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»Apel podobo na ogled postavi« 
je med drugim zapisal naš največ-
ji pesnik in končal s podukom: »Le 
čevlje sodi naj Kopitar«. Tako je pred 
skoraj 200 leti znal Prešeren z moj-
strstvom kritične besede in duhovi-
tostjo orisati stanje duha v takratni 
družbi, ki se v tem pogledu do danes 
ni bistveno spremenila. Običajno je 
kritika usmerjena tja, kjer so vsebine 
neznane ali nejasne. Ljudje si pač 
moramo na nek način dati duška. In 
v tej vlogi se slej ko prej najdemo vsi. 

Kritiziramo sistem, politiko, ali pa kar drug drugega. Kako pa naj reagira tisti, 
ki mu je kritika namenjena? Kaj se lahko iz nje nauči?

Mi smo bolnišnica, predstavljamo enega pomembnejših delov urejene so-
cialne družbe in  smo zato hvaležna tema za razprave tisočev ljudi, ki nas 
dnevno obiskujejo in ocenjujejo skozi prizmo svojih potreb, znanj in priča-
kovanj. In ker se ocenjevanju ne bomo mogli nikoli izogniti, je edina alter-
nativa v tem, da jim prisluhnemo in zaznane pomanjkljivosti spremenimo v 
naše priložnosti za izboljšave. Tega se zavedamo in v tej smeri tudi delamo. 
Morda za nekoga prepočasi, a vsaka, že majhna sprememba vpliva tudi na 
delo sodelavcev, ki morajo spremembe sprejeti in jih podpirati. Uspehov ne 
moremo pričakovati čez noč, kajti nujno je sprejeti potrebo po samooce-
njevanju kot del normalnega procesa k odličnosti, za zunanje potrditve pa 
se moramo izpostaviti ocenam zunanjih presojevalcev, kjer se uporabljajo 
stroga strokovna in zakonska merila. Ta so enaka za vse in zagotavljajo ob-
jektivno in z drugimi primerljivo oceno.  

Načrtno smo se lotili izboljšanja kakovosti v Transfuzijskem centru bolniš-
nice. Rezultati so vzpodbudni in aktivnosti bomo nadaljevali tudi na drugih 
oddelkih oz. službah. Intenziteta aktivnosti bo odvisna od zakonskih zahtev, 
kakor tudi od pripravljenosti zaposlenih na sodelovanje. Pot do pridobitve 
ISO standardov, akreditacij in potrditvenih verifikacij je dolga in predvsem 
naporna. 

Rad pa bi poudaril tudi tisti del podobe bolnišnice, ki se oblikuje na osnovi 
naših medsebojnih odnosov. Ti se hote ali nehote prenašajo na paciente, ki 
jih občutijo kot prijaznost osebja bolnišnice. Rezultati anket kažejo, da smo 
po kakovosti odnosov nekje na slovenskem povprečju. Rezultati so dobri, v 
posameznih segmentih zelo dobri, toda pokazalo se je, da moramo še mar-
sikaj izboljšati. Sprejemanje samokritike in pripravljenost na spreminjanje 
svojih navad sta pač najtežji nalogi posameznika.  

Morda nam bodo pri tem koristile bližajoče počitnice, ko si bomo vzeli čas 
tudi zase, nekje ob morju, v hribih, ali pa kar na domačem vrtu z dobro 
knjigo v rokah. Takrat poskusimo pozabiti na našo bolnišnico in zaupajmo 
kolegom, ki nas bodo medtem  nadomeščali.   

Spoštovani sodelavci, vzemimo vsaj v tem poletnem obdobju času mero in 
preživimo počitnice tako, kot si zares želimo. 

                                                                                        Direktor
 mag. Marjan Ferjanc
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Aktivnosti.v.zvezi.z.verifikacijo.
Transfuzijskega.centra.

TO JE SBC

V Uradnem listu RS št. 6 sta 22. januarja 2008  izšla še dva 
pravilnika s področja transfuzijske dejavnosti: »Pravilnik o 
postopku izdaje in preklica dovoljenja za opravljanje dejav-
nosti preskrbe s krvjo« in »Pravilnik o pogojih za opravljanje 
dejavnosti preskrbe s krvjo«, ki veljata poleg že prej spre-
jetih ostalih pravilnikov in Zakona o preskrbi s krvjo.  
Prvi pravilnik določa pogoje za oddajo vloge, drugi pa po-
goje v zvezi s kadri, opremo in prostori.
Naše najvišje vodstvo se je odločilo, da oddamo vlogo za  
izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti preskrbe s 
krvjo, ki se bo opravljala v Transfuzijskem centru v seda-
njem obsegu dela: odvzem krvi krvodajalcem in bolnikom, 
testiranje odvzete krvi, predelava krvi v krvne komponen-
te, hranjenje in izdaja ter razdeljevanje krvnih pripravkov, 
opravljanje transfuzijskih preiskav in predtransfuzijsko testi-
ranje bolnikov, nosečnic, novorojenčkov ter določanje pri-
sotnosti protiteles proti Treponemi pallidum pri nosečnicah  
in bolnikih.

Tako smo 5. maja na Javno agencijo Republike Slovenije 
za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), ki je neod-
visna ustanova – nadzorstveni organ, pooblaščena  tako 
kot drugje v Evropski skupnosti za nadzor nad opravljanjem 
dejavnosti preskrbe s krvjo v državi, poslali obsežno zahte-
vano dokumentacijo, »Vlogo« za pridobitev dovoljenja za 
delo.   
Ker mora agencija v 90 dneh od oddaje vloge  izdati dovo-
ljenje ali prepoved za opravljanje dejavnosti, smo od 3. do 
5. junija imeli »verifikacijski pregled«, ki so ga opravili trije v 
EU šolani farmacevtski nadzorniki (inšpektorji). 
V treh dneh so zelo veliko pozornost namenili vzpostavljanu 
sistema kakovosti. Pregledali so: 

- Poslovnik kakovosti;
- kadre (glede pooblastil za delo, opisa del in nalog, 

usposabljanj, izobraževanj, nadzor nad pravilnim de-
lom vsakega posameznika, nadomeščanja in fluktua-
cije…);

- dokumentacijo, ki se nanaša na opisane postopke 
(standardni operativni postopki - SOP, Organizacijski 
predpisi - OP, navodila za delo); 

- dokumentacijo v zvezi z aparaturami in opremo (apara-
turne mape: originalna navodila proizvajalcev, inštala-
cijske zapisnike, zapise o  validacijah aparatur, rednih 
in izrednih servisih ter popravilih);

- prostore (razporeditev, zaporedje, vzdrževanje higiene, 
nadzor nad temperaturo in vlago).

Zelo veliko pozornost so namenili označbam, ki morajo biti 
zelo jasne za nezaposleno osebje,  in varovanju osebnih 
podatkov bolnikov in krvodajalcev (zaklepanje prostorov). 
Opazovali in spraševali so neposredne izvajalce pri rednem 
delu (glede izvajanja vseh postopkov), nadzorovali natanč-
nost pri izpolnjevanju obrazcev in zapisov (pravilni obrazci 
na pravilnih mestih, sprotno izpolnjevanje, podpisovanje in 
pregledovanje obrazcev, analiziranje zapisov, korektivno 
ukrepanje, zagotavljanje sledljivosti v  zapisih in v informa-
cijskem sistemu Datec ter skladnost z dejanskim stanjem v 
hladilnikih, zamrzovalnikih, skladišču (npr. krvni pripravki, 
materiali).  

Pregledali so zapise o validacijah novih metod in aparatur 
(plani, programi, pregledi, analize, overovitve, odobritve 
novosti ...), kontroli kakovosti krvnih komponent, pregledali 
so, ali izpolnjujemo vse zahteve glede Hemovigilance ter 
pogodbe, ki jih imamo sklenjene z zunanjimi izvajalci.
Na osnovi poslane vloge in dejanskega pregleda delova-
nja Transfuzijskega centra bomo dobili zapisnik, v katerem 
bodo navedene pomanjkljivosti,  zato bomo morali takoj pri-
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praviti Plan odprave pomanjkljivosti z roki in odgovornimi 
nosilci. Po pregledu plana nam bo JAZMP poslala odločitev 
oz. mnenje, ali izpolnjujemo pogoje za delo.

Na zaključnem sestanku so nadzorniki najvišje vodstvo in 
osebje Transfuzijskega centra seznanili z ugotovitvami in 
pomanjkljivostmi (nobena od njih ni bila kritična, le tri velike 
in sedem ostalih), ob koncu pa smo se razšli z  dobrimi 
občutki.
 

Graditev sistema kakovosti po Standardu ISO 
9001

Letošnje leto je zelo aktivno v prizadevanjih za graditev si-
stema kakovosti po standardu ISO 9001, pred leti pa smo 
že sami pričeli pisati osnovne dokumente in izvajali aktivno-
sti, potrebne za certificiranje.
Vodstvo naše bolnišnice se je odločilo, da v tem letu pripra-
vimo vse potrebno in pridobimo certifikat ISO. Pri tem nas 
vseskozi vsestransko podpira. Imenovalo je predstavnico 
vodstva za kakovost (PVKO), gospo mag. Matejo Manfreda 
Ibrič, univ. dipl. ekon., ki od marca  aktivno sodeluje pri delu 
na sestankih s svetovalcem, mag. Bojanom Tomšičem, univ. 
dipl. inž. el., in povezuje naše delo z vodstvom. V Transfu-
zijskem centru smo v aprilu dobili vodjo zagotavljanja ka-
kovosti (VZKO), gospo Matejo Gjerkeš Tratar, mag. farm., 
ki skrbi za zagotavljanje sistema kakovosti, njegovo redno 
vzdrževanje in nenehno izboljševanje ter ostalo osebje, ki 
ga obvezno mora imeti Transfuzijski center (tri za nedolo-
čen in dva za določen čas). 

Prvo verzijo Poslovnika kakovosti Transfuzijskega centra 
(PQ1) smo izdali 28. 4. 2008 in ga poslali na Javno agencijo 
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.  
Vsi zaposleni smo kar najbolj angažirani bodisi pri rednem 
delu, bodisi pri pisanju in zapisovanju dokumentov za ISO 
presojo, zato smo preložili dopuste na čas po presoji. Sesta-
jamo se tudi ob sobotah in nedeljah, kadar je to potrebno.
V prihodnjih dneh bomo imeli še notranje presoje in opravili 
vodstveni pregled. 
Predviden je še obisk članov certifikacijske komisije - pre-
gled  pred presojo (1 dan) in  končna presoja (1 dan) v za-
dnjem tednu julija.   

Ob vseh naših aktivnostih, v katere smo vključili vse seg-
mente naše bolnišnice, se želim zahvaliti za vloženi trud 
in neizmerno energijo vsem svojim sodelavcem, ki dan za 
dnem opravljajo vse potrebne aktivnosti; vsem vam: direk-
ciji, vsem službam in oddelkom, ki ste pravočasno opravili 
svoje delo pred inšpekcijskim pregledom (včasih kar čez 
noč ali pa takoj, ker se je zelo mudilo),  predvsem pa di-
rektorju, mag. Marjanu Ferjancu, univ. dipl. ekon., strokovni 
direktorici, prim. mag. Frančiški Močnik Škrabl, dr. med., 
pomočnici direktorja, mag. Mateji Manfreda Ibrič, univ. dipl. 
ekon., in gospodu mag. Bojanu Tomšiču, univ. dipl. inž., za 
vsestransko pomoč.

Verjamem, da bomo tudi v bodoče sodelovali tako kako-
vostno,  kot smo se naučili in dokazali v tej vaji!

Janja Pajk, dr. med.
Transfuziološki oddelek      

Izobraževanje.za.notranje.
presojevalce.sistema.vodenja.
kakovosti.po.ISO.9001.:.2000

Naši sodelavci s Transfuzijskega centra bodo to poletje na 
svojem oddelku imeli presojo sistema vodenja kakovosti 
v skladu s standardi, ki jih določa standard SIST EN ISO 
9001 : 2000. Gre za določila, ki preverjajo vodenje med se-
boj delujočih procesov ter njihovih delov in tako organizaciji 
ali njeni enoti omogočijo neposredno povezovanje svojih 
poslovnih ciljev s poslovno uspešnostjo.

Eno od orodij vodenja sistema kakovosti po ISU 9001 : 
2000 pa so notranje presoje, s katerimi notranji presoje-
valci sistematično nadzorujejo in izboljšujejo učinkovitost 
in uspešnost sistema vodenja. Ugotovitve notranje preso-
je omogočajo objektivno oceno o tem, kako izvajamo do-
govorjeno, kako učinkovito uresničujemo cilje, odpravljamo 
odstopanja in probleme ter se odzivamo na priložnosti za Med izpitom
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izboljšave. Notranje presoje izvajajo zaposleni, ki imajo po-
trebna znanja in izkušnje z notranjimi presojami. 

V naši bolnišnici notranjih presojevalcev do sedaj nismo 
imeli. Zato smo se pred poletno presojo odločili, da jih nekaj 
izobrazimo. V bolnišnici smo organizirali izobraževanje za 
notranje presojevalce, skozi katerega se je 16 delavcev bol-
nišnice seznanilo z zahtevami standarda ISO 9001, z načeli 

vodenja kakovosti, s potekom in izvedbo notranje presoje in 
še čim. Dvodnevnemu teoretičnemu delu je na koncu sle-
dilo še nekaj praktičnih primerov in izpit. Ker presojevalci 
nikoli ne smejo presojati svojega dela, so se izobraževanja 
udeležili zaposleni na različnih oddelkih in službah bolniš-
nice.

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

Strokovna.ekskurzija.
»Prenos.dobrih.praks«,.Baskija,.
21..–.23..4..2008
Slovenska Fundacija za poslovno odličnost je v aprilu pr-
vič organizirala strokovno ekskurzijo v Baskijo z naslovom 
»Prenos dobrih praks«. Iz Slovenije je na pot krenila pisana 
druščina dvanajstih »kakovostnikov« iz zdravstva, šolstva, 
turizma ipd., ki s(m)o želeli videti, kako je španski provinci 
Baskiji uspelo doseči največjo koncentracijo odličnikov v 
Evropi. Naša  bolnišnica je prispevala dva udeleženca.

Baskija 

V zgodnjem ponedeljkovem jutru smo se počasi zbrali na 
ljubljanskem letališču in se preko Pariza namenili v Bilbao. 

Kraj, ki je postal turistično zanimiv šele v poznih devetde-
setih letih s postavitvijo znamenitega Guggenheimovega 
muzeja, leži v  Baskiji,  španski avtonomni pokrajini z 2,1 
milijona prebivalci. Skupno ima približno 980.000 delovno 
aktivnih prebivalcev, 21 % pa je starejših od 65 let. Brez-
poselnost je 4,1 %, rast BDP pa 4,2 %. Leži ob atlantski 
obali in obsega površino 7234,8 km2. Baskijo sestavljajo 
tri province - Alava, Gipuzkoa in Bizkaia.  Bilbao je glavno 
mesto Bizkaie, s svojimi 360.000 prebivalci je največje me-
sto pokrajine, saj tu živi večina prebivalcev Bizkaie in skoraj 
polovica celotne populacije v Baskiji. 
Vendar pa se je organizator potrudil, da čas, ki je bil na raz-
polago, kar najbolje izpolni, tako da je bilo komaj kaj časa 
za spoznavanje s tem lepim mestom.   

Euskalit

Že  prvo popoldne je bilo delovno, saj  smo imeli srečanje 
s predstavniki  baskovske fundacije za poslovno odličnost 
Euskalit, ter predstavniki baskovske vlade. 
Euskalit je zasebna neprofitna organizacija. Deluje  od leta 
1992, ko je ob ustanovitvi od pokrajinske vlade prejela 15-
0.000 Eur nepovratnih sredstev kot začetni kapital. V letu 
2007 je njen proračun znašal 2,3 mio Eur, ima pa trenutno 
16 zaposlenih, 22 članov upravnega odbora in 650 zunanjih 
sodelavcev. V začetni fazi je bila njihova naloga predvsem 
skrb za izobraževanje svetovalcev, zdaj pa sami izobraže-
vanja ne izvajajo več, le  izbirajo najboljše svetovalce in jih 
vključujejo v svojo mrežo. Vsako leto se za ocenjevalce za 
poslovno odličnost odloči novih 200 kandidatov, ki se po-
vezujejo v klub ocenjevalcev. Trenutno je v klubu 1565 stro-
kovnjakov, od tega je 7 % ocenjevalcev iz vrst zdravstva.  
Na univerzi imajo tudi  podiplomsko izobraževanje, ki ga je 
v zadnjih petih letih zaključilo 500 diplomantov. Sestavljeno 
je iz dveh delov: teoretičnega izobraževanja in devetmeseč-
ne prakse v podjetju (80 % aktivnega dela).  Udeleženci ekskurzije. Iz naše hiše sva se je udeležila 

mag. Franci Tratar in avtorica članka. 
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Poslanstvo baskovske fundacije Euskalit je pospeševanje 
izboljšav in inovacij v managementu na vseh področjih. 
Vzpodbujajo razvoj, odličnost in inovatinvost. Težijo k  delit-
vi znanja, zato pogosto organizirajo obiske vodilni delavcev 
v najbolj uspešnih organizacijah z namenom prenašanja 
dobrih praks.   Zaradi trdne podpore baskovske vlade so 
v zadnjih petnajstih letih uspeli pokrajino okužiti s poslovno 
odličnostjo do te mere, da so v evropskem merilu pokrajina 
z najvišjo koncentracijo odličnosti. V letih 2000 – 2007 je 
tako v celotni Španiji prejelo  Evropsko nagrado za odlič-
nost 25 organizacij, od tega 18 iz Baskije, na drugem me-
setu je Nemčija z 22 priznanji in na tretjem Velika Britanija 
z 21 priznanji.
In zakaj poslovna odličnost?  Zato, ker nudi še več kot certi-
fikat ISO, ki zahteva le dokumentiranost in pogosto ustvarja 
rigidnost sistema. Poslovna odličnost pa zahteva uspešnost 
na daljši rok, hkrati pa dovoljuje bolj fleksibilno strukturo. 
Izpolnjeni pa morajo biti  pogoji: jasno opredeljene odgo-
vornosti, podpora in vzajemno zaupanje, vključenost zapo-
slenih in jasno opredeljeni poslanstvo, vizija in vrednote.
 

Osakidetza

V Baskiji približno 95 % zdravstva deluje v okviru javne 
službe, proračun zdravstva pa je 2 milijardi Eur na leto, kar 
predstavlja 1/3 celotnih javnih sredstev.  Celotni javni sektor 
ima 35-urni delovni teden.
Osakidetza je krovna baskovska organizacija, ki zagotav-
lja delovanje sistema javnega zdravstva.  Združuje  21.000 
zaposlenih v 31 zdravstvenih organizacijah: 18 bolnišnic 
(11 akutnih, 4 psihiatrične bolnišnice, 3 bolnišnice za po-
daljšano bolnišnično zdravljenje z ležalno dobo nad 15 
dni), 7 zdravstvenih domov, 2 ustanovi za duševno zdravje, 
služba za urgentne reševalne prevoze, Osatek – radiološka 
služba,  Transfuzijski center in Visoka šola za zdravstveno 
nego. Status Osakidetze je primerljiv z našim Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje, v upravnem odboru pa je vseh 
18 direktorjev bolnišnic.  Število zdravnikov na 1000 pre-
bivalcev je 4,5.
Organizacija je bila ustanovljena leta 1988, takrat je špan-
ska vlada prenesla vsa pooblastila za zdravstveno politiko 
z ravni države na raven pokrajine. Vse bolnišnice so prišle 
pod vodenje Osakidetze, ki odloča o delitvi zdravstvenega 
programa med izvajalce, podpira centralni nabavni sistem, 
odloča o nakupu medicinskih aparatur …  Postavili so tudi  
enoten sistem vodenja in odločanja, saj imajo vse bolniš-
nice enako vodstveno strukturo, ki sodeluje z Osakidetzo, 
enoten sistem nagrajevanja (isto delovno mesto je v vseh 
bolnišnicah enako plačano), ter skupni informacijski sistem. 
Informacijski sistem je strateške narave in predstavlja ene-
ga najpomembnejših virov informacij, zato so mu namenili 
še posebej velik poudarek. Vzpostaviti so uspeli enoten 
informacijski sistem za podporo poslovnim funkcijam, ka-
drovski funkciji in medicinski stroki.  Uspelo jim je vzpo-
staviti elektronski zdravstveni karton – en klinični zapis za 
pacienta (e-karton) in vpogled v gibanje pacientov skozi vse 
zdravstvene ustanove v Baskiji.  

Ogled bolnišnic

Celoten program je bil naravnan na poslovno odličnost, 
zato je bil v načrtu ogled bolnišnice Zumarraga, ki je dose-
gla Evropsko priznanje za poslovno odličnost v letu 2005. V  
zadnjem trenutku pa so nam omogočili še ogled bolnišnice 
Basurto, ki sicer pri poslovni odličnosti še ni enako uspeš-
na, vendar je bila za nas zanimiva predvsem zaradi drugih 
podatkov, ki so primerljivi z našo bolnišnico.  Obe bolnišnici 
sta pridobili certifikat ISO, vključeni sta tudi v ocenjevanje 
za poslovno odličnost.

Bolnišnica Basurto: 45 % kirurških posegov opravijo 
v okviru enodnevne obravnave (posnetek v torek po-
poldan!)

Kakovost na vsakem koraku: povsod so napisi v Špan-
skem in Baskovskem jeziku, ter Braillovi pisavi za sle-
pe

Bolnišnica Basurto: vrata vseh sob na otroškem oddel-
ku so prijazno poslikana
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Pri ogledu smo hitro spoznali, da nista standardizirana le 
upravljanje in informacijski sistem, ampak še kaj drugega. 
Tako imata obe bolnišnici zelo podobno zasnovano urgenco 
z 18 ločenimi prostori ter posebej ločenimi prostori za otro-
ke. Triažira posebej za to usposobljena medicinska sestra, 
ki evidentira bolnika v informacijski sistem, označi nujnost 
obravnave z barvami po sistemu semaforja, ter ga razvrsti v 
ustrezen prostor. Tam se obravnava bolnika nadaljuje tako, 
da posamezni specialisti prihajajo k njemu in ne obratno.

Nekaj  izkušenj z uvedbo sistema kakovosti v 
bolnišnici Zumarraga

Prve aktivnosti za uvajanje celovite kakovosti so  pričeli 
že v letu 1992, takrat so tudi sistematizirali delovno mesto 
pomočnika direktorja za kakovost. Od  leta 1999 pa so si-
stematično uvajali procesno vodenje po modelu ISO. Sam 
certifikat ISO 9001 so pridobili leta 2005, ko so prejeli tudi 
evropsko priznanje za poslovno odličnost.

Ves ta čas gradijo predvsem na prenosu znanja o kakovo-
sti z vrha navzdol. Voditi management sprememb namreč 
ni enostavno - največji zadržki so se pojavljali ravno pri 
zdravstvenih delavcih. Zato so začeli najprej z motiviranjem 
izbranih skupin, za katere so vedeli, da bodo najbolj spre-
jemljive za uvajanje kakovosti in jo prenašale naprej.  Kot  
ključni dejavnik uspeha pa se je pokazalo delovanje v smis-
lu mreže, vodenje projekta z vrha, Osakidetza je namreč 
ponudila pomoč zunanjih svetovalcev, ki so pomagali pri 
uvajanju sistema.

Bolnišnica sistematično gradi in izboljšuje sistem vodenja, 
jasno imajo opredeljeno politiko in strategijo, vpeljano ima-
jo procesno vodenje ter kadrovski management in mana-
gement virov. Najpomembnejšo vlogo pa ima vodstvo, ki 
podpira razvoj kakovosti in nenehnih izboljšav, ter vrednote 
(bolnik, vzajemno spoštovanje, timsko delo, odprta komuni-
kacija, občutek pripadnosti, zavezanost inovacijam,…), ki 
jih vodijo pri vsakodnevnem delu.

Usmerili  so se predvsem na vodenje procesov. Oblikovali 
so 4 procesne time za 4 ključna področja v bolnišnici (am-
bulanta, hospital, urgenca, kirurgija), ki jih sestavljajo stro-
kovnjaki različnih profilov, delo pa usmerja koordinator in 
ne vodja procesa. Njihova naloga je  učiti zaposlene o pro-
cesih, o timskem delu in »task managementu«. Vsak  tim 
skrbi za procese na svojem področju, vodi pa jih predvsem 
osredotočenost na odjemalce (bolniki, primarno zdravstvo, 
MZ), ter opolnomočenje zaposlenih.  

Jasno imajo opredeljene procese zdravstvene nege, pro-
cese za spremljanje, preprečevanje in nadzor nad bolniš-
ničnimi okužbami, klinične poti in smernice ter metodo 5S 
(organiziranje, reševanje, povezovanje, prilagajanje, po-
učevanje). Opredelili so standarde strokovne kakovosti  za: 

zdravljenje raka, endoprotezo kolka, infarkt, možgansko 
kap, porod,...  

Sistematično prepoznavajo potrebe treh skupin uporabni-
kov svojih storitev:

Bolniki
- prepoznavanje njihovih potreb in pričakovanj (am-

bulantnih bolnikov, hospitaliziranih bolnikov, staršev/
spremljevalcev hospitaliziranih otrok),

- osebni, individualni pristop k zdravljenju,
- informirati,
- ozdraviti, 
- lajšati bolečine,
- spoštovanje in zasebnost, 
- merijo njihovo zadovoljstvo na več področjih: ambu-

lantni bolniki, hospitalni bolniki,  ciljne skupine (pedi-
atrija, travmatologija,...), sistem informiranja bolnikov 
(pristanek na operativni poseg – ali so bolniki dovolj in 
ustrezno informirani). 

Zaposleni
- načrt uvajanja novozaposlenih; 
- gradijo »Recognition plan« – ugotavljajo, kako želijo 

biti zaposleni prepoznani in zakaj;
- nagrajevanje jubilejev, upokojitev, čestitke za rojstne 

dneve, novoletna zabava, solidarnostni sklad;
- zadovoljstvo  zaposlenih: vsako leto merijo zadovolj-

stvo z oddelčnim in bolnišničnim vodstvom, z organi-
zacijsko klimo ter zadovoljstvo začasno zaposlenih z 
delom - rezultate primerjajo s še tremi bolnišnicami 
različnih velikosti;

Bolnišnica Zumarraga: izdaja zdravil na urgenci 
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- informiranje: zaposleni po raziskavah pričakujejo pred-
vsem informacije, zato nenehno izpopolnjujejo sistem 
notranjega informiranja;

- vodenje: 80 zaposlenih je prepoznanih kot vodje. Nji-
hove pristojnosti so ocenjene  po metodi 360°. Omogo-
čajo  jim usposabljanja  za vodenje timov, potrpežljivost 
in toleranco. 

Osebni zdravniki
- informiranje,
- sodelovanje,
- neprekinjena oskrba bolnika,
- zamude / čakanje na obravnavo.

Za sistematično izboljševanje kakovosti morajo biti zapo-
sleni motivirani. Če so delavci ponosni na svoje delo, ga 
tudi želijo izboljševati. Za to potrebujejo ustrezno izobrazbo, 
prevzeti pa morajo tudi odgovornost za kakovost svojega 
dela. Kot največje dosežene uspehe zato v bolnišnici na-
vajajo ravno vključenost zaposlenih v procese kakovosti in 
njihov prispevek ter vzpostavitev kulture merjenja, ocenje-
vanja, izboljševanja stvari kot pozitivne vrednote.

Kakovost je torej tek na dolge proge, nikoli dokončana 
zgodba. Merjenje procesov, ustvarjanje nekrivdne klime, ki 
prepoznavanje odstopanj in napak sprejme kot pot, ki vodi  
v nenehne izboljšave, morajo postati stalnica, ki zagotavlja 
napredek bolnišnice. To pa lahko dosežemo (tudi pri nas!) 

Bolnišnica Zumarraga: v avli so razstavljena dosežena 
priznanja

le tako, da postane kakovost  del naše podzavesti in gonilna 
sila zato, da nam bo vsem bolj prijetno – tako zaposlenim 
na delovnem mestu, predvsem pa našim bolnikom. 

Modeli kakovosti so potreben, ne pa tudi zadosten pogoj. In 
kakšna je dodana vrednost, ki so jo začutili pri uvajanju si-
stemov kakovosti, pa naj bo to certifikacija po ISO standar-
du ali pa model poslovne odličnosti?  Jamstvo  prebivalcem 
za kakovosten zdravstveni sistem!

Mag. Mateja Manfreda Ibrič, univ. dipl. ekon.
Ekonomsko finančna služba

Projekt.TEMOS.
(TElemedicine.for.MObile.Society)

»Potovanja bogatijo duha - krilatico, ki 
jo v današnji globalno aktivni in mobil-
ni družbi dobro poznamo in velikokrat 
uporabljamo, ljudje še vedno različno 
razumemo. Za nekatere predstavlja 
spoznavanje in povezovanje z drugač-
nimi ljudmi in njihovo kulturo, drugim 
doživetje novega okolja. Glede na to 
se zelo spreminjajo tudi pričakovanja 
in povpraševanje sodobnih popotnikov. 
Izziv za tour operatorje. Seveda, a ne 
le za njih.«

Približno tako se začne nagovor dr. 
Claudie Mika, vodje projekta TEMOS, 

ki se je začel leta 2004 pod okriljem 
Evropske vesoljske agencije (Europe-
an Space Agency, ARTES 3 program). 
Namen projekta je bil certificiranje bol-
nišnic v turistično zanimivih evropskih 
državah. Zadnja leta je namreč začelo 
naraščati število starejših popotnikov 
in popotnikov s kroničnimi obolenji, 
ustrezno temu pa tudi število potrebnih 
zdravstvenih intervencij v tujini. V letu 
2007 je po vsem svetu potovalo več kot 
680 milijonov ljudi in po nekaterih oce-
nah naj bi kar vsak deseti potnik med 
svojim potovanjem potreboval zdravni-
ško pomoč. Glede na to, da napovedi 
za naslednje desetletje napovedujejo 
eksponentno rast potovanj po svetu, 
bo ustrezno temu raslo tudi število po-
trebnih zdravstvenih intervencij.

Vedno bolj so zato iskane in dragoce-

ne informacije o ustanovah, v katerih 
je mogoče dobiti visoko kakovostno 
zdravstveno oskrbo. In s tem izzivom 
se je spoprijela ekipa TEMOSA, ki jo 
večinoma sestavljajo zdravniki, tehnični 
strokovnjaki, znanstveniki, marketinški 
in prodajni specialisti, dodatno pomoč 
pa jim nudijo tudi pravniki in ekonomi-
sti. Sedež TEMOS-a je v Nemškem 
zračnem centru (DLR) v Cologni, ki je 
poleg že omenjene Evropske vesolj-
ske agencije, Univerzitetne bolnišnice 
Aachen (RWTH), Centra za potovalno 
medicino iz Duesseldorfa in Teleme-
dicine Tehnologies (TTSA Paris) eden 
pomembnejših partnerjev projekta. 

Od ustanovitve je TEMOS obiskal 90 
zdravstvenih ustanov v osmih državah. 
V svojo mrežo jih je certificiral 26. Po-
leg tega ima v svoji bazi podatkov tudi 
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podatke o več kot 1100  ustanovah iz 
49 držav, ki jih je pridobil v procesu 
iskanja novih partnerjev. Seveda pa pri 
obravnavi strogo loči certificirane od 
necertificiranih ustanov, saj so predno-
sti sodelovanja rezervirane za partner-
je s certifikatom.

Vstop v mrežo TEMOS-ovih zdravstve-
nih ustanov je odprt vsem zdravstve-
nim ustanovam, ki dosegajo ustrezne 
regionalne standarde. Specifična meri-
la obravnave turistov in poslovnih po-
potnikov pa je TEMOS razvil skupaj z 
vodilnimi zavarovalnicami kot so AXA, 
Mondial, ADAC, Malteser in Roland. 
Zdravstvene ustanove s certifikatom 
tako TEMOS priporoča zavarovalni-
cam, ambasadam, ministrstvom, pa 
tudi zdravstvenim ustanovam, ki te 
informacije potrebujejo za svoje paci-
ente. Tako npr. 50.000 nemških zdrav-
nikov in farmacevtov dvakrat letno dobi 
ažurirane informacije s področja poto-
valne medicine in podatke o bolnišni-
cah s certifikatom TEMOS-a.        

Certificiranje zdravstvene ustanove 
se začne z izpolnitvijo preliminarnega 
vprašalnika, na osnovi katerega se 
nato TEMOS odloči, ali je določena 
zdravstvena ustanova primerna ali ne. 
Če je, prvemu sledi drugi, obsežnejši 
vprašalnik, ki ga zdravstvena ustanova 
izpolni sama. Tej samoocenitvi pa sledi 
dvo- do tridnevni obisk ocenjevalcev. 
V dveh mesecih po obisku tim ocenje-
valcev izdela poročilo. Če je ocenitev 
uspešna, zdravstvena ustanova prido-
bi certifikat TEMOS, ki ga mora nato 
vsake tri leta obnavljati.

Članstvo v mreži TEMOS pa prinaša 
še druge ugodnosti. Prva je dostop 
do baze podatkov vseh certificiranih 
partnerjev TEMOS-a, druga pa storitve 
telemedicine. 

Varno izmenjavo zdravstvenih po-
datkov med certificiranimi partnerji 
TEMOS-a zagotavlja uporaba MED-
SKY podatkovne in komunikacijske 
programske opreme. Ta omogoča iz-
menjavo specifičnih znanj in ekspertiz 
med partnerskimi bolnišnicami in sode-
lovanje s pomembnimi raziskovalnimi 
ustanovami. 

Na področju tele-medicine gre za 
tele-konzultacije in tele-druga mnenja. 
Zdravnikom in drugim zdravstvenim 
sodelavcem zagotavlja podporo na 
področju diagnostike, zdravljenja in 
pri sprejemanju odločitev na podro-
čju kirurgije. S sodelovanjem številnih 
znanstvenih in raziskovalnih ustanov 
TEMOS –Nemčija  uporabnikom za-
gotavlja tele-konzultacije po varnih 
komunikacijskih poteh preko satelita 
Eutelsat ter gradi povezave z mrežami, 
s katerimi se je moč povezati. Na enak 
način kot tele-medicino TEMOS gra-
di tudi tele-poučevanje, s katerim želi 
pospešiti prenašanje znanja in dobrih 
praks iz ene v drugo sredino. Z video-
konferenčnim sistemom izvajajo stalno 
medicinsko izobraževanje, študentsko 

Mreža certificiranih zdravstvenih ustanov

praktično delo ali razpravo zdravnikov 
iz različnih držav. 

V začetku letošnjega leta smo prejeli 
vabilo k sodelovanju v procesu ocenje-
vanja za certifikat TEMOS. Po prvem 
izpolnjenem vprašalniku je TEMOS po-
novil svoje vabilo in nam poslal drugi, 
obsežnejši vprašalnik. Vodstvo bol-
nišnice je sprejelo odločitev, da s po-
stopkom nadaljujemo. Tako bomo pred 
dopusti TEMOS-u posredovali še drugi 
izpolnjen vprašalnik, ocenjevanje v bol-
nišnici pa naj bi se zgodilo jeseni.

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

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za informiranje in trženje ali 
na e-mail danijela.gorisek@guest.arnes.si . Prosimo, da nam prispevke po-
sredujete v elektronski obliki (na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo 
strokovne in akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. službe v kateri 
so zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na koncu teksta. Na fotografijah, 
ki niso v elektronski obliki na hrbtni strani s svinčnikom označite naslov članka 
h kateremu jo prilagate.

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 29. septembra 2008.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Ob.deseti.obletnici.pridobitve.
naziva.»Novorojenčku.prijazna.
porodnišnica«
V začetku julija letos mineva 10 let, kar si 
je naša porodnišnica kot druga v Slove-
niji pridobila naziv: “NOVOROJENČKU 
PRIJAZNA PORODNIŠNICA”.

Na Ginekološko porodniškem oddelku 
imamo letno že preko 2000  porodov, kar 
nas postavlja na drugo mesto v državi. 
Oskrbujemo vse donošene in nedonoše-
ne novorojence nad 33 tednov gestacij-
ske starosti, ki ne potrebujejo intenzivne 
terapije.

Pred desetimi leti smo se z velikim ela-
nom lotili projekta »Novorojenčku prijaz-
na porodnišnica«. 

Pobudo je dal Slovenski nacionalni odbor 
za spodbujanje dojenja (NOSD), ki ga je 
leta 1996 imenoval Slovenski odbor pri 
UNICEF. Zastavil si je  cilje, ki izhajajo iz 
listine »Deset korakov do uspešnega do-
jenja«, po katerih naj bi do leta 2000 vse 
porodnišnice v Sloveniji postopno uvedle 
in izvajale metodo bivanja novorojenčka 
pri materi vseh 24 ur na dan, tako ime-
novani »rooming-in«. Takrat, leta 1996, v 
Sloveniji naziva »Novorojenčku prijazna 
porodnišnica«, ni imela še nobena po-
rodnišnica. 

so predpisani v listini »Deset korakov do 
uspešnega dojenja«. Listina obvezuje 
Novorojenčkom prijazno porodnišnico, 
da:

1. ima pisna navodila o dojenju, ki jih 
poznajo vsi zdravstveni delavci,

2. izobrazi zdravstvene delavce, kako 
ta navodila uresničiti,

3. pouči vse nosečnice o prednosti 
dojenja in pravilnih postopkih,

4. pomaga materam dojiti že v prvi uri 
po porodu,

5. pokaže materam, kako dojiti in 
ohraniti mleko, če so ločene od 
otroka,

6. ne daje novorojenčkom drugih te-
kočin ali hrane kot samo materino 
mleko, razen, če je to nujno iz me-
dicinskih razlogov,

7. uveljavlja »rooming-in«, ki omogo-
ča sožitje matere in otroka 24 ur 
dnevno,

8. spodbuja dojenje po želji otroka,
9. ne daje dudk dojenim otrokom,
10. pospešuje ustanavljanje skupin 

za podporo dojenja izven porod-
nišnice in k njim napoti matere po 
odpustu iz porodnišnice (WHO in 
UNICEF, 1989).

Za pridobitev naziva mora ustanova nato 
doseči še pozitivno oceno komisije za 
ocenjevanje (določila WHO in UNICEF iz 
leta 1989). 
Celoten projekt je vodila takratna vodja 
Odseka za neonatalno pediatrijo, prim. 
dr. Zlata Felc, ob veliki podpori predstoj-
nika Ginekološko-porodniškega oddelka, 
prim. Vladimira Webra in glavne sestre 
oddelka, Milice Markovič, VMS. 
Priprave so bile temeljite, tako organiza-
cijske  kakor tudi strokovne. Vsi zaposle-
ni na Ginekološko porodniškem oddelku 
smo opravili 18-urni tečaj o dojenju. 
 Ocenjevanje je bilo v mesecu juliju leta 
1998. Komisija je ugotovila in sprejela 
sklep, da porodnišnica Celje izpolnjuje 
vse pogoje za pridobitev naziva.

Tako je naša porodnišnica od  leta 1998 
nosilka naziva »Novorojenčku prijazna 
porodnišnica«.  

Od oktobra 2000 smo  tudi Republiški 
demonstracijski center za uvajanje med-
narodnega projekta  UNICEF in WHO 
»Novorojencem prijazna porodnišnica«.

Vendar z imenovanjem naša prizadeva-
nja niso zastala. 

V teh desetih letih smo si vsi zaposleni 
na Ginekološko porodniškem oddelku, 
predvsem pa na Odseku za neonatalno 
pediatrijo, pridobili široko znanje  s po-
dročja fiziologije, vzpodbujanja in izob-
raževanja o dojenju. Naše znanje so 
utrjevale izkušnje, ki smo si jih nabirali ob 
individualnem delu z materami in njihovi-
mi novorojenci.
To smo dosegli s pravilno zasnovo in 
optimalno organizacijo dela, kljub velikim 
obremenitvam ob pomanjkanju medicin-
skih sester in zdravnic.

V vseh teh letih je naš oddelek organi-
ziral številna strokovna srečanja z med-
narodno udeležbo, kjer so si pridobivali 
znanje številni domači in tuji zdravstveni 
delavci.

Dve naši medicinski sestri sta pridobili 
tudi naziv mednarodni svetovalki za lak-
tacijo IBCLC.

Da  je naše delo na zavidljivi strokovni 
ravni, dokazujejo rezultati, ki jim sproti 
sledimo.

Za vse nas je največja nagrada zadovolj-
na mati in njen otrok ob odpustu.

Ko v teh dneh obhajamo deseto obletni-
co imenovanja, smo trdno odločeni, da 
bomo še v bodoče posvetili  vse svoje 
navdušenje in energijo poglabljanju zna-
nja in pridobivanju izkušenj.

Naš cilj ostaja novorojenčkom in njihovim 
materam prijazna porodnišnica.

Ana Ilijaš Trofenik, dr. med.
Cvetka Skale, dipl. m. s., IBCLC
Ginekološko porodniški oddelek

Unicefov znak

Za pridobitev naziva mora ustanova iz-
polnjevati vse izmed desetih korakov, ki 
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Izboljšave.v.naši.bolnišnici
Tudi kakšna izboljšava se zasnuje v naši bolnišnici, pa je 
ne poznamo. Naša najnovejša pridobitev  je namenjena 
predvsem bolnikom. Na Oddelku za žilno kirurgijo so ho-
spitalizirani tudi bolniki, ki pridejo na rentgensko preiskavo, 
arteriografijo. Preiskava je zahtevna, kot tudi opazovanje 
bolnika po opravljeni preiskavi. Vsak bolnik, ki bo prišel na 
preiskavo, dobi pisna navodila, s katerimi ga seznanimo, 
kaj se bo z njim dogajalo, in podpiše soglasje za poseg. 
Izkušnje kažejo, da le redki ta navodila tudi preberejo, redki 
še soglasje tudi podpišejo. Največjo skrb pa nam povzroča-
jo  nemirni in starejši bolniki. Po preiskavi je treba namreč 
več ur ležati pri miru, na mestu vboda pa  je postavljena 
težka peščena vrečka, ki preprečuje nastanek krvavitve iz 
vbodnega mesta. Običajno vbodno mesto je v dimljah, zato 
predstavlja tolikšno težavo. Do sem še nekako gre, zatakne 
pa se pri mirovanju. Peščena vrečke zleze sem ter tja, veli-
kokrat jo najdemo tudi na najbolj nenavadnih mestih, le tam, 
kjer bi morala biti, je ni. Belili smo si glave, kaj naj vendarle 
ukrenemo, da preprečimo nevarnosti zapletov po preiskavi. 
Do sedaj!
S kolegom Sebastjanom sva bila na službeni poti in ker 
brez »naše službe« nikjer ne gre, je beseda nanesla tudi na 
ta problem. Pa se kolegu utrne misel, da bi peščeno vrečko 
poskusili namestiti na nogo. Beseda je dala besedo in takoj 
sem ob vrnitvi v službo odšla v našo šivalnico. Tam so me 
takoj razumele in rezultat tega je sedaj pralna vrečka s tra-
kovi na ježka.

En trak pritrdimo okoli trebuha, drugega pa okoli stegna. 
Izdelek je narejen iz starega, a še uporabnega bolnišnič-
nega perila, je pralen. Najpomembnejše pa je dejstvo, da 
je ta malenkost kakovostno vplivala na zdravstveno nego 
po opravljenem posegu. Tako se  bolnik sedaj lahko celo 
premika med ležanjem  in tudi, če je nemiren, vrečka ostane 
na svojem mestu. 

Po odstranitvi peščeno vrečko razkužimo, vrečko iz blaga 
pa  pošljemo z ostalim perilom v pranje. Inovacije na sploš-
no vplivajo na gospodarsko rast, če  nov proces, izdelek ali 
storitev na trgu prinaša dobiček. Večina inovacij ne pride na 
trg, ker trg izbere le tiste, ki tehnično in komercialno preži-
vijo, prav tako vse inovacije ne povečajo konkurenčnosti in 
rasti. Inovacije pa prav tako lahko pripomorejo k izboljšanju 
kakovosti storitev, lahko pripomorejo k večji učinkovitosti in 
uspešnosti, nenazadnje tudi k izboljšanju varnosti bolnika.

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

VICI
HIMNA
Kako se glasi himna uradnikov?
“Wake me up, before you go go ?”

LE ZAKAJ
Dedek je malemu Juretu spet pravil 
dogodivščine v času druge svetovne vojne. 
Na koncu ga je Jure vprašal:
“Dedi, enkrat mi boš pa razložil, zakaj so bili 
potrebni še drugi partizani!”
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Zaposlitveni.sejem.
Kariera.08.Sarajevo
Vse večje kadrovske potrebe delodajalcev v Sloveniji in de-
ficitarnost nekaterih poklicev, ki je znotraj države ni mogoče 
ustrezno pokriti so razlogi, da smo se skupaj s številnimi 
drugimi slovenskimi podjetji udeležili prvega zaposlitvenega 
sejma Kariera 08 v Sarajevu ter Splošno bolnišnico Celje,  
naše dejavnosti in kadrovske potrebe 15. in 16. maja 2008 
predstavili  Bosni in Hercegovini.
Organizator sejma je bil Bolji Posao.com Bosna i Hercego-
vina, za Slovenijo pa Moje delo d. o. o.  Sejem je potekal 
v  olimpijski dvorani Zetra, ki je še vedno polna obeležij, 
fotografij, maskot  in drugih spominov na zimske olimpijske 
igre iz leta 1984.

Sejem je bil v Sarajevu prepoznan kot velika in  pomembna 
prireditev. Nanj so opozarjali veliki jumbo plakati  v mestu 
in bil  je  deležen velike pozornosti medijev in obiskovalcev.  
Sejem je bil zasnovan širše kot samo predstavitev deloda-
jalca na razstavnem prostoru, saj je organizator poskrbel, 
da so bosanske zaposlitvene organizacije že ves mesec 
pred  sejmom objavljale delovna mesta ter opozarjale za-
interesirane kandidate na sejemsko prireditev in iskane pro-
file delavcev. Prispevek o sejmu in naš kratek intervju je bil  
15. maja 2008 vključen tudi v večerno dnevno informativno 
oddajo na nacionalni televiziji Bosne in Hercegovine ter se 
je naslednji dan izkazal za zelo odmevnega.  

Sejem je odprl direktor agencije za delo in zaposlovanje 
Bosne in Hercegovine  Huso Sarić, kot častni gost pa je 
nastopil tudi legendarni slovenski smučar Bojan Križaj. Na 
sejmu se je predstavilo skoraj 100 razstavljavcev. V dveh 
dneh ga je obiskalo več kot  10.000 obiskovalcev, ki so sku-
paj z razstavljali  imeli možnost sodelovati na  21 kariernih 
predavanjih, ki so bila organizirana v okviru sejma.  
 
Naš osnovni cilj je bil predstavitev bolnišnice in  iskanje za-
interesiranih zdravnikov, tik pred odhodom pa smo iskanje 
razširili še na nekatere poklice  tehničnih smeri, ki jih v naši 
državi primanjkuje, kot so strojni tehniki, energetiki, inže-
nirji. Obiskalo nas je 15 zdravnikov in zobozdravnikov,  ki 
so izrazili interes za zaposlitev v Sloveniji,  po elektronski 
pošti  pa še vedno prihajajo nove prijave, poleg teh pa še 
večje število medicinskih sester, fizioterapevtov, delovnih 
terapevtov, inženirjev laboratorijske biomedicine,  tehničnih 
kadrov pa tudi nekateri drugi.  

Glede na postopke in pogoje, ki jih morajo tuji zdravniki  iz-
polniti za opravljanje dela v Sloveniji, je pot za tiste, ki se 
bodo za to odločili,  dolga in zahtevna. Zdravnik, ki je študij 
medicine  v bivših jugoslovanskih republikah zaključil po 26. 
5. 1991, mora v Sloveniji nostrificirati diplomo, opraviti stro-
kovni izpit, izpit iz znanja slovenščine in nato po opravlje-
nem usposabljanju v obsegu in vsebini, ki  ju določi Zdravni-
ška zbornica Slovenije, ponovno opraviti specialistični izpit.  
V naši sredini že imamo  nekaj zdravnikov, ki so  prišli k nam 
iz bivših jugoslovanskih republik, ki so to pot uspešno pre-
hodili in izpolnili pogoje za opravljanje zdravniške službe v 
Sloveniji. Zaradi zahtevnosti in dolgotrajnosti postopka smo 
vsakemu zainteresiranemu zdravniku podrobno, pa tudi re-
alno  pojasnili postopek,  pogoje in možnosti  za zaposlitev 
v naši državi. 

Ob sodelovanju na sejmu smo se po zaprtju sejemskega 
prostora  prepustili tudi obisku Sarajeva. Sarajevo je multi-

Sejemsko dogajanje v olimpijski dvorani Zetra

Na sejem smo se pripravili s predstavitvenim gradivom, teh-
nično opremo in spominki za obiskovalce. Za predstavitev 
Splošne bolnišnice Celje na sejmu smo pripravili brošuro, v 
kateri smo predstavili vse medicinske oddelke in dejavnosti, 
ki se izvajajo v bolnišnici. Obiskovalcem smo na ogled po-
nudili tudi monografijo, ki je nastala ob 120-letnici bolnišni-
ce. Za informacije o zaposlovanju zdravnikov tujcev pa smo 
pripravili natančen povzetek postopka zaposlitve tujega 
zdravnika v Republiki Sloveniji v   bosanskem jeziku.

Razstavni prostor bolnišnice
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kulturno  mesto z večinskim muslimanskim prebivalstvom, 
ujeto med griče. Pretekla  vojna ga je zelo zaznamovala, v 
mestu so nastala številna prostrana pokopališča, ki pričajo o 
vojnih grozotah in velikih izgubah, še vedno je dosti poruše-
nih in poškodovanih ali delno obnovljenih stavb, ki so ostale 
kot neme priče in  spomeniki krvavim vojnim dogodkom. 
Napotili smo se na ogled tunela, ki so ga med vojno izkopali 
pod letališko stezo, in po katerem je potekala oskrba mesta 
pa tudi pretok ljudi, vendar zaradi pozne ure na žalost ni bil 
več odprt za obiskovalce. Zato pa smo se lahko sprehodili 
po Baščaršiji in si po napornem dnevu privoščili znane bo-
sanske specialitete – čevapčiče, kajmak in  burek.

Med stanovanjskimi naselji posejana bela grobišča

Hiša s tunelom – edini izhod iz Sarajeva v času vojne

Baščaršija

Čakala nas je še pot domov, vožnja skozi slikovito pokra-
jino  Bosne in Hercegovine, prvi letošnji naval komarjev, ki 
nas je ujel ob postanku  na bencinski črpalki ter vrnitev v 
Celje v zgodnjih jutranjih urah. Sodelovanje na sejmu nam 
je dalo nekaj informacij  o možnih kadrovskih potencialih v 
Bosni in Hercegovini   in priložnosti, da jih vključimo v svojo 
sredino.

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

VICI
ŠTAJERSKA NARODNA
“Kaj reče Štajerec, ki pade v Dravo?”
“To še spijemo in gremo!”

SLIKE
Družina Novak je na dopustu obiskala slikarsko 
razstavo. Skupino v kateri je bila tudi naša družina, 
je vodil kustos. Že pri prvi sliki se je oglasila gospa 
Novakova in presenečeno rekla:
“O, Michelangelo!”
“Ne, gospa, to je Schiele!” je rekel kustos.
“A tako?”
Prti naslednji sliki se je zopet oglasila:
“O, Leonardo da Vinci!”
“Ne, gospa, to je Ivana Kobilca!”
Gredo dalje in gospa Novak se zopet oglasi:
“To je pa sigurno Picasso!”
“Ne gospa, to je ogledalo!”
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Poslovanje.bolnišnice.v.prvih.
petih.mesecih.leta.2008
V prvih petih mesecih letošnjega leta ugotavljamo, da viši-
na prihodkov ne pokriva vseh stroškov. Tako smo v prvem 
trimesečju letošnjega leta ocenili negativni poslovni izid v 
višini 80.504 EUR, podoben trend izkazujemo tudi v zadnjih 
dveh mesecih. 

Pri presoji poslovnega izida v letošnjem letu je potrebno 
upoštevati, da gre za oceno rezultata, saj je prihodek s stra-
ni ZZZS ugotovljen na osnovi obstoječe pogodbe z ZZZS 
2007. Od 1. 4. 2008 bo veljala nova pogodba. Osnova za to 
pogodbo sta sprejeti Splošni in Področni dogovor 2008 za 
bolnišnice. Splošni dogovor je bil sprejet v začetku letošnje-
ga junija, Področni dogovor za bolnišnice pa je v fazi pripra-
ve. Predvidevamo, da bo Področni dogovor za bolnišnice 
pripravljen do konca julija, v septembru pa bi lahko z ZZZS 
sklepali nove Pogodbe 2008, ki bodo imele po ustaljeni 
praksi veljavo za »nazaj«. Slednje  vnaša določeno nego-
tovost v poslovanje, kajti spremembe pogodbenih vrednosti 
prinašajo tudi spremembe v obsegu programov, ki pa jih je 
potrebno ob koncu poslovnega leta doseči v celoti.  

Najbolj aktualno vprašanje v okviru vsakoletnih dogovarjanj 
med partnerji v zdravstvu (Ministrstvo za zdravje, ZZZS, 
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije) je razdelitev do-
datnih finančnih sredstev za izvajanje novih programov oz. 
za širitve programov. Glede na sprejeti Splošni dogovor je 
SB Celje že pridobila skupaj 860.000 EUR  finančnih sred-
stev za izvajanje novih zdravstvenih programov, za katere 
smo dobili odobritve Zdravstvenega  sveta (kifoplastika, 

ABC POSLOVANJA

enota možganske kapi, PTA posegi, remicade). Poleg tega 
pričakujemo še nekatere širitve programov na področju 
dolgih čakalnih dob, predvsem na področju  specialistične 
ambulantne dejavnosti. 

Kljub povečanim obsegom programov, za katere ocenjuje-
mo, da bodo imeli pozitiven vpliv na poslovanje bolnišnice, 
pa ostaja zaskrbljenost zaradi naraščajočih stroškov. Pri 
tem ugotavljamo trend naraščanja dveh največjih skupin 
stroškov: stroškov dela in stroškov zdravstvenega materi-
ala. Zahteve po uvajanju standardov kakovosti vplivajo na 
potrebe po uvajanju novih, dražjih materialov in  dodatnih 
zaposlenih. Na nekaterih področjih prihaja do kroničnega 
pomanjkanja ključnih kadrov, kar vodi do dodatnega obre-
menjevanja obstoječih delavcev in iskanja drugih, praviloma 
dražjih oblik dela. Določeno negotovost v poslovanje vnaša 
tudi uvedba novega plačnega sistema, ki zahteva  zagotovi-
tev finančnega pokritja, za kar pa še ni dorečenih osnov. 

K naraščajočim stroškom poslovanja dodatno prispeva še 
dvig cen zaradi inflacijskih gibanj, katerim pa ne sledijo 
ustrezna pokritja s strani ZZZS.    To se ne izkazuje samo 
na področju zdravstvenega materiala, ki predstavlja relativ-
no velik delež vseh stroškov poslovanja (22 %). Rast cen, 
ki negativno vpliva na poslovanje, se izkazuje tudi na dru-
gih področjih, npr. na področju stroškov energentov, kjer je 
v letošnjem letu prišlo do okrog 30-odstotnega dviga cen 
električne energije in zemeljskega plina. 

Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Ekonomsko finančna služba

Nacionalna.anketa.o.izkušnjah.
odraslih.pacientov.v.bolnišnicah
Konec leta 2007 je potekala nacionalna anketa o izkušnjah 
odraslih pacientov, v kateri je sodelovala tudi naša bolnišni-
ca. Vprašanja so postavljena tako, da merijo subjektivne iz-
kušnje pacientov, ki so jih imeli v času zdravljenja, ne merijo 
pa izidov zdravljenja. 

Rezultati so prikazani le v grafični obliki, za kar so se na 
Ministrstvu za zdravje odločili zaradi lažje razumljivosti in 
preglednosti. Številčne  rezultate bi si namreč laična javnost 

lahko statistično neustrezno razlagala in iz tega izpeljala 
neutemeljene sklepe. Vprašalnik je izpolnilo skupno 500 
pacientov, od tega 200 na kirurških oddelkih, 200 na inter-
nističnih oddelkih in 100 na ginekologiji, predvidoma dan 
pred odpustom. 

Za lažje razumevanje tabel je potrebno vedeti, da kvadratek 
pomeni povprečno vrednost ocene, daljice na obeh straneh 
prikazujejo 95 % interval zaupanja za oceno povprečne 
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vrednosti. Zeleno polje predstavlja 25 % celotnega vzorca 
bolnišnic, iz katerih so bili pacienti glede na ocene najbolj 
zadovoljni. Oranžno polje predstavlja razpon ocen sredin-
skih 50 % bolnišnic. Rdeče območje pa predstavlja razpon 
ocen 25 % bolnišnic z najmanj zadovoljnimi pacienti.

Iz grafa je razvidno, da smo v skupni oceni uvrščeni na dva-
najsto mesto od triindvajsetih bolnišnic, kar je kljub izključni 
grafični predstavitvi podatkov mogoče enostavno ugotoviti, 
saj so bolnišnice razvrščene po padajočem vrstnem redu. 
Splošna skupna ocena za leto 2007 je nekoliko višja kot za 
leto 2006 in znaša 90,9. 

Pri oceni sprejema v bolnišnico smo v skupni razvrstitvi ne-
koliko slabši. Skrajšati bomo morali postopek od sprejema 
do namestitve v bolniško posteljo. Pacienti si želijo tudi manj  
sprememb predvidenega datuma za sprejem v bolnišnico. 

Na končno skupno oceno največ vplivata sklopa o delu 
zdravnikov in medicinskih sester, ki imata največ vprašanj, 
medtem ko so drugi sklopi sorazmerno manj pomembni. 

Pacienti so bili nekoliko manj zadovoljni z obravnavo s stra-
ni zdravnikov, saj smo  tukaj uvrščeni na rdeče polje.Paci-

enti so delo medicinskih sester ocenili dokaj dobro, saj je iz 
grafa razvidno, da smo v slovenskem prostoru uvrščene na 
osmo mesto. Izboljšati bo potrebno predvsem razmere za 
doseganje zasebnosti pacientov tako pri viziti, pogovoru kot 
izvajanju negovalnih postopkov.

V sklopu vprašanj »vaše zdravljenje« pacienti najslabše 
ocenjujejo pojasnjevanje razlogov za jemanje zdravil, med-
tem ko so zelo dobro ocenili odziv zdravnikov in medicinskih 
sester v primeru reševanja pritožb. Naslednji sklop vprašanj 
je zajemal oceno »bolnišničnega okolja«, kjer smo uvrščeni 
okoli petnajstega mesta. Pacienti ocenjujejo, da so se pre-
večkrat zbujali zaradi hrupa, ki ga je povzročalo zdravstve-
no osebje. Pri odpustu iz bolnišnice so najmanj zadovoljni 
s količino informacij, ki jih dobijo o zdravilih, ki jih morajo 
jemati po odhodu domov. 

Izkušnje pacientov so objektivno merilo obravnave pacienta 
in dajo dobre usmeritve za nenehno izboljševanje uspeš-
nosti delovanja bolnišnice, ker vprašanja obravnavajo spe-
cifične procese. Pacienti so ocenili svoje izkušnje, zdaj pa 
je naša stvar, kaj bomo naredili s temi rezultati. Medicinske 
sestre načrtujemo izboljšave pri sprejemu pacientov v bol-
nišnico, kar pa nam bo uspelo le v sodelovanju z vsemi za-
poslenimi v bolnišnici.

Hilda Maze, univ. dipl. org.
Služba zdravstvene nege

VIC
ALTERNATIVA
Sin je vprašal očeta:
“Ali želiš, da ti povem, kako sem se vozil s skuterjem 
po mestu ali boš to raje prebral jutri v časopisu?”
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S.seje.Sveta.zavoda
Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje je na 18. redni seji 
dne 27. 5. 2008 poleg poročila o poslovanju v prvem tri-
mesečju letošnjega leta sprejel tudi rebalans investicijskega 
načrta 2008 za povečanje ocenjene vrednosti CT aparata. 
Člani Sveta zavoda so ponovno odprli razpravo o čakalnih 
dobah, predvsem o podaljšanju čakalnih dob za CT pre-
iskave ter endoproteze kolka in kolena, kjer so čakalne 
dobe najdaljše. Strokovna direktorica je kot glavni razlog 
navedla pomanjkanje anesteziologov in pojasnila, da se s 
tem soočajo tudi druge slovenske bolnišnice. Člani Sveta 
zavoda so sprejeli predlog, da se pripravljenost na domu 
za zdravnike na urološkem oddelku spremeni v dežurstvo 
in sprejeli Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o 

določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se oprav-
ljata dežurstvo in pripravljenost. Na seji Sveta zavoda je ko-
ordinatorka za transplantacijo podala poročilo o transplan-
tacijski dejavnosti v bolnišnici in poudarila, da bo potrebno 
v donorsko dejavnost vključiti izvajalce drugih dejavnosti. 
Člani Sveta zavoda so vodstvu bolnišnice naložili, da do 
naslednje seje pripravi poročilo in predstavi prizadevanja v 
zvezi z uveljavljanjem nacionalnega programa kakovosti v 
bolnišnici, pripravi poročilo o problematiki skrajševanja ča-
kalnih dob in čakalnih vrst ter pripravi vizijo in razvoj infor-
macijske tehnologije ter videnje, kdaj in na kakšen način se 
bo celjska bolnišnica povezovala z ostalimi bolnišnicami v 
Sloveniji.

Selitev.uprave.
Potem, ko se je srednja zdravstvena šola pred dvema leto-
ma izselila iz prostorov nad bolnišnično kuhinjo,  je bolnišni-
ci ostal prostor, primeren za nemedicinsko dejavnost. 

Odločili smo za prenovo prostorov, ki so bili zadnjih 30 let 
slabo vzdrževani, saj se je izgradnja nove srednje zdrav-
stvene šole vseskozi  odmikala v prihodnost. V letošnjem 
avgustu bo prenova prostorov zaključena in imamo že pod-
pisano pogodbo za nabavo in montažo dela pohištvene 
opreme. Delno pa bodo upravne službe (direkcija, kadrov-
ska ter finančna služba)  preselile sedanjo opremo. Vseh 
50 uslužbencev, ki  trenutno  delajo v najetih prostorih na 
Gregorčičevi 5 in 7, se bo predvidoma  v nove prostore pre-
selilo v mesecu oktobru. 

Med prenovo smo zamenjali  vsa okna na sedanji upravi, 
kot tudi na delu lekarne. Celotna stavba  bo toplotno izolira-
na. Notranji prostori bodo ohlajevani in ogrevani s konvek-
torskim načinom (z »radiatorji«, v katere v poletnih mesecih 
dovajamo hladno vodo). V celoti so zamenjane tudi  elektro- 
in strojne instalacije ter informacijsko omrežje.
 
Istočasno vas obveščamo, da se bo zaradi uspešne izved-
be javnega naročila za opremo konec leta lahko tudi Der-
matovenerološki oddelek selil v novozgrajene  prostore nad 
Ortopedskim oddelkom. Za Oddelek za medicinsko rehabi-
litacijo ter Lekarno pa se je javno naročilo zapletlo in zato 
selitev predvidevamo šele v prvih mesecih  naslednjega 
leta. Novi pomožni agregat 1 MVA pa bo  zagotavljal večjo 
varnost napajanja bolnišnice z električno energijo ob more-
bitnih izpadih zunanjega omrežja že v jesenskem obdobju. 

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

Ker gre za prenovo in ne novogradnjo, smo morali nove 
prostore prilagoditi  obstoječim nosilnim elementom. Ce-
lotna površina  nove uprave znaša 930 m2, investicijo je 
financiralo Ministrstvo za zdravje in znaša skupaj z grad-
beno-obrtniško-instalacijskimi deli in opremo 732.200 EUR. 

VIC
AVTORADIO
Moški parkira avto na parkirišču in nanj nalepi listek:
»NE VLAMLJAJ, NIMAM AVTORADIA!«
Ko se vrne na parkirišče, na tleh najde listek, na 
katerem piše:
»NE SEKIRAJ SE, GA BOMO ŽE ZMONTIRALI!«
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Klimatizacija.prostorov
V vročih poletnih dneh, in še posebej v bolnišnicah, postaja 
klimatiziranje prostorov čedalje večja nujnost in ne razkošje. 
Tako se tudi pri nas v bolnišnici vsako leto srečujemo s pro-
blemi bodisi prevročih ali ne dovolj prezračevanih prostorov 
oziroma z zahtevami po čim ugodnejših bivalnih in delovnih 
razmerah, tako za bolnike kot tudi za zaposlene. Pri tem pa 
ne smemo pozabiti vsaj nekaj ključnih stvari:
- razlika med notranjo temperaturo prostora in zunanjo 

naj v nobenem primeru ne presega 6 stopinj Celzija;
- s senčili (po možnosti zunanjimi) poskušajmo kar najbolj 

preprečiti sevanje sonca v prostor; 
- za kratek čas nadzorovano odpirajmo okna zaradi iz-

menjave zraka, še posebej v jutranjih urah;
- zapirajmo vrata, da preprečimo vdor vročega zraka v 

prostor; 
- ne izpostavljajmo se neposrednemu pihanju hladnega 

zraka  iz  hladilnih šob;
- pri hlajenju s t. i. »split« napravami poskušajmo prostor 

ohladiti, preden ga začnemo uporabljati; 
- takoj po uporabi izključimo naprave, ki pripomorejo k 

toplotnemu sevanju (luči, računalnike); 
- hladilnike nastavimo na optimalno in ne maksimalno 

hlajenje; 
- povečajmo uživanje hladnih  napitkov.

Poleg zdravstvenih težav, ki se lahko pojavijo pri pretiranem 
hlajenju v  poletnih mesecih (prehladi, revmatizem ...), upo-
raba klimatskih naprav v čedalje večjem obsegu škodljivo 
vpliva tudi na okolje. Pri proizvodnji električne energije se 
namreč ustvarjajo toplogredni plini, ki uničujejo ozonsko 
plast. Plin (freon), ki se uporablja kot hladilno sredstvo v 
kompresorjih hladilnih naprav, prav tako pri izpustu v okolje 
uničuje ozon. V bolnišnici porabimo že skoraj polovico elek-
trične energije za prezračevanje in hlajenje (cca 300.000 

Preselitev.
diabetološke.
ambulante

evrov), da ne omenjamo  stroškov za vzdrževanje klimat-
skih naprav (cca 80.000 evrov). Tukaj je še cca 10 m3  
odpadnih filtrov, ki gredo na deponijo. Omenim naj še, da 
vztrajnost centralnih klimatskih naprav (novi del bolnišnice) 
ne omogoča »a la carte« regulacije temperature za vsake-
ga posameznika. 
Morda sem vas opozoril na kakšno podrobnost, ki nam 
lahko omogoči varčevanje ob nezmanjšanem udobju. Pred-
vsem pa vam želim čim bolj vroč dopust in čim manj vročine 
na delovnem mestu.

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

Diabetološka ambulanta se je 9. junija iz prostorov na bol-
nišnični polikliniki preselila na novo lokacijo. Ta je v starem 
delu bolnišnice, na začetku trakta, v katerem je bil pred pre-
selitvijo Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo.
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15..strokovno.srečanje.ekonomistov.v.zdravstvu:

Sodobni.vidiki.vodenja.v.
zdravstvu
V Termah Ptuj je 22. in 23. maja potekalo 15. strokovno 
srečanje ekonomistov v zdravstvu. Letošnja tema srečanja 
je bila »Sodobni vidiki vodenja v zdravstvu«. Program 
srečanja je bil vsebinsko bogat,  predavatelji pa so s svojimi 
pogledi in izkušnjami vzpodbudili občinstvo h konstruktivnim 
odzivom na njihova predavanja, kar je srečanju dodalo še 
posebno dinamiko. 

Letošnji predavatelji so bili (vrstni red naveden po programu 
srečanja): 
mag. Franc Hočevar, Urad predsednika Republike 
Slovenije, Samo Fakin, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, mag. Peter Pustačnik in dr. Boštjan Aver, 
Vzajemna, Zdravstvena zavarovalnica, Andrej Kovačič, 
Ekonomska fakulteta in Tomaž Rusimovič, UKC Ljubljana, 
Primož Bitenc, Mitja Cimerman, AT Adria, mag. Marjan 
Ferjanc, Splošna bolnišnica Celje, Zofija Mazej Kukovič, 
Ministrstvo za zdravje, Tatjana Fink, TRIMO d. d. Trebnje, 
Metka Petek Uhan, Zdravstveni dom Ptuj, Mira Retelj, 
Splošna bolnišnica Novo mesto, Liljana Grosek, Celjske 
lekarne. 

Narediti povzetek dvodnevnega srečanja v nekaj stavkih 
je nemogoče, zato bom v nadaljevanju navedla tiste misli, 
ki so se meni osebno najbolj vtisnile v spomin oz. so se 
jih predavatelji vedno znova dotikali v svojih predavanjih in 
pisnih gradivih.

Zdravstveno varstvo posega v življenje vsakega 
posameznika, njegove družine in družbe kot celote. Deluje 
24 ur na dan in 365 dni na leto. Kakšno je to zdravstveno 
varstvo, zanima posameznika, zdravnike, medicinske sestre 
in druge, ki delajo v zdravstvu. Za zdravstvo se močno 
zanimajo politične stranke, z zdravstvom se ukvarjajo 
tudi gospodarski subjekti, za njega je zainteresirana 
vlada, država in vedno bolj tudi civilna družba. Interesi 
vseh naštetih so v večini ciljev pokriti. Mnogi interesi med 
njimi so si nasprotujoči predvsem v tistem delu, ko gre za 
pravice in za izvajalce zdravstvenih storitev na eni strani ter 
interese, ki jih zastopajo lastniki kapitala in tako imenovani 
delodajalci na drugi strani. Zdravstvo je zanimiv sistem tudi 
zato, ker se ukvarja s človekom v stiski. Kadar si v stiski, si 
pripravljen storiti mnogo več in na drugačen način, kot sicer. 
Če gledamo zdravstvo po izvajalski plati, ima to izredno moč  
in vpliv, tako neposredno pri odločanju v politiki, kot tudi pri 
ustvarjanju splošnega mnenja in razpoloženja. Zdravstvo kot 
sistem in politika imata neverjetno tesno zvezo in sta močno 

prepletena. Po ustavi je pravica do zdravstvenih storitev 
temeljna pravica in je kot taka formalno močno zaščitena. V 
naši družbi so vsi zavarovani na tak ali drugačen način. Imamo 
tako imenovano nacionalno zdravstveno varstvo. Razvite 
civilizirane družbe, med katere sodi tudi naša, stremijo k 
zdravstvenemu varstvu, v katerem so zdravstvene koristi 
in ekonomska bremena porazdeljena pravično in pošteno. 
Tako zdravstvo se oblikuje po temeljnem načelu, to je po 
načelu  solidarnosti na javni račun. Posledica take napredne 
ureditve je, da so zahteve prebivalstva nesorazmerne z 
njihovimi potrebami in predvsem z možnostmi. Potrebe 
po zdravstvenih storitvah se povečujejo hitreje tudi zaradi 
določenih strukturnih sprememb in staranja, zaradi 
neprimernega življenjskega sloga in v nekaterih okoljih 
tudi zaradi globalizacije informacije o standardu zdravja 
in kakovosti življenja. V ta kontekst povečevanja potreb 
sodijo tudi nekateri nasilni posegi farmacevtske industrije, 
nekorekten marketing, lansiranje lažnih pričakovanj o 
večnosti življenja, nove tehnologije, ki posegajo v genetsko 
strukturo, nove diagnostične naprave, ki se osredotočajo na 
bolezni ozkega spektra in še kaj. Zaradi nesorazmernosti 
med povpraševanjem in možnostmi financiranja, so 
temeljna vprašanja:

-	 Kako razmejiti resnične zdravstvene potrebe, ki 
bodo omogočene in dostopne vsakomur v okviru 
sistema zdravstvenega varstva neke države, na 
temeljih solidarnosti in tudi vzajemnosti?

-	 Kako financirati učinkovito zdravstveno varstvo, ki 
bo zagotavljalo kakovosten in učinkovit zdravstveni 
sistem? 

Temeljni okvir za delo managementa v zdravstvenem 
zavodu (tako kot tudi v drugih okoljih) je delovanje na 
naslednjih segmentih: 

-	 organiziranje: to izhodišče je vedno povezano z 
vprašanjem, kako kaj narediti; 

-	 načrtovanje: temeljno izhodišče pri načrtovanju je 
vedno pacient in njegove koristi;

-	 vodenje: glavni vir javnega zdravstvenega zavoda 
so ljudje in njihovo znanje;

-	 preverjanje učinkovitosti: upravljanje s pomočjo 
ciljev pomeni za zdravstveni zavod, da je delo 
opravljeno in tudi izmerjeno. 

Opisani delokrog se vedno pojavlja v soodvisnosti od 
poslanstva, od jasno začrtane vizije in preverljivih ciljev. 
Naloge, ki sledijo tem izhodiščem, zlasti njihovo izvajanje, 
pa pomenijo delo v pravem pomenu besede. 
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Torej kakšen naj bo management v 
zdravstvu v prihodnje? 
Ne gre samo za znanje, gre tudi za 
lastnosti. Vendar je kljub temu znanje 
ključno in to zlasti tisto, ki bo omogočalo 
novo procesiranje dela v zdravstvu, 
smiselno in mrežno povezovanje 
različnih virov (človeški, tehnološki, 
prostorski, finančni, informacijski) ne 
samo znotraj organizacije, temveč tudi 
širše v kontekstu procesov zdravstvene 
storitve v okolju. Pokazalo se bo, da 
je znanje in izkušnja zunaj ozkega 
pojma zdravstvo ključna prednosti 
pri moderiranju problemov internih 
konfliktov in pri povezovanju resursov. 
Vodenje, ki bo temeljilo na odzivnosti 
odnosov v neposrednem okolju, se 
bo pokazalo kot bistvena prednost. 
Management, ki bo znal povezovati in upoštevati interese 
civilne družbe v ožjem in širšem okolju izvajanja zdravstvene 
storitve, bo učinkovitejši in skladnejši s pričakovanji ter cilji, 
ki jih mora doseči. Kar pa se tiče lastnosti, bodo zmagali 
predani vizionarji, ki so pripravljeni na sodelovanje, ki je 
usmerjeno k ljudem, ki bodo znali uveljavljati timsko delo 
in zagotoviti pravo mero avtonomije. Zanesljivo pa ne bo 
mesta za diktatorje, za neprijazne ljudi, za egocentričnost 
in za tiste, ki odklanjajo kakršno koli obliko kooperativnosti. 
To velja za vodje tako v ambulanti, na oddelku v bolnišnici, 
v lekarni, pa tudi za tiste v državni upravi in za politike, ki se 
ukvarjajo z zdravstvom in njegovim sistemom.

Kakšno bo finančno okolje delovanja managementa v 
zdravstvu v prihodnje?
Projekcija poslovanja ZZZS-ja v naslednjem obdobju 
je ob predpostavki, da se ZZZS ne bo smel zadolževati, 
da se prispevna stopnja ne spreminja, prav tako tudi ne 
pravice pacientov, takšna, da je mogoče zagotoviti stabilno 
financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja  (brez 
primanjkljajev in brez presežkov), le tako, da se za dodatne 
programe namenijo le sredstva presežkov iz leta 2007. 
Predvideva se namreč, da bo ZZZS v naslednjih štirih letih 
posloval celo s primanjkljajem, ki pa ga bo lahko pokril s 
sredstvi nerazporejenega presežka in rezervacij iz prejšnjih 
let. Ta projekcija opozarja tudi na to, da v teh letih ne bo 
mogoče namenjati posebnih sredstev za širitve programov 
oz. uvajanja novih metod zdravljenja ali zdravil. 

In kje iskati konkurenčne prednosti lastnega zavoda?
- V boju za konkurenčnost poslovanja so edino trajno 
konkurenčno orožje organizacije njeni kadri in njihova 
znanja. Kadri, ki so širše izobraženi, imajo poslovna znanja 
in razumejo vlogo poslovnih procesov ter znajo neposredno 
uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo.        
- Informacijska tehnologija pomeni ključno tehnologijo in ima 

najpomembnejšo vlogo pri prenovi poslovnih procesov. Pri 
tem pa se je potrebno zavedati, da naložbe v informatiko, 
brez prenove procesov, vplivajo zgolj na učinkovitost, nimajo 
pa želenega vpliva na uspešnost poslovanja. 
- Procesna organizacija, ki omogoči usmeritev k 
zadovoljnemu uporabniku storitev, skrajševanju ciklusa 
zdravljenja in racionalizacijo poslovanja, je tista organizacija, 
ki bi morala postati naš cilj. 
- Izboljševanje kakovosti; kakovosti ne moremo uganiti, 
pač pa jo moramo ugotoviti. Ugotoviti moramo, kaj je 
dobra izkušnja. Uvajanje sistema kakovosti pomeni urediti 
notranje poslovanje v zavodu, vzpostaviti red in odgovornost 
ter to stanje vzdrževati in izboljševati. S tem se lahko 
zavod prilagaja zahtevam uporabnikov (bolnikov), poveča 
produktivnost, ugotavlja in zmanjšuje stroške, vpelje  sistem 
inovativnosti in stalno razmišlja o izboljšavah. 

Ali bodo zavodi izpolnili svoje poslanstvo in dosegli 
želeno raven kakovosti, je odvisno predvsem od ljudi, od 
zaposlenih v zavodu – od direktorja kot najbolj odgovorne 
osebe do zadnjega zaposlenega v zavodu. Vsak je dolžan 
izpopolnjevati svoje znanje in svojo usposobljenost ter 
zavestno ravnati in delovati v duhu kakovosti. Uvajanje in 
vzdrževanje vpeljanega sistema kakovosti torej pomeni 
tudi kakovostni premik v odnosu med zaposlenimi. Samo 
zadovoljni zaposleni lahko svoje delo opravljajo dobro in le 
dobro opravljeno delo je temelj zadovoljstva bolnikov.

Izzivov v zdravstvu je veliko, časa za  razmišljanje, kako 
se na njih odzvati, pa malo. Kot je bilo zapisano v začetku 
– zdravstveno varstvo posega v življenje slehernega 
posameznika, tudi nas samih – najbolj  takrat, ko smo v 
vlogi pacienta in s tem tudi najbolj ranljivi. 

Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
Ekonomsko finančna služba
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MI, VI, ONI

Doc..dr..Branko.Lobnikar

Branko Lobnikar

Po prvomajskih praznikih je delovno mesto pomočnika 
direktorja in vodje kadrovske službe nastopil povsem nov 
član vodstvene ekipe bolnišnice, doc. dr. Branko Lobnikar. 
Visokošolski učitelj, v prostem času podpredsednik stranke 
Zares in še kaj, je nekaterim bolj, drugim spet manj znan. 
Zase pravi, da je človek dojemanja in ne sojenja, zato si v 
času svojega službovanja v bolnišnici ni ustvaril še nobene 
sodbe. Da je prišel v zahtevno delovno okolje, polno različ-
nih potencialov, a žal tudi z veliko človeškimi ovirami na poti 
razvoja teh potencialov pa so prvi vtisi poldrugega meseca 
službovanja pri nas. Delati dobro in pri tem užaliti čim manj 
ljudi je vodilo, po katerem se ravna že vse življenje.        

Branko Lobnikar je Savinjčan. Korenine ima v Preboldu v 
Savinjski dolini  oziroma v Mariji Reki, najprej šola in nato 
zaposlitev pa sta ga kaj kmalu zanesli v Ljubljano, kjer je 
preživel skoraj polovico svojega življenja. Delovno kariero 
je po končani Srednji policijski šoli začel na Ministrstvu za 
notranje zadeve kot policist in kriminalist, šolanje pa ob delu 
nadaljeval na Fakulteti za družbene vede, kjer je diplomiral 
iz sociologije. Kot državni uradnik je še naprej služboval na 
ministrstvu, delovanje na tedanji Višji šoli za varnostne vede 
(v okviru MNZ) pa ga je vedno bolj usmerjalo v akademske 
vode. S kadrovskim menedžmentom se je začel spogledo-
vati med  raziskovalnim delom na Fakulteti za varnostne 
vede Univerze v Mariboru, zato je bila to tudi tema njegove 
magistrske in doktorske raziskave. Na mariborski univerzi 
je bil izvoljen v naziv docenta.

Kot se za kadrovskega menedžerja spodobi, je zanj največ-
ji izziv delo z ljudmi. Kako v njih najti znanje in spodbuditi 
voljo za delo, je ena izmed nalog, s katerimi se bo ukvarjal 
v prihodnje. Ker se je s kadrovskim menedžmentom do se-

daj ukvarjal predvsem kot raziskovalec, novo delo sprejema 
kot prvovrsten izziv tudi zato, ker bo skozenj lahko svoje 
znanje poskušal vsaj delno tudi udejanjiti. Zaveda se, da 
je okolje, v katerega je prišel, zahtevno, veliko in polno raz-
ličnih interesov. V nov izziv se ni podal z zavezanimi očmi. 
Ugotovitev, ki je nastala na podlagi prvih poizvedb in se je 
izoblikovala v misel, da je bolnišnica organizacija, v kateri 
je zaposlenih veliko zvezd, želi s svojim delom v prihodnjih 
letih spremeniti in iz moštva zvezd zgraditi zvezdno moštvo. 
Tudi za bolnišnico namreč velja dejstvo, da je organizacija 
tako dobra, kot so dobri vsi njeni zaposleni. Zato je treba 
izpolniti pogoje za kadrovski razvoj prav vseh. Prepričan je, 
da bodo novo delovno okolje in delovni izzivi tudi njega spet 
stimulirali k učenju, iskanju novih znanj in veščin. In po ob-
dobju poučevanja drugih se tega časa že veseli.
Ob delu vodje kadrovske službe bo Branko Lobnikar še na-
prej delal s študenti varstvoslovja, menedžmenta in organi-
zacijskih ved, vendar pa bo svoja predavanja omejil zgolj na 
podiplomski študij. V tem prepoznava učinkovito možnost 
dopolnjevanja ter interakcije teorije in prakse, ki lahko kori-
sti tako bolnišnici kot študentom.
V zadnjem času smo v medijih Branka Lobnikarja lahko pre-
poznali tudi kot predsednika celjske Zares, zato v pogovoru 
ni izostalo niti vprašanje o njegovi politični aktivnosti. 
»V prostem času (še) ne igram golfa. Zaradi tega sem se 
pred kratkim odločil, da se pridružim novemu političnemu 
gibanju, ki temelji na konceptu samoomejevanja, osebne 
odgovornosti in aktivnega državljanstva. To pa pomeni, 
da iskreno verjamem, da politika ne sme posegati v vsako 
poro vsakdanjega življenja, saj namen politike ni, da je vse-
prisotna in nadvse pomembna«, pove, a v isti sapi doda, 
da je čisto »zaresni« politik, vendar takrat, ko ni pomočnik 
direktorja. Njegova profesionalna integriteta mu ne dovo-
ljuje, da bi njegovo politično prepričanje prevladovalo nad 
strokovnim znanjem. Ker pa bolnišnica deluje v določenem 
družbenem in s tem tudi političnem okolju, bi bilo zanikanje 
pomena politike nespametno, prav tako pa bi prevladovanje 
politike pomenilo na dolgi rok škodo, ki je bolnišnici ne želi. 
Svoje politično delovanje tako ponazarja z mislijo – »živim 
za politiko, a ne od politike«.

Po vsem povedanem je bilo vprašanje o tem, kaj počne v 
prostem času, kar malo »mimo«. To mi je povedal tudi nje-
gov pogled. No, kolikor mu ga le ostane, ga seveda preživi 
s svojo družino, katere središče je še ne dveletni sin Ma-
tevž. Deset let je sprostitev in energijo nabiral skozi trening 
borilnih veščin, sedaj ga je zamenjal za gore, naravo. 

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje
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Strateški.razvoj.kadrov.v.
Splošni.bolnišnici.Celje
Odgovorne organizacije vedno bolj dobesedno in vedno bolj 
resno upoštevajo dejstvo, da so zaposleni najpomembnejše 
premoženje, ki ga organizacija ima. Če želi biti katerokoli 
podjetje dolgoročno uspešno, je učinkovito upravljanje z 
zaposlenimi ključ do njegovega uspeha. Ta uspeh je najlažje 
doseči, če so kadrovska politika in postopki v organizaciji 
tesno povezani in predstavljajo glavni prispevek k doseganju 
skupnih ciljev in strateških planov. Še posebej to velja za 
bolnišnico: zaposleni so najpomembnejši vir v organizaciji. 
Temeljna predpostavka, ki pa ob tem mora biti izpolnjena, je, 
da so kadrovska politika in kadrovski programi vpeti v strateške 
cilje bolnišnice in njene poslovne načrte.
V Splošni bolnišnici Celje bomo v okviru kadrovske dejavnosti 
sledili štirim ciljem: strateški integriranosti, osebni zavzetosti, 
fleksibilnosti ter kakovosti. 
Strateško integriranost razumemo kot popolno vpetost 
kadrovske dejavnosti v proces strateškega planiranja. Kadrovska 
dejavnost mora biti usklajena z ostalimi funkcionalnimi področji 
na vseh ravneh v bolnišnici, pri čemer neposredni vodje 
(na primer predstojniki oddelkov, glavne medicinske sestre 
oddelkov) sprejemajo postopke kadrovskega menedžmenta in 
jih uporabljajo pri svojem vsakdanjem delu. Kadrovska služba 
v takšnem sistemu izvaja skupne kadrovske procese (na 
primer vse aktivnosti kadrovske evidence), poleg tega pa je 
temeljna naloga vodstva kadrovske službe zagotoviti, da bodo 
neposredni vodje imeli vse potrebne pristojnosti za izvajanje 
kadrovske politike. 
Naslednji cilj, ki je po moje osrednjega pomena, je osebna 
zavzetost zaposlenih. Vodenje in upravljanje medsebojnih 
odnosov v Splošni bolnišnici Celje mora privesti do rezultata, 
da se bodo zaposleni čim tesneje povezali in poistovetili 
z bolnišnico in dosegli takšno vedenje, ki bi privedlo do 
učinkovitega dela. Ta cilj pa je mogoče doseči samo s skrbnim 
načrtovanjem upravljanja organizacijske kulture v bolnišnici, 
tako da bo osebna zavzetost postala posledica dobrega 
sodelovanja med soodvisnimi sodelavci.
Fleksibilnost kot cilj kadrovske politike v bolnišnici opisuje po 
eni strani organizacijsko strukturo, ki mora biti spremenljiva 
in dovzetna za inovacije, po drugi strani pa jo povezujemo s 
“funkcionalno fleksibilnostjo”, ki temelji predvsem na primernem 
oblikovanju dela ter razvoja mnogoterih veščin pri zaposlenih. 
Kakovost pomeni zagotavljanje visoke kakovosti storitev, 
visoko kakovost kadrov ter končno tudi visoko kakovostni 
kadrovski menedžment.
Da bi te cilje v celjski bolnišnici lahko dosegli, moramo 
poskrbeti za uspešne in motivirane time zaposlenih, vzpostaviti 
pregledno, učinkovito in ciljno usmerjeno organizacijo ter 
zagotoviti usklajen in dolgoročen razvoj ter profesionalno rast 
zaposlenih in bolnišnice. 
Proces pridobivanja in razvoja kadrov je sestavljen iz nekaj 
ključnih elementov. Na podlagi znanih zahtev, ki izhajajo 

iz profesionalnih standardov dejavnosti ter natančne 
organizacijske usmeritve na podlagi statuta in drugih strateških 
dokumentov v bolnišnici,  mora biti posebna skrb posvečena 
izboru ključnih kadrov na vseh področjih delovanja bolnišnice: 
medicinskem področju, področju zdravstvene nege ter področju 
logističnih in upravljavskih služb. Za ključna delovna mesta je 
potrebno s posebno skrbnostjo opredeliti merila izbora, hkrati 
pa je za vse na novo zaposlene potrebno skrbno pripraviti 
proces uvajanja v novo delovno okolje. Procesa izbora in 
uvajanja morata biti izvedena kakovostno, saj to pomeni 
kadrovski »input« v bolnišnico in tako predstavlja enega od 
ključnih trenutkov pri neprekinjenem procesu zagotavljanja 
kakovosti na področju kadrovske dejavnosti. 
Za učinkovito upravljanje kadrov je potrebno spremljati 
njihov učinek, pri čemer bo potrebno sprejeti dogovor za 
vzpostavitev ciljnega vodenja. Ciljno vodenje predvideva, da 
bodo zaposleni imeli natančno opredeljene letne osebne cilje, 
kar še posebej velja za ključne kadre v bolnišnici, obenem pa je 
treba zagotoviti, da bomo vsaj na pol leta spremljali doseganje 
zastavljenih osebnih ciljev. Proces uvajanja ciljnega vodenja 
predpostavlja stalen in kakovosten dialog med zaposlenimi ter 
jasen model nagrajevanja dobrega dela zaposlenih. V okviru 
ciljnega vodenja pa ne gre le za visoko kakovostno strokovno 
delo, enak pomen je potrebno nameniti tudi stalnemu 
spremljanju zaželenega vedenja zaposlenih, kjer bo (v okviru 
upravljanja organizacijske kulture) potrebno opredeliti ključne 
vrednote delovanja in jih spremljati na letni ravni.
Da bi to lahko dosegli, je ključno, da se večina energije na 
področju kadrovske dejavnosti od kadrovske evidence 
preusmeri v nenehno usposabljanje in razvoj zaposlenih v 
Splošni bolnišnici Celje. Usposabljanje mora temeljiti tako na 
prenosu znanja in veščin, ki so že v bolnišnici (prenos znanj 
med zaposlenimi), kot na kakovostnem načrtovanju in izvedbi 
izobraževanja, pri katerem izobraževalce poiščemo izven 
organizacije. Vse skupaj je potrebno nadgraditi z individualnim 
načrtom izobraževanja zaposlenih, ki ga sestavljajo različni 
viri izobraževanja: od formalnega vključevanja v izobraževalni 
proces do aktivne in pasivne udeležbe na različnih seminarjih, 
simpozijih in konferencah. 
Eden od elementov za doseganje ključnih ciljev, opisanih na 
začetku prispevka, je tudi izgradnja sistema karier za ključne 
kadre, kjer bo potrebno uskladiti potrebe bolnišnice v Celju 
s pričakovanji zaposlenih v bolnišnici. Vse skupaj  pa mora 
podpirati ustrezen sistem motiviranja in nagrajevanja, ki 
poleg jasnega sistema finančnega nagrajevanja zavzetega 
dela vključuje tudi pregleden sistem nematerialnega 
nagrajevanja, s katerim bo mogoče okrepiti osebni razvoj 
zaposlenih, pomagati zaposlenim pri njihovi samouresničitvi in 
jim zagotoviti takšno delovno okolje, kjer bodo lahko razvijali 
vse svoje profesionalne potenciale.

Doc. dr. Branko Lobnikar, univ. dipl. soc.
Kadrovsko splošna služba
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Dva.srebrna.znaka.regijskega.
Društva.medicinskih.sester,.
babic.in.zdravstvenih.tehnikov
Sredi najlepšega meseca – 12. maja, praznujemo medicin-
ske sestre po vsem svetu svoj praznik – dan medicinskih 
sester. Ta dan se s ponosom oziramo na dosežke minule-
ga dela in radovedno zremo v prihodnost. Namenimo ga, 
poleg prijetnemu druženju, tudi podelitvi priznanj najbolj 
zaslužnim kolegicam na področju zdravstvene in babiške 
zdravstvene nege. 
Letos smo izjemno ponosni, saj sta najvišje priznanje re-
gijskega Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov – srebrni znak, prejeli kar dve naši sodelavki, Mili-
ca Markovič in Adrijana Ocepek, ki se je minulo leto upo-
kojila.

Milica Markovič se je rodila v Žalcu staršem, na katere je bila 
zelo ponosna. Po uspešno opravljeni maturi na I. gimnaziji 
v Celju se je vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce 
v Ljubljani in diplomirala septembra 1970. Po opravljenem 
pripravništvu in strokovnem izpitu se je zaposlila na Gineko-
loško-porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Celje.

tudi koordinatorka za zdravstveno nego za področje gine-
kologije in porodništva.

Bila je nosilka številnih projektov, sprememb, izboljšav na 
Ginekološko-porodniškem oddelku in v celjski bolnišnici. 
Z jasno vizijo o pomembnosti zdravstvene nege, s sposo-
bnostjo dobre organizacije in vztrajnostjo jih je tudi uspešno 
izpeljala.
Vedno poudarja pomembnost razvoja stroke zdravstvene 
nege, strokovnost, poštenost, natančnost, prijaznost, odgo-
vornost, široko znanje in dobre medsebojne odnose. Prav 
tako vedno poudarja visok etični in human odnos do bolni-
ka.
Bila je med pobudnicami dokumentiranja zdravstvene nege 
in negovalne dokumentacije. Ob delu je pridobila dragocene 
izkušnje, ki jih deli z nami. Prav tako je bila mentorica šte-
vilnim medicinskim sestram, imela je številna predavanja o 
etiki in odnosu do bolnika ter o komunikaciji. Pripravljena je 
poslušati sodelavce in poudarja pomen dobrega timskega 
dela.

Milica Markovič z vzornim, doslednim, predanim in pozitiv-
nim delom, predvsem pa s svojimi izkušnjami in modrostjo 
prispeva pomemben delež k ugledu in prepoznavnosti ka-
kovosti zdravstvene in babiške nege v bolnišnici in nasploh. 
V kolektiv pa prinaša optimizem in zagnanost do dela. 

Adrijana Ocepek je bila rojena 1. 9. 1952 in je otroštvo pre-
živela v Šoštanju. Njena prva zaposlitev je bila v Bolnišnici 
Topolšica. Po poroki se je preselila v Maribor in se zaposlila 
v Bolnišnici Maribor na internem oddelku.

Milica Markovič
Na začetku poklicne poti je opravljala delo sobne medicin-
ske sestre in delovne naloge medicinske sestre - inštrumen-
tarke. Svoje delo je opravljala tudi kot vodilna medicinska 
sestra na odseku za patološko nosečnost.
Od leta 1972 in vse do danes pa kakovostno in odgovorno 
opravlja delo glavne medicinske sestre Ginekološko-porod-
niškega oddelka Splošne bolnišnice Celje. Ob tej zadolžitvi 
je bila nekaj let tudi glavna medicinska sestra TOZD-a Cen-
tra za varstvo žena Celje.
Od 1. 1. 1989 do 31. 12. 1989 je uspešno opravljala naloge 
v. d. glavne medicinske sestre TOZD-a bolnišnice. Šest let 
je bila svetovalka za zdravstveno nego, od leta 2000 pa je Adrijana Ocepek ob upokojitvi
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V Mariboru je takrat tudi končala Srednjo zdravstveno šolo. 
Življenjska pot jo je pripeljala v Velenje, kjer si je ustvarila 
lep dom in družino.
Zaradi selitve si je službo začela iskati bližje domu in tako 
nadaljevala svojo poklicno pot v Splošni bolnišnici Celje na 
Nevrološkem oddelku, kjer je nastopila službo 1. 11. 1990. 
Na tem oddelku je ostala vse do svoje upokojitve.
Sestra Adrijana je bila z veliko začetnico Sestra na nevrolo-
škem oddelku. Bila je sestra ob bolniku vedno, kadar jo je 
nujno potreboval, in tudi kadar je potreboval samo pogovor. 
Bila  je pripravljena postati ob njegovi postelji kljub obilici 
dela. Vedno je bila pripravljena tudi na pogovor s svojci, ki 
jim je rada svetovala in s tem ogromno pomagala. Zavedala 
se je, kako pomembno je to, tako za bolnike kot njihove 
svojce, ki nimajo ustreznega znanja. Njeno pripravljenost 
pomagati bolniku, mu prisluhniti, se z njim pogovoriti, biti 
pogosto tudi materinska, kadar pa je bilo nujno potrebno pa 
tudi stroga in resna - vse to so poznali tako bolniki kot tudi 
sodelavci. Bila je zanesljiva, dobra in vedno pripravljena po-
magati.
Je ženska, ki je praktična, zna izkoristiti vse možnosti in 
tako sešije iz stare obleke novo, če je to potrebno. Tako je 
svojo energijo vlagala v službi in nato doma. Sestra Adrija-
na nikoli ne miruje.
Sodelavce je pogosto zabavala s prigodami in zgodbami 
iz svojega življenja, tako poklicnega kot zasebnega, in jih 
pogosto tudi do solz nasmejala, hkrati pa prenašala svoje 
bogate poklicne izkušnje naprej na mlajše sodelavce.
Svoje znanje je delila in prenašala tako bolnikom, svojcem 
in sodelavcem, za kar ji bodo sodelavci  vedno hvaležni. 
Ko se je upokojila, so jo pogrešati vsi, tako bolniki kot so-
delavci.

Iskrene čestitke obema kolegicama in naj vama bo po-
deljeno priznanje dokaz, da spoštujemo vajino dosedanje 
delo, želimo da ga nadaljujeta z istim optimizmom, energijo 
in ljubeznijo. Kolegici Adrijani pa želimo mirno in prijetno 
uživanje v sadovih svojega dela.

Služba zdravstvene nege

Stanje.zaposlenih.na.dan
.31..5..2008.
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v mesecu 
MAJU 2008)

Stanje zaposlenih na dan 31. 5. 2008: 1661 delavcev

Prihodi v mesecu  maju 2008 
• 13 zdravnikov specializantov (4 dopol.delo)
•  2 zdravnika specialista (1 dopol. delo)
•  1 univ. dipl. soc.
•  1 dipl. m. s.,dipl. zn. - pripravnik
•  2 ZT
•  1 bolničar - pripravnik
•  1 strojna perica, likalka, distributerka

Odhodi v mesecu maju 2008
o  7 zdravnikov specializantov (1 dopol. delo)

Dokončani.študiji.
zaposlenih.v.
Splošni.bolnišnici.Celje
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Alenka Pudgar, dipl. m. s. – diplomirala 28. 4. 2008
Zdenka Cencelj Mauh, dipl. m. s. 
- diplomirala 12. 5. 2008

Dragan Kovačič, dr. med. – 4. 2. 2008 na Medicinski 
fakulteti Univerze v Ljubljani izvoljen v naziv asistenta za 
področje Interna medicina.
Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je 14. 5. 
2008 pridobil akademski naslov doktorja znanosti, ko 
je uspešno zagovarjal doktorsko nalogo z naslovom: 
»Vpliv različnih zaviralcev adrenergičnih receptorjev 
beta na presnovo, insulinsko neodzivnost in plazemsko 
koncentracijo adipokinov pri bolnikih s kroničnim srčnim 
popuščanjem.”

Delovni.jubileji.v.mesecih.
maju.in.juniju.2008
10 LET
1. Marjetka Brežnik, Finančna služba
2. Tatjana Grobelnik, Oddelek za bolezni srca, pljuč in 

ožilja
3. Mojca Krumpak, Finančna služba
4. Matjaž Krznar, Lekarna
5. Alenka Valte, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

20 LET
1. Erika Koradej, Oddelek za infekcijske bolezni in 

vročinska stanja
2. Tatjana Mikuš, Telefonska centrala
3. Tomo Šibli, Oddelek za žilno kirurgijo

30 LET
1. Anka Molnar, Nevrološki oddelek

Vsem jubilantom čestitamo!
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Seznam.aktivnih.udeležb.na.kongresih.in.seminarjih.
(po.potnih.nalogih).za.obdobje..maj.–.junij.2008

KDAJ KDO KRAJ KAJ
9. 5. 2008 Cvetka Skale, dipl. m. s. Laško Dojenje v sodobni praksi

9. 5. - 12. 5. 2008

Damjana Hrastnik, dr. med.

Opatija   6. mednarodni kongres nuklearne medicine in 4. Alpe adria 
simpozij nuklearne medicine

Martin Kač, dipl. zn.
Bogomir Poharc, inž. rad.
Gorazd Šmid, inž. rad.

13. 5. 2008 Lea Zupan, dr. med. Čatež Vrtoglavica-diagnostika in zdravljenje

14. 5. 2008 Mag. Lidija Vučajnk, dr. med. Graz 26. letno srečanje poster - Sepsis in children hospitalized at 
pediatric department

16. 5. - 17. 5. 2008

Petra Bastl, dipl. m.s.

Zreče Varnost pacientov, pred, med anestezijo in po njej

Lidija Borak, dipl. m. s.
Romanca Jokič, dipl. m. s.
Jernej Košak, VZT
Karmen Filipčič, m. s.
Lipovšek Biserka, dipl. m. s.
Ana Seničar, dipl. m. s.
Sonja Ramšak, dipl. m. s.

24. 5. - 28. 5. 2008
Prim. Božidar Buhanec, dr. med.

Budimpešta 9. evropski travmatološki kongresProf. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik
Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med.

22. 5. -  23. 5. 2008 Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon. Ptuj 15. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev 
v zdravstvu

30. 5. - 31. 5. 2008

Doc . dr. Branko Lobnikar, univ.dipl. soc.

Logarska dolina Medosebni odnosi kot temelj kot temelj kakovosti v zdravstvu
Suzana Labaš, univ. dipl. org.
Sonja Ramšak, dipl. m. s.
Lidija Borak, dipl. m. s.

30. 5. - 31. 5. 2008 Apolonija Jost, dipl. m. s.

Bled 8. mednarodni simpozij intenzivne medicine
30. 5. 2008 Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med.

30. 5. - 31. 5. 
2008

Bojana Leskovšek, dipl. fiziot.
Alja Jevšnik, dipl. fiziot.
Biserka Lipovšek, dipl. m. s.

30. 5. - 31. 5. 2008 Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik
Strunjan Konservativno zdravljenje bolezni in poškodb hrbtenice

30. 5. 2008 Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med.
30. 5. - 31. 5. 2008 Andrej Drozg, dr. med. Portorož Arterioskleroza, diabetes

5. 6. 2008 Doc. dr. Branko Lobnikar, univ.dipl. soc. Bled Javna in zasebna varnost
4. 6. - 6. 6. 2008 Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Plzn – Češka 2. češki kongres intenzivne medicine
6. 6. - 8. 6. 2008 Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Atene 7. letna konferenca intenzivne medicine
6. 6. - 7. 6. 2008 Alenka Križan, med. sestra Maribor Pooperativna bolečina

6. 6. - 13. 6. 2008 Janja Pajk, dr. med. Macao – Peking 30. svetovni kongres transfuziologov

11. 6. -14. 6. 2008 Alenka Bindas, dr. med.
Portorož 15. mednarodni simpozij o urgentni medicini11. 6. 2008 Darja Podsedenšek, dipl. m. s.

11. 6. 2008 Barbara Roter, dipl. m. s.

14. 6. 2008 Asist, mag. Drago Brilej, dr. med. Portorož 15. mednarodni simpozij o urgentni medicini - predavanje 
Damage control krg pri politravmi in register hudo 
poškodovanih

14. 6. 2008 Milena Kotnik, dr. med. Bled Donorski program usb Celje
12. 6. - 15. 6. 2008 Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Brioni 14. Simpozij intenzivne medicine na Brionih
13. 6. -14. 6. 2008 Tatjana Križan, VMS Bled Strokovni seminar iz nefrologije, dialize
15. 6. - 18. 6. 2008 Prim. asist. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med. Rovanieni-Finska 34th  European congress of cytology
17. 6. - 22. 6.-2008 Silvio Lipovšek Francisco, dr. med. Istanbul 9th European congress of pediatric surgery

20. 6. -22. 6. 2008 Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., svetnik Laško Dnevi medicine športa Slovenije –zdravje športnik in medicina

28. 6. - 1. 7. 2008 Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. Koln 6th congres of the international federation of shock societies 
–poste



25

Splošna bolnišnica Celje

MEDICINSKA STROKA

15..Ažmanovi.dnevi
V odlični organizaciji doc. dr. Sama K. Fokterja je 17. in 
18. maja 2008 potekal redni sestanek zdravnikov Gorske 
reševalne zveze Slovenije (GRZS), Ažmanovi dnevi. Dvo-
dnevnega sestanka se je udeležilo več kot 50, zlasti mladih 
zdravnikov, ki se aktivno udejstvujejo v GRZS. Strokovna 
srečanja, ki so jih pričeli leta 1993, so namenjena zdravni-
kom, ki jih druži nujna medicinska pomoč v gorah, višinska 
in potovalna medicina. Imenovani so po dr. Ažmanu, dol-
goletnem učitelju in vzorniku zdravnikom reševalcem. To-
krat so strokovnim temam dodali specifičnosti reševanja z 
žičnic in smučišč. Tako so se predavateljem zdravnikom, 
ki so predavali o nujnih otorinolaringoloških stanjih na te-
renu (mag. Božidar Kroflič), nujnih stanjih v ginekologiji in 
porodništvu na terenu (prof. dr. Iztok Takač), zdravljenju 
krvavitve ob veliki poškodbi po evropskih smernicah (prof. 
dr. Radko Komadina) ter o zahtevah, možnostih, omejitvah 
in izzivih pri oživljanju v gorah (prim. mag. Iztok Tomazin), 
pridružile specifičnosti v zvezi z nezgodami na žičnicah in 
smučiščih. Doc. dr. Samo K. Fokter je uvodoma predstavil 
zdravniški pogled na reševanje z žičnic in smučišč, nato so 
zbranim predstavili predpise s področja obratovanja žičnic 
in smučišč, urejenost na področju reševanja z žičnic in smu-
čišč, pravne vidike reševanja s smučišč, vlogo GRZS pri 
reševanju z žičnic in smučišč ter možnosti helikopterskega 
reševanja z žičnic in smučišč. Po strokovnem delu je vr-

hunski alpinist Aco Pepevnik zbranim v okviru družabnega 
programa predstavil potopisno predavanje s svoje poti na 
Everest.
Predsednica Komisije za medicino pri GRZS, Eva Pogačar, 
je ob koncu poudarila, da gre glavna zahvala za oživitev 
srečanja prav organizatorju tokratnih Ažmanovih dnevov, 
doc. dr. Samo K. Fokterju, ki je poleg odlično pripravljenega 
srečanja uredil tudi programsko knjižico in zbornik preda-
vanj vabljenih predavateljev. 

prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik
Travmatološki oddelek

Kontraindikacije.za.magnetno..
resonančno.slikanje
Vsi vemo, da se tehnologija v diagnostični radiologiji močno 
razvija in trenutni višek je dosegla z magnetno resonančno 
diagnostiko. Res je, da se z magnetno resonančnim 
tomografom da prikazati takšne strukture, o katerih naši 
predhodniki niso niti sanjali, da bi jih lahko videli. Sedaj pa 
z vso to tehnologijo lahko rečemo, da so zadeve prikazane 
kot na dlani.
Res pa je tudi, da magnetno resonančno slikanje ni 
primerno za prikaz vseh struktur, predvsem pa ni primerno 
za vse paciente. Danes vam želim predstaviti, kako zelo je 
pomembno, da pacient z določenimi vsadki sploh ne pride 
v magnetno resonančni prostor.

Najprej o tem, kakšno slikanje sploh je magnetno 
resonančno slikanje? 
Za razliko od rentgenskega slikanja, ki temelji na uporabi 
rentgenskih žarkov, in ultrazvočnega slikanja, ki temelji na 

uporabi ultrazvočnih valov, magnetno resonančno slikanje 
temelji (kot pove že ime) na uporabi močnega stalnega 
magnetnega polja, ki mu dovajamo električni tok. Pomembno 
je, da tu ni rentgenskega sevanja, ampak vedno močno 
magnetno polje, ki je več tisočkrat močnejše od naravnega 
magnetnega polja Zemlje, in vedno tudi električni tok.  

In sedaj, če se lotimo naslovne teme »Kontraindikacije 
za magnetno resonančno slikanje«, ugotovimo, od česa 
so odvisne kontraindikacije. To sta magnetno polje in 
električni tok. Nič, na kar lahko vpliva magnetno polje in/ali 
električni tok, ne sme priti v bližino magnetno resonančnega 
tomografa. To pa so:

-	 srčni spodbujevalnik,
-	 feromagnetni materiali.

Kaj je feromagnetno?
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Tu gre za fizikalni pojav, pri katerem se meri magnetizem v 
snoveh. Poznamo tri vrste magnetizma:

-	 diamagnetizem,
-	 paramagnetizem,
-	 feromagnetizem.

Pri vseh treh vrstah gre za moč magnetizma v snovi in pri 
feromagnetizmu je ta moč daleč največja. Zato govorimo 
o feromagnetnemu materialu, pri katerem je magnetizem 
največji in ga magnetno resonančni tomograf zazna. Je v 
redkih trdnih snoveh, kot so železo, kobalt, nikelj, nekatere 
zlitine …

Kaj se zgodi, če feromagnetni material ali srčni 
spodbujevalec izpostavimo stalnemu magnetnemu 
polju?
Lahko pride do  katastrofalnih posledic za pacienta in tudi 
do ogromne škode na vse predragi aparaturi.

Pri srčnem spodbujevalniku lahko pride do:
-	 premika pulznega generatorja ali elektrode,
-	 začasne ali stalne spremembe delovanja 

naprave,
-	 nepravilnega zaznavanja, sprožanja oziroma 

aktivacije naprave,
-	 prekomernega ogrevanja elektrod,
-	 induciranja tokov v elektrodah.

Vsa zgoraj našteta dejstva povzročijo nenormalno delovanje 
srca, posledica česar je lahko smrt.
V tujini je znanstvenikom že uspelo izdelati srčni 
spodbujevalnik, ki ima poseben samonapajalni mehanizem, 
in je zgrajen iz optičnih vlaken, na katerega magnetno polje 
naj ne bi vplivalo. Vendar je to čisto nova naprava in pri nas 
verjetno še precej časa ne bo aktualna.

Med feromagnetni material štejemo:
•	 razne proteze (kolčna, ramenska, zobna, 

očesna…),
•	 različen osteosintetski material (vijaki, ploščice, 

žeblji…),
•	 različne sponke na žilah, koži, v mišicah …,
•	 žilni stenti, šanti, dreni, mrežice …,
•	 različni feromagnetni tujki (v očesu, roki, različnih 

mehkih tkivih),
•	 različni očesni, ušesni vsadki,
•	 nevrološki stimulatorji kosti, infuzijske črpalke,
•	 pa še kaj bi se našlo.

Moram pa tudi povedati, da ni vsak feromagnetni vsadek 
kontraindikacija za magnetno resonančno slikanje. 
Pomembno je, kakšno škodo lahko povzroči v telesu.

Feromagnetni material se lahko: 
-	 premakne,
-	 segreva,
-	 lahko povzroča artefakte na sliki.

Premik feromagnetnega materiala
•	 Vsi feromagnetni ortopedski vsadki (proteze, 

plošče, vijaki, žeblji,…) so močno zrasli   s kostjo 
in se ne premaknejo.

•	 Feromagnetni stenti, šanti, klipi (iz t.i. pre-MR 
dobe) se premaknejo in lahko povzročijo škodo: 

 -  raztrganje žilne stene,
 -  premik žilnega vsadka in s tem zapora oziroma  

delna zapora žile ter odprtje kritičnega mesta.
•	 Vsi feromagnetni očesni tujki, tujki na KRITIČNIH 

MESTIH v telesu se premaknejo in povzročijo 
škodo:

 -  raztrganina  oziroma premik očesnih struktur, 
 -  pretrganje živca, žilice, vezi … v okolici tujka (v  

   roki, vratu …).

Segrevanje feromagnetnega materiala
Feromagnetni material se segreva zaradi prevodnosti 
električnega toka. Pri tem ni nevarnosti, da bi se pacient 
segreval navznoter (to velja za naš magnetno resonančni 
tomograf, ki ima moč 1,5 Tesla; pri močnejših lahko pride 
tudi do tega). Lahko pa pride do opeklin na koži, če je 
vzpostavljen električni krog. Zato naj pacient nima sklenjenih 
rok oziroma naj se z rokami ne dotika gole kože (vmes naj 
bo tkanina). 

Feromagnetni material lahko povzroča močne artefakte 
na sliki, zato je zelo pomembno preveriti smiselnost 
preiskave in ali bomo dobili s preiskovanega predela sploh 
kakšno informacijo.

Prikaz artefaktov na magnetno resonančni sliki

Kaj storiti, ko ima pacient cerebralni ali anevrizmični 
klip?
Zelo pomembno je, iz kakšnega materiala je klip narejen (ali 
je feromagneten ali diamagneten), zato je nujna ustrezna 
dokumentacija, iz katere mora biti jasno razvidno, za 
kakšen material gre. Govorimo o pre-MR dobi in MR dobi, 
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kar pomeni, da so v MR dobi začeli vstavljati diamagnetne 
in paramagnetne klipe. V svetu se je ta doba začela leta 
1995, pri nas pa leta 2000. Na spletu je seznam varnih in ne 
varnih klipov, kar nam je lahko v veliko pomoč pri odločanju 
o ustreznosti klipa za magnetno polje. Vseeno pa je nujna 
dokumentacija, v kateri mora biti zapisan točen tip klipa.

Kaj pa razni stenti in coili?
Diamagnetne stente lahko skeniramo takoj po vstavitvi, za 
šibko feromagnetne stente pa velja, da je s skeniranjem 
potrebno počakati 6 do 8 tednov, da se material trdno 
usidra v tkivo. Če je pacient brez dokumentacije o stentu, s 
skeniranjem za vsak primer počakamo 6 do 8 tednov.

Pod kakšnimi pogoji bi dovolili preiskavo pacientu, ki 
ima vstavljen vsadek s feromagnetno komponento?
To je odvisno od:

-	 tipa vsadka (ali je električno aktiven ali ni),
-	 iz kakšnega materiala je vsadek narejen (ali je 

feromagneten, diamagneten, ali paramagneten),
-	 kako dolgo je vsadek v telesu.

Če vsadek ni električno aktiven in je diamagneten (npr.: 
titan, titanove zlitine, nitinol,…), lahko pacienta skeniramo 
takoj po vstavitvi.
Če je vsadek šibko feromagneten, je potrebno počakati 6 
do 8 tednov, da se trdno usidra v tkivo. To so:

    -  ortopedski vsadki (plošče, vijaki, žeblji …),
    -  nekaj nevrokirurških vsadkov (šanti, dreni),
    -  dentalni vsadki,
    -  drugi kirurški vsadki (hemostatski klipi).

Zelo pomembno pa je, da vsak primer obravnavamo 
individualno!!!

Kaj pa glede slikanja nosečnic?
Najprej  moram povedati, da nosečnost ni kontraindikacija 
MR preiskavi. Če preiskava ni nujno potrebna, se ji 
izognemo v prvem trimesečju (to je le previdnostni ukrep, 
saj ni nobenih dokazov, da bi magnetno polje tja do 4 Tesla 
kakorkoli vplivalo na plod). Obstaja pa vprašanje hrupa. 
Razvoj sluha pri plodu se začne po 24. tednu in hrup, ki ga 
proizvaja aparat, predstavlja neko tveganje pri razvoju le-
tega. Namreč že zvok materinega srca je za plod zelo glasen, 
saj se zvok od srca do maternice zelo dobro prenaša. Kadar 
je ogroženo materino življenje (npr. stisnjena hrbtenjača), 
se slikanje seveda opravi. Je pa odgovornost za nosečnice 
vsekakor pri napotnem zdravniku, ki mora oceniti nujnost 
preiskave. 

Močna klavstrofobija je tudi lahko kontraindikacija za 
magnetno resonančno slikanje. Magnetno resonančni 
tomograf ima zelo ozko odprtino in pacienti, ki slabo 
prenašajo zaprte prostore, lahko imajo velike probleme 
pri preiskavi. Če je preiskava nujno potrebna, kar določi 
napotni zdravnik, se opravi v splošni anesteziji.

Ugotovili smo torej:
-	 da ni vsak feromagnetni vsadek ali tujek 

kontraindikacija za magnetno resonančno 
slikanje;

-	 da je pri feromagnetnih vsadkih ali tujkih pomembna 
lokacija le-teh in ali so trdno vraščeni v tkivo;

-	 da obstajata pre-MR in MR doba žilnih klipov;
-	 da obstaja seznam varnih in ne varnih MR 

vsadkov, ki je na spodnjem spletnem naslovu, kjer 
je testiranih okrog 2000 vsadkov

      http://www.mrisafety.com/list_search.asp ;
-	 da je pri nas srčni spodbujevalnik vedno 

kontraindikacija;
-	 da nosečnost ni kontraindikacija za magnetno 

resonančno slikanje;
-	 pomembno je, da vsak primer obravnavamo 

individualno, in da je priložena potrebna 
dokumentacija.

Zaključek
Zelo pomembno je, da smo dosledni pri kontraindikacijah 
za magnetno resonančno slikanje. V naši bolnišnici in tudi 
po svetu imamo vprašalnike, iz katerih dobimo potrebne 
informacije, pacientova odgovornost pa je, da vprašalnik 
prebere, preštudira, izpolni in potem tudi podpiše, saj brez 
podpisa preiskave ne opravimo.
Radiološki inženir lahko pacientu in zdravniku samo svetuje, 
vso odgovornost za preiskavo pa nosi napotni zdravnik.
Pomembno je, da obravnavamo vsak primer posebej, da 
ne pride do škode za pacienta, bodisi zaradi neprimernih 
vsadkov oziroma tujkov ali zaradi neopravljene preiskave, 
ker ni bilo ugotovljeno, ali je pacient primeren za MR 
preiskavo ali ne.

Brigita Turk, dipl. inž. rad.
Rentgenološki oddelek

Magnetno resonančna slika ploda v maternici
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ZDRAVSTVENA NEGA

Kirurška.zdravstvena.nega.v.Splošni.bolnišnici.Slovenj.Gradec

Sekcija.medicinskih.sester.in.
zdravstvenih.tehnikov.v.kirurgiji
V okviru Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v kirurgiji so kolegice in kolegi  slovenjegraške 
bolnišnice 3. in 4. aprila pripravili seminar z naslovom 
Kirurška zdravstvena nega v Splošni bolnišnici Slovenj 
Gradec ( v nadaljevanju besedila SB Slovenj Gradec). 

2. del

Prvič se je zgodilo, da se nam je na strokovnem srečanju 
pridružil nekdo iz administracije. Led je prebila Cvetka 
Smrtnik, poslovna sekretarka, s prispevkom Pomen 
komunikacije pri prvem stiku s pacientom. Zmotno je 
mišljenje, da je komunikacija samo delo zdravnikov in osebja 
ZN. Za vse zdravstveno osebje je zelo pomembna kultura 
komuniciranja. Beseda in barva glasu odražata kulturo 
človeka in zato moramo vedeti ne samo kaj govorimo, 
temveč kako govorimo. Dolžnosti zdravstvenega osebja 
pri etiki komuniciranja: ob prvem stiku pacient ne sme 
čutiti, da nimamo časa zanj. Psihološki slog komuniciranja 
v zdravstvu: razvoj pozitivnega odnosa med zdravnikom in 
pacientom, pridobivanje informacij o pacientovih problemih 
za diagnozo in razumevanje pacientovih problemov, 
izmenjava informacij o diagnozi, načinu zdravljenja in 
preventivni dejavnosti kot elementih zdravstvene vzgoje 
pacienta, potrebne za odločanje in motivacijo za izvajanje 
medicinskih navodil. Premagovanje komunikacijskih ovir 
pomeni spoštovanje pacienta, poslušanje, razlaga naj bo  
enostavna, brez zapletenih strokovnih izrazov in odnos do 
pacienta prijateljski. 

Osteoartroza (OA) je posledica okvare sklepnega 
hrustanca, ki ga povzroči medsebojno delovanje genetskih, 
metabolnih, biokemijskih in biomehaničnih dejavnikov. Med 
najpogostejšimi dejavniki tveganja so starost ( >80 % ljudi, 
starejših od 55 let ima artrozo), pri ženskah je tveganje 
večje, debelost, poklic, določene vrste športa, poškodbe in 
sklepne nepravilnosti, genetski in metabolni dejavniki. Ivo 
Bricman, dr. med., spec. ortopedije, predavatelj, in Stanislav 
Ovnič, dr. med., spec. ortopedije, sta s kratkim filmom o 
operaciji kolena začinila temo Totalna artroplastika kolena 
pri osteoartrozi. Po dolgotrajnem sedenju je vzdušje ob 
ogledu filma postalo živahno: pač ne moremo skriti kirurške 
duše.

Nadaljevanje je prevzela kolegica Tina Čekon, dipl. m. s., z 
ZN pacienta po totalni endoprotezi kolena. Predstavila 
nam je obravnavo pacienta z obrabo kolenskega sklepa. 
ZN pred operacijo in po njej je podobna, kot je bilo nekajkrat 
v članku že omenjeno. Večji dejavnik tveganja predstavlja 
izguba krvi, ker je poseg zelo zahteven in izguba krvi velika. 
Zaradi ogroženih življenjskih funkcij je nadzor povečan, 
zato je ZN pacienta s totalno endoprotezo kolena velik izziv 
za negovalno osebje. 

Populacija se vztrajno stara, zato so se kolegice spomnile 
tudi na obravnavo pacienta starostnika z zlomom 
kolka.  Andreja Urnaut, dipl. m. s., je predstavila obravnavo 
pacienta – starostnika z zlomom kolka, kot jo izvajajo na 
Oddelku za travmatologijo in ortopedijo v SB Slovenj 
Gradec. Najpogostejše negovalne diagnoze pri pacientu 
z zlomom kolka:

§	 Bolečina: posegi ZN so usmerjeni v previdno 
spreminjanje položajev operiranega uda, 
namestitev operirane noge v predpisan položaj, 
naročeno protibolečinsko terapijo, tolažbo in 
pogovor z pacientom.

§	Gibljivost, nepopolna telesna gibljivost lll. stopnje:   
posegi so motiviranje in vzpodbujanje pacienta za 
gibanje, posedanje z nogami preko roba postelje, 
sodelovanje s fizioterapijo.

§	 Povečana možnost poškodbe: preventivno 
namestijo zaščitno ograjico, preverijo klicne 
naprave, svetujejo pravilno obutev, spremljanje 
pacienta med hojo, pred vstajanjem izmerijo krvni 
tlak.
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§	 Pomanjkanje znanja (specifičnega): pacienta 
poučijo o pomenu razbremenjevanja operirane 
noge in kako uporabljati pripomočke za hojo, 
poudarjajo pomen hoje in utrjevanja mišic za 
nadaljnje življenje.

Bariatrična kirurgija je kirurgija debelosti. Brane Breznikar, 
dr. med., spec. kirurgije, se s tem problemom vsakodnevno 
srečuje. Predvidevajo, da bo  zaradi debelosti umrlo več ljudi 
kot zaradi kajenja, ki je na prvem mestu med vzroki smrti, ki 
jo je mogoče preprečiti.  V SB Slovenj Gradec so operirali 
150 bolnikov. V 80 % so naredili želodčno prevezavo s 
prilagodljivim trakom. V Klubu operiranih zaradi morbidne 
debelosti jih spremljajo enkrat mesečno. Opravili so tudi 
nekaj deset Sleeve gatrektomij  (tričetrtinske resekcije 
želodca) in želodčnih obvodov – Gastric Bypass. V prvih 
treh mesecih so operiranci shujšali povprečno za 12, 9 kg, 
v šestih za 22, 9 kg in v enem letu za 26, 6 kg.  Tudi doktor 
Brane Breznikar nam je polepšal poslušanje s filmom 
operacije (vstavitev švedskega prilagodljivega traku).  

ZN je na tem področju še kako prisotna. Andreja Kušter, 
dipl. m. s., se je lotila Kirurškega zdravljenja prekomerne 
telesne teže. Vrste kirurškega zdravljenja:
§	 restriktivne metode,
§	malabsorbtivne metode,
§	 kombinacija restriktivne in malabsorbtivne metode 

in
§	 nerestriktivne in nemalabsorbtivne metode.

obravnavo posameznega pacienta, multidisciplinarnim 
pristopom in sodelovanjem pacienta. Mateja Rošer, dipl. m. 
s., predavateljica, in Urška Godec, zdr. teh., sta vse to v 
svojem prispevku tudi praktično potrdili.  Priprava pacienta 
na operacijo poteka po ustaljenem procesu ZN.  Po 
operaciji ZN poteka po modelu V. Henderson glede na 14 
življenjskih aktivnosti. Omenila bi samo prehrano, saj je po 
tem posegu specifična:

§	 Na dan operacije pijejo popoldne samo vodo v 
majhnih požirkih.

§	 Prvi dan po operaciji pijejo vodo ali nesladkan 
čaj 1 požirek/minuto, med posameznim pitjem 
počakajo 10 minut. Dnevna količina tekočine je 
2000 – 2500 ml. Če ne popijejo dovolj, zdravnik 
naroči infuzijo.

§	 2. do 6. dan po operaciji uživajo tekočo hrano, 
počasi in ne več kot 200 ml naenkrat.

§	 7. do 13. dan po operaciji uživajo kašasto hrano s 
čajno žličko, ne več kot 200 ml naenkrat.

§	 14. do 27. dan po operaciji jedo mehko, malo 
vlaknato hrano. Postopno začno uživati ribe, 
šunko in salame. V dnevni jedilnik vključijo dva 
prigrizka, sicer je občutek lakote prehud. Pitje 
med obrokom odsvetujejo.

§	 4 tedne po operaciji se počasi vračajo na normalen 
način prehranjevanja.

ZN pacienta po posegu s SAGB v prebujevalnici SB 
Slovenj Gradec nam je na igriv in zelo zanimiv način 
predstavila kolegica Janja Pungartnik, dipl. m. s. Prispevek 
sta ji pomagali pripraviti še Lenče Nikolova, zdr. teh., in 
Betka Gašič, zdr. teh. V letu 2007 je bilo v prebujevalnico 
sprejetih 55 pacientov po operaciji s SAGB. Povprečni 
ležalni čas je bil 1,5 ure.  Najpogostejše težave, ki so jih 
doživeli pacienti, so bile:
§	 nezadostno dihanje,
§	 bruhanje,
§	 hipertonija,
§	 bolečina po VAS < 10 in 
§	 nemir.

Posebnosti pri teh bolnikih sta nadzor plinske analize krvi in 
spirometrija. Obe preiskavi sta opravljeni tudi pred posegom. 
Odpust pacienta na oddelek sledi, ko je njegova stopnja 
zavesti enaka kot pred operacijo, so prisotni vsi refleksi, 
je sam sposoben vzdrževati čiste dihalne poti, zadovoljivo 
diha, ima stabilen krvni tlak in srčni utrip, ustrezno telesno 
temperaturo in je ublažena njegova bolečina. 
Zdravstveni delavci smo vedno bolj obremenjeni: ni dovolj 
osebja, hitre vsakodnevne spremembe v zdravstveni politiki 
in vedno hujši, velikokrat neupravičen pritisk vedno bolj 
ozaveščene in zahtevne laične javnosti. Vendar je možno 
kljubovati vsem težavam tam, kjer so ljudje povezani in 
delajo timsko. 

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

SAGB ( SWEDISH ADJUSTABLE GASTRIC BAND, v 
nadaljevanju SAGB)

Švedski prilagodljivi gastrični trak se uporablja že od leta 
1985.  Načelo SAGB posega temelji na »vezanju kot s 
pasom«, zgornjega dela želodca in pritrditvijo traku okoli 
njega. Trak zoži želodec na dva dela v obliki peščene ure. 
Poseg se opravi z minimalno invazivnim laparoskopskim 
posegom. Vsak dietni prekršek lahko pomeni tveganje za 
dislokacijo traku ali pa povečanje zgornjega dela želodca.

Pred- in pooperativna ZN pacienta pri morbidni 
debelosti s SAGB ja lahko uspešna le z individualno 
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Še vedno se pojavlja pomanjkanje standardov in enotnih 
opredelitev na področju zdravstvene nege (v nadaljevanju 
ZN) v Sloveniji. Trenutno se uporablja enotna terminologija 
na področju kategorizacije bolnikov po zahtevnosti stopnje 
zdravstvene nege, pogrešamo pa soglasje na nacionalni 
ravni, ali se za opredelitev negovalnih diagnoz uporablja 
ICNP ali NANDA. Za postopke in posege v zdravstveni negi 
uporabljamo SPP šifrant posegov in šifrant storitev ‘Zelene 
knjige’. Za načrt zdravstvene nege, intervencije ter nesreč-
ne primere v zdravstveni ustanovi in na domu ni enotnega 
standarda, prav tako tudi za izid zdravstvene nege, ki ni 
naveden v Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdrav-
stvenega varstva. Podatki o zdravstveni negi se večinoma 
beležijo v papirnato in ne elektronsko dokumentacijo. Poda-
tkovni standardi, minimalen nabor podatkov in enotna doku-
mentacija so osnova za elektronsko evidentiranje podatkov 
o zdravstveni negi, saj bo zdravstvena nega postala vidna, 
ustrezno ovrednotena in primerljiva šele ob uporabi eno-
tnih standardov in opredelitev s področja zdravstvene nege. 
Projekt Priprava modela orodja za zagotavljanje kakovosti s 
pomočjo dokumentacije v zdravstveni negi je podprlo Minis-
trstvo za zdravje. Obravnava prenovo dokumentacije ZN z 
namenom učinkovitejšega zagotavljanja kakovosti in s tem 
zdravstvene oskrbe pacienta na celotni klinični poti. Delo-
vna hipoteza izhaja iz sistemskega pristopa k celovitemu 
spremljanju podatkov o pacientu, ki se v predstavljenem pri-
meru nanašajo na ZN. Pri tem so upoštevani v svetu prizna-
ni teoretični modeli, kot sta npr. procesna metoda dela v ZN 
in obravnava pacienta po 14 temeljnih življenjskih aktivno-
stih (TŽA). Predvidena dokumentacija omogoča sledljivost, 
transparentnost, selektivnost, spremljanje in analize, kar 
vodi v izboljšanje sistemov in povečanje varnosti pacienta ter 

Dokumentacija.zdravstvene.
nege.v.naši.bolnišnici

članov zdravstvenega tima. Posebej želimo izkoristiti mož-
nosti, ki jih nudi sodobna informacijska in komunikacijska 
tehnologija. Pri tem igrajo osrednjo vlogo zapisi podatkov o 
pacientu, ki se nanašajo na ZN in se povezujejo z ostalimi 
podatki, ki pacienta spremljajo na klinični poti. Upoštevana 
pa je tudi uporaba domačih in mednarodnih klasifikacij ZN. 
Na tej osnovi je predlagana prototipna programska rešitev 
za vodenje procesa prenovljenega dokumentiranja. 
Tako se v slovenskem prostoru dokumentacija še vedno 
razvija, v svetu pa je negovalna dokumentacija  dobro raz-
vita. Države imajo vsaka svojo dokumentacijo, ki so jo prila-
godile svojemu delu in plačniku storitev. Ker obrazcev iz tu-
jine  ne moremo prenesti v naš prostor, smo se dela na tem 
področju lotili sami. Služba ZN je spomladi 2006 ustanovila 
Delovno skupino za poenotenje negovalne dokumentacije v 
naši bolnišnici. Na prvem sestanku smo se znašli pred veli-
ko težavo: bogato izbiro negovalne dokumentacije. Med se-
boj so se dokumenti razlikovali, vendar je bila vsem skupna 
procesna metoda dela.  Dokumentacija je sama zase do-
kazovala, da je bila skrbno pripravljena in »živa«, saj nihče 
več ni imel prvega osnutka dokumentov. Stroka je zahteva-
la popravke in dopolnila, ki so jih dodajali sproti na vsakem 
oddelku, in so izhajali iz potreb ZN. Izvajalci ZN smo opravili 
veliko »nevidnega dela««, z dokumentiranjem pa je naše 
delo postalo vidno. Dokumentiranje v zdravstveni negi je 
pri zagotavljanju kakovostne oskrbe bolnikov ključno. Je 
komunikacijska metoda, ki vse zdravstvene delavce stal-
no informira o tem, kakšno zdravstveno nego in oskrbo je 
bolnik dobil, in jasno opredeli vse pomembne informacije 
o bolniku. Namen dokumentiranja zdravstvene nege je tudi 
doseganje zakonskih in profesionalnih standardov. 
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Dve leti pozneje smo dosegli cilj, ki smo si ga zastavili: eno-
tna dokumentacija ZN v Splošni bolnišnici Celje. Projekt 
je zaenkrat zaključen in na rezultate smo vsi izvajalci ZN 
lahko upravičeno ponosni. Delo skupine za poenotenje do-
kumentacije ZN ni bilo individualno. V teh letih smo naredili 
precej popravkov; veseli smo bili vsake pripombe, ker je 
to pomenilo, da sodelavci z zanimanjem spremljajo naše 
delo. 

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

Medicinske..sestre.intezivne.
nege.in.operacijskega.bloka.
na.kongresih.in.simpozijih.
zdravstvene.nege.
Zdravstvena nega, ki je že zdavnaj prerasla začetne 
okvire, se v novem stoletju uveljavlja kot samostojna stroka 
in znanstvena disciplina s številnimi izzivi. Nekateri od 
izzivov naših  medicinskih sester so znanstvene raziskave 
v zdravstveni negi in aktivne udeležbe na  kongresih in  
simpozijih, tako v Sloveniji kot v tujini. Med najbolj aktivnimi 
so medicinske sestre iz EIT-a in operacijskega bloka. 
Kljub delu v treh izmenah in dežurstvu se izobražujejo na   
podiplomskem študiju, opravljajo znanstvene raziskave in 
pripravljajo kakovostna predavanja. Ana Seničar, dipl. m. 
s., je izvedla raziskavo na temo ,,Kakovost v zdravstvu in 
preprečevanje neželenih dogodkov v operacijskih prostorih”.  
Raziskava je bila narejena v Splošni bolnišnici Celje, UKC 

Ljubljana in UKC Maribor. Ta raziskava je pohvale vredna, 
ker so analize rezultatov dela v zdravstveni negi področje 
dela akademske dejavnosti, s katero se ukvarja zelo malo 
medicinskih sester. Medicinske sestre načrtujejo svoje 
delo (Plan), ga izvedejo(Do) ter analizirajo (Check) in na 
osnovi analize rezultatov določijo izboljšanje procesa (Act). 
Izboljšave so torej delo raziskovalcev, ki jih je v zdravstveni 
negi  naše bolnišnice še vedno zelo malo. 
Ana Seničar je raziskovalno nalogo z naslovom Sigurnost 
pacijenta kroz oči anestezijske medicinske sestre 
predstavila na 1. MEDNARODNEM KONGRESU hrvaškega 
društva medicinskih sester anestezije, reanimacije, 
intenzivne nege in transfuzije, ki je potekal med 21. in 24. 
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aprilom letos v Šibeniku. Tudi  Romana Jokič, dipl. m. s., je 
na omenjenem kongresu  aktivno sodelovala s prispevkom 
na temo Suvremena opskrba centralnih venskih katetera.

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji 
Slovenije je imela 43. STROKOVNI SEMINAR na temo 
Varnost pacientov pred, med anestezijo in po njej, ki 

je potekal 16. in 17. maja v Zrečah. Splošno bolnišnico 
Celje so s predavanji predstavile: Petra Bastl, dipl. m. s., 
(Predoperativna vizita anestezijske medicinske sestre 
– sedanjost ali vizija prihodnosti), Ana Seničar in Jernej 
Košak, VMT, (Varnost pacienta skozi oči anestezijske 
medicinske sestre), Romana Jokič in Biserka Lipovšek, 
dipl. m. s., (Varnost bolnika na mehanični ventilaciji v 
perioperativnem obdobju), Sonja Ramšak, dipl. m. s., in 
Metka Krašovic, VMS, (Varni operativni položaji), Karmen 
Filipčič, dipl. m. s., in Lidija Borak, dipl. m. s., (Varnost 
bolnika v pooperativnem obdobju).

V Logarski dolini je 30. in 31. maja potekal 1. SIMPOZIJ 
DRUŠTVA ZA KULTURO ODNOSOV – SPES na temo 
Medosebni odnosi – temelj kakovosti v zdravstvu.  
Organizatorke in predavateljice na simpoziju so bile: Renata 
J. Roban, dipl. m. s., spec. ZDT, predsednica društva,  
Suzana Labaš, viš. med. ses., univ. dipl. org., manager 
SVK,  Lidija Borak, Sonja Ramšak, in  Ana Seničar.

Jernej Košak, VMT
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino 

operativnih strok in terapijo bolečin

Varnost.pacienta.skozi.oči.
anestezijske.medicinske.sestre
Kakovost v zdravstvu in varnost pacienta sta sestavni del 
našega  vsakdanjega dela.   Te vrednote  so prve zapisane 
v  normativih  našega  delu.  Ali je vedno tako? Spremembe 
v načinu delovanja so nujne, zahtevajo prilagajanje in 
prepoznavanje potreb in zahtev. Le v 20 % je vzrok 
zdravstvenih napak človeški dejavnik, 80 % pa zavzemajo 
napake v samem  sistemu oziroma organizaciji dela.

ANA SENIČAR., dipl. m. s.,
JERNEJ KOŠAK VMT

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok 
in terapijo bolečin

e-mail:  ana.senicar @ volja.net

Splošna bolnišnica Celje

VARNOST PACIENTA SKOZI OČI 
ANESTEZIJSKE MEDICINSKE SESTRE

 

Govoriti o tem in analizirati  zdravstvene napake na strokovnih 
sestankih  pri nas  še vedno ni zaželeno. Komu tu delamo 
uslugo in komu škodo?  Da bi zaščitili svoje paciente in sebe, 
bodo potrebne  spremembe v sistemu organizacije dela. Za to 
pa je potreben načrt izboljšanja varnosti pacientov.            

Načrt naj bi vseboval: 
      -     svetovanje in dodatno usposabljanje vseh članov 
operacijske ekipe,    

-	  spremembo  procesa dela  v operacijskih prostorih, 
(opredelitev nalog vsakega člana operacijske ekipe,

-	 tehnične in tehnološke izboljšave sistema v 
operacijskih prostorih,

-	 spremembe kulture razmišljanja in delovanja vseh 
članov operacijske ekipe.  

Zdravstvene napake se dogajajo tudi v najboljših ustanovah 
in najboljšim zdravstvenim delavcem. Zato jih je treba reševati 
s sistemskim pristopom. To pomeni, da  posameznika, ki 
je storil napako, ne bi obtoževali in kaznovali, temveč ga  
zaščitili pred napadi.  Tako bomo dosegli, da bodo zdravstveni 
delavci o zapletih poročali in  analizirali proces, ki je privedel 
do zdravstvene napake, kajti le tako bomo lahko preprečili, da 
bi se enak zaplet ponovil.
Zdravstvene napake v operacijskih prostorih niso  napake 
samo enega zdravnika ali samo ene medicinske sestre; to je 
rezultat popolnega pomanjkanja  komunikacije med različnimi 
timi in tudi kombinacija mnogih napak.
Varnostni zaplet pri pacientu je nenameren ali nepričakovan 
dogodek, ki je ali bi lahko škodoval pacientu ob prejemanju 
zdravstvene oskrbe in ne nastane zaradi narave pacientove 
bolezni. Povzroči ga lahko  izvedba ali neizvedba nekega postopka 
s strani izvajalca in / ali zdravstvenega sistema.(SE, 2005) 
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Pacient mora biti psihično pripravljen na operacijo.  
Trenutno se v slovenskem zdravstvu s psihično pripravo 
bolnika na operacijo ukvarjajo samo posamezne medicinske 
sestre (glede na njihovo osebnost in čustvenost), nekateri 
mlajši zdravniki operaterji in anesteziologi, pa tudi duhovniki. 
S tem se ukvarjajo  tudi anestezijske medicinske sestre, 
saj naj bi bila v prihodnosti to njihova pomembna naloga. 
Dokazano je, da dobra predoperativna priprava, predvsem 
emocionalna podpora, zmanjša bolnikovo stisko in strah, 
pospešuje okrevanje, zmanjša potrebo po analgetikih, 
zmanjšuje pooperativne zaplete in skrajša hospitalizacijo.

Prevzem pacientov z oddelka v operacijski prostor in 
primopredaja. Primopredaja  med  oddelčno in operacijsko 
medicinsko sestro mora biti vedno ustna in pisna. Pacienta 
vedno preda  oddelčna sestra  operacijski sestri. Nedopustno 
je, da zaradi pomanjkanja medicinskih sester na oddelku in 
v operacijski sobi pacienta pripelje v operacijske prostore 
vajenka ali pripravnica, sprejme pa ga pomožno zdravstveno 
osebje. 

Zdravstvena in negovalna dokumentacija ne sme  biti 
pomanjkljiva. Pozorno moramo pregledati dokumentacijo, 
da ne zamenjamo temperaturnih listov  pacientov,  založimo 
rentgenskih slik, izvidov krvne skupine, EKG-ja…

Pacient naj ne bo sam v operacijskih prostorih. Pozorni 
moramo biti, da pacient ne pade z operacijske mize. Ko čaka  
na operacijo v predprostoru operacijske sobe,  naj ne bo sam. 
Nevarnost, da pade z operacijske mize je velika, kajti veliko  
pacientov – predvsem  starostnikov – ima starostno demenco 
in senilnost. Prav tako je nevarno  za paciente s posebnimi 
potrebami. Dobro bi bilo, da se operacijska ekipa in oddelek 
ustrezno organizirata in časovno uskladita tako, da pacient ne 
bi čakal na operacijo v predprostoru.

Operacijska ekipa, operacijska soba in aparature morajo 
biti pripravljeni, ko pacienta pripeljemo  v operacijsko 
sobo.  Nedopustno je, da   pripeljemo pacienta v nepripravljeno 
operacijsko sobo (vidne sledi od prejšnjega pacienta). Preden 
pacienta pripeljemo v operacijsko sobo, morajo biti pripravljeni 
vsi medicinski aparati. Pred pacientom ne »kalibriramo« 
medicinskih aparatov,  ne iščemo napak in ne komentiramo. 
 
Komunikacija v operacijski sobi mora biti primerna. 
Zdravstveni delavci naj se ne bi pred pacientom  pogovarjali 
o neprimernih temah (razprave o pomanjkanju materialov, 
osebja, času malice, neustreznosti aparatur, nepotrebnosti 
pričakovanega posega ...). 
  
V operacijski sobi ne sme biti hrupno. Glasba ne 
sme biti preglasna, ker lahko moti sporazumevanje med 
zdravstvenim osebjem in pacientom.  Zvonjenje prenosnih 
telefonov ter pogovori po njih pred pacientom so neprimerni 
in neprofesionalni.  Prenosni telefoni v operacijski sobi 
niso zaželeni, ker motijo medicinske aparature in zbranost 
operacijske ekipe.

Zaposleni se ne smemo obnašati kot solisti v orkestru, 
zavedati se moramo, da smo pomembni člani operacijske 
ekipe. Kirurška ali anestezijska ekipa ter posamezni člani  
ne smejo ignorirati drug drugega; morajo si pomagati pri 
namestitvi težkih in poškodovanih pacientov ter uskladiti  čas 
začetka posega.

Pozorni moramo biti, da ne pride do zamenjave pacienta, 
operacije ali strani operacije. To se lahko zgodi zaradi 
slabe in nepravilne komunikacije med člani operacijske ekipe 
in osebjem oddelka ter pacientom oz. slabe identifikacije 
pacienta. Identifikacija pacienta mora biti opravljena natančno. 
Veliko  pacientov  ima enak priimek in ime, lahko se zamenjajo 
rojstni podatki, diagnoza .... 
Govorjenje in poslušanje je kot osnova refleksivnosti  temeljna 
dejavnost človeka, zato pa je potrebno zagotoviti čas. V 
zdravstvu je tega še vedno malo in še velja pravilo, da je 
potrebno delati, ne govoriti (Pahor, 2001). 

Možnost poškodb pacienta pri transportu in prestavljanju 
na operacijsko mizo. Pri prestavljanju pacienta z bolniške 
postelje na operacijsko mizo obstaja možnost zdrsa. Pri 
prestavljanju smo še posebej pozorni na poškodovane 
dele telesa. Pazimo tudi  na drene in katetre, ki se lahko 
pri malomarnem ali prehitrem transportu oz. premeščanju 
pacienta z bolniške postelje/voza na operacijsko mizo 
poškodujejo ali nasilno odstranijo. Operacijska miza mora biti  
ustrezno pripravljena. Pri namestitvi pacienta na operacijsko 
mizo upoštevamo njegovo fizično stanje in bolezni. Pacient ne 
sme  ležati  preko roba operacijske mize. Njegova koža se pri 
fiksaciji položaja ne sme dotikati operacijske  mize in drugih 
pripomočkov. Posebno smo pozorni  na pravilno namestitev 
pacientovih udov.

Upoštevajmo intimnost pacienta.  Pri sprejemu pacientov 
v operacijsko sobo  naj ne bo preveč osebja in ne pozabimo 
zapreti vrat. Ob tem so najbolj izpostavljeni urološki pacienti 
in ginekološke pacientke. Ko so nameščeni v zanje neugodne 
položaje,  so izpostavljeni  njihovi najintimnejši deli telesa. 
Moramo biti pozorni, da jih ne razgaljamo po nepotrebnem,  
preden jih pokrijemo z operacijskim perilom.
  
Pravilni položaji za operacijo. Postopek zahteva 
sodelovanje operacijske medicinske sestre,  zdravnika 
operaterja in anestezijske ekipe. Z vrsto operacije  moramo 
uskladiti  potrebe pacienta, zdravnika operaterja in zdravnika 
anesteziologa. Paziti moramo, da ne pride do poškodb, ki bi 
nastale zaradi nepravilnega položaja. To so: poškodbe kože 
zaradi pritiska, okvare ulnarnega in radialnega živca, okvare 
brahialnega pleksusa zaradi zdrsa roke z operacijske mize ali 
nepravilne fiksacije roke na „lok”. Pri operacijskem položaju 
na trebuhu, ki traja dalj časa, lahko nastanejo poškodbe 
obraznega in očesnega živca ter očes. Zato je potrebno oči 
namazati, zapreti in pod obraz podložiti mehko blazinico.
Premestitev pacienta iz operacijske sobe v sobo za 
prebujanje. Pri premeščanju pacienta iz operacijske sobe 
v sobo za prebujanje morajo sodelovati vsi člani kirurške in 
anestezijske ekipe. Značilno  je, da se v tem času pogosto 
pojavijo življenjsko nevarni zapleti na dihalih in krvnih obtočilih. 
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Nedopustno je, da nekateri zdravniki anestezisti zapustijo 
pacienta takoj po ekstubaciji in odhitijo v sobo za prebujanje, 
da bi ,, predali  pacienta” - brez pacienta. Med tem časom 
anestezijska medicinska  sestra ostane sama s pacientom 
in rešuje zaplete (pri bruhanju preprečuje aspiracijo, dviguje 
čeljust pri zapadlem jeziku, drži nemirnega pacienta, da 
ne pade z operacijske mize..), nato skupaj z  operacijsko 
medicinsko sestro ali pomožnim zdravstvenim osebjem 
odpelje pacienta v sobo za prebujanje.
 Zdravnik anestezist mora ostati s pacientom vse dotlej, da 
pacienta fizično, ustno  in pisno preda anestezijski medicinski 
sestri v sobi za prebujanje. Med prevozom je pacient ogrožen 
zaradi bolečin, znižane telesne temperature, hipoksije, ki 
povzroča nemir in  premikanje, zato je potreben poostren 
nadzor. Pri prevozu moramo nadzorovati srčno akcijo in 
dihanje. Prevažamo samo vitalno in hemodinamsko stabilnega 
pacienta, ker ga sicer s prevozom še dodatno ogrozimo.  

Pri premeščanju pacienta z operacijske mize v posteljo 
morajo biti prisotne vsaj štiri osebe.  Zdravnik anesteziolog 
skrbi  za pacientovo dihanje in glavo ter odloči, kdaj ga bomo 
premestili. Ostale tri osebe istočasno pomaknejo pacienta po 
drsni deski na posteljo. Pri premeščanju pacienta zdravnik 
operater skrbi za operacijsko rano in drene. Premestitev 
mora biti počasna in previdna, da ne povzroči motenj v 
krvnem obtoku, poškodbe operacijske rane in bolečine. 
Zdravnik anesteziolog, operater in anestezijska medicinska 
sestra predajo v sobi za prebujanje pisno in ustno poročilo 
o pacientu anestezijski medicinski sestri, ki ga prevzame. 
Le tako zagotavljamo neprekinjenost zdravstvene skrbi in 
varnosti pacienta. 

Nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu mora 
biti prednostna naloga zdravstva in njegova temeljna vrednota. 
Varnost pacienta je v središču dobre zdravstvene prakse; sem 
sodijo: profesionalizem, komunikacija, timsko delo, poštenost 
in vodljivost.

Svojo zavest o varnosti pacienta lahko izboljšamo, če 
sprejmemo dejstvo, da so človeške napake  neizogibne, in 
da obstoječi zdravstveni sistem ne zagotavlja največje možne 
varnosti naših pacientov. Zato je potrebno sprejeti dejstvo o 
človeški zmoti.  Kaznovalni ukrepi ne smejo biti usmerjeni 
na posameznika.  Svetovanje in dodatno usposabljanje 
zdravstvenega osebja lahko zmanjša človeške napake. 
Osredotočimo svoj trud na sistem zdravstvene obravnave. 
Spremenimo sistem in zagotovimo ustrezno uporabo 
tehnologije. Zgradimo kulturo varnosti in prenehajmo s kulturo 
obtoževanja posameznikov.

Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.   
(Waggerl)

Ana Seničar, dipl. m. s.
Jernej Košak, VMT

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih 
strok in terapijo bolečin

ZAHVALE

Pismo direktorju bolnišnice

ZAHVALA
V vaši bolnišnici, na oddelku hematologije, je bila nekaj dni 
moja 86 let stara mama Gelca Žveglič iz Sevnice. Vsak dan 
sem jo obiskovala in imela priliko opazovat delo osebja. Ob-
čudovala sem njihov pristop do bolnikov, dobro voljo in pri-
jaznost. Tudi mama je rekla veliko lepih besed o zdravstvenih 
delavcih.
Ko sem čakala, da dobim odpustnico, sem slišala pogovor 
dveh sester, da bo ena morala delati še popoldne. Videla sem, 
da je imela zaskrbljen in utrujen obraz. Vendar je kmalu odšla 
z nasmehom k bolniku, ki jo je klical. Res sem jo občudovala!
Še enkrat hvala vsem na oddelku za prijaznost do bolnikov.

Lep pozdrav!
Joža Senica, Sevnica

ZAHVALA
Objavljeno v Novem tedniku, 6. 6. 2008

NA URGENCI

9. marec 2008 ob 23.30. Imela sem visok krvni tlak. Počutje je 
takšno, kot je lahko pri tako kritičnem tlaku. Vzamem ustrezna 
zdravila za hitro pomoč. Počakam na izboljšanje, a, žal brez 
uspeha. Počutje je hujše – kritično. Mož pokliče reševalno 
službo. Reševalna služba je bila hitra. Gospa dr. Biljana Vu-
korepa – Buhanec in reševalca so mi nudili vse, kar je bilo v 
njihovi moči. Odpeljali so me v bolnišnico Celje. Potem se na 
spominjam več, kaj se je nekaj časa dogajalo z mano, vem, 
da je bilo grozno. Ko sem se zavedala, da sem v bolnišnici, 
srečna, da živim, sem videla okoli sebe polno medicinskega 
osebja. Prijazen zdravnik se mi predstavi – dr. Robert Čater in 
mi pove, da je diagnoza, ki so jo sumili, izključena. Prijazna dr. 
Petra Zagožen mi pove, da bom čez noč ostala na IPP na opa-
zovanju, da bodo naredili še nekaj preiskav. Toliko pozornosti 
in pomoči, kot sem jo dobila tisto noč, mi je pomenilo veliko.
Žal mi je zjutraj dr. Zagožen povedala diagnozo, ki so jo našli. 
Noč in dan sva prebila z možem na IPP pod skrbnim nad-
zorom medicinskih sester in dr. Ksenije Rovan. Diagnoza, ko 
so mi jo našli, me je dobesedno vrgla na tla. Veliko pozornosti 
so mi posvetili vsi, od sester pa gospa Helena, ki me je kar 
naprej tolažila. Hvala vam! Velikokrat sem že bila na IPP in 
imam veliko izkušenj, takšnih in drugačnih. Zato se želim za-
hvaliti vsem zdravnikom in medicinskemu osebju za pomoč, ki 
nam jo nudijo in za strpnost, ki jo imajo do nas, ki jih tako zelo 
potrebujemo.
Posebna hvala za pomoč dr. Biljani Vukorepa – Buhanec, re-
ševalcema, dr. Petri Zagožen, dr. Robertu Čatru, dr. Kseniji 
Rovan, dr. Jožetu Škorji in medicinskim sestram.

Ivica iz Celja
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Pogoste.napake.pri.oblikovanju.
poslovnih.in.uradnih.dopisov

(2..del)
V prvem delu prispevka smo videli, katere napake se pogosto pojavljajo pri oblikovanju glave uradnega dopisa ter 
pri navajanju kraja in datuma. Naslednji pomemben sestavni del dopisa je naslov. Dopise lahko naslavljamo na več 
načinov:

-	 z nagovorom naslovnika,
-	 s splošno oznako »Zadeva:«,
-	 z imenom dokumenta (Zapisnik, Pooblastilo, Vabilo …).

Pri tem je potrebno najprej poudariti, da naj ima dokument le en naslov, se pravi, če za naslov izberemo splošno oznako, 
ni nobene potrebe, da bi nato dodajali še nagovor naslovnika. 

Če se odločimo za nagovor naslovnika, lahko izberemo splošni nagovor (»Spoštovani«) ali osebnega (»Spoštovani 
gospod Novak«). Za splošni nagovor se odločimo predvsem takrat, če dopise pošiljamo več osebam, za osebne pa, če 
gre za pomembnejšo ali bolj slovesno priložnost oziroma želimo poudariti oseben odnos do naslovnika. V zadnjem času 
je pogosto predmet razprav raba končnega ločila za nagovorom. Tradicionalni klicaj namreč vedno bolj izpodriva vejica. 
Predvsem učitelji sodobnega dopisovanja odsvetujejo rabo klicaja, češ da je nevljuden, ker označuje ukazovanje. Vendar 
pa so do tega »spoznanja« prišli s prebiranjem tujih (predvsem ameriških) priročnikov, saj slovenski klicaj opredeljujejo 
kot ločilo, ki »zaznamuje čustveno obarvanost povedi«, ta pa nikakor ni samo velelna. Torej – brez strahu pred klicajem 
za nagovorom. Če pa uporabimo vejico, je seveda potrebno besedilo v naslednji vrstici začeti z malo začetnico, saj je v 
slovenskem jeziku vejica nekončno ločilo. 
Pri splošnem nagovoru je lahko problematična slovnična oblika za število in spol. Kadar nagovarjamo več oseb različnih 
spolov, je še najmanj problemov, saj je nagovor lahko le v množinski obliki za moški spol (»Spoštovani«). Enako velja, če 
nagovarjamo eno osebo, ki jo vikamo. V tem primeru je namreč oblika enaka tako za moški kot ženski spol (»Spoštovani«). 
Pogosto v dopisih za take primere najdemo nagovor v obliki »Spoštovani / Spoštovana«, kar pa je napačno, saj 
»Spoštovana« nagovarja osebo ženskega spola,  ki jo tikamo. Posebej pa je seveda potrebno biti pozoren na slovnične 
oblike, če nagovarjamo dve osebi!
Tudi kadar se odločimo za osebni nagovor, je tu kar nekaj možnosti za napake ali nerodnosti. Običajno je dovolj, če 
navedemo besedo »gospod« ali »gospa« ter priimek naslovnika, kadar gre za slovesnejše priložnosti, lahko dodamo 
tudi ime in morebitne akademske in znanstvene nazive. Pri nagovoru, ki vključuje besedo »gospod« ali »gospa«, 
se je potrebno predvsem izogibati krajšanju te besede, saj je to nevljudno, poleg tega pa mnogi ne poznajo pravil 
okrajševanja besed »gospod« in »gospa«. Z »gospodi« tukaj sicer ni problemov, saj besedo okrajšamo kot »g.« in je ta 
okrajšava za vse sklone enaka, »gospa« pa mnogim povzroča precejšnje težave.  Besedo okrajšamo tako, da vzamemo 
njeno prvo in zadnjo črko, se pravi »ga.« To pa pomeni, da je okrajšava v različnih sklonih različna, in je potrebno znati 
besedo tudi sklanjati, kar je lahko spet problem, saj se beseda »gospa« ne sklanja po običajnem vzorcu.* Pri nagovoru 
sicer praviloma uporabljamo imenovalnik, vendar kot sem že poudarila, krajšanje te besede v nagovoru je nevljudno. Če je 
naslovnik za nas tako pomembna oseba, da smo se odločili za osebni nagovor, potem se moramo tudi potruditi, da besede 
izpišemo v celoti.  Podobno velja tudi za akademske nazive, če jih v nagovoru uporabimo (ne pa tudi za znanstvene).

NEUSTREZNO / NAPAČNO USTREZNO 
Spoštovani g. Novak
Spoštovani g. Janez Novak
Spoštovana ga. Novak / Spoštovana g. Novak
Spoštovani g. prof. Novak

Spoštovani gospod Novak
Spoštovani gospod Janez Novak
Spoštovana gospa Novak
Spoštovani gospod profesor Novak
Spoštovani dr. Jože Kovač 

Če uporabimo znanstvene ali akademske nazive naslovnika, je seveda potrebno paziti, da jih uporabimo pravilno. 
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Splošno oznako dopisa največkrat uporabimo, kadar je naslovnik ustanova. Kot splošna oznaka se običajno uporablja 
beseda »Zadeva:«, lahko tudi »Predmet:«. Z vidika pravopisa je pomembno predvsem to, da za dvopičjem začnemo z 
veliko začetnico, na koncu pa ne postavimo končnega ločila. Ne glede na to vsebino dopisa seveda začnemo z veliko 
začetnico.

NAPAČNO
(začetnica, ločilo)

PRAVILNO 

Zadeva: kadrovske spremembe.
Predmet: naročilo rezervnih delov

Zadeva: Kadrovske spremembe
Predmet: Naročilo rezervnih delov 

Naslavljanje dopisa z imenom vrste dokumenta je zelo pogosto pri internih dokumentih (»Zapisnik«, »Obvestilo« …) ali 
na primer v pravnih zadevah (»Pogodba«, »Pooblastilo«, »Pritožba« …). Eden najpogostejših dokumentov s tovrstnim 
naslavljanjem pa je »Vabilo«.  Tudi v tem primeru za naslovom ni končnega ločila, vsebina dopisa pa se začne z veliko 
začetnico.

Poglejmo še nekaj primerov ustreznega in neustreznega ali napačnega naslavljanja dopisov.

NEUSTREZNO
(nepotrebno kopičenje naslovov)

USTREZNO 
(dovolj je en naslov)

Zadeva: Vabilo Vabilo
Predmet: Naročilo rezervnih delov

Spoštovani!

Naročamo rezervne dele za stroje, ki ……

Predmet: Naročilo rezervnih delov

Naročamo rezervne dele za stroje, ki ……..

NAPAČNO
(začetnica)

PRAVILNO

Spoštovani,

Pošiljam vam zahtevano dokumentacijo …

Spoštovani,

pošiljam vam zahtevano dokumentacijo …

* Pravilno sklanjanje in okrajševanje besede »gospa«:
gospa (ga.) / gospe (ge.) / gospe (ge.) / gospo (go.) / pri gospe (ge.) / z gospo (go.)

(Nadaljevanje v naslednji številki)
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

VIC
ZMENEK
Starejši zakonski par se dolgočasi. Pa mož reče ženi:
Obujam spomine na leta, ko sva bila še mlada. Dajva se, igrajva se kot nekoč. Jaz bom še na ulico in se usedel 
na tisti zid, kot v mladosti, ti pa zvečer pridi na zmenek.”
“V redu!” je dejala žena.
Mož se je popoldan odpravil v mesto in se usedel na zid, kot v mladih časih. Čakal je, čakal, prišel je večer, za 
njim, noč in končno jutro, toda žene ni dočakal. Jezen je odšel domov in kregal ženo:
“Zakaj nisi prišla na zmenek?”
“Ker me mama ni pustila!”
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Zdravstveni delavci se vsakodnevno srečujemo s človeško 
stisko, vendar smo na tem področju popolnoma neopre-
mljeni. Veliko število pacientov, neustrezni prostori in pritiski 
medijev nas še dodatno oddaljujejo od bistva našega pokli-
ca. Paradoksalno je, da so ravno v kapitalističnih družbah 
naredili številne raziskave o vplivih na delovno storilnost 
zaposlenih in ugotovili, da so dobri medosebni odnosi tisti, 
ki vplivajo na višjo delovno motivacijo. Izpolnjujejo  namreč 
pogoje za zadovoljitev osnovnih človekovih potreb po spre-
jetosti, varnosti in pripadnosti.

Z dvodnevnega mednarodnega simpozija v Logarski 
dolini

Človek je bitje odnosa in čeprav je ob rojstvu od vseh bi-
tij na zemlji najbolj nebogljen, se rodi v svet opremljen z 
vsem, kar potrebuje za socialni razvoj. Znani psihoanalitik 
Sigmund Freud je bil mnenja, da človek potrebuje drugega 
človeka za zadovoljevanje svojih potreb, in da je libido tisti, 
ki človeka v življenju žene dalje (Freud, 1920, 1923). Danes 
vemo, da je to, kar človeka žene dalje, njegovo neustavljivo 
hrepenenje po odnosu. Sodobna psihologija na človeka ne 
gleda več kot na posameznika, temveč na bitje v interakciji  
z drugimi: ‘’Sva JAZ in TI in afektivni psihični prostor med 
nama’’. Tudi v prazgodovini se človek ni razvijal ločeno od 
socialnega okolja, kot so dolgo mislili antropologi. Novejše 
raziskave na fosilih so pokazale, da  je pračlovek že poznal  
oblike socialnih izmenjav, kot so sodelovanje, vzajemna 
senzitivnost in empatija. Kaj se je zgodilo na poti človeške 
evolucije, da so te primarne sposobnosti danes tako okr-
njene? Kako ponovno obuditi to vzajemno senzitivnost in 
empatijo, o kateri toliko govorimo? 

Mnogo zapisanih standardov v zdravstveni negi vsebuje 
besedi ‘’empatična drža’’. Ali znamo razložiti našim štu-
dentom, zaposlenim  zdravstvenim delavcem in sami sebi, 

Model.relacijske.družinske.
terapije.kot.osnova.za.kakovost.
medosebnih.odnosov.v.zdravstvu

kaj to v resnici pomeni? In predvsem, kako to doseči? ‘’Vži-
veti se v drugega’’  pomeni v drugem prepoznati njegove 
najgloblje in neizgovorjene potrebe. To zmore samo tisti, ki 
je sposoben prepoznati svoja lastna čutenja, jih razumeti 
in ovrednotiti. O tem govori Relacijski model zakonske in 
družinske terapije, ki ga je v Sloveniji razvil dr. Christian Go-
stečnik. Dr. Gostečnik nam je v okviru dvodnevnega med-
narodnega simpozija na temo medosebnih odnosov, 30. in 
31. maja v Logarski dolini, ta model osebno predstavil. Za 
zdravstvene delavce je model še posebno dragocen zato, 
ker daje odgovore tam, kjer drugi avtorji navadno zaključu-
jejo svoja predavanja. Človeške stiske ne moremo reševati 
s t. i. spoznavno-vedenjskimi metodami, ker ne naslavljajo 
najglobljih vsebin v nežni intrapsihični strukturi posamezni-
ka. Številni primeri zdravljenja raznih oblik fobij to potrjujejo: 
V Ameriki so se skupine študentov klinične psihologije ak-
tivno ukvarjale z zdravljenjem fobij po sistemu spoznavno-
vedenjskih tehnik. S klienti, ki so imeli patološki strah pred 
vožnjo skozi predor, so se vozili v avtomobilih, se ustavljali 
pred predori, uporabljali tehnike dihanja in sproščanja. Vse 
njihovo delovanje je bilo usmerjeno na ‘’preprogramiranje’’  
klientovih misli. Čez nekaj mesecev so bili rezultati opazni, 
vendar so se najkasneje v osmih mesecih pri istih ljudeh 
pojavile druge oblike fobij. V medicinski terminologiji bi to 
poimenovali simptomatsko zdravljenje, kjer pravi vzroki 
ostajajo nerešeni. Sodobna psihologija danes ve, da mo-
ramo iskati vzroke v najzgodnejšem obdobju našega življe-
nja, v otroštvu. Izkušnja je tisto, kar daje življenje oziroma 
duh vsakemu od dvajset bilijonov nevronov, ki so povezani 
s povprečno deset tisoč drugih nevronov. Delujemo in čuti-
mo, ne da bi se zavedali vpliva preteklih izkušenj.

Naš odnos z osebo, na katero smo bili navezani vpliva, 
kako vidimo sebe in druge, to daje vzorec naši percepciji in 
oblikuje naše odgovore svetu. Tako nam pretekle izkušnje 
nezavedno kreirajo sedanjost in določajo kakovost življenja. 
Vsak dan znova nezavedno odslikavamo vzorce iz modela 
primarne družine v svoje delovno okolje. Samo po sebi se 
poraja vprašanje, koliko odgovorov lahko zdravstveni de-
lavci dobimo z novimi znanji o relacijskem družinskem si-
stemu, iz katerega izhaja vsak od nas. Le, če se zavedamo, 
kako so izkušnje iz preteklosti vplivale na nas, se lahko na 
izzive iz okolja odzovemo bolje, drugače. 

Renata J. Roban, dipl. m. s.
Oddelek za skupne potrebe kirurgije
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Zakon o pacientovih pravicah je ob-
javil univerzalne pravice pacientov, ki 
jih imajo ti kot uporabniki zdravstvenih 
storitev pri vseh izvajalcih le-teh. Pri 
tem gre za materialno pravno ureditev 
pravic, ki so nam bile že znane deloma 
iz Zakona o zdravstveni dejavnosti ter 
Zakona o zdravniški službi, pri čemer 
pa je Zakon o pacientovih pravicah le-
tem dodal nekatere nove institute ter 
pravice in uvedel določene novosti.
Z namenom prizadevanja za dose-
ganje največje stopnje obveščenosti 
pacientov, varstva enakopravnosti ter 
preglednosti postopka je Zakon o pa-
cientovih pravicah razglasil novo pra-
vico, ki je dosedanja zakonodaja ni 
poznala, to je pravico do spoštovanja 
pacientovega prostega časa. V okviru 
te pravice je podrobno urejen način 
vodenja čakalnih seznamov, naroča-
nja na zdravstvene storitve, možnost 
vpogleda pacientov v podatke s čakal-
nih seznamov in njihovo seznanitev s 
predvideno čakalno dobo pri posamez-
nih zdravstvenih storitvah določenega 
izvajalca.
Pacienti so uvrščeni na čakalne sez-
name za izvedbo zdravstvene storitve, 

Ureditev.čakalnih.seznamov.po.
zakonu.o.pacientovih.pravicah

kadar ne gre za nujno zdravstveno 
pomoč in zdravstvena obravnava ni 
mogoča takoj. Vpis na čakalni seznam 
se opravlja po vrstnem redu naročanja, 
prednost pri čakanju na izvedbo zdrav-
stvene storitve pa imajo tisti pacienti, 
pri katerih je po strokovnih standardih 
stopnja nujnosti zdravstvene obravna-
ve večja. 
Čakalni seznam mora vsebovati poda-
tke, naštete v 1. odst. 15. člena, pri če-
mer gre za nabor 12 osebnih podatkov 
pacienta. Zaradi načela določenosti v 
zakonu pacient nima pravice, da bi sam 
odločil o tem, ali bo določen podatek, ki 
je zahtevan v okviru vodenja čakalnih 
seznamov, dal izvajalcu zdravstvenih 
storitev, ki je po tem zakonu dolžan 
upravljati podatke. Zatorej nima mož-
nosti, da bi odklonil dajanje določenih 
podatkov.
Pacient, ki je tudi sam na čakalnem 
seznamu, ima možnost dvakrat me-
sečno pogledati v čakalni seznam pri 
izvajalcu zdravstvenih storitev. Zaradi 
varstva osebnih podatkov ima pacient 
možnost vpogleda v vse svoje podatke, 
medtem ko mu je vpogled v podatke o 
drugih pacientih s čakalnega seznama 

omejen tako, da identiteta ostalih paci-
entov ne more biti razkrita.

Čakalna doba za izvedbo posamezne 
zdravstvene storitve je opredeljena kot 
pričakovano obdobje od vpisa v čakalni 
seznam do dejanskega zdravljenja, ki 
se meri bodisi v dnevih bodisi v mese-
cih. Najdaljše dopustne čakalne dobe 
za posamezne zdravstvene storitve bo 
določilo Ministrstvo za zdravje. Na pod-
lagi izmenjave podatkov med izvajalci 
zdravstvenih storitev in Inštitutom za 
varovanje zdravja pa bo slednji vodil 
nacionalni čakalni seznam, na podlagi 
katerega se bodo izračunavale dejan-
ske čakalne dobe pri posameznih iz-
vajalcih zdravstvenih storitev in iz kate-
rega bo razvidno, pri katerem izvajalcu 
so čakalne vrste najkrajše.
V skladu s prehodno določbo so izvajal-
ci zdravstvenih storitev dolžni vzposta-
viti sistem čakalnih seznamov do 26. 
8. 2008, nacionalni čakalni seznam pa 
mora biti vzpostavljen do 26. 2. 2009.

Nataša Horjak, univ. dipl. prav.
Kadrovsko splošna služba

Pravilnik.o.zavarovanju.osebnih.
in.drugih.podatkov.v.
Splošni.bolnišnici.Celje
Eden bistvenih pogojev za učinkovito 
varstvo osebnih podatkov je dobro za-
varovanje le-teh. Prav 19. junija letos 
sprejeti Pravilnik o zavarovanju oseb-
nih in drugih podatkov v Splošni bol-
nišnici Celje (v nadaljevanju pravilnik), 
naj bi zagotovil učinkovito, zakonito 
in pošteno varovanje ter zavarovanje 
osebnih podatkov v naši bolnišnici.
Pravilnik v skladu s 25. členom Zakona 

o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 
št. 86/04, v nadaljevanju ZVOP-1), za-
gotavlja zavarovanje osebnih podatkov. 
Po ZVOP-1 morajo upravljavci osebnih 
podatkov v svojih aktih predpisati po-
stopke in ukrepe za zavarovanje oseb-
nih podatkov ter določiti osebe, ki so 
odgovorne za določene zbirke osebnih 
podatkov, in osebe, ki lahko zaradi na-
rave svojega dela obdelujejo določene 

osebne podatke. 
Namen pravilnika je torej določiti po-
stopke in ukrepe za zavarovanje oseb-
nih in drugih podatkov za zaščito po-
sameznika pred neupravičenimi posegi 
v njegovo zasebnost. Za obdelovanje 
osebnih podatkov velja načelo zako-
nitosti in poštenosti – takšne podatke 
je dovoljeno zbirati le, če je zbiranje 
v skladu z zakonom, pri tem pa mora 
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zbiralec ravnati pošteno in v dobri veri. 
Zbiralec torej ne sme delovati zavaja-
joče in podatkov obdelovati z drugač-
nim namenom, kot ga je predstavil 
posameznikom, ko je od njih pridobil 
soglasje. Prav tako mora zbiralec in 
obdelovalec osebnih podatkov posa-
meznika obravnavati nediskriminator-
no, saj mora biti informacijska zaseb-
nost za vse posameznike zagotovljena 
v enaki meri, ne glede na kakršnekoli 
razlikovalne osebne, narodnostne, ver-
ske ali druge okoliščine.

Bistvenega pomena pri varstvu posa-
meznikove zasebnosti je pogojevanje 
obdelave osebnih podatkov z vnaprej 
določenim namenom obdelave. Posa-
meznikom mora biti zagotovljena mož-
nost, da so seznanjeni z namenom ob-
delave njihovih osebnih podatkov, prav 
tako pa obdelovalci osebnih podatkov 
ne smejo prekoračiti meja, ki so po-
stavljene s prvotnim namenom zbira-
nja. Osebni podatek, ki je bil pridobljen 
z določenim namenom, se torej lahko 
obdeluje in uporablja zgolj v ta namen, 
nikakor pa ne v druge namene. S tem 
je zagotovljeno, da osebni podatki niso 
zlorabljeni in uporabljeni v nasprotju z 

voljo posameznika, na katerega se na-
našajo.

Pravilnik je seveda skladen z Zakonom 
o varstvu osebnih podatkov in vse-
buje vsa tista določila, ki so nujna za 
zagotavljanje ustrezne stopnje varstva 
zasebnosti. V skladu s Pravilnikom 
Splošna bolnišnica Celje vodi Katalog 
zbirk osebnih podatkov v Splošni bol-
nišnici Celje. Zbirke v katalogu vsebu-
jejo vsebino, določeno z ZVOP-1, med 
drugim tudi vrste osebnih podatkov v 
zbirki osebnih podatkov. Za točnost, 
ažurnost, sporočanje sprememb infor-
macijskemu pooblaščencu skrbi skrb-
nik, ki ga določi direktor.

Za posamezne zbirke osebnih poda-
tkov so odgovorne osebe, ki jih določi 
direktor s sklepom. Predvidoma so to 
predstojniki in vodje služb ter sektorjev. 
Odgovorne osebe nadalje za posamez-
no zbirko osebnih podatkov določijo 
pooblaščene osebe, ki podatke zbirajo 
in obdelujejo. Odgovorne in pooblašče-
ne osebe so razvidne iz seznama, ki ga 
je dolžna voditi bolnišnica.

Pravilnik vsebuje tudi določbe o varo-

vanju poslovne in poklicne skrivnosti 
(zaupni podatki), določbe o sprejemu 
in posredovanju zaupnih in osebnih 
podatkov ter določbe o postopkih zava-
rovanja osebnih podatkov. Slednje do-
ločbe so v skladu s 24. členom ZVOP-1 
in obsegajo organizacijske, tehnične in 
logično-tehnične postopke in ukrepe, 
s katerimi se varujejo osebni podatki, 
preprečuje slučajno ali namerno nepo-
oblaščeno uničevanje podatkov, njiho-
va sprememba ali izguba ter nepoob-
laščena obdelava teh podatkov.

V Pravilniku so urejeni tudi video in av-
dio nadzor, brisanje podatkov, ukrepi 
ob sumu nepooblaščenega vstopa in 
odgovornost zaposlenih.

Samo sprejetje Pravilnika o zavarova-
nju osebnih in drugih podatkov v Sploš-
ni bolnišnici Celje pa seveda ni dovolj, 
temveč bo potrebno zagotoviti, da se 
bodo predpisani postopki in ukrepi tudi 
dejansko izvajali.

Andrejka Presker Hudernik, 
univ. dipl. prav.

Kadrovsko splošna služba

Razpis
Splošna bolnišnica Celje na podlagi  določil 10., 11. in 12. člena Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj v najem in 
kreditiranju zasebne stanovanjske gradnje objavlja 

RAZPIS ZA ODDAJO  SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM

I.
Splošna bolnišnica Celje oddaja dve službeni stanovanji, ki sta v stanovanjskem bloku na naslovu Čopova ulica 25, Celje, 
in  Milčinskega ulica 11, Celje: 

1. stanovanje v izmeri 64,98 m2: kuhinja 11,00 m2, soba 20,71 m2, soba 10,58 m2, kabinet 7,75 m2 , predsoba 
6,17m2, kopalnica 4,90 m2, loža 2,93 m2, klet 0,94 m2 

     (12. nadstropje);
2. stanovanje v izmeri 71,25 m2: kuhinja 13,93 m2, soba 16,10 m2, soba 10,80 m2, kabinet 8,03 m2, shramba 3,15 

m2, predsoba 9,14 m2, kopalnica 3,80 m2 , WC 1,13 m2, loža 4,19 m2,  klet 0,98 m2 (7. nadstropje).

Stanovanja bodo oddana v najem udeležencem razpisa, ki so zaposleni v Splošni bolnišnici Celje in  bodo na podlagi 
meril, določenih s tem razpisom, dosegli največje število točk. Z  izbranim udeležencem bo sklenjena najemna pogodba 
za določen čas, za čas zaposlitve v Splošni bolnišnici Celje. 
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II.
Merila za dodeljevanje službenih stanovanje so naslednja:

1. Število članov gospodinjstva, ki živijo skupaj z udeležencem: 
za vsakega člana gospodinjstva po 5 točk, možno je doseči največ 30 točk.
2. Skupna delovna doba udeleženca:
do 5 let …….... 3 točke,
5-10 let……..…5 točk,
10-20 let………7 točk,
20-30 let………9 točk,
več kot 30 let…11 točk.
3. Delovna doba udeleženca  v bolnišnici:
za vsakih dopolnjenih 5 let po 5 točk, vendar ne več kot 35 točk.
4. Neurejene družinske razmere udeleženca:
30 točk.
5. Oddaljenost bivališča udeleženca od delovnega mesta:
5 točk za vsakih dopolnjenih 10 km, vendar ne več kot 25 točk,
6. Stanovanjske razmere udeleženca:
udeleženec živi v neprimernem stanovanju…..30 točk,
udeleženec je najemnik ali podnajemnik……...20 točk,
udeleženec živi pri starših……………………...10 točk.

III.
Udeleženci razpisa morajo v pisni vlogi za dodelitev službenega stanovanja  navesti svoje osebne podatke ter dokazila o 
izpolnjevanju meril, določenih v drugi točki tega razpisa.

IV.
Udeleženci morajo svoji vlogi predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju meril iz druge točke tega razpisa in sicer: 

-	 potrdilo pristojnega urada o številu članov gospodinjstva,
-	 potrdilo pristojnega centra za socialno delo ali drugo ustrezno dokazilo o neurejenih družinskih razmerah, če jih 

zatrjujejo,
-	 potrdilo o stalnem ali začasnem bivališču in pisno izjavo udeleženca o kraju, iz katerega prihaja na delo za 

oddaljenost  bivališča  od delovnega mesta,
-	 izjavo o stanovanjskih razmerah udeleženca, ki jo bo delodajalec po potrebi preveril z ogledom.

V.
Udeleženci morajo svoje vloge za najem službenega stanovanja vložiti pisno najkasneje do 31. 7. 2008 na naslov: Splošna 
bolnišnica Celje, Kadrovsko splošna služba, Oblakova ulica 5, Celje. Vloge naj udeleženci pošljejo v zaprti ovojnici, na 
kateri bo označeno: »Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem«.

Zainteresirani udeleženci se lahko za dodatne informacije ali ogled  stanovanj, ki se oddajata,  obrnejo na socialno delavko, 
gospo Danico Bezovnik, univ. dipl. soc. del., na št. 423 30 58.

VI.
Sklep o oddaji službenih stanovanj v najem  bo izdal direktor v roku 30 dni po izteku roka za prijavo. O odločitvi bodo 
obveščeni vsi udeleženci razpisa.    

Kadrovsko splošna služba
Referat za socialne zadeve 
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DROBTINICE

Ja, letos je olimpijsko leto in temu pri-
merno pozornost so dobile tudi bolniš-
nične olimpijske igre. Te sicer pri nas 
vsako leto krepijo in bezajo na plan 
športnega duha mladih bolnikov, a tako 
kot druga leta, lahko tudi letos rečemo, 
da so bile nekaj prav posebnega. Že 
dvanajste po vrsti so se zgodile 22. 
maja po neutrudnih pripravah bolniš-
ničnih učiteljic, njunih sodelavcev s I. 
osnovne šole in seveda ostalih sode-
lujočih.

In zakaj so bile posebne? Najverjetne-
je zato, ker sta se starima znancema 
in prijateljema naše olimpiade McDo-
naldsovemu klovnu Ronaldu in pevki 
Claudii, ki se je po kratkem premoru 
ponovno vrnila na olimpiado, pridružila 
zelo zanimiva gosta. Prvi je bil aktualni 
evropski prvak na bradlji Mitja Petkov-
šek, drugi pa znani komentator športnih 
dogodkov na nacionalni televiziji, Peter 
Kavčič. In oba sta bila, ob odličnih tek-
movalcih seveda, odlična gosta. 

Olimpiada.pred.olimpiado.….za.
naše.otroke.in.za.njihova.gosta

Prižiganje olimpijskega ognja

Na bolnišnični olimpiadi so vsi 
zmagovalci

Mitja Petkovšek in Peter Kavčič 

Navijač …
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V času od 30. do 31. maja 2008 so v 
Murski Soboti potekale 3. športne igre  
slovenskih bolnišnic, na katerih je so-
delovalo šestnajst bolnišnic in ekipi 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije ter Združenja zdravstvenih 
zavodov Slovenije (skupaj 18 ekip). 
Igre je vzorno organizirala Splošna bol-
nišnica Murska Sobota v sodelovanju 
z Združenjem zdravstvenih zavodov 
Slovenije.
Na teh igrah  je nastopila tudi ekipa 
Splošne bolnišnice Celje, sestavljena 
iz 23 članov.
Moško ekipo naše bolnišnice so se-
stavljali naslednji tekmovalci: Matej 
Velenšek,  Franc Furman, Željko Te-
šič, Matjaž Štinek, Dušan Antlej, Darko 
Arnšek, Ivan Hribernik, Boris Kvac, Da-
vor Brezinščak, Matej Hartman, Mirko 

Tretje.športne.igre.slovenskih.
bolnišnic..–.Murska.Sobota.2008

Moška ekipa, ki se je pomerila v balinanju

… in navijači

Mitja Petkovšek, ki je marsikoga pre-
senetil s svojo drobno postavo, je z 
nami delil nekaj svojih izkušenj, se po-
meril v metu na koš in prav vsakemu 
tekmovalcu podelil kolajno in nekaj pri-
poročil o športnem obnašanju. Sam je 
prejel prvo letošnjo olimpijsko medaljo 
(celjskih bolnišničnih OI seveda) in ko-
pico iskrenih želja in misli, ki ga bodo 
spremljale na Kitajsko. Prepričana 
sem, da ga ni udeleženca bolnišnične 
olimpiade, ki letos poleti ne bo s prav 

posebnim navdušenjem navijal zanj.   
Da ima komentiranje v malem prstu, 
pa je dokazal Peter Kavčič, ko se je iz 
podeljevalca kolajn v trenutku prelevil 
v komentatorja in strokovno ter sočno 
pokomentiral eno izmed tekmovanj. 
S ščepcem humorja, ki ga je na nas 
potrosil Ronald in z glasbo, ki jo je pri-
mešala Claudia, smo se tega dne lepo 

zabavali. 
A-ja, še to. V tradicionalni tekmi vleče-
nja vrvi so ponovno zmagali zdravstveni 
delavci otroškega oddelka. Dobesedno 
pometli so z vso konkurenco. 

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje
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Anamarija Vrhovec – zmagovalka v golfu

Ekipa naše bolnišnice

Zapušek, Tone Veber, Marko Vrhovec, 
Vilibald Vengust in Marjan Ferjanc. 
Žensko ekipo pa so sestavljale: Mate-
ja Cerar, Romana Lisec, Janja Žnidar, 
Marina Tonjko, Lea Ivakič, Anamarija 
Vrhovec, Mojca Vukmanič in Simona 
Čretnik.
Na pot smo krenili v petek zgodaj zju-
traj z avtobusom. Vmes smo imeli kra-
tek postanek za jutranjo kavico in pri-
grizek, nakar nas je pot vodila naprej 
do Moravskih Toplic, kjer smo bili na-
stanjeni v hotelu Termal. Po nastanitvi 
pa smo takoj odhiteli na prizorišče iger 
v Mursko Soboto (športni park Fazane-
rija), kjer je bila otvoritev.
Še pred uradno otvoritvijo smo imeli 
vodje ekip krajši sestanek, na katerem 
smo bili seznanjeni še z zadnjimi po-
drobnosti o igrah.

Na otvoritvi smo bili zbrani vsi udele-
ženci, bilo nas je blizu 550. Po otvoritvi 
so takoj sledila športna tekmovanja, ki 
so bila poleg druženja v ospredju. 

Prvi dan iger smo imeli zelo natrpan ur-
nik, saj so tekmovanja potekala na več 
prizoriščih hkrati, tako, da smo se hitro 
razporedili v ekipe, ki so bile večinoma 
oblikovane že prej. Po koncu tekmovanj 
prvega dne je sledila razglasitev rezul-
tatov in nato družabni večer s plesom v 
hotelu Diana Murska Sobota. Naslednji 
dan so bila na sporedu nova tekmova-
nja ter družabne igre, ki pa niso štele 
za skupno uvrstitev. Naša ekipa je na 
teh igrah glede na maloštevilno ude-
ležbo dosegla dobre rezultate, saj smo 
osvojili ekipno eno tretje mesto, in sicer 
v balinanju (moška ekipa) ter še nekaj 
solidnih mest, ki so prinesla tudi dosti 
točk (ekipa v nogometu, ženska ekipa 
v balinanju).

Poleg tega pa smo osvojili veliko dobrih 
posameznih rezultatov, in sicer Anama-
rija Vrhovec prvo mesto v golfu, dobro 
smo tudi streljali z lokom in metali pi-
kado.
Tudi ostali tekmovalci so se dobro odre-
zali in dosegli nekaj dobrih uvrstitev. Ti 
rezultati so pripomogli k večjemu števi-
lu točk, ki so štele za skupno uvrstitev. 
Skupno smo dosegli osmo mesto od 
18 prijavljenih ekip, kar je seveda lep 

dosežek. 
Moram pa povedati, da je bila  konku-
renca zelo močna, saj so posamezne 
ekipe  na igre pripeljale zares dobre 
športnike (nekateri celo nastopajo v 
najmočnejših ligah).
Naša ekipa pa se je zbrala z vseh ve-
trov, brez kakšnih večjih treningov, a 
smo vseeno dosegli lepe rezultate. Na 
igrah smo tako uspešno promovirali 
našo bolnišnico in dokazali, da premo-

re Splošna bolnišnica Celje tudi dobre 
športnike. Rad bi tudi pohvalil vse naše 
udeležence, ki so se res trudili po svo-
jih najmočnejših močeh in dostojno za-
stopali našo ustanovo.

Malo pa sem razočaran nad udeležbo, 
saj nas je bilo glede na velikost naše 
bolnišnice na teh igrah sorazmerno 
malo. Tako nismo mogli nastopati v 
veliko panogah, nekateri od nas pa so 
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Gremo….navzgor!

Da, tisti petek, 9. maja, se je pohod za-
poslenih v Finančno-ekonomski službi 
Splošne bolnišnice Celje   enostavno 
moral zgoditi.
Vremenarji so zatrjevali, da vreme ne 
samo da bo, temveč da bo celo suho 
in lepo, računi so se nam požlahtnili od 
izplačanih regresov,  startne zeliščne 
medicine v tekočem stanju pa ne gre 
posebej izpostavljati, ker je pri takih 
zadevah samoumevna. Smo jo malen-
kostno  vzorčili in se štartno fotografirali 
pri Gasilskem domu v Podgradu ter za-
gnano zrli proti cilju - Celjski koči.

Prvi del poti smo prebili kot homogeno 
zadihani in brez očitnih  hiperventilacij,  
ki niso nastopile niti po odcepitvi dela 
skupine najhrabrejših, ki smo vmes na-
skočili še Grmado.
Nadomeščanje med potjo izgubljenih 
tekočin smo opravili na terasi pred 
kočo, kjer smo se spet zbrali vsi, od 
Mihe, ki je prikolesaril na cilj prvi, preko 
vmesne najmočnejše skupine, prispele 
po klasični smeri, do nas, ki smo sicer 
ubrali najkrajšo pot, a na cilj  - brez 
posebej znanega razloga - prispeli za-
dnji.

Padli energetski nivo smo pred spu-
stom v dolino uravnotežili z vnosom 
okusne enolončnice s sladico. 
Hja, to je bil dan in pol !

Hvala sedanjim organizatorjem za iz-
vedbo,Tanja, ti kot naslednja organi-
zatorka pa kar na delo, čakamo tvoje 
vabilo za naslednjič!

Violeta Božanić, ekon.
Nabavna služba

morali nastopiti v treh in še celo več pa-
nogah, da so prinesli nekaj pomembnih 
točk, ki so štele za skupno uvrstitev.
Bolnišnične igre so po treh letih že po-
stale tradicionalne in naslednje leto 
bomo poskusili doseči še boljše rezul-
tate. To bi lahko dosegli predvsem z 

močnejšo zasedbo tekmovalcev.
S športnih iger smo se vrnili v soboto 
zvečer polni novih izkušenj in spoznanj 
z mislijo, da se vidimo zopet prihodnje 
leto. 
Na koncu bi se rad v imenu vseh udele-
žencev tretjih bolnišničnih iger zahvalil  
direktorju, mag. Marjanu Ferjancu, za 

vso podporo pri sodelovanju na igrah in 
gospe Suzani Prezelj, poslovni sekre-
tarki, ki je pomagala pri organizacijskih 
zadevah.

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

vzdrževanje
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Dejavnost.sindikata.delavcev.v.
zdravstveni.negi.Slovenije

Za nami je leto 
bojevanja in 
zaključka pogajanj 
za boljše in 
pravičnejše plačilo 
dela medicinskih 
sester, zdravstvenih 
tehnikov, babic 
in bolničarjev. 
S parafiranjem 
u s k l a j e n e g a 
Aneksa h Kolektivni 

pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi 31. 3. 2008 
smo dokazali, da se z jasno vizijo, strategijo in trdnimi 
argumenti da sorazmerno hitro, učinkovito in uspešno 
zagotoviti zaključek pogajanj. Kot prvi sindikat, ki je parafiral 
Katalog delovnih mest in z njim povezane plačne 
razrede, smo pospešili pogajanja tudi v drugih plačnih 
podskupinah v zdravstvu in sociali, kjer tudi sodelujemo. 
Naše prizadevanje po usklajenem strokovnem naslovu 
v zdravstveni negi je doprineslo, da delovna mesta v V. 
tarifni skupini poimenujemo srednja medicinska sestra/
srednji zdravstvenik.

Problemi, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem delovniku, 
so predvsem kadrovski primanjkljaj, včasih nejasne 
razmejitve del in nalog med osebjem s srednjo in višjo 

ali visoko izobrazbo ter drugimi člani tima. Na spletni 
strani sindikata smo vsakodnevno redno seznanjeni z 
najnovejšimi informacijami. Podpiramo ustanavljanje 
novih šol, študijskih programov, prenovo izobraževalnih 
programov, sodelujemo pri vzpostavljanju nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij. Vsemu članstvu želimo zagotoviti 
profesionalni in osebnostni razvoj ter vključitev v 
vseživljenjsko učenje. Naša prizadevanja aktivno potekajo 
na področju kadrovskih normativov v zdravstveni in 
babiški negi na vseh ravneh zdravstva. Brez normativnih 
podlag ne moremo govoriti o izboljšanju delovnih razmer 
v zdravstveni negi. Številna vprašanja in nesporazume 
rešuje naš pravnik in zadnje obdobje je delovno najbolj 
intenzivno.  

Naši cilji in energija so usmerjeni v uvajanje plačnega 
sistema, v nadzor nad razporejanjem zaposlenih na ustrezna 
delovna mesta, sodelovanje pri izdelavi normativnih in 
pravnih podlag za boljše delovne razmere vseh zaposlenih 
v zdravstveni in babiški negi ter bolničarjev. Najboljša 
stvar pa so dobri delovni odnosi  s sedežem sindikata, 
člani republiškega odbora in predsedniki sindikalnih enot.  
Šestletna pogajanja so tako v zaključni fazi. Bil je že skrajni 
čas, saj se nezadovoljstvo v naših vrstah ne bi dalo več 
pomirjati zgolj z obljubo, da bo nekega dne boljše. 

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

Kulinarični.kotiček
PIKANTNA SOLATA S PEČENIMI PAPRIKAMI 
IN MOCARELO

Sestavine: 
• 4 mesnate paprike,
• 12 zelenih oliv,
• 2 žlici kaper,
• 2 hlebčka mocarele,
• 4 žlice olivnega olja,
• 12 inčunovih filetov,
• 2 stroka česna,
• sol, poper. 

Priprava: Oprane in osušene rdeče, rumene ali oranžne 
paprike spečemo na žaru ali v pečici in jih ohladimo v 

pokriti posodi. 
Olivam odstranimo 
koščice, kapre 
speremo in od-
cedimo. Ohlajene 
paprike olupimo 
in razsemenimo, 
narežemo na široke 
rezance ter jih 
skupaj s prestreženim sokom damo v primerno posodo 
in jim dodamo na tanke lističe narezan česen. Mocarelo 
narežemo na četrtine in naložimo na krožnike. Na sir 
položimo papriko, vse skupaj pokapamo s sokom paprik 
in olivnim oljem. Na vrh položimo še inčunove filete, olive 
in kapre ter vse skupaj začinimo s poprom.
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HLADNA KUMARIČNA JUHA

Sestavine:
• 300 g kumar,
• 2 dl jogurta,
• 1 dl kisle smetane,
• 2 – 3 dl čiste kurje juhe,
• nekaj metinih lističev,
• sol, poper.

Priprava: Neolupljene kumare očistimo, razpolovimo in 
z žličko izdolbemo semena. Tako pripravljene kumare 
zrežemo na koščke, stresemo v ozko posodo, dodamo 
metine lističe in s paličnim mešalnikom vse skupaj glad-
ko zmeljemo. Nato kumaram primešamo jogurt, kislo 
smetano in toliko hladne juhe, da dobimo juho primerne 
gostote. Začinimo jo s soljo in poprom ter za nekaj ur po-
krito postavimo v hladilnik.

RIBA V PEČICI Z MEŠANO ZELENJAVO

Sestavine: 
• cela bela riba (zobatec, orada, brancin) od 0,8 do 1 

kg,
• zelenjava: bučka, 2 sveži papriki, koromač, pest pa-

radižnika češnjevca, čebula, 6 strokov česna, 4 veliki 
krompirji,

• olivno olje,
• sol, poper, rožmarin, majaron, zelenje peteršilja,
• limona,
• maslo,
• 1 dl suhega belega vina.

Priprava: Krompir olupimo in narežemo na koščke. Na 
kockice narežemo še papriko in olupljeno bučko. Česen 
olupimo in narežemo na četrtine (1 strok pustimo cel), 
koromač in čebulo na večje kose, paradižnik pustimo 
cel. Vso zelenjavo (razen krompirja) pomešamo, solimo, 
polijemo z olivnim oljem in začinimo s strtim rožmarinom 
in majaronom. 

Očiščeni ribi v trebušno votlino damo vejico peteršilja, 
strok česna in košček masla, pokapamo z limoninim so-
kom, solimo in popramo ter postavimo na sredino peka-
ča, ki smo ga namastili z olivnim oljem. Poleg ribe naloži-
mo krompir. V pečici, ogreti na 200 stopinj C, jed pečemo 
približno 20 minut. Nato na krompir naložimo začinjeno 
zelenjavo, vse skupaj polijemo z vinom in spečemo do 
konca. Če imamo radi bolj hrustljavo zelenjavo, jo v peči-
co damo tik pred koncem pečenja.

ČEŠNJEV ZAVITEK NA HITRO

Sestavine:
• 12 listov tankega vlečenega testa,
• 1,30 kg češenj,
• 5 stebel rabarbare,
• limona,
• 120 g sladkorja,
• 80 g drobtin,
• 80 g masla,
• 1,5 dl sladke smetane,
• 2 rumenjaka,
• mlet cimet.

Priprava: Maslo stopimo, 
zmešamo s sladko smetano 
in pustimo na toplem. Češ-
nje operemo in izkoščičimo, 
rabarbaro očistimo, olupimo 
in narežemo na centime-
ter dolge koščke. Limonino 
lupino drobno naribamo, limono pa razpolovimo. Liste 
tankega vlečenega testa zložimo v poljubno površino. 
Zlepimo jih s pomočjo vode, s katero namažemo približ-
no 2 cm roba testa, ki ga želimo zlepiti. Testo pokapljamo 
in premažemo z mešanico masla in smetane. Na eno 
tretjino testa razdelimo izkoščičene češnje, rabarbaro, 
potresemo s sladkorjem in drobtinami, mletim cimetom, 
naribano limonino lupino ter pokapljamo z limoninim so-
kom. Zavitek, ki ga dokaj tesno zvijemo, položimo na na-
maščen pekač, ga povrhu namažemo z mešanico masla 
in smetane ter 25 minut pečemo v pečici, ogreti na 180 
stopinj C. V preostanek stopljenega masla in smetane 
vmešamo dva rumenjaka, z mešanico ponovno prema-
žemo zavitek  ter ga še 8 do 10 minut pečemo na enaki 
temperaturi.
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17..Nagradna.križanka

Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, v kateri ste 
zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 26. julija 2008. Kupon za dvig nagrade bomo 
dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.

Žreb nagradne križanke v majskem Monitorju

V uredništvo Monitorja smo prejeli 76 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: POSLEDICA SLEDI VZROKU.
Izžrebana nagrajenka je gospa Martina Tepež z Oddelka za bolezni srca, pljuč in ožilja.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.

        Uredniški odbor
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Pred uporabo natančno preberite navodilo!

 O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Bilobil. In nič vam
ne uide iz glave!

Bilobil in Bilobil Forte. 
Razvili strokovnjaki iz Krke.

Za boljši spomin in večjo moč koncentracije.
Redno jemanje Bilobila izboljšuje prekrvitev.

 Vaši možgani bodo bolje oskrbljeni s kisikom in energijo. 
Za trajnejši učinek priporočamo vsaj trimesečno zdravljenje.
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