
1

Splošna bolnišnica Celje Številka: 1
Letnik: 6

marec 2008

Številka: 1
Letnik: 6

marec 2008

Številka: 1
Letnik: 6

marec 2008

Številka: 1
Letnik: 6

marec 2008

Strateski razvojni program
   bolnisnice
Strateški razvojni program
   bolnišnice

Monitor
interno glasilo splošne bolnišnice celje



2

Splošna bolnišnica Celje

Začetek leta je bil hitro za 
nami in v tem času se v me-
dijih kar vrstijo ocene poslo-
vanja gospodarskih družb in 
javnih zavodov za preteklo 
leto. Novice sprejemamo z 
mešanimi občutki, odvisno 
od tega, na kakšen način so 
nam informacije predstavlje-
ne in kakšen odnos imamo 
kot posamezniki do konkret-
nega podjetja ali ustanove. 
Slovenci smo pač precej 
nezaupljivi in hitro dajemo 
negativni prizvok tudi tistim, 
ki so imeli dobre rezultate. 

Zmoti nas delitev dobička. Ob tem pa se začenjamo zavedati, da le-ti na 
prebrisan način s svojo strategijo praznijo tudi naše žepe. Če pa je nekdo v 
izgubi, ga seveda takoj obsodimo kot nesposobneža. Kaj si torej resnično 
želimo? Naj bodo v izgubah ali z dobički? Ali pa vendarle preveč dovolju-
jemo drugim, da nam o tem vsiljujejo svoje mnenje? Oblikujmo si ga sami, 
predvsem pa glejmo, da bo naše poslovanje dobro, pa naj bo to v domačem 
družinskem proračunu, ali pa tam, kjer smo zaposleni. Če nam uspe najti 
zadovoljstvo tukaj, ga ne bomo iskali v navideznem blišču drugje, kjer ga 
praviloma ne bomo našli. Naša sreča smo mi. 

Naša bolnišnica je v preteklem letu dosegla dobre rezultate. Ali znamo biti 
mi, ki smo tukaj zaposleni, na to ponosni? Ti rezultati so plod dobrega dela 
in vzpodbuda za naprej. Nič nam ni bilo podarjeno. Zavedamo se tudi svo-
jih slabosti, a predvsem s ciljem, da jih odpravljamo. Ko smo v tem času 
spremljali dogajanja v ostalih bolnišnicah, smo lahko dobili občutek, da je v 
zdravstvu veliko narobe in nehote lahko razmišljamo, da je tako tudi pri nas. 
Ob tem pa nismo dovolj pozorni na to, da gre predvsem za slabe  novice, 
ki se ponavljajo in prikazujejo v različnih oblikah v različnih medijih. Ker 
se najbolje prodajajo. Dobrih novic je bistveno manj, pa tudi manj opazne 
so, kar pa zagotovo ne pomeni, da jih ni. Dejansko je pozitivnih izkušenj v 
bolnišnici preveč, da bi o vseh lahko pisali. Da je temu tako, kažejo naše 
ankete o zadovoljstvu pacientov. Pa tudi anketa o zadovoljstvu zaposlenih 
v naši bolnišnici kaže pozitivne trende.  

Naša nadaljnja pot temelji na izgradnji večje prepoznavnosti bolnišnice v 
slovenskem in evropskem prostoru. Poleg poslovne uspešnosti in organiza-
cijske kulture bomo razvili nekatera strokovna področja, kjer lahko postane-
mo tudi vodilni v slovenskem ali širšem prostoru. Izhodišča in pot bomo še 
v tem letu opredelili v Strateškem razvojnem programu. 

Zastavili smo si  ambiciozne cilje. Zavedam se, da se bomo pri njihovem 
uresničevanju srečevali z vrsto preprek, ki pa jih bomo z dobrim delom in 
konstruktivnim sodelovanjem med sabo uspeli razrešiti. Naša prihodnost je 
v naših rokah. 
                                                                                  

                                                                                                  Direktor
                                                                      mag. Marjan Ferjanc
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Splošna bolnišnica Celje

Strateški.razvojni.program.
Splošne.bolnišnice.Celje

TO JE SBC

Kadar razmišljamo o strateškem razvojnem programu bol-
nišnice, se nam v mislih poraja kopica operativnih nalog, 
ki jih vsakodnevno komaj še uspemo opraviti, zato nas 
»strateško  razmišljanje« vznemirja in dodatno obremenju-
je. Najraje bi ga pustili za takrat, ko bo zanj »več časa«. 
Ker pa vemo, da tega časa ne bo nikoli, ne smemo odlaša-
ti. Seveda pa moramo najprej sebi odgovoriti na nekatera 
vprašanja, s katerimi bomo razrešili osnovne dileme: »Kaj 
strateški razvojni program sploh je, zakaj ga  potrebujemo 
oz. čemu nam bodo koristil?«  

V tem kontekstu moram opozoriti še na dva izraza, to sta 
poslanstvo in vizija. Naše  temeljno poslanstvo je oprede-
ljeno z ustanovitvenim aktom. V njem je določeno, da smo 
splošna bolnišnica, in da zdravimo prebivalstvo te regije na 
sekundarni ravni. Ker takšen akt predstavlja za nas zakon, 
torej poslanstva ne moremo bistveno spreminjati. 

Vizija pa nam že dopušča večjo kreativnost, saj predstavlja 
zamisel nove in želene podobe organiziranosti bolnišnice 
v prihodnosti. Vizija nam dopušča nekaj domišljije, kakšni 
bomo v prihodnosti. Na primer: Čez deset let bomo naj-
bolje organizirana bolnišnica v Sloveniji; na posameznih 
(potrebno konkretizirati) medicinskih področjih bomo vodilni 
v Sloveniji ali v Evropi; postali bomo referenčni center za 
agencije v EU, ki nam bodo pošiljale na zdravljenje svoje 
goste, kadar bodo kot turisti potovali v Južno Evropo; 80 % 
zaposlenih v bolnišnici bo poleg slovenskega jezika znalo 
uporabljati vsaj še en tuj jezik … in podobno. 

Za doseganje vizije pa mora bolnišnica postaviti strategijo. 
Strategija predstavlja nabor konkretnih dolgoročnih ciljev, 
s katerimi se opredeljujejo prednostne in odločilne smeri 

razvoja posameznih medicinskih področij ali posameznih 
medicinskih strok. Dolgoročni cilji morajo biti med sabo 
usklajeni tako, da bodo omogočali doseganje enotne vizije 
bolnišnice. Da bi različne razvojne cilje poznali vsi zaposleni 
in jih enako razumeli, jih je potrebno zapisati. Zapišemo jih 
v dokument,  ki se imenuje Strateški razvojni program. 

Naša bolnišnica je s pripravo Strateškega razvojnega pro-
grama začela ob koncu preteklega leta. Vodstva oddelkov 
so že zapisala vizijo in dolgoročne cilje  predvsem z vidika 
njihovega lastnega oddelka. Tako zapisani cilji pa bodo za-
htevali tudi načrt  njihove operativne izvedbe, kar pome-
ni, da jih bo potrebno dopolniti s potrebnimi kadrovskimi, 
opremskimi in prostorskimi načrti, načrti izobraževanja ... 
Parcialne strateške cilje v bolnišnici bo potrebno med sabo 
uskladiti in za njihovo izvedbo predvideti potrebne operativ-
ne projekte. Usklajevanje v bolnišnici na področju izvajanja  
programov in prostorske izkoriščenosti je še posebej po-
membno v času, ko se pripravljajo načrti za izgradnjo nove-
ga dela bolnišnice skupaj z urgentnim centrom.

Razprave o viziji bolnišnice in določanju enotnih razvojnih 
strateških ciljev bodo v bolnišnici potekale predvsem v prvi 
polovici letošnjega leta s ciljem, da jeseni 2008  Strateški 
razvojni program za naslednje desetletno obdobje tudi 
sprejmemo. Do takrat bo predvidoma sprejeta tudi »Re-
solucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 
2013«, katere vsebino bomo prav tako vključili v naš načrt. 

Odgovor na v začetku zastavljeno vprašanje, »Zakaj bol-
nišnica potrebuje svoj dokument  Strateški razvojni pro-
gram?«, je preprost. Zato:
 

- da bolnišnica v njem z vsebino zdravstvenih programov 
enotno opredeli svojo razvojno pot, ki brez tehtnih raz-
logov ne dopušča sprememb razvojnih načrtov,

- da so s postavljenimi dolgoročnimi cilji seznanjeni za-
posleni v bolnišnici, ki bodo lahko svoje osebne cilje 
usklajevali s cilji bolnišnice, 

- da bomo pri prebivalcih našega območja povečali za-
upanje v našo bolnišnico,

- da bodo tudi ostali udeleženci v zdravstvu – lokalna  
skupnost, poslovni partnerji, Ministrstvo za zdravje in 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko 
naše razvojni načrte vzajemno vključili v svoje strate-
ške dokumente.  

                                                        Mag. Marjan Ferjanc
direktor

MISLI O LJUBEZNI

Antiteza ljubezni ni vedno sovraštvo; lahko je tudi 
druga ljubezen.

 Tadeusz KOTARBINSKI

V drugi ljubezni se človek počuti, kot bi ponavljal 
razred. Pozna vse predmete, vendar ni prepričan, da 
bo opravil izpit. 

Branislav NUŽIČ

V ljubezni je vedno nekaj nesmisla. Vedno je tudi 
nekaj pameti v nesmislu. 

NIETZSCHE
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Splošna bolnišnica Celje

Priprava.novih.organizacijskih.
aktov.bolnišnice
Svet zavoda je v letu  2007 sprejel nov Statut Splošne bol-
nišnice Celje, ki  na novo postavlja temelje organiziranosti 
in organizacije Splošne bolnišnice Celje. K sprejetemu aktu  
je dne 27. 11. 2007  dala soglasje  Vlada Republike Slove-
nije in z objavo na oglasni deski dne 3. 12. 2007 je Statut 
stopil v veljavo.

Za uveljavitev sprejetih sprememb pripravljamo nove sploš-
ne  akte,  s katerimi  bosta urejeni   organiziranost in organi-
zacija dela v zavodu. Za sprejem splošnih aktov je pristojen 
direktor, poleg strokovne direktorice in strokovnega sveta 
pa bodo v postopek sprejema v skladu s svojimi pravicam 
vključeni tudi reprezentativni sindikati bolnišnice.

Glede na velikost sistema in širok obseg dejavnosti se bo-
sta organiziranost in organizacija dela urejali z več ločenimi 
splošnimi pravnimi akti, osnovni in temeljni akt, s katerim 
bosta določeni organiziranost in organizacija dela v zavo-
du, pa bo  Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela v 
Splošni bolnišnici Celje.  Za celovito urejenost organizaci-
je so v pripravi tudi Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 
v Splošni bolnišnici Celje, Pravilnik o organizaciji in  delu 
zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Celje in Pravilnik o 
zdravstveni administraciji v Splošni  bolnišnici Celje, glede 
na posebnosti posameznih področij delovanja bolnišnice pa 
tudi dodatni  splošni akti.

Pravilnik  o organiziranosti in organizaciji dela v Splošni bol-
nišnici Celje bo urejal osnovno  organiziranost medicinske 
dejavnosti, dejavnosti zdravstvene nege, ostale zdravstve-
ne dejavnosti in nemedicinskih dejavnosti v Splošni bolniš-
nici Celje ter organizacijo dela v zavodu.

Temeljno načelo pravilnika je, da morata  organiziranost in 
organizacija  zagotavljati strokovni razvoj v zavodu, kako-
vost, racionalnost v poslovanju, učinkovito obvladovanje 
stroškov in možnost sprememb  glede na potrebe dela in 
razpoložljive vire.  Organiziranost medicinskega in nemedi-
cinskega dela  je trostopenjska. 

Medicinsko področje

na podlagi prvega odstavka 15. člena Statuta Splošne bol-
nišnice Celje predstavlja najvišjo strokovno zaokroženo 
organizacijsko enoto medicinske dejavnosti  s področja  
zdravstvene dejavnosti  zavoda. Zdravstvena dejavnost se 
izvaja na naslednjih medicinskih področjih: skupno medi-
cinsko področje, operativno,  neoperativno, ginekološko po-
rodniško, pediatrično in raziskovalno razvojno medicinsko 
področje.  

Delo na medicinskem področju vodi in organizira koordina-
tor, ki je pristojen in odgovoren za strokovni razvoj področja,  
za racionalno in učinkovito organizacijo dela in koordinacijo 
med oddelki.  

Medicinski oddelki 

so v skladu z drugim odstavkom 15. člena Statuta organi-
zacijske enote znotraj medicinskega področja, v katerih  se 
izvajajo procesi zdravljenja bolnikov in ostale dejavnosti, ki 
so potrebne za izvajanje procesa zdravstvene obravnave 
bolnika.  Organizacija medicinskih oddelkov  se dinamično 
prilagaja potrebam  učinkovitega in kakovostnega zdravlje-
nja bolnikov. 

Delo na medicinskem oddelku vodi in organizira predstojnik 
oddelka, ki je  pristojen  in odgovoren za  strokovni  in po-
slovni razvoj oddelka ter organizacijo dela na oddelku. S 
pravilnikom bodo določeni pogoji za imenovanje koordina-
torja in predstojnika ter  opis njunih del in  nalog.

Odsek 

Strokovno delo znotraj oddelka je lahko organizirano po po-
sameznih odsekih. Odsek predstavlja del strokovnega po-
dročja medicinske dejavnosti oddelka. 

Pravilnik bo v sodelovanju z medicinsko stroko določil  me-
dicinske oddelke in odseke v bolnišnici. Glede na vrsto in 
obseg programa zdravstvenega varstva  bodo v pravilnik 
vključene vse ambulante, ki delujejo v bolnišnici, ambulant-
na dejavnosti bo  organizirana v okviru  posameznega od-
delka.  Na podlagi pravilnika  bodo s sklepom direktorja na 
novo določena stroškovna mesta v zavodu.

Pravilnik bo za izvajanje zdravstvene dejavnosti, zagotav-
ljanje  raziskovalne in pedagoške dejavnosti ter doseganja 
kliničnega statusa  ali za doseganje poslovnih ciljev omo-
gočal    medsebojno funkcionalno povezovanje oddelkov. 
Povezovanje oddelkov obsega povezovanje na področju 
osebja, opreme, prostorov in delovnih procesov.

Pravilnik bo vseboval določbe o nadzoru nad strokovnim 
delom na področju zdravstvene dejavnosti in o odgovornih 
osebah. Strokovnost dela se bo preverjala z internimi stro-
kovnimi nadzori, ki se bodo izvajali v skladu s  pravilnikom, 
ki ga sprejme direktor.
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Organiziranost dejavnosti zdravstvene nege

Organizacija in izvajanje zdravstvene nege bosta urejena 
s pravilnikom, ki ga na podlagi 17. člena Statuta sprejme 
direktor po predhodnem predlogu glavne medicinske sestre 
bolnišnice in mnenju strokovnega sveta. Glavna medicin-
ska sestra bolnišnice je pristojna in odgovorna za strokovno 
in stroškovno učinkovito izvajanje zdravstvene nege v zavo-
du, za učinkovito organizacijo  dela in gospodarno uporabo 
razpoložljivih  virov zdravstvene nege. 

Nemedicinske dejavnosti

V skladu z 18. členom Statuta je osrednja organizacijska 
enota za izvajanje nemedicinskih dejavnosti v zavodu sek-
tor.  Sektor z izvajanjem poslovnih nalog zagotavlja celovito 
informacijsko in logistično podporo upravnim in storitvenim 
procesom v zavodu.  

Izvajanje nemedicinskih dejavnosti bo  organizirano   zno-
traj   naslednjih   sektorjev: splošno kadrovsko pravni sektor, 
sektor za organizacijo, informatiko in kakovost, sektor za 
ekonomiko, sektor za finance in računovodstvo ter  sektor 
za investicije, preskrbo in vzdrževanje.

S pravilnikom bodo določene službe, ki bodo  organizacij-
ske enote znotraj sektorja. Delo v službi je lahko organizi-
rano po referatih.

Organizacija dela v zavodu

Na vrhu organizacijske sheme bolnišnice je direkcija, v 
kateri se izvaja dejavnost tajništva direkcije, poslovne ko-
ordinacije s protokolom, odnosov z javnostmi in službe za 
notranjo revizijo. 

Direktor organizira in vodi delo v zavodu. Delo se organizira 
na podlagi organizacijskih predpisov in navodil za delo  ter 
sklenjenih dogovorov z odgovornimi osebami. Organizacij-
ska navodila na področju izvajanja strokovnega medicinske-
ga dela izdaja strokovni direktor.  S  pravilnikom bo urejeno  
sodelovanje med direktorjem in strokovnim direktorjem v 
obliki medsebojnega obveščanja in posvetovanja. 

Pravilnik bo urejal način izdajanja  organizacijskih navodil in 
obvestil s poudarkom na sodobnem elektronskem poslova-
nju ter obveznosti delavcev, ki izhajajo iz organizacije dela. 

Usklajevanje delovnih procesov 

poteka  na delovnih sestankih ali kolegijih, kjer  se obra-
vnava izpolnjevanje programov dela in izvajanje sklepov, 
programi dela in naloge, sprejemanje stališč o posameznih 

odločitvah, ocenjevanje dela delavcev in delovna disciplina, 
organizacija dela ter sodelovanje med organizacijskimi eno-
tami v procesih dela.

Osnutek pravilnika poudarja obveznost obveščanja in pri-
naša večinoma že uveljavljene modele koordinacije dela in 
posvetovalnih organov: poslovodni kolegij,  redne delovne 
sestanke medicinskih področij, oddelčne sestanke, kolegij 
zdravstvene nege in druge posvetovalne organe na podro-
čju zdravstvene nege ter kolegij sektorja.  

Sistemizacija delovnih mest

Delovna mesta v zavodu bodo določena s pravilnikom o 
sistemizaciji delovnih mest, ki ga bo sprejel  direktor. Pri 
pripravi sistemizacije se soočamo  tudi z zunanjimi dejav-
niki. Za uveljavitev novega plačnega sistema po Zakonu o 
sistemu plač v javnem sektorju  so v pripravi  kolektivne 
pogodbe za javni sektor, ki bodo določile možni nabor de-
lovnih mest, katerega bo pri pripravi sistemizacije zavoda 
potrebno upoštevati.  

Sistemizacija delovnih mest mora v skladu s kolektivnimi 
pogodbami po posameznih organizacijskih enotah  določati  
nabor  delovnih mest, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti 
zavoda. Število zaposlenih se določa z letnim finančnim na-
črtom, ki ga sprejme svet zavoda in planom zaposlenosti, 
ki ga v okviru finančnega načrta sprejme direktor.   S siste-
mizacijo delovnih mest bodo za posamezno delovno mesto 
določeni:  naziv delovnega mesta, vsebina dela (opis del in 
nalog), pogoji za zasedbo delovnega mesta, odgovornosti, 
pogoji, v katerih se delo opravlja, in višina osnovne plače.  

Sestavni del Pravilnika o organiziranosti in  organizaciji dela 
v Splošni bolnišnici Celje bodo  organigrami  organov za-
voda in organizacijskih enot.  

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

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

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

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 14. aprila 2008.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Pravilnik.o.organiziranosti.
zdravstvene.nege
Pravilnik o organizaciji in izvajanju zdravstvene nege na-
staja že od leta 2003. V tem času so se njegove vsebine 
spreminjale. Namen pravilnika je, da omogoči pregled-
no delovanje zdravstvene nege v bolnišnici in je v pomoč 
vsem, ki skrbijo za izvajanje zdravstvene nege, tako glavni 
medicinski sestri bolnišnice, koordinatorkam področij ter 
glavnim medicinskim sestram oddelkov. 
V poklicno skupino izvajalcev zdravstvene nege sodijo 
srednje medicinske sestre, zdravstveni tehniki, tehniki 
zdravstvene nege, višje medicinske sestre, višji zdravstveni 
tehniki, diplomirane medicinske sestre, diplomirani zdrav-
stveniki, babice, diplomirane babice, diplomirani babičarji 
in medicinske sestre s fakultetno izobrazbo (v nadaljevanju 
izvajalci ZN). Izvajalec ZN je oseba, ki je končala program 
temeljne izobrazbe, je vpisana v register izvajalcev dejav-
nosti zdravstvene in babiške nege ter ima veljavno licenco, 
ki jo podeli Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije 
– Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije.
Dejavnost ZN Splošne bolnišnice Celje je organizacijska 
oblika delovanja izvajalcev ZN, ki načrtuje, organizira, izva-
ja, vrednoti in nadzira zdravstveno nego bolnikov. Izvajalci 
ZN delujejo samostojno, ko izvajajo ZN, in timsko, ko sode-
lujejo v diagnostično terapevtskem programu z zdravnikom 
in strokovnjaki drugih področij.

Osnovna dejavnost ZN zajema: 
• zdravstveno nego v specialistični ambulantni dejavno-

sti,
• zdravstveno nego v bolnišnični dejavnosti,
• izobraževalno dejavnost na področju zdravstvene 

nege,
• raziskovalno dejavnost na področju zdravstvene nege,
• dejavnost za preprečevanje in obvladovanje bolnišnič-

nih okužb,
• dejavnost na področju kakovosti v zdravstveni negi.

Druga dejavnost zajema  oskrbo bolnikov:
• transport bolnikov,
• transport diagnostičnega materiala, zdravil, medicinskih 

pripomočkov,
• oskrbo s potrošnim materialom,
• nadzor nad higienskim urejanjem prostorov in opreme.

Organiziranost zdravstvene nege

Osnovna organizacijska oblika ZN na oddelku je tim zdrav-
stvene nege, ki izvaja neprekinjeno ZN, vodi ga timska 
medicinska sestra. Število članov in izobrazbena struktura 
tima zdravstvene nege sta odvisna od zahtevnosti in števila 

dodeljenih bolnikov. 
Glavna medicinska sestra bolnišnice vodi in organizira ZN v 
bolnišnici. Imenuje jo direktor na podlagi javnega razpisa po 
predhodnem mnenju Sveta za ZN in strokovnega direktorja. 
Mandat traja štiri leta.
Koordinatorke področij imenuje in razrešuje direktor bolniš-
nice na predlog glavne medicinske sestre bolnišnice. Ime-
novane so za obdobje štirih let. Koordinatorka področja je 
lahko predčasno razrešena  v skladu z zakonom.

Glavno medicinsko sestro oddelka imenuje in razrešuje di-
rektor bolnišnice na predlog glavne medicinske sestre bol-
nišnice, po predhodnem soglasju Sveta za ZN in mnenju 
predstojnika oddelka. Imenovane so za obdobje štirih let. 
Glavna medicinska sestra oddelka je lahko predčasno raz-
rešena v skladu z zakonom.

Na oddelkih, kjer so v skladu s Pravilnikom o organiziranju 
bolnišnice organizirani odseki, del pristojnosti prevzame 
vodilna medicinska sestra odseka, za svoje delo odgovarja 
glavni medicinski sestri oddelka.

Vsi vodilni delavci so v okviru svojih pristojnosti odgovorni 
za strokovni razvoj in izboljševanje kakovosti v ZN ter za ra-
cionalno porabo kadrovskih, materialnih in finančnih virov.

Organi ZN v bolnišnici so: Svet za zdravstveno nego, kate-
rega naloge so opredeljene v Statutu, Kolegij za zdravstve-
no nego in Kolegij področja.

Pristojnosti in odgovornosti izvajalcev ZN

Izvajalci ZN delujejo v skladu z veljavnimi definicijami in 
smernicami ZN, Kodeksa etike medicinskih sester in zdrav-
stvenih tehnikov Slovenije in v skladu z Razmejitvijo del in 
nalog, ki jo je sprejel Zdravstveni svet pri MZ RS.

Izvajalci ZN bolnika obravnavajo celostno. Pristojni in odgo-
vorni so za izvajanje ZN  v smislu izboljšanja in ohranjanja 
zdravja, preprečevanja bolezni, izvajanja diagnostično tera-
pevtskih postopkov in rehabilitacije bolnika.  Vsak izvajalec 
ZN je dolžan opravljati dela in naloge, ki so mu naložene v 
pogodbi o zaposlitvi, v skladu z veljavnimi predpisi, nego-
valnimi standardi in navodili predpostavljenega. 

Za svoje delo in morebitno nepravilnost neposredno odgo-
varjajo glavni medicinski sestri oddelka, koordinatorki po-
dročja in glavni medicinski sestri bolnišnice. Izvajalci ZN za 
izvedbo postopkov in posegov po naročilu zdravnika odgo-
varjajo zdravniku. Vsako zdravnikovo naročilo mora biti pis-
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no na temperaturnem listu pred začetkom izvajanja posega. 
Izvajalec ZN mora izvedbo naročila potrditi s podpisom  in 
označiti čas izvedbe naročila v negovalno dokumentacijo. 

Vsi izvajalci ZN so pri svojem delu dolžni:
• kakovostno opravljati storitve ZN, 
• voditi dokumentacijo ZN,
• racionalno uporabljati delovna sredstva in pripomočke,
• upoštevati pravice bolnikov,
• vzdrževati dobre medsebojne odnose na oddelku,
• vzdrževati ustrezno raven znanja, veščin in spretnosti 

za delo.

Izvajalci so na delovnem mestu osebno urejeni, v predpisa-
ni delovni obleki, obutvi in se identificirajo s predstavitveno 
priponko.

V primeru elementarnih nesreč so se dolžni takoj vključiti v 
reševanje bolnikov in premoženja bolnišnice ter o vsakem 
izrednem dogodku takoj poročati glavni medicinski sestri 
oddelka, koordinatorki področja ali glavni medicinski sestri 
bolnišnice in o tem napisati poročilo.

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

Pravilnik.o.zdravstveni.
administraciji
Skladno s sprejetim Statutom Splošne bolnišnice Celje in 
Pravilnikom o organiziranosti in organizaciji dela v Splošni 
bolnišnici Celje, ki je še v pripravi, bo Služba zdravstvene 
administracije organizirana enovito. Njeno delovanje bo 
podrobneje obravnaval Pravilnik  o organiziranosti in delu 
službe zdravstvene administracije, ki bo urejal osnovno  
organiziranost administrativne dejavnosti  v Splošni bolniš-
nici Celje. 

Dejavnost

Zdravstvena administracija predstavlja pomembno dejav-
nost v bolnišnici, ki nudi administrativno podporo za bol-
nišnične oddelke, specialistične ambulante in diagnostične 
enote. Pravilnik bo podrobno opredelil obseg dejavnosti, ki 
jo izvaja Služba zdravstvene administracije.

Organiziranost

Zdravstvena administracija bo organizirana kot samostojna 
služba v okviru novega sektorja za organizacijo, informati-
ko in kakovost. Zaradi velikega števila zaposlenih – trenut-
no govorimo o 95 zdravstvenih administratorjih, bo služba 
razdeljena na več referatov.  Referat bo izvajal vsebinsko 
zaokrožen del dejavnosti službe, zato predvidevamo, da 
bo delo teklo v šestih referatih: zdravstvena administracija 
operativnih oddelkov, neoperativnih oddelkov, specialistič-
nih ambulant, funkcionalnih diagnostik, urgentnega oddelka 
in servisnih služb. 

Pravilnik predvideva, da bodo za večino bolnišničnih oddel-
kov  zdravstvene administratorke še vedno opravljale delo 

neposredno na oddelku, vendar v okviru svojega referata 
pod vodstvom vodje referata. Pisanje izvidov ali drugih do-
kumentov medicinske dokumentacije za pretežni del speci-
alistične ambulantne dejavnosti pa se bo  postopoma za-
čelo izvajati  na skupni lokaciji. 

Koordinacija

Zdravstvena administracija mora s svojimi aktivnostmi pod-
pirati nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti. Zato bo  
Pravilnik podrobneje določal načine koordinacije tako zno-
traj službe in sektorja, kot tudi z oddelki, ki jim bo nudila 
administrativno podporo. Delo službe bo vodil in koordini-
ral vodja službe, ki bo pristojen in odgovoren za učinkovito 
organiziranje dela v službi. V pomoč pri organiziranju dela 
in za razporejanje dela med zaposlene v referatu bodo za-
dolženi vodje referatov.

Glede na trenutne potrebe in delovno obremenitev bo lahko 
vodja referata neodvisno od predstojnikov in glavnih me-
dicinskih sester oddelkov prerazporejal osebje ali mu do-
deljeval dodatne administrativne naloge. 

Dolgoročno s prehodom na takšen način dela pričakujemo 
dvig kakovosti, ki se bo odražala navzven predvsem z za-
gotavljanjem večje zasebnosti bolnika pri pregledu zaradi 
umika nezdravstvenega osebja iz ambulante, za bolnišnico 
pa bo korist predvsem pri bolj enakomerni obremenjenosti 
in izkoriščenosti osebja ter lažjem zagotavljanju nadomeš-
čanja ob odsotnostih zaposlenih.

Mag. Mateja Manfreda Ibrič, univ. dipl. ekon.
Ekonomsko finančna služba
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Pol.milijona.evrov.
zbranih.za.CT
Prvo polovico letošnjega leta teče zadnja tretjina donacij-
ske akcije, ki smo jo skupaj z veteranskimi organizacijami 
in upokojenskimi društvi zastavili v začetku lanskega leta, 
in je namenjena zbiranju sredstev za nakup CT aparata. Da 
gre akcija h koncu, smo napovedali na novinarski konferen-
ci v začetku februarja, ki smo jo pripravili zato, da smo na 
njej vse dosedanje donatorje ter ostalo javnost seznanili z 
rezultati in aktivnostmi. V preteklem letu smo bili namreč 
ponovno deležni izrednega posluha tako posameznikov kot 
tudi podjetij, ki so naša prizadevanja očitno prepoznali kot 
prava, in v veliki meri ponudili svojo pomoč.

Na novinarski konferenci pa smo javnosti predstavili tudi 
drugo skupino donatorjev, ki so s svojimi prispevki našo pot 
do cilja še prav posebno skrajšali. Skupaj so nam namreč 
namenili več kot 100.000 evrov.

DONATOR ZNESEK v €
Mestna občina Celje 60.000
Mestna občina Velenje 20.000
OPLAST Ofentavšek Tone, s. p. 13.000
Engrotuš d. d. 5.000
Občina Žalec 5.000
VZAJEMNA zdravstvena 
zavarovalnica, d. v. z. 5.000

Javna predaja donacij

Tako se je na računu bolnišnice za nakup rentgena za glo-
binsko diagnostiko zbralo že dobrih pol milijona evrov, ki 
jih je prispevalo skoraj 9.000 posameznikov in 830 podjetij, 
obrtnikov, občin, društev in združenj.

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

ABC POSLOVANJA SBC

V.letu.2007.smo.
poslovali.pozitivno
SB Celje je leto 2007 zaključila s pozitivnim poslovnim rezul-
tatom v višini 227.473 EUR.  Glede na višino vseh sredstev, 
s katerimi SB Celje posluje, tj. ca 70 mio EUR letno, pozitiv-
ni rezultat ni velik. Vendar pa je s tem dosežen temeljni cilj 
poslovanja bolnišnice kot javnega zavoda – uravnoteženost 
prihodkov z odhodki.

Na poslovnem področju je leto 2007 v naši bolnišnici za-
znamovalo pridobivanje dodatnih prihodkov od ZZZS. Pri 
tem je pomembno, da smo pridobili  t. i. redne prihodke, 
ki se nam ne pojavijo samo enkrat, ampak ostajajo stalni, 
trajnejši vir prihodkov bolnišnice in bodo tako vplivali tudi 
na poslovanje v letu 2008 in naslednjih letih. Povečani pri-
hodki v glavnini izhajajo iz povečanega obsega programov, 

na področju hospitalne dejavnosti pa tudi iz boljšega vred-
notenja obstoječega programa akutne obravnave. Skupna 
povečana vrednost vseh programov je 4,5 mio eur, kar po-
meni, da se je pogodbena vrednost do ZZZS povečala za 
7,5 %. Pri tem se je vrednost akutne obravnave povečala 
za 6 %, vrednost programov ambulantne obravnave pa za 
13 %.

Na sam poslovni izid v veliki meri vpliva realizacija pogod-
beno dogovorjenih programov z ZZZS, kar zagotavlja prido-
bitev predvidenih finančnih sredstev. SB Celje je v letu 2007 
izvajala programe do ZZZS v okviru t. i. rednih programov in 
enkratnih dodatnih programov.  V okviru rednih programov 
je SB Celje v letu 2007 dosegla naslednjo realizacijo:
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- akutna obravnava je bila v letu 2007 za  2 % večja kot 
v preteklem letu 2006, planiran obseg pa je presegla za 
1,5 %; skupni obseg programov z dolgimi čakalnimi do-
bami je bil dosežen v celoti; 

- program neakutne obravnave v letu 2007 je bil dosežen 
na ravni plana, ki je bil za 4,6 % večji kot v preteklem letu 
2006;

- program specialistične ambulantne dejavnosti je bil do-
sežen pri vseh specialnostih, v celoti pa je bila realizacija 
te dejavnosti v letu 2007 za 3 % večja kot v letu 2006;

- program dializne dejavnosti je bil v letu 2007 v primerjavi 
s preteklim letom večji za 2,6 %.

Pozitivne učinke na poslovanje je v letu 2007 imela tudi re-
alizacija enkratnih dodatnih programov, ki jih je SB Celje 
izpolnila v višini 91,7 %. 

Ob povečanem obsegu dela se je SB Celje v letu 2007 sre-
čevala z naraščajočimi stroški. Na področju zdravstvenega 
materiala, kjer se je strošek v primerjavi s preteklim letom 

povečal za 4,5 %,  se poleg količinsko povečane porabe za-
radi večjega števila obravnavanih pacientov kaže poveče-
vanje stroška tudi na račun dviga kakovosti storitev z uvaja-
njem novih, boljših  materialov. Dodatne stroške povzročajo 
nove zahteve na področju izvajanja transfuziološke dejav-
nosti.  Največji trend rasti pa kažejo stroški laboratorijskih 
storitev, ki jih naročamo pri zunanjih izvajalcih; ti so bili večji 
od načrtovanih kar za 14 %. Kljub temu pa je skupna  višina 
povečanih  prihodkov pokrila skupne povečane stroške. 

K pozitivnemu poslovanju v letu 2007 je prispevalo tudi iz-
vajanje zmerne investicijske politike, ki vpliva na  finančno 
stabilnost bolnišnice.  V letu 2007 smo investirali vsa na-
črtovana lastna sredstva, zaradi dolgotrajnih postopkov pa 
so se sredstva, ki nam jih je namenila država, in s tem tudi 
investicije, prenesla v  leto 2008. 
 

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

Predvidene.investicije.
v.letu.2008
Svet zavoda bolnišnice je na svoji zadnji seji v decembru 
2007 v celoti sprejel finančni načrt  za leto 2008 ter dolgo-
ročni investicijski program novogradnje bolnišnice. Zelo ob-
sežen  investicijski načrt, ali kot so ga imenovali člani sveta 
zavoda »ambiciozen načrt«, ima kratkoročno poudarek na 
zamenjavi zastarele medicinske opreme, dolgoročno pa 
na novogradnji bolnišnice, kar sem opisal v prejšnji številki 
Monitorja. 
Največje naložbe v medicinsko opremo bodo naslednje:
- nabava novega CT aparata, RTG aparata za skelet-

no diagnostiko, RTG aparata za gastroenterološke in 
urološke preiskave   (predvidena vrednost je 1.700.000 
evrov);

- nabava UZ aparatov za potrebe oddelka za bolezni 
srca, pljuč  in ožilja, otroškega oddelka, urološkega od-
delka in oddelka za ortopedijo in športne poškodbe (ca 
440.000 evrov);

- nabava monitoringov za potrebe COB-a , EIT-a, in 
OIIM-a  (v vrednosti ca 800.000 evrov).

 
Poleg tega imamo v načrtu še za ca 700.000 evrov nakupov 
medicinske opreme za potrebe  oddelkov, kot npr.: nabava 
postelj za intenzivno terapijo (ca 320.000 evrov), drobna 
medicinska oprema (instrumentarij v vrednosti ca  100.000 
evrov), aparat za fluorescentno angiografijo za očesni od-
delek (ca 60.000 evrov), operacijska miza za skupne po-
trebe kirurgije (ca 40.000 evrov) …
 
Jasno je, da bolnišnica ne more v celoti financirati ome-
njenih investicij iz samo enoletnega amortizacijskega de-

leža poslovanja (ca 2.3 mio evrov za leto 2008). Zato je 
del amortizacijskih sredstev porabe vzet že za leto 2009. 
Poleg tega bomo najeli kredit v višini  2 mio evrov, za kar 
bo potrebno pridobiti še soglasje Ministrstva za zdravje in 
Ministrstva za finance. Zelo bomo morali pohiteti pri izdelavi 
razpisne dokumentacije, da bomo lahko realizirali omenje-
ne naložbe v letošnjem letu. Seveda, če bodo javni razpisi 
uspešni in ne bo dolgotrajnih postopkov po pritožbah po-
nudnikov opreme. Pri virih moramo omeniti še donacijska 
sredstva za nakup CT aparata (ca 500.000  evrov). 
Tudi sredstva države – MZZ v višini 5,3 mio evrov za leto 
2008  so nam na voljo.  Osredotočena pa so večji del na 
izgradnjo oddelkov (oddelek za medicinsko rehabilitacijo, 
dermatovenerološki oddelek, adaptacija lekarne, adaptaci-
ja prostorov bivše medicinske zdravstvene šole za potre-
be uprave ter ureditev  prostora za novi rezervni električni 
agregat). Dela se bodo pričela v marcu in bodo končana  
do poletja, bolnišnica pa bo na zunaj ponovno izgledala kot 
veliko gradbišče. Razpisi za medicinsko in  ostalo opremo 
omenjenih naložb s strani države so v zaključni fazi za iz-
biro ponudnikov.

Poleg navedenega želimo v letošnjem letu zgraditi še eno 
operacijsko dvorano (v vrednosti ca  400.000 evrov), izpe-
ljati nabavo opreme za potrebe zdravstvene nege, kuhinje, 
pralnice, tehničnih služb in skupne infrastrukture (v vred-
nosti ca 450.000 evrov). Po selitvi oddelka za splošno in 
abdominalno kirurgijo v  IV. nadstropje novega dela bolniš-
nice bomo do jeseni uredili sedanje prostore za potrebe ne-
govalnega oddelka. Načrtujemo tudi naložbe v informatiko 
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Sprejet.je.
finančni.načrt.2008
Svet zavoda SB Celje je na svoji seji v decembru 2007 
sprejel Finančni načrt SB Celje za leto 2008. Finančni načrt 
predstavlja temeljni instrument poslovanja bolnišnice v ok-
viru poslovnega leta. 

Osrednje mesto v okviru finančnega načrta zavzema na-
črtovanje prihodkov in odhodkov za naslednje leto.  Odvis-
no je od predvidenega obsega dela in virov, potrebnih za 
dosego le-tega. V finančnem načrtu prikazujemo tudi plan 
investicij in investicijskega vzdrževanja. 

Izhodišče pri postavljanju finančnega načrta javnega za-
voda in s tem tudi naše bolnišnice je uravnotežen finančni 
izid, tj. usklajenost prihodkov z odhodki. Pri tem je potrebno 
upoštevati predpisana makroekonomska izhodišča, ki po-
leg predvidenih inflacijskih gibanj za leto 2008 načrtujejo 

tudi uveljavitev novega plačnega sistema. Glede na po-
večan obseg dela, ki ga predvideva povečana pogodbena 
vrednost programov do ZZZS za leto 2008, in makroeko-
nomska izhodišča, načrtujemo v letu 2008 rast prihodkov v 
višini 8 % glede na leto 2007, skupna višina prihodkov pa 
naj bi presegla vrednost 75 mio eur.

V okviru finančnega načrta 2008 si je SB Celje zastavila 
obsežen investicijski načrt v višini 13,9 mio eur. Le-ta pred-
videva nadomeščanje današnje tehnološko zastarele in do-
trajane medicinske opreme, predvidena pa je tudi nadaljnja 
izgradnja oz. posodabljanje bolnišnice iz sredstev države v 
vrednosti 5,4 mio eur.     

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

(700.000 evrov) ter v izdelavo tehnične  dokumentacije za 
potrebe novogradnje ca 250.000 evrov).
Morebitna pridobljena evropska sredstva bomo namenili 
predvsem okoljsko-energetskim naložbam.
Tako zajeten investicijski načrt je odvisen v veliki meri tudi 
od pozitivnega  poslovanja bolnišnice. Če nam to ne bo 

uspevalo, bomo žal nekatere naložbe morali prenesti v na-
slednja leta. To še posebej velja za investicijsko vzdrževa-
nje (obnova streh, adaptacije oddelkov, obnova energetske  
infrastrukture…).
Bodimo optimisti in se potrudimo za dober poslovni in inve-
sticijski zaključek, v dobro pacientov in nas.

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

Gradbena.dela.na.področju.
Splošne.bolnišnice.Celje
V prvi polovici marca so pričele potekati za 
Splošno bolnišnico Celje pomembne investicije, 
ki bodo vsebinsko zaokrožile obseg novograd-
nje. Le-to so pričeli graditi v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja.
Gre za ureditev Oddelka za ambulantno me-
dicinsko rehabilitacijo (fizioterapija) v kletnih 
prostorih stolpnice (št. 1 na sliki), dokončanje 
in nadzidavo Dermatovenerološkega oddelka 
v četrtem nadstropju stolpnice (št. 2 na sliki), 
rekonstrukcijo lekarne (št. 3 na sliki), ureditev 
prostorov za upravo bolnišnice (št. 4 na sliki) 
in rekonstrukcijo transformatorske postaje TP 1 
(št. 5 na sliki) ter nadomestno gradnjo dieselske 
agregatne postaje. Dela bodo izvajala podjetja 
GRADIA gradbeno podjetje, d. o. o., GRADIS 
CELJE, d. d. in CESTE MOSTOVI CELJE, d. d. Del bolnišničnega območja, kjer so odprta gradbišča 
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Zaradi del se bodo na večjem področju bolnišnice pričela 
urejati gradbišča, ki bodo na žalost omejevala tekočo logi-
stiko prometa vozil in pešcev. Ob glavnem vhodu bolnišnice 
bo za potrebe nadzidave v četrtem nadstropju nameščen 
gradbeni žerjav, zato bo na lokaciji parkirišča desno od 
krožišča prehod omogočen samo za pešce. Izvajalcem bo 
dostop na gradbišče omogočen iz smeri Ipavčeve ulice. V 
stavbi, kjer je kuhinja, bodo v zgornjem nadstropju urejali 
prostore uprave, zato bo okrog nje postavljen gradbeni oder 
za ureditev nove fasade. Za nekaj časa  bo tako onemogo-
čena tudi urgentna pot okoli stavbe, tako da se bodo v času 
gradnje fasade ob podpori varnostnikov morala urgentna 
vozila prilagajati drugačnemu prometnemu režimu. Za po-
trebe rekonstrukcije lekarne in ureditve prostorov uprave 

bo urejeno ločeno gradbišče na območju med nakladalno 
rampo lekarne in kuhinje. Zato bo motena tudi dobava ži-
vil v kuhinjo. Preprečen bo dostop osebja v stavbo kuhinje 
in na pripadajoče stopnišče iz smeri kotlarne. Gradbiščno 
območje okoli transformatorske postaje TP BOLNICA I bo 
še najmanj moteče za promet, ker bo urejeno na področju 
zelenic. 

Vse zaposlene in obiskovalce vljudno naprošamo za veliko 
mero potrpežljivosti in strpnosti. Kljub težavam, ki se bodo 
ob začetku gradbenih del pojavile, je potrebno zaradi inve-
sticij zreti v prihodnost z optimizmom, ki bo prevesil občutke 
na stran dobre volje ob pogledu na začasno skažen izgled 
bolnišnice.

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

Neželeni.dogodki.v.letu.2007

Neželeni dogodki

V letu 2007 je bilo prijavljenih 135 neželenih dogodkov, v 
letu 2006 pa 111. Zvišanje števila neželenih dogodkov lah-
ko pripišemo višjemu številu oskrbnih dni in bolj vestnemu 
prijavljanju.

Najpogostejši neželeni dogodki so padci, ki predstavljajo 
kar 61,5 % (83) vseh neželenih dogodkov. V 13 primerih 
jim sledijo poškodbe, ki so ali pa bi lahko nastale zaradi ne-
upoštevanja navodil zdravstvenega osebja (vstajanje iz po-
stelje kljub navodilom in opozorilom zdravstvenega osebja; 
puljenje drenaž; puljenje in odklapljanje i. v. kanalov), vbodi 
z ostrimi predmeti (10), pobegi bolnikov (5). Fizično nasilje 
na delovnem mestu, opekline pri bolnikih in zaposlenih, iz-
guba ali odtujitev bolnikove lastnine, tujek v očesu (kri, urin, 
razkužilo) se pojavljajo v treh primerih, v dveh primerih je 
bilo prijavljeno besedno nasilje, poškodba pri bolniku zaradi 
trdih predmetov, poskus samomora, uničenje ali odtujitev 
bolnišnične lastnine. V enem primeru je bilo prijavljeno 
prelaganje odgovornosti za bolnika pri osebju zdravstvene 
nege (ZN), prelaganje odgovornosti in dela z zdravnika na 
medicinsko sestro (obveščanje svojcev o smrti), neprimer-
no vedenje zaposlenega pri osebju ZN ter napačna identifi-
kacija bolnika pred operativnim posegom.
V 79,26 % (107) so se neželeni dogodki zgodili pri bolniku. 
Neželeni dogodki pri osebju ZN predstavljajo 1,03 % vseh 
vpletenih pri neželenih dogodkih. Neželeni dogodek se je 
pripetil tudi dvema pripravnikoma, delavki Transportne eki-
pe, delavki ISS, dijakinji SZŠ, osebi na počitniškem delu ter 
svojcu.

Kot vsako leto, smo tudi letos analizirali prijavljene neželene dogodke. Pa poglejmo.

Največ neželenih dogodkov se je zgodilo v bolniški sobi, in 
sicer kar v 90 primerih, kar predstavlja 80 % vseh lokacij ne-
želenih dogodkov. Sledijo si neželeni dogodki v sanitarnih 
prostorih, na hodniku, operacijskih sobah itd. 

V 45,9 % (61) primerov se je neželeni dogodek zgodil v 
času nočne službe.

Sposobnost komuniciranja z bolnikom je bila ustrezna v 76 
primerih (56,3 %), gibljivost bolnika v 65 primerih (48,1 %), 
ustrezna posteljna oprema in opremljen prostor pa sta bila 
v 72 primerih ali 53,3 %. Ker je bilo označevanje teh opcij 
nepopolno, ti podatki ne morejo podati zadostnega prikaza 
dejanskega stanja.

V 91,85 % (124) so medicinske sestre morale ukrepati, v 
0,03 % ukrepanje zdravstvenega osebja ni bilo potrebno. 
Posledice so bile v 36,3 % (hematomi, ureznine, vsekani-
ne, krvavitve, odrgnine,  neorientiranost, zmedenost, vnetje 
vbodnega mesta, opekline, izguba bolnikove lastnine, unič-
enje in izguba bolnišnične lastnine), v 47,4 % pa posledic 
ni bilo.

Padci 

Kot sem že omenila, je bilo v letu 2007 zabeleženo 83 pri-
merov padcev in sicer na 17 oddelkih. Incidenca vseh pad-
cev v letu 2007 je 0.47 na tisoč oskrbnih dni. V primerjavi 
z letom 2006 je incidenca vseh padcev višja, leta 2006 je 
bila namreč 0.33 na tisoč oskrbnih dni. Če govorimo samo o 
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številu padcev odraslih pacientov s postelje na 1000 oskrb-
nih dni (ki je eden izmed obveznih kazalnikov za bolnišnice 
v letu 2007), znaša incidenca 0.21 na tisoč oskrbnih dni. 
Incidenca padcev s postelje leta 2006 je bila 0.20. 

(Opredelitev kazalnika: Nenameravan pristanek na tleh s 
postelje z ali brez poškodbe pri pacientu. Sem se šteje tudi 
padec brez prič ali “najden na tleh ob postelji ” to je padec, 
ko niti pacient niti kdo drug ne ve, kako je pacient padel. 
Ministrstvo za zdravje, maj 2007).

Primerjava med padci  - l. 2006/2007
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Glede na primerjavo z letom 2006 je v letu 2007 prikazano, 
kot da se je število padcev s postelje znižalo, vendar je to 
predvsem posledica uvedbe opcije ‘’najden na tleh’’, ki je v 
letu 2006 še ni bilo. Znižalo se je število padcev na hodniku 
in z invalidskega vozička, pri ostalih vrstah padcev pa se je 
število zvišalo.

Vrste padcev (N = 83)
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Pri vrstah padcev so se med drugim pojavili tudi zdrsi (4), 
padec zaradi kolapsa (3), padec zaradi vrtoglavice (2), v 
ostalih primerih pa je šlo še za padec na igralu, padec za-
radi vpliva alkohola, padec zaradi okornosti bolnika, padec 
zaradi neprimernih obuval.
V 78 primerih, kar predstavlja 94 %, so se padci zgodili pri 
odraslih bolnikih, v štirih primerih (0,05 %) pri otrocih in v 
enem primeru (0,012 %) pri spremljevalcu.
Še vedno se večina padcev zgodi v bolniški sobi (69,9 %), 
sledijo sanitarni prostori, hodnik itd. Tudi padci se pogosteje 
pojavljajo v času nočne izmene, in sicer v 55,42 % prime-
rov.
Kot pri neželenih dogodkih, se tudi tukaj pojavi enak pro-
blem, ko želimo prikazati podatke, ki se navezujejo na oko-
liščine pred padcem. Zaradi nepopolnega izpolnjevanja pri-
jave ti podatki ne morejo prikazati slike dejanskega stanja in 
so samo informativne narave. Po zbranih podatkih je bilo z 
bolnikom mogoče komunicirati v 59 % primerov, samostoj-

no se je gibalo    49,4 % bolnikov, ustrezna posteljna opre-
ma je bila zagotovljena v 57,8 %, ustrezna oprema prostora 
pa je bila zagotovljena v 56,6 %. 
Analiza novega obrazca ‘’Poročilo o padcu bolnika’’ nam 
dodatno prikaže, da se je od 26 bolnikov s pomočjo druge 
osebe lahko gibalo 6, dva sta pri gibanju uporabljala ber-
gle, trije pa invalidski voziček. Več kot polovica bolnikov, tj. 
skoraj 54 %, ne upošteva navodil zdravstvenega osebja. 
Pri 77 % bolnikov pa je kljub njihovi orientiranosti prišlo do 
padca. Klicno napravo je imelo 77 % bolnikov, trapez 61,5 
% bolnikov, v 35 % je bila varovalna ograja dvignjena, v 27 
% pa je bila spuščena.
Posledice so bile v 39 primerih, kar predstavlja 47 % vseh 
padcev. Bile so v obliki udarcev, hematomov, odrgnin, krva-
vitev iz op. rane, neorientiranosti, somnolentnosti… 
Ukrepi osebja ZN so sledili pri 96,4 % vseh padcev, najpo-
gostejši pa so bili:
- namestitev bolnika nazaj v posteljo,
- merjenje vit. funkcij,
- opazovanje bolnika,
- oskrba ran,
- namestitev varovalnih ograj,
- seznanitev zdravniškega osebja z dogodkom…. 
Ukrepi zdravniškega osebja so bili potrebni pri 57,8 % vseh 
padcev, pretežno je to pomenilo splošni pregled bolnika, 
odreditev terapije in diagnostike ( RTG, CT glave), kirurška 
oskrba ran…

Za konec…

Vemo, da kazalnik ‘’Število padcev s postelj na 1000 oskrb-
nih dni’’ služi za ugotavljanje kakovosti izvajanja zdravstve-
ne nege. Število prijav neželenih dogodkov in s tem tudi 
padcev se sicer zvišuje, kar pa ne pomeni, da je s tem padla 
kakovost našega dela. Število neželenih dogodkov se zvi-
šuje, ker jih zaposleni več prijavljajo. Osebno sem mnenja, 
da bi verjetno bila ta številka še dosti višja, če bi dejansko 
zabeležili popolnoma vse neželene dogodke, ki se zgodijo 
pri bolniku med zdravljenjem v bolnišnici. 
Vsekakor ostaja naš poglavitni cilj zmanjšanje števila neže-
lenih dogodkov tudi v bodoče. V ta namen bomo aktivno pri-
čeli izvajati pogovore o varnosti - vabim Vas k sodelovanju, 
dobrodošli bodo vsi predlogi za izboljšanje kakovosti. Pri 
padcih nam bo v pomoč lestvica za oceno ogroženosti bol-
nika za padec. Zastarele postelje postopoma zamenjujemo 
z novimi, ki že imajo obojestranske ograjice in trapez, prav 
tako se trudimo zamenjati še ostalo nefunkcionalno opre-
mo in pripomočke. Zavedati se je treba, da posnetek dejan-
skega stanja lahko dobimo samo z doslednim in natančnim 
izpolnjevanjem obrazcev. Posnetek dejanskega stanja pa 
predstavlja izhodišče za ustrezne ukrepe in s tem možnost 
za izboljševanje kakovosti naših storitev.
Vsekakor si bomo izmenjali mnenja v krožkih kakovosti.

 Suzana Labaš, VMS -  univ. dipl. org.
 Služba zdravstvene nege
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MI, VI, ONI

Prim..mag..Miloš.Kosanovič,.dr..med.,.
specialist.ortopedije

Prim. mag. Miloš Kosanović, dr. med., je na Travmatolo-
škem oddelku celjske bolnišnice zaključil aktivni del svojega 
življenja kot zdravnik, specialist ortopedije, ki se je zaposlil v 
našem zavodu 1. junija 1970. Prim. Kosanović je sodeloval 
v pionirskem obdobju razvoja travmatologije na našem od-
delku, v Sloveniji in bivši Jugoslaviji ter bil zelo angažiran na 
področju t. i. sklepne travme in travmatologije kosti. V 70. 
letih je bila oskrba poškodb razdeljena med splošne kirur-
ge in ortopede. Kasneje so oskrbo poškodovancev prevzeli 
splošni kirurgi. Na našem oddelku se je prim. Kosanović 
zelo dobro počutil in kot ortoped ostal tu do konca svoje 
delovne dobe. Pri svojem delu je bil zelo natančen, kar je 
pokazal že kot specializant. 

Zanimiva prigoda iz njegovega strokovnega življenja je, 
da je kot specializant imel zapiske iz ortopedije, napisane 
v slovenskem jeziku s cirilico. Te zapiske je nato posojal 
kolegom specializantom in sam sem pokojnemu dr. Lovšinu 
velikokrat moral prevajati cirilico v latinico. Ti zapiski so bili 
zelo lepi in urejeni ter pisani po sistemu, kot so nas po drugi 
svetovni vojni učili v šoli – lepopis. 

Prim. Kosanović je vrsto let dežural v travmatološki dežur-
ni ekipi. V teh letih je bil velik pobudnik uporabe zunanje 
fiksacije in fiksatorjev pri oskrbi dolgih cevastih kosti. Zelo 
natančno in vestno je vodil statistiko operiranih poškodo-
vancev in beležil naše uspehe. Tako se spominjam, da smo 
bili leta 1976 v Novem Sadu na tečaju zunanje fiksacije, 
kjer smo se prvič seznanili z uporabo zunanjega fiksatorja 
tipa Hoffman. Tečaj je takrat vodil sloviti francoski ortoped, 

Prim. mag. Miloš Kosanović, dr. med.

prof. Vidal. Od takrat dalje smo pričeli uporabljati štiritoč-
kovno fiksacijo dolgih cevastih kosti in bili po tem znani v 
naši državi in širše. Še danes poudarjamo in razvijamo ta 
znanja, tako da bo naš oddelek letos organiziral že 4. med-
narodno kirurško šolo zunanje fiksacije. Prim. Kosanović je 
v začetku 80. let obiskal takratno Sovjetsko zvezo, kjer je 
bil na Travmatološki kliniki v Moskvi. Tam se je pri strokov-
nem delu seznanil z metodo zunanje fiksacije po Ilizarovu. 
Takrat je spoznal tudi tehniko perkutanega šivanja Ahilove 
kite, ki so jo v Moskvi izvajali pri baletnikih. Znano je, da se 
je takrat in danes najbolj uveljavljena baletna šola nahajala 
v Moskvi. Tako je pri nas prvi v Sloveniji in bivši Jugoslaviji 
pričel izvajati perkutani šiv Ahilove tetive z zelo odmevnim 
strokovnim rezultatom ter več kot 94 % uspešnim celjenjem 
perkutano zašite Ahilove tetive. O tem je poročal v domači 
in svetovni literaturi, kot npr. v Zdravniškem vestniku, Ame-
rican Journal of Sports medicine, Journal of Foot and Ankle 
surgery, Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, v 
slednjem bo članek objavljen v letu 2008.  
Kot inštruktor omenjene tehnike je v to delo uvedel kole-
ge na našem oddelku, na KO za travmatologijo v Ljubljani, 
Travmatološkem oddelku v Mariboru ter Travmatološki kli-
niki v Zagrebu.

Večino življenja je posvečal kolenski kirurgiji. Med analizo 
poškodovancev je znal najti celo svetovne redkosti, kot 
npr. zlom pogačice z rupturo sprednje križne vezi. Takrat 
je objavil prispevek o šestih takšnih primerih (do tedaj ni bil 
objavljen še noben prispevek s tako veliko serijo tovrstnih 
poškodb). 

Zadnjih 10 let je prim. Kosanović na našem oddelku učil 
mlade kirurge perkutanega šivanja Ahilove tetive ter nad-
ziral ambulantno delo v dveh kontrolnih travmatoloških am-
bulantah ter urgentni kirurški ambulanti. Velikokrat je našel 
spregledan zlom ali opozoril na inicialni potek zdravljenja, 
tako da smo kot oddelek pravočasno reagirali. Ta njegov 
nadzor sodi v »controling« dela, kar je naš oddelek uvrstilo 
med najbolj kakovostne travmatološke oddelke v državi.

Kolega Kosanović je svojo delovno dobo zaključil 30. 12. 
2007, vendar slovo ni dokončno in s kolegom Kosanovićem 
zato željno pričakujemo pomladi, ko se bomo srečali na pik-
niku našega oddelka.

Prim. Miodrag Vlaović, dr. med.
Travmatološki oddelek
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Rajko.Kandare,.dr..med.,.
predstojnik.oddelka.za.anesteziologijo,.
intenzivno.medicino.operativnih.strok.in.
terapijo.bolečin

Rajko Kandare se je rodil  na Notranj-
skem v malem naselju pod Snežnikom. 
Srednjo šolo je končal v Postojni, me-
dicinsko fakulteto pa leta 1994 v Ljub-
ljani. V Savinjsko dolino ga je pripeljala 
ljubezen. Prvo službo kot zdravnik se-
kundarij je takoj po zaključku fakultete 
dobil v Splošni bolnišnici Celje. Svojo 
delovno kariero je želel graditi kot ane-
steziolog ali rentgenolog. Ko se je po 
letu dni ponudila priložnost, je prekinil 
sekundariat in začel s specializacijo 
anesteziologije in reanimatologije. Ta 
poklic ga je namreč že med študijem 
močno pritegnil. V času specializacije 
je sicer spoznal tudi njegove ne preveč 
privlačne strani, vendar ga te niso od-
vrnile. Z dežurstvi, stresnimi situacijami 
in podobnim se je preprosto sprijaznil. 
Potem, ko je leta 2000 zaključil speci-
alizacijo, se je sprva posvetil intenziv-
ni medicini, zadnja štiri leta pa deluje 
predvsem v ambulantni anesteziji.  Od-
kar imamo v bolnišnici magnetno reso-
nančni tomograf, sodeluje pri vodenju 
anesteziranih bolnikov med preiskavo 
z njim. Te preiskave opravljajo dvakrat 
tedensko pri otrocih in odraslih, ki se 
bojijo zaprtih prostorov. Lani je nova 
znanja nabiral na dodatnem usposab-

Rajko Kandare

ljanju iz inhalacijske tehnike vodenja 
anestezije v Parizu, decembra pa se je 
udeležil usposabljanja Gea collega za 
srednji management  zdravstvenih za-
vodov v bolnišnici.
Njegov hobi je uporaba računalnika v 
zdravstvene namene. Birpis21 mu to 
vsekakor še bolj omogoča. 

1. Vodenje oddelka za anesteziologi-
jo, intenzivno medicino operativnih 
strok in terapijo bolečin prevzemate 
v času, ko to vsekakor ne bo lahek 
izziv. Pri tem mislim na kadrovski 
primanjkljaj, večje zahteve zaradi 
izvajanja enkratnih dodatnih pro-
gramov in podobno. Kako se boste 
spopadli s tem?
 
Da prevzamem to funkcijo, sem se od-
ločil, ker sem že sedaj po svojih močeh 
pomagal svojim predhodnikom. Kot na-
mestnik sem bil velikokrat deležen tako 
pohval kot tudi graj za uspešno oziro-
ma neuspešno opravljeno delo. Odkar 
sem  v celjski bolnišnici, je ta oddelek 
zamenjal že šest predstojnikov. Vem, 
da prevzemam odgovorno funkcijo, in 
to ravno v času, ko na oddelku strašno 
primanjkuje osebja. Zaradi tega že do 
sedaj nismo mogli uresničiti predvide-
nega plana. V zadnjih dveh letih so nas 
zapustili štirje specialisti, nadomestnih 
pa ni. Zdravnikov je na splošno prema-
lo, zelo malo pa je tudi specializantov 
anesteziologije in reanimatologije. Naš 
sicer atraktiven, a stresen poklic jih ne 
zanima v tako veliki meri, svoj poklicni 
izziv raje iščejo v kirurgiji, interni medi-
cini oziroma na drugih področjih. 
Naš oddelek je vseskozi opravljal svoje 
poslanstvo po najboljših močeh, včasih 
tudi na robu skrajnosti, kar posledično 
privede do »burn out« fenomena. Na 
oddelku je kar nekaj sodelavcev, ki 
mesečno naredijo preko 260 delovnih 
ur. To pomeni, da več kot tretjino leta 
preživimo v bolnišnici. Na pomoč nam 

vsak mesec priskočijo tudi kolegi iz 
ostalih ustanov, tako da nas vsaj malo 
razbremenijo. 
Trenutno imamo na oddelku dva spe-
cializanta, ki pa bosta v dežurni službi 
lahko začela delovati šele po letu dni. 
Kot kažejo izkušnje iz preteklosti, je 
celjska bolnišnica izjemno dobra od-
skočna deska za druge ustanove. Če bi 
vsi kolegi, ki so bili do sedaj na našem 
oddelku, ostali, bi nas bilo že zdavnaj 
preveč. 
Da bi opravili redno delo, trenutno po-
trebujemo vsaj šest specialistov. Vsak 
dan bi morali delovati anesteziološka in 
protibolečinska ambulanta. Število bol-
nikov s kronično bolečino iz leta v leto 
narašča. Rešitev bi bila, da bi iz naših 
vrst nekoga poslali na dodatno uspo-
sabljanje, vendar bi zaradi tega izpadel 
redni program. Ravno tako bi morali 
poslati nekaj ljudi na usposabljanje iz 
osnov uporabe UZ ter bronhoskopije 
in na tečaj za predavatelje postopkov 
oživljanja (TPO, DPO).  En zdravnik bi 
bil potreben tudi za izvajanje urgentnih 
posegov: v septični operacijski dvora-
ni, mavčarni in na urgentnem oddelku. 
Končno pa bi morali urediti tudi  obpo-
rodno analgezijo vsaj v dopoldanskem 
času. Okrepiti bi morali tudi našo kon-
ziliarno službo, ki je danes zaradi ka-
drovskega primanjkljaja slabo razvita. 
Glede na to, da naj bi se v prihodnje 
v bolnišnici odprla še ena operacijska 
dvorana in okrepila urgenca, pa bo 
povpraševanja po našem delu še več. 
Dogovoriti se bomo morali še o trans-
portih hudo ogroženih v ostale ustano-
ve. Ko sem pričel delati na anesteziolo-
giji, smo imeli enega do dva transporta 
na mesec. Sedaj se zgodi, da sta že 
dva na teden. 
Organizirati bo treba tudi pooperativni 
nadzor na ostalih oddelkih – ginekolo-
gija in ORL. Eden od resnih problemov 
je tudi, kam z bolniki, ki so operirani v 
septični operacijski dvorani in potrebu-
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jejo zaradi spremljajočih obolenj tudi do 
24-urni nadzor. Najbolje bi bilo organi-
zirati nov septični oddelek. Ti bolniki bi 
nam prinesli tudi več prihodkov v okviru 
Spp-ja. 
V prihodnosti bomo morali vodstvo in 
naša izjemna ekipa sodelavcev, tako 
zdravnikov kot sester, skupaj poiskati 
nekatere rešitve, tako da bomo svo-
je delo lahko opravili v največji možni 
meri. Menim, da se bomo morali naj-
prej dogovoriti, kaj je prioriteta te bol-
nišnice, ali je to urgenca ali načrtovani 
posegi. 

2. Katere bodo vaše prednostne na-
loge v letošnjem letu?

Prva naloga v letošnjem letu bo, da 
posodobimo obrazce za navodila bol-
nikom pred operacijo oziroma za pri-
stanek na operacijo. Ti so namreč že 
zastareli in imajo nekaj pomanjkljivosti. 
Hkrati vas obveščam, da imamo na  
internetni bolnišnični strani ravno ta 
navodila že eno leto v različnih jezikih. 

Mislim, da mora tujec dobiti informacijo 
v svojem oziroma njemu znanem jezi-
ku. 
Rešiti bo treba tudi nekatere ostale pro-
bleme, ki nas spremljajo že vrsto let. 
Odločil sem se, da se bomo na skup-
nih sestankih dogovorili s predstavniki 
vseh kirurških in tudi ostalih oddelkov, s 
katerimi pridemo v stik pri svojem delu, 
kaj lahko popravimo v našo oziroma 
predvsem v bolnikovo korist.
Ravno tako bo treba vzpostaviti sodelo-
vanje s predstavniki na predbolnišnični 
ravni oziroma z reševalno službo. 
Zahvaljujoč Birpisu21 pa bomo skušali 
postopoma ukiniti papirnato vodenje 
protokolarnih knjig in pričeli uporabljati 
nove sodobne metode.
 
3. Kakšni pa so vaši dolgoročnejši 
načrti, ne le v zvezi z organizacijo, 
ampak tudi s strokovnim razvojem 
oddelka?   
 
Nekaj naših sodelavcev že sodeluje na 
medicinskih fakultetah obeh univerz pri 

izobraževanju študentov. Že vrsto let 
prihaja na kroženje veliko študentov, 
sekundarijev in specializantov, da se 
naučijo osnov anesteziologije in rea-
nimatologije. Število glavnih mentorjev 
se povečuje iz leta v leto. Sodelavci že 
od začetka sodelujejo pri organiziranju 
in vodenju TPO in DPO za vse profi-
le v bolnišnici in tudi zunaj nje. Število 
tečajnikov  iz leta v leto narašča. Do 
sedaj jih je opravilo te tečaje vsaj 2000. 
Nekaj specializantov trenutno pripravlja 
magisterij in mogoče bo v prihodnosti, 
kdo dosegel tudi doktorat. Tako bomo 
še bolj povezani z obema univerzama.

4. Kateri je vaš življenjski moto?

Moj življenjski moto: Nimam samo enega. 
Pri delu: Vedno pričakuj nepričakova-
no.
Drugi pa je: Po vsakem dežju posije 
sonce in obratno.

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

Rezultati.merjenja.organizac..
klime.in.zadovoljstva.zaposlenih.
za.leto.2007
Anketo o stanju organizacijske klime in 
zadovoljstva zaposlenih smo izvedli v 
Splošni bolnišnici Celje v času od 17. 
do 18. decembra 2007 na reprezenta-
tivnem vzorcu 80 zaposlenih. 

Rezultati ankete zajemajo pregled 
organizacijske klime po posameznih 
kategorijah v bolnišnici, prikaz orga-
nizacijske klime v bolnišnici za leto 
2007 po kategorijah, s primerjavo vseh 
udeleženih bolnišnic v raziskavi za leto 
2007 in prikaz organizacijske klime v 
bolnišnici za leto 2007 po kategorijah, 
s primerjavo vseh udeleženih sloven-
skih podjetij v raziskavi za leto 2006 
(slovensko povprečje 2006 – SiOK).

V primerjavi z letom 2006 je v Splošni 

bolnišnici Celje povprečje vseh katego-
rij poraslo za 0,156 ocene.  Primerjalno 
so ocenjene vrednosti v letu 2007 višje 
v vseh kategorijah, razen v kategoriji 
„zadovoljstvo“. Najvišji porast zasledi-
mo pri kategoriji „poznavanje poslan-
stva in vizije ter ciljev“ za 0,32 ocene, 
kategoriji „organiziranost“ in posebni 
kategoriji “primerjalna vprašanja” za 
0,28 ocene. 

Na podlagi analize rezultatov za leto 
2007 je bila v Splošni bolnišnici Celje 
najbolje ocenjena kategorija “odnos 
do kakovosti“ (3,83), sledita ji katego-
riji “inovativnost, iniciativnost” (3,66) ter 
“motivacija in zavzetost” (3,58).

Zaposleni so najslabše in obenem 

kritično ocenili kategoriji „nagrajeva-
nje“ (2,60) in „razvoj kariere“ (2,86), ki 
jima sledi posebna kategorija „dodatna 
vprašanja o sistemih“ (3,03).
Pri posebni kategoriji “zadovoljstvo” so 
bili zaposleni najbolj zadovoljni s stal-
nostjo zaposlitve (4,29), delovnim ča-
som (3,99) in delom (3,90). Najslabše 
in kritično so ocenili svoje zadovoljstvo 
s plačo (2,23), slabše pa so ocenili 
zadovoljstvo z možnostmi za napre-
dovanje (3,00) in delovnimi razmerami 
(oprema in prostori) (3,01).

Posebna kategorija “primerjalna vpra-
šanja” kaže, da so anketirani zaposleni 
podali najvišjo oceno pri trditvi, da je 
naša bolnišnica učinkovita (3,58), in da 
naša bolnišnica spada v primerjavi z 
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drugimi slovenskimi bolnišnicami med 
bolj uspešne (3,56), slabše pa ocenili 
trditev, da vodstvo naše bolnišnice spa-
da med bolj uspešne v Sloveniji (3,25).

Pri dodatnih vprašanjih o sistemih je 
bila najbolje ocenjena trditev, da se 
neposredni vodja drži stvari, ki se jih 
dogovori s svojimi podrejenimi (3,73). 
Kritično pa so zaposleni ocenili trditvi, 
da se v organizaciji v praksi uporablja 
stimulativni del plač (2,39), in da vod-
je jasno razložijo zaposlenim, zakaj so 
dobili stimulacijo in zakaj ne (2,69).

Primerjalno se je Splošna bolnišnica 
Celje v vseh kategorijah umestila nad 
povprečje udeleženih bolnišnic v raz-
iskavi. Najbolj v pozitivno smer od-
stopajo kategorije “ organiziranost” za 
0,56 ocene, “poznavanje poslanstva 
in ciljev” za 0,55 ocene. Najmanj pa 
odstopata kategoriji “nagrajevanje” za 
0,05 ocene in “razvoj kariere” za 0,10 
ocene.

V primerjavi s povprečjem slovenskih 
organizacij je večina kategorij ocenjena 
bolje od povprečja. Bolje so bile ocenje-
ne vse kategorije razen “nagrajevanje”, 

“zadovoljstvo” in posebni kategoriji „do-
datna vprašanja o sistemih“. 

Rezultati ankete so pokazali, da so 
največje potrebe in možnosti izboljšav 
na področju nagrajevanja in razvoja 
kariere ter notranjega komuniciranja in 

informiranja. Večje možnosti izboljšav 
pa se prav tako kažejo pri zadovoljstvu 
zaposlenih z delovnimi razmerami. Na 
splošno  rezultati ankete kažejo dvig 
organizacijske klime v Splošni bolnišni-
ci Celje v letu 2007.

Suzana Prezelj, dipl. upr. org.
Direkcija

ŠALA 

INFORMACIJA
V interni kliniki zazvoni telefon pri tajnici oddelčnega zdravnika. Tajnica 
dvigne slušalko in moški glas reče:
“Želim izvedeti, kdaj bo iz bolnice odpuščen Roman Petrič iz sobe tristo 
dvanajst!”
“Trenutek, vam bom prevezala doktorja” je rekla tajnica. 
Doktor dvigne slušalko in vpraša:
“Želite?”
“Želim izvedeti, kdaj bo iz bolnice odpuščen pacient Roman Petrič iz sobe 
tristo dvanajst!”
“Če se ne bo zgodilo kaj nepredvidenega bo odpuščen čez tri dni! S kom 
pa govorim?”
“Z Romanom Petričem. Končno sem prišel do informacije, saj med vizito 
nikoli nimate časa zame!”
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Stanje.zaposlenih.na.dan.29..2..2008.
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v mesecu DECEMBRU 2007 ter JANUARJU IN FEBRUARJU 2008)

Stanje zaposlenih na dan 29. 2. 2008:   1642   delavcev

Prihodi v mesecu  decembru 2007 ter januarju in 
februarju 2008 
• 1 zdravnik specialist oftalmologije
• 1 specialist (dopol. delo)
• 13 zdravnikov specializantov (dopol. delo)
• 10 zdravnikov specializantov
•  6 zdravnikov sekundarijev
•  5 dipl. m. s., dipl. zn.
•  2 dipl. fiziot.
•  2 dipl. inž. lab. biomed.
•  3 ZT
•  1 vzdrževalec med. naprav
•  1 PK (transporterka)
•  2 KV (kuhar, šofer transporter)
•  7 NK (perica-likalka, pomožna dela)

Odhodi v mesecu decembru 2007 ter januarju in 
februarju 2008
o  2   zdravnika specialista kirurgije
o  9 zdravnikov specializantov (dopol. delo)
o 23 zdravnikov specializantov
o  1 univ. dipl. biolog
o  1   dipl. m. s.
o  3  zdravstveni tehniki
o 1 laboratorijski tehnik
o  3 zdravstvene administratorke
o  1 vodja področja kadrovske evidence
o  1 vratar informator
o  1 vzdrževalec med. naprav
o  2 KV (kuhar, šofer transporter)
o  7  NK (inventarist, čistilka, pomožna dela, pomiv.  
 steklovine, perica -  likalka)

Seznam.aktivnih.udeležb.na.kongresih.in.
seminarjih.(po.izdanih.potnih.nalogih).za.

obdobje.DECEMBER.2007.–.FEBRUAR..2008
KDAJ KDO KRAJ KAJ

30. 11. - 1. 12. 2007 Vesna Markotič, dr. med. Kranjska Gora 11. Strokovni sestanek SZD
6. 12. 2007 Jerica Selič, viš. med. ses. Šentjur Pomen varnosti v zdravstveni negi

6. 12. 2007 Anamarija Vrhovec, dipl. m. s Šentjur Vloga med. sestre v kabinetu za 
kontaktne leče

14. 1. - 16. 1. 2008 Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. Kranjska Gora Course on treatment of articular and 
periarticular fractures

14. 1. - 16. 1. 2008 Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik Kranjska Gora Course on treatment of articular and 
periarticular fractures

23. 1. - 26. 1 Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med. Pariz 12. mednarodni Argospine simpozij

16. 1. - 17. 1 Asist. Zdenko Orožim, dr. med. Kranjska Gora Zdravljenje zlomov distalnega dela 
koželjnice z zunanjim fiksatorjem

6. 2. - 10. 2. Mag. Lidija Vučajnk, dr. med. Arizona -
Scottsdale

11. Annual update on pediatric 
cardiovasular disease

16. 2. 2008 Nataša Pangerl, dipl. m. s. Ljubljana
Seminar in delavnice za svetovalke 
o prehrani bolnikov v nadomestnem 
zdravljenju

15. 2. 2008 Mag. Ana Benedičič, dr. med. Ljubljana Ocena kakovosti življenja bolnikov s 
kroničnim venskim popuščanjem

15. 2. 2008 Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., 
svetnik Celje

Cedens – Dan celjskega 
zobozdravstva. Načrtovanje 
stomatoloških in oralnih krg. posegov 
pri bolnikih z antikoagulantno terapijo

15. 2. 2008 Asist. mag. Marija Snežna Fludernik, dr. dent. 
med. Celje Zdravljenje osteoporoze in ekstrakcije 

zob
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Nov.pedagoški.naziv
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je 4. februar-
ja 2008 izdala odločbo o izvolitvi v naziv »docenta za 
področje ortopedije« za doc. dr. Sama K. Fokterja, dr. 
med.

Čestitamo!  

Delovni.jubileji.v.
mesecih.januarju,.
februarju.2008
10 LET
1. Anton Jošt, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno 

terapijo operativnih strok in terapijo bolečin
2. Katarina Meštrović Popovič, Otroški oddelek 
3. Nataša Pinter, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

20 LET
1. Melita Rošer, Urgentni oddelek
2. Brigita Vodeb, Služba zdravstvene nege

30 LET
1. Lijana Kavčič, Oddelek za sistemske in presnovne 

bolezni
2. Neža Ratej, Kuhinja
3. Silvester Skutnik, Služba za investicije, preskrbo in 

vzdrževanje 
4. Ivan Žuran, Oddelek za sistemske in presnovne bo-

lezni

Vsem jubilantom čestitamo!

MEDICINSKA STROKA

Evropski.internist.-.poslanstvo.
in.poklicni.izzivi
V sodobnih družbah, za katere so značilni spremenjen na-
čin življenja, starajoče se prebivalstvo in pojav različnih kro-
ničnih in zapletenih obolenj, imajo internisti temeljno vlogo 
v delovanju zdravstvenih sistemov. Poleg neposrednega 
dela z bolnikom je vse večji delež internistovega delovne-
ga časa usmerjen v izmenjavo mnenj s strokovnjaki ostalih 
medicinskih področij, v svetovanje bolnikom in upravljanje 
zdravstvenih sistemov. Za takšen način dela še zdaleč ne 
zadostuje več samo znanje klinične medicine, ampak se  
postavljajo pred nas zahteve po obvladovanju komunikacij-
skih veščin, ponovnem premisleku o poklicnem poslanstvu 
in po poseganju na področje organizacije in upravljanja.
Razvoj tehnologije, zahteve trga in prodor tržnih načel v 
procese zdravljenja, nepravična porazdelitev zdravstvenih 
potencialov, globalizacija in grožnje z bioterorizmom po-
stavljajo internista v položaj, v katerem težko hkrati izpolnju-
je svoje osnovno poslanstvo, tj. skrb za bolnika na eni strani 
in vse večje zahteve družbe po racionalizacijah na drugi. 

Teh izzivov sta se zavedali evropsko in ameriško združenje 
za interno medicino ter pripravili predloga priporočil za na-
daljnje izobraževanje internistov in deklaracijo o vrednotah 
zdravniškega poklica. V pričujočem sestavku povzemam 
najpomembnejša sporočila obeh dokumentov. 
 Področja, na katerih deluje internist v sodobni družbi, torej 
ne obsegajo samo neposrednega dela z bolnikom, pač pa 
neprestano bogatenje in vsakodnevno rabo medicinskega 
znanja, veščine komuniciranja, sprotno samopreverjanje 
poklicnih zavez, organizacijo in načrtovanje zdravstvenih 
procesov ter poučevanje in raziskovanje. 
Temeljno področje, ki mu je zavezan vsak internist, je 
neposredno delo z bolnikom. Pregled bolnika, izbira dia-
gnostičnih postopkov, potrjevanje diagnoze in načrtovanje 
zdravljenja so tako zapleteni miselni procesi, da je v vsa-
kem trenutku zanje potrebno tudi obvladovanje področij, ki 
sem jih navedel v uvodu. Brez temeljitega znanja klinične 
medicine, ki obsega tako temeljno znanje interne medicine 

ŠALE

NATAKAR
Natakar leži na operacijski mizi. Pravkar ga je pripeljal 
reševalni avto. Mimo natakarja pride doktor, ki je 
natakarja na videz poznal iz sosednje gostilne.
“Pomagajte mi, doktor!” zaječi natakar.
“Se opravičujem, toda to ni moja miza. Moj kolega 
pride takoj.”

POMEN
Nevrotik je tisti, ki gradi gradove v oblakih.
Psihotik je tisti, ki tam živi.
Psihoterapevt je tisti, ki pobira najemnino.
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kot razumevanje znanstvenih podlag za nastanek teh spo-
znanj, večine postopkov pri neposredni obravnavi bolnikov 
ne moremo uspešno izpeljati. Ko smo postavljeni pred nalo-
go, da bolnika in njegove svojce obvestimo o vrsti obolenja, 
o izgledih za njegovo ozdravitev ali morda najhuje – o  brez-
izhodnosti stanja, se soočamo s potrebo po obvladovanju 
komunikacijskih veščin. Slednje so nam v pomoč tudi pri 
izmenjavi mnenj z drugimi medicinskimi strokovnjaki.
Najpomembnejša vprašanja, ki se nam zastavljajo pred-
vsem pri neposrednem obravnavanju bolnikov, pa so ne-
dvomno tista, ki se soočajo z načeli  naše poklicne etike.  
Prav zaradi pomembnosti teh načel in njihove vloge v raz-
merju do družbe bom preostanek sestavka namenil njiho-
vi podrobnejši osvetlitvi. Ne glede na kulturne, socialne in 
ekonomske razmere so osnovna načela, ki so temeljna za 
opravljanje  zdravniškega poklica,  povsod enaka.
- Načelo prednosti bolnikove dobrobiti: načelo temelji 
na odločitvi, da zdravnik služi bolnikovim interesom, in da 
noben vpliv, bodisi tržni, socialni ali administrativni ne sme 
porušiti tega temeljnega odnosa zdravnik – bolnik. 
- Načelo bolnikove nedotakljivosti: zdravniki smo dolžni bol-
nikom pojasniti vse o njihovem stanju in o možnih načinih 
zdravljenja. Odločitev, ki jo je na podlagi takšnega pojasnila 
sprejel bolnik, je potem za zdravnika zavezujoča. Zdravnik 
sme ukrepati drugače le, če so bolnikove zahteve v ne-
skladju z etičnimi načeli, ali če zahteva postopke, ki niso v 
skladu z znanstveno utemeljeno prakso.
- Načelo socialne pravičnosti:  zdravniki se moramo zav-
zemati za pravičnost v zdravstvenem sistemu, vključujoč 
tudi pravično razporeditev razpoložljivih virov. Zavzemamo 
se  za odpravo diskriminacije pri zdravljenju na podlagi ras-
nih, socialnih, etničnih, verskih in vseh drugih razlikovanj.
Za izpolnjevanje teh načel smo zavezani k izpolnjevanju vr-
ste poklicnih zavez, ki temeljijo na osebni opredelitvi vsake-
ga posameznega zdravnika in zdravniškega združenja kot 
predstavnika zdravništva v posamezni državi. Večino zavez 
sicer zajema že vsem dobro znana Hipokratova prisega, 
tukaj predstavljamo le njeno posodobljeno različico.
- Zaveza k poklicni neoporečnosti: zdravniki se zavezu-
jemo k vseživljenjskemu učenju in izpopolnjevanju veščin 
za obravnavanje bolnikov. Še več: zdravniki se moramo 
zavzemati za takšne delovne razmere, ki nam omogočajo, 
da dosežemo ta cilj.
- Zaveza k odkritosti do bolnika: zdravniki se zavezuje-
mo, da bomo bolniku odkrito in iskreno pojasnili vse v zvezi 
z njegovo boleznijo in da bomo vse postopke izvedli z nje-
govo zavestno privolitvijo. Dolžni smo pojasniti, da se lahko 
zgodijo tudi napake in škoda v procesu zdravljenja. Če se 
to zgodi, smo bolnika o napaki dolžni nemudoma obvestiti. 
Če tega ne storimo, namerno tvegamo porušenje zaupanja 
med bolnikom in zdravnikom ter med zdravnikom in družbo. 
Napaka naj predstavlja podlago za analizo in za prepreče-
vanje ponovitev takšnih dogodkov.
- Zaveza k zaupnosti bolnikovih podatkov: bolnikove po-
datke, ki smo jih pridobili v procesu obravnave, smo dolžni 
strogo varovati. Zlasti je to pomembno danes, ko so mož-
nosti razširjanja informacij neomejene. Zdravniki smo sicer 

včasih prisiljeni prekršiti to načelo, in sicer v primerih, ko na 
ta  način  preprečimo širšo družbeno škodo.
- Zaveza za vzdrževanje ustreznega odnosa zdravnik-
bolnik: ranljivost tega razmerja in podrejenost bolnika nam 
nalagata, da se izognemo kakršnemukoli izkoriščevalske-
mu odnosu do bolnika.
- Zaveza za izboljšanje kakovosti obravnave: zdravniki 
smo zavezani k neprestanemu izboljšanju kakovosti obra-
vnave bolnikov. Ta skrb mora biti naravnana v najbolj smo-
trno in varno uporabo razpoložljivih virov. Dolžni smo se kot 
posamezniki in v zdravniških združenjih zavzemati za ne-
pretrgano izboljšanje kakovosti obravnave. 
- Zaveza za izboljšanje dostopnosti do zdravniške oskr-
be: zdravniki se zavezujemo, da se bomo zavzemali za 
takšen zdravstveni sistem, ki bo vsem bolnikom omogočal 
enako dostopnost do ustrezne stopnje zdravstvene oskrbe. 
To velja tako za postopke preventivne in socialne medicine 
kot za vsakega zdravnika posameznika.
- Zaveza zavzemanja za pravično razporeditev virov: pri 
obravnavi vsakega posameznega bolnika moramo upošte-
vati načelo stroškovne učinkovitosti. Na ta način  prihranimo 
sicer omejene vire za obravnavo drugih bolnikov. Izogiba-
mo se odvečnih postopkov, za katere ni dokazov, da ugod-
no vplivajo na izid zdravljenja, zahtevajo pa veliko dodatnih 
virov. To zavezo moramo spoštovati tudi pri vse pogostejših 
zahtevah bolnikov po novih diagnostičnih postopkih. 
- Zaveza k razvijanju medicinske znanosti: obravnava 
bolnikov temelji na sodobnih znanstvenih spoznanjih in na 
zdravnikovih osebnih izkušnjah. Zdravniki se zavzemamo 
za raziskovanje in razvoj znanstvenih temeljev  medicinskih 
znanj. Vsak zdravnik je dolžan po svojih zmožnostih pri-
spevati k temu razvoju, okolje, v katerem deluje, pa mu je 
dolžno takšno udejstvovanje omogočiti.
- Zaveza k odpravljanju konflikta interesov: dandanes 
so pred zdravnike postavljene številne pasti, ki vplivajo na 
njihov ekonomski položaj in osebni razvoj. Sklepanje kom-
promisov na poklicnem področju zaradi različnih razmerij s 
proizvajalci, dobičkonosnimi organizacijami, zavarovalnica-
mi in proizvajalci zdravil predstavlja vsakodnevno grožnjo 
za poklicno enovitost zdravnika. Zavezujemo se, da bomo 
na vse te odklone opozarjali, zlasti pa se bomo izogibali 
sprejemanju znanstvenih zaključkov pod vplivom teh raz-
mer.  
- Zaveza k poklicni odgovornosti: zdravniki se zavezu-
jemo, da bomo v korist bolnikov med seboj sodelovali in 
upoštevali mnenja drugih, se zavzemali za lastno poklicno 
neoporečnost in opozarjali na slabosti drugih zdravnikov. 
Zavzemamo se za načine, s katerimi zdravniki neprestano 
preverjamo svojo poklicno držo.
Pred nami je skupek zavez oz. nekakšna samopredstavitev 
poklica zdravnika. Je temelj za pogodbo z družbo, ki od nas 
vse več zahteva, ne da bi se zavedala, da to razmerje za-
hteva tudi vse več obojestranskih obveznosti. Ob njihovem 
doslednem izpolnjevanju bo imel največjo korist   tisti, ki mu 
je naš poklic posvečen: bolnik.
In namesto zaključka: priznati moramo, da se veliko za-
vez, ki so lastne našemu poklicu, niti ne zavedamo. V preo-



20

Splošna bolnišnica Celje

bilici dela prepuščamo skrb zanje drugim, ki pa so ponavadi 
slabi skrbniki. Zato moramo sodelovati tudi pri upravljanju 
in pokončno zagovarjati tiste odločitve, ki so usmerjene za 
izpolnitev treh osnovnih načel: dobrobit bolnika, nedotak-
ljivost bolnika in socialna pravičnost. To velja tudi za od-

Načrtovanje.stomatoloških.in.
oralnih.kirurških.posegov.pri.
bolnikih.s.protikoagulantnim.
zdravljenjem

Franci Pavlovič, prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, prim. 
doc. dr. Danijel Žerdoner

Na letošnjih, po vrsti že štirinajstih dnevih celjskega 
zobozdravstva, se je 15. februarja v Narodnem domu v 
Celju zvrstilo osem predavanj. Kar pet predavateljev je bilo 
iz naše bolnišnice in njihovi prispevki so bili objavljeni v 
Zobozdravstvenem občasniku. 

pripraviti, pred bolj invazivnimi stomatološkimi posegi 
pa je potrebno tudi skrbno načrtovanje oz. premoščanje 
protikoagulacijskega zdravljenja. Vemo pa, da so med vsemi 
kirurškimi posegi prav stomatološki najpogostejši. Danes 
ni več preprosto uravnotežiti in preprečiti tako možnosti 
krvavitve ob in po posegu, kot tudi možnosti trombembolije 
pred posegom in po njem. 
Pri zelo ogroženih bolnikih protikoagulacijskega, kakor 
tudi protiagregacijskega zdravljenja ne smemo nikdar 
omalovaževati ali ga zaradi nevarnosti krvavitve pred 
zahtevnejšimi in obsežnimi posegi celo povsem opustiti. 

Protikoagulacijsko zdravljenje, v praksi najpogosteje s 
kumarini, tj. tabletami varfarin (marivarin, sintrom) in 
redkeje s parenteralnimi heparinskimi zdravili, poveča 
tveganje za krvavitev v času invazivnih posegov. Ukinitev 
protikoagulacijskega zdravljenja pa poveča tveganje za 
arterijsko ali vensko trombembolijo, zato moramo tovrstno 
zdravljenje tudi pri stomatoloških in oralno kirurških posegih 
skrbno načrtovati. Pri pripravi bolnika na načrtovane in 
nujne posege moramo upoštevati priporočila tako glede na 
tveganje za krvavitev ob posegu kot glede na indikacijo za 
protikoagulacijsko zdravljenje. Majhne posege opravimo 
brez ukinitve protikoagulacijskega zdravljenja. Pri velikih 
posegih kumarine začasno opustimo, premostitveno 
zdravljenje z nizkomolekularnim heparinom v terapevtskih 
odmerkih pa uvedemo le pri bolnikih z velikim tveganjem 
za trombembolijo. 
Tveganje za krvavitev v času invazivnih stomatoloških in 
oralnih kirurških posegov je povečano tudi pri bolnikih z 
antiagregacijskim zdravljenjem. Najpogosteje uporabljena 
zdravila, ki zavirajo agregacijo trombocitov, so aspirin, 
klopidogel (plavix, zyllt) in tiklopidin (tagren). Omenjena 
zdravila so nepogrešljiva v primarni in sekundarni preventivi 
srčnega infarkta, perifernih žilnih obolenj, cerebrovaskularnih 
obolenj, pri zdravljenju akutnega koronarnega sindroma in 
po posegih na koronarnem in perifernem žilju. 
Tveganje za krvavitve ob posegih pa lahko predstavljajo 

Celjski maksilofacialni kirurgi, predvsem vabljeni profesor 
dr. Žerdoner, so me sredi lanskega leta zaprosili, da na 
letošnjem CEDENS-u izjemoma predstavimo neinfektološko 
temo, ki je v zobozdravstvu vedno bolj aktualna.  
Danes je v Sloveniji namreč že okoli 35.000 bolnikov, 
ki morajo redno peroralno jemati protikoagulantna 
kumarinska zdravila in še skoraj dvakrat toliko, ki jemljejo 
protiagregacijska zdravila (aspirin, plavix, itd.). Večinoma 
gre za bolnike, starejše od 70 let, ki zaradi spremljajočih 
bolezni jemljejo tudi številna druga zdravila. Najpogostejše 
indikacije za protikoagulacijsko zdravljenje so atrijska 
fibrilacija, umetne zaklopke in venska trombembolija. 
Populacija bolnikov s protikoagulantnimi in protiagregacijskimi 
zdravili predstavlja vedno večji problem tudi že v sleherni 
zobozdravstveni ambulanti. Na te bolnike se moramo 

ločitve o postopkih, ki nas silijo v nepotrebno administriranje 
brez koristi za bolnika in brez vpliva na pravičnejšo razdeli-
tev virov. V bodoče jih bomo presojali po teh načelih.

Mag. Ivan Žuran, dr. med.
Odelkek za sistemske in presnovne bolezni
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zlasti v kombinaciji z antiagregacijskimi zdravili tudi 
nesteroidna protivnetna zdravila, nekatera protimikrobna 
sredstva in kortikosteroidi. 
Zelo ogroženi bolniki imajo antiagregacijska zdravila 
pridružena protikoagulacijskemu zdravljenju. Opustitev 
teh zdravil, zlasti pred manj tveganimi posegi, je lahko 
brez posveta z družinskim zdravnikom ali/in hematologom 
tudi usodna. Pri teh bolnikih je zato pogosto potrebna 
hospitalizacija. 

VRSTE STOMATOLOŠKIH IN 
ORALNOKIRURŠKIH POSEGOV TER 
TVEGANJE ZA KRVAVITEV

Manjši posegi so posegi z majhnim tveganjem za 
krvavitev: enostavni stomatološki kirurški posegi, predvsem 
enostavne ekstrakcije do štirih zob, punkcije bezgavk, 
čiščenje zobnega kamna, incizije abscesov…
Srednje veliki posegi so posegi z zmernim tveganjem za 
krvavitev: gingivoplastika, paradontološki posegi...   
Veliki posegi so posegi z velikim tveganjem za krvavitev: 
zapleteno izdrtje enega ali več zob, enostavno izdrtje več kot 
štirih zob, zlasti molarov, apikotomije, biopsije, vstavljanje 
in odstranjevanje zobnih implantatov ter vsi oralnokirurški 
in maksilofacialni posegi.

INDIKACIJE ZA PROTIKOAGULACIJSKO 
ZDRAVLJENJE IN TVEGANJE ZA 
TROMBEMBOLIJO 

Bolniki so v času, ko zaradi posega ne dobivajo 
protikoagulacijskih sredstev, izpostavljeni tveganju za 
trombembolijo. 
Tveganje za arterijsko trombembolijo je pred posegom in 
po njem enako, morebitni arterijski trombembolični dogodek 
pa povezujejo z 20 % smrtnostjo. 
Bolniki z zmernim do srednje velikim tveganjem za arterijsko 
trombembolijo (< 5 % letno) so bolniki s paradoksnimi 
embolizmi in bolniki z nevalvularno atrijsko fibrilacijo (AF) z 
manj kot tremi dejavniki tveganja za arterijsko embolijo (že 
prebolela arterijska embolija, srčno popuščanje, arterijska 
hipertenzija, sladkorna bolezen, starost nad 75 let). 
Bolniki z velikim tveganjem za arterijsko trombembolijo 
(5-10 % letno) so bolniki z AF s tremi ali več dejavniki 
tveganja za arterijsko embolijo in bolniki z AF po prebolelem 
možganskožilnem dogodku, tj. cerebrovaskularni inzult/
tranzitorna ishemična ataka (CVI/TIA). 
Bolniki z zelo velikim tveganjem za arterijsko trombembolijo 
(>10 % letno) so bolniki z umetnimi srčnimi zaklopkami, AF 
s pridruženo mitralno stenozo, AF in prebolelim  CVI/TIA 
oziroma arterijsko embolijo v zadnjih treh mesecih in bolniki 
z antifosfolipidnim sindromom, ki so že imeli arterijsko 
embolijo. 

Tveganje za vensko trombembolijo je po večjem posegu 
približno stokrat večje kot pred njim, morebitni venski 
trombembolični dogodek pa povezujejo s 6 % smrtnostjo. 
Bolniki z velikim tveganjem za vensko trombembolijo (< 10 
% mesečno) so bolniki 3 do 6 mesecev po venski trombozi 
(VT) in več kot 6 mesecev po življenje ogrožajoči pljučni 
emboliji (PE) ter bolniki več kot 6 mesecev po VT in/ali PE, 
če gre za ponovne venske trombembolizme oziroma je 
pridružena rakava bolezen. 
Bolniki z zelo velikim tveganjem za vensko trombembolijo (> 
10 % mesečno) so bolniki do tri mesece po VT oziroma do 6 
mesecev po PE in bolniki z antifosfolipidnim sindromom, ki 
so že imeli vensko trombembolijo. 

PRIPRAVA NA MANJŠI PREDVIDENI ALI NUJNI 
POSEG

Protikoagulacijskega zdravljenja ne ukinjamo. Pri bolnikih 
z oralnim protikoagulacijskim zdravljenjem določimo INR 
(mednarodno umerjeno razmerje) in odmerek kumarinov 
prilagodimo tako, da poseg opravimo pri INR 2,0 do 2,5. 
Pri bolnikih, ki jemljejo nizkomolekularni heparin (NMH) v 
terapevtskih odmerkih, pa je poseg najprimerneje opraviti, 
ko je od zadnjega odmerka NMH minilo 6 do 8 ur pri 
dvakrat dnevnem in 12 ur pri enkrat dnevnem odmerjanju. 
Pri bolnikih, ki dobivajo standardni heparin, odmerek 
prilagodimo tako, da je aktivirani parcialni tromboplastinski 
čas (aPTČ) na spodnji meji terapevtskega območja. 
Priporočajo, da pred tem pripravimo oboperativni protokol: 
anamnestična ocena ogroženosti, uporaba atravmatske 
operativne tehnike z dobro lokalno hemostazo in morebitna 
uporaba lokalnih hemostatikov (krpice trombina – surgicel, 
oksidirana celuloza, traneksemična kislina, klorheksidin, 
epsilon amino-kapronska kislina…) ter skrben pooperativni 
nadzor. 

PRIPRAVA NA VELIK PREDVIDENI POSEG

Velike posege opravimo po predhodni ukinitvi 
protikoagulacijskega zdravljenja, zato se takim posegom 
praviloma izogibamo v prvem mesecu po arterijskem 
oziroma v prvih treh mesecih po VT ali PE. Če je poseg 
nujen že v prvem mesecu po VT ali PE, priporočajo pred 
posegom vstavitev filtra v spodnjo votlo veno. 

Bolniki z oralnim protikoagulacijskim 
zdravljenjem 

Kumarine ukinemo štiri dni pred posegom. Dan pred 
posegom preverimo INR. Po posegu uvajamo kumarine 
glede na tveganje za krvavitev oziroma takrat, ko to dopušča 
hemostaza. Pri tem bolniki, ki so hospitalizirani, v obdobju, 
ko je INR pod ciljnim območjem, dobivajo NMH v zaščitnih 
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odmerkih. Izjema so bolniki z zelo velikim tveganjem za 
trombembolični dogodek, pri katerih se ob opustitvi kumarinov 
odločimo za premostitveno zdravljenje z NMH v terapevtskih 
odmerkih. NMH je za to indikacijo vsaj enako učinkovit in 
bolj praktičen kot standardni heparin. Uvedemo ga, ko je 
INR pod ciljnim območjem za posamezno indikacijo. Zadnji 
odmerek NMH bolnik dobi najmanj 12 ur pred posegom pri 
dvakrat dnevni oziroma najmanj 24 ur pred posegom pri 
enkrat dnevni aplikaciji. Pri zelo ogroženih poseg opravimo 
pri INR < 1,3, pri zmerno ogroženih pri INR < 1,5. Če je INR 
> 1,5, priporočajo 1 mg vitamina K p. o. Po posegu uvajamo 
varfarin (dvakratni normalni odmerek) pri zmerno ogroženih 
za krvavitev na dan posega, pri zelo ogroženih pa naslednji 
dan. NMH uvajamo glede na tveganje za krvavitev oziroma 
takrat, ko to dopušča hemostaza. Do uvedbe terapevtskih 
odmerkov bolniki dobivajo zaščitne odmerke NMH; prvi 
zaščitni odmerek dobijo 12 do 24 ur po posegu. Praviloma 
po posegu dajemo NMH v deljenih terapevtskih odmerkih 
(dvakrat dnevno). NMH ukinemo, ko je INR v ciljnem 
območju za posamezno indikacijo. Pri bolnikih s pomembno 
ledvično okvaro odmerke NMH prilagodimo. 

PRIPRAVA NA VELIK NUJNI POSEG

Pri bolnikih z oralnim protikoaguacijskim zdravljenjem 
kumarine ukinemo in določimo INR. Učinek kumarinov 
zavremo z vitaminom K (Konakion® 2 do 5 mg peroralno 
ali intravensko, dokler ne dosežemo INR<1,5). Pri zelo 
nujnih posegih, ki morajo biti opravljeni v manj kot 24 urah, 
bolnik dobi 10 mg vitamina K intravensko, če je potrebno pa 

tudi svežo zmrznjeno plazmo (20 ml/kg TT). Pri življenjski 
ogroženosti razmislimo o uporabi koncentriranega 
protrombinskega kompleksa (50 E/kg TT) oziroma 
rekombinantnega faktorja VIIa (90 ug/kg TT). Pri bolnikih, 
zdravljenih s terapevtskimi odmerki heparina, le-tega takoj 
ukinemo. Če je potrebno, bolnik dobi protamin sulfat, 
tako da dosežemo aPTČ, ki ne presega 1,5-kratne srednje 
normalne vrednosti (okoli 80 sekund). Pri tem je pomembno 
vedeti, da protamin sulfat dobro zavira učinek standardnega 
heparina, učinek NMH pa le delno. 

ZAKLJUČEK

Pri bolnikih, ki dobivajo protikoagulacijska sredstva, pred 
vsakim posegom ocenimo tveganje za krvavitev in tveganje 
za trombembolijo. Manjše posege lahko opravimo brez 
ukinitve zdravljenja. Pri velikih posegih kumarine začasno 
opustimo, premostitveno zdravljenje z nizkomolekularnim 
heparinom v terapevtskih odmerkih pa uvedemo le pri 
bolnikih z velikim tveganjem za trombembolijo. 
Izvajanje protikoagulacijskega zdravljenja je danes še 
vedno zapleteno in pogosto zahteva hospitalizacijo ter  
posvet s hematologom. Izboljšanje obetajo prvi sintetični 
pentasaharidi, ki specifično zavirajo aktivirani faktor 
X (preparata fondaparinux, idraparinux) in selektivna 
protitrombotična zdravila (preparat ximelagatran). Omenjena 
zdravila bodo varnejša in enostavnejša pri odmerjanju.  
Ob koncu se želim zahvaliti cenjenemu kolegu mag. Ivanu 
Žuranu za njegovo strokovno pomoč in nasvete pri snovanju 
našega prispevka. 

Premoščanje protikoagulacijskega zdravljenja 
pri zelo ogroženih bolnikih z zahtevnimi posegi
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Priprava na velik poseg pri bolniku s tveganjem za vensko trombembolijo  
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 ZMERNO ZMERNO  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

VELIKO
3 do 6 mesecev po VT 
6 mesecev po življenje 

ogrožajoči PE 
6 mesecev po VT in/ali PE, 
če gre za ponovne dogodke 
ali sočasno maligno bolezen 

ZELO VELIKO
3 mesece po VT 
6 mesecev po PE 

antifosfolipidni sindrom po 
VT/PE 

 

opustitev varfarina  
opustitev varfarina 
terapevtski odmerki 

NMH ob INR <2,0/2,5 

tveganje 
za 

krvavitev 
po posegu 

tveganje 
za 

krvavitev 
po posegu 

poseg ob INR < 1,3 
varfarin dan po posegu 

terapevtski odmerki NMH 
24 od 48 ur po posegu, 
dokler ni INR>2,0/2,5 

poseg ob INR<1,5 
varfarin na dan posega 

terapevtski odmerki 
NMH 12 do 24 ur po 

posegu, dokler ni INR> 
2,0/2,5 

Tveganje za vensko trombembolijo 

 

 

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

prim. doc. dr. Danijel Žerdoner, dr. med.,
Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo

Franci Pavlovič, dr. med.

Legenda: 

VT – venska tromboza 
PE – pljučna embolija
NMH – nizkomolekularni heparin
 (dalteparin, tj. fragmin, enoksaparin,
 tj. clexane, nadroparin, 
tj. fraxiparine oz. fraksiparine forte)
AFS – antifosfolipidni sindrom   
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Funkcionalna.endoskopska.
kirurgija.obnosnih.votlin
Maribor,.18...in.19..1..2008

Ideja o uporabi endoskopov v kirurgiji obnosnih votlin sega 
v leto 1901, ko je Hirschmann uporabil tedanji cistoskop za 
preiskavo maksilarnega sinusa. S tehnološkim razvojem 
sodobnih endoskopov na temelju dela angleškega fizika 
Johna Hopkinsa pa so se endoskopske kirurške tehnike 
posegov v obnosnih votlinah razvile do metod, ki jih 
poznamo danes, ko uporabljamo tanke, visoko ločljive 
endoskope, kamere, monitorje, posebne instrumente in 
v zadnjem času tudi računalniško vodene sisteme za 
anatomsko navigacijo. Pionirji na tem področju so Wigand 
in Stamberger iz Gradca ter Hossemann iz Erlagena. Z deli 
prof. Drafa iz Fulde in prof. Castelnuova iz Vareseja pa se 
endoskopska kirurgija obnosnih votlin širi tudi v področje 
nevrokirurgije s posegi v sprednji lobanjski kotanji in obsega 
tako endoskopsko kirurgijo obnosnih votlin pri zdravljenju 
kroničnih vnetij kot tudi kirurgijo tumorjev v obnosnih 
votlinah. Na podlagi dognanj o patofiziologiji vnetij obnosnih 
votlin danes govorimo o Funkcionalni endoskopski kirurgiji 
obnosnih votlin (FESS – kratica za Functional Endoscopic 
Sinus Surgery ).

Prof. P. Castelnuovo

Prof. H. Stammberger

Učna delavnica

Razvoju FESS je sledila tudi ORL stroka v Sloveniji in tudi 
naš oddelek z uvedbo endoskopskih posegov v obnosnih 
votlinah konec osemdesetih let prejšnjega stoletja. Poleg 
sledenja sodobnim kirurškim tehnikam poizkušamo 
strokovnim trendom slediti tudi s posodobitvami opreme v 
okvirih danih možnosti.

Oddelek za ORL in MFK UKC Maribor je v sodelovanju z MF 
Maribor pod glavnim pokroviteljstvom družbe Storz priredil 
Učno delavnico endoskopske kirurgije obnosnih votlin, ki 
je potekala 18. in 19. januarja 2008 v predavalnici UKC 
Maribor in v prostorih Inštituta za anatomijo MF Maribor. 
Predavanj in tečaja sva se z našega oddelka udeležila M. 
Kolar, dr. med., specialist ORL in M. Delakorda, dr. med., 
specializant ORL. Mag. B. Kroflič, dr. med., specialist ORL,  
se je udeležil le predavanj.
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Pogled skozi endoskop proti ustju frontalnega sinusa

Zunanji pristop do etmoida

V teoretičnem delu tečaja smo z zanimanjem poslušali 
predavanja vodilnih evropskih strokovnjakov s tega 
področja. Prof. Draf je z izjemnim občutkom za prenos 
znanja na mlajše kolege predaval o kirurškem zdravljenju 
bolnikov z aspirinsko intoleranco, o endoskopski kirurgiji 
frontalnega recesusa, mukokelah in ob zaključku podal 
misli o mejah endoskopske endonazalne kirurgije. Slišali 
smo poučna predavanja prof. Castelnuova o zapleteni 
anatomiji obnosnih votlin, poznavanje katere je za kirurga 
temeljnega pomena, o indikacijah za kirurško zdravljenje 
kroničnega rinitisa in o endonazalni endoskopski kirurgiji 
tumorjev obnosnih votlin, ki pa se je po doktrini lotevajo 
le za to najbolje usposobljeni centri. S svojimi predavanji 
nas je počastil tudi eden pionirjev FESS, prof. Stamberger, 
ki je govoril o temeljnih patofizioloških principih nastanka 
kroničnih vnetij obnosnih votlin in reševanju kirurških 
zapletov FESS.

Tečaj je potekal po predavanjih. Opremo: endoskope, 
kamere, monitorje in inštrumente je priskrbela družba Storz. 
Učili smo se na odličnih anatomskih preparatih kadaverskih 
glav, ki so jih priskrbeli kolegi ORL oddelka v Mariboru s 
sodelovanjem Anatomskega inštituta MF v Mariboru. Pri delu 
smo bili razporejeni v pare, demonstracija pa je potekala na 
velikem video zaslonu, ki je bil opremljen tudi s sistemom 
za anatomsko navigacijo. Pod neposrednim mentorstvom 
zgoraj  omenjene trojice priznanih strokovnjakov so nam pri 
delu bili v pomoč tudi starejši slovenski kolegi z bogatimi 
izkušnjami. Osvojili smo praktično znanje osnov FESS: 
postopek izvedbe srednje meatotomije, etmoidektomije 
in sfenoidotomije s paraseptalnim in transmeatalnim 
pristopom. Naslednji dan smo se učili še naprednih tehnik 
FESS in sicer endoskopsko kirurgijo frontalnega recesusa 
in dekompresijo orbite.

Poleg izjemno dobro organiziranega tečaja in teoretičnih 
predavanj so se gostitelji izkazali tudi z družabnim 
zaključkom tečaja z večerjo in kulturnim programom v  
hotelu Piramida.

Poglobljena teoretična in na novo osvojena praktična znanja 
že s pridom uporabljamo tudi pri zdravljenju pacientov na 
Oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo. 
Tako nastaja zagnan in strokovno dobro usposobljen tim 
kirurgov, ki se medsebojno dopolnjujejo in svoje izkušnje 
prenašajo na mlajše kolege.

Matej Kolar, dr. med.                                                      
Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

ŠALE

NAJBOLJŠI KIRURGI
Američan in Rus sta se prepirala, kje imajo boljše 
kirurge. Rus je rekel:
“Pri nas je nekdo v prometni nesreči izgubil oči. Kirurgi 
so mu znova vstavili oči, sestavili živce in žile in človek 
ponovno vidi.”
Nato se je oglasil Američan:
“Pri nas pa je nekdo v prometni nesreči izgubil roko. 
Ker je niso več našli so mu namesto dlani prišili kravje 
vime. Ko je ozdravil je lahko igral violino, pa še 45 
litrov mleka dnevno je pomolzel.”
“Kdo je pa že kaj takega videl!” je nejeverno dejal Rus.
“Tisti Rus, ki ste mu vstavili oči!”

POBEG
“Zakaj si pobegnil iz operacijske dvorane?”
“Slišal sem sestro, ki je rekla: “Brez skrbi, ta operacija 
je čisto enostavna!”
“No, in?”
“Ona je to rekla kirurgu!”
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Anonimno,.brezplačno.in.
prostovoljno.testiranje.na.
okužbo.z.virusoma.hepatitisa.
B.in.C.ter.HIV.v.Sloveniji
Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu, 
tj. 1. decembru, je v sedmih slovenskih 
zdravstvenih ustanovah pod okriljem 
Klinike za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja UKC Ljubljana in s 
podporo farmacevtske družbe Schering 
Plough od 3. – 7. 12. 2007 potekalo 
brezplačno, anonimno in prostovoljno 
testiranje na okužbo z virusoma 
hepatitisa B (HBV) in C (HCV) ter HIV 
v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, 
Novem mestu, Kopru, Kranju in Celju. 
V Evropi predvidevajo, da blizu 50 % 
oseb, okuženih s HIV, ne ve za svojo 
okužbo. Kljub temu, da se v primerjavi z 
razvitim svetom pri nas testira relativno 
manj oseb, je v Sloveniji ta delež, 
sodeč po presejalnih epidemioloških 
testiranjih, precej manjši, vendar 
še vedno prevelik. V zadnjih letih 
opažamo porast primerov okužbe s 
HIV. Letno na novo odkrijemo več kot 
30 okuženih oseb. Približno polovica 
odkritih ima zgodnjo okužbo (od enega 
leta po primarni okužbi), ostali pa so 
okuženi več let in imajo pogosto že 
simptome. Številne bolnike odkrijemo 
šele v obdobju poznih zapletov 
bolezni (obdobje aidsa). Pogosto jih 
pred nami, infektologi, pregledajo že 
številni zdravniki različnih specialnosti 
(v povprečju dva do trije zdravniki), ki 
okužbe ne prepoznajo. Pri tem pogosto 
delajo številne nepotrebne invazivne 
preiskave in se izpostavljajo morebitni 
okužbi. Okužba pri bolnikih ostane 
prikrita, napreduje, poleg tega pa jo 
lahko prenesemo na druge osebe. 
Predvsem je pomembno, da izbrani 
zdravnik pri svojem bolniku upošteva 
tudi epidemiološke okoliščine, tj. 
tvegano vedenje, potrebno pa je 
poznati tudi »indikatorske bolezni« oz. 
»indikatorske simptome in znake« za 

aids ter bolezni, ki opredeljujejo aids.  
Sicer pa je znano, da stroške 
testiranja na HIV v celoti krijejo 
sredstva obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. 
Danes na svetu živi že preko 33 
milijonov ljudi, okuženih z virusom HIV. 
Samo v lanskem letu se je z virusom 
HIV v svetu na novo okužilo 2,5 
milijona ljudi, 2,1 milijon jih je zaradi 
njega umrlo. 
Lani je bilo iz 48 evropskih držav 
prijavljenih blizu 87.000 na novo odkritih 
okužb s HIV, največ iz Vzhodne Evrope. 
Kljub temu pa je največja obolevnost 
v sosednji Italiji in Španiji (približno 1 
oseba na 1000 prebivalcev).  
Od l. 1986 do danes je bilo po podatkih 
Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) 
v Sloveniji odkritih skupno 350 novih 
primerov okužbe s HIV, od tega je 137 
okuženih zbolelo za aidsom in med 
njimi je 78 oseb umrlo.  
V celjski regiji je bilo v tem obdobju 
odkritih 30 oseb, večinoma moških, 
okuženih z virusom HIV. Od 12 
prijavljenih bolnikov z aidsom jih je 9 
umrlo. Pred nedavnim smo aids odkrili 
pri ženski iz okolice Celja, ki dejavnikov 
tveganja za to bolezen v anamnezi ni 
navajala!
Relativno nizka obolevnost za aidsom 
in umrljivost bolnikov s to diagnozo sta 
v zadnjih letih predvidoma posledica 
dobre dostopnosti do zelo kakovostnega 
zdravljenja okužbe s HIV, skupaj z 
visoko aktivnim protiretrovirusnim 
zdravljenjem. 
V času testiranja na HCV, HBV in 
HIV, med 3. in 7. 11. 2007, med 1340 
testiranci okužbe s HIV nismo odkrili. Pri 
24 bolnikih pa smo ugotovili protitelesa 
proti HCV in pri treh okužbo s HBV. 
Ena bolnica s HBV okužbo je bila med 

39 testiranci odkrita tudi na Oddelku za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja 
v Celju. 
V oktobrski slovenski akciji ob 
Svetovnem dnevu boja proti hepatitisu 
C, v kateri je bilo testiranih 620 
prostovoljcev, od tega 39 iz Celja, je 
bilo pozitivnih 12 (1,9 %) oseb, od tega 
tudi ena iz Celja. 
Ko smo analizirali razloge za relativno 
majhno število preiskanih prostovoljcev 
iz Celja na anonimnem testiranju 
na okužbo z virusom HIV, smo kot 
najresnejšo možno razlago upoštevali 
že 12-letno redno anonimno in strogo 
zaupno tovrstno testiranje prostovoljcev 
v ambulanti Zavoda za zdravstveno 
varstvo v Celju. V zadnjih letih izvajajo 
testiranje dvakrat tedensko, to je ob 
torkih in sredah med 10. in 12. uro.  
Doslej je bilo pregledanih preko 2500 
prostovoljcev, pri katerih so v devetih 
primerih odkrili navzočnost virusa HIV v 
krvi. Ni odveč pripomniti, da je najkrajši 
čas, v katerem lahko ugotovimo 
morebitno svežo okužbo, dva tedna po 
dogodku, ob katerem bi lahko prišlo do 
prenosa virusa.  

Ob koncu lahko zaključim, da so tudi 
v bodočnosti takšne akcije pri nas zelo 
zaželene in  potrebne, saj je virusno 
breme HBV, HCV in HIV pri nas še 
relativno slabo raziskano. Potrebne 
pa bodo še številne druge akcije, s 
katerimi bomo osveščali prebivalstvo 
ter prepoznavali asimptomatske 
bolnike, okužene z omenjenimi virusi.   

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

Oddelek za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja
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Cepljenje.proti.gripi.
v.sezoni.2007/08
Kakor smo že poročali v zadnji lanski številki Monitorja, smo 
lani v Splošni bolnišnici Celje proti gripi cepili 456 oseb, kar 
je v primerjavi z l. 2006 za skoraj 10 % manj (502 osebi). 
Število cepljenih bolnikov na dializi je vsa leta približno 
enako, to je okoli 90. 
Zdravstveni delavci se cepimo predvsem zato, da pred 
okužbo zaščitimo sebe, preprečimo prenos okužbe na 
bolnike, pri katerih obstaja večje tveganje za težak potek 
gripe, pa tudi zato, da preprečimo prenos okužbe na svojce, 
sodelavce in druge ljudi. S cepljenjem tudi zmanjšamo 
bolniško odsotnost in zagotovimo nemoten potek dela 
(povzetek sporočila higienikov in Službe za zdravstveno 
nego). 
Čeprav nam bo letos mila zima, kakor kaže prizanesla z 
večjo pojavnostjo gripoznih obolenj (na Celjskem je bilo 
do konca januarja prijavljenih nekaj preko 100 primerov 
gripe, pretežno tipa A), pa je kljub temu obolelo veliko 
število starejših ljudi s kroničnimi obolenji in majhnih otrok 
v starosti od 6 do 24 mesecev. Letošnje cepivo je bilo 
očitno učinkovito, saj večinoma nismo registrirali bolezni 
pri predhodno cepljenih osebah. Zlasti pri majhnih otrocih 
se gripa hitro zaplete z vnetjem srednjega ušesa, pljučnico 
in poslabšanjem kroničnih bolezni, predvsem astme. 
Otroci zaradi zvišane temperature, zlasti ob bruhanju hitro 
dehidrirajo, kar večkrat terja hospitalizacijo. Enako velja tudi 
za starostnike, pri katerih opažamo, da jim brez predhodnih 
preiskav prepogosto predpisujejo profilaktično antibiotično 
zdravljenje, ki povzroča dodatne stranske in nezaželene 
učinke, in je pogosto tudi povsem nepotrebno. 
Žal so protivirusna zdravila iz skupin nevramidaz (npr. 

Ekipa, ki je opravila letošnje cepljenje proti gripi: 
medicinski sestri Mateja Marčič in Jožica Pikl ter 
odgovorni zdravnik Gorazd Lešničar
osetamivir, tj. tamiflu) precej draga, po 48 urah bolezni 
pa že povsem neučinkovita, ni pa jih mogoče predpisati 
nekaterim bolnikom, predvsem tistim s hujšo ledvično 
okvaro in nosečnicam. 

Z večjo ozaveščenostjo vseh zaposlenih v naši bolnišnici 
upamo, da bomo v naslednjih letih uspeli pritegniti k cepljenju 
še večje število osebja, predvsem pa želimo, da bi bili tudi 
posamezni oddelki in enote precepljeni enakomerno, tako 
po številu, kakor tudi po izobrazbi oz. poklicu zaposlenih. Le 
s takšno precepljenostjo bomo lahko zagotovili nemoteno 
delo na vseh oddelkih naše bolnišnice v času morebitnega 
pojava gripe večjih razsežnosti. 

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

ZAHVALE
Objavljeno v Novem tedniku, 27. 12. 2007 

Zakaj.obožujem.moje.celjske.Eitke?
Decembra bo minilo enajst let, odkar sem se tako rekoč 
drugič rodil. Po prometni nesreči so mi življenje ponovno 
podarili v Celjski bolnišnici, za kar bom svojim zdravnikom 
in vsemu osebju intenzivne terapije hvaležen do konca svo-
jega zemeljskega bivanja. Od takrat, ko sem dobil tam celo 
sveto maziljenje (če veste kaj je to), so tam, pa če jim je 
všeč ali ne, abonirani na moje razglednice, iz vseh koncev 
sveta, kamor me je doslej vleklo. To je bil veliki pok v mojem 
življenju, ki je spremenil moje navade in poglede na svet. 
Od takrat resnično uživam v življenju in delu. In naj se sliši 
še tako nenavadno, je bila to ena najboljših stvari, ki se mi 
je zgodila v življenju.

Vsemu osebju, od čistilk, do sester in seveda zdravnikov 
pravim po svoje kar »Eit-ke.« To so moji dobri angeli, brez 
katerih ne bi mogel tipkati teh vrstic in razmišljati o sreči, ki 
me je doletela v mojem življenju. Ko sem ležal pri njih sem 
si seveda želel čim prej zapustiti prostore, ki so se mi za 
vedno vtisnili v spomin. Ob premestitvi v lažji oddelek bol-
nišnice pa mi je bilo presneto žal. Odnos in toplina, ki sem je 
bil vajen med Eitkami, sta se naenkrat izgubila. Saj tega ne 
bi smel zdaj natipkati, a med bivanjem na drugih oddelkih 
sem se skoraj vsak dan z največjim veseljem vračal v »moj« 
Eit, kjer sem s sestrami, predvsem tistimi v nočni izmeni, 
razpravljal o vsemogočem, za nameček pa so mi skuhale 
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še čokolino… Verjamem, da sem jim bil pogosto odveč, a 
tega niso nikoli pokazali, zato je moja hvaležnost še toliko 
večja. Imel sem pač to srečo v nesreči, da sem nekaj dni v 
Eitu lahko preživel pri zavesti in tako dodobra spoznal kakš-
ni napori in sočustvovanje s pacienti so potrebni za nad-
naravne rezultate, ki sem jih na lastni koži lahko občutil in 
se jih veselil tudi sam. Sestre so v želji, da bi mi ustregle, 
šle včasih celo tako daleč, da so zaradi moje vztrajnosti bile 
kdaj celo okarane od svojih nadrejenih, a naš odnos se za-
radi tega ni prav nič skalil. Ker je naključje hotelo, da sem 
dobro spoznal tudi odnose in rezultate nekaterih podobnih 
oddelkov v ostalih slovenskih bolnišnicah, sem tako tudi 
lažje razumel svojega osebnega zdravnika, ko mi je pove-

dal, da močno dvomi, da bi se kjerkoli drugje moja bolezen 
tako dobro sanirala, kot prav v Celjskem Eitu …
In verjemite, da tega ne pišem v tako hvalevrednem tonu, 
ker sem bil k temu pozvan. Če ti je življenje podarjeno nazaj 
na način, kot se je to zgodilo meni, veš še presneto dobro 
ločiti zrno od plev. In v celjskem Eitu je cela žitnica! Saj pride 
povsod do napak in človeške slabosti, a pozitivna energija, 
ki ob tako težkem in napornem delu v najtežjem oddelku 
bolnišnice veje od teh meni tako ljubih damic in fantov, je 
nepopisna. Seveda vam ne želim, da bi morali to kdajkoli 
okusiti, a če se že zgodi, je vsaj po mojih izkušnjah sodeč 
najboljši naslov v Celju…

Borut Cvetko, kreativni direktor in 
fotograf medijske agencije Mediaspeed.net

Objavljeno v Dnevnik, 24. 1. 2008

Ljudje.v.belem
Pri spremljanju dnevnega tiska se mi nenehno potrjuje mi-
sel, da smo bralci, ko se obračamo k širši javnosti, pogosto 
nehvaležni, da raje kritiziramo kot izkazujemo hvaležnost 
do dejanj, ki se nanašajo na našo nenehno odvisnost od 
življenjskega okolja, ki nas spreminja. Seveda sem tudi sam 
eden iz množice, ki raje kaj graja kot pohvali. Graja pa lahko 
postane boleča, če se ponavlja vsak dan in vedno kritizira 
isto dejavnost. In tega je po mojem videnju v teh časih vse 
preveč v odnosu do javnega zdravstva. To ni dobro, še po-
sebej pa ni pošteno do ljudi, ki opravljajo najplemenitejše 
delo. Ali moraš dobroto teh ljudi res doživeti na svojem tele-
su, da lahko rečeš hvala? Očitno je tako.
Zato se s toliko večjo hvaležnostjo vračam k rešiteljem mo-
jega življenja in se jim javno zahvaljujem. 11. septembra 
2007 me je sredi dneva ustavila silovita bolečina, imel sem 
le še toliko moči, da sem poklical ženo. Njena razsodna re-
akcija je omogočila, da je v nekaj minutah že ukrepal zdrav-
nik dr. Dušan Senica iz Zdravstvenega doma v Sevnici. S 
svojo strokovno ekipo mi je v najsodobnejše opremljenem 
reševalnem vozilu nudil sprotno medicinsko pomoč, zato so 
me lahko živega pripeljali v celjsko bolnišnico. Ugotovili so, 
da sem v nekaj minutah ostal brez zavesti zaradi izkrvavitve 
v trebušni votlini. Telefonske komunikacije med zdravniki so 
omogočile, da me je na oddelku za žilno kirurgijo v Celju 
pričakala že organizirana ekipa s predstojnikom Tomom Ši-
blijem, dr. med. spec. kirurg, ki je takoj opravila zahtevno in 
več ur trajajočo operacijo. Šele nekako po štirinajstih dneh 
sem izvedel, da so mojo operacijo spremljali mnogi zapleti: 
odpoved ledvic, dvostranski pnevmotoraks, dodatna poka 
na aorti, telesna temperatura na začetku operacije je bila le 
še 30,9 stopinje Celzija itd. Operacija je zahtevala ogromno 
količino krvi in plazme, predvsem pa znanja in odločnosti 
odgovornega kirurga. Kljub vsem preglavicam, ki so jih ime-
li zdravniki z mojim umirajočim telesom, sem se po štirih 
dneh vrnil iz teme, pričakali pa so me glasovi mojih bližnjih. 
Ljudje, ki so mi omogočili novo življenje, so vredni največje 
zahvale in spoštovanja. To niso božanstva, to so ljudje. V 
mojem primeru so to zdravstveni delavci iz Celja in Sevnice. 
Na zdravljenju sem ostal kar precej časa. Zaradi bližnjega 

srečanja z delom, ki ga opravljajo ljudje v zdravstvu, sta 
se moj odnos in spoštovanje te dejavnosti samo še utrdila 
in povečala. Skrb in pozornost, ki so jo namenili mojemu 
zdravju, je neizmerljiva in materialno nenadomestljiva. 24 
ur so me negovali in mi nudili vse, kar mi je pomagalo pre-
bresti bolečine in nemoč. Tej ekipi ljudi sem popolnoma za-
upal. Niti za trenutek me niso prepustili brezupju in apatiji. 
Občudujem njihov odnos do bolnikov, ki smo bili popolno-
ma odvisni od njih, ne samo zaradi zdravil, ampak tudi pri 
opravljanju vseh fizioloških potreb. Moje želje in potrebe so 
enako odgovorno in brez slabe volje opravljale negovalke 
ali sestre z visoko izobrazbo. To so ljudje, ki pri svojem delu 
storijo več, »kot jim veleva stan«. Ali sem imel samo srečo? 
Mislim, da ne. Ti ljudje so vzgojeni tako, da spoštujejo naša 
življenja. Ko jih potrebujemo, ne poznajo ne časa ne svoje 
utrujenosti, ne dovolijo si samoljubja in povprečnosti.
Vprašanje pa je, ali jim omogočamo, da svoje darove v celoti 
darujejo nam. Imel sem priložnost videti bolniško sobo mo-
derne evropske bolnišnice. Zdravstveni domovi in bolnišni-
ce v naši deželi se na žalost ne morejo primerjati z videnim. 
To zlasti dobro vedo zdravniki, ki v želji, da nam nudijo naj-
boljše, celo sami iščejo donatorje za sodobno medicinsko 
opremo. Naključje je hotelo, da je k moji ozdravitvi prispe-
vala ena izmed takšnih zdravniških aktivnosti. Zdravnikom v 
Sevnici je pri posodobitvi reševalnega avtomobila finančno 
pomagala naša rojakinja Melanija Trump iz ZDA. Družina 
Trumpovih je omogočila, da so me z dobro opremljenim vo-
zilom živega pripeljali do bolnice. Z globokim spoštovanjem 
se zahvaljujem gospe Trumpovi za darilo svoji domovini. 
To je samo majhen dokaz, kaj vse morajo početi ljudje v 
zdravstvu, da nas lahko zdravijo. To ni njihovo delo, v državi 
bi sami morali poskrbeti, da bomo imeli najbolje opremljene 
bolnišnice in pošteno plačane zdravstvene delavce. Zakaj? 
Postajamo dežela starih ljudi. To je vsa resnica sedanjosti.
Naš ponos in bogastvo naj bodo zadovoljni zdravstveni de-
lavci in manj patrij, ki jih resnično ne potrebujemo.
Hvala dobrim ljudem v belem.

Jože Bavec
Sevnica
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

O.pisanju.strokovnih,.
znanstvenih.in.akademskih.
naslovov.in.nazivov
To temo lahko zapletemo že kar na začetku. Je prav 
»naslov« ali »naziv«? Morda oboje? Je med pojmoma sploh 
kakšna razlika? Jezikovni priročniki nam na to vprašanje 
ne dajo pravega odgovora, saj nobeden ne zapoveduje ali 
prepoveduje katerega od obeh izrazov. Tudi pri razlagi v 
Slovarju slovenskega knjižnega jezika vidimo, da se lahko 
med drugim oba uporabljata v pomenu, ki izraža bodisi  
višjo, visoko stopnjo izobrazbe (npr. podeliti naslov / naziv 
doktor znanosti; dobiti, doseči akademski, doktorski naslov 
/ naziv) višjo, visoko stopnjo na hierarhični lestvici v kaki 
družbi, organizaciji (npr. imeti pravico do naslova / naziva 
guverner, načelnik; dobiti, podeliti baronski, plemiški naslov 
/ naziv; ministrski, vladarski naslov / naziv) ter vrsto glede 
na medsebojne, zlasti starostne, vljudnostne odnose ljudi 
(npr. spoštljiv naslov / naziv, nagovoriti koga z naslovom 
/ nazivom gospod). Beseda »naslov« ima poleg teh še 
več drugih pomenov, besedo »naziv« pa uporabljamo tudi 
v pomenu »ime« (npr. naziv podjetja). V univerzitetnem 
sporočanju se je uveljavilo ločevanje med strokovnimi 
in znanstvenimi naslovi (npr. univerzitetni diplomirani 
pravnik, magister/doktor znanosti) ter akademskimi 
nazivi (npr. asistent, docent, redni profesor), vendar pa 
to ločevanje v praksi ni dosledno. Najnovejše zakonsko 
besedilo loči »strokovni in znanstveni naslov« (fakultetna 
izobrazba), »naziv strokovne in poklicne izobrazbe« 
(višješolska izobrazba) ter »akademsko stopnjo«. Če bi se 
z »akademsko stopnjo« še lahko strinjala, pa res ne vem, 
s čim snovalci zakona upravičujejo poniževanje »naziva« in 
poviševanje »naslova«, saj prav noben pomenski odtenek 
pri razlagi v slovarju ne navaja na to. Skratka, na prvo 

vprašanje v jezikovnih priročnikih in splošni rabi ne najdemo 
dokončnega in nedvoumnega odgovora.
Pa preidimo k bistvu. Pravilne rabe in zapisovanja strokovnih 
in znanstvenih naslovov nam torej ne predpisuje pravopisna 
norma, temveč zakon s podzakonskimi akti, ki za kršitve 
predvideva tudi kazni (sicer bolj simbolične, a vendarle). 
Večina je že osvojila osnovno pravilo, da se strokovni 
naslovi pristavljajo za imenom in priimkom, znanstveni in 
akademski pa pred, še vedno pa je precej težav in napak 
pri okrajšavah. Naslovov namreč večinoma ne izpisujemo v 
celoti, ampak uporabljamo okrajšano obliko, ki jo prav tako 
predpisuje zakon. Za marsikatero težavo in negotovost 
pri zapisovanju so krive tudi neprestane spremembe v 
izobraževalnem sistemu, ki nenehno prinašajo nove poklice 
in stopnje izobrazbe.  Ne glede na to pa smo se vsi dolžni 
poučiti o pravilnem tvorjenju, rabi in zapisovanju strokovnih 
naslovov. Pri opozarjanju na najpogostejše napake se bom 
omejila predvsem na strokovne in znanstvene naslove, ki jih 
srečujemo v našem delovnem okolju. Začnimo s strokovnimi 
naslovi v zdravstveni negi. Največ napak se pojavlja pri 
okrajševanju naslovov »višja medicinska sestra« oziroma 
po sedaj veljavnem študijskem programu »diplomirana 
medicinska sestra«. Za višjo medicinsko sestro je predpisana 
okrajšava »viš. med. ses.« (in NE vms ali v.m.s. ali VMS!). 
Predpisana okrajšava za diplomirano medicinsko sestro pa 
je »dipl. m. s.« (NE dms ali d.m.s. ali DMS!). Kot vidimo, je 
prišlo do spremembe pri okrajševanju besede medicinska 
sestra. Naj naštejem še nekaj strokovnih naslovov, ki jih 
pridobijo diplomanti visokih zdravstvenih šol:
-	 diplomirani zdravstvenik (dipl. zn.),

Jezikovni.kotiček
Z letošnjim letom bomo vsebino našega internega glasila obogatili z jezikovnim kotičkom. Večina nas namreč pri svojem 
delu uporablja pisano besedo in prav tako večina se prej ali slej na tem področju znajde v zagati. Verjamemo, da vam 
bo jezikovni kotiček pomagal rešiti kakšno, saj ga bo na podlagi svojih izkušenj in vaših vprašanj pripravljala vodja me-
dicinske knjižnice in profesorica slovenskega jezika Janja Korošec. Zato lahko svoja vprašanja pošljete na elektronski 
naslov knjiznica@sb-celje.si in v naslednji številki bomo objavili odgovor. 
Jezikovni kotiček pa ni namenjen le nabiranju novih znanj. Skozi njegove vsebine bomo lahko svoje znanje tudi pre-
verjali in morda ob tem ugotovili, da v prepričanju, da delamo prav, kdaj naredimo tudi kakšno napako.

Uredniški odbor Monitorja 
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-	 diplomirana babica (dipl. bab.),
-	 diplomirani inženir radiologije (dipl. inž. radiol.),
-	 diplomirani fizioterapevt (dipl. fiziot.),
-	 diplomirani sanitarni inženir (dipl. san. inž.) … itd.

Strokovni naslov, ki ga dobijo diplomanti medicinskih 
fakultet, je »doktor medicine« (dr. med.), diplomanti 
stomatologije pa po sedaj veljavnem študijskem programu 
dobijo naslov »doktor dentalne medicine« (dr. dent. med.). 
Pri zapisovanju teh strokovnih naslovov je še najmanj napak, 
če ne upoštevamo izpuščanja ustreznih ločil in presledkov, 
a o tem na koncu, saj velja za vse naslove enako.
Diplomanti farmacije dobijo naslov »magister farmacije« 
(mag. farm.). Tega naslova ne smemo zamenjati z 
znanstvenim naslovom magistra na podiplomskem študiju. 
Naslov »mag. farm.« torej pristavljamo za imenom in 
priimkom. 
Nekatere stroke predvidevajo po zaključenem dodiplomskem 
študiju še specializacijo in tudi »specialist« sodi med 
strokovne naslove. Tvori se tako, da se za strokovnim 
naslovom, pridobljenim na dodiplomskem študiju, doda še 
besedica »specialist« (spec.), lahko pa se navede (ni nujno) 
tudi študijsko področje specializacije. 
Primeri:  Janez Kovač, dr. med., spec. splošne kirurgije (NE 
»spec. kirurg«) ali Franc Horvat, dr. med., spec. ortopedije 
(NE »spec. ortoped«) ali Marija Novak, dr. med., spec. 
interne medicine (NE »spec. internistka« ali celo »spec. 
internist«).
Podiplomski študij trenutno obsega programa za pridobitev 
magisterija in doktorata znanosti. Znanstvena naslova, ki 
ju pridobijo kandidati po končanem programu, sta magister 
znanosti in doktor znanosti. Predpisani okrajšavi sta »mag.« 
in »dr.« (ne pa »mag. sc.« ali »mag. sci.« ali »dr. sc.« ali 
»dr. sci.«, kot lahko še marsikje vidimo zapisano.)
Akademski naslovi so: asistent (asist.), docent (doc.), izredni 
profesor, redni profesor in zaslužni profesor (v vsakdanjem 
sporočanju se največkrat za vse uporablja kar okrajšava 
»prof.«, čeprav bi bilo prav, da bi tudi tu dosledno in jasno 
ločili stopnje). 
Na področju medicine imamo še en naslov, ki ga v drugih 
strokah ni, in ki ga ne moremo uvrstiti v nobeno od prej 
naštetih kategorij. Gre za častni naslov »primarij« (prim.), 
ki ga lahko dobi posameznik za dolgoletno uspešno 
zdravstvenovzgojno, organizacijsko in strokovno delo. 
Sedaj pa še k splošnim pravopisnim pravilom pri zapisovanju 
strokovnih in znanstvenih naslovov. Kot sem že rekla, 
strokovne naslove pristavljamo za imenom in priimkom, in 
sicer tako, da je za imenom in priimkom najprej vejica, 
ki ji sledi okrajšan strokovni naslov. Da je za okrajšano 
besedo pika, najbrž ni potrebno posebej poudarjati. 
(Janez Novak, dr. med. / Marija Novak, dipl. m. s. / Peter 
Kovač, dipl. fiziot.) Če je ime del stavka, strokovni naziv 
pojmujemo kot vrinjeno besedilo, zato ga je potrebno z 
vejico ločiti na obeh straneh (Janez Novak, dr. med., je 
odgovarjal na vprašanja bolnikov…). Z vejico ločimo tudi 
posamezne strokovne naslove. (Janez Novak, dr. med., 
spec. otorinolaringologije). Napaka, ki je pri zapisovanju 

strokovnih naslovov zelo pogosta, je izpuščanje presledkov. 
Med posameznimi besedami (tudi okrajšanimi) in za 
vsakim ločilom mora biti presledek! (Marija Novak, 
dipl._m._s. / NE Marija Novak, dipl.m.s.). Včasih se še 
vedno zgodi, da v govornem ali celo pisnem sporočanju 
ne upoštevamo slovničnih oblik za spol (»gospa doktor«!!). 
To je nedopustno. Pri okrajšanih oblikah se tej napaki sicer 
izognemo, saj ne zapišemo končnice, paziti pa je treba, če 
strokovni naslov izpišemo v celoti.
Znanstvene naslove in akademske stopnje pristavljamo 
pred ime in priimek, posameznih znanstvenih naslovov pa 
ne ločimo z vejico (npr.: prof. dr. Janez Novak / NE prof., dr. 
Janez Novak). 
Častni naslov primarij po dogovoru pristavljamo pred 
imenom in priimkom, če ima posameznik poleg tega še 
akademski ali znanstveni naslov, stoji naslov primarij na 
prvem mestu (prim. prof. dr. Janez Novak).
Kdaj in kako v govornem in pisnem sporočanju uporabljamo 
znanstvene in strokovne naslove? 
Verjetno je odveč poudarjati, da navedemo le najvišji 
naslov posameznega področja (če je posameznik bil 
najprej asistent, nato docent in končno profesor, seveda 
ne navajamo vseh naslovov, ampak le »prof.«). Predvsem 
znanstvene in akademske naslove uporabljamo (če 
jih seveda poznamo, sicer je bolje naslov izpustiti, kot 
ga navesti napačno ali »na pol«) v uradnih pisnih 
dokumentih, medtem ko za strokovne to ni nujno. Izjema 
so seveda primeri podpisovanja uradnih dokumentov, 
kjer mora biti nedvoumno jasno, kakšen strokovni položaj 
ima podpisnik (npr. zdravniški izvid, poročilo o pregledu 
delovanja določenih aparatur ipd.). Če že navedemo 
vse nazive, se držimo pravila, da jih navedemo le pri 
prvi omembi imenovanega (pogosto je to v glavi dopisa), 
v nadaljnjem besedilu pa jih izpuščamo, saj moramo 
upoštevati tudi pravilo jasnosti in gospodarnosti sporočanja 
ter ne nazadnje estetski videz besedila. V neuradnem ali 
prijateljskem pisnem sporazumevanju je uporaba naslovov 
nepotrebna. Če želimo naslovniku izkazati spoštovanje, 
lahko uporabimo najvišji znanstveni/akademski naslov. 
Enako velja tudi za govorno sporočanje.
 Če povzamemo: strokovne in znanstvene naslove 
dodeljujejo ustrezne izobraževalne ustanove po vnaprej 
znanih merilih in pravilih. Njihovo tvorjenje, zapisovanje in 
uporaba so predpisani z zakonom in objavljeni v Uradnem 
listu. V sestavku je navedenih le nekaj primerov, ki jih na 
našem strokovnem področju najpogosteje srečujemo. Za 
ostale je na tem mestu seveda premalo prostora. V naslednjih 
letih se nam zaradi spremenjenih študijskih programov na 
tem področju ponovno obeta precej novosti. Pravilna raba 
strokovnih, znanstvenih in akademskih naslovov je torej 
stvar našega znanja in spoštovanja zakonodaje, primerna 
raba pa v zakonih ni zapovedana, zato je pogosto tudi stvar 
dobrega okusa posameznika.

Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica
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Nepovratna.sredstva.
Evropske.unije
Izzivi,.možnosti.in.priložnosti
Za financiranje razvoja novih produktov, storitev ali rešitev 
podjetja in ostale javne ustanove danes uporabljajo 
predvsem klasične finančne vire, kot so lastniški in dolžniški 
viri kapitala. Tudi izvenbilančne oblike financiranja, kot je 
lizing, jim niso več tuje. Vseeno pa se vse ustanove prej ali 
slej srečujejo s problemom podkapitaliziranosti in iz rednega 
poslovanja komaj kak »evro« namenijo razvoju produktov, 
storitev ali rešitev, hkrati pa je njihovo zavedanje o potrebi 
po finančnih sredstvih, ki ne omejujejo razpoložljivih virov, 
vedno večje, saj le na tak način pripomorejo k realizacijio 
zastavljenih ciljev.

Nepovratna sredstva so kot vir financiranja izredno 
zanimiva zaradi svojega vpliva na investicijski ciklus 
institucije. Govorimo o nepovratnih sredstvih, ki nam glede 
na odstotek sofinanciranja zmanjšujejo angažiranje lastnih 
ali dolžniških virov, torej pocenijo investicijski ciklus. Saj se 
vsi zavedamo, da je zagotovitev finančnih virov poleg ideje 
ključnega pomena za izvedbo projekta.

Proračun EU: od kod in kam denar?

Proračun EU sestavljajo tri glavne kategorije prihodkov.
1.Tradicionalni lastni viri: Tradicionalne lastne vire 
sestavljajo kmetijske dajatve ter carine, temelječe na skupni 
carinski tarifi za uvoz dobrin iz držav, ki niso članice EU. 
2.Vir na osnovi davka na dodano vrednost (DDV): 
Sredstva iz naslova DDV so opredeljena z uporabo enotne 
davčne stopnje na harmonizirano davčno osnovo. 
3.Vir na osnovi bruto nacionalnega dohodka (BND): 
Opredeljen je kot izravnalna postavka, tj. razlika med 
odhodki in vsemi ostalimi viri financiranja. 
Ostali prihodki proračuna EU (presežki prejšnjih let, 
zamudne obresti, kazni) predstavljajo 1 % vseh prihodkov.

V nasprotju z nacionalnimi proračuni proračun EU ne 
sme v nobenem letu izkazovati primanjkljaja, torej morajo 
biti proračunski prihodki uravnoteženi s proračunskimi 
odhodki. Zgornje meje posameznih kategorij so določene 
v srednjeročnem okviru financiranja EU (t. i. finančna 
perspektiva). Sredstva za financiranje skupnih politik (npr. 
kmetijska politika), razvojnih in raziskovalnih programov se 
preko različnih politik in programov prelivajo nazaj v države 
članice. Znaten del sredstev iz proračuna EU je namenskih 
in jih država lahko črpa le na podlagi projektov, ki jih odobri 
Evropska komisija. Tako na primer Slovenija finančnih 
sredstev is evropskega proračuna ne prejema samodejno, 
temveč je višina prejetih sredstev odvisna od kakovostno 
pripravljenih programov. Torej, če se ne znamo prijaviti 
na ustrezen evropski projekt in ga tudi ustrezno ne 
izpeljemo, se ves prejeti denar vrne nazaj v proračun 
EU.

Temeljna področja črpanja evropskih sredstev so pojasnjena 
na spodnji sliki.

Ocena Ministrstva za finance je, da bi lahko Slovenija na 
podlagi dogovora o finančnem obdobju 2007 – 2013 prejela 
do približno 4,5 milijarde evrov sredstev iz proračuna EU 
oz. dve milijardi več, kot naj jih bi prispevala. Seveda 
je potrebno vedeti, da je ta denar na voljo, vendar še ni 
razporejen. Uspešno izveden projekt, ki sledi ciljem politike 
EU, je zagotovilo, da bomo dani denar dobili nazaj.
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Decentralizirane razpise EU objavljajo pristojne slovenske 
institucije - ministrstva, agencije in skladi,  zato je prijava 
preprostejša kot prijava na centralizirane razpise v Bruslju, 
celotna projektna dokumentacija se pripravi v slovenskem 
jeziku. Decentralizirani EU razpisi so večinoma namenjeni 
investicijskim projektom in so za slovenska podjetja najlaže 
izvedljivi. 

Ti programi so:
•	 kmetijstvo, 
•	 strukturni skladi:   

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),
Evropski socialni sklad (ESS),
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad  

 (EKJUS),  
Evropski inštrument za usmerjanje ribištva   

 (FIUR),
•	 kohezijski sklad,
•	 pobude skupnosti:

Intereg III (čezmejno, mednarodno in   
 medregionalno sodelovanje),

Leader+ (promoviranje razvoja podeželja skozi  
 iniciative lokalnih skupin),

Equal (programi proti diskriminaciji vseh vrst in  
 neenakosti na trgu dela),

Urban II (ekonomska in socialna regeneracija  
 mest in urbanih središč),

•	 multilateralna pomoč:
finančni mehanizem EGP,
norveški finančni mehanizem.

Centralizirani EU programi so programi EU, ki finančna 
sredstva evropskih skladov delijo z razpisi v institucijah 
v Bruslju. Prijava na centralizirane razpise v Bruslju je 
zahtevnejša, saj centralizirani razpisi  zahtevajo sodelovanje 
več partnerjev iz različnih držav pri projektu. Prijava in 
celotna projektna dokumentacija morata biti v angleškem 
jeziku. Prav tako je celotno  usklajevanje partnerjev iz 
različnih držav lahko težavno, saj se nosilci projektov kot 
tudi sodelujoči soočajo tako s kulturnimi kot jezikovnimi 
ovirami. Centralizirani razpisi za evropska finančna sredstva 
so večinoma namenjeni razvojno-raziskovalnim projektom.
  
Ti razpisi so:

•	 Life III,
•	 Vseživljenjsko učenje,
•	 CIP – okvirni program za konkurenčnost in 

inovativnost,
•	 Intelligent Energy for Europe,
•	 7. okvirni program,
•	 Evreka,
•	 eTen,
•	 Socrates…

Kdo upravlja s sredstvi in določa o delitvi subvencij/
naročil? 

Upravljanje s sredstvi proračuna EU poteka na treh 
ravneh. Nacionalni in regionalni organi upravljajo preko 
76 % proračuna EU. To vključuje kmetijske, strukturne, 
kohezijske… sklade. Evropska komisija pa prav tako 
razpisuje projekte, na podlagi svojih programov predvsem 
na ravni področja raziskav, izobraževanja, zdravja, 
mladine, ki jih opravlja centralno. Ta  sredstva zajemajo 
22 % proračuna. Ostali denar, torej 2 %, pa pripada tretjim 
državam in mednarodnim organizacijam. Na ta način 
poskušajo doseči cilje Evropske in regionalne politike.

Kako do denarja?

Evropska unija s svojimi skladi, programi in razpisi podeljuje 
nepovratna sredstva, katerih namen je izvedba projektov in 
dejavnosti v skladu s strateškimi usmeritvami EU. Način 
pridobivanja  sredstev Evropske unije lahko razdelimo na: 

•	 decentalizirane programe (razpisi se izvajajo na 
državni oz. regionalni  ravni);

•	 centralizirane programe oz. programe 
skupnosti (razpisi se izvajajo na ravni Evropske 
komisije – prijava v Bruselj).
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Kaj moramo vedeti o financiranju iz nepovratnih 
sredstev in kako jih dobiti

•	 Sredstva EU so oblika dopolnilnega 
financiranja, kar pomeni, da EU ne financira 
projektov v celoti, ampak le njihov delež; 

•	 sredstva EU omogočajo, da je določen projekt 
finančno na pozitivni ničli oziroma ne sme 
prinesti dobička uporabniku sredstev EU; 

•	 sredstva EU niso nikoli podeljena za nazaj, to je 
za že zaključene projekte;

•	 ko projekt sprejme EU ali drug financer, ga je 
potrebno spremljati in poročati v skladu s 
pravili;  

•	 le enkratna nepovratna sredstva so lahko 
podeljena za posamezen projekt. 

Sredstva so podeljena na osnovi letnih delovnih programov, 
ki jih vsako leto pred 31. marcem na svojih spletnih straneh 
objavijo posamezni oddelki Komisije EU, ki upravljajo s 
posameznimi programi. Ti delovni programi določajo širše 
smernice predvidenega letnega financiranja. 
 
Na internetnih straneh posameznih oddelkov komisije, 
ministrstvih agencij je objavljen razpis, ki vabi kandidate, 
da do predpisanega roka predstavijo svoje predloge za 
dejavnosti, ki ustrezajo zadanim ciljem in izpolnjujejo 
zahtevane pogoje. Prijave so pregledane in ocenjene 
na podlagi poprej jasno opredeljenih meril, kandidati pa 
individualno obveščeni o končni odločitvi glede njihovega 
predloga.

Nekatera nepovratna sredstva so lahko podeljena tudi 
neposredno, brez razpisov, in sicer v primerih posebnih 
okoliščin, ko je le določen uporabnik sredstev sposoben 
izvesti določen projekt (npr. v primerih naravnih katastrof in 
humanitarne pomoči).

Splošna bolnišnica Celje 

Trenutno pri nas poteka prijava na naslednje projekte: Dvig 
kakovost na Transfuziološkem oddelku, Izdelava informacij 
za paciente in Sanacija ostrešij, ravnih streh, fasad... Za letos 
pa  imamo pripravljenih kar nekaj projektov, ki sovpadajo s 
prioritetnimi temami EU. Te teme so: ekologija, varčevanje 
z energijo, kakovost in dvig kakovosti, človeški viri in 
zaposlovanje, zdravstvo in zaščita potrošnikov, raziskave in 
razvoj, izobraževanje… Projektne prijave bomo prilagajali 
aktualnim razpisom tako pri nas kot v EU. 

Vse, ki imate projektne ideje, prosim, da jih pošljete na 
naslov simona.cretnik@sb-celje.si, morda nam bo skupaj 
uspelo praviti uspešen evropski projekt.

With enough time, money and luck,
 you can do everything yourself!

But who has enough?!
(Kenichi Ohame)

Simona Čretnik, univ. dipl. ekon.
Ekonomsko finančna služba

Izdajanje.obvestil.in.
navodil.za.paciente
Leta 2007 je notranja revizorka izvedla redno notranjo revi-
zijo pisnega obveščanja uporabnikov zdravstvenih storitev. 
Pregledala je 163 različnih obvestil s 23 bolnišničnih od-
delkov in pri tem ugotavljala spoštovanje zakonskih določil, 
presojala urejenost bolnišničnega sistema komuniciranja s 
pacienti in ocenjevala obstoječa obvestila ter zadovoljivost 
obvladovanja tveganj na tem področju. 

Splošna ocena je bila, da je pisno obveščanje formalno ne-
urejeno in vzpostavljeno v decentralizirani obliki. Čeprav 
obstoječa obvestila v pretežni meri predstavljajo relativno 
primerno osnovo za uveljavljanje pravic uporabnikov zdrav-
stvenih storitev, pa je treba stopiti korak naprej. Priporočila 
notranje revizorke so tako bila, da je treba obstoječ sistem 
organizacijsko urediti, obstoječa obvestila vsebinsko poso-

dobiti in oblikovno poenotiti ter zbirko dopolniti z obvestili, ki 
jih zahtevata razvoj medicinske stroke ter pravno formalna 
določila.

Na podlagi priporočil je tako direktor v začetku februarja 
imenoval uredniški odbor za pripravo in izdajanje obvestil 
in navodil za paciente. Njegove naloge so:
• opredelitev predloga organizacijskega navodila za pro-

ces priprave in izdajanja obvestil in navodil za pacien-
te,

• opredelitev in poenotenje dokumentov, ki jih uporab-
ljajo vsi bolnišnični oddelki ali skupine bolnišničnih od-
delkov,

• opredelitev enotnih osnovnih tipov obvestil in navodil,
• potrjevanje enotne oblikovne rešitve,
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• zagotavljanje interdisciplinarne presoje ustreznosti 
predlaganih vsebin,

• vzpostavitev in izvajanje sistema nadzora nad obvestili 
in navodili za paciente,

• potrjevanje kakovosti papirja in barve tiska,
• določitev naklade in minimalne zaloge obrazcev,
• vodenje kataloga vseh izdanih informativnih obvestil in 

navodil za paciente. 

Uredniški odbor sestavljamo:
• prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med., članica
• mag. Mateja Manfreda Ibrič, univ. dipl. ekon., članica
• Hilda Maze, univ. dipl. org., članica
• asist. Zdenko Orožim, dr. med., član
• Janja Korošec, prof., članica
• Darja Plank, prof. zdr. vzg., članica
• Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon., predsednica  
 
Na enem prvih sestankov uredniškega odbora je bil sprejet 
proces, po katerem se bodo poslej pripravljala in izdajala 
nova obvestila za uporabnike zdravstvenih storitev bolniš-
nice. 

Če gremo po korakih:
1. Pobudnik za izdajo novega obvestila pripravi predlog in 

ga predloži predstojniku in glavni medicinski sestri bol-
nišničnega oddelka, na katerem deluje. 

2. Predstojnik in glavna medicinska sestra bolnišničnega 
oddelka lahko predlog sprejmeta ali zavrneta. Če ga 
zavrneta, morata z utemeljeno zavrnitvijo seznaniti po-
budnika. Če predlog sprejmeta, pa imenujeta avtorja ali 
skupino avtorjev, ki nato pripravi vsebinsko zasnovo ob-
vestila. Ko je predlog izdelan, ga predstojnik in glavna 
medicinska sestra ponovno pregledata. Če predlog po-
trdita, gre v obravnavo uredniškemu odboru, če ne, pa 
nazaj k avtorju oz. avtorjem v dodelavo. 

3. Ko uredniški odbor sprejme potrjen predlog, interdisci-
plinarno presodi ustreznost njegove vsebine. Ob tem 
obravnava še predlog naklade in minimalne zaloge 
predlaganega obvestila.

4. Ko ustreznost predloga potrdi še uredniški odbor, gre 

predlog v tehnično obdelavo, kjer se vsebinsko in ob-
likovno pripravi za tisk. Tehnično obdelavo vodi služba 
za informiranje in trženje.

5. Avtor/ji še enkrat pregledajo končno obliko in krtačni od-
tis, nato pa gre obvestilo v tisk.

6. Služba za informiranje in trženje natisnjena obvestila še 
enkrat pregleda in potrdi ali zavrne prevzem. 

7. Natisnjena obvestila se pošljejo na bolnišnični oddelek, 
v elektronski obliki objavijo na internetni strani bolniš-
nice, en izvod pa se hrani v katalogu vseh izdanih in-
formativnih obvestil za paciente, ki ga vodi uredniški 
odbor.

Prvi korak, ki ga je uredniški odbor naredil takoj po ustano-
vitvi, je bil ta, da smo bolnišnične oddelke ponovno zaprosili 
za vse dokumente, s katerimi komunicirajo s pacienti. Na 
podlagi te dokumentacije bomo nato izoblikovali osnovne 
tipe obvestil, za katere bodo narejene enotne oblikovne 
rešitve. Prav tako bomo hkrati naredili pregled obstoječih 
obvestil, ki so skupna vsem bolnišničnim oddelkom ali sku-
pinam bolnišničnih oddelkov in interdisciplinarno presojali 
ustreznosti njihove vsebine. Prav zato smo vse odgovorne 
zaprosili, da nam poslano dokumentacijo označijo tudi s 
podatki, ali so vsebine ustrezne in aktualne ter kolikšna je 
poraba v letu dni. 
Ob tem, ko se pravzaprav pripravljamo na celovit pregled 
in prenovo obvestil za uporabnike zdravstvenih storitev, pa 
sta že v pripravi novo Obvestilo izbranemu zdravniku ob 
odpustu iz bolnišnice (predlog prim. Božidarja Buhanca, dr. 
med., predstojnika urgentnega oddelka) in izdelava ovitkov 
za CD-je, na katere pacientom zapišemo rezultate diagno-
stičnih postopkov, ki jih je mogoče zapisati v digitalni obliki 
(predlog Mateja Podsedenška, dipl. inž. rad., glavnega ra-
diološkega inženirja rentgenološkega oddelka).

Ciljev tega dela je cela paleta, od dobre obveščenosti in 
seznanjenosti pacientov ob pravem času do izboljšanja 
urejenosti in s tem podobe bolnišnice v očeh uporabnikov 
njenih storitev.

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

Nov.parkirni.režim.v.
Splošni.bolnišnici.Celje
Ob prihodu v Splošno bolnišnico Celje se vsakdo od nas 
najprej sreča z vratarji informatorji pri glavnem vhodu v 
bolnišnico iz smeri Oblakove ulice. Seveda to velja samo 
v primeru, če se v bolnišnico pripeljemo z vozilom. In na-
slednji hip nas spreletijo neprijetna vprašanja: Kaj storiti z 
vozilom? Ali izpolnjujemo pogoje selekcije, da se lahko z 
vozilom zapeljemo na funkcionalno področje bolnišnice, ali 
bomo imeli srečo in naleteli na prosto parkirno mesto kljub 
vsakdanji gneči, ali morebiti ne bomo s svojim parkiranjem 

ravnali proti ustaljenim postopkom veljavnega parkirnega 
režima v bolnišnici, ali ne bomo s svojimi voznimi manevri 
nehote preprečili funkcionalnih dostopov ostalih in morebiti 
otežili utečeno logistiko prometa v bolnišnici? Kakšne po-
sledice se lahko v slednjih primerih zgodijo?

Na vsa takšna vprašanja bomo v  bolnišnici poskušali odgo-
voriti s posodobitvijo parkirnega režima z uvedbo avtomat-
ske plačilne blagajne. V javnem interesu je, da bolnišnica 
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deluje učinkovito, oz. da v našem primeru njeno delovanje 
ni ovirano s prevelikim številom parkiranih vozil izven mest, 
ki so za to določena. Zato se mora ob predpostavki, da šte-
vilo bolnikov, ki izpolnjujejo merila za parkiranje na področju 
bolnišnice ostaja enako, povečati frekvenca parkiranja nji-
hovih vozil, kar bo stimulirano z ustreznimi plačili za upora-
bo parkirnih mest znotraj bolnišnice.

Prostor za avtomatsko plačilno blagajno

Legenda: 1. Vhod v bolnišnico s svetlobnim napisom in  
       vhodnim terminalom
                2. Avtomatska plačilna blagajna
                3. Izhodni terminal

Postopek parkiranja bolnikov na območju bolnišnice bo 
tako naslednji:

• Pri vhodu v bolnišnico na Oblakovi ulici bo postavljen 
svetlobni napis, na katerem bo prikazano stanje parkir-
nih mest (PROSTO – ZASEDENO).

• Pri vratarnici bo nameščen vhodni terminal za izdajo 
parkirnih listkov, kjer bo vratar informator obveščal vse 
obiskovalce bolnišnice o novem parkirnem režimu.

• Parkirnino bo mogoče plačati pri avtomatski plačilni bla-
gajni, ki bo nameščena v bližini transformatorske posta-
je TP BOLNICA I, nekaj deset metrov pred izhodom iz 
bolnišnice. Ob njej je predvideno tudi parkirno mesto za 
parkiranje v času plačevanja. Ob plačilu parkirnine bo 
blagajna izdala tudi ustrezen izhodni listek.

• Pri izhodu iz bolnišnice na Kersnikovi ulici bo nameščen 
izhodni terminal, kjer bo izhodni listek omogočil dvig iz-
hodne zapornice iz bolnišnice.

Parkirnina za uro parkiranja bo ravno tako visoka, da bo 
vplivala na takšno frekvenco vozil, ki bo ustvarjala optimal-
no zasedenost sicer omejene količine razpoložljivih parkir-
nih mest v bolnišnici. Kljub temu bo za ureditev nujnih za-
dev predvidena 30 minutna brezplačna parkirnina.

Čeprav se zavedamo, da bo sprememba parkirnega režima 
prav gotovo naletela na začetno neodobravanje pri bolnikih, 
se moramo hkrati zavedati, da moramo v bolnišnici uvajati 
vse tiste ukrepe, s katerimi bomo sčasoma dosegli izboljša-
ve na področju parkiranja, in ki vodijo v dolgoročno urejeno 
funkcioniranje, logistiko ter nediskriminacijo.

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

ŠALE 

KRITIK IN EVNUH
“Kakšna je razlika med kritikom in evnuhom?”
“Razlike ni. Oba točno vesta, kako je potrebno delati, 
nihče pa tega sam ne more.”

DRUGAČEN JE
“Jaz sem si vas pa čisto drugače predstavljala!” je rekla 
tajnica direktorju ob nastopu službe.
“Najbrž grdega, debelega s podbradkom in starega!”
“Ne, obratno! Vitkega, lepega in mladega!”

VZDUŠJE
Kakšno je kaj delovno vzdušje v vašem oddelku?
“Kot v Robinzonu. Vsi čakamo, da pride PETEK!”
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DROBTINICE

Aktivnosti.v.Sindikatu.delavcev.
v.zdravstveni.negi.Slovenije,.SE.
Splošna.bolnišnica.Celje,.v.letu.2007

Ne samo umetnosti in spretnosti, ki 
jih dosežemo po dolgotrajnem po-
navljanju, dosežejo svoj višek in do-
polnilo v podzavestnem poteku, tudi 
vse  genialne ustvarjalne ideje se 
utrnejo kot iskre navadno takrat, ko 
človek počiva, ko ne misli naravnost 
nanje, ko se obrača na videz k dru-

gim stvarem. Prispodoba pravi, da genialne misli pridejo ka-
kor »blisk z neba«, kar seveda ne drži. »Blisk« je po starem 
nastal v oblakih trdega dela, prizadevanja in iskanja. 
Da se vendarle ne bi naprezali, občasno poskrbimo za do-
bro fizično in psihično počutje. Zvonka vsako leto pripravi 
pester planinski program, takle je bil lani (fotografije so delo 
Zvonke Herzog): 

Pust se je trudil, da je odganjal zimo.

Takole pa je v planinskem frizerskem salonu.

Zima je res bila bela!

Dokaz, da res zmoremo na vrh.

Zvonka, zopet ti je uspelo! 
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Nič ne pomaga človeku, naj ga drugi skozi življenje še tako 
potiskajo in mu »pomagajo«, sam se mora gibati. Vedno 
znova smo prisiljeni pozabljati, kar je bilo neprijetnega in 
zgrešenega, da se tako lažje prilagodimo novim razmeram 
in novim zahtevam življenja. Naša življenjska modrost je 
zajeta v stalno spreminjajočo se trojico učenja, pozabljanja 
in preučevanja. V programu  za leto 2008 je gotovo kaj za-
nimivega tudi za vas.

 Februar: Drameljski pohod in Matkov škaf
 Marec: Lovrenška jezera in pohod z Resevne na Celj-

sko kočo

 April: Boč in pustolovščina na Krki
 Maj: Porezen
 Junij: Špik
 Julij: Triglav
 Avgust: Planina Razor in Tosc
 September: Košutica
 Oktober: Klemenča jama
 November: Zaključni pohod
 December: Škratov pohod za nas in naše najmlajše 

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

Šli.smo.tudi.na.Dunaj
Na  Dunaj mislimo kot mesto, kjer zgodovina in preteklost v 
sožitju živita s sedanjostjo. 

Ljubitelji arhitekture boste povsod na Dunaju našli stavbe 
in palače iz različnih časov zgodovine, od baroka do mo-
dernejše arhitekture, galerije pa se ponašajo z bogato in 
raznoliko kakovostjo slik in drugih umetnin.
Ljubitelji sladic pridejo na svoj račun v središču mesta, kjer 
je mogoče v hotelu Sacher  poizkusiti in tudi kupiti zname-
nito saher torto, pecivo in odlično kavo. In nato je tu klasič-
na glasba. Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, Strauss, 
Brahms, Mahler in Schönberg so le nekateri, ki so pustili 
svoj pečat Dunaju.

Čarobna privlačnost Dunaja ne bo nikoli zbledela, čeprav 
so časi Habsburžanov, dvornih plesov in kočij po mestnih 
ulicah že zdavnaj minili. Ostale so številne stavbe, kraji in 
znamenitosti, ki so neme priče nekdanjega cesarstva.

Vse fotografije v prispevku: Bojana Jecel

Branka Šket, dipl. m. s. 
Oddelek za žilno kirurgijo
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Otroke.članic.in.članov.SDZNS.
je.obiskal.dedek.Mraz
Dedek Mraz ima rad sneg, zato se je nebo potrudilo in nam 
tistega petka v sredini decembra obilno postreglo z belo 
opojnostjo. V telovadnici Srednje zdravstvene šole se je na 
tribuni zbrala množica staršev, dedkov, babic, stricev in tet, 
ki so pripeljali svoje malčke na obisk dedka Mraza. Tribuna 
je bila polna do zadnjega kotička.

Dijaki  Srednje zdravstvene šole so pripravili igrico Volk 
in sedem kozličkov. 

Otroci so posedli na blazine, pred igralce, od koder so 
zavzeto spremljali igrico.  

Nekateri  so se vživeli v dogajanje na odru in celo so-
delovali.

Razstava.v.
Kavarnici
Že nekaj časa stene naše Kavarnice krasijo slike sil-
huet ženskega telesa. Ste se morda spraševali, čiga-
va roka je v silhuete tako mehko zarisala vse znane  
obline? Podpis na nekaterih izmed njih razkrije, da je 
njihov avtor vodja naše kuhinje, Davor Brezinščak. 
Tehnika – akril na platnu. 

Višek večera pa je bil prihod dedka Mraza z darili.
Dedek Mraz je poznal vsakega po imenu in prav vsi smo 
dobili krasna darila!

Fotografije: Boris Fošnarič
Branka Šket, dipl. m. s.

Oddelek za žilno kirurgijo
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30..Iatrosski
Prvega februarja so zdravniško društvo 
Iatros in stalni organizatorski »štab« že 
tridesetič organizirali zimsko druženje 
na snegu, ki vključuje smučarski tek, 
veleslalom in kombinacijo obojega.
Ponovno smo tekmovali v Kranjski Gori, 
ki pa nas letos ni pričakala niti odeta v 
belino, niti obsijana s soncem. Dan se 
je pričel s smučarskim tekom v Planici, 
tekmovanje pa se je žalostno zaključilo 
s smrtjo  upokojenega kolege Feliksa 
Pucharja. Organizatorji so se v spomin 
na dolgoletnega tekmovalca odločili, 
da naš dan na snegu izpeljemo do kon-
ca. S precej mešanimi občutki smo se 
v kombinaciji dežja, megle in snega po 
progi zapodili Romina Ambrož, Alenka 
Bindas, Lučka Cankar, Katja Knavs, 
Barbara Klančnik, Nevenka Praznik, 
Igor Pirc, Tomo Šibli in Barbara Sodin. 
Zaradi pomanjkanja moških tekmoval-
cev je naše vrste prijazno okrepil še 
Andrej Čretnik. Z odličnimi posamični-
mi rezultati smo kot ekipa SB Celje z 
velikim naskokom zasedli skupno prvo 
mesto in končno ponesli pokal na Šta-
jersko!  
V popoldanskem, strokovnem delu 

Naša ekipa z ekipnim pokalom
srečanja smo poslušali odlični pre-
davanji o prehrani pri zimskošportnih 
aktivnostih ter o zlomih ključnice. Po 
zaključku »uradnega« dela pa smo  
prejeli vsa prislužena odličja, ki jih pri 
našem omizju res ni manjkalo – tek, 
veleslalom, kombinacija…pa še pokal 
za skupno zmago. Zaradi izjemnega 

timskega duha, ki nas je obdajal, smo 
od kolegice iz Zasavja v dar prejeli nam 
še posebno ljubo nagrado – cel kraški 
pršut…….in že so se pričeli porajati na-
črti, kako biti prihodnje leto še boljši, še 
hitrejši, še številčnejši….

Barbara Sodin, dr. med.
Oddelek za bolezni prebavil

Škrati.in.pravljice
V začetku letošnjega leta, po vseh decembrskih dobrih mo-
žeh, so na otroške oddelke 12 slovenskih bolnišnic prišli še 
škratje in tam ustvarili simpatične pravljične kotičke za male 
bolnike. 
Gre za zaključek humanitarne akcije »Naj škrat najde svojo 
pravljico!«, ki sta jo v zadnjih mesecih preteklega leta vodi-

la Henkel Slovenija in Skupina Tuš. Humanitarna akcija je 
v trgovinah Tuš potekala z določenimi Henklovimi izdelki, 
z nakupom katerih je bil del denarja podarjen za ureditev 
kotičkov. Te sestavljajo mizica in štirje stoli, lesena skrinja 
za igrače, v kateri sta dve knjižni zbirki – »Mala čarovnica 
Lili« in »Pet prijateljev«, dva kompleta iger »Ujemi škrata« 
in lesenih kegljev ter zloženke (puzzle) in pobarvanke. Nad 
vsem skupaj bdi simpatični škrat.

Če je vse kot mora biti, so prvi preizkusili predstojnica otro-
škega oddelka, mag. Lidija Vučajnk, direktorica družbe 
Henkel Slovenija Melita Ferlež, generalni direktor Skupine 
Tuš, Aleksander Svetelšek in direktor bolnišnice, mag. Mar-
jan Ferjanc
Henkel in Skupina Tuš sta nove pravljične kotičke, ki bodo 
popestrili dneve, ki jih otroci preživljajo v bolnišnici, sloven-
ski javnosti predstavila na našem otroškem oddelku.     

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za informiranje in trženje
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Baby.boom,.ki.ga.ni.bilo
Da smo letos v naši porodnišnici po petnajstih letih ponov-
no prestopili mejo 2.000 porodov, verjetno čivkajo že vrab-
ci po strehah. Nekoliko večje število rojstev v slovenskih 
porodnišnicah je namreč slovenska novinarska srenja že 
skorajda razglasila za nov »baby boom«. V dneh po novem 
letu je množično obiskovala vse, ki imajo v državi vsaj rahlo 
povezavo z mladimi družinami, rodnostjo, nosečnicami in 
novorojenčki ter skupaj z njimi iskala vzroke in napovedo-
vala gibanja rojstev v prihodnjih letih. No nazadnje se je 
izkazalo, da baby booma (še) ni bilo.

Za dve mamici je bil to tretji, za eno pa drugi porod

Pred leti poslušal, tokrat igral – Jan Ulaga

kot deklic, se je drugič po letu 1990 število lani prevesilo v 
korist deklic. Morda tudi zato, da bodo nadomestili razliko, 
so bili zadnji v lanskem in prva, rojena v letošnjem letu, deč-
ki. Nejc, Vid in Izak so bili glavne zvezde najstarejše akcije 
NT&RC, že 43. novoletnega obiska v celjski porodnišnici. 
Tudi letos se je 2. januarja na ginekološko porodniškem 
oddelku zbrala železna zasedba, pridružilo pa se ji je tudi 
nekaj novincev. 
Največje pozornosti je bil deležen Jan Ulaga s Svetine, ki se 
je v naši porodnišnici rodil kot prvi leta 1997. Mali trojici je 
zaigral na diatonično harmoniko ali »frajtonarico«. In očitno 
so jim njegove, pa tudi melodije tria Vikija Ašiča in kvarteta 
Grmada ugajale, saj letos ni bilo iz majhnih posteljic no-
benega glasu. Vsi so spali in nabirali moči za nove izkaze 
občudovanja.

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

Novoletne
V zadnji, novoletni številki Monitorja smo objavili voščila in dobre želje, ki ste jih drug drugemu zaželeli za prihajajoče 
leto. Bilo jih je veliko, pa vendar smo potem, ko je bila številka že natisnjena, ugotovili, da sta dve izpadli. Glede na to, 
da je številka nastajala tam okrog Miklavža, so očitno imeli parklji svojo zabavo. Ker pa dobrih želja ni nikoli dovolj in jih 
radi prejmemo ob katerem koli času leta, smo se odločili, da izpadli voščili objavimo v tej številki. Avtorjem pa se iskreno 
opravičujemo.

Uredniški odbor Monitorja

Sreča ni v glavi in ne v daljavi. 
Ne v žepu in ne pod palcem zaklad. 

Sreča  je, če se delo dobro opravi 
in če imaš nekoga rad.

                     (Tone Pavček)

Nekdo je zapisal: 

»Imam vse kar potrebujem, 
ker vem, česa ne potrebujem!«

Morda je bil srečen. 

VELIKO SREČE VSEM V LETU 2008!

Kolektiv Finančno ekonomske službe

Kljub temu pa smo bili v naši porodnišnici s številom lanskih 
porodov zelo zadovoljni. Z njim smo se namreč uvrstili takoj 
za ljubljansko in tokrat pred mariborsko porodnišnico. In ker 
so se 21-krat rodili dvojčki, je luč sveta lani pri nas ugledalo 
2.022 novorojenčkov. Čeprav se običajno rodi več dečkov 

VSE NAJLEPŠE V NOVEM LETU 2008 VAM ŽELI 
KOLEKTIV ODDELKA  ZA BOLEZNI SRCA, PLJUČ 

IN OŽILJA.
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Utrinki.iz.preteklosti.bolnišnice
KRONOLOGIJA PRIPRAV NA STALNO RAZSTAVO

- Leta 2005 ogled, fotografiranje medicinskih predmetov po 
oddelkih.

- Leta 2006: 
- ogled zbirke predmetov v Jurkloštru (7. 11. 06), 
- v zbirni prostor preselili predmete z oddelkov (8. in 9. 11. 

06),
- obiskali muzejsko zbirko anestezijskih predmetov v bol-

nišnici Maribor (9. 11. 06), 
- obisk oblikovalke, ogled  medicinskih predmetov (12. 12. 

06).
- Leta 2007:
- muzejska obdelava medicinskih predmetov: vpis predme-

tov v inventarno knjigo. Vsak predmet dobi inventarno 
številko, zapisano je ime predmeta, mere, uporaba, vsak 
predmet je tudi digitalno fotografiran. To delo je potekalo 
v času od januarja do marca, skupaj si bili obdelani 2503 
predmeti;

- priprava gradiva za postavitev dveh ambientov v avli  bol-
nišnice (operacijska in bolniška soba, postavljeni v obdo-
bje 60. let 20. stoletja);

- priprava manjših medicinskih inštrumentov in pripomočkov 
z nekaterih bolnišničnih oddelkov (lekarna, laboratorij, 
oddelek za anestezijo, urološki oddelek in očesni odde-
lek) ter del obsežne zapuščine dr. Ivana Podpečana za 
postavitev v vitrine (od 16. 11 – 28. 11. 07). 

Postavitev razstave: 28. 11. 07.
Otvoritev razstave: 6. 12. 07.
Avtorica razstave : Iris Zakošek.
Strokovni sodelavci : Darja Pur, Slavomir Milovanović, He-
lena Černjul, Ruža Mavrič.
Gradivo so posredovali: Splošna bolnišnica Celje, Muzej 
novejše zgodovine Celje, Dani Podpečan.
Nekaj gradiva je bilo potrebno restavrirati in konzervirati, kar 
je uredil g. Bojan Pečnik, strokovni delavec muzeja. Rekon-
strukcija okolja operacijske in bolniške sobe je zahtevala 
veliko iznajdljivosti in improvizacije. V šiviljskem servisu so 
za razstavo sešili nekaj oblačil, kakršna so se uporabljala v 
predstavljenem zgodovinskemu času.  

Razstavni eksponati anestezije

Razstavni eksponati lekarne

Bolniška soba

Zahvala vsem, ki so pomagali pri organizaciji, prevozu , pre-
stavitvi artiklov in postavitvi razstave.

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

nih strok in terapijo bolečin 

ŠALE

RESNICA
K odvetniku v pisarno sta vstopila možakarja. Eden od 
njiju bi mu rad zaupal kočljivo pravno zadevo in mu je 
začel na dolgo in široko lagati. Drugi je bil bolj stvaren 
in izkušen in je znanca ustavil:
“Nehaj, vendar! Advokatu povej tako, kot je res, lagal 
bo že on!”

IZČRPAN
Ravnokar sem sanjal, da imam delo! je rekel uradnik, 
ko je dvignil glavo s svoje pisalne mize.
“Saj si res videti izčrpan!” mu je rekel kolega.
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Za.silvestrovo.2007/08.dežuram
December 2007.  Ljudje se mrzlično pripravljajo na božič-
no-novoletne praznike.
Pravočasne rezervacije za silvestrski večer in vse kar sodi 
zraven: družba, darila, oblačila, hrana … 
Zanima jih, kam grem jaz. Veselo povem, da imam že vse 
urejeno. Za vse je poskrbel moj šef, rekoč: ,, Za silvestrovo  
dežuraš. ”
S tem je bilo vse urejeno in rezervacija potrjena na Oblakovi 5. 
Izgledalo je nekako tako: družba je bila izbrana, darila nismo 
dobili, večerna toaleta  je bila obvezna v modro beli kombi-
naciji. Obutev …  no ja , na nogah smo bili do jutranjih ur. 
Frizura  ni bila pomembna,  imeli smo posebna pokrivala.
Večerjo je plačal gostitelj, vino je z Belo knjigo prepoveda-
no. Kave nismo pili,  saj je sestre  ne kuhajo več,  zdravniki  
pa še niso osvojili te tehnike.
Glasba  je bila v ritmu srčnega utripa.  Plesna / operacijska 
dvorana  je bila zadosti velika za nemoteno plesanje /giba-
nje. Soba za spanje je v kleti, opremljena je v starem slogu. 

Saj vam pravim, all inclusive.
Najdaljša noč v letu  je hitro minila in 1. 1. 2008 se je dežur-
na ekipa poslovila. 

 Dežurna ekipa za silvestrovo 2007/8 

Kulinarični.kotiček
Fileji postrvi v hrustljavi skorji
Sestavine:
Beli kruh – 200 g 
Timijan   
Majaron   
Sol   
Postrv – 700 g 
Slanina – 8 rezin 
Pšenična bela moka – 2 žlici 
Kokošje jajce – 2 kosa 
Olje – sončnično    

Priprava:
Iz starega belega kruha izdolbemo sredice in jih zmiksa-
mo, da nastanejo drobtine.
Drobtinam nato dodamo sesekljan timijan, majaron, sol, 
ter vse skupaj dobro premešamo.
Štiri ribje fileje počez prerežemo na dva dela, vsak del 
prepognemo in zavijemo v slanino. Učvrstimo z zobo-
trebcem.
Pripravljene fileje povaljamo v moki, stepenem jajcu in 
pripravljenih drobtinah.
V ponvi segrejemo olje in vanj položimo pripravljene ribje 
fileje.
Na vsaki strani jih pečemo približno 2 min.
Ko so pečeni, jih odcedimo na papirnatih brisačah, od-
stranimo zobotrebce in ponudimo.

Črna rižota s sipami  
Sestavine: 
180 g riža
800 g sip
1 nalistana čebula
1 strt strok česna
1/2 kozarca belega vina
8 žlic olivnega olja
sol

Priprava:
Sipam odstra-
nimo drobovje 
in kost ter shra-
nimo vrečko s 
črnilom, ki jo na-
močimo v malo 
mlačne vode. 
Odstranimo še 
kožo, žvekalnik in oči. Lovke zrežemo na večje koščke, 
plašč pa na tanjše trakove in vse skupaj prepražimo na 
segretem olju, v katerem smo prepražili čebulo in česen. 
Solimo, zalijemo z vinom, ki smo mu dodali malo vode, in 
dušimo 25 minut. Primešamo riž in črnilo ter postopoma 
vrelo vodo. Večkrat premešamo z leseno žlico. Odstavi-
mo z ognja, premešamo in postrežemo na posameznih 
krožnikih zelo vroče in zmehčano.  



43

Splošna bolnišnica Celje

15..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 zapos-
leni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 4. aprila 2008. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku 
poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.

Žreb nagradne križanke v decemberskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 98 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: UPAJTE IN VERJEMITE V SVOJO SREČO. Izžrebana nagra-
jenka je gospa Silva Arnšek z Oddelka za laboratorijsko diagnostiko. 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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