiv 
Oddelka žilne kirurgije.

Spoštovani,

naj nas v letu 2009 povezujejo lepe misli in iskre-
ne želje, 

leto 2009 pa naj bo tudi radodarno z zdravjem, 
srečo in dobrim sodelovanjem.

Mag. Štefka Krivec
Helena Černjul

Oddelek za 
laboratorijsko medicino
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Ponovno so ploskali naši Ani 
Med 5. in 8. novembrom letos je v Vrnjački Banji potekal 
2. mednarodni simpozij Srbskega združenja medicinskih 
sester anestezije, reanimacije in intenzivne nege. To  zdru-
ženje je letos sprejeto v članstvo Evropskega združenja 
medicinskih sester anestezije, reanimacije in intenzivne 
nege. Na simpoziju so sodelovali  predstavniki štirinajstih 
evropskih držav s kar sto triinštiridesetimi predavatelji.  Na 
omenjenem simpoziju je celjsko bolnišnico zastopala Ana 
Seničar, dipl. m. s. Tokrat je Ana predstavila prispevek na 
temo Varnost pacienta v operacijskih prostorih, ki ga je pri-
pravila skupaj z Jernejem Košakom, VMT. Omenjena tema 
je raziskovalno delo, raziskava je bila narejena v Splošni 
bolnišnici Celje, UKC Ljubljana in  UKC Maribor.

Razlaga plakata

Ana Seničar  je z aktualno temo in  svojim nastopom tako 
navdušila zbrane v avditoriju, da so njeno temo nominirali 
za najboljšo, za kar se je odločila tudi strokovna žirija. Tako 
je organizacijski odbor Anin prispevek v konkurenci 143 
predavateljev nagradil s 1. mestom.

Ana dodaja skromno: 
Lani, ko  je hrvaško združenje medicinskih sester anestezi-
je, reanimacije in intenzivne nege nagradilo moj prispevek 
s 3. mestom, sem mislila, de sem nagrajena zaradi abstrak-
tne teme; govorila sem namreč o psihi in duši. To ljudi ved-
no zanima.
Letos v Srbiji  nisem pričakovala ničesar, ker so sodelova-
li izvrstni predavatelji z visokimi nazivi nad imenom, pred 
imenom, za imenom …  Predavatelji so prišli iz štirinajstih 
evropskih držav in zastopali univerze, akademije, inštitute 
in klinike. 
Z menoj  je  bilo drugače. Bila sem ena od redkih iz sploš-
ne bolnišnice, zato ker v  takšnih ustanovah ni ne posluha 
ne denarja  za predavatelje v zdravstveni negi. Sama do 
zadnjega  dneva nisem vedela, ali grem v Srbijo ali ne. Jer-
nej je rekel: »Pojdi, bom še naprej iskal sponzorja«. In tako 
sem se odpravila 1800  kilometrov v neznano. Odšla sem 
na lastne stroške in skoraj mesec dni po vrnitvi iz Srbije je 
sponzor  Auremiana pokril del stroškov.

Po vsem tem, in ko so mi  na svečani večerji  podelili prizna-
nje za  najboljše predavanje, sem se počutila kot Pepelka, 
ki se dvigne iz pepela in opolnoči zmaga.

Po podelitvi priznanja

Čestitamo!

Rajko Kandare, dr. med.
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativ-

nih strok in terapijo bolečin
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Sestanek radioloških inženirjev v 
interventni diagnostiki
V naši bolnišnici je  20. oktobra pote-
kal sestanek s strokovnimi predavanji 
za radiološke inženirje, ki se pri svojem 
delu ukvarjamo s kardiovaskularno 
ali interventno radiologijo. Seminarja, 
katerega organizator je bila Sekcija 
za kardiovaskularno in interventno ra-
diologijo, ki deluje v okviru Društva in 
Zbornice radioloških inženirjev Slove-
nije, se je udeležilo tudi veliko drugih 
sodelavcev, ki jih je  tematika zanimala. 
Vseh udeležencev je bilo okoli 40.
Poslušali smo štiri strokovna preda-
vanja, med katerimi je po kakovosti, 
vsebini in nazorni predstavitvi izstopalo 
predavanje kolega in sodelavca Antona 
Rebevška. S prispevkom z naslovom 
»Dozimetrija in zaščita v interventni 
radiologiji v SB Celje« nam je nazor-
no prikazal, pojasnil in utemeljil, kako 
je organizirana dozimetrija oz. varstvo 

pred sevanji na diagnostiki za inter-
ventno radiologijo in na radiološkem 
oddelku oz. v bolnišnici nasploh. Naka-
zal nam je, kako lahko z razpoložljivimi 
ter preprostimi sredstvi in načini učin-
kovito zmanjšamo odmerek obsevanja 
delavcev, ki delajo z viri ali pri virih se-
vanja, in tudi bolnikov.
Svoj strokovni prispevek je dodal ko-
lega iz podjetja Auremiana, ki nam je 
predstavil rentgensko kontrastno sred-
stvo in nam utemeljeval, zakaj je proiz-
vod, katerega zastopnik je njihovo pod-
jetje, boljši od konkurenčnih izdelkov.
Kolega iz Univerzitetnega kliničnega 
centra Maribor sta nam predstavila na-
čine in metode postavljanja nefrostom 
pri novorojenčkih in nosečnicah.
Zadnja točka dnevnega reda je bila na-
menjena delovanju sekcije in pripravam 
posameznih področij radiologije na 

standardizacijo radioloških posegov.
Želja zbornice in društva radioloških in-
ženirjev Slovenije je, da bi vse posege 
v radiologiji standardizirali ali poenotili, 
nato pa primerjali s standardi, ki veljajo 
v Evropski uniji.
Dotaknili smo se tudi uvedbe novega 
plačnega sistema javnih uslužben-
cev in ugotovili, da se je v več javnih 
zdravstvenih zavodih pojavilo nezado-
voljstvo s plačilnim razredom, premalo 
ovrednotenim delovnim mestom radio-
loškega inženirja. Prevladal je optimi-
zem, da bodo vodstva javnih zavodov z 
razumom in razumevanjem ovrednotila 
plačni razred  radiološkega inženirja 
na zahtevnih diagnostikah, med katere 
spadata tudi kardiovaskularna in inter-
ventna radiologija.

Janez Palčnik, inž. rad.
Radiološki oddelek

Ali potrebujemo spremembe na 
področju vodenja zaposlenih v 
zdravstvu – novi izzivi
Sekcija medicinskih sester v 
menedžmentu je 5. in 6. novembra 2008 
v  Termah Olimia pripravila strokovno 
srečanje z zgoraj omenjenim naslovom. 
Darinka Klemenc, dipl. m. s., je 
srečanje začela s prispevkom  Položaj 
in vloga menedžmenta v zdravstveni 
negi v zadnjih desetih letih s strani 
Zbornice zdravstvene in babiške 
nege Slovenije – Zveze strokovnih 
društev medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih   tehnikov Slovenije. 
Skozi zadnje desetletje je menedžment 
zdravstvene nege (v nadaljevanju 
besedila ZN) v slovenskem zdravstvu 
doživel marsikaj, kdaj zamudil tudi 

kakšno priložnost, drugič celo dosegel 
več, kot bi lahko pričakovali. Sekcija 
medicinskih sester v menedžmentu 
obstaja že skoraj deset let. Izpeljala je 
nekaj koristnih dogodkov, pomembnih 
za slovensko ZN. Pomembni dejavniki, 
ki (so) prispevajo (li) k hitrejšemu 
razvoju menedžmenta v ZN, so vedno 
večji tempo dela, pomanjkanje 
medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov (v nadaljevanju besedila 
ms/zt), razvoj novih tehnologij, 
potreba po izobraževanju, razvoj 
raziskovanja, ozaveščenost 
pacientov in zaposlenih, potreba po 
nenehnem izboljševanju kakovosti, 

itd.. K razvoju je pripomogla vedno 
večja izobraženost vodilnih ms/zt, ki 
so svoja znanja nadgrajevali, v začetku 
zlasti na področju organizacije dela.
Položaj in vlogo menedžmenta 
v zdravstveni in babiški negi 
v zadnjih desetih letih z vidika 
Sindikata delavcev v ZN Slovenije 
(v nadaljevanju besedila SDZNS)  je 
predstavila Jelka Mlakar, viš.med. 
ses. Navidezni konflikt interesov med 
predstavnikom sindikata, ki nastopa 
v vlogi delojemalca in vodilno ms/zt, 
ki nastopa v vlogi delodajalca, se 
izniči, ko gre za interes in dobrobit 
stroke. Pred petnajstimi in več leti se 



25

Splošna bolnišnica Celje

ni govorilo o ZN in ms/zt. Za nas so 
vedeli samo tisti, ki so nas potrebovali. 
Ko je bila ustanovljena Zbornica  ZN 
in takoj za njo še SDZNS, je država 
priznala naš obstoj in dejstvo, da smo 
znotraj zdravstva samostojna stroka, 
ki na državni ravni potrebuje svoje 
zastopnike. Raziskava (Skela Savič, 
2007) je pokazala, da imamo v 26 
slovenskih bolnišnicah 17 različnih 
nazivov za vodilno ms/zt na vrhu 
posameznega zavoda, odvisno 
od statutarnega določila.  Požun 
(2001) je zapisal: »Ko se v Sloveniji še 
borimo za uveljavitev enakopravnega 
položaja ZN v zavodih, za imenovanje 
direktorjev ZN,  je to v evropskem 
prostoru uveljavljena norma!«   
Vloga menedžmenta zdravstvene 
in babiške nege v bolnišnicah je bil 
prispevek Erne Kos Grabnar, viš. med. 
ses. Za svoje uspešno delo potrebuje 
menedžment v ZN vseživljenjsko 
izobraževanje. Proces permanentnega 
izobraževanja in razvoj bolnišnice, 
zavoda, sta medsebojno povezana. 
Dobra izobraženost vodilnega osebja 
na vseh ravneh vodi v večjo učinkovitost 
dela, večjo motivacijo osebja in k 
večjemu zadovoljstvu pacientov.  
Ključne vloge za izboljševanje 
procesov in kakovostnejšo ZN imajo 
ms/zt, vodje bolniških oddelkov, 
vodje operacijskih dejavnosti, vodje 
specialističnih ambulant – skratka 
vodje na operativni ravni.
Spremembe na področju vodenja v 
zdravstvu niso več vprašanje, temveč 
dejstvo, nas je popolnoma prepričala 
doc. dr. Brigita Skela Savič, univ. dipl. 
org. Če slovenski menedžment opišemo 
s teorijo menedžmenta, ki jo zasledimo 
v ugotovitvah slovenskih raziskovalcev, 
so njegove značilnosti: hierarhična 
usmerjenost, nizka naravnanost 
k procesom izboljševanja, 
pomanjkljivo znanje menedžmenta, 
dominantnost medicine, slabo 
medpoklicno sodelovanje, ignoranca 
do celovitega spremljanja kakovosti 
in slaba izraba človeškega kapitala 
v organizaciji.  Odgovor na te očitke 
je, da začne slovenski zdravstveni 
menedžment delovati na razvoju 
potenciala vsakega posameznika v 

sistemu, vzpostaviti mora vertikalni in 
horizontalni razvoj za vse poklicne 
skupine in pričeti s kariernim razvojem 
vodij in menedžerjev v zdravstvu na 
vseh ravneh vodenja zdravstvenega 
sistema.
Dejavnost ZN v zdravstvenih in socialno 
varstvenih zavodih lahko opredelimo 
kot podsistem ali kot element v sistemu. 
Vpliv posameznika na organizacijsko 
spreminjanje v ZN pa je bil  prispevek 
dr. Bojane Filej. Vsaka organizacija se 
mora čim hitreje odzivati na spremembe, 
ki jih povzroča okolje ali organizacija 
sama. Na osnovi Ovsenikovega 
sinusoidalnega modela človeško 
akcijske refleksivnosti je treba ugotoviti, 
kako morajo glavne ms/zt razmišljati, 
da bodo dosegli spremembe v ZN. 
Raziskava je pokazala, da je v sistemu 
menedžmenta glavnih ms/zt še veliko 
pomanjkljivosti: izobrazbena struktura, 
priprave na zasedbo delovnega mesta, 
kompetence glavnih ms/zt in izvajanje 
menedžmentskih funkcij. Pomebno je 
spremeniti razmišljanje glavnih ms/zt 
za uspešno izvajanje organizacijskih 
sprememb.

Dr. Saša Kadivec  je predavala o 
temi Partnersko sodelovanje z 
zaposlenimi – primeri dobre prakse 
v KOPA Golnik. Za delovanje tima 
je pomembna organizacijska kultura, 
ki spodbuja timsko delo. To pomeni, 
da imajo timi na voljo potrebne 
vire, možnost uvajanja sprememb, 
podporo vodstva, sistem 
nagrajevanja, ustrezne pogoje za 
izobraževaje in čas za usposabljanje 
za timsko delo. Na Golniku spremljajo 
zadovoljstvo zaposlenih, kazalnike 

kakovosti, izvajajo strokovne nadzore, 
idr. Za doseganje kakovostnega 
in učinkovitega odpusta imajo 
koordinatorja odpusta.
Mag. Suzana Štular pa je 
predstavila generacijske razlike 
med zaposlenimi: Spremembe 
v vodenju – medgeneracijsko 
komuniciranje, generacija Y. 
Razlikam se morajo prilagoditi 
sistemi kadrovskega menedžmenta, 
pri čemer so  še bolj izpostavljene 
organizacije, ki zaposlujejo deficitarne 
poklice. Posebnosti generacije »Y«, 
ki že trka na vrata delodajalcev, 
so ambicioznost, zahteva po 
takojšnji povratni informaciji, hitro 
napredovanje, želja po doseganju 
rezultatov in izredno razvite veščine 
obvladovanja najmodernejše 
tehnologije. Okoreli in zastareli sistemi 
kadrovskega menedžmenta in vodenja 
težko dohajajo zahteve te generacije in 
verjenost, da se bodo zaposlili pri njih, 
je vsak dan manjša.
Načrtovanje kariere je dialog med 
posameznikom in organizacijo, je 
prepričana dr. Daniela Bračko. Dokazala 
je, da imamo zaposleni danes še 
vedno izbiro, da pokažemo in izrabimo 
svoje potenciale ali pa tudi ne. Dober 
vodja ter vzpodbudno okolje nas 
lahko prepričata, da jih izrabimo. Za 
posameznika je uspešno načrtovanje 
kariere predvsem odkrivanje možnosti, 
ki jih ima v organizaciji za svoj razvoj. 
»Investor in People« je mednarodni 
standard s področja kadrovskega 
menedžmenta. Mag. Suzana Štular  je 
v svojem prispevku Zakaj se sodobne 
organizacije odločajo za pridobitev 
mednarodnega standarda »Investor 
in People«? Modna muha ali 
pomemben element učinkovitega 
vodenja zaposlenih? predstavila 
bolnišnico  Golnik, ki je sodelovala v 
pilotnem projektu uvajanja standarda 
»Vlagatelj v ljudi«, v Sloveniji. V žarišče 
svojega dela so postavili  vlaganje 
v razvoj zaposlenih, pacienta, ki mu 
želijo zagotoviti odlično diagnostiko in 
zdravljenje. Temu lahko zadostijo le z 
vrhunsko iozobrazbo zaposlenih. Držijo 
se načela, da je razvoj zaposlenih 
ne le pomemben del  kadrovske 
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dejavnosti, ampak tudi vsakdanji, 
kontinuiran, živ proces. 
Regulacija poklicne dejavnosti, 
licence kot orodje managementa 
zdravstvene in babiške nege je bilo 
predavanje Petra Požuna, viš. med. 
teh., univ.dipl. ekon. To je proces, ki se 
je pričel pred dobrimi 100 leti. V Sloveniji 
smo to področje regulatorno uredili z 
dokončno uvedbo registra izvajalcev 
in   licenc v dejavnosti ZN. Regulacija 
poklicne dejavnosti je pomebno orodje 
v rokah managementa ZN na vseh 
ravneh. Dotaknil pa se je tudi področja 
z naslovom Strokovni nadzori kot 
priložnost izboljševanja kakovosti 
managementa zdravstvene in 
babiške nege.  Strokovni nadzor, 
ki ga izvaja Zbornica – Zveza, ima 
namen ugotavljati strokovnost dela 
izvajalcev ZN,  posameznikov in 
celotne službe oz. dejavnosti. Daje 
mnenje o organiziranosti dela v zavodu 
pri posameznem izvajalcu, ocenjuje 
opremljenost in higienski režim, 
ugotavlja ustreznost kadrovske 
zasedbe delovnih mest glede na 

akte organizacije, potrebe pacientov, 
izvajanje strokovnega izobraževanja 
in izpopolnjevanja, ugotavlja 
izvajanje strokovnih navodil ter 
svetuje izvajalcem, kako bolje delati.
Irena Buček Hajdarević, dipl. m. s., 
pa je predstavila izkušnje strokovnih 
nadzorov Strokovni nadzori kot 
priložnost izboljševanja kakovosti 
– izkušnje Zbornice – Zveze.  Dejstvo 
je, da v postopkih nadzora ali preiskave 
svoje navedbe in ravnanja legitimno 
dokazujemo s pisnimi dokumenti, ki 
vključujejo dokumentacijo o izvedeni 
oskrbi pri pacientu, pisnimi  strokovnimi 
navodili in veljavno potrjenimi protokoli 
oskrbe. Več pozornosti bi morali 
posvečati organizacijski kulturi 
v timih ZN, poklicni solidarnosti 
in možnostim nudenja takojšnje 
in učinkovite pravne zaščite 
posameznikom, ki se ob neželenih 
dogodkih znajdejo v nezavidljivem 
položaju!
Mag. Marija Turnšek Mikačić nas je 
seznanila z Veščinami timskega dela, 
coachinga in nevro lingvističnega 

programiranja za vodje v zdravstvu.  
Ena ključnih lastnosti dobrega vodje je 
ta, da zna poenotiti lastno percepcijo 
in percepcijo svojih sodelavcev glede 
svojih vodstvenih veščin. Ti dve 
percepciji se pogostokrat značilno 
razlikujeta.  Pred menedžerji 21. stoletja 
so zanimivi časi in zahtevni izzivi. 
Odnose med zaposlenimi je analizirala 
Nadja Flajs, prof.,  s prispevkom 

Odnosi se zrcalijo v delu. Osebna 
merila nas lahko vodijo le v osebnem 
življenju, pri delu jih moramo prilagoditi 
službenim.  Brez upoštevanja družbenih 
norm bomo imeli težave. Poznavanje 
pravil poslovnega bontona nam koristi, 
velikokrat pa je potrebna še dobra mera 
zdravega razuma.  Nikoli ne dobimo 
druge priložnosti, da bi ustvarili 
dober prvi vtis!
Dokler zdravstveni menedžment ne 
bo sprejet kot potrebno znanje,  ki 
ga vodje in menedžerji morajo imeti 
za uvajanje sodobnih pristopov v 
prakso, do takrat ne moremo govoriti o 
uspešnem vodenju in menedžmentu v 
slovenskem zdravstvu.  Vodje se morajo 
soočiti z ugotovljeno organizacijsko 
kulturo v slovenskih bolnišnicah, ki je 
hierarhična in ne spodbuja timskega 
dela.  Dokazano je, da je v tistih 
bolnišnicah, kjer imajo dominantno 
kulturo hierarhije in marketa, ta 
pozitivno povezana z nezaupanjem, 
konflikti, odporom do sprememb in 
reaktivno strateško orientiranostjo. 
Kultura, usmerjena v povezovanje 
ljudi, timsko delo in koordinacijo pa je 
povezana z velikimi in trajnimi uspehi 
na področju izboljševanja prakse v 
zdravstvenih organizacijah!

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

Naj novo leto mnogo dobrega prinese,
naj slabo vse odnese,

naj zdravja da, uspehov zvrhan koš
in sreče, prežene naj nesreče,

ozdravi rane vsem boleče.
Naj bo toplo sonce in veselje

v srcih vseh ljudi!

Uspešno in srečno 2009 vam želi
kolektiv Dermatovenerološkega oddelka!
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ZAHVALE

ZAHVALAZAHVALA
VSEM ZAPOSLENIM NA TRAVMATOLOŠKEM ODDELKU CELJSKE BOLNIŠNICE

»Ne dovolimo, da nam kdorkoli ukrade naše sanje.«
Naj s to lepo mislijo izrečem kratko zahvalo vsem vam, s katerimi sem delila bolečino in hkrati veselje ob zdravljenju in negi 
moje mame. Verjemite, vrednosti nima samo tisto delo, ki je vidno, katerega ljudje hvalijo, občudujejo, največ je skritega dela, 
ki ga nihče ne opazi, a je nadvse pomembno in bi se brez njega marsikatera stvar ustavila in marsikatera zamisel podrla. 
Vaša potrpežljivost, prijaznost, vaše veselje in strokovno delo pomagajo, da ste očarljivi in blagodejno vplivate na vse okoli 
sebe. 
Hvala vam za vsak korak, ki je olajšal breme in težavo ter nudil čustveno tolažbo vsem nam.
Naj vam v tem najlepšem času zaželim: 
»Varujte svoje sanje do sončnega vzhoda in upajte, da se bodo uresničile.«

Hvaležna Marjanca Pečovnik

POHVALAPOHVALA

ODDELEK ZA SPLOŠNO IN ABDOMINALNO
 KIRURGIJO

Celjska bolnišnica - kraj mojega drugega rojstva
 
Tako brezskrbno sem se v začetku julija odpravila na krajši 
oddih k prijateljici v Rogaško, pa me je doletelo.
S hudimi bolečinami v trebušnem predelu, bruhanjem in v 
komaj še zavestnem stanju so me že drugi dan odpeljali na 
urgentni blok celjske bolnišnice. Diagnoza: vkleščena kila, 
počen želodec, sepsa. Takoj po rentgenu sem se znašla na 
operacijski mizi in potem se nisem zavedla dolgih 15 dni. 
Bila sem v komi, odpovedala so mi pljuča, dobila sem kar 
nekaj elektro šokov, da so mi spodbudili srce k delovanju, 
ledvica niso opravljala svoje funkcije. Ko sem se zbudila 
iz nezavestnega stanja, sem mislila, da sem na vesoljski 
ladji. Obkrožena sem bila z vsemi mogočimi aparaturami, 
iz mojega telesa pa so visele vse mogoče cevke. Bilo mi je 
neznansko vroče in mučila me je strahotna žeja. Poskušala 
sem se spomniti, zakaj sem sploh v bolnišnici in sem le s 
težko muko zložila nekaj v svojem spominu. Roke in noge 
sem s težavo premikala in čez nekaj časa ugotovila, da tudi 
govoriti ne morem zaradi kanile, ki mi je v sapnik dovaja-
la kisik. Pljuča so mi začela samostojno delovati šele po 
mesecu in pol. Zdravstveno osebje se je po strokovni plati 
maksimalno potrudilo, da so me ohranili pri življenju, borka 
pa sem bila tudi sama, čeravno mi je v vmesnih trenutnih 
postalo vseeno, če za vedno zapustim ta svet. Osebje na 
intenzivnem oddelku je bilo več ali manj prijazno, le nekaj 
jih je v tako težkih pogojih, ki jih imajo pri svojem delu, izgu-
bilo vso srčno kulturo. Tako sem mesec in pol preležala na 
oddelku za intenzivno oskrbo, preživela še veliko vmesnih 
posegov, kajti v predelu pljuč se mi je nabrala voda, vmes 
sem izgubila še sluh, ker so se mi bobniči obrnili navznoter 

zaradi nekega pritiska, ki sta ga ustvarili kanila in cevka 
v nosu za hranjenje. Mukoma sem se s svojimi bližnjimi 
sporazumela z mimiko in malo z dopisovanjem, po desetih 
minutah pa sem bila tako utrujena, da sem si želela, da 
bi čim prej odšli, čeravno sem bila vesela vsakega obiska. 
Kresnička mi je sporočala vaše pozdrave in dobre želje in 
v veliko radost mi je bilo vsako njeno sporočilo od vas, ki 
ste postali del mojega življenja in cenim vas, prav vsakega 
posebej. 
Po mesecu in pol sem pristala na oddelku za abdominal-
no kirurgijo, ki je povsem prenovljen, le postelje imajo še 
predpotopne. Bila sem nemalo presenečena nad osebjem 
tega oddelka, kajti tako prijaznih in ustrežljivih zdravstvenih 
delavcev nisem srečala še nikjer. Tu so me znova naučili 
hoditi, tu sem lahko spet sama jedla, se umila in njihova po-
moč je bila vedno tu, vedno z dobro voljo in nasmehom na 
obrazu. Tak odnos daje veliko volje in optimizma. Tako se 
je tudi moje stanje vidno izboljšalo. Moja sobna zdravnica je 
bila božji dar tega sveta, saj je vedno našla čas za pogovor 
in bila res tista prava pomoč, ki je čutila z menoj vsako bo-
lečino. Prisrčna hvala vsem in vsakomur posebej.
Po dobrih dveh mesecih sem zapustila bolnišnico in pristala 
doma, vesela, čeravno še zelo slabotna. Še vedno sem pod 
zdravstveno oskrbo patronažne sestre, ki mi oskrbuje rano 
na trebuhu, ki se uspešno celi. Vesela sem, da grem lah-
ko na krajši sprehod sama, drugače pa v spremstvu, kajti 
zaradi atrofije mišic je gibanje naporno. Kako lepo je dihati, 
govoriti, slišati, hoditi, živeti. Imejte se radi in cenite svoje 
zdravje! Tako lepo je gledati barvito jesen, vonjati bližajočo 
se zimo, doživljati prebujanje narave spomladi in preživeti v 
hladu vroče poletje. Od tisočih enemu uspe preživeti stanje, 
v katerem sem se znašla, in to novo življenje mi je bilo po-
darjeno, zato ga mnogo bolj cenim. Hvala vsem, ki ste se 
trudili z mano in vsem, ki ste mi vlivali pogum.

 Lešnjak Frančiška, september 2008
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Al’ prav se piše …
Pred časom sem po elektronski pošti dobila jezikovno vpra-
šanje, za katerega menim, da odgovor nanj ni zanimiv samo 
za tistega, ki ga je poslal. Gre za pisanje izpeljank iz priimka 
avstrijskega matematika in fizika Christiana Dopplerja. Ta je 
namreč prvi opisal fizikalni pojav, pri katerem opazovalec, ki 
se giblje glede na izvor valovanja, zazna valovanje s spre-
menjeno frekvenco. Pojav so poimenovali po njem in ga 
kasneje s pridom izkoristili med drugim tudi v medicini. 
Pri tem vprašanju gre za dva jezikovna problema, in sicer slo-
venjenje prevzete besede ter uporabo velike začetnice. Pri 
slovenjenju besed velja načelo, da prevzeto besedo najprej 
poslovenimo govorno, oblikoslovno in skladenjsko, v drugi 
fazi pa tudi pisno. Za primer naj navedem prevzeto besedo 
za glasbeno zvrst – džez (jazz). Prva stopnja slovenjenja je 
v tem primeru pomenila, da smo dodali slovenska obrazila 
za sklone (jazza, jazzu), ki jih angleščina seveda nima. Ko 
se je beseda popolnoma »prijela«, se je začel uveljavljati 
tudi slovenski črkovni zapis – džez, ki je danes že docela 
uveljavljen. Stopnja slovenjenja je torej odvisna predvsem 
od tega, kako dolgo je prevzeta beseda v rabi, in kako je 
razširjena. V primeru strokovnega medicinskega poimeno-
vanja diagnostične preiskave in aparata, ki jima je osnova 
že omenjeni fizikalni pojav, gre za besedo, ki je v stroki do-
dobra uveljavljena, torej bi lahko mirno zapisali »dopler« oz. 
»doplerjev«. Da zadeva ne bi bila tako enostavna, je tu še 
vprašanje začetnice. Pri tem je treba povedati, da gre za 
prevzeto besedo, izpeljano iz osebnega imena, za katera 
pa velja pravilo, da jih ohranjamo v izvirni obliki (pišemo 
George Bush in ne Džordž Buš).  Po slovenskem pravo-
pisu iz osebnih imen izpeljane pridevnike pišemo z veliko, 
če zaznamujejo svojino. To so pridevniki s končnicami -ov, 
-ev, -in (Janezov avto, Tomažev avto, Marijin avto …). To 
naj bi veljalo tudi za tako imenovano »intelektualno svoji-
no« (Pitagorov izrek, Ohmov zakon – torej tudi Dopplerjev 
pojav). Pridevniki z enakimi končnicami pa lahko  zaznamu-
jejo tudi vrsto.  V tem primeru slovenski pravopis priporoča 
pisavo z malo začetnico (»kaplanova turbina« je vrsta tur-
bine, »Kaplanova turbina« pa je turbina, ki je last gospoda 
Kaplana). S tem pravilom bi lahko upravičevali tudi uporabo 
in pisanje besedne zveze »doplerjev ultrazvok« saj gre za 
vrsto aparata. (To poimenovanje je sicer po mojem mne-
nju žargonsko, saj gre v resnici za »aparat za ultrazvok«, 
a se je že tako prijelo, da ne poznam nikogar, ki bi aparatu 
rekel drugače kot »ultrazvok«.) Ravno pri tem pravilu pa 
je precej izjem in nedoslednosti, celo zavestnega kršenja 
pravopisnih priporočil, npr. pri poimenovanju bolezni oz. 
različnih sindromov, poimenovanih po avtorjih, ki so jih prvi 
opisali. Tako bi morali glede na pravopisna priporočila pisati 

z malo začetnico »parkinsonova bolezen« (»Parkinsonova 
bolezen« je tista, za katero je zbolel gospod Parkinson, in 
je lahko bodisi gripa ali pa rak …), »downov sindrom« in 
podobno (kot pišemo z malo tudi podobna poimenovanja 
rastlin, npr. »blagajev volčin«). Vendar je v medicinskem 
slovarju zapisano, da naj se ta poimenovanja ne glede na 
pravopisna pravila pišejo z veliko. Tudi pri ostalih podobnih 
primerih, kjer so poimenovanja dobila širši pomen, je kar 
precej zmede, in tako boste našili bodisi z veliko ali z malo 
zapisane besedne zveze Ahilova/ahilova peta, Kolumbovo/
kolumbovo jajce, Damoklejev/damoklejev meč itd.
V našem primeru pa gre tudi za to, da gospod Doppler ni iz-
delal aparata kot takega (tako kot Kaplan turbino), ampak je 
le odkril in opisal pojav, ki se je nato izkazal kot zelo upora-
ben. Zato je v tem primeru namesto svojilnega ali vrstnega  
umestno uporabiti kakovostni pridevnik s končnico -ski. Za 
te pa velja pravilo, da se pišejo z malo začetnico (torej do-
plerski). V medicinskem slovarju kot enakovredni navajajo 
obliki »dopplerski« in »doplerski«.
Naj torej povzamem:

- imena fizika v nobenem primeru ne slovenimo (pišemo 
Doppler);

- ime fizikalnega pojava, ki ga je opisal imenovani fizik, 
pojmujemo kot njegovo »intelektualno lastnino« in ga 
torej pišemo po pravilu za svojilni pridevnik, izpeljan iz 
osebnega imena (Dopplerjev pojav);

- če govorimo o aparatu ali preiskavi, je zaradi splošne 
razširjenosti uporabe umestna poslovenjena oblika (do-
plerski).

Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Sodelavkam in  sodelavcem 
Oddelka za ortopedijo in 
športne poškodbe

‘Življenja ne smemo meriti po 
številu vdihov, 
ampak po številu trenutkov, 
v katerih nam zastane dih.’
                         Avtor neznan

V novem letu vam želim veliko sreče, 
lepih trenutkov…..

                                          Nada Herbaj 

Sreče in zdravja v novem letu želimo vsem zaposlenim 
v naši bolnišnici.

Kolektiv Oddelka za ortopedijo in športne poškodbe
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Pogajanja da ali ne?
Živimo v družbi, kjer so pogajanja način 
življenja. Potekajo nenehno, ljudje so v 
njih vsakodnevno udeleženi, so njihova 
temeljna zmožnost. Fizično moč, ki je 
bila nekoč bistvena pri načinu preživet-
ja, je danes zamenjala moč komunika-
cije. Komunikacijo je potrebno zgraditi, 
je kontekst, v katerem potekajo poga-
janja.  
Od pogajanj bo pogajalska stran ime-
la koristi, če bodo zadovoljila osnovne 
človeške potrebe posameznikov oz. po-
gajalske strani. Te obsegajo pet skupin, 
ki morajo biti pri vsakem posamezniku 
enakovredno zadovoljene: preživetje, 
ljubezen in pripadnost, moč ali prizna-
nje, svoboda in zabava (Glasser 1995). 
Iz osnovnih človeških potreb, zaskrblje-
nosti in strahov se razvijajo različni in-
teresi, iz njih pa se razvijajo pogajalska 
stališča in opredeljivi cilji. 
Fisher, Ury in Patton trdijo, da je cilj 
pogajanj zadovoljevanje interesov in 
opredeljujejo: »Pogajanja so način, 
kako dobiti, kar želimo. Gre za dvo-
smerno komunikacijo, ki je namenjena 
doseganju dogovora, kadar imate vi 
in nasprotna stran nekatere interese 
skupne in druge nasprotne« (1998, 
13). Avtorji opisujejo metodo načelnih 
pogajanj, ki naj loči ljudi od problema, 
raziskuje interese, ne posledično izob-
likovanih stališč, oblikuje možnosti v 

obojestransko korist in vztraja pri upo-
rabi objektivnih meril. Spet drugi avtorji 
opredeljujejo pogajanja kot reševanje 
konfliktov med dvema ali več stranmi. 
Konflikt ima negativen prizvok, zato se 
mu je treba izogibati, vendar - zakaj se 
pogajati, če ni povod ravno konflikt? 
Odgovor je v načinu komunikacije so-
dobne družbe, kjer se nenehno pre-
pletajo različni interesi udeležencev, 
zato so pogajanja način, kako se lahko 
mirno uresničujejo cilji brez nepotreb-
nih konfliktov pred oz. med pogajanji 
in vodijo k dolgotrajnemu skupnemu 
sodelovanju, zaupanju in medsebojne-
mu razumevanju. Avtorji v literaturi na 
žalost vse preveč uporabljajo izraze 
»nasprotna« stran, kar bolj navaja na 
vnaprejšnje zaznavanje problematike, 
kot na reševanje konflikta nasprotnih 
interesov. Boljše je uporabljati izraz 
»druga« stran, ki usmerja k reševanju 
skupnega problema. Strani se tako ne 
gledajo med sabo kot nasprotniki, tem-
več kot udeleženci pri reševanju skup-
nih problemov.
Ključno pri doseganju ciljev je, da s 
čim manj vložka dosežemo čim večji 
učinek. Če ni različnih interesov, ali če 
lahko ena stran na podlagi moči brez 
pogajanj dobi, kar hoče, tedaj pogaja-
nja med stranmi niso potrebna, saj ni 
metode, ki bi zagotovila uspeh druge 

strani. Če pa so moči razporejene, se 
prepogosto strani vpletejo v pogajanja, 
pri tem pa ne pomislijo na druge alter-
nativne možnosti. Cilj kot zadovoljitev 
interesov ni samo v pogajanjih, lahko 
je dosežen tudi z najboljšo alternativo 
dogovoru, ki bi ga lahko sicer dosegli 
s pogajanji – BATNA. Izraz BATNA je 
akronim za Best Alternative to a Nego-
tiated Agreement (Fisher, Ury in Patton 
1998, 117-127). Batna omogoča za-
pustiti pogajanja, če ni dosežen boljši 
dogovor, kot je najboljša alternativa, 
velja kot merilo za vrednotenje more-
bitnega dogovora. Dobra batna poveča 
pogajalsko moč, saj z boljšo alternativo 
pridobimo pogajalsko prednost proti 
drugi strani. Moč pogajalskih strani je 
namreč odvisna od tega, kako zanimi-
va je za obe strani možnost, da do do-
govora ne pride. 
Batna ni »spodnja meja«, to je naj-
slabši izid pozicije, ki je še sprejemljiv 
za dogovor, na pogajalskem intervalu. 
Spodnja meja lahko sicer reši pogajal-
sko stran pred sklenitvijo dogovora, ki 
bi ga kasneje obžalovala. Vendar ima 
ta zaščita precej slabosti. Omejuje na-
mreč možnosti, da bi se iskale rešitve 
na podlagi interesov in skupnih možno-
sti z objektivnimi merili, saj so pogaja-
nja preveč osredotočena na eno samo 
pozicijo, kot je npr. cena. Skoraj vsako 
pogajanje namreč vsebuje več kot le 
eno pozicijo (dobavni roki, garancije 
ipd.). 
Batna je alternativa spodnji meji. Na-
mesto črtanja predlogov, ki ne ustreza-
jo spodnji meji, se lahko le-ti primerjajo 
z batno, kjer se ugotavlja, ali morda 
bolje zadovoljujejo interese pogajalske 
strani kot batna (Ury 1998). Ko je batna 
določena, se je potrebno vprašati, ali 
se je sploh smiselno pogajati? Morda 
je batna boljša od slehernega dogovo-
ra, ki bi ga lahko dosegli na pogajanjih, 
saj pogajanja terjajo sredstva. 
Poglejmo si izmišljeni, poenostavljeni, 
vendar aktualni primer. Javni uslužbe-
nec po prevedbi plačnega sistema pri-
čakuje svojo novo in večjo plačo v višini 

                                                         PPRRIIJJAAZZNNAA  BBEESSEEDDAA  OOGGRREEJJEE        
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najmanj 1.000 EUR. Zavzame stališ-
če, da pod to ceno noče sodelovati z 
organizacijo, v kateri je zaposlen. To je 
njegova spodnja meja na pogajalskem 
intervalu. Na žalost se izkaže, da nje-
gova nova plača ni kaj dosti večja od 
prejšnje, kar znese 900 EUR. Seveda 
je razočaran, zato razmišlja o pogaja-
njih z organizacijo za večjo plačo. Ker 
ve, da je organizacija zaradi fiksne za-
konodaje na javnem plačnem področju 
zelo omejena, si poišče alternative, če 
do dogovora ne pride. Izkaže se, da je 
njegova najboljša alternativa, če si po-
išče delovno razmerje pri zasebnem 
delodajalcu, ki mu nudi 1.100 EUR 
plače. To je njegova batna. Če se loti 
pogajanj s svojo organizacijo, si z bat-
no poveča svojo pogajalsko moč, saj 
lahko pogajanja kadarkoli zapusti, če 
ne doseže boljšega dogovora, kot mu 
ga nudi batna. Lahko pa tudi podceni 
moč svoje batne, saj prezgodaj oceni, 
da je vsa moč na strani delodajalca, 
zato misel na pogajanja opusti, saj bi 
z njimi samo zgubljal čas. Na žalost ne 
izkoristi vseh možnosti, saj podceni in-
terese organizacije, da želi z njim ohra-
niti delovno razmerje kljub nezmožnosti 
povečanja plače. Zanemari prvine na-
čelnih pogajanj, ki raziskujejo interese, 
ne posledično izoblikovanih stališč, ter 
oblikujejo možnosti v obojestransko ko-
rist. Lahko bi se med pogajanji pri iska-

nju skupnih rešitev na primer izkazalo, 
da ima organizacija prosto kadrovsko 
stanovanje, ki ga lahko ponudi za 
ohranitev delovnega razmerja z javnim 
uslužbencem. Takšna rešitev mu lah-
ko prihrani 300  EUR stroškov najema 
stanovanja na mesec, kar bi skupaj s 
plačo znašalo 1.200 EUR in bi bilo bolj-
ša rešitev od njegove batne, kjer bi še 
vedno bil obremenjen s stroški najema 
stanovanja, v katerem trenutno živi. 
Vendar tega uslužbenec ne bi nikoli iz-
vedel, če ne bi poskusil s pogajanji ali 
pa bi se omejil samo na spodnjo mejo 
pri pogajalskem intervalu. Namesto čr-
tanja predloga plače v višini 900 EUR, 

 
 

 
   Želimo vam : 
  lepoto tišine,  
  sijaj son ne svetlobe, 
  žar plamena, 
  mo  vode, 
  svežino zraka, 
  tiho mo  zemlje,   
  ljubezni, ki je v korenini vsega. 
  Želimo vam udež življenja !  
  
KOLEKTIV  KARDIOLOŠKEGA 
                                    ODDELKA 
 

ki sicer ne ustreza njegovi spodnji meji 
1.000 EUR, se lahko skupna izobli-
kovana rešitev obeh strani primerja z 
njegovo batno, kjer se ugotovi, da bolje 
zadovoljuje njegove  potrebe.
Če odgovorimo na v naslovu zastav-
ljeno vprašanje, tako ugotovimo, da v 
našem primeru javni uslužbenec ne bi 
prišel do dobrega dogovora, če ne bi 
poskusil s pogajanji in bi se prezgodaj 
odločil za batno. Ali kakor pravi star 
slovenski pregovor: »Kdor jezika špa-
ra, kruha strada.«

Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el.
Sektor za investicije, preskrbo in 

vzdrževanje

Kadar iščeš srečo zase, 
se ti bo vedno izmaknila. 
Kadar iščeš srečo za 
druge, jo boš našel sam. 
 
                    (pregovor)
 

Naj bo naša želja 
tokrat nasvet:
  ne pozabite nase,
    imejte se radi,
     hitite počasi,
      ljubite življenje.

  Praznujte!
  

Oddelek za patologijo in citologijo
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DROBTINICE

Reka: Predstavitev 120 let 
delovanja Splošne bolnišnice Celje
V začetku novembra 2008 se je na Reki, kot je to že tra-
dicija, v organizaciji Hrvatskega znanstvenega društva za 
zgodovino zdravstvene kulture in Medicinske fakultete Uni-
verze na Reki ter pod pokroviteljstvom mesta Reka in Pri-
morsko-goranske županije odvijalo 9. znanstveno srečanje 
Reka in Rečani v zgodovini medicine. Neutrudni predsednik 
organizacijskega odbora prof. dr. Ante Škrobonja, predstoj-
nik oddelka za zgodovino medicine na tamkajšnji medicinski 
fakulteti in glavni urednik revije AMHA (Acta Medico-Histo-
rica Adriatica), je tudi tokrat okrog sebe zbral strokovnjake 
– zdravnike, zgodovinarje, pravnike – ki se ukvarjajo z raz-
ličnimi vidiki zgodovine medicine na področju jadranske in 
srednjeevropske regije. Poleg že uveljavljenih tem (teme z 
vseh področij zdravstvene kulture, povezane z Rečani in 
Reko ter prostih zgodovinsko-medicinskih tem iz Hrvaške in 
drugih držav) so bila tema letošnjega srečanja obletnice. 

Ker sem sama v preteklem letu sodelovala pri pripravi stal-
ne razstave in monografije ob 120-letnici Splošne bolnišni-
ce Celje, se mi je ta častitljiva obletnica zdela vredna, da jo 
predstavim širši strokovni javnosti izven naših meja. 

je predstavila 50-letno obdobje slovenske kardiokirurgije, 
sama pa sem, kot že rečeno, v predavanju orisala 120 let 
dolgo razvojno pot Splošne bolnišnice Celje. 

Le-ta ima svoje korenine v srednjeveškem meščanskem 
špitalu, za pravi začetek pa štejemo seveda leto 1887, ko 
je nadvojvoda Rudolf slovesno odprl Gizelino bolnišnico, ki 
se je sicer na Glazijo preselila že trinajst let pred tem. V 
časovnem sprehodu sem se dotaknila vseh pomembnejših 
razvojnih cezur, vse do današnjih dni. Od ustanovitve dalje 
se je – poleg soočenja z različnimi težavami – v bolnišnici 
uveljavljala njena temeljna vrednota, skrb za bolne. V tem 
duhu izzveni tudi slogan, ki so ga zaposleni celjske bolniš-
nice zapisali v svoje poslanstvo: Predani življenju. Ta preda-
nost se je in se odraža tudi danes tako z delom zdravnikov 
kot tudi medicinskih sester, negovalk in drugega osebja šte-
vilnih generacij. Predstavitev sem končala s prizadevanji in 
vizijami, ki jih za današnji in jutrišnji dan oblikuje vodstvena 
ekipa bolnišnice. Prisotni ugledni strokovnjaki so predsta-
vitvi z zanimanjem prisluhnili, vtis pa je nanje naredila tudi 
izvrstna monografija.

Medicinska fakulteta na Reki

V petek, 7. novembra, je tako devet predavateljev osvetli-
lo različne obletnice v medicinski preteklosti, poleg znanih 
osebnosti npr. tudi 100 let fundacije bratov Branchetta, ki 
je omogočila ustanovitev medicinske fakultete na Reki, na-
dalje 100 let, odkar je dr. Antonio Grossich deklariral upo-
rabo jodove tinkture za predoperativno razkuževanje kože, 
predstavile pa smo se tudi tri Slovenke: Duša Fischinger je 
prisotne seznanila s 4. mednarodnim kongresom talasote-
rapije v Opatiji leta 1908, doc. dr. Zvonka Zupanič Slavec 

Predstavitev zgodovine celjske bolnišnice

V soboto, 8. novembra, so bile na programu ostale teme, 
povezane z zgodovino medicine na Reki in širšem jadran-
skem prostoru. Tako smo npr. lahko slišali prispevke o ne-
kdanjih prevozih živali po vodi, nekaj medicinskih drobcev 
iz starih zakonikov, o ljudskem zdravljenju v Hercegovini in 
o reševanju ponesrečenih v rudarskih nesrečah. Sledilo je 
nekaj predstavitev izjemnih zdravniških osebnosti, za konec 
pa še dva zanimiva prispevka: prvi je govoril o nagrobnih 
spomenikih zaslužnih medikusov na reških pokopališčih 
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– tako s topografskega, arhitekturnega kot tudi umetnost-
nozgodovinskega vidika, drugi pa je predstavil pomembne 
osebnosti iz medicine na hrvaških znamkah. 

Dvodnevno intenzivno druženje znancev in kolegov v Kvar-
nerskem zalivu se je še poglobilo na strokovni ekskurziji v 
okolico Reke: obiskali smo občino Čavle in grad Grobnik, 
kjer smo se seznanili s tamkajšnjo kulturno dediščino in kul-
turnimi delavci, ki zanjo skrbijo. Razšli smo se že z mislimi 
na jubilejno, 10. srečanje, ki bo čez leto dni na Medicinski 
fakulteti na Reki.
   

Marija Počivavšek, prof. zgod., 
muzejska svetovalka

Muzej novejše zgodovine Celje * * *
Počasi leto h koncu gre, 
spomine zbira in želje,
naj novo leto srečno bo, 
z uspehi le napolnjeno.

* * *
Urološki oddelek

Topla posteljica 
za malčke 
Zadnji avgustovski konec tedna je letos v Termah Olimia 
potekala velika humanitarna akcija Pomagajmo skupaj. 
Skozi različne zabavne, športne in kulturne prireditve so se 
zbirala sredstva, ki se jih je na koncu s prodajo humanitar-
nih artiklov nabralo kar za 5.000 evrov. Vodja hotelov Term 
Olimia, Florjan Vasle, je tako predstojniku našega gineko-
loško porodniškega oddelka, prim. Vladimirju Webru, izročil 
zajeten vrednostni bon, s katerim bodo na oddelku uresničili 
potrebo po dodatnem ogrevanem ležišču za novorojenčke. 
Tudi letos je namreč število porodov v porastu, saj je 30. 
novembra letos lansko številko preseglo že za 21 porodov. 

Florjan Vasle in Vladimir Weber

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Naša pot ne vodi po 
mehki travi, 
to je gorska pot
s številnimi skalami.
Vendar pa vodi navzgor, 
naprej, proti soncu. 

Z mislijo, ki sem jo našla 
med mislimi modrosti, 
želim, da bi v novem letu 
na svoji poti imeli čim 
več mehke trave, čim manj 
skal, čim več sonca, dišečega cvetja in smeha na ustih. 

Štefka Presker

Oko naj se očesu nasmeji
in roka seže v tople naj 
dlani.
Beseda naj besedo bogati,
ter srečno in uspešno novo 
leto zaželi.

Sodelavcem bolnišnice Celje 
želimo v letu 2009 zdravja, 
uspešnega sodelovanja in 
mnogo nasmejanih, z drobnimi radostmi prepletenih 
dni.

 Kolektiv Oddelka za bolezni prebavil



33

Splošna bolnišnica Celje

Navodila avtorjem, piscem v Navodila avtorjem, piscem v 
MonitorjuMonitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gori-
šek, Služba za informiranje in trženje 
ali na e-mail danijela.gorisek@guest.
arnes.si . Prosimo, da nam prispev-
ke 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 zbira-
mo do 9. februarja 2008.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

ODDELKU ZA SPLOŠNO IN 
ABDOMINALNO KIRURGIJO

V teh dneh prejemate mnoga 
voščila:
ena so romantična, druga bolj 
stvarna,
ena izvirna, druga uradna in 
suhoparna.

Kaj naj vam zaželiva ?

Naj bo najina želja tokrat nasvet:
ne pozabite nase,
imejte se radi,
hitite počasi,
ljubite življenje...
Praznujte.

Andreja in Suzana

                                Naj vam bo novo leto prijazno 
                                in naj vam izpolni vaša pri akovanja! 

 

 

                                    Vam želi Oddelek za kirurgijo roke,  
                                    plastiko in rekonstruktivno kirurgijo 

 

Ponovno lučke bomo zdaj prižgali,
se spomnili preteklih dni, vse slabo bomo pozabili,

zapomnili vse dobre si stvari.
Zato zdaj sezimo si v roke, zazrimo si v oči,

zaželimo si sreče, zdravja, v letu, ki kmalu se rodi.
Ko se prižgejo praznične luči

sredi bele, mrzle zime,
prijateljstvo ogreje nam dlani

in želja vzpne se iz srca v višine .
Vse kar je slabo, z novim letom naj zbledi!
Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane!

Vse kar je lepo, naj raste in cveti! 
V prihajajočem letu 2009 želimo vsem obilo,
sreče, zadovoljstva in  uspešnega sodelovanja.

                                              
  Kolektiv
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Prihodnost je 
nepopisana belina 
papirja.
Na vsakem je, da 
sam stopi v korak 
z njo, zariše svojo 
stezo ali skupaj 
z drugimi začrta 
močno pot.

Vse dobro vam želimo!

Uredniški odbor Monitorja

POŠTOVANI SODELAVCI !

Pred nami so dnevi tisočerih želja,
stiskov rok ali le skromnega upanja.
Naj bo to čas, ko bomo znali ustaviti korak,
dvigniti pogled ter se zazreti v oči tudi tistim,
mimo katerih sleherni dan
le z bežnimi  pogledi hitimo in hitimo…

V prihajajočem letu vam želimo,
da zmorete najti ter užiti tiste najlepše darove, 
 ki nam jih ponuja vsakdan!
                  

Kolektiv Oddelka za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja

Čas teče in se spreminja.
Spet sta pred nami BO-
ŽIČ in NOVO LETO.
In prazniki. Tisti najlepši, 
v katerih si vzamemo čas 
zase in za tiste, ki nam 
veliko pomenijo.
Tudi za tiste, s katerimi delamo in sodeluje-
mo vsak dan.
Voščimo vam in vam privoščimo vse lepo 
vsak dan in vse leto, ki je pred nami.

Kolektiv Oddelka za nuklearno medicino

ŠALI

GROŽNJA
Pred malim Petrom se je na božični večer pojavil Božiček s 
šibo v roki in ga resno ogovoril:
“Upam, da si bil celo leto priden, če ne ?”
Peter se je obrnil k očetu in mu čisto mirno dejal:
“Očka, pokliči našega odvetnika! Tale mi grozi!”

PISMO
Na božično noč je družina sedela za mizo in večerjala. Mali 
Jure je rekel: “Ste že slišali, da je Božiček napisal pismo 
vsem nedolžnim dekletom v naši vasi?”
“In kaj piše v pismu?” je radovedno vprašala sedemnajstletna 
sestra. “Kako? Ali ga nisi prejela?” se je začudil Jure.
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19. Nagradna križanka

Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami. Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna kri-
žanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta na-
slov prispele do petka, 16. januarja 2009. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.

Žreb nagradne križanke v oktobrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 20 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: SIDRO, SLIVA, VRVAR, TABOR, PES, KAMION, DH, IČ, DA-
NOST, BOA, RAMA, ŽAL, KAKI, IVANKA, ANORAK, TAKSI, AMILAZA, SKAVT, MČ, IA, ŠERBET, KAM, MINA, KOKS, OVADITELJ, ZLO, VT, ATE, 
ENDEM, ČOLN, KASKO, TR, EMAJL, KL, VEKA, KAP, OBOA, IRAK, TIPKOVNICA, SLAK, AGAR.
Izžrebani nagrajenec je gospod Peter Bračun z Radiološkega oddelka. Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročil in prevzel 
nagrado, mu bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.
        Uredniški odbor
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Pred uporabo natan�no preberite navodilo!

 O tveganju in ne�elenih u�inkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Bilobil. In ni� vam
ne uide iz glave!

Bilobil in Bilobil Forte. 
Razvili strokovnjaki iz Krke.

Za bolj�i spomin in ve�jo mo� koncentracije.
Redno jemanje Bilobila izbolj�uje prekrvitev.

 Va�i mo�gani bodo bolje oskrbljeni s kisikom in energijo. 
Za trajnej�i u�inek priporo�amo vsaj trimese�no zdravljenje.

B
R

Za bolj�i spomin in ve�jo mo� koncentracije


