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Uvodnik

Aprilski čas nas je
povsem zasul z burnimi dogodki. Nezadovoljstvo s plačami,
ugibanja pred jesenskimi volitvami, rast
inflacije, padec borznih tečajev, aprilsko
vreme, ki je postalo
zopet aprilsko in nam
je mimogrede namočilo tudi ortopedski
oddelek, in še bi se
kaj našlo. Zgodile pa
so se tudi dobre stvari – napoved zdravniške stavke se k sreči
ni uresničila, gradbinci v bolnišnici so se resno lotili svojega dela, evropski voditelji prihajajo v
Slovenijo in - pomlad je zares prišla. Brsti so se razcveteli.
Je bilo kdaj drugače? Ta komedija zmešnjav se vedno dogaja, le da nanjo
nismo vedno enako pozorni. Gre za urejen nered, ki je stalnica vseh sprememb in predstavlja pot do nečesa novega, do vzpostavitve novih razmerij,
na višji razvojni stopnji. Tako je v naravi in tako je v človeški družbi.
Tudi v naši bolnišnici se stvari včasih obrnejo na glavo. Smo tako velik sistem, soodvisni drug od drugega, da že majhna sprememba sproži verižno reakcijo. Ko pridobimo nov program, nam ob pomanjkanju zdravnikov
zmanjka še medicinskih sester, drugje ambulantnih prostorov, pa diagnostične opreme, postelj, operacijskih dvoran … in še kaj. Gradbena dela v
bolnišnici so zmotila procese dela s pacienti, ko vzpostavljamo novo informacijsko podporo, se odpirajo nove dileme, skratka, sistem domin je stalno
prisoten. Ampak le, če jim pustimo, da se podirajo. Pri nas jih obvladujemo,
zato se razvijajo v nove kvalitete.
Ob urejanju takšnega živahnega dogajanja v bolnišnici smo prejeli kar nekaj pohval iz strokovnega, pa tudi iz ožjega družbenega okolja, ki budno
spremlja dogajanja v bolnišnici. Opazno pa je tudi zadovoljstvo zaposlenih,
ki ob reševanju posameznih izrednih nalog sprožajo obilo ustvarjalnega
duha, saj v pričakovanju pozitivnih končnih učinkov niso usmerjeni v iskanje
problemov, ampak osredotočeni na njihove rešitve.
In to je tudi edina prava pot. Kajti nalog je veliko, nekaj jih od nas zahteva
sistem, še več pa smo si jih zadali sami. Le s slednjimi bomo lahko dosegali
dodano vrednost bolnišnice, ki nas bo postavljala ob bok sodobnim evropskim bolnišnicam. Mi to zmoremo.
Direktor
mag. Marjan Ferjanc
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TO JE SBC

Oddelek za splošno in
abdominalno kirurgijo

iz Monografije Splošna bolnišnica Celje
ob 120-letnici
Korenine Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo segajo v skupni kirurški oddelek. Ta je prva leta po drugi svetovni vojni deloval enotno, nato pa so se začele izražati težnje po večji samostojnosti posameznih vej kirurgije in leta
1957 se je v okviru strokovno in organizacijsko enovitega
kirurškega oddelka zgodila prva reorganizacija, ki je nakazala samostojen razvoj visceralne (abdominalne, torakalne
in žilne) kirurgije.

Sledilo je več reorganizacij kirurške službe, ustanavljali so
se odseki, leta 1973 pa je skupni kirurški oddelek dokončno razpadel. Med novo nastalimi je bil Oddelek za kirurgijo notranjih organov, kot se je takrat imenoval Oddelek za
splošno in abdominalno kirurgijo. Prostore je imel v pritličju
Gizeline bolnice. V petnajstih sobah je bilo nameščenih 54
postelj, poleg tega pa je imel še pisarno, majhno notranjo
ambulanto, dve sobi za sestre, čajno kuhinjo, majhno skladišče, dve kopalnici in dvoje stranišč. Poleg predstojnika so
bili na oddelku zaposleni še trije specialisti kirurgije in dva
specializanta. Prvo leto samostojnega delovanja je bilo na
oddelku bolnišnično zdravljenih 1.922 bolnikov in opravljenih preko 1.300 večjih operativnih posegov. Prevladovale
so operacije kil, odstranitve slepiča in operacije žolčnika,
naraščalo je število žilnih operacij.
Leta 1975 so na oddelku izvedli prvo operacijo raka na požiralniku po metodi Ivery Lewis, pa popolno odstranitev debelega črevesa in uvedli nekaj novih metod, npr. operacijo
supraselektivne vagotomije, šivanje anastomoz s spenjalniki.
Leta 1977 je enkrat tedensko začela delovati konziliarna
ambulanta za onkološke bolnike. Skupaj s konziliarnimi
zdravniki z Onkološkega inštituta so celjski zdravniki začeli timsko zdravljenje bolnikov z rakom, katerega del je bila
tudi ambulantna kemoterapija.

Skozi naslednja desetletja je oddelek sledil razvoju stroke
in uvedel več manj invazivnih metod dela. V tem smislu je
največja prelomnica leto 1993, ko so začeli opravljati laparoskopske odstranitve žolčnika. Laparoskopska dejavnost
se je od tedaj dalje hitro razvijala, saj so se indikacije zanjo
širile. Obseg dela je skozi leta ostajal bolj kot ne enak, saj
je bil oddelek omejen s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi. Število postelj na oddelku in operacijskih dvoran
enostavno ni dovoljevalo več dela. Ker pa se je število pacientov vseskozi večalo, so se skladno s tem daljšale čakalne dobe na nenujne posege, predvsem operacije žolčnih
kamnov in kil. Vseskozi so namreč na oddelku skrbeli, da
bolniki z rakavim obolenjem niso čakali na operacijo, teh pa
je bilo prav tako vedno več. Od leta 2000 dalje se čakalne
dobe skrajšujejo. Delno gre to na račun povečanega števila
operacij zaradi novega operacijskega bloka, deloma zaradi
skrajševanja ležalne dobe, delno pa tudi zaradi dodatnih
sredstev, ki jih je ZZZS namenila prav za programe z dolgimi čakalnimi dobami. Leta 2003 se je tudi organizacijsko
osamosvojila žilna kirurgija, ki je od leta 1995 delovala kot
odsek.

Oddelek je v letih svojega obstoja opravil veliko delo, tako
ambulantno kot operativno. Danes ima 40 postelj, na njem
pa je zaposlenih osem zdravnikov specialistov, šest diplomiranih in ena višja medicinska sestra, 16 medicinskih sester oziroma zdravstvenih tehnikov in ena administratorka.
Letno oddelek sprejme okrog 2.000 pacientov in opravi približno 1.500 velikih operacij. Število operacij je v zadnjih
tridesetih letih poraslo za kar 23 %, povprečna ležalna doba
pa se je v enakem obdobju več kot prepolovila, saj se je z
12,5 znižala na 5,4 dni. V ambulantnem delu je v zadnjih
letih opravljenih med 10.000 in 14.000 pregledov.
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Novi prostori oddelka za
splošno in abdominalno kirurgijo
Po kratki slovesnosti so 26. marca letos ministrica za zdravje, Zofija Mazej Kukovič, predstojnik oddelka za splošno in
abdominalno kirurgijo, prim. Jože Avžner, strokovna direktorica bolnišnice, prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik
in direktor bolnišnice, mag. Marjan Ferjanc, prerezali trak
pred vhodom v nov bolnišnični oddelek. Po dobrih petdesetih letih od prvega poskusa »osamosvojitve« dejavnosti
je oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo dobil nove
prostore.

Prim. Jože Avžner, predstojnik oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo, pa je po kratkem orisu zgodovine oddelka
predstavil vse koristi, ki jih oddelku prinaša nova lokacija.
Poleg neprimerno boljših namestitvenih in delovnih razmer
je izpostavil učinkovitejšo notranjo komunikacijo, ki bo bistveno skrajšala transport pacientov med oddelkom in operativnim blokom ter dostop do bolnišničnih oddelkov, ki so
ključnega pomena za celovito oskrbo bolnikov.

Otvoritev
Ministrica za zdravje, Zofija Mazej Kukovič, je v svojem nagovoru ponovno poudarila pomen skrbi za lastno zdravje.
Le z materialnimi pridobitvami, kot so novi bolnišnični oddelki, bolnišnice ali zdravstveni domovi namreč ne moremo
izničiti vplivov našega malomarnega odnosa do zdravja in
obvladovati tako zapletenega področja, kot je zdravje. Ministrica je še povedala, da se bo v naslednjih letih v naši
bolnišnici začela ena največjih investicij v zdravstvu, in sicer
nadomestna gradnja starega dela bolnišnice.

Prim. Jože Avžner je gostom razkazal nov oddelek.
Nov oddelek je v četrtem nadstropju stolpnice, ima 10 triposteljnih bolniških sob s sanitarijami, 3 enoposteljne bolniške
sobe s sanitarijami, sobo s 5 bolniškimi posteljami za intenzivno nego in nadzor ter potrebne spremljevalne in delovne
prostore. Nov bolnišnični oddelek bo močno izboljšal bivalne razmere za paciente, ob tem pa v veliki meri tudi delovne
razmere za zaposlene.
Izgradnjo novega bolnišničnega oddelka na približno 800
kvadratnih metrih površine je v celoti financiralo Ministrstvo
za zdravje. Gradbeno instalacijska in obrtniška dela so stala 884.000 evrov, izvedlo pa jih je podjetje Remont. Pohištveno opremo, vredno 103.000 evrov, je dobavilo podjetje
Molliere. Nova medicinska in negovalna oprema še ni bila
nabavljena zaradi zastojev v razpisu za dobavo drugega
sklopa opreme v vrednosti 200.000 evrov.

Zofija Mazej Kukovič, ministrica za zdravje
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Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje
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Preselili smo se …
Dolgo časa smo se ozirali proti novemu delu bolnišnice,
proti četrtemu nadstropju. Vedno znova smo se veselili, načrtovali, a je zopet vse utihnilo. Za nas je bilo kot »obljubljena dežela«. A kdor čaka, dočaka.
Uradna, slovesna otvoritev Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo je bila 26. 3. 2008. To je velika pridobitev za
našo bolnišnico in za vse naše bolnike. Marsikomu je bilo
pri srcu težko, ko je pomislil na lepe dogodke, ki so bili doživeti v 120 let stari Gizelini bolnišnici.

Selitev je potekala kot po maslu. V soboto smo večinoma
vozili material in nekaj postelj, v nedeljo pa še bolnike in
malenkosti, ki so še ostale. Ker smo vedeli, da se bomo srečevali z delom »na višini«, smo poskrbeli za svojo varnost.
Saj veste, osebna zaščitna sredstva …

Vhod v Gizelino bolnišnico

Zadovoljni po končani selitvi
Nov bolnišnični oddelek bo močno izboljšal bivalne razmere
za bolnike, ob tem pa v veliki meri tudi delovne pogoje za
nas zaposlene. Novi prostori dvigujejo kakovost življenja in
so izjemen premik v razvoju bolnišnice.

A kljub temu smo bili na dan selitve (5. in 6. aprila) veseli in
polni pričakovanja, zato smo to obeležili z »gasilsko« fotografijo na »stari viscerali«.

Stara viscerala

Pri selitvi smo bili zelo veseli vsake pomoči, zato bi izkoristili
priložnost in se vsem in vsakemu posebej zahvalili za pomoč, ki je bila zelo dobrodošla.

Knežje mesto
Prav posebej pa smo ponosni
na prelep razgled nad našim
mestom. Obiščite nas, ne bo
vam žal.
Upamo, da bomo na novem
oddelku zadovoljni vsi, tako
bolniki kot zaposleni, saj je
zadovoljstvo ključ do uspeha.

Za nami je …

Vse fotografije v prispevku: Zlatko Žumer, zdr. teh.
Uporaba zaščitnih sredstev

Marjeta Blaj, dipl. m. s.
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo
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ABC POSLOVANJA SBC

"Namočena"
ortopedija
Marca letos se je na območju naše bolnišnice začelo izvajanje petih obsežnih investicij. Ena izmed njih je dokončanje
in nadzidava novega bolnišničnega oddelka v četrtem nadstropju stolpnice, ki pa se je kmalu po začetku del neprijetno zapletla.

Ko se je 12. aprila prav po aprilsko močno ulilo, je v bolniške sobe oddelka za ortopedijo in športne poškodbe ob
oknih pricurljala voda. Delavci Gradisa so namreč pri rušenju konstrukcije poškodovali izolacijo, in ker je niso v celoti
popravili, so padavine našle pot v spodnje prostore. Čeprav
sta bili močneje namočeni predvsem dve bolniški sobi, so
večino pacientov takoj premestili na dermatovenerološki
oddelek, otroški oddelek kirurških strok in oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, do ponedeljka, 14. aprila,
pa oddelek povsem izpraznili.
Izvajalec, ki bo pokril nastalo škodo, in bolnišnična vzdrževalna ekipa so se hitro lotili sanacije, vendar je izsuševanje
in popravilo stropov vzelo svoj čas. Pacienti so se na oddelek lahko vrnili šele čez dober teden dni, oddelek pa je
izgubil dragocen teden operativnega programa, ki ga zaradi
neprimernih razmer ni mogel opraviti.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje

Nekaj sob je pošteno namočilo.

Navodila avtorjem,
piscem v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za informiranje in trženje ali na e-mail danijela.gorisek@guest.
arnes.si . Prosimo, da nam prispevke posredujete v
elektronski obliki (na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj
vsebujejo strokovne in akademske naslove avtorjev ter
naziv oddelka oz. službe v kateri so zaposleni. Tabele
in slike priložite ločeno na koncu teksta. Na fotografijah,
ki niso v elektronski obliki na hrbtni strani s svinčnikom
označite naslov članka h kateremu jo prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 9. junija
2008.
Sanacija škode se je začela takoj.
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Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Čakalne dobe in čakalne vrste
Odprava oziroma skrajševanje čakalnih dob je ena izmed
osrednjih usmeritev zdravstvene politike. Na podlagi te
usmeritve se že več let namenjajo dodatna finančna sredstva za povečevanje obsega programov na področjih, kjer
so dolge čakalne dobe. Naša bolnišnica vseskozi sodeluje
v izvajanju t. i. dodatnih programov za skrajševanje čakalnih dob in čakalnih vrst in jih tudi v celoti izpolnjuje. Z
izvajanjem teh programov so se v SB Celje skrajšale čakalne dobe na področju operacij sivih mren, kil, žolčnikov.
Še vedno pa tako kakor v drugih bolnišnicah ostajajo dolge
čakalne dobe na področju ortopedije.
Vzporedno s povečevanjem obsega programov pa prihajajo s strani Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno
zavarovanje tudi zahteve po bolj urejenem in preglednem
sistemu vodenja čakalnih vrst in števila čakajočih.
Naša bolnišnica je v začetku leta 2006 začela uvajati elektronske čakalne knjige. Danes je elektronski način vodenja
čakalnih knjig vpeljan praktično na vseh področjih in dejavnostih. Ta sistem omogoča hiter in enostaven pregled
števila čakajočih in dolžine čakalnih dob, se pa pojavljajo
določene težave, ki jih bo potrebno odpraviti.
S tem namenom je bila v letu 2007 v naši bolnišnici izvedena notranja revizija čakalnih vrst. Njene ugotovitve so osnova za nadaljnje aktivnosti na tem področju. Imenovana je
delovna skupina, katere glavna naloga je priprava internih
navodil za vodenje, ažuriranje in nadziranje čakalnih knjig
ter poročanje o podatkih iz čakalnih knjig skladno z navodili Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Delovna

skupina bo tudi izdelala predlog racionalizacije obstoječe
organiziranosti naročanja pacientov.
Na tematiko skrajševanja čakalnih dob in čakalnih vrst v
bolnišnicah je bil na Ministrstvu za zdravje aprila letos sestanek, na katerem so bili oblikovani zaključki z odgovornimi nosilci za izvajanje posameznih aktivnosti. V okviru
pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje naj bi dosegli prerazporeditve programov tako, da bi se obseg programov čim bolj približal realnim potrebam, narejena bo tudi
raziskava dejanskih potreb državljanov na osnovi petletnih
analiz in demografskih trendov, izdelana in sprejeta bodo
nacionalna merila za čakalne dobe po posameznih strokah.
Vzpostavljena bo povezava primarne in sekundarne ravni
ter pretok komunikacij in povezav med zdravniki. Vzpostavljena bosta tudi sistem nacionalnih čakalnih list in sistem
za preprečevanje večkratnega vpisa pacientov, pripravljene
bodo nove definicije metodologije poročanja o čakalnih dobah. V okviru bolnišnic je potrebno urediti sistem klicanja
pacientov pred posegi, bolnišnice pa so tudi zadolžene za
angažiranje operacijskih dvoran v dveh izmenah.
Da želita Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje na področju čakalnih dob in čakalnih vrst narediti
čim več reda, dokazuje tudi izredni nadzor nad čakalnimi
knjigami, ki ga je v letošnjem marcu v naši bolnišnici opravil
Zavod za zdravstveno zavarovanje. Takšni nadzori se nam
obetajo tudi v prihodnje.
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Ekonomsko finančna služba

Anketa o zadovoljstvu bolnikov
v Splošni bolnišnici Celje
Anketa o zadovoljstvu bolnikov je v bolnišnici potekala od
10. 3. do 11. 4. 2008. Od 700 razdeljenih anketnih vprašalnikov je bilo vrnjenih 629, kar predstavlja 89,9 %. Vprašanja
ostajajo vsa leta enaka, kar nam omogoča primerjavo.
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Graf 1: Za sprejem na bolniški oddelek %?

Iz grafa je razvidno, da je na anketni vprašalnik odgovarjala
približno polovica naročenih in polovica nenaročenih bolnikov za sprejem v bolnišnico.
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Graf 2: S prehrano v bolnišnici - primerjava z lanskim
letom v %?
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S prehrano je bilo zadovoljnih 85 % bolnikov, medtem ko jih
je bilo v preteklem letu 90 %. Prav tako je bilo v primerjavi
s preteklim letom (4,9 %) več tistih bolnikov (8,26 %), ki se
niso mogli odločiti. Pritoževali so se, da je premalo zelenjave, da bi morala biti večja izbira napitkov, da ni malice in da
se jedilniki ponavljajo. Pohvaljena je bila izbira menija na
oddelkih, kjer je to mogoče.
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Graf 3: Osebno in posteljno perilo v bolnišnici primerjava z lanskim letom v %?
Zadovoljstvo s posteljnim in bolniškim perilom je skoraj
enako kot v preteklem letu. Iz anketnih vprašalnikov lahko
sklepamo o pomanjkanju perila, predvsem brisač. Bolniki
niso zadovoljni s krojem pižam, strganim perilom, rjastimi
rjuhami, kepastimi vzglavniki in neprimernimi copati.
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Graf 5: Po mojem mnenju je bil odnos medicinskih
sester do mene – primerjava z lanskim letom v %
Iz grafa je razvidno, da so bolniki nekoliko bolj zadovoljni z
odnosom medicinskih sester kot v preteklem letu. Le trije
bolniki so odnos medicinske sestre do njih ocenili kot neprimeren.
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Graf 6: Po mojem mnenju opravljajo medicinske sestre svoje delo - primerjava z lanskim letom po številu
odgovorov?
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Graf 4: V bolniški sobi, v kateri sem prebival v času
zdravljenja %?
V bolniški sobi se je dobro počutilo 90 % bolnikov, 4 % se
jih ni moglo odločiti, medtem, ko jih 5 % ni bilo zadovoljnih
z bivanjem. Motijo jih smrčanje, nemirni sobolniki, zastarele in prekratke postelje, trde žimnice, gneča v sobi. Bolniki
opozarjajo na prezgodnje bujenje, merjenje temperature in
prestiljanje postelj. Moti jih nemir in glasnost osebja na hodniku, glasni dijaki, in da zaposleni za sabo ne znajo zapirati
vrat.
Bolniki so zadovoljni z odzivom medicinskih sester v primeru, da so jih klicali s klicno napravo, saj se le v dveh primerih
niso odzvale pravočasno.

8

odgovorno

V letošnji anketi so bolniki delo medicinskih sester v večji
meri opisovali z besedami »vestno in odgovorno« kot »ljubeznivo in kvalitetno«.
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Graf 7: Po mojem mnenju opravljajo medicinske sestre svoje delo - primerjava z lanskim letom po številu
odgovorov?
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Za razliko od lanske ankete se je v letošnji kar 19 bolnikov
odločilo, da medicinske sestre svoje delo opravljajo prehitro. To je podatek, ki bi nas moral zaskrbeti, in nam obenem
povedati, da je medicinskih sester premalo, so preobremenjene, analizirati pa bi bilo potrebno tudi organizacijo dela
na oddelku.
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Graf 8: Kako bi ocenili vzdušje v Splošni bolnišnici
Celje % - primerjava z lanskim letom
Bolniki so v 64 % ocenili, da je vzdušje v bolnišnici dobro,
kar kaže na izboljšanje v primerjavi s preteklim letom, ko so
to ocenili v 60 %.
Anketni vprašalnik daje možnost bolnikom, da napišejo
svoja sporočila, ki izražajo tako pozitivna kot negativna
občutja in ocenijo svoje videnje dela medicinskih sester in
zdravnikov.
V sporočilih je kritično ocenjeno naše delo. Bolniki so zapisali, da si želijo več potrpežljivosti osebja za paciente, ki ne
morejo poskrbeti zase, da so nekatere medicinske sestre
zelo prijazne, druge pa odvisno od dneva.
Na anketnem vprašalniku je bilo zapisano: »Želim si, da bi
bila čakalna doba in oskrba za vse bolnike enaka, tudi za
tiste, ki nimajo poznanstva«.
Nad zapisom enega izmed bolnikov se moramo zamisliti tako medicinske sestre kot zdravniki: »Po sprejemu na
oddelek je proti večeru prišla medicinska sestra, popisala
podatke na dva obrazca in mi dala v podpis. Prosil sem
jo, da bi rad prebral, kaj sem podpisal. Dala mi je liste in
ker se prvotno nisem strinjal z operacijo, je jezno raztrgala
oba lista. Prej me ni o ničemer informirala. Moja napaka tu
je bila, da sem prehitro podpisal, brez vedenja, kaj sploh
podpisujem«.

Bolniki opažajo tudi delovne razmere medicinskih sester.
Nazoren je zapis na anketnem vprašalniku, ki pravi: »Dopoldan je medicinskih sester dovolj, popoldan samo dve,
ponoči ena. Tega ne razumem, saj ima ponoči enako število
bolnikov kot podnevi. Kaj, če jo kakšen bolnik napade, in si
reva sama ne more nič pomagati. Danes so ljudje vsega
zmožni«. Na drugem je pisalo: »Strinjam se, da bi lahko bile
medicinske sestre bolje plačane, vodstvu predlagam stimulacijo pri plači. Koristite jo za dobro osebja.« Eden izmed
bolnikov je napisal: »Medicinske sestre so preobremenjene, oddelek ima premalo negovalnega osebja. Svoje delo
opravljajo po najboljših močeh, vestno in odgovorno«. In
še zapis: »Medicinske sestre zaradi preobilice dela nimajo
časa za komunikacijo z bolniki. Delajo prehitro, čeprav natančno. Zanima me, kam to pelje«.
Kljub vsemu zapisanemu so prevladovala pozitivna mnenja,
ki nam bodo dajala energijo za še boljše delo. Ena izmed
porodnic je zapisala: »Presenečena sem, ker sem ugotovila, da določene negativne govorice ne držijo. Sploh mi ni
jasno, kako lahko najdejo sploh kaj slabega v tako humani
in otročnicam ter dojenčkom prijazni ustanovi. Z moje strani
samo pohvale. Če še bom rodila, pridem k vam. Do takrat
pa srečno in le tako naprej«.
Bolniki so izražali zadovoljstvo s toplino in pristnostjo osebja. Opazili so, da zaposlene medicinske sestre delo opravljajo z ljubeznijo, in da predvsem znajo delati z ljudmi. Lepe
in vzpodbudne so besede bolnika, ki pravijo: »Želim vam
še veliko delovnih uspehov, vaš odnos do pacientov pa naj
ostane takšen kot doslej. Vsak vaš nasmeh in lepa beseda
sta velik korak do našega ozdravljenja. Še enkrat hvala za
vse«.
Rezultati ankete so dokaj dobri, vendar nas to ne sme
uspavati. Sklenili smo, da bo vsaka glavna medicinska sestra na podlagi oddelčnih rezultatov pripravila načrt izboljšav. Uspešnost izvedenih ukrepov bomo videli v rezultatih
ankete prihodnje leto.
Hilda Maze, univ. dipl. org.
Služba zdravstvene nege

MISLI

Bolnik je na anketni vprašalnik zapisal, da ga je motilo, da
zdravnik daje informacije svojcem o njegovem zdravstvenem stanju kar na hodniku in tako za njegovo stanje izvedo
ostali ljudje, ki čakajo na informacije, ter mimoidoči.

Dobra dejanja so dobrodošla le dotlej, dokler
jih je mogoče povrniti: brž ko postanejo prevelika, rodijo sovraštvo namesto hvaležnosti.
Tacit

Izraženo je bilo nezadovoljstvo s pomanjkanjem in oddaljenostjo sanitarnih prostorov, neprilagojenostjo invalidom in
dotrajano opremo.

Kakršne so tvoje običajne misli, takšen je tudi
značaj tvoje duše.
Mark Avrelij
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Pogovori o varnosti
’’Dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe je osnovna
človekova pravica, ki jo priznavajo in spoštujejo Evropska
unija, vse njene institucije in državljani Evrope. V skladu
s tem dejstvom imajo bolniki kot uporabniki zdravstvenih
storitev pravico pričakovati, da bo ves trud vložen v zagotovitev njihove varnosti. Zdravstvena dejavnost je področje
z visokim tveganjem zaradi neželenih dogodkov, ki ne nastanejo zaradi same bolezni, ampak kot posledica procesa
zdravljenja, kar lahko pripelje do smrti, hudih okvar, zapletov in bolnikovega trpljenja.
Kljub dejstvu, da imajo mnoge bolnišnice in zdravstvene ustanove postopke, ki zagotavljajo bolnikovo varnost,
zdravstvena dejavnost še vedno zaostaja za ostalimi industrijskimi in
storitvenimi dejavnostmi, ki so uvedle sistemske varnostne
procese.’’
Luksemburška deklaracija o varnosti bolnika
(Luksemburg, april 2005)
V mesecu marcu sem zaposlenim na področju ZN predstavila pogovore o varnosti, ki so priporočilo Ministrstva za
zdravje za izboljševanje kakovosti in varnosti v bolnišnicah.
Pogovori o varnosti so tudi priložnost za učenje, saj udeleženci pogovora razpravljajo o varnostnih problemih in iščejo rešitve zanje, med oddelki pa se izmenjujejo pridobljena
znanja in izkušnje.
S pogovori o varnosti želimo vzpostaviti kulturo varnosti oz.
povečati zavedanje osebja o problemih varnosti za bolnike, kar nam omogoča oblikovanje takšnega okolja, ki zagotavlja varno zdravstveno obravnavo bolnika. Zavedati se
moramo, da ima pacient pravico do primerne, kakovostne
in varne zdravstvene oskrbe, mi pa smo jo dolžni nuditi in
zagotoviti.
Da lahko vzdržujemo kulturo varnosti, je potrebno imeti pogovore o varnosti najmanj enkrat tedensko. Pogostnost pogovorov je seveda potrebno prilagoditi velikosti oddelkov in
številu osebja, morajo pa biti dovolj pogosti, da vzdržujejo
kulturo varnosti, obenem pa ne tako pogosti, da bi jih osebje razumelo kot dodatno obremenitev.
Pogovarjajte se o varnostnih problemih, ki lahko privedejo do škode za bolnika ali pa so med tem časom celo že
privedli do tega. Pomembno je, da ugotovite dejavnike za
nastali varnostni problem in da sprejmete ukrepe, s katerimi
ga boste lahko omilili ali celo odpravili. Nekateri varnostni
problemi so bolj zapletene narave, niso rešljivi znotraj posameznih oddelkov, zato je pomembno, da jih posredujemo
naprej.
Kakovostne pogovore o varnosti bomo dosegli s poudarjanjem nekaznovalne politike (na primer odstranitev z delovnega mesta zaradi varnostnega zapleta ali kakšen drug
kaznovalni ukrep, kot je disciplinski postopek ali slabša
ocena pri letnem ocenjevanju uspešnosti). S takšnim pristopom izpolnimo pogoje, da se osebje počuti varno in se
je pripravljeno svobodno pogovarjati o vsebini. Vse podatke
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o varnostnih problemih zbiramo popolnoma anonimno, brez
osebnih podatkov vpletenih.
Pogovorov o varnosti ne opravljamo v obliki sestankov. Naj
bodo kratki, približno pet minut, tako da ne rušijo vsakodnevne rutine. Potekajo naj v izmeni, v kateri je opažen
varnostni problem.
Izvedba pogovorov o varnosti ni samo naloga in odgovornost glavnih medicinskih sester ali njihovih namestnic, pač
pa vsakega posameznika, ki bo varnostni problem opazil ali
pa ga bo nanj opozoril bolnik oz. svojec. Za lažjo uvedbo
pogovorov o varnosti si lahko pripravite seznam varnostnih
problemov, o katerih se želite pogovarjati (padci, razjede
zaradi pritiska, poškodbe z ostrimi predmeti...). Vsekakor
pa je potrebno poročila o pogovorih o varnosti posredovati
naprej, tako da se bodo lahko problemi reševali na ravneh,
kjer so nastali.
Za konec naj navedem najbolj pogoste primere varnostnih
problemov:
- varnost ogrožajo nečitljivo napisana zdravila;
- varnost ogroža predpisano zdravljenje, ki ni pravilno ali
pravočasno podaljšano;
- bodite pozorni, če sta na oddelku dva pacienta z enakim
imenom in priimkom;
- če starejši pacient dobiva zdravilo, ki povzroča zaspanost, bodite še posebno pozorni na večjo možnost padcev;
- če uporabljate novo infuzijsko črpalko, zagotovite, da jo
zna vsakdo, ki bo z njo delal, pravilno uporabljati;
- puščanje vozičkov za preveze, zdravila itd., na katerih so
nevarni, ostri predmeti dostopni bolnikom;
- nezadostno obveščanje bolnika o bolezni in poteku
zdravljenja;
- dosegljivost zdravnika;
- ustna naročila za način zdravljenja;
- padci;
- razjede zaradi pritiska…
»Varnost pacientov moramo razpoznati kot osnovo kakovostne zdravstvene obravnave, temelječe na preventivnih
pristopih in sistematični analizi: poročil pacientov, pritožb,
odškodninskih zahtevkov, kot tudi sistematičnih poročil
zdravstvenega osebja o varnostnih zapletih. Strategija varnosti pacientov naj postane nerazdružljivi del nenehnega
izboljševanja kakovosti. Na naložbe v varnost pacientov, pa
tudi v izboljševanje kakovosti moramo gledati kot na ekonomsko zdravo in stroškovno učinkovito naložbo.«
SVET EVROPE, Odbor ministrov, Priporočilo Rec
(2006) Odbora ministrov državam članicam o ravnanju
z varnostjo pacientov in preprečevanju neželenih dogodkov v zdravstvu (sprejel Odbor ministrov 24. maja
2006 na 95. srečanju namestnikov ministrov).
Suzana Labaš, viš. med. ses.; univ. dipl. org.
Služba zdravstvene nege
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MI, VI, ONI

Prim. asist. mag.
Bogdan Fludernik, dr. med.,

predstojnik Oddelka za splošno in abdominalno
kirurgijo
1. Vodenje Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo ste prevzeli v času, ko se je ta preselil v nove prostore, ki prinašajo dobre bivanjske pogoje za paciente in
delovne za osebje. Ali so s tem izpolnjeni vsi pogoji za
nadaljnji strokovni razvoj oddelka?

Bogdan Fludernik
Bogdan Fludernik se je za kirurgijo navdušil in opredelil takoj na začetku svoje poklicne poti, ko se je kot pripravnik
po končani medicinski fakulteti zaposlil v Splošni bolnišnici
Celje. Pred začetkom specializacije je moral pol leta oddelati tudi na anesteziologiji, kar mu je kasneje vseskozi
koristilo. Specializacijo je, dokaj mlad, zaključil v Ljubljani
in postal specialist splošne kirurgije. Svoja nadaljnja izpopolnjevanja, tako doma kot v tujini (Beograd, Švica), je posvetil žilni kirurgiji, ki je takrat delovala v okviru oddelka za
kirurgijo notranjih organov. Tudi magistrski študij je zaključil
z zaključno nalogo s področja žilne kirurgije. Kasneje ga je
prevzelo novo področje splošne kirurgije, minimalna invazivna kirurgija. Prvi je v naši bolnišnici opravil laparoskopsko holecistektomijo, pa tudi nekaj laparoskopskih posegov
na želodcu, slepiču in debelem črevesu. Zadnja leta sodeluje še pri ortopedskih operacijah na hrbtenici z minimalno
invazivno tehniko, trenutno pa se ukvarja tudi z bariatrično
kirurgijo. Poleg naštetega pa Bogdan Fludernik skrbi tudi
za prenos znanja in izkušenj na mlajše zdravnike. Je mentor zdravnikom pripravnikom iz urgentne medicine in glavni
mentor specializantom splošne in abdominalne kirurgije.

Res je, vodja Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo
sem postal ravno ob preselitvi v nove prostore v četrto nadstropje bolnišnice. Naš oddelek je bil v začetku razvoja centralni kirurški oddelek in je zavzemal glavnino bolniškega
prostora ob nastanku Gizeline bolnišnice. Prvotna kirurgija
se je nato razvejila v sedaj obstoječe operativne oddelke,
mi pa smo se po 120 letih preselili na novo lokacijo. Vendar
pa se s tem ne pričenja novo delo oddelka. Tudi do sedaj
je oddelek dobro funkcioniral, tako po strokovni plati, kakor
tudi organizacijsko. Seveda pa nam bo v novih prostorih
omogočeno še bistveno boljše strokovno delo. Zelo pomembno je, da imajo bolniki tukaj neprimerno boljše bivalne
prostore (spomnimo se, da smo imeli na starem oddelku
tudi sobo s štirimi posteljami brez oken in dnevne svetlobe),
pa tudi lokacija v neposredni bližini operacijskega bloka lajša zdravljenje pacientov in delo osebja, saj dolgi prevozi
po neštetih hodnikih ne bodo več potrebni. Kljub temu pa
nas čaka še veliko dela; zlasti dobro bo potrebno usklajevati
delo na oddelku, v operacijskem bloku, ambulanti in dežurstvu, hkrati pa skrbeti za nenehno strokovno izobraževanje
zdravnikov in sester, kar pa bo ob pomanjkanju osebja in
obilici rutinskega dela zelo težko izvedljivo.
2. Katere dejavnosti ali dejavnost nameravate posebej
razvijati?
Posebno pozornost nameravam še dalje posvečati minimalni invazivni kirurgiji. Kot veste, smo v naši bolnišnici pričeli
z endoskopsko kirurgijo leta 1993 in smo v preteklih letih na
tem področju naredili že kar veliko. Predvsem smo si z dobrim strokovnim delom pridobili zaupanje bolnikov iz naše
regije, ki so pred tem iskali pomoč izven naše bolnišnice.
Tako s področja splošne kirurgije skoraj vse bolnike s kilo
zdravimo z nenapetostno operacijo, s področja abdominalne kirurgije pa rutinsko laparoskopsko operiramo bolnike z
žolčnimi kamni. Je pa tukaj še veliko možnosti za sodobnejši pristop na področju endoskopskega operiranja prebavnih
organov. Poseben izziv predstavljajo tudi bolniki s preveliko
telesno težo, ki jih je vedno več. Nekaj sem jih že operativno
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zdravil in to z zelo dobrim rezultatom; sedaj je na vrsti Republiški zdravstveni svet, da nam finančno omogoči razvoj
tega področja.
3. Onkologija je že vrsto let pomemben del vašega oddelka, saj se je v naši bolnišnici prav pri vas tudi začela
razvijati. Vrsto let ni bila posebej javno izpostavljena,
letos, v času predsedovanja EU in ob vseh peripetijah
na Onkološkem inštitutu pa postaja tema številka ena.
V katero smer pa naj bi se kirurška onkologija razvijala
pri nas?
Onkologija je letos prav gotovo osrednja tema v našem
zdravstvu, in to ne le zaradi predsedovanja Slovenije Evropski skupnosti, temveč predvsem zaradi dograditve novega Onkološkega inštituta v Ljubljani. V naši bolnišnici
smo vrsto let opravljali kirurški del onkološkega zdravljenja
bolnikov z rakavimi obolenji in pri tem organizirali tudi ostale
nekirurške dejavnosti, ki spadajo v proces zdravljenja teh
bolnikov. Z otvoritvijo in razširitvijo Onkološkega inštituta so
se standardi za zdravljenje onkoloških bolnikov precej dvignili in tudi odliv teh bolnikov je postal večji. Tako vidim našo
priložnost v koncentriranju bolnikov iz okoliških regij pri nas.
Menim, da je število bolnikov v širši celjski regiji ravno dovolj veliko za sekundarni onkološki center v naši bolnišnici.

Pri tem pa bo potrebno vložiti veliko dela na področju razvoja diagnostičnih metod in pooperativnega zdravljenja.
4. Katere bodo vaše prednostne naloge v letošnjem letu
in katere so tiste, ki jih štejete med strateške?
Sedaj smo ravno v fazi prilagajanja na delo v novih prostorih. Po 30 in več letih dela na istem delovnem mestu se
je kar težko prilagoditi na nove, lepše razmere. Se pa ponovno kaže ozko grlo kirurškega oddelka, to je pomanjkanje operacijskih prostorov. Vendar kaže, da bomo z letošnjo
dograditvijo nove operacijske dvorane kritično mesto malo
ublažili.
Strateška naloga je prav gotovo usmeritev vseh sil v izpopolnjevanje osebja. Kot povsod v Evropi tudi na našem
oddelku čutimo pomanjkanje zdravnikov. Tukaj vidim svojo
prednostno nalogo, ki pa je tudi dolgoročna: vzgojiti dobrega kirurga, po možnosti boljšega od sebe, je naloga, ki te
spremlja vsaj dobro polovico kirurške kariere.
5. Kateri je vaš življenjski moto?
Biti prijazen do okolice, saj so z dobro voljo v življenju vsi
cilji dosegljivi.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje

Doc. dr. Samo Karl Fokter, dr. med.,
predstojnik Oddelka za ortopedijo
in športne poškodbe

Po končani medicinski fakulteti v Ljubljani se je Samo K.
Fokter zaposlil v takratnem Zdravstvenem centru Celje.
Specializacijo ortopedske kirurgije je zaključil 15. januarja 1992 in nato 30. septembra 2000 na Medicinski fakulteti
v Zagrebu magistriral. Vseskozi se je dodatno izobraževal
tudi v Avstriji, Švici, Nemčiji in Franciji. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je 24. aprila 2006 pridobil naziv doktorja
znanosti, čemur je 22. oktobra 2007 sledila izvolitev v naziv
docenta za predmet kirurgija na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Četrtega februarja letos je bil Samo K.
Fokter izvoljen še v naziv docenta za predmet ortopedija
na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Velik del svojega prostega časa posveča prostovoljnemu delu v Gorski
reševalni zvezi Slovenije, kjer je posebej usposobljen za
helikoptersko reševanje v gorah.

Samo Karl Fokter
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Njegova bibliografija obsega preko 100 enot, med njimi
znanstvene in strokovne članke, objavljene v uglednih revijah (European Spine Journal, Clinical Orthopaedics and Related Research, International Orthopaedics, Foot and Ankle
International). Je ustanovni član upravnega odbora Vertebrološkega združenja Slovenije ter član upravnega odbora in predsedstva Komisije za izobraževanje v Evropskem
združenju raziskovalnih skupin za hrbtenično osteosintezo
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(ARGOSPINE) s sedežem v Strassbourgu v Franciji.
1. Zdravstvene storitve, ki jih pacientom zagotavlja oddelek, katerega vodenje ste prevzeli, so redno uvrščene
na seznam prospektivnih primerov, to je primerov z dolgimi čakalnimi dobami. Dejstvo je namreč, da se število
pacientov povečuje, zmogljivosti na nacionalni ravni pa
se ne večajo skladno s tem. Čeprav je to problem cele
Slovenije in ga bo treba reševati na nacionalni ravni,
boste verjetno tudi vi morali iskati določene rešitve,
vsaj na ravni bolnišnice. Kako se nameravate spoprijeti
s tem problemom in kje vidite rešitev?
Problem je dejansko večplasten. Staranje prebivalstva in
vse večje zahteve po popolni funkcionalnosti gibalnega
sistema so presenetile načrtovalce zdravstvenega sistema
tudi v nekaterih visoko razvitih zahodnih deželah, v Sloveniji
pa so razmere še bolj pereče. Čakalna doba za endoprotetično oskrbo je že zdavnaj presegla razumno mejo. Če
bi jo hoteli skrajšati, bi morali vse razpoložljive ortopedske
zmogljivosti nameniti endoprotetiki, kar seveda ni mogoče.
Številni bolniki namreč potrebujejo pomoč ortopedskih kirurgov tudi zaradi drugih težav s sklepi ali hrbtenico. Poseben problem so ortopedski oddelki splošnih bolnišnic, ki
si operacijske dvorane delijo z ostalimi kirurškimi strokami.
V zadnjih letih se je tudi našemu oddelku razpoložljiv operacijski čas bistveno skrajšal. V endoskopski operacijski dvorani, posebej opremljeni za artroskopske operacije kolena
in rame, praktično ne delamo več. Rešitev vidim v čimprejšnjem odprtju posebne endoprotetične operacijske dvorane,
v kateri bo ena ortopedska ekipa opravljala izključno endoprotetični program, v drugi operacijski dvorani pa druga
ekipa ostale ortopedske operacije.
2. Kolikšen odstotek čakalne vrste ali čakajočih po
vašem mnenju predstavljajo ljudje, ki so na poseg naročeni v več bolnišnicah, posega pa še ne potrebujejo
oz. ga ne potrebujejo več? Kolikšno skrajšanje bi po
vašem mnenju prineslo očiščenje čakalnih vrst, in kako
bi se opredelili do nacionalne čakalne vrste?
Povsem normalno je, da ljudje za svojo zdravstveno težavo
iščejo najugodnejšo rešitev. Nekateri so tako na operacijsko zdravljenje naročeni v več ustanovah, sočasno čakajo v
več vrstah. S projektom Nacionalne liste endoprotetike (NALEP), v katerem sodelujem, smo v letu 2005 ugotovili, da je
v dveh ali več ustanovah vpisanih 10,2 % čakajočih bolnikov, nekaj bolnikov pa je v času čakanja na operacijo umrlo
(1,9 %). Žal je zaradi administrativnih ovir in najrazličnejših
zadržkov posameznih ustanov do pošiljanja podatkov močno oviran tudi projekt NALEP.
3. Kakšni so vaši načrti glede razvoja stroke na oddelku?
Ortopedski kirurgi smo zaradi silovitega razvoja tehnologije
na našem področju prisiljeni v subspecializacijo. Univerzalni ortoped, ki bi bil povsem suveren na celotnem ortopedskem področju, je preteklost. Tudi na našem oddelku smo

se že pred leti dogovorili za posamezna področja, ki jih posamezniki podrobneje spremljamo. Le tako nam kot oddelku uspeva slediti razvoju stroke. V bodoče bomo tak pristop
negovali in nadgrajevali. Kadrovsko smo dovolj okrepljeni,
da bo na posameznem področju delovala manjša ekipa in
ne več le posameznik, ki pa bo s svojimi izkušnjami in znanjem lahko uspešno vodil ekipo.
4. Ste predavatelj na dveh medicinskih fakultetah in
predstojnik oddelka. Kako boste usklajevali ti dve zelo
odgovorni funkciji?
V prihodnjem šolskem letu bodo študentje dodiplomskega
študija Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani prvič v
zgodovini lahko vaje iz ortopedije opravljali v Splošni bolnišnici Celje. S kolegom, mag. Janezom Podobnikom, dr.
med., sva ponosna, da so najino pedagoško delo študentje že tretje leto zapored ocenili z najboljšo možno oceno.
Zdi se mi pomembno, da študentom naše delo in ustanovo ustrezno predstavimo že v zgodnji fazi izobraževanja.
Glede na razmere v zdravstvu je namreč realno pričakovati
upad zanimanja za zdravniški poklic in še posebej kirurško
stroko. Trenutno se ubadamo s prostori in opremo, dolgoročni problem bodo nedvomno kadri. Uveljavitev perifernih
bolnišnic mora biti zgodnja in sistematična. Strokovno delo
in učenje mladih kolegov sta v medicini od nekdaj neločljivo
povezana. V tem pogledu nam je vsem velik vzornik prim.
Vilibald Vengust, dr. med., ki svojega znanja in izkušenj nikoli ni skrival, temveč ga je nesebično delil med nas. Tako
mu je uspelo zgraditi neverjetno predan zdravniški in negovalni tim, na katerega se lahko zanesem.
5. Katere bodo vaše prednostne naloge v letošnjem
letu in katere so tiste, ki jih štejete med strateške?
Na vstopnih vratih, torej v ambulanti, postajajo razmere za
obravnavo bolnikov nevzdržne. Pritisk bolnikov je ogromen,
okoli tretjina jih pride z zahtevo za nujni ortopedski pregled.
Tako v povprečju pregledamo po 50 bolnikov dnevno, kar
močno presega vse normative, sproža negodovanje in povečuje možnost napake. Potrebno bo organizirati vsaj polovično dodatno ambulanto. Glede dela v operacijski dvorani: prešli smo na tedenski operacijski program. Za nujne
primere, ki jih obravnavamo, bi želeli pridobiti vsaj polovico
operacijske dvorane enkrat tedensko. V najkrajšem času
bomo posodobili kirurgijo rame in pričeli z manj invazivnim
zdravljenjem utesnjenega hrbteničnega kanala pri starostnikih.
Med strateške naloge štejem izgradnjo endoprotetične
operacijske dvorane, vzpostavitev usmerjenih subspecialističnih ekip in povečanje ortopedskega oddelka na okoli
60 postelj.
6. Kateri je vaš življenjski moto?
Vse, kar delaš, opravi najbolje.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje
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Stanje zaposlenih na
dan 30. 4. 2008

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v mesecih
MARCU in APRILU 2008)
Stanje zaposlenih na dan 30. 4. 2008: 1649 delavcev.
Prihodi v mesecu marcu in aprilu 2008:
• 12 zdravnikov specializantov (2 dopol. delo),
• 2 zdravnika sekundarija,
• 1 zdravnik sekundarij – volonter,
• 2 dipl. m. s., dipl. zn.,
• 4 dipl. m. s., dipl. zn. – pripravniki,
• 2 mag. farm.,
• 1 dipl. inž. lab. med. – pripravnik,
• 1 univ. dipl. mikrobiologinja – pripravnica,
• 5 zdrav. teh.,
• 3 zdrav. teh. – pripravniki volonterji,
• 2 zdravstvena administratorja,
• 3 PK.
Odhodi v mesecu marcu in aprilu 2008:
o 10 zdravnikov specializantov (dopol. delo),
o 9 zdravnikov specializantov,
o 1 zdravnik sekundarij,
o 1 dipl. inž. lab. biomed.,
o 1 zdrav. teh.,
o 1 zdravstvena administratorka,
o 2 KV (kuhar, šofer transporter)
o 2 NK (perica – likalka, vzdrževanje okolja).

Dokončani študiji
zaposlenih v Splošni
bolnišnici Celje
Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede
Marjeta Blaj, dipl. m. s., - diplomirala 11. 03. 2008
Bojana Jecl, dipl. m. s., - diplomirala 12. 03. 2008
Anton Skutelj, dipl. zn., - diplomiral 21. 04. 2008
Natalija Kozmus, dipl. m. s., diplomirala 22. 4. 2008
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Delovni jubileji v
mesecih marcu,
aprilu 2008
10 LET
1. Sanja Bodiroža, Oddelek za bolezni srca, pljuč in
ožilja
2. Urška Čujež, Očesni oddelek
3. Jernej Košak, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo operativnih strok in terapijo bolečin
4. Polonca Leban, Oddelek za ledvične bolezni s
centrom za dializo
5. Alijana Ribič, Finančno ekonomska služba
20 LET
1. Karmen Filipčič, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo operativnih strok in terapijo bolečin
2. Mateja Manfreda Ibrič, Finančno ekonomska
služba
3. Ivan Sobočan, Centralna sterilizacija
30 LET
1. Martina Antolić, Ginekološko-porodniški oddelek
2. Janja Drobnak, Oddelek za intenzivno interno
medicino
Vsem jubilantom čestitamo!

VICI
POGOVOR
Profesor, kako to, da se tako pogosto pogovarjate sam s seboj? se je nekega dne opogumila študentka in vprašala profesorja, ki je
stalno nekaj govoril sam sebi.
“Rad se pogovarjam s pametnim človekom in
rad ga tudi poslušam!” ji je odgovoril.
NAŠEL JE
“Si slišala, da se je Tončka poročila z rentgenologom?”
“No, končno eden, ki je nekaj našel v njej!”
NI PRAVI TIP
Peter je v bolnici obiskal prijatelja Marjana.
Preden je vstopil v njegovo bolniško sobo je
na hodniku vprašal medicinsko sestro:
“Je že naredil kakšen korak?”
“Ni! Očitno nisem njegov tip!”

Splošna bolnišnica Celje

Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po izdanih potnih nalogih)
za obdobje marec – april 2008
KDAJ

KDO

5. 3.- 8. 3. 2008 Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. PORTOROŽ

KAJ
Mednarodni simpozij, zdravstvena nega in
oskrba ran
Šola kirurških tehnik-damage control surgery

5. 3. - 8. 3. 2008 Prim. Božidar Buhanec, dr. med.

PORTOROŽ

Šola krg. tehnik-damage control surgery

5. 3.- 8. 3. 2008 Igor Ante Jeremič, dr. med.
Prof. dr. Radko Komadina, dr.
5. 3.- 8. 3. 2008
med., svetnik
5. 3.- 8. 3. 2008 Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med.

PORTOROŽ

Šola krg. tehnik – damage control surgery

PORTOROŽ

Šola krg. tehnik – damage control surgery

PORTOROŽ

Šola krg. tehnik-damage control surgery

7. 3.- 8. 3. 2008 Lipovšek Biserka, dipl. m. s.

14. 3.- 15. 3. 2008 Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med.

KRAJ
ČATEŽ

ROGAŠKA SLATINA 2. slovenski ortopedski kongres

14. 3.-15. 3. 2008 Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med. ROGAŠKA SLATINA 2. slovenski ortopedski kongres
14. 3.- 15. 3. 2008 Marko Kotnik, dr. med.
14. 3. 2008

Asist. mag. Janez Podobnik, dr.
med.

ROGAŠKA SLATINA 2. slovenski ortopedski kongres
ROGAŠKA SLATINA 2. slovenski ortopedski kongres

14. 3.- 15. 3. 2008 Matjaž Sajovic, dr. med.

ROGAŠKA SLATINA 2. slovenski ortopedski kongres

14. 3.- 15. 3. 2008 Andrej Strahovnik, dr. med.

ROGAŠKA SLATINA 2. slovenski ortopedski kongres

14. 3.-15. 3. 2008 Prim. Vilibald Vengust, dr. med.

ROGAŠKA SLATINA 2. slovenski ortopedski kongres

14. 3.- 15. 3. 2008 Anamarija Vrhovec, dipl. m. s.

ZREČE

Diagnostične metode v oftalmologiji

12. 3.-26. 3. 2008 Mag. Franci Tratar, mag. farm.

LJUBLJANA

Prepoznavanja in zdravljenje epilepsije

PORTOROŽ

Management v zdravstvu

PORTOROŽ

2nd International congress on anti aging and
preventive medicine

11. 4.-12. 4. 2008 Mateja Grat, dr. med.

PODČETRTEK

Kongres hematologov

11. 4.-12. 4. 2008 Tadeja Jelenko, dr. med.

PODČETRTEK

Kongres hematologov

27. 3.-28. 3. 2008

Prim. mag. Frančiška Škrabl
Močnik, dr. med.

10. 4.-11. 4 Mag. Ana Benedičič, dr. med.

11. 4.-12. 4. 2008

Prim. doc. dr. Joško Vučkovič,
dr. med.

PODČETRTEK

Kongres hematologov

22. 4.-27. 4. 2008

Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar,
dr. med, svetnik

MILANO

POSTER - O zdravljenju kroničnega hepatitisa v
naši bolnišnici 1994-2000

18. 4.-2. 4. 2008

Asist. mag. Branko Šibanc, dr.
med

BARCELONA

18. Evropski kongres o klinični mikrobiologiji in
infekcijskih boleznih

21. 4.-24. 4. 2008 Romana Jokič, dipl. m.s.

ŠIBENIK

Mednarodni kongres – edukacija med. sester

21. 4.-24. 4. 2008 Ana Seničar, dipl. m. s

ŠIBENIK

Mednarodni kongres – edukacija med. sester

31. 3-5. 4. 2008 Igor Ante Jeremič, dr. med,

NEUCHATEL ŠVICA Infectious risk factors in maintenance of bactiseal

24. 4.-26. 4. 2008 Prim. mag. Aleš Demšar, dr. med. BLED

7. Mednarodni kongres o zgodnji možganski
poškodbi prispevek: The importance of proper
handling of new-born babies at risk for cerebral
palsy

2. 4. 2008 Mag. Franci Tatar, mag. farm.

LJUBLJANA

Prepoznavanje in zdravljenje epilepsije

9. 4. 2008 Mag. Franci Tratar, mag. farm.

MARIBOR

Prepoznavanje in zdravljenje epilepsije

BLED

Dnevi Angele Boškin – dejstva za kakovost

11. 4. 2008

Alenka Petrovec Koščak, dipl.
san. inž.
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MEDICINSKA STROKA

Umeščenost naše bolnišnice -  
današnji trenutek in perspektive
Bolnišnica se v današnjem trenutku
srečuje s številnimi zahtevami, ki jih
prinaša razvoj stroke, zahteve po medicinskih storitvah so v naraščanju.
Epidemiološko stanje s staranjem prebivalstva se vse bolj odraža pri našem
vsakdanjem delu. Bolnišnica v zadnjih
letih vztrajno kaže nekaj odstotkov rasti
hospitalne in ambulantne dejavnosti.
Spremembe v zdravstvenem sistemu,
ki se postopno dogajajo, za sedaj še
nimajo kakšnih pozitivnih učinkov na
ravni bolnišnice.
Umeščenost med oba klinična centra v
marsičem določa našo dejavnost in jo
bo še bolj v prihodnje. To je priložnost
za dobro strokovno sodelovanje po eni
plati, po drugi pa se kaže, da lahko zelo
hitro izgubimo določene dele strok, ki
jih nismo dovolj razvili. V razvojnih programih, ki sem jih dobila od skoraj vseh
predstojnikov, je razvidna vizija razvoja
v nekem realnem obsegu, ki ne posega
po nedosegljivih ciljih, kljub temu pa je
treba jasno povedati, katera področja
stroke smo sposobni obvladovati, in
katerih ne bomo razvijali. Ocenjujem,
da je sedaj primeren trenutek, da izrazimo svoje razvojne načrte. S pomočjo
širjenja programov in pridobivanja novih utrjujemo svoje mesto na določenih

strokovnih področjih in s tem tudi mesto bolnišnice v slovenskem prostoru.
Te poti seveda niso lahke. Dokazati
moramo, da imamo predvsem usposobljene ljudi in ostale zmogljivosti, da je
program aktualen in skladen s strokovnimi trendi ter epidemiološko podprt.
Doslej smo poleg nekaterih širitev dobili naslednje novosti: poleg programa invazivne kardiologije smo dobili še nov
program hrbteničnih operacij, nekatera
onkološka zdravila ter program enote
za zdravljenje možganskih kapi. Ti programi pomenijo strokovni napredek, saj
predstavljajo terciarno dejavnost. Sedaj pripravljamo še program vstavljanja
stalnih srčnih spodbujevalnikov, kjer še
potekajo priprave, upamo, da ga bomo
dobili še v tem polletju. V pripravi je še
program ambulant za srčno popuščanje v okviru vseslovenske obravnave
tega obolenja ter program bariatrične
kirurgije, ki je finančno zelo zahteven.
Potekajo tudi intenzivne priprave za
priznanje statusa kliničnega oddelka
za področje travmatologije in ortopedije, proti koncu pa gredo tudi zelo
zahtevne priprave za transfuziološki
center. Čeprav izpolnjujemo pogoje,
bo za uresničitev teh načrtov potrebno
še veliko prizadevanj in izid je še dokaj

negotov.
Spodbudno je tudi dejstvo, da bomo v
kratkem pričeli z laparoskopsko tehnologijo na urološkem oddelku. V načrtu
je sodelovanje z zunanjim strokovnjakom, enako kot to že uspešno izvajamo
na področju žilne kirurgije.
Težave se obetajo na področju onkološke dejavnosti. Program internistične
onkologije je bolj realen. Na področju
kirurgije in spremljajočih dejavnosti pa
smo nekoliko pod standardi, ki jih predpisuje Evropska direktiva, saj imamo
nekoliko prenizko število bolnikov. Problem se je aktualiziral ob znanih polemikah na ravni slovenske onkologije in
delitve dela v luči odprtja novega Onkološkega inštituta.
Razvoj je seveda povezan z ustrezno
kadrovsko podporo, ki pa je za silo zadostna le na slabi četrtini naših oddelkov. Deset oddelkov ima hude kadrovske težave, ki ogrožajo ne le razvoj,
temveč celo obstoj posameznih strok.
Upam, da bo z novimi normativnimi akti
vendarle nekoliko lažje stimulirati prizadevno delo, ki se odraža v dobri klinični
praksi in prizadevanju za razvoj stroke
ter s tem napredek celotne ustanove.
Prim. mag.
Frančiška Škrabl Močnik, dr. med.
Direkcija

Strokovni sestanek o diagnostiki
in zdravljenju glivnih okužb
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja je 6.
marca 2008 skupaj z mariborskimi infektologi in podjetjem
Schering Plough v predavalnici Splošne bolnišnice Celje
organiziral strokovni sestanek z naslovom: Doma in v bolnišnici pridobljene glivne okužbe – diagnostika in zdravljenje. Predavanja se je udeležilo blizu petdeset zdravnikov iz
naše bolnišnice, nekaj udeležencev je bilo tudi iz Ljubljane,
Maribora in Novega mesta.
V šestih zanimivih predavanjih so predavatelji razkrili marsikatero novost s področja diagnostike in zdravljenja glivnih
okužb. Poudarek je bil na povzročiteljih glivnih okužb, diagnostiki, kliniki in zdravljenju kandidiaze in drugih, vključno
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tudi bolnišničnih glivnih okužb.
V zadnjih letih smo priča pomembnim spremembam na
področju diagnostike in zdravljenja glivnih okužb. Povsod
po svetu dramatično narašča pojavnost invazivnih glivnih
okužb, zlasti kandidoze in aspergiloze. Vzrokov za ta pojav
je več, veliko pa jih je povezanih z vse večjim številom ogroženih bolnikov. Najbolj ogroženi za nastanek glivnih okužb
so najtežji bolniki, zlasti tisti z malignimi krvnimi obolenji,
bolniki po presaditvi kostnega mozga, po presaditvi solidnih
organov in po težkih operativnih posegih (zlasti na prebavilih), bolniki z aidsom, starejši, bolniki, ki jemljejo imunosupresivna zdravila in nedonošenčki. Glivne okužbe po-

Splošna bolnišnica Celje
membno prispevajo k njihovi smrtnosti. Zaradi zapletenosti
problemov, ki jih predstavlja ogrožena populacija, in zaradi
vse večjega števila povzročiteljev, predstavljajo oportunistične glivne okužbe velik diagnostični in terapevtski izziv.
Okvare sluznice in kože ter celično-humoralnega imunskega sistema so dejavniki tveganja za nastanek sistemskih
okužb, ki jih v prvi vrsti povzročajo glive rodu Candida, od
plesni pa so na prvem mestu okužbe, ki jih povzroča Aspergillus. Okužbe lahko povzročajo še številne druge glive, ki
pa so na srečo bolj redke. Znano je tudi, da spremembe v
načinu zdravljenja in zaščite pred glivnimi okužbami lahko
vplivajo na pojav večjega števila okužb s sicer redkimi povzročitelji.

V prihodnjih letih so na območju naše bolnišnice načrtovana velika gradbena dela, ki bodo v zraku povzročala veliko
koncentracijo spor plesni aspergilusa, fusariuma, zigomicet, itd. To bo velika nevarnost za nastanek “bolnišničnih

Udeleženci strokovnega sestanka

Glive
V predavanjih je bil poudarek na dejavnikih tveganja za
nastanek sistemskih, pa tudi invazivnih glivnih okužb,
mikrobioloških preiskavah, epidemiološkem spremljanju,
izbiri in uporabi protiglivnih zdravil pri odraslih in otrocih,
neželenih stranskih učinkih protiglivnih zdravil in nadzoru
porabe zlasti na intenzivnih in internističnih oddelkih, kjer
najpogosteje zdravijo s protiglivnimi zdravili. V zadnjih dvanajstih letih se je poraba protiglivnih zdravil v naši bolnišnici
potrojila (l. 1995 0,5 dnevno definiranih odmerkov (DDD) /
100 bolnišnično oskrbnih dni (BOD), l. 2007 2,4 DDD/100
BOD). Kljub največji porabi flukonazola pa največji stroški
gredo na račun naraščajoče porabe dragega kaspofungina.
Danes letna poraba protiglivnih zdravil v celotni kvoti letne
porabe protimikrobnih zdravil za l. 2007, ki znaša okoli 1,4
milj. EUR, predstavlja 15 % (okoli 0,18 milj. EUR). Novejša
protiglivna sredstva (vorikonazol, posakonazol, lipidne oblike amfotericina) so zelo draga in terjajo pred uporabo poglobljeno strokovno presojo in posvet z infektologi.

Predavatelji med razpravo ob prigrizku po srečanju
epidemij” glivičnih bolezni med najbolj ranljivimi bolniki z
oddelkov v neposredni bližini.
To dejstvo nas mora že danes zavezati k pripravi programov za ustrezno prečiščevanje zraka s posebnimi filtri in
ustrezno protiprašno zaščito.
Ob koncu predavanj je sledila razprava ob kulinaričnih dobrotah iz naše kuhinje, kasneje pa tudi srečanje predavateljev v hotelu Štorman v Celju.
Vsi udeleženci strokovnega sestanka so dobili vezane povzetke predavanj s priporočili za zdravljenje glivnih okužb.
Priporočila bodo v kratkem pripravljena tudi v obliki priročne
knjižice, ki jo bodo slušatelji dobili naknadno.
Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., svetnik
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Pobuda celjske otroške
kirurgije se je uresničila
V Celjski bolnišnici, kjer je najstarejši oddelek otroške kirurgije
v Sloveniji, sta si Silvo Lipovšek, dr. med., (specialist otroške
kirurgije, izšolan v ZDA in Argentini, profesor otroške kirurgije
v tujini, stalno živi v Sloveniji od leta 2003) in Jože Robida, dr.
med., (predstojnik Otroškega oddelka kirurških strok Splošne
bolnišnice Celje) že dolgo časa prizadevala uradno organizirati združenje kirurgov otroške kirurgije v Sloveniji, ki do sedaj ni
obstajalo. Ob podpori priznanih strokovnjakov s področja kirur-

gije, kot so prof. dr. Stane Repše iz Univerzitetnega kliničnega
centra Ljubljana, prof. dr. Elder Gadžijev iz Univerzitetnega
kliničnega centra Maribor, prof. dr. Vladimir Smrkolj iz Medicinske fakultete v Ljubljani, prim. dr. Miran Rems, predsednik
Združenja kirurgov Slovenije in prof. dr. Radko Komadina iz
Celja, bivši strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje in predavatelj na Medicinski fakulteti v Mariboru, sta organizirala
»iniciativni odbor« za ustanovitev sekcije otroške kirurgije.
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Ustanovna seja
Delo je obrodilo sadove 14. decembra 2007, ko je bila v glavni
predavalnici Splošne in učne bolnišnice Celje na pobudo iniciativnega odbora za ustanovitev sekcije (Jože Robida ter Silvo
Lipovšek iz Celja in Diana Gvardijančič, dr. med., iz Ljubljane)
sklicana ustanovna skupščina sekcije otroških kirurgov.
Ustanovne seje so se udeležili predstavniki kliničnih centrov
iz Ljubljane in Maribora ter splošnih bolnišnic Slovenj Gradec,
Jesenice, Brežice in Celje.
Vsi udeleženci ustanovne skupščine so podpisali pristopno
izjavo k novo nastalemu društvu in hkrati postali ustanovni
člani.
Ker je za ustanovitev potrebnih najmanj deset podpisov, je bila
skupščina sklepčna.
Skupščino je v imenu iniciativnega odbora vodil kolega Jože
Robida, ki je udeležence najprej nagovoril, potem pa predlagal
dnevni red. Seja je potekala po predvidenem dnevnem redu.
Po pozdravu in izvolitvi delovnega predsedstva je kot bivši
predsednik Združenja kirurgov Slovenije zbor pozdravil prof.
dr. Radko Komadina, ki je izrazil navdušenje nad idejo o ustanovitvi omenjenega društva in zaželel obilo uspeha pri nadaljnjem delu.
Jože Robida je na kratko predstavil organizacijo Otroškega
oddelka kirurških strok Splošne in učne bolnišnice Celje in razlagal pobudo za ustanovitev sekcije.

Predsednica sekcije Diana Gvardijančič
Zatem je Silvo Lipovšek predstavil aktualno organiziranost na
področju otroške kirurgije v svetu in aktivnosti iniciativnega odbora v zvezi z vključitvijo in sprejemom sekcije v World Federation of Associations of Pediatric Surgery ( WOFAPS ).
V okviru dnevnega reda smo na podlagi statuta proktološke
sekcije pri Slovenskem zdravniškem društvu, (ki nam ga je
dobrohotno odstopil prof. dr. Stane Repše) sprejeli osnutek
statuta. Sprejet je bil sklep, da je ob formalnih popravkih ta
statut sprejemljiv za našo sekcijo, in da bo iniciativni odbor v
času do prve seje sekcije pripravil osnutek, ki bo obravnavan
in sprejet na tej seji.
Omeniti velja, da je bilo na ustanovni skupščini dogovorjeno,
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da bo sekcija delovala samostojno znotraj Slovenskega zdravniškega društva.
V okviru 8. člena statuta je bilo dogovorjeno, da se sekcija
ne bo natančno opredeljevala glede profiliranosti članov, saj
želimo biti odprti in zagotoviti čim celovitejši pristop k obravnavanju otrok in odraščajoče mladine, ki potrebujejo kirurško
zdravljenje.
V okviru 9. člena smo se dogovorili za začetek iskanja grafične
podobe sekcije.
V razpravi je bilo predlagano, da bi zaradi zagotovitve kontinuitete dela podpredsednik društva v naslednjem mandatu postal
predsednik. Predlog so prisotni podprli.
Po kratki razpravi je večina prisotnih predlagala, da na ustanovni skupščini izvedemo volitve vsaj treh operativno najbolj
ključnih članov sekcije, torej predsednika, podpredsednika in
tajnika. Dogovorjeno je bilo tudi, da glavne funkcije v organih
sekcije prevzamejo udeleženci ustanovne skupščine. V okviru
iste točke so bile izvedene volitve za predsednika, podpredsednika in tajnika sekcije. Za predsednico je bila izvoljena
Diana Gvardijančič (Univerzitetni klinični center Ljubljana),
podpredsednik je postal Jože Robida, tajnik pa Silvo Lipovšek
(oba iz Splošne in učne bolnišnice Celje).

Sekretar sekcije Silvo Lipovšek
Predsednica Gvardijančičeva se je ob zaključku seje zahvalila
za zaupanje in izrazila zadovoljstvo ob storjenem prvem koraku, ki si ga je tudi sama že dolgo želela. Še posebej je potrdila,
da je s tem dejanjem Slovenija storila še en korak naprej v
smislu prepoznavnosti v ožji in tudi širši okolici.
Zbor je pozval vse zainteresirane kolege (na sekcijo bodo vabljeni ne samo specialisti, pač pa tudi specializanti kirurgije),
da predlagajo teme, o katerih bomo pri naslednjih aktivnostih
razpravljali in sprejemali odločitve.
Pod točko razno smo udeležencem razdelili še večje število
pristopnih izjav k sekciji v pričakovanju, da bodo prisotni v svojih delovnih okoljih pozvali k pristopu čim več kolegov, ki jih zanima delo oz. se ukvarjajo z zdravljenjem otroške populacije.
Sekcija je do danes že imela prvi redni sestanek, sprejela statut, je vpisana in sprejeta v Slovensko zdravniško društvo,
sprejeta kot članica v WOFAPS in organizira I. strokovni sestanek, ki bo 21. maja, in kjer bodo podeljene tudi licenčne
točke.
Ustanovitev Sekcije kirurgov otroške kirurgije (SKOK - SZD)
na pobudo zdravnikov najstarejšega oddelka otroške kirurgije v Sloveniji je za našo bolnišnico nov razlog za ponos.

Silvo Lipovšek, dr. med.
Jože Robida, dr. med.
Otroški oddelek kirurških strok

Splošna bolnišnica Celje

ZDRAVSTVENA NEGA

Ob dnevu medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov, 12. maju
Včasih smo se kot otroci spraševali,
zakaj mravlje ob sončnih dneh tako
neutrudno prinašajo skupaj vse mogoče drobnarije, zakaj vrabci ure in
ure čivkajo, ne da bi jih kdo poslušal
in se jezili na učiteljico, ko nam je pri
biologiji ves ta svet čudežev suho
razlagala. Da je vse skupaj le nujen
biološki razvoj oblik materije brez
cilja si mislimo, ko postanemo srednješolci. V naravi sami
vidimo, kako kljub lepoti v sebi ne nosi razvoja, saj pred
našimi očmi prej ali slej propade. In vse, čemur smo v šoli
rekli »neživa« narava, ni kazalo v vsej svoji zgodovini nikakršnega vzpona v organiziranju same sebe ali svojega lika,
kakršnega lahko spremljano v »živi« naravi, dokler ne odmre. Kaj je potemtakem tista iskra, ki ji pravimo »življenje«,
če ni materija, ki teži k propadanju in poenostavljanju? Izbira poklica. Marsikdaj se vprašaš: »Še danes ne vem, zakaj
sem se odločil/a za poklic medicinke sestre, zdravstvenega
tehnika (v nadaljevanju ms/zt). Kako moraš graditi bodočnost v tem poklicu?« Poklici se spreminjajo, nekateri, ki so
bili včasih pogosti, se umikajo novim, ali celo izginjajo. Izbor

poklica je čedalje bolj odvisen od »mode« in denarja, ki ga
prinaša s seboj. Naše delo ni iluzija, tisto prvo navdušenje
se izgubi, trdim pa, da nam vedno ostane »nekaj«, in na
tem lahko nadaljujemo in gradimo svoje delo uspešno.
Položaj in ugled ms/zt se sicer počasi, a vendarle izboljšujeta, čeprav je ovir tudi v našem prostoru preveč; nenazadnje smo najštevilčnejša poklicna skupina in 24 ur na dan
s pacientom. Stereotipno gledanje na “cenjenost” ms/zt v
družbi izhaja iz zgodovinskih dejstev, da so to delo včasih
opravljale usmiljenke, ženske iz nižjih družbenih slojev, in
je bilo slabo plačano. Dvigovanje števila izobraženih medicinskih sester, pridobivanje specializiranih znanj, tako v
domačih kot tujih izobraževalnih institucijah, tudi fakultetah
(razvoj domače so dolgo dušili močni lobiji v zdravstvu) ter
pridobivanje akademskih naslovov dajejo slutiti, da poklic
počasi postaja cenjen in posebej ga cenijo tisti, zaradi katerih smo tu – pacienti.
V teoriji se zdi rožnato delati dobro bolnikom. Dejansko pa
je prav nasprotno in rožnata barva izgine... Delati dobro
brez pripadnosti svojemu poklicu bi bilo nemogoče, kot je
nemogoče storiti, da opolnoči posije sonce.
Čestitke vsem mojim kolegicam in kolegom!

Za mednarodni dan babic,
5. maj
Ob strani nam stojijo, nas spodbujajo, bodrijo, ko pride težko
pričakovani trenutek – rojstvo otroka. Porod je v življenju
dogodek, ki je velikokrat povsem preprost, včasih pa močno
zapleten. Bodoča starša že vnaprej razmišljata o porodu, ki
je osrednji dogodek v njunem življenju in dogodek, ki spremeni njun položaj in odnose v okolju. Imata svojo predstavo, svoje želje in strahove. Babica/babičar je tista oseba, ki
jima v tem obdobju stoji ob strani.
Babištvo na Slovenskem ima dolgoletno tradicijo, saj je bila
že davnega leta 1753 ustanovljena ena prvih strokovnih šol
v Evropi, kjer so izobraževali babice. Skozi desetletja se je
spreminjal čas in z njim vsebine izobraževanja, zaradi tega
današnja generacija babic nosi različne strokovne naslove
(srednja medicinska sestra-babica, diplomirana babica),
vse pa se odzovejo na klic BABICA. Babice so se dolgo
borile, da so njihovo izobraževanje dvignili na višjo raven.
Danes si naslov diplomirana babica / diplomirani babičar
(sprejemajo tudi moške kandidate) pridobimo, ko končamo
triletni visokošolski strokovni študijski program babištva na

Visoki šoli za zdravstvo. Po opredelitvi poklica diplomirane
babice, ki jo je potrdila tudi Svetovna zdravstvena organizacija leta 1992, so diplomirane babice sposobne nadzorovati, negovati in svetovati ženskam v času nosečnosti,
poroda in poporodnega obdobja, znati morajo voditi porod
ter negovati novorojenčka in dojenčka. Imajo pomembno
vlogo pri svetovanju in zdravstvenem izobraževanju žensk
in družin. Delo vključuje tudi predporodno pripravo na odgovorno starševstvo, posega pa tudi na področje ginekologije,
načrtovanje družine in babiške nege otroka v bolnišnicah,
na klinikah, v zdravstvenih domovih in na domu.
Z dolgoletno tradicijo babiškega poklica ter z dobrimi rezultati dela v zasebnem in javnem zdravstvenem varstvu so si
babice skozi desetletja pridobile in utrdile položaj v sistemu
zdravstvenega varstva.
Čestitke tudi njim!
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo
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Oftalmološka sekcija v
Termah Zreče
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji je 14. in 15. marca 2008 v Termah Zreče organizirala strokovno srečanje.
To je bilo že tretje srečanje, ki smo ga organizirali v okviru
Očesnega oddelka Splošne bolnišnice Celje.
Na dvodnevnem srečanju so nam bile predstavljene diagnostične metode v oftalmologiji in koraki h kakovostni obravnavi v oftalmološki zdravstveni negi.
Teme srečanja so bile:
- PERIMETRIJA IN MIKROPERIMETRIJA,
- ADAPTOMETRIJA IN HESS LANCASTER,
- BARVNI VID,
- PREDSTAVITEV FUNDUS KAMERE,
- OCT – optična koherentna tomografija,
- KONTAKTNE LEČE – predstavitev učenja,
- VIZIJA RAZVOJA OPTOMETRIJE V SLOVENIJI,
- MEDICINSKA SESTRA V JAVNEM IN ZASEBNEM
SEKTORJU ter
- OBRAVNAVA PACIENTA Z DIABETIČNIM STOPALOM
V DOMAČEM OKOLJU.

ocene in možnosti za ohranjanje obstoječih praks ter iskanje novih možnosti za izboljšave in uvajanje novih, preizkušenih metod za presojanje in iskanje kakovosti.
Teme o kakovosti:
- KAKOVOST ŽIVLJENJA SLEPEGA IN SLABOVIDNEGA PACIENTA V DOMAČEM OKOLJU,
- OBVLADOVANJE MEDICINSKE OPREME V OKVIRU
STANDARDA ISO 9001,
- NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI V ZDRAVSTVU V ODNOSU NA MEDNARODNI STANDARD ISO
9001:2000,
- VLOGA IN NALOGE MEDICINSKE SESTRE ZA KAKOVOST NA OČESNI KLINIKI.

Ana Marija Vrhovec

Udeleženci strokovnega srečanja
Predstavljene so nam bile tudi pogoste spremljevalke očesnih bolezni, kot sta
- diabetično stopalo in
- nespečnost.
Pogovori so tekli o vedno bolj iskani kakovosti in varnosti v
bolnišnični ter ambulantni obravnavi pacientov. O kakovosti
in varnosti govorimo zadnje čase vse pogosteje, saj je vodilo v zdravstveni negi dobro počutje pacienta, kakovostna
obravnava, etično ravnanje in zadovoljstvo pacientov. V prispevkih so nam bile z različnih vidikov prikazane analize,
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Dolgoletni cilj zdravstvene nege je iskanje boljše in sodobnejše obravnave pacienta. Medicinske sestre s svojim
skupnim delovanjem lahko ustvarjamo okolja pozitivne
prakse, ki jih močno potrebujemo in si jih želimo. Pojem privlačne bolnišnice želimo ustvariti v svoji delovni praksi, za
nas to konkretno pomeni pritegniti in obdržati dobro kvalificirano osebje in zagotavljati neprekinjeno in kakovostno
zdravstveno nego.
Za izvedbo strokovnega srečanja gre zahvala našemu
organizacijskemu odboru, še posebej pa naši kolegici Marini Lampret.
V imenu očesnega oddelka in organizacijskega odbora
Valentina Fric, dipl. m. s.
Očesni oddelek

Splošna bolnišnica Celje

Kirurška zdravstvena nega v
Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
1.del

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).
Novosti v obravnavi pacientke z rakom dojke nam
je predstavil Jurij Gorjanc, dr. med., spec. kirurgije.
Zastrašujoče je dejstvo o naraščanju pojavnosti raka na
dojki v Sloveniji. Na leto je pri nas odkritih 1100 novih
pacientk. S starostjo pojavnost raka dojke narašča: preko
75 % žensk zboli po 50. letu starosti. Doživi ga skoraj vsaka
deseta Slovenka! V medicini nasploh, pri obravnavi raka
pa še posebej, velja, da včerajšnje ugotovitve niso enake
današnjim, te pa zopet ne jutrišnjim. Pri večini pacientk je
rak dojke ozdravljiv, še posebej, če je odkrit pravočasno. Če
ni ozdravljiv, pa ga je s kombinacijo zdravljenja zelo pogosto
možno omejiti in nadzorovati do te mere, da namesto o
neozdravljivi, govorimo o kronični bolezni. Najvažnejši je
multidisciplinarni pristop, katerega osrednji del sta kirurg in
medicinska sestra na kirurškem oddelku.
Kolegica Metoda Petrič, dipl. m. s., je predstavila
Zdravstveno nego pacientke z rakom dojke. Sprejem
pacientke na oddelek je načrtovan en dan pred posegom.
Ob sprejemu je opravljena ureditev dokumentacije
in potrebnih preiskav za operativni poseg. Priprava
pacientke dan pred operacijo poteka po procesu
zdravstvene nege (v nadaljevanju besedila ZN). Psihična
priprava poteka ves čas, odkar je pacientka izvedela,
da je operacija potrebna. Fizična priprava je priprava
pacientkinega organizma na operacijo in anestezijo.
Posebna priprava pomeni pripravo posameznih organskih
sistemov, na katerih bo opravljen operativni poseg.
Priprava respiratornega trakta pomeni učenje globokega
dihanja in pravilnega izkašljevanja po operaciji. Higienska
priprava kože je opravljena dan pred operacijo in zjutraj na
dan operacije. Medicinska sestra je pozorna na morebitne
spremembe na koži (vnetja, alergije, poškodbe ...). Če
jih opazi, sporoči zdravniku. Po naročilu anesteziologa
dobi pacientka hipnotično ali sedativno sredstvo, da
se naspi (priprava pacientke na spanje in počitek).
Na koncu še preverijo, ali so opravljene vse naročene
predoperativne preiskave. Postopki na dan operacije:
ocena pacientkinega stanja, higienska oskrba le-te,

britje operativnega polja, pisna privolitev pacientke (za
to privolitev je odgovoren zdravnik – pojasnilna dolžnost),
zagotavljanje pacientkine varnosti (varen transport
v operacijski dvorano). ZN pacientke po operaciji pa
obsega po modelu V. Henderson pomoč pri tistih življenjskih
aktivnostih, ki so motene: dihanje, prehranjevanje, izločanje
tekočin, gibanje, spanje in počitek, telesna temperatura
(zlasti amputacija dojke deluje na organizem kot stres),
nega telesa, operativna rana (opazovanje morebitne
krvavitve; prvi prevez po 48 urah opravi zdravnik, kasneje
pa medicinska sestra), bolečina, komuniciranje, izražanje
verskih čustev, učenje zdravega načina življenja in spolnost
(ena od aktivnosti, ki je pri pacientki po operaciji dojke zelo
motena. Odločilnega pomena je odnos, ki ga je imela s
partnerjem že pred boleznijo). Odpust iz bolnišnice se
načrtuje že ob sprejemu.
Veronika Jezernik, dipl. m. s., nas je seznanila s
prostovoljstvom v SB Slovenj Gradec. Prostovoljci v
bolnišnicah so lahko ljudje, ki :
§ nimajo znanj s področja zdravja,
§ so pridobili nekaj znanj, zlasti iz osebnih izkušenj
(ozdravljeni pacienti),
§ z znanji s področja zdravja (upokojeni in
nezaposleni zdravstveni delavci).
Prostovoljci lahko delujejo:
§ v okviru samostojnih organizacij,
§ v okviru zdravstvene ustanove,
§ v okviru samostojnih prostovoljnih organizacij, ki
so povezane z zdravstvenimi ustanovami.
Dela, ki jih prostovoljci lahko opravljajo: pospravljanje
praznih postelj, pomoč pri razdeljevanju hrane, rezanje
hrane na krožniku, urejanje pričeske in zunanjega videza
pacienta v sedečem položaju, pomoč osebju pri pobiranju
in urejanju posteljnega perila, drobna čiščenja, urejanje rož
za pacienta, branje, pisanje in odnašanje pošte za pacienta,
če pacient hodi, pomoč pri hoji, prinašanje vode za pitje,
opravljanje drobnih administrativnih del.
Prostovoljci ne smejo:
§ hraniti pacientov,
§ opravljati telesne nege pacientu,
§ ga prevažati na vozičku,
§ odvažati pokojnika v mrtvašnico,
§ vstopati v sobo z izolacijo in
§ opravljati telefonskega pogovora za pacienta brez
dovoljenja oddelčne medicinske sestre.
Za nemoteno delo imajo Pravilnik o delovanju
prostovoljcev v SB Slovenj Gradec.
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Kako poteka delo prostovoljk, sta nam predstavili
Marija Jeromel, prostovoljka programa Pot k okrevanju, ki
združuje pacientke po operaciji raka na dojki, in Tanja Hari,
prostovoljka in predsednica Invalidskega društva ILCO za
Koroško. To društvo združuje paciente s stomo. Ob njunih
pripovedih, ki izhajata iz življenja, smo slikovito začutili, da
je lahko dober prostovoljec le tisti, ki se je srečal z dejstvom,
da je zbolel za rakom. Omenjeni gospe sta ozdravljeni
pacientki. Bolnišnica jima je priskrbela oblačila, v katerih
sta prepoznavni med osebjem in pacienti.
Rajko Golobinek, dr. med., spec. kirurgije, nam je predstavil
Uvod v poglavje o stomah. Na kratko smo se srečali z
boleznimi debelega črevesa, ki najpogosteje zahtevajo
nastavitev stome, zgodnje in kasne zaplete stom, ki bolj
ali manj vplivajo na možnosti kakovostne nege in oskrbe
stome, s tem pa tudi neposredno na kakovost življenja
pacienta.
ZN pacienta z rakom na črevesju je bilo zanimivo
predavanje, ki so ga pripravile Anica Šlebnik-Laznik, med.
ses., – predavateljica, Barbara Bricman, zdr. teh., Viktorija
Srebotnik, med. ses., Lucija Vitrih, zdr. teh. in Lucija
Priteržnik, zdr. teh. Rutinsko opravijo sprejem bolnika na
oddelek in ureditev dokumentacije. Predoperativna ZN:
psihična in fizična priprava pacienta. Psihična priprava:
pred operacijo se z njim pogovorita operater in medicinska
sestra, ki bo negovala stomo. Fizična priprava: splošna
in specifična. Specifična priprava je v tem primeru
najpomembnejša. Predoperativno čiščenje prebavnega
trakta je huda nadloga za pacienta. Opravi se dan pred
načrtovanim operativnim posegom. Zdravnik se odloča
med klasičnim načinom čiščenja in »Fast Track« metodo.
Klasičen način pomeni, da dan pred posegom pacient še
zaužije zajtrk, potem popije odmerek »x-praep« sirupa z
dvema skodelicama čaja, čez dan pije samo čaj, popoldne
pa še 4 l »golitelija«. Zvečer dobi še klizmo. Na dan
operacije zgodaj zjutraj zopet dobi klizmo. »Fast Track«:
pacient dobi eno klizmo popoldne pred operacijo, drugo
zjutraj na dan operacije. Dve uri pred posegom popije enoto
visokoenergetskega napitka z ogljikovimi hidrati, ki gre v
dveh urah skozi želodec. Na ta način ohranijo peristaltiko
črevesja, oziroma izboljšajo njegovo imunsko odzivnost.
Karenca in čiščenje lahko izsušita pacienta, zato po
naročilu zdravnika nadomeščajo tekočino v obliki infuzije,
pripravijo respiratorni trakt, protikoagulantno zaščitijo
pacienta in ga pripravijo na spanje. Na dan operacije
ocenijo pacientovo stanje, ga higiensko oskrbijo,
obrijejo in pripravijo operativno polje, označijo mesto
stome, zdravnik uvede urinski kateter, zagotovijo
pacientovo varnost. Premedikacija pomeni aplikacijo
intravenoznega antibiotika in pomirjevala, ki ju naročita
operater in anesteziolog, sledi preverjanje dokumentacije
in zagotavljanje varnega transporta pacienta v
operacijsko dvorano. Naloga pooperativne ZN pa je
opazovanje in pomoč pri že zgoraj omenjenih osnovnih
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življenjskih aktivnostih po modelu V. Henderson.
Stoma na kirurškem oddelku SB Slovenj Gradec je bil
prispevek Snježane Valcl, dipl. m. s., ET (enterostomalni
terapevt). Opisala nam je svojih trinajst let dela
enterostomalne terapevtke. Od leta 1995 beleži podatke o
stomistih (osebe s stomo) koroške regije, ki so bili operirani
v SB Slovenj Gradec. Vsako leto opravijo od 20 do 30
operacij z različnimi vrstami stom. Izstopa leto 2006, ko
so opravili 62 različnih stom. Sodobni pripomočki za nego
stome so napravili revolucionaren korak naprej v življenju
ljudi s stomo. Kakovost njihovega življenja se je občutno
izboljšala. Ista kolegica nam je predstavila tudi ZN treh
pacientov z različnimi ranami, oskrbljenimi z V. A. C.
terapijo.
Gre za neprekinjeno terapijo, menjava obveze je potrebna
le vsakih 48 ali 72 ur. Pri pacientih so uporabljali
poliuretansko peno s prilepko, polprepustno poliuretansko
folijo za zatesnitev, odvodno cev s kontejnerjem in črpalko.
Postopek je neboleč, opazovanje rane in počutja pacienta
je enostavno. Dolžina terapije je odvisna od patologije rane,
njene velikosti, spremljajočih bolezni ali težav pacienta.
Povprečno je trajalo 4 – 6 tednov.
Majda Topler, dipl. m. s., predavateljica, in Renata Zorman,
dipl. m. s., sta se lotili teme z naslovom Pregled minimalno
invazivnih operativnih posegov na oddelku za urologijo
v SB Slovenj Gradec in prednosti v izvajanju ZN. V
SB Slovenj Gradec izvajajo na področju laparoskopske
operativne tehnike celoten urološki program. Prednosti
minimalno invazivne kirurgije so očitne, predvsem pri hitrejši
samostojnosti izvajanja življenjskih aktivnosti pacientov
in stroških zdravljenja. Pacienti, operirani na ta način, pa
ravno tako zahtevajo celostno obravnavo, kakovostno in
neprekinjeno ZN.
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.
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Tabela 1: Prikaz najpogostejših uroloških operativnih posegov od 2005 – 2007
DIAGNOZA

Tu ledvice

Klasično

Endo

ŠT. POSEGOV
2005
Klasično Endo

Klasična
nefrektomija

Laparoskopska
nefrektomija

23
92%

2
8%

12
52%

11
48%

17
53%

15
47%

2
50%

2
50%

2
67%

1
33%

3
43%

4
57%

4
20%

16
80%
35
94,6%

1 (2,7%)

1 (2,7%)

98
84%

14
10%

127
98%

2
1%

169
99%

145
100%

4
2%

175
98%

2
1%

168
99%

OPERACIJA

Tu
nadledvične
žleze
Ledvični
kamni

Klasična
adrenalektomija

Laparoskopska
adrenalektomija

Klasična
nefrolitotomija

Perkutana
litotripsija

Kamni v
sečevodu

Klasična
Ureterorenoskop.
ureterolitotomija lap. ureterolit.

Ca prostate

Klasična
radikalna
prostatektomija

Laparoskopska
prostatektomija

Benigna
hipertrofija
prostate

Klasična
prostatektomija

Transuretralna
resekcija

19
16%

ŠT. POSEGOV
2006
Klasično Endo

ŠT. POSEGOV
2007
Klasično endo

Tabela 2: Primerjava podatkov s področja ZN pacientov, operiranih zaradi raka na prostati, na klasični in endoskopski
način
Nabor podatkov
Povprečna ležalna doba
pacientov po operaciji

UKC Ljubljana
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SB Slovenj Gradec

8 dni

8 dni

7 dni

Povprečna poraba
analgetikov na pacienta po
operaciji

2 dni dipodolor po PCA ali
analgetik po epiduralnem
katetru kontinuirano

2 dni dipidolor po PCA in
ketonal

Dipidolor 1-2 ampuli na
dan operacije, kasneje
voltaren ampule

Povprečna poraba infuzijskih
tekočin

2 dni po operaciji 1500
ml/dan

Povprečna poraba transfuzije

Vsak 5. pacient 400 ml

Prvo vstajanje po operaciji

3-4 dni po operaciji 3000
ml/dan
Vsak 4. pacient
400-800 ml

1 dan po operaciji 2000
ml

1. dan

2. dan

1. dan

Samostojen pacient pri
izvajanju življ. aktivnosti

4. dan

8. dan

3. dan

Prehranjevanje po operaciji

3.-4. dan

3. dan

2. dan

Odstranitev urinskega katetra 21. dan

8-9. dan

8. dan

Antibiotična zaščita
Število operiranih pacientov
l. 2007

Preventivno ne

Da, lendacin

Preventivno ne

109

46

169

Vsak 6. pacient 400 ml

(Nadaljevanje v prihodnji številki)
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo
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ZAHVALE
Objavljeno v prilogi Ona, 4. 3. 2008

Objavljeno v Novemu tedniku, 15. 2. 2008

ZAHVALA

HVALA BOLNIŠNICI

Najprej lepo pozdravljeni. Odločila sem se, da napišem
nekaj vrstic o celjski bolnišnici, nad katero sem bila zelo
prijetno presenečena. Pred kratkim je bil moj enajstletni
sin operiran na urološkem oddelku te bolnišnice. Rada
bi pohvalila osebje na otroškem kirurškem oddelku,
njihovo strokovnost, korektnost in potrpežljivost do nas
mamic, ki smo vedno zaskrbljene in včasih morda tudi
malo panične. Popolnoma nič jim ni bilo težko razložiti, znali pa so me tudi pomiriti, ko sem med operacijo
merila hodnik po dolgem in počez in sem jim bila verjetno celo v napoto, pa ni nihče nič rekel. Tudi oskrba
po operaciji je bila odlična, zato vsem skupaj še enkrat
hvala lepa.

Rada bi sporočila čim večjemu številu ljudi svoje navdušenje nad delom celjske bolnišnice. Jeseni 2007
sem na oddelku za hematologijo celjske bolnice imela
hospitalizirano svojo mamo, ki hudo boleha za revmo
– artritisom. Profesionalnost, strokovnost in človečnost
zaposlenih na tem oddelkusta me prepričali, da sem se
odločila za bolnico Celje, čeprav je kraju bivanja moje
mame bližja bolnišnica Maribor.
Želela bi posebej pohvaliti izjemen pristop dr. Strokolja
ter sestre Dragice Šepetavc iz oddelka za hematologijo. Človek v stiski potrebuje poleg stroke tudi oseben
pristop, in tega sva bili z mamo deležni v zvrhani meri.
Vsem zaposlenim v bolnici Celje, še posebej na oddelku za hematologijo želim še veliko moči in ljubezni, ki jo
vedno znova potrebujejo za delo z ljudmi.

Edita Žižek,
Šmartno pri Litiji

Mirjam Senica

SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Jezikovni kotiček
DODATEK K ČLANKU O PISANJU STROKOV- možnosti za kreativno pisanje. Temeljna oblika te zvrsti jezika je dopis. Številni evropski jeziki imajo za sestavo tega
NIH NASLOVOV iz prve številke Monitorja
Na članek o pisanju strokovnih naslovov je bilo kar nekaj
odzivov, kar je spodbudno, saj kaže, da se trudimo za pravilno rabo. Tako so me delavke kadrovske službe opozorile,
da je imela Visoka zdravstvena šola v Mariboru uzakonjeno
drugačno okrajševanje od ustaljenega. Diplomantke oz. diplomanti te šole so dobili naziv »višja medicinska sestra«,
ki so ga okrajševali kot VMS, ter »višji zdravstveni tehnik«,
ki so ga okrajševali kot VZT.

POGOSTE NAPAKE PRI OBLIKOVANJU POSLOVNIH IN URADNIH DOPISOV
(1. del)

Za poslovno in uradovalno sporočanje je značilno upoštevanje vsebinskih in formalnih norm, zato pisec nima veliko
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besedila bolj ali manj natančne predpise. V slovenskem jeziku ni predpisane formalne standardne oblike dopisa, obstajajo le priporočila, ki pa so prav tako precej različna, glede na to pač, po katerem priročniku se je avtor zgledoval.
Nekritično prevzemanje tujih (v zadnjem času predvsem
ameriških) norm je privedlo celo do tega, da so posamezna priporočila v nasprotju z nekaterimi določili slovenskega
pravopisa. Najbliže tradiciji rabe ter logiki slovenskega jezika in določilom pravopisa je predlog standarda za dopis dr.
Monike Kalin Golob.
Vendar v tem prispevku ne nameravam pisati o formalni obliki dopisa, temveč o pogostih pravopisnih napakah, ki jih
lahko najdemo v dopisih. Ne glede na razlike v priporočilih
je vendarle večina avtorjev enotna pri navajanju obveznih
sestavin dopisa. Te so: glava, datum, naslov, vsebina, zaključek, podpis ter morebitne priloge in drugi dodatki.
Glava je zaključena celota. Jezikovno gledano jo obravnavamo kot eno poved, kar glede na slovenski pravopis po-
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meni, da z veliko začetnico pišemo prvo besedo, ostale pa
le, če gre za lastna imena. Prav pri veliki začetnici se v glavi
dopisa največkrat pojavljajo napake.
Primeri:
PRAVILNO			

NAPAČNO (začetnica)

Dr. Janez Novak
Medicinska fakulteta Ljubljana
Katedra za družinsko medicino
Vrazov trg 1
1000 Ljubljana
tel.: 01 987 6543
faks: 01 987 6541

Dr. Janez Novak
Medicinska fakulteta Ljubljana
Katedra za družinsko medicino
Vrazov trg 1
1000 Ljubljana
Tel.: 01 987 6543
Faks: 01 987 6541

PRAVILNO

NAPAČNO (začetnica)

Medicinska fakulteta Ljubljana
Katedra za družinsko medicino
dr. Janez Novak
Vrazov trg 1
1000 Ljubljana
tel.: 01 987 6543
faks: 01 987 6541

Medicinska fakulteta Ljubljana
Katedra za družinsko medicino
Dr. Janez Novak
Vrazov trg 1
1000 Ljubljana
Tel.: 01 987 6543
Faks: 01 987 6541

Napake so pogoste tudi pri okrajšavah, posebej pri navajanju akademskih naslovov ali statusa družbe. Največkrat gre
za izpuščanje ustreznih ločil ali presledkov za njimi.
Primeri:
PRAVILNO

NAPAČNO (brez vejice in brez
presledka med okrajšanima
besedama)

Mladinska knjiga trgovina, d. d. Mladinska knjiga trgovina d.d.
Slovenska cesta 29
Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
PRAVILNO

NAPAČNO (brez vejice, brez
presledka med okrajšanima
besedama, izpuščena pika za
drugo okrajšano besedo)

Janez Novak, dr. med.
Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5
3000 Celje

Janez Novak dr.med
Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5
3000 Celje

Tudi pri zapisu datuma je najpogostejša napaka izpuščanje
presledka za piko ali vejico.
Primer:
PRAVILNO

NAPAČNO (presledki)

Celje, 5. 5. 2008
Celje, 5. maja 2008

Celje, 5.5.2008
Celje,5. maja 2008

Ali bomo mesec pisali s številko ali z imenom, je stvar osebne izbire. Če ga pišemo z imenom, moramo biti pozorni na
to, da nam lahko urejevalnik besedila samodejno popravi

začetnico. V slovenskem jeziku so imena mesecev občna
imena, torej se pišejo z malo, zato jo moramo v takem primeru »ročno« popraviti. Ime meseca je lahko v imenovalniku
ali rodilniku (maj/maja). Rodilnik je seveda obvezen, kadar
pred imenom kraja postavimo predlog »v« (V Celju, 5. maja
2008). Navajanje samostalnika »dne« pa je povsem odveč
(Celje, dne 5. maja 2008). Ko se odločamo, kateri način
zapisovanja datuma bomo izbrali, ne pozabimo, da je eno
temeljnih načel pri oblikovanju dopisa gospodarnost – torej
se je najbolje izogniti vsem dodatkom, ki niso pomembni za
vsebino podatka. Tudi pisanje datumov z ničlami na prvem
mestu ni pravilno. Takšno pisanje je posledica računalniških zapisov z okenci, kjer je ničlo potrebno vpisati zato,
da ne bi enoštevilčnega datuma vpisali v napačno okence,
kar bi lahko imelo neprijetne posledice pri avtomatski obdelavi podatkov. Zapisovanje z ničlami je torej potrebno le
v formularjih z okenci, drugje – se pravi tudi v dopisih, pa
je napačno.
Primeri:
PRAVILNO

NAPAČNO (brez vejice in brez
presledka med okrajšanima
besedama)

Celje, 19. 5. 2007
Celje, 5. 5. 2008

Celje, 19. 05. 2007
Celje, 05. 05. 2008

Iz računalniškega sveta je bil prevzet tudi način zapisovanja
datuma s poševnico in vezajem (5/5-2008), ki pa je prav
tako nepravilen.
Tudi kadar datume navajamo v besedilu dopisa (npr. najrazličnejša vabila), moramo paziti na odvečne ničle, pa tudi
na presledke in ustrezno postavljene vejice.
Primeri:
PRAVILNO

NAPAČNO (ničle)

Sestanek bo v ponedeljek, Sestanek bo v ponedeljek, 05. 05.
5. 5. 2008, ob 9. uri v
2008, ob 9. uri v predavalnici št. 3.
predavalnici št. 3.
NAPAČNO (izpuščena druga
Sestanek bo v ponedeljek, vejica)
5. 5. 2008 ob 9. uri, v
predavalnici št. 3.
Sestanek bo v ponedeljek, 5. 5.
2008 ob 9. uri v predavalnici št. 3.
Sestanek bo 5. 5. 2008 v
predavalnici št. 3
NAPAČNO (zapis datuma)
Sestanek bo 5/5-2008 v predavalnici št. 3

(Nadaljevanje v naslednji številki)
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica
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Zakon o pacientovih pravicah
Po desetletju burnih razprav, nasprotovanj civilnih združenj
in stroke, ki so se čutili neupoštevani s strani pripravljavcev zakona ter izglasovanega veta v Državnem svetu, je
Državni zbor Republike Slovenije 29. 1. 2008 le izglasoval
Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), ki je začel veljati 26.
2. 2008. Uporabljati se bo začel 26. 8. 2008, saj zakon v
okviru prehodnih določb daje izvajalcem zdravstvenih storitev za uskladitev z zakonom šestmesečni rok po njegovi
uveljavitvi.
Zakonodajalec je namen uveljavitve zakona jasno opredelil
v 2. odst. 1. člena, kjer je zapisal, da želi z ZPacP omogočiti
enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno
oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem ter
zdravstvenim sodelavcem.
Za zagotovitev tega namena je zakon razdeljen v osem
sklopov, ki urejajo naslednja področja:
I.
Splošne določbe (1. člen - 4. člen)
II.
Pacientove pravice (5. člen - 53. člen)
III. Pacientove dolžnosti (54. člen)
IV. Pristojnost varuha človekovih pravic na področju pacientovih pravic (55. člen)
V.
Postopek z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih
pravic (56. člen - 84. člen)
VI. Nadzor (85. člen)
VII. Kazenske določbe (86. člen - 87. člen)
VIII. Prehodne določbe (88. člen - 92. člen)
Iz obsežnosti ureditve posameznih sklopov je razvidno, da
sta glavni področji, ki se jima zakon najbolj posveča, področje pacientovih pravic, v okviru katerega taksativno našteva
in opisuje vsebino pacientovih pravic, ki jih ureja ta zakon,
in pa področje postopkov reševanja sporov med pacienti in
izvajalci zdravstvenih storitev.
Zakon v seznamu pacientovih pravic določa štirinajst pravic
pacientov, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri izvajalcih in postopke za uveljavljanje teh pravic.
Te pravice so:
pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri
zdravstveni oskrbi;
pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev;
pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe;
pravica do spoštovanja pacientovega časa;
pravica do obveščenosti in sodelovanja;
pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju;
pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje;
pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja;
pravica do drugega mnenja;
pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo;
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pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov;
pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic;
pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.
Pri tem je potrebno poudariti, da so pravice, ki jih ureja
ZPacP, neodvisne od pravic, ki izhajajo iz obveznega
in dodatnega zdravstvenega zavarovanja, saj gre za
t. i. univerzalne pravice, ki so dane vsakemu uporabniku zdravstvenih storitev.
Če pacient meni, da je izvajalec zdravstvenih storitev kršil
katero izmed teh pravic, tedaj nastopi postopek reševanja
sporov med njima, pri čemer je ZPacP uvedel noviteto s
tem, da predpisuje dvostopenjski postopek obravnave kršitve pacientovih pravic.
Pacient, ki bo menil, da so mu bile kršene pravice, bo lahko pri pristojni osebi izvajalca zdravstvenih storitev s pisno
ali ustno zahtevo začel postopek za prvo obravnavo kršitev
v roku 15 dni od domnevne kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev oz. najpozneje v roku 30 dni po končani zdravstveni
oskrbi.
Če bo pacient izvedel za kršitev šele kasneje oz. se bodo
posledice kršitve pokazale šele kasneje, bo lahko vložil
prvo zahtevo v treh mesecih po preteku zgoraj navedenih
rokov.
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Če v prvi obravnavi ne bo prišlo do razrešitve spora, bo na
pacientovo zahtevo njegovo pritožbo na drugi stopnji obravnavala Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.
Ta bo spor poskusila razrešiti bodisi s sklenitvijo poravnave med strankama, bodisi s postopkom mirnega reševanja
sporov, to je mediacijo, ali pa v postopku pred tričlanskim
senatom, ki ga bodo sestavljali predstavnik nevladnih organizacij, strokovnjak s področja zdravstva in pravnik.

Slikovni prikaz postopka v primeru kršitve pacientovih pravic (vir MZ)
Vsekakor je sprejem Zakona o pacientovih pravicah pozitivna novost za slovenski pravni red, odgovore na vprašanja,
kakšni bodo njegovi dejanski učinki in ali je njegova ureditev
optimalna, pa bo prinesel čas.
Nataša Horjak, univ. dipl. prav.
Kadrovsko splošna služba

Nasilje na delovnem mestu
Tudi v zdravstvu je
nasilje na delovnem
mestu zelo resen problem. Kot odgovor na
to in pomoč so nastala svetovna združenja,
ki so pri obravnavanju
te tematike začela
delovati združeno, z
namenom celovitega
pristopa k reševanju
problematike. V Sloveniji so na ta problem prve opozorile medicinske sestre in
leta 1999 je bilo ugotovljeno, da jih je kar 72,3 % doživelo
kakršnokoli nasilje na delovnem mestu. Leta 2000 se je oblikovala posebna Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi (v nadaljevanju besedila ZN), katere glavna vloga
je izobraževanje zaposlenih v ZN, da zaznajo nasilje kot
zdravstveni in družbeni problem.

usodna grožnja učinkovitosti ter uspešnosti organizacije:
nasilje povzroča takojšnje in dolgoročne motnje medsebojnih odnosov, organizacije dela in celotnega delovnega
okolja. Po ocenah zanesljivih študij sta stres in nasilje skupaj odgovorna za 30 % vseh stroškov slabega zdravja in
nesreč. Po omenjenih podatkih naj bi stroški zaradi stresa
in nasilja predstavljali od 0,5 do 3,5 % letnega bruto domačega proizvoda (Hoel, H.; Sparks, K; C., 2000).
DOSEG
Smoter Okvirnih smernic je zagotoviti splošne napotke
za obravnavanje nasilja na delovnem mestu v zdravstvu.
Mišljene so kot osnovno referenčno orodje za spodbujanje
avtonomnega razvoja podobnih inštrumentov, ki se nanašajo na podobne cilje in so prilagojeni različnim okoliščinam
in potrebam. Smernice se nanašajo na vse delodajalce in
delavce, na vse javne zasebne in prostovoljne sektorje, na
vse vidike dela, uradne in neuradne.
OPREDELITEV

1. OZADJE, DOSEG IN OPREDELITEV
OZADJE
Nasilje na delovnem mestu škoduje dostojanstvu ljudi. Je
glavni vir neenakosti, diskriminacije, stigmatizacije in konfliktov na delovnem mestu. Pojavlja se kot resna, včasih

Splošna opredelitev nasilja na delovnem mestu: incidenti,
pri katerih so zaposleni žaljeni, ogroženi ali so napadeni v
okoliščinah, ki so povezane z njihovim delom, vključno s
potovanjem na delo in z dela, in ki vključujejo eksplicitno
ali implicitno grožnjo njihovi varnosti, dobrobiti ali zdravju
(povzeto po Evropski komisiji).
Fizično nasilje se je v nasprotju s psihičnim vedno laže prepoznavalo. V praksi se pogosto prekrivata, kar otežuje razvrščanje različnih oblik nasilja.
Napad: namerno vedenje, ki fizično poškoduje drugo osebo, vključno s spolnim napadom.
Zmerjanje: vedenje, ki ponižuje, degradira ali kako drugače
izraža pomanjkanje spoštovanja dostojanstva in vrednosti
posameznika (Alberta Association of Registered Nurses).
Zastraševanje/skupinsko zastraševanje: ponavljajoče se in
napadalno vedenje, ki se kaže v okrutnih ali zlobnih posku-
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sih, da se posameznika ali skupino poniža ( povzeto po ILO
– Mednarodni urad za delo – Violence at Work).
Nadlegovanje: kakršnokoli vedenje, ki temelji na starosti,
invalidnosti, statusu, HIV, domačih okoliščinah, spolu, spolni orientaciji, spremembi spola, rasi, barvi, jeziku, veroizpovedi, političnem, sindikalističnem ali drugem nazoru ali
prepričanju, pripadnosti manjšini, premoženju, rojstnem ali
drugem statusu, ob tem, da je takšno vedenje neizzvano ali
nezaželeno ter vpliva na dostojanstvo zaposlenih na delovnem mestu ( Human Rights Act, UK).
Spolno nadlegovanje: katerokoli neizzvano in nezaželeno
vedenje spolne narave, ki je žaljivo za osebo, na katero se
nanaša, ter povzroča, da se le-ta počuti ogroženo, ponižano ali v zadregi (Irish Nurses Organisation).
Rasno nadlegovanje: katerokoli grozeče vedenje, ki temelji
na rasi, barvi, jeziku, narodnosti, veroizpovedi, pripadnosti
manjšini, rojstnem ali drugem statusu, ob tem, da je takšno
vedenje neizzvano ali nezaželeno, ter vpliva na dostojanstvo zaposlenih na delovnem mestu (Human Rights Act,
UK).
Grožnja: obljubljena uporaba fizične ali psihične moči, ki
povzroči strah pred fizično, spolno, psihično poškodbo ali
drugimi negativnimi posledicami za posameznike ali skupine, na katere se nanaša.
Žrtev: katerakoli oseba, ki je predmet nasilnega dejanja ali
dejanj ali kateregakoli prej opisanega nasilnega vedenja.
Storilec: katerakoli oseba, ki izvrši nasilno dejanje ali se
vede nasilno na katerikoli prej opisani način.
Delovno mesto: katerakoli ustanova zdravstvenega varstva,
ne glede na velikost, lokacijo ter vrsto storitev, ki jih zagotavlja, vključno z večjimi bolnišnicami v mestih, regionalnimi
ali okrajnimi bolnišnicami, zdravstvenimi centri, klinikami,
zdravstvenimi izpostavami, skupnostmi, rehabilitacijskimi
centri, ustanovami za dolgoročno ZN, ordinacijami zdravnikov splošne prakse ter drugih neodvisnih strokovnjakov
zdravstvenega varstva. Pri storitvah, ki se zagotavljajo zunaj zdravstvene ustanove, kot so prevoz z rešilnim vozilom
ali ZN na domu, se za delovno mesto šteje katerikoli kraj,
kjer se opravljajo takšne storitve.

2. SPLOŠNE PRAVICE IN ODGOVORNOSTI
2.1. VLADE: vlade in njihove pristojne službe morajo poskrbeti za okvir, ki je potreben za zmanjševanje in odpravo
takšnega nasilja.
2.2. DELODAJALCI: delodajalci in njihove organizacije morajo zagotoviti in promovirati delovna mesta brez nasilja.
2.3. DELAVCI: po svojih močeh morajo skrbeti za zmanjševanje in odpravo tveganj v zvezi z nasiljem na delovnem
mestu:
 upoštevajo politiko in postopke na delovnem mestu,
 sodelujejo z delodajalcem, da se zmanjša in odpravi tveganje v zvezi z nasiljem na delovnem mestu,
 udeležujejo se relevantnih programov izobraževanja in
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usposabljanja,
 poročajo o incidentih, vključno manjših,
 aktivno prispevajo k osveščenosti glede tveganj, učinkov in sanacij v zvezi z nasiljem na delovnem mestu,
 iščejo usmerjanje in svetovanje, če se kdo znajde v
okoliščinah, ki bi utegnile povzročiti nasilje na delovnem
mestu.
2. 4. POKLICNA TELESA: sindikat, poklicni odbori in zveze
morajo organizirati pobude in mehanizme za zmanjševanje
in odpravo tveganj v zvezi z nasiljem na delovnem mestu.

3. PREPOZNAVANJE NASILJA NA DELOVNEM
MESTU
Premisliti je treba o naslednjem:
 Izpostavljene organizacije (vse vrste zdravstvenih ustanov so potencialno izpostavljene nasilju na delovnem
mestu, ponekod je tveganje večje kot drugje. Pozorni
moramo biti zlasti na nenormalno veliko izostankov z
dela zaradi bolezni, visoko fluktuacijo in zgodovino nasilnih incidentov.
 Potencialni storilci (izogniti se je treba etiketiranju posameznika ali domnevnega storilca, upoštevati je treba
dejstvo, da je storilec pogosto tudi sam žrtev nasilja.)
 Potencialne žrtve (tudi tu se moramo izogibati etiketiranju.)
 Poklic (izjemno veliko tveganje je pri osebju ZN, zdravnikih, pomožnem tehničnem osebju in sorodnih poklicih.)

4. OCENA NASILJA
Eden prvih korakov, ki ga je treba storiti, ko se lotevamo
preprečevanja nasilja na delovnem mestu, je ocena relevantnih tveganj in tveganih okoliščin kot sestavnega dela
varnosti na delovnem mestu, ter sistema upravljanja zdravstva in splošnega organizacijskega upravljanja zdravstvenih institucij.

5. POSREDOVANJE OB DOGODKU
Posredovanje ob dogodku je treba usmeriti v minimaliziranje
učinka nasilja na delovnem mestu, poskrbeti, da se takšno
nasilje v prihodnosti ne bo ponovilo. Vodstvo mora takoj
zagotoviti dolgotrajno podporo vsem, ki so prizadeti zaradi
nasilja na delovnem mestu. Sindikati, poklicne organizacije
in po potrebi tudi kolegi morajo sodelovati pri ugotavljanju
zastopanja ter pravne pomoči.

Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo
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Društvo za kulturo odnosov
VLJUDNO VABI NA DVODNEVNI SIMPOZIJ Z MEDNARODNO UDELEŽBO, KI BO V PETEK, 30. 5. IN SOBOTO, 31.
5. 2008 V HOTELU PLESNIK V LOGARSKI DOLINI
MEDOSEBNI ODNOSI KOT TEMELJ KAKOVOSTI V ZDRAVSTVU
V mesecu februarju je bilo ustanovljeno Društvo za kulturo odnosov - SPES z osnovnim namenom, da zdravstvenim
delavcem predstavi najsodobneješe usmeritve na področju medosebnih odnosov. Zdravstveni delavci se vsakodnevno
srečujemo s človeško stisko, velikim številom pacientov, neustreznimi prostori in pritiski medijev. To nas še dodatno obremenjuje in oddaljuje od bistva našega poklica.
Vsebino programa simpozija podpira tudi vodstvo naše bolnišnice, obenem pa simpozij promovira našo ustanovo v širšem
slovenskem prostoru.
Simpozij je namenjen zdravnikom in medicinskim sestram, ki vsakodnevno oblikujejo medosebne odnose. Predstavili
bomo model relacijske družinske terapije, ki ga je v Sloveniji razvil dr. Christian Gostečnik, dr. psihologije, dr. teologije,
spec. klinične psihologije, supervizor in vodja psihoterapevtskih treningov ZDT. Relacijski model je v svetu eden izmed
najsodobnejših usmeritev psihološkega pristopa k medosebnim odnosom.
PROGRAM
08.00 – 09.00
09.00 – 09.40

PETEK, 30. 5. 2008
Registracija udeležencev
Otvoritev simpozija s pozdravnimi govori
Renata J. Roban, dipl. m. s., spec. ZDT, predsednica Društva za kulturo odnosov Monika Ažman, izvršna direktorica Zbornice
- Zveze, mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon., direktor SB Celje

09.40 – 10.10

KAKOVOST MEDOSEBNIH ODNOSOV KOT DETERMINANTA ORGANIZACIJSKE KULTURE V BOLNIŠNICI
doc. dr. Branko Lobnikar

10.10 – 10.30

POMEN ODNOSOV V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI OSKRBI ONKOLOŠKEGA BOLNIKA
Lidija Borak, dipl. m. s.

10.30 – 11.00

Odmor

11.00 – 11.30

PACIENT V STISKI
Slavica Remih, dipl. m. s., vodja enote za akutna ženska stanja na oddelku
za psihiatrijo in psihoterapijo, Deželna bolnica Celovec, Avstrija

11.30 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 14.00

MEDOSEBNI ODNOSI ZRCALIJO KAKOVOST V ZDRAVSTVU
Suzana Labaš, viš. med. ses., univ. dipl. org., manager SVK
Razprava
UVOD V MODUL: OSEBNA RAST IN KOMUNIKACIJA
Renata J. Roban, dipl. m. s., spec. ZDT
Andreja Jezernik, prof. RP
Odmor za kosilo

14.00 – 15.00

OSEBNA RAST IN KOMUNIKACIJA – 1. DEL
Renata J. Roban, dipl. m. s., spec. ZDT
Kdaj in kako se oblikuje naša samopodoba
Oblike navezanosti
Vzorci vedenja in zakaj jih ponavljamo
Komunikacija z vidika relacijske teorije

15.00 – 15.30

DELAVNICA 1. DELA
Renata J. Roban, dipl. m. s., spec. ZDT
Andreja Jezernik, prof. RP

15.30 – 16.00

Odmor

16.00 – 17.00

OSEBNA RAST IN KOMUNIKACIJA – 2. DEL
Renata J. Roban, dipl. m. s., spec. ZDT
Slaba samopodoba
Nasilje v odnosih
Ne – varna navezanost in stres
Vrste vzorcev vedenja
Komunikacija kot vsota čutenj
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17.00 – 17.30

DELAVNICA 2. DELA
Renata J. Roban, dipl. m. s., spec. ZDT
Andreja Jezernik, prof. RP

17.30 – 18.00

POMEN INTUICIJE IN DINAMIKA ODNOSOV V ZDRAVSTVU
mag. Vesna Papuga, dr. med., spec. anesteziologije in reanimatologije, Srbija

18.00 – 18.15

Razprava

19.30

Slavnostna večerja
SOBOTA 31. 5. 2008

09.00 – 11.00

predstavitev modela RELACIJSKE DRUŽINSKE TERAPIJE
dr. Christian Gostečnik, izr. prof.
Delavnica poteka med predavanjem

11.00 – 11.30

Odmor

11.30 – 13.30

NASILJE IN SPOLNE ZLORABE
dr. Tanja Repič, univ. dipl. soc. ped.
Delavnica poteka med predavanjem

13.30 – 13.50

Razprava

13.50 – 14.00

Evalvacija simpozija in zaključek

14.00

Kosilo

STROKOVNI VODJA PROGRAMA: Renata J. Roban
ORGANIZACIJSKO – PROGRAMSKI ODBOR: Renata J. Roban, Suzana Labaš, Lidija Borak, Sonja Ramšak, Ana Seničar
MODERATORKA SIMPOZIJA: Sonja Ramšak
Prisrčno vabljeni!
Predsednica Društva za kulturo odnosov: Renata J. Roban
INFORMACIJE UDELEŽENCEM:
Izobraževanje je namenjeno vsem zaposlenim v zdravstveni dejavnosti.
Program simpozija je v postopku odobritve za dodelitev kreditnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije in v postopku vpisa
v Register strokovnih izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije.
KOTIZACIJA: Kotizacija za dvodnevni simpozij z DDV znaša za zdravnike specialiste 360 €, za zdravnike specializante
medicine 340 € in za med. sestre 320 € .
Kotizacijo nakažite s plačilnim nalogom BNO2 (virman) na transakcijski račun TRR :
Banka Celje d.d., št. 0600 0098 3741 804, pri namenu plačila napišite kotizacija ter ime in priimek udeleženca (npr.
kotizacija Novak Anton), prejemnik: Društvo za kulturo odnosov SPES, Robanov kot 40 b, 3335 Solčava. Znesek lahko
poravnate tudi pred začetkom simpozija ob registraciji z gotovino.
Kotizacija vključuje predavanja in učne delavnice, potrdilo o udeležbi, zbornik predavanj, prigrizke med odmori, 2x kosilo,
slavnostno večerjo z glasbo, vstopnina v Logarsko dolino.
PRIJAVA: Obvezna je pisna prijava na simpozij s prijavnico, ki je objavljena v Utripu, oz. v glasilu Zdravniške zbornice
ISIS. Prijave pošljite na naslov: SB Celje, Služba ZN, Suzana Labaš, Oblakova 5, 3000 Celje ali po e – mailu suzana.
labas@guest.arnes.si in sicer najkasneje do 23.5.2008 oz. do zapolnitve prostih mest. Ob registraciji potrebujete potrdilo
o plačani kotizaciji – virman (če ste znesek nakazali na transakcijski račun). Če se niste že prej prijavili, potrebujete tudi
pisno prijavo z ustreznimi podatki (davčna številka zavoda, žig in podpis uradne osebe).
NAMESTITEV: Za rezervacijo pokličite Hotel Plesnik****, Logarska dolina 10, Solčava, tel: 03 / 839 23 00, fax: 03 / 839 23
12, kjer vas bodo obvestili še o ostalih prostih kapacitetah v Logarski dolini.
Ob rezervaciji navedite: 1. simpozij z mednarodno udeležbo, v organizaciji Društva za kulturo odnosov.
DODATNE INFORMACIJE: Suzana Labaš, tel.št.: 041 / 744 – 114
Lidija Borak, tel.št.: 051 / 325 – 365
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DROBTINICE

Zdravniška stavka, ki je ni bilo
Za 18. april napovedana splošna zdravniška stavka je v
Sloveniji sprožila zelo različne in večinoma močno nasprotujoče si odzive. Tokrat se je javno mnenje opredeljevalo
predvsem med da in ne, opcija »ne vem« ali »nisem opredeljen« v javnomnenjskih anketah tokrat ni pobirala glasov.
Bolnišnični sindikat Fides se je na napovedano stavko
pripravil zelo temeljito. Že 15. aprila je skupaj s kolegi iz
celjskega zdravstvenega doma na novinarski konferenci
predstavil organizacijo dela v času stavke, ki bi zagotovila
obravnavo vseh pacientov, potrebnih nujne pomoči, vseh
otrok in mladostnikov do 18. leta in starostnikov, starejših
od 65. let. Prav tako bi v času stavke opravljali vse storitve v
zvezi z nosečnostjo in porodom, zdravljenje vročinskih stanj
in okužb, poškodb, zastrupitev in kroničnih bolezni, če bi
zaradi opustitve zdravljenja prišlo neposredno ali v krajšem
času do poslabšanja zdravja, invalidnosti ali smrti. V tem

Zanimanje javnosti je bilo veliko
času bi bili opravljeni tudi vsi ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. Na koncu do stavke ni prišlo,
saj sta Fides in vlada RS dosegla dogovor.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje

Zaposlitveni sejem
Splošna bolnišnica Celje se je 4. 4. 2008 predstavila na
zaposlitvenem sejmu, ki je kot prvi tovrstni sejem v Celju
potekal v Konferenčnem centru Tehnopolis.
Zaposlitveni sejmi so oblika neposrednega soočenja delodajalcev in delojemalcev. Delodajalcem omogočijo, da v
kratkem času spoznajo zainteresirane kandidate za delo,
jim predstavijo delovna mesta, svojo dejavnost, prednosti
zaposlitve v podjetju, pričakovanja do novih sodelavcev,

neposredno odgovorijo na postavljena vprašanja in tako
učinkovito izvajajo kadrovanje novih sodelavcev. Iskalcem
zaposlitve pa omogočijo hiter, neposreden stik z delodajalcem in takojšnje informacije.
Zaposlitveni sejem so organizirali: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, Racio d.o.o., Regionalna
razvojna agencija Celje, Razvojna agencija Kozjansko,
Razvojna agencija Sotla in Območna obrtno-podjetniška
zbornica Celje.
Organizatorji zaposlitvenega sejma so nam zagotovili predstavitveni prostor, na katerem smo predstavili svoje informativno gradivo, monografijo, ki je bila izdana ob 120-letnici
Splošne bolnišnice Celje in različne izdaje glasila Monitor
ter obiskovalcem dajali informacije.

Predstavitveni prostor bolnišnice

Splošna bolnišnica Celje je z okoli 1650 zaposlenimi zelo
velik delodajalec. Glede na širok spekter dejavnosti, ki jih
poleg osnovne zdravstvene dejavnosti izvajamo v bolnišnici, so tudi naše kadrovske potrebe zelo pisane. Na sejmu
smo v prijetnem okolju predstavili našo dejavnost, kadrovske potrebe in pogoje za zaposlitev. V celjskem prostoru
smo prepoznani kot velik in zanesljiv delodajalec, zato je bil
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naš razstavni prostor zelo dobro obiskan. Pogovarjali smo
se s številnimi kandidati, ki so se zanimali za zaposlitev v
kuhinji, pralnici, zdravstveni administraciji, zdravstveni negi
in z nekaterimi profili kandidatov za zdravstvene delavce
in sodelavce. Zainteresiranim obiskovalcem in iskalcem zaposlitve smo posredovali informacije o možnostih zaposlitve v bolnišnici, o potrebah in pogojih za zaposlitev na
želenem delovnem mestu ter jim omogočili, da nam pustijo
svojo vlogo za zaposlitev. Navezali smo stike z nekaterimi
drugimi delodajalci in organizacijami, ki se ukvarjajo s posredovanjem delavcev.

Ob sejmu so potekale tudi spremljevalne prireditve in predavanja o Regijski štipendijski shemi, EURES, promocija
deficitarnih poklicev, o aktivnostih Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in okrogla miza. Splošna
bolnišnica Celje se je v letu 2007 vključila v regijsko štipendijsko shemo, izvajamo tudi aktivnosti v kvotnem sistemu
zaposlovanja invalidov, zato so se predavanj udeležili tudi
naši sodelavci.
Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Kadrovsko splošna služba

Za mizo
Kadar so bili bogovi povabljeni k Zevsu na božanski
Olimp, da bi bili v njegovih palačah na svečani večerji
ali kosilu, so enostavno sedli za mizo ter začeli jesti
ambrozijo, nebeško jed, in piti nektar, nebeško pijačo,
ki sta jo točila Ganimed in Heba. Vsi vemo, da pri tem
opravilu obnavljanja nesmrtnosti niso imeli prav nobenih težav. Bili so bogovi, imeli so samo eno jed in eno
pijačo in niso potrebovali pribora.
Tudi danes najdemo koga, ki misli, da je bog, vendar je tudi
zanj dobro, če ve, kako se je potrebno pravilno obnašati
za mizo, pa niti ni toliko pomembno, ali bo gostitelj ali povabljenec na preprostem poslovnem kosilu ali pa na večerji
v fraku.
Pozabimo na Zevsovo palačo, stopimo na trdna tla in upoštevajmo nekaj nasvetov, ki jih bomo potrebovali za pogrnjeno mizo v restavraciji.

Priprava mize
Pri pogrinjanju moramo upoštevati, kdo in koliko jih bo sedelo za mizo in za kakšno priložnost gre: ali moramo pripraviti mizo za svečano, poslovno ali romantično priložnost.
Sveče in cvetje mizo vedno polepšajo. Pri svečah moramo
paziti, da jih prižgemo, preden gostje sedejo, svečniki pa ne
smejo zakrivati pogleda na druge goste.
Za dodatno dekoracijo lahko služijo tudi namizne kartice z
imeni gostov. Te so pri zahtevnejših poslovnih ali slavnostnih in vseh pravih protokolarnih priložnostih obvezne. Ime
in priimek morata biti izpisana v celoti, brez okrajšav, lahko tudi z roko. Poleg namiznih kartic so na mizi jedilni listi,
če gre za vnaprej dogovorjen izbor hrane. Na jedilnih listih
mora biti poleg jedi zapisana tudi vrsta vina oziroma pijače,
ki bo postrežena ob hrani. Pri vinu je potrebno navesti, za
katero vrsto gre (sivi pinot, rose, laški rizling,…, letnik, ali
gre za suho, ledeno vino …) in seveda ime proizvajalca.
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Sedežni red
Vsak dober gostitelj bo veliko pozornost namenil sestavi sedežnega reda. Pri tem je potrebno veliko preudarnosti. Zelo
dobro mora premisliti, s kom bo kdo sedel za mizo. Ste že
kdaj sedeli za mizo s kom, ki vas je na smrt dolgočasil, in
niste našli ustrezne teme za pogovor?
Nikakor ni vseeno, kje kdo sedi, še zlasti ne, kadar gre za
pomembne poslovne partnerje. Največkrat pri mizah uporabljamo tako imenovani francoski ali angleški način posedanja, kar popolnoma zadostuje potrebam tudi zahtevnejšega poslovnega sveta.
Če gre za popolnoma posloven obed in direktor podjetja
vabi na kosilo drugega direktorja brez soproge, francoski
razpored zahteva, da sedita gostitelj in gost na sredini mize
nasproti drug drugega, goste pa razporedimo desno in levo
od obeh, odvisno od pomembnosti in položaja gosta. Ko
gre za poslovni obed in strog poslovni odnos, zanemarimo,
katerega spola so sodelavci, in upoštevamo samo to, kar
oseba v posameznem podjetju predstavlja.

Francoski sedežni red
Nekoliko manj pogost je angleški način posedanja. Pri tem
načinu posedanja sedita gostitelj in gost ali zakonski par, ki
je v vlogi gostiteljev, drug drugemu nasproti na obeh koncih
mize, druge goste pa se razporedi po pomembnosti desno
in levo od gostiteljev, tako da najnižji po pomembnosti sedijo na sredini mize.
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Znak za začetek
Če smo v vlogi gostitelja, nam bonton nalaga, da začnemo jesti prvi, vendar šele takrat, ko smo se prepričali, da so vsi gostje za mizo postreženi. Gostje čakajo
na gostitelja samo pri prvi jedi, pri naslednjih pa ne več. Pri
pitju ni potrebno čakanje na gostitelja, kar velja tako za vino
kot za vodo.
Od tega pravila lahko odstopimo samo v primeru, če je za
našo mizo več kot dvajset gostov.
Takrat gostitelj počaka, da je postrežen glavni gost oziroma njegovi najbližji sosedi, te povabi k jedači, drugim pa se
na kratko opraviči, saj bi se jed med nadaljnjim čakanjem
lahko ohladila. Tako velikih omizij v praksi ne priporočamo,
saj je komunikacija s tako velikim številom prisotnih zelo
oslabljena. Zato je veliko bolje, če imamo več okroglih ali
kvadratnih miz.
Enako pravilo velja pri stoječih bifejih. Gostitelj prvi pristopi k bifeju, to pa je znak za druge goste, da lahko
pričnejo jesti. Gostitelj lahko pristopi k bifeju z glavnim
gostom. Če je poleg gostitelja še soproga, je ona tista, ki z
glavnim gostom odpre bife.
Olikano obnašanje je vedno naše lastno obnašanje.
G. K. Chesterton (1908)
Praksa vse prevečkrat pokaže, da ljudje sežejo po hrani, še
preden gostitelj pristopi do bifeja. Velikokrat se tudi pozabi,
da bifeji, ki se pripravljajo ob različnih sprejemih, odprtjih
razstav, premierah in podobno, niso namenjeni samo temu,
da se gostje najedo, ampak gre predvsem za družabni dogodek, hrana pa je le še dodatna pozornost gostitelja.

Manj je več!
-

Pravila
obnašanja za hladno
topli bife:
- vsak bife uradno odpre gostitelj;
- hrano si jemljemo sami ali
nam jo naloži
kuhar;
- počakajte nekaj minut, da
mine prvi naval, hrane nikoli
ne zmanjka, saj

jo vedno prinašajo;
na krožnik si dajte največ po tri jedi;
na krožnik ne dajte veliko jedi, lahko se razsuje in vsi vidijo, kako ste požrešni;
po vsaki jedi odložite krožnik na odlagalne pulte;
za vsako novo jed jemljite nov krožnik in jedilni pribor;
po hrano hodite večkrat, ljudje ne opazijo, koliko krat ste

šli po hrano, opazijo pa, kako nabasan krožnik imate!
- pijača se nosi na pladnjih; kozarec si lahko zataknemo v
nastavek, pritrjen na krožniku;
- kozarce odlagamo na odlagalne podstavke, kjer so samo
umazani kozarci;
- med hranjenjem se lahko pogovarjate, vendar le takrat,
ko nimate ničesar v ustih;
- če vam kaj pade s krožnika, naj vam ne bo nerodno, natakar vam bo pri tem pomagal. Ni vam potrebno čistiti tal!
Če je pri kosilu ali večerji predvidena zdravica, se praviloma
izreče stoje, preden nam postrežejo sladico. Torej takoj po
glavni jedi povemo zdravico, pri čemer pazimo, da imajo vsi
napolnjene kozarce. Če je govornik moški, si mora pri zdravici zapeti suknjič in ko sede, si ga lahko spet odpne.
Izjema pri tem pravilu nastopi takrat, ko imamo na jedilniku
toplo sladico. Takrat zdravico izrečemo po sladici. S kozarcem vina z gostom, ki sedi na nasprotni strani mize, ne trkamo, temveč kozarec dvignemo v višino prsnice v smeri
gosta in nazdravimo.
Nikoli torej ne nazdravljajte tako, da trkate s kozarci čez
mizo, enako velja tudi za rokovanje. Trkate le z gosti, ki
so v vaši neposredni bližini, levo in desno od vas, za
preostale zadostuje le vaš dvignjeni kozarec in pogled
v oči.
Vedenje za mizo
Bonton nam že dolgo ne dopušča več uporabe zobotrebcev
in v nobeni boljši restavraciji jih tudi ne boste več našli. Prav
tako moramo pri obrokih paziti, da ne jemo prehitro, saj bi s
tem lahko ustvarili vtis požrešnosti in mogoče tudi občutek,
da že nekaj dni stradamo, hkrati pa spet ne smemo biti prepočasni, da ne bi vzbujali občutka, da hrana ni dobra.
Če nam hrano ponudijo še enkrat, si je vzamemo na krožnik
le malo, pa če je še tako dobra. Vendar hrano mirno lahko
zavrnete, saj mora vsak gostitelj vedeti, da vsi ljudje ne želijo
jesti veliko, pa tudi, da je zelo nevljudno goste siliti s hrano.
Sodobni bonton nam že kar nekaj časa dopušča, da alkoholno pijačo zavrnemo brez razlage. Saj pravi, da nas nihče
ne more prisiliti, da kaj popijemo ali celo pojemo, če tega ne
želimo iz kakršnih koli vzrokov.
Nog ne smemo prekrižati, ampak so stopala trdno uprta v
tla. Roke na mizo segajo samo do zapestij. Za mizo tudi
ni prijetno poslušati močnega kašljanja ali smrkanja. Če so
zvočne kulise le premočne, je prav, da se umaknemo v toaletne prostore, če pa smo močno prehlajeni, je treba ostati
doma.
Do natakarjev se vedno vedemo spoštljivo; avtomatično tikanje, ki si ga nekateri privoščijo, je nedopustno.
Povzeto iz priročnika 24 ur poslovnega bontona avtorice
Bojane Košnik
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Kulinarični kotiček
Nadevana jajca
Sestavine:
4 kokošja jajca
50 g masla
0,5 čajne žličke gorčice
1 čajna žlička kisle smetane
sol
poper
peteršilj
1 čajna žlička hrena 			
svež limonin sok
feferon - nepekoč

Polnjeni telečji zrezki z zelenimi
beluši
Sestavine za 4 osebe: 4 debeli telečji zrezki (po približno
180 g), pol šopka mešanih
zelišč, 3 žlice masla sobne
temperature, sol, poper, omaka worcester, 2 žlici olja, 100
ml mesne juhe, 500 g zelenih
belušev, sol, 2 žlici masla
Priprava

Priprava
Jajca skuhamo v trdo. Kuhamo jih približno 10 minut.
Nato jih ohladimo, olupimo in prerežemo na polovico.
Iz njih izdolbemo rumenjake.
V posodico damo rumenjake in jih pretlačimo. Dodamo
maslo, gorčico, kislo smetano, sol, poper, sesekljan peteršilj, nariban hren, limonin sok in sesekljan feferon.
Vse skupaj dobro premešamo in s kremo napolnimo beljake.

Marinirani beluši na solatni podlagi
z belim sirom
Sestavine za 1 osebo:
5 kuhanih belušev
1 trdo kuhano jajce
sol
kajenski poper
olivno olje
balzamični kis
sveži drobnjak
žlička gorčice
glavnata solata
feta beli sir
Priprava
V posodi razmešamo kis, olje, gorčico, sol, poper, nasekljan drobnjak in naribano jajce in pustimo, da dobljena marinada počiva vsaj 15 minut. Na krožnik položimo
očiščen solatni list, nanj kuhane beluše, te pa prelijemo
z marinado. Jed obdamo z belim sirom in postrežemo
primerno ohlajeno.
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Telečje zrezke oplaknite s hladno vodo in s kuhinjskim
papirjem osušite. V vsak zrezek z ostrim nožem zarežite
žepek. Zelišča oplaknite in otresite do suhega. Osmukajte jim lističe, jih drobno sesekljajte in zmešajte s 3 žlicami mehkega masla. Nadev začinite s soljo, poprom in z
omako worcester. Z zeliščnim maslom nadevajte zrezke,
žepke zaprite z zobotrebci, zrezke poprajte in za 5 minut postavite v zamrzovalnik. Opranim belušem odrežite
olesenele konce in jim olupite spodnjo tretjino. V velikem
loncu zavrite osoljeno vodo, vanjo dajte beluše in jih kuhajte od 10 do 12 minut, tako da ostanejo še čvrsti na
ugriz. Iz vode jih poberite s penovko in odcedite. V ogreti
ponvi nato na olju specite zrezke, na vsaki strani 3 do 4
minute. Zalijte z juho in pustite stati 5 minut. Beluše povaljajte v vročem maslu. Telečje zrezke razporedite na
krožnike, skupaj z zelenimi beluši in ponudite z izbrano
prilogo.

Čokoladna krema s smetano
Sestavine: 4,5 dl smetane, 15 dag temne čokolade za
kuhanje, 2 žlici pomarančnega likerja.
Priprava
Čokolado nasekljamo ali grobo naribamo. V kozici segrevamo 2,5 dl smetane, a ves čas pazimo, da ne zavre.
Dodamo čokolado in na šibkem ognju mešamo toliko
časa, da se stopi. Odstavimo in vmešamo pomarančni
liker. Čokoladno smetano prestavimo v večjo posodo za
mešanje in pokrijemo s prozorno folijo. Za najmanj tri ure
postavimo na hladno. Z električnim mešalnikom stepamo pet minut. Posebej stepemo še preostalo smetano.
Čokoladno kremo naložimo v skodelice in postrežemo s
stepeno smetano.
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16. 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, 6. junija 2008. Kupon
za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb nagradne križanke v marčevskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 43 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: DREVO SPOZNAMO PO SADEŽIH.
Izžrebana nagrajenka je gospa Marija Zečević s Travmatološkega oddelka.
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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Knjižice V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE lahko dobite pri vašem izbranem zdravniku ali pa jih poiščete
na Krkini spletni strani www.krka.si/zdravje.
Več informacij o visokem krvnem tlaku in ostalih nevarnostih za srce in žilje dobite
na spletni strani www.ezdravje.com/srce.
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