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Razpotje. Kam naprej? Kako nada-
ljevati? Takšna in podobna vpraša-
nja se nam postavljajo, kadar se v 
življenju znajdemo v labirintu možnih 
odločitev. Delno so dileme razreše-
ne s tem, če vemo, kaj želimo, kam 
bi radi. Poznati moramo cilj. Na tej 
osnovi se je potrebno odločati o na-
činu dela, o aktivnostih, ki bodo pri-
peljale do želenih ciljev. To pa je stra-
tegija. Določanje strategij predstavlja 
najtežje odločitve za vsakogar. Teža 
odločanja je odvisna od tega, čigave 

cilje uresničujemo. Kadar odločamo zase kot posameznika, je še najlaže, 
saj nam načeloma ni potrebno upoštevati interesov drugih. Takoj, ko je po-
trebno med svoje interese vključiti tudi ostale, npr. člane lastne družine, 
celotno organizacijo, kjer smo zaposleni, ali pa kar interese celotne družbe, 
je napor veliko večji. Življenje nas uči, da se moramo zavedati, da na svetu 
nismo sami, da delujemo v povezavi z ostalimi, in da je naše življenje so-
odvisno od njih.
Zadnje volitve v državni zbor RS pred mesecem dni so lep primer razre-
ševanja takšne  problematike. Cilji in obljube posameznih strank so si bili 
precej sorodni, vsi so bili usmerjeni k večjemu blagostanju družbe. In ko je 
nekdo pridobil zaupanje volivcev, mora izbrati pot in način delovanja, da 
bo uresničil obljubljene cilje. Njegova strategija bo zapisana v dokumentu 
koalicijske pogodbe. Partnerji, ki sestavljajo koalicijsko pogodbo, se morajo 
poenotiti v operativnih aktivnostih, kar zahteva od različnih interesnih skupin 
dogovarjanje in sprejemanje konsenzualnih odločitev. Naloga ne bo lahka. 
Ali smo v naši bolnišnici kaj drugačni? Nismo. Tudi mi kot velika organizacija 
z različnimi interesi in velikimi zahtevami, ki jih pred nas postavlja sodobna 
družba, moramo sprejeti  svojo razvojno strategijo. Vsak oddelek, vsaka 
organizacijska enota, ki opravlja zaokroženo dejavnost v okviru bolnišnice, 
mora najti svojo identiteto delovanja. Dokaže jo z jasno izraženo vizijo svoje 
vloge v prihodnosti in konkretnimi cilji, ki se morajo ujemati s strateškimi cilji 
in nalogami bolnišnice kot celote. Ta celota predstavlja med sabo prepleta-
joče se procese zdravljenja, ki potekajo na različnih oddelkih. Soodvisnost 
med organizacijskimi enotami pa ni le v vsebini dela, ampak tudi v težnji 
po njegovi racionalizaciji in obvladovanju  stroškov. S pripravo strategije se 
odzivamo na pričakovano vedno večjo domačo in mednarodno konkurenco. 
Evropske meje zaprtih zdravstvenih sistemov se namreč rahljajo, pa tudi 
stiska javnih financ zahteva svoj davek. Zato bosta  gospodarnost in dvig 
kakovosti zdravstvenih storitev temeljni paradigmi novega strateškega raz-
vojnega programa bolnišnice. Veliko vsebin je že pripravljenih, v naslednjih 
dveh mesecih pa bomo dokument strategije tudi zaključili. 
Sicer pa je pred nami za nekatere najlepši jesenski čas, ko je vročina po-
pustila in pobiramo sadove minulega dela. Najboljši so tisti z domačega vrta 
ali prijateljevega vinograda, če smo bili povabljeni na njegovo trgatev. Ne 
zavrnimo povabila, ampak ga z veseljem sprejmimo, kajti v novem okolju, 
s starimi in novimi znanci, pa čeprav le za trenutek, bomo laže pozabili na 
službene obveznosti in morda doživeli nekaj novega, kar nam bo pomagalo 
oblikovati strategijo za naše lastno življenje. Ne  zamudimo te priložnosti. 

Direktor
mag. Marjan Ferjanc  
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Certifikacijski.obisk.Temosa
TO JE SBC

Kot smo napovedali v julijski številki Monitorja, je v drugi 
polovici septembra v našo bolnišnico prišla ocenjevalna 
ekipa TEMOSA, projekta, ki gradi mrežo zdravstvenih usta-
nov. Vstop v mrežo je odprt vsem, ki dosegajo ustrezne 
regionalne standarde, vendar pa morajo ob tem izpolniti 
tudi specifične standarde, ki jih je TEMOS postavil skupaj 
z vodilnimi zavarovalnicami. Vstopni pogoji za mrežo tako 
niso prav lahki, o čemer priča tudi podatek, da je do se-
daj certifikat TEMOS pridobilo le 35 odstotkov ocenjevanih 
zdravstvenih ustanov. 

Kot sta nam ob prihodu povedala ocenjevalca, strokovni 
vodja TEMOSA Thomas Schmidt, zdravnik specialist pedi-
atrije in specialist tropske medicine ter zdravnica Ane Hof-
frogge, specialistka nevrokirurgije, je TEMOS po prejemu 
izpolnjenega vprašalnika v Nemčiji poiskal še reference za 
našo bolnišnico. Ker so bile te pozitivne, so se odločili, da z 
nami začnejo postopek certificiranja.

Dvodnevni obisk sta zdravnika ocenjevalca začela na ur-
gentnem oddelku naše bolnišnice in nato sledila poti ur-
gentnega pacienta od diagnostike (Radiološki oddelek, 
Endoskopski center, Laboratorij) do Centralnega operacij-
skega bloka, obeh oddelkov za intenzivno terapijo ter neka-
terih drugih bolnišničnih oddelkov, ki so zanimivi predvsem 
za kronične bolnike in turiste ter popotnike. Ker je eden iz-
med ključnih pogojev za pridobitev certifikata higiena in z 

njo preprečevanje bolnišničnih ter drugih okužb, sta veliko 
pozornosti namenila sterilizacijam, čistilnemu servisu, nad-
zoru kakovosti vode, ravnanju z odpadki ipd. Ob tem sta se 
podrobno seznanila še z našo energetsko in vodno oskrbo, 
kuhinjo in skladiščenjem živil ter požarno varnostjo in ukrepi 
za reševanje v primeru požara.

Ko sta ob koncu obiska strnila svoja opažanja in vtise, so 
bili ti v prid naši bolnišnici. Zadovoljna sta bila z urejenostjo 
bolnišnice, z njeno opremljenostjo ter z znanjem in izurje-
nostjo osebja, s katerim sta govorila. Prijetno presenečena 
sta bila tudi nad prijaznostjo vseh, s katerimi sta prišla v 
stik ali jih opazovala med obiskom bolnišnice. Kljub temu 
pa sta med ocenjevanjem odkrila tudi nekaj pomanjkljivosti. 
Večina jih gre na račun tega, da v bolnišnici nimamo zapi-
sanih in s tem standardiziranih posameznih procesov dela, 
ter da nimamo vzpostavljenih mehanizmov za nadzor po-
sameznih procesov. Zaradi tega zelo težko ali pa sploh ne 
prepoznavamo tistih točk v posameznih procesih, ki so po-
tencialno nevarne in tako tudi ne iščemo drugih rešitev za 
varnejšo izvedbo procesa. Za odpravo pomanjkljivosti sta 
nam ocenjevalca dala tri mesece časa. V tem času bodo 
tako tekle intenzivne aktivnosti, s katerimi bomo ugotovlje-
ne pomanjkljivosti odpravili. Vse, ki jih bomo v te aktivnosti 
vključevali, seveda prosimo za čim večje sodelovanje. 

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmiOcenjevalca sta si najprej ogledala bolnišnico,… 

… nato, pa sta hotela videti še zapise standardnih pro-
cesov dela.
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Ugotovitve.JAZMP.ter.odločba.
za.opravljanje.dejavnosti.in.
pridobitev.certifikata.ISO.9001:2000
Po novi zakonodaji, sprejeti v začetku 2008, morajo usta-
nove, ki opravljajo dejavnost preskrbe s krvjo, pridobiti do-
voljenje za delo. Le-to izda  na osnovi nadzorstvenega pre-
gleda neodvisna institucija, ki je v Sloveniji Javna agencija 
RS za zdravila in medicinske pripomočke – JAZMP. 
Od 3. do 5. junija so trije nadzorniki v Transfuzijskem centru 
opravili nadzorstveni pregled in zahtevali odpravo nekaterih 
pomanjkljivosti.
Razmerja z zunanjimi partnerji, kot so Zavod RS za trans-
fuzijsko medicino v Ljubljani, Center za transfuzijsko medi-
cino UKC Maribor in Rdeči križ Slovenije, moramo urediti 
s pisnimi pogodbami, na način, kot to zahtevajo predpisi 
Evropske skupnosti.
Vse osebje, ki dela v Transfuzijskem centru, mora za oprav-
ljanje samostojnega dela imeti opravljen transfuzijski tečaj 
na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani, ki je 
po zakonu zadolžena za dodatno izobraževanje in uspo-
sabljanje.
Dokumentacijo moramo preoblikovati iz dvonivojske v tri-
nivojsko.
Na osnovi našega načrta preventivnih in korektivnih ukre-
pov, ki jih bomo izvedli, nam je JAZMP  izdala odločbo - do-
voljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo in nas 
imenovala v Transfuzijski center.
Priznani smo kot subjekt, ki opravlja transfuzijsko dejavnost 
v skladu s predpisi in dobrimi praksami, saj našim bolnikom 
zagotavljamo kakovostne in varne krvne pripravke pravo-
časno in v zadostnih količinah. To pomeni priznanje našemu 
strokovnemu in organizacijskemu delu in hkrati neodvisnost 
pri preskrbi s krvjo.
Z verifikacijo smo pridobili status transfuzijske entitete, ki 

tako kot Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor in 
Zavod RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani samostojno 
opravlja dejavnost preskrbe s krvjo.
Vsi ostali transfuziološki oddelki, ki delujejo  pri splošnih 
bolnišnicah, bodo reorganizirani. Organizacijsko bodo po-
stali del Zavoda RS za transfuzijsko medicino ali Centra za 
transfuzijsko medicino UKC Maribor.
Odslej nas bodo nadzorniki Javne agencije RS za zdravila 
in medicinske pripomočke obiskali vsako leto in preverjali 
naše delo.
Ob pripravah na nadzorstveni pregled so hkrati tekle tudi 
aktivnosti za zagotovitev sistema kakovosti po standardu 
ISO 9001:2000. 
Certifikacijski nadzor so 30. 7. 2008 opravili trije presojeval-
ci mednarodne certifikacijske hiše Bureau veritas, ki nam je 
podelila certifikat kakovosti ISO 9001:2000.

Janja Pajk, dr. med.
Transfuziološki center

Obisk.ministrice
Konec avgusta je ministrica za zdravje, 
Zofija Mazej Kukovič, v sklopu obiska 
treh slovenskih bolnišnic, poleg Topol-
šice in Slovenj Gradca obiskala tudi 
našo bolnišnico. Na kratkem delovnem 
obisku se je sestala z vodstvom bolniš-
nice in odprla razpravo o nekaterih naj-
bolj perečih vprašanjih. 

Seveda je bila na prvem mestu uved-
ba novega plačnega sistema, ki je v 

tistem času v javnostih prvič dobivala 
nove finančne okvire, ki so se precej 
razlikovali od tistih, ki jih je minister za 
javno upravo razglašal v času pogajanj 
s sindikati. Ministrica je na sestanku še 
enkrat potrdila zahtevo, da se masa 
plač v bolnišnici zaradi uvedbe novega 
plačnega sistema ne sme dvigniti za 
več kot 27 odstotkov.

Še ena tema, ki je v tistem času višala 

temperaturo, je bila podeljevanje kon-
cesij. Ministrica za zdravje je ugotavlja-
la, da mora biti v sistemu vsekakor ne-
kaj narobe, če vsi zdravstveni zavodi, 
ki jih ministrstvo povpraša za mnenje, 
odgovorijo negativno. Ministrica je vod-
stvo takrat seznanila z dejstvom, da 
koncesije ne bodo predmet predvolil-
nega obdobja, ampak se bodo dogovo-
ri in iskanje konsenza dogajali v času 
po volitvah.
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Na sestanku je beseda stekla tudi v 
vlogi, ki jo je za pridobitev statusa kli-
ničnosti za določeno dejavnost celjska 
bolnišnica pred časom naslovila na Mi-
nistrstvo za zdravje, odgovora, ne pozi-
tivnega ne negativnega, pa še vedno ni 
prejela. Ministrica je takrat odgovorila, 
da bo spodbudila pristojno komisijo, 
da čim prej pregleda vlogo in ugotovi, 
ali so izpolnjeni vsi pogoji in strokovna 
merila za pridobitev višjega statusa. 
Ob tem je izrazila podporo oblikovanju 
takšnih posameznih kliničnih oddelkov, 
tako v naši kot tudi v drugih slovenskih 
bolnišnicah. Klinični status bolnišnične-
ga oddelka namreč pomeni koncentra-
cijo vrhunskega znanja in razvoj novih 
metod, pa tudi učne centre za mlade 
kadre. Z njimi tako pridobijo vsi pacienti 
in zaposleni.

Ko je stekla beseda še o investicijah, 
je zbrane nekoliko presenetilo mnenje 
ministrice, ki je v razpravi poudarila, da 
bi morale bolnišnice prihodnje investici-
je zastavljati tako, da bi ohranile stare 

Po obisku je ministrica svoja razmišljanja delila še z novinarji

stavbe, jih obnovile in tako zagotovile 
boljše razmere za počutje pacientov in 
zdravstveno oskrbo. Po njenem mne-
nju le-te govorijo o določeni tradiciji 

Poslanska.skupina.SDS.
v.bolnišnici

V začetku poletja je celjski Mestni od-
bor Slovenske demokratske stranke 
v Celju gostil člane svoje poslanske 
skupine in v okviru obiska jih je pripe-
ljal tudi v našo bolnišnico. Obisk Jožeta 
Tanka, Zvonka Černača, Alenke Jeraj, 
Andreja Bručana in njihovih kolegov 
smo izkoristili predvsem za predstavi-
tev razvojnih usmeritev bolnišnice, tako 
na strokovni kot tudi na organizacijski 
in investicijski ravni. 

zdravstva v prostoru in bolnišnicam da-
jejo poseben »imidž«.    

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

Poslanci SDS na obisku v bolnišnici

ŠALA

NENADOMESTLJIV
»Moram vam povedati, da ste v 
naši firmi nenadomestljivi.«
»Kako lepo je to slišati!«
»Ja, ko se boste upokojili, bomo 
vaše delovno mesto ukinili.«
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Predstavili.smo.se.v.publikaciji.
Public.service.Rewiew:.
European.Union.16
Septembra je izšla šestnajsta številka Public Ser-
vice Rewiew: European Union, publikacije, ki je 
namenjena predstavitvi različnih tem s področja 
javnega sektorja 27 držav članic Evropske unije 
in držav pristopnic. Publikacija, ki izhaja dvakrat 
letno, pokriva teme s področja financ, regional-
nega razvoja, izobraževanja, obrambe, zdravja, 
znanosti, transporta in okolja. Brezplačno jo po-
imensko razdelijo posameznikom, ki delujejo v 
ministrstvih, direktoratih in agencijah regionalnih 
in centralnih vlad članic Evropske unije. Prav 
tako jo prejmejo tudi vse ustanove in organi Ev-
ropske unije, in s tem ljudje, ki sprejemajo ključ-
ne odločitve. Naša bolnišnica se je v reviji pred-
stavila z dvostranskim člankom. Če vas zanima, 
kako smo se predstavili, lahko članek preberete 
v spletni izdaji na strani http://www.publicservice.
co.uk/pub_contents.asp?id=353&publication=E-
uropean%20Union, stran 240 in 241.

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

Štiri.nove.električne.bolniške.
postelje.za.žilno.kirurgijo

Podjetja, ki nastopajo pod imenom Skupina Pivovarna La-
ško, poleg velikih sponzorskih sredstev letno namenijo tudi 
približno 500.000 evrov za donacije. Te so v glavnem na-
menjene zdravstvu in socialnemu skrbstvu. Letos so tako 
nekaj več kot 100.000 evrov podarili osmim slovenskim 

Hilda Maze, Gorazd Šetina in Marjan Ferjanc ob predaji 
bolniških postelj

bolnišnicami, ki so jim, z izjemo dveh, podarili kakovostne 
bolniške postelje.   
Vodja splošnega sektorja Pivovarne Laško, g. Gorazd Šeti-
na, je ob predaji štirih sodobnih električnih bolniških postelj, 
vrednih dobrih 14.000 evrov poudaril, da so donacije del 
poslovne politike Skupine Pivovarne Laško, saj se vodstva 
zavedajo pomena vračanja sredstev v družbeno okolje, v 
katerem delujejo. Za nakup kakovostnih bolniških postelj so 
se odločili zato, ker je ta oprema v bolnišnicah dokaj zasta-
rela, saj zanjo ponavadi zmanjka sredstev. S svojo donacijo 
pa so hkrati pomagali tako pacientom kot zaposlenim. Nove 
električne bolniške postelje namreč s svojimi nastavitvami 
omogočajo prilagajanje ležišča pacientovim zdravstvenim 
potrebam in mu tako bistveno izboljšajo kakovost bivanja 
v bolnišnici, negovalnemu osebju pa olajšajo delo. Vse štiri 
bolniške postelje je dobil oddelek za žilno kirurgijo.  

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
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Podpora.materam.vredna.zlata!
V Sloveniji že vrsto let od 1. do 7. oktobra potekajo aktiv-
nosti ob svetovnem tednu dojenja. Gre za veliko, skupno 
akcijo vseh organizacij, ki podpirajo dojenje. Vsako leto jo 
z različnimi aktivnostmi zaznamujejo v več kot 120 državah 
po vsem svetu.

Tema letošnjega tedna dojenja je poziv k večji podpori 
materam, da bodo lahko dosegle zlati standard hranjenja 
svojih otrok. Ta je izključno dojenje v prvih šestih mesecih 
otrokovega življenja in zagotavljanje ustrezne dopolnilne 
prehrane ob nadaljevanju dojenja do otrokovega drugega 
rojstnega dne ali dlje. Geslo letošnjega tedna dojenja je

»Podprimo matere, da bodo svojim otrokom omogočile 
zlat začetek.«

Matere potrebujejo podporo, da lahko uspešno dojijo. Pri 
dojenju se namreč soočajo z izzivi, kot so napačne infor-
macije, ohranjanje dojenja kljub zaposlitvi izven doma, pre-
magovanje dvomov v svojo sposobnost dojenja in druge. 
Podpora materi je lahko formalna ali neformalna, nudijo 
pa jim jo lahko tako strokovnjaki kot tudi laiki. Raziskave 
so namreč pokazale, da se oblike podpore med seboj do-
polnjujejo in znatno podaljšajo trajanje izključnega dojenja 
in dojenja sploh. Za dojenje mame potrebujejo predvsem 

osnovne, točne in pravočasne informacije, strokovno in 
praktično pomoč, spodbudo in posluh takrat, ko ga potre-
bujejo. 

Vloga ženske se je skozi zgodovino močno okrepila ter raz-
širila izven doma in družine. Zaradi te razširjene vloge in 
spremenjenih družinskih skupnosti ter načina življenja mo-
rajo danes ženske iskati pomoč tudi zunaj svoje družine. 

Kje jo poiskati in kakšna je lahko podpora doječim materam, 
so se vsi zainteresirani letos lahko podučili na tradicionalni 
informativni stojnici, ki jo je naš ginekološko porodniški od-
delek pripravil v središču mesta skupaj z Društvom sveto-
valcev za laktacijo in dojenje Slovenije in JZ Socio Projek-
tno pisarno Celje – zdravo mesto.

Dan odprtih vrat, druga tradicionalna aktivnost našega gi-
nekološko porodniškega oddelka ob svetovnem dnevu do-
jenja, pa je bil letos namenjen nosečnicam in mladim mami-
cam. Tudi ta dogodek je bil priložnost za pogovor o pomenu 
zlatega standarda hranjenja novorojenčkov, o izzivih, ki so 
pred doječimi mamicami ter o podpori, ki jim jo lahko zago-
tovi naša bolnišnica, njihova družina in prijatelji.

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

ABC POSLOVANJA

Glavna.blagajna.bolnišnice..na.
novi.lokaciji
Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno 
in socialno varnost v času bolezni ali poškodbe, saj pokriva 
stroške za tveganja v primerih, ko zbolimo, se poškoduje-
mo ali imamo kakšne druge zdravstvene potrebe. Osnovna 
lastnost zdravstvenega zavarovanja je, da so pravice vsa-
kega posameznika ali njegovih družinskih članov odvisne 
od sklenitve zavarovanja in plačila ustreznega  prispevka  (v 
obveznem zdravstvenem zavarovanju) ali premije (v pros-
tovoljnem zdravstvenem zavarovanju).
Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno. Ob-
vezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, prostovoljno pa druge zdravstve-
ne zavarovalnice. Obseg pravic do zdravstvenih storitev je 
določen v odstotku od vrednosti storitev. To pomeni, da se iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja financirajo nekatere 
storitve v polnem obsegu (100 %), druge pa le v določenem 
odstotku od vrednosti storitve. Razliko do polne vrednosti 

morajo plačati zavarovane osebe iz lastnih sredstev, lahko 
pa se za doplačilo zavarujejo s prostovoljnim (dopolnilnim) 
zdravstvenim zavarovanjem. V tem primeru doplačilo krije 
zavarovalnica, pri kateri ima oseba sklenjeno takšno obliko 
zavarovanja. Bolnišnica nudi in izvaja tudi storitve, za kate-
re je potrebno doplačilo (npr. plastični mavec) in storitve, za 
katere so pacienti v celoti samoplačniki (npr. spremstvo pri 
porodu,  pregled vida za šoferje…).    

V vseh primerih, ko je plačnik storitve pacient sam oz. nje-
gov spremljevalec (npr. spremstvo pri porodu),  mu  izstavi-
mo račun, ki ga je dolžan poravnati. Usmeritev v bolnišnici 
je, da pacient poravna račun še pred  svojim odhodom iz 
bolnišnice (razen v primerih, ko zakon pacientu izrecno 
omogoča daljši rok plačila).  V večini primerov je takojšnje 
plačilo računa  za pacienta tudi najbolj prijazna rešitev, saj 
ga s tem razbremenimo dodatnih stroškov plačilnega pro-
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Nova glavna blagajna bolnišnice

meta, kasnejših skrbi za plačilo računa in celo  morebitnih 
stroškov opominjanja in zamudnih obresti zaradi nepravo-
časnega plačila.  Bolnišnici  takojšnje plačilo računa zniža  
stroške pošiljanja računov po pošti (plačilni nalog, kuverta,  
poštnina), stroške  postopkov morebitnih izterjav računov 
zaradi nepravočasnega plačila (stroški pošiljanja opomina  
in nenazadnje tudi sodna izterjava). Zaradi navedenega 
imamo v bolnišnici organizirano mrežo pomožnih blagajn 
na določenih oddelkih. Ker smo v času po uvedbi evra za-
znali bistven upad gotovinskih plačil, smo v finančni službi 
naredili  analize, s katerimi smo želeli ugotoviti vzroke in 
posledice takšnega upada. Kot glavni vzrok smo ugotovili: 
-  omejene možnosti plačevanja s plačilnimi karticami (po-

možne blagajne takšnih možnosti v veliki večini  nimajo),
-  strah osebja oddelka  pred ravnanjem z gotovino in z bla-

gajniško dokumentacijo, saj se potrebe po gotovinskem 
plačilu na določenih oddelkih pojavljajo le občasno.

Na podlagi ugotovitev smo iskali ustrezne rešitve, ki bi 
omogočile večini pacientov takojšnje plačilo računa še pred 
odhodom iz bolnišnice. Kot ustrezna rešitev se je pokaza-
la prestavitev glavne blagajne bolnišnice iz prostorov 
Finančno ekonomske službe v prostore bolnišnice. 
Za lokacijo je bil izbran triažni pult, kjer je bila že sedaj 
pomožna blagajna, ki je bila namenjena predvsem ambu-
lantnim pacientom na območju  poliklinike.  S tem smo na 
pacientom znanem in lahko dostopnem mestu dobili 
delujoče blagajniško mesto, ki omogoča takojšnje pla-
čilo računa, tako z gotovino kot s plačilnimi karticami. 
Za go. Zlatko Šteiner, sodelavko, ki vodi glavno blagajno, 
navedeno dejstvo ne pomeni samo spremembe lokacije, 

temveč tudi spremembo vsebine del in nalog. Določena do-
sedanja dela glavne blagajne  so prerazporejena  na druga 
delovna mesta, dodana pa so opravila, ki bodo omogočala 
delovanje blagajne v novi funkciji. 

Istočasno s spremembo lokacije glavne blagajne opravlja-
mo analize procesov gotovinskega plačevanja na ostalih 
pomožnih blagajnah, kar bo povzročilo tudi spremembo in 
dopolnitve določenih internih navodil in  Pravilnika o blagaj-
niškem poslovanju. Ocenjujemo, da bodo s temi rešitvami 
pridobili tako pacienti kot bolnišnica.   

Cvetka Gluhak, ekon.
Finančna služba

Poslovanje.bolnišnice.v.
prvem.polletju.2008
V prvi polovici letošnjega leta je Splošna bolnišnica Celje 
presegla planirani program obsega dela tako na področju 
hospitalne dejavnosti kot na področju specialistično ambu-
lantnega zdravljenja. Presežek programa je opravičljiv,  saj 
se v poletnih mesecih v bolnišnici nekoliko zmanjša inten-
zivnost dela na elektivnem ali načrtovanem delu opravljanja 
zdravstvenih storitev. Pričakujemo, da bomo do konca leta 
2008 realizirali ves planirani program in tisti dodatni pro-
gram, za katerega se bomo dogovorili v Pogodbi z ZZZS 
za leto 2008. 

Ker zaradi pozne sklenitve Področnega dogovora za bol-
nišnice za leto 2008 med Zavodom za zdravstveno zavaro-
vanje in izvajalci še niso sklenjene letošnje pogodbe za iz-
vajanje zdravstvenih storitev, je finančni rezultat nemogoče 
natančneje opredeliti. Ob tem še vedno ostaja tudi neznan-
ka, v kolikšni meri bo ZZZS pokril povišanje mase denarja 

za plače po novem plačnem sistemu. Glede na financiranje 
bolnišnice po stari Pogodbi 2007 z ZZZS smo ocenili, da 
smo prvo polletje sklenili z 263.000 evri izgube, kar je 0,7 
% celotnega prihodka bolnišnice. Kljub ocenjenemu ne-
gativnemu finančnemu rezultatu je poslovanje bolnišnice 
stabilno.

V pogodbi za leto 2008 pričakujemo povečanje skupnega 
programa bolnišnice z razširitvijo nekaterih dodatnih pro-
gramov (ortopedske operacije, odstranitev osteosintetskega 
materiala, artroskopije, operacije na ožilju) in s pridobitvijo 
nekaterih novih programov (enota za zdravljenje možgan-
ske kapi, specialistično ambulantna obravnava …). Priča-
kujemo, da bo povečanje programa imelo pozitiven učinek 
na finančni rezultat bolnišnice ob koncu letošnjega leta.

Irena Andrenšek – Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko



9

Splošna bolnišnica Celje

Pet.minut..za..kakovost
Novi rubriki na pot 
S to številko uvajamo novo rubriko, 
ki je namenjena kakovosti v širšem 
pomenu besede – torej kakovosti vseh 
strok v bolnišnici, odnosu do kakovosti, 
kulturi kakovosti in varnosti pacientov. 
Hkrati pa rubrika ponuja priložnost za 
predstavitev naših in vaših dosežkov, 
izkušenj, dobrih praks. Zato vabimo 
vse tiste, ki jih kakovost zanima, da 
nam zastavijo vprašanje ali predlagajo 
temo, o kateri bi želeli v naslednji številki 
izvedeti več.  Še posebej pa vabimo 
tiste, ki bi radi predstavili dosežke in 
izboljšave na svojem področju dela, da 
se oglasijo in pošljejo svoj prispevek. Z 
veseljem ga bomo objavili. 

Izhodišča
Zagotavljanje kakovosti v zdravstvu 
temelji na sodelovanju vseh poklicnih 
skupin. O tem govorijo tudi Nacionalne 
usmeritve za razvoj kakovosti v 
zdravstvu, ki poudarjajo kakovost 
in varnost za paciente ne le skozi 
kakovost medicinske stroke, temveč  
vseh  dejavnosti v bolnišnici – tako 
medicinskih kot nemedicinskih.

Obvladovanje kakovosti poslovanja 
pomeni poleg uporabe metodologij in 
prenosa dobre prakse tudi stanje duha/
kulture vseh zaposlenih, ki se zgradi z 
leti intenzivnega in načrtnega dela na 
tem področju. Zavedati se moramo, da 
pri kakovosti ni bližnjic, kakovost je tek 
na dolge proge.

Pomanjkanje informacij o celovitem 
obvladovanju in  izboljševanju kakovosti 
zdravstvene dejavnosti je nedvomno 
eden od razlogov za pogosto nejasnost 
pri razumevanju in nenatančnost 
uporabe pojma kakovost pri načrtovanju 
in izvajanju procesov izboljševanja 
kakovosti.  Zato bo informiranje glavna 
usmeritev pri pripravi te rubrike.

Zakaj je kakovost pomembna 
in potrebna?
Zdravstveni zavodi morajo v okviru 
svoje dejavnosti stalno slediti 
strokovnemu razvoju ter v skladu 

z razvojem posodabljati postopke 
in metode zdravljenja. Dobro 
načrtovan in vpeljan sistem vodenja 
celovite kakovosti zagotavlja večjo 
prilagodljivost zahtevam bolnikov, 
učinkovitost in fleksibilnost celotnega 
zavoda, nižje stroške, boljše rezultate 
poslovanja in konkurenčno prednost.

Temu lahko organizacija uspešno 
sledi le ob stalnem učenju in razvijanju 
sposobnosti ljudi, zagotavljanju 
potrebnih virov in nenehnem 
izboljševanju procesov. Vse to pa gre 
z roko v roki s sistemom celovitega 
obvladovanja kakovosti, ki zahteva, da 
procese dokumentiramo, spremljamo, 
merimo in izboljšujemo.  

Sodobna opredelitev kakovosti v 
zdravstvu, ki jo srečujemo v vseh 
strokovnih gradivih, pravi: »Kakovost 
zdravstvene dejavnosti pomeni 
popolno zadovoljevanje potreb 
tistih, ki zdravstvene storitve najbolj 
potrebujejo, po najnižjih stroških za 
organizacijo, znotraj danih meja in 
smernic Ministrstva za zdravje in 
plačnikov (temeljni je ZZZS).« Poudarja 
tri temeljne dimenzije kakovosti v 
zdravstvu:
-	 kakovost za odjemalce: kaj 

pričakujejo naši odjemalci 
(pacienti, ostali kupci)  od prejete 
storitve – lahko bi rekli tudi laična 
kakovost;

-	 profesionalna kakovost: ali 
storitve izpolnjujejo zahteve, ki jih 
opredeljuje stroka, ali se pravilno 
izvajajo procesi, aktivnosti, 
postopki, potrebni za izpolnitev 
zahtev odjemalca;

-	 kakovost za vodstvo:  kakovost 
v upravljanju stroškov, 
delovnega okolja, informatike ... 

Kaj torej pridobimo s celovitim 
obvladovanjem in izboljševanjem 
sistema kakovosti? Odgovorov je več:
-	 obvladovanje procesov - postopki 

so opredeljeni, dogovorjeni, 
izdelana so navodila za delo ...

-	 strokovnost dela - izpolnjeni so 

pogoji za dosledno upoštevanje 
predpisov, kontrola, korektivni 
ukrepi ...

-	 preglednost poslovanja - kdo je 
izvajalec aktivnosti v procesu, 
kdo in za kaj odgovarja, katero 
dokumentacijo imamo ...

-	 sistematičnost pri zbiranju 
podatkov, ugotavljanje trendov 
...

-	 vzpostavi se red - kje dobiti 
dokument, pri kom in kdaj lahko 
kaj uredimo ...

-	 ugled in prepoznavnost v okolju 
- odjemalci imajo občutek, da 
jim je bolnišnica naklonjena, 
skrajševanje čakalnih dob, večja 
obveščenost odjemalcev ...

-	 zadovoljstvo zaposlenih - 
pripadnost kolektivu, prijazno 
delovno okolje, ugled, reference 
zaposlenih zaradi dobrega dela, 
osebnostni razvoj …

-	 obvladovanje stroškov - povečuje 
se učinkovitost dela, kar vodi k 
večji racionalnosti poslovanja in 
posledično k zniževanju stroškov 
.…

Proces 
Osnovna opredelitev seveda izhaja iz 
teorije in jo vsi povzemamo: Proces 
predstavlja celoto medsebojno 
povezanih aktivnosti, ki  se izvajajo z 
namenom uresničitve zastavljenega 
cilja. Aktivnosti se lahko izvajajo v 
okviru ene organizacijske enote ali pa v 
več organizacijskih enotah bolnišnice.  

Vsak proces ima vodjo, ki je odgovoren 
za uspešnost in učinkovitost procesa. 
Vodja procesa mora biti strokovno 
usposobljena oseba, odgovorna  za 
vodenje, organiziranje, koordiniranje in 
nadziranje delovanja procesa.
 
Vsak udeleženec v procesu, tako 
organizacijska enota (oddelek, sektor, 
služba, referat) kot posameznik, mora 
natančno vedeti, kje je njegovo mesto 
v sistemu, kaj so njegove naloge in 
odgovornosti, kako mora delati. Zato 
morajo biti določeni: kompetence, 
pooblastila in odgovornosti zaposlenih 
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– izvajalcev nalog v procesu. Vsak 
proces mora imeti določene na eni strani 
normative za zagotovitev učinkovitega 
delovanja in obvladovanja teh 
procesov, na drugi strani pa kazalce, ki 
odražajo uspešnost delovanja procesa. 
S strokovno pridobljenimi podatki o 
delovanju procesov lahko neizpodbitno 
dokazujemo kakovost lastne dejavnosti 
notranjemu in zunanjemu okolju.

Zakaj je procese potrebno 
zapisati?
Smo velika bolnišnica, v kateri vedno 
poteka nek naraven odliv in priliv 
osebja. Novince je treba vedno kaj 
naučiti, da pa jim olajšamo  začetek, je 
dobro, da jim ponudimo tudi zapisana 
navodila, ki jih lahko primejo v roke, da 
preverijo, ali delajo pravilno (skladno 
z dogovorjenim procesom). Tiste, ki 
smo že dolga leta v hiši, lahko rutina 
včasih zapelje na bližnjice, zato je 
prav, da tudi sami včasih preverimo, 
ali smo še vedno »skladni« z dogovori. 
Nenazadnje pa včasih gremo tudi na 

dopust ali zbolimo - naši namestniki 
bodo hvaležni za vsak dokument, ki 
jih bo usmerjal in vodil pri delu, kadar 
bodo v dvomih. 

V praksi se srečujemo še z eno 
pozitivno platjo zapisa procesov: vsi 
udeleženci procesa morajo temeljito 
premisliti in zapisati, kako se proces 
izvaja, pri tem pa nemalokrat ugotovijo, 
da se kakšna aktivnost podvaja, izvaja v 
napačnem zaporedju, mogoče sploh ni 
potrebna ali pa bi jo bilo treba zastaviti 
drugače, bolj učinkovito in mogoče 
tudi pridobiti dragoceni čas.  In kar je 
najpomembneje,  vsaj enkrat na leto je 
treba že zapisane aktivnosti ponovno 
pregledati in ugotoviti, ali zapisano 
še drži, ali je treba kakšen zapis 
posodobiti. Ves čas pa moramo biti 
usmerjeni v prepoznavanje možnosti 
izboljšav v procesih.

Vemo, da je v bolnišnici že ogromno 
zapisanega (standardi zdravstvene 
nege, klinične poti, razna navodila, 

protokoli ...), zavedamo pa se tudi, da 
je pred nami še več. Nekaj procesov je 
že v fazi zapisa, ta trenutek predvsem 
tistih, ki jim bomo izboljšali informacijsko 
podporo (npr. proces histologije). In 
verjemite, da je  včasih prav živahno, 
ko je treba različna mnenja in ideje 
spraviti v nek okvir ... 

Za konec dodajam misel, ki ste jo 
najbrž že vsi prebrali, a se mi zdi ravno 
pravšnja za izziv in povabilo, da kakšno 
že pozabljeno ali pa šele nastajajočo 
idejo predstavite tudi nam ...

 Odgovorni smo za to,
 kar delamo, pa tudi
 za tisto, česar ne delamo.
                                                Voltaire

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

Mateja Agrež, dipl. ekon. 
Sektor za organizacijo, 
informatiko in kakovost

Kako.je.spremljanje..formule.
1.pripomoglo.k.izboljšanju.
kakovosti.dela.
PRIMER.EKIPE.PEDIATRIČNE.BOLNIŠNICE.
GREAT.ORMOND.STREET.HOSPITAL.(GOSH)

Zaradi  tempa in 
vpetosti v rutino 
dela se včasih niti 
ne zavedamo, da 
bi lahko kakšen 
proces dela  izvedli 
bolje ali še bolje. 
Tudi prepričanje, 
da delamo dobro, 
nas lahko zavede, 
da ne prepoznamo 
možnosti izboljšav. 
Zato je dobrodošlo, 
da na naše delo 

pogleda nekdo, ki ni ravno član našega tima. Pregovor 
»Vsake oči imajo svojega malarja« lahko igra pri 
tem pomembno vlogo. Na podlagi tega lahko tudi v 
zdravstvu ugotovimo kritične točke in izvedemo ukrepe, 
ki lahko izboljšajo kakovost in varnost našega dela. V 
današnjem članku želim z vami deliti zgodbo, ki se je 
dogajala v Pediatrični bolnišnici Great Ormond Street 
in je zelo dober primer izboljšanja kakovosti procesa 
dela.

Glavni operater  Marc de Leval, vodja srčne kirurgije v 
londonski pediatrični bolnišnici
zaključuje 6-urno operacijo na srcu. Bolnik je komaj dva 
meseca star dojenček s prirojenimi napakami na srčnih 



11

Splošna bolnišnica Celje

arterijah (pri dojenčku se lahko stres med operacijo primerja 
z doživetjem avtomobilske nesreče). Dejstvo je, da bi 
otrok brez operacije po nekaj mesecih zagotovo umrl. Ob 
koncu operacije sta si kirurg in anestezist enotna – delo so 
dobro opravili. Dojenčka vsega v cevkah in priklopljenega 
na črpalke nežno prestavijo na voziček … naprave za 
ohranjanje življenjskih funkcij odklopijo z monitorjev v 
operacijski dvorani in jih povežejo s prenosnimi enotami na 
vozičku, ki delujejo na baterije … v sobi za intenzivno nego 
jih bodo znova priključili na glavno napeljavo ... dojenčka 
odpeljejo na oddelek, kjer se prične okrevanje..

…. critical transfer from operating theatre 
to recovery room at Great Ormond Street…. 

istočasno, nekateri zaposleni pa so si med poročanjem 
pomembnih podatkov le-te zapisovali kar na majhne lističe. 
Vendar tudi potem, ko so težavo prepoznali, niso vedeli, 
kako naj se je lotijo. Gledanje Formule 1 je prineslo 
spoznanje: 20 mož je sposobno v pičlih 7 sekundah 
zamenjati pnevmatike, doliti bencin, očistiti odprtine za 
dovod zraka in vozilo spet poslati na stezo. Ti možje so 
usklajeni, disciplinirani in izurjeni. 

From that moment began a collaboration between the 
leaders of Great Ormond Street’s surgical and intensive 
care units, first with the McLaren F1 racing team and 
then with Ferrari’s team chief Jan Todt, technical guru 
Ross Brawn and, in particular, race technical director 
Nigel Stepney.

Navezali so stik z McLarnovim tekmovalnim moštvom, 
kasneje pa še z ekipo Ferrarija in po ogledu videoposnetkov 
predaje bolnikov so se vsula vprašanja: Zakaj je pri vas tako 
hrupno in zakaj se ljudje zaletavajo drug v drugega? 
Kdo vse to vodi? Vam osebje poroča o dogajanju 
pri prevzemih bolnikov? Imate seznam obveznih 
postopkov? Ste vadili postopke brez bolnikov?
“We had all being doing our jobs for years and we 
thought we were pretty good at it,” said Dr. Nick Pigott, 
the consultant in paediatric cardiac intensive care, who 
has worked alongside Prof. Elliott and Dr. Goldman 
throughout Operation Pit Stop. “Then, after we had been 
with the Ferrari team, we watched videos of ourselves 
at work and it was quite a shock to realise the lack of 
structure in what  we were doing.
Pripravili so protokol take predaje bolnikov, ki je temeljil 
na usklajenem delu vseh vpletenih, kakor se to dogaja ob 
postankih formule ena. 
“This is perhaps the most critical stage of the operation 
and a year or two ago it would have been full of noise 
and movement as everyone, including me, got into the 
action, often getting in each other’s way,” he whispered. 
“But that was before our research work with Ferrari 
transformed the way we work.” 

Vendar je operater Marc de Leval  kljub temu zaskrbljen. 
Namreč precej njegovih bolnikov je že umrlo v 48 urah 
po posegu in odstotek umrljivosti je bil znatno višji od 
pričakovanega. V 24 urah se je zgodilo ravno tisto, česar 
se je najbolj bal … kljub temu, da operacija ni bila najbolj 
tvegana, je mali bolnik umrl…

LE KAJ SE JE ZGODILO?

Glavni operater je bil povsem obupan, ti tragični dogodki 
so mu resno načeli zdravniško samozavest. Pri posegih 
je pričel opazovati druge kirurge in sodelovati z njimi. 
Pomoč je iskal tudi pri statistikih, ki so mu potrdili, da je 
bila operacija bolj tvegana, kot so sprva ocenjevali. De 
Leval je 21 kirurgov po vsej Britaniji prepričal, da so pri 
svojem delu dovolili navzočnost strokovnjaka – specialista 
za odkrivanje »človeških napak« pri tveganih postopkih … 
rezultati so pokazali, da neuspele operacije ni povzročala 
posameznikova nespretnost, temveč je vzrok zanje tičal 
v neusklajenem skupinskem delu … nadaljnji izsledki 
raziskave so pokazali, da je za bolnika še najbolj kritična 
nepopolna pot iz operacijske dvorane v sobo za intenzivno 
nego. Včasih zaposleni v intenzivni negi niso bili obveščeni, 
da bolnik prihaja, in se nanj niso povsem pripravili. V 
prenatrpanem in hrupnem prostoru so sočasno potekali 
trije ali štirje pogovori in potrebno je bilo tudi 30 minut, da 
so razpletli in priključili vse cevke. Preveč stvari so opravljali 

Po nadzoru 27 operacij je bilo poročilo zelo vzpodbudno: 
število tehničnih napak se je skoraj prepolovilo, prav tako 
pa tudi število napak pri obveščanju. 
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“It is not too early to 
say that, when we 
look at the number of 
critical instances we 
encounter, they have 
reduced markedly 
since we introduced 
the modified training 
protocol developed 
from what we have 
learned from Formula Lewis Hamilton in mali bolnik

Osebje GOSH je presenečeno nad odzivi iz bolnišnic po 
celem svetu. Prejemajo povabila iz Avstralije, Francije, 
ZDA … za predavanje o postopkih predaje bolnika v njihovi 
bolnišnici. Znanje, ki so ga pridobili pri predaji, so prenesli 
tudi na druga medicinska področja. Obenem želijo preveriti, 
česa bi se še lahko naučili z drugih tveganih delovnih 
področij (NASA, mornarica)….

Povezave:
http://www.telegraph.co.uk/news/1527497/Ferrari-pit-stop-saves-
Alexander%27s-life.html
http://www.nodelaysachiever.nhs.uk/CaseStudies/CaseStudyItems/Impr
oving+the+transfer+processes+at+the+end+of+heart+surgery.htm
http://www.surgery.ox.ac.uk/research/qrstu/Publications
http://www.ich.ucl.ac.uk/
http://www.gosh.org/    

Suzana Labaš, univ. dipl. org.
Služba zdravstvene nege

1,” says Prof. Elliott. “It takes a long time to establish 
a team. We have twenty - odd people working together 
for four to six years to get a routine which lasts little 
more than four seconds. They work round the clock, 
every day, with ever - changing personnel, so what they 
need is a formula to work to.” 

MI, VI, ONI

Ruža.Mavrič
Pride čas rojstva, 
čas dozorevanja 
in tudi čas upoko-
jitve.
Za sestro Ružo 
Mavrič, glavno 
medicinsko sestro 
Očesnega oddel-
ka Splošne bol-
nišnice Celje, je ta 
čas nastopil konec 
poletja.
Malo je ljudi, za ka-
tere lahko rečemo: 
delaven, skromen, 

pošten, veder. Sestra Ruža je to bila. Njena žetev je tako 
izredno bogata, da moremo komaj verjeti, kaj lahko človek 
ustvari v skoraj  40 letih aktivnega poklicnega življenja.
Da bo medicinska sestra, se je odločila že pri petih letih. Tej 
svoji želji je sledila ter se po končani osnovni šoli vpisala na 
medicinsko šolo v Celju. Šolanje je končala leta 1968, iste-
ga leta se je tudi poročila in se zaposlila na poškodbenem 
oddelku Splošne  bolnišnice Celje. Rodila je dva sinova in 
ko sta odrasla, je bila pripravljena na nove izzive. V letu 
1979 se je vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v 
Ljubljani in na njej junija 1982 tudi diplomirala. Po diplomi 
je iz enote C poškodbenega oddelka odšla novim nalogam 
naproti v enoto intenzivne nege istega oddelka. Tu je delala 
do leta 1990, ko je prevzela mesto glavne medicinske se-

stre očesnega oddelka naše bolnišnice.
V tem obdobju je skupaj s kolegicami organizirala in izpe-
ljala dežurstvo višjih medicinskih sester na vseh kirurških 
oddelkih.
Aktivno je delovala tudi v Sekciji medicinskih sester in zdrav-
stvenih tehnikov v oftalmološki zdravstveni negi. Prisotna je 
bila na vseh strokovnih srečanjih, k temu pa je spodbujala 
tudi nas sodelavce.
Kot neutrudna delavka in odličen človek je skrbela za svoj 
kolektiv. Velikokrat je dokazala, da drži njeno načelo »Le 
zadovoljne medicinske sestre bodo pri svojem delu uspeš-
ne in kot take bodo najbolj poskrbele za zaupanje pri paci-
entih.«
Pravijo, da se upokojimo takrat, ko prenehamo živeti v služ-
bi in začnemo delati za življenje.

Sestra Ruža!

V imenu celotnega kolektiva se vam zahvaljujem za vse 
lepe ure, ki smo jih preživeli pri delu ali ob njem. Hvala vam 
za znanje, ki ste nam ga posredovali in pa tudi za marsi-
kateri moder življenjski nasvet, ki je še kako koristil nam, 
mlajšim sodelavcem.
Želimo vam trdnega zdravja, mnogo brezskrbnih in veselih 
trenutkov v krogu svoje družine in prijateljev in vas vabimo, 
da se z nami družite še v bodoče.

Valentina Fric, dipl. m. s. 
Očesni oddelek
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Zorica.Šuligoj
Zorica Šuligoj 
se je rodila v 
Slovenskih Ko-
njicah. Srednjo 
zdravstveno šolo 
je končala v Ce-
lju, Višjo šolo za 
zdravstvene de-
lavce pa v Ljub-
ljani. Po diplomi 
se je zaposlila 
na kirurškem od-
delku celjske bol-
nišnice, kjer je od 
leta 1981 oprav-
ljala delo glavne 
operacijske me-

dicinske sestre kirurških oddelkov. V letu 2003 je prevze-
la delovno mesto predsednice komisije za standardizacijo 
zdravstvenega materiala v Splošni bolnišnici Celje.

»Sestra Zorica« -  vsak od nas ima svojo zgodbo o njej. 
Z odločno natančnostjo in nepopustljivostjo do kolegic in 
nadrejenih sodelavcev je bila marsikomu trn v peti. Zaradi 
visokih meril strokovnosti je poskrbela za pestro dinamiko 
odnosov v našem timu. Včasih je stekla tudi kakšna solza, 
kar nekaterim še vedno ostaja na duši. Ko danes gledam 
nazaj, vidim, kako malo smo jo pravzaprav poznali. Oseb-
no sem o njenih spoštovanja vrednih referencah izvedela 
šele ob branju junijske številke Utripa (revije za medicinske 
sestre) leta 2004, ko jo je Zbornica – Zveza predlagala za 
dobitnico srebrnega znaka za posebne dosežke na podro-
čju perioperativne zdravstvene nege. Kolegice iz Zbornice 
– Zveze so o Zorici Šuligoj zapisale takole:

»Specialna znanja in dodatne delovne izkušnje za področje 
perioperativne zdravstvene nege je pridobivala na tečajih 
in izpopolnjevanjih za oskrbo skeleta v Sloveniji, v Švici v 
Davosu, v Medicinskem centru v Hustonu, Texas, ZDA, v 
Schladmingu v  Avstriji ter Altstattnu v Švici 1995.

Kot dolgoletna članica izvršilnega odbora sekcije operacij-
skih medicinskih sester je v funkciji podpredsednice sekci-
je promovirala organizacijo medicinskih sester Slovenije v 
mreži evropskih združenj, še posebej v evropskem zdru-
ženju operacijski medicinskih sester EORN, kjer je aktivno 
sodelovala pri organizaciji dveh kongresov.
 
Je zagovornica uporabe znanja za delo brez napak zase in 
za sodelavce. Uveljavlja samozavestno in avtonomno rabo 
vseh znanj za vzpostavljanje neodvisne dejavnosti opera-
cijske medicinske sestre ter poudarja skrb za kritično in od-
govorno izobraževanje.«

Danes je kljub hitremu razvoju zdravstvene nege čutiti veli-
ko strahu in nekompetentnosti med medicinskimi sestrami. 
Morda nam je prav Zorica Šuligoj s pokončnostjo in trdnim 
zagovarjanjem svojih načel pokazala pot razvoja v prihod-
nosti, da pravo kompetenco prinese šele strokovno znanje.

Maja 2006 smo se  medicinske sestre v perioperativni 
zdravstveni negi udeležile kongresa EORN-a v Dublinu na 
Irskem, kjer smo presenečene in ponosne spoznale, da Zo-
rico Šuligoj poznajo  in spoštujejo kot strokovno avtoriteto 
kolegice po vsem svetu.  To spominja na slovensko zgodbo 
o sosedovi travi, ki je vedno bolj zelena od domače. Kaj 
smo pravzaprav vedeli o njenem delu, raziskavah in nje-
nem  strokovnem prispevku na področju operativnih strok? 
Nismo se spraševali, od kod novosti, ki jih je uveljavljala v 
praksi. Bila je korak pred časom, zato ji je bilo težko slediti. 
Videli smo jo kot brezkompromisno, pretirano strogo avtori-
teto, ki je od nas zahtevala »nepotrebne in včasih smešne 
stvari«. Prav te smešne stvari so danes nepogrešljiv del 
zdravstvene nege. »Dokumentiranje izvedenih delovnih po-
stopkov«, o čemer je Zorica Šuligoj govorila že pred leti, je 
danes osnova tudi pri delu medicinskih sester v periopera-
tivni zdravstveni negi.

Aktivno je sodelovala  na mnogih srečanjih. Vedno je po-
udarjala potrebo po nenehni skrbi za kritično in odgovorno 
izobraževanje operacijskega osebja. Zaradi izjemnega zna-
nja in jasnih razmejitev je lahko pogumno stala za svojimi 
odločitvami. Ljudi je znala izpostaviti, a zelo dobro jih je 
znala tudi zaščititi. Pri tem je dostikrat nastavila svoj hrbet, 
ne da bi razmišljala, kakšne posledice bo to imelo zanjo. 
Kdo je pravzaprav Zorica Šuligoj?

Dolgoletna sodelavka z ogromno znanja, ki je živela za 
svoje delo, medicinska sestra, ki sta ji znanje in odloč-
nost prinesla nepozabno karizmo.

Kolegice ji želimo, da bi ob aktivnem počivanju v zasluže-
nem pokoju izživela vse svoje  neizkoriščene potenciale.

Hvala  in vse dobro »sestra Zorica«!
Renata J. Roban, dipl. m. d.

Oddelek za skupne potrebe kirurgije

ŠALA

KRITIKA
Filmski igralec se je poročil in po poročni noči ga 
vpraša prijatelj:
»Kako je bilo kaj na poročno noč?«
»Ne vem!« je odgovoril ženin. »Nisem še prebral kritik 
v časopisu!«
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Stanje.zaposlenih.na.
dan.30..9..2008.
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v JUNIJU, 
JULIJU, AVGUSTU IN SEPTEMBRU 2008)

Stanje zaposlenih na dan 30. 9. 2008: 1656 delavcev

Prihodi v juniju, juliju, avgustu, septembru 2008: 
• 2 zdravnika sekundarija
• 18 zdravnikov specializantov 
•  2 zdravnika specialista 
•  5 dipl. m. s, dipl. zn. – pripravniki
•  6 dipl. m. s.
•  4 TZN – pripravniki
•  2 ZT
•  1 dipl. fiziot. – pripravnik
•  1 dipl. fiziot.
•  1 dipl. inž. lab. biomed. – pripravnik
•  1 laborat. teh.
•  3 zdrav. administr.
•  2 univ. dipl. ekon.
•  1 vzdrževalec elektro smeri
•  1 vzdrževalec postrojenj in naprav
•  1 strojna perica, likalka, distributerka

Odhodi v juniju, juliju, avgustu in septembru 2008
o 4 zdravniki specialisti
o  33 zdravnikov specializantov 
o 4 zdravniki sekundariji
o 6 dipl. m. s.
o 3 VMS
o 1 dipl. fiziot.
o 2 viš. fizot.
o 1 analitik v laborat. med.
o 1 univ. dipl. prav.
o 3 ZT
o 4 transportke
o 1 skladiščnik
o 2 pomožni delavki v kuhinji
o 1 strojna perica likalka

Dokončani.študiji.
zaposlenih.v.Splošni.
bolnišnici.Celje.
Mag. Irma Kovač, univ. dipl. ekon., org., je 25. 4. 2008 
končala magistrski študij  in na Ekonomsko poslovni 
fakulteti Univerze v Mariboru uspešno zagovarjala mag-
istrsko delo z naslovom: »Podpora notranje revizije pri 
obvladovanju poslovnih tveganj v javni bolnišnici«. 

Mag. Božidar Kroflič, dr. med., je 6. 5. 2005 uspešno 
končal magistrski študij na Medicinski fakulteti Sveučilišta 
u Zagrebu in uspešno zagovarhal magistrsko delo z 
naslovom: “Usporedba učinka kortikosteroida i inhalir-
anog Furosemida na infiltraciju mastocitima i eosino-
filima u nosnoj polipozi”. Z odločbo Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo v Ljubljani ga je nostrificiral 
23. 1. 2008.

Jakob Koren, dr. med., je bil 29. 9. 2008 za obdobje treh 
let izvoljen v naziv asistenta za področje ginekologije in 
porodništva na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Dejan Krušič, dr. med., je 20. 6. 2008 opravil specialistični 
izpit s področja travmatologije.

Igor Bukovnik, dr. med., je 1. 7. 2008 opravil specialistični 
izpit s področja ortopedske kirurgije.

Milena Senica Verbič, dr. med., je 4. 9. 2008 opravila 
specialistični izpit s področja splošne kirurgije.

Maruša Vodenik, dipl. ekon., je 11. 7. 2008 diplomirala na 
Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Tatjana Knez, dipl. m. s. – diplomirala 17. 1. 2008
Mateja Cajhen, dipl. m. s. – diplomirala 24. 6. 2008
Tatjana Štucl, dipl. m. s. – diplomirala 3. 7. 2008
Karmen Filipčič, dipl. m. s. – diplomirala 3. 7. 2008

ŠALi

SEDI
Policist sedi na klopi v parku, ko pride mimo njegov 
znanec ter ga vpraša:
»Kaj pa delaš? Sediš in razmišljaš?« 
»Ne, samo sedim!«

KAVALIR
Emancipirana ženska je izstopala iz zgradbe, ko ji je 
nek moški odprl in pridržal vrata. Ženska se je močno 
razjezila:
»Zato, ker sem ženska, mi pa res ni treba odpirati 
vrat!« 
»Nisem vam odprl vrat zato, ker ste ženska, ampak 
zato, ker sem kavalir.«
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Delovni.jubileji.v.mesecih.juliju,.avgustu,.
septembru.in.oktobru.2008
10 LET
1. Mateja Nežmah, Kardiološki oddelek
2. Simona Komplet, Služba za obračun plač
3. Adrijana Novak, Oddelek za patologijo in citologijo
4. Alma Majković, Urgentni oddelek
5. Nataša Ambrož, Otroški oddelek
6. Simona Šešerko, Kardiološki oddelek
7. Damjana Kovše, Oddelek za laboratorijsko medicino
8. Špelca Lipuš, Oddelek za patomorfologijo in citologijo
9. Manica Kočnik, Otroški oddelek
10. Petra Šepec, Oddelek za laboratorijsko medicino
11. Marjetka Gajster, Travmatološki oddelek

20 LET
1. Renata Klepej, Nevrološki oddelek
2. Valentina Podlinšek, Služba za prehrano
3. Zlatko Žumer, Oddelek za splošno in abdominalno 
kirurgijo
4. Tadeja Malenšek, Oddelek za anestez., int. medicino 
op. strok in terapijo bolečin

5. Nada Brezovnik, Oddelek za ortopedijo in športne 
poškodbe
6. Edita Hrastnik, Urološki oddelek
7. Marija Antlej, Ginekološko - porodniški oddelek
8. Andreja Drobne, Oddelek za laboratorijsko medicino
9. Neža Tanšek, očesni oddelek

30 LET
1. Tanja Bezovšek, Računovodska služba
2. Irena Pustotnik, Oddelek za skupne potrebe kirurgije
3. Radmila Srdič, Otroški oddelek
4. Helena Černjul, Oddelek za laboratorijsko medicino
5. Zvonka Hercog, Oddelek za skupne potrebe kirurgije
6. Gretica Laščak, Urološki oddelek
7. Danica Cimerman, Oddelek za anestez., int. medicino 
op. strok in terapijo bolečin
8. Marija Gračnar, Služba za preskrbo s tekstilom
9. Milena Golavšek, Urgentni oddelek
10. Divna Kamenšek, Dermatovenerološki oddelek
11. Eva Sovinek, Travmatološki oddelek

Vsem jubilantom čestitamo!

Seznam.aktivnih.udeležb.na.kongresih.in.
seminarjih.(po.izdanih.potnih.nalogih).za.
obdobje.
JULIJ.–.SEPTEMBER.2008

KDAJ KDO KRAJ KAJ

      29. 6. - 1. 7. Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. Koln 6th congress of the international 
federation of shock societes -poster

   10. 7. - 14. 7. Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Brioni 9. poletna šola intenzivne medicine
26. 8. - 29. 8. Doc. dr. Branko Lobnikar, univ. dipl. soc. Tunizija Vodenje in delo v teamu

8. 9. - 12. 9. Prim. doc. dr. Danijel Žerdoner, dr. med. Bologna, Italija
Retrospective control of bone invasion 
and extend of mandibular resection in 
cancers of the oval cavitant

15. 9. Doc. dr. Branko Lobnikar, univ.dipl. soc. Portorož
Nagrajevanje delovne uspešnosti kot 
način zmanjševanje absentizma in 
fluktuacije

19. 9. - 25. 9. Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Lizbona Evropski kongres intenzivne medicine
26. 9. Tanja Oštir, dipl. m.s. Ljubljana Izobraževalni sestanek sekcije

30. 9. - 3. 10. Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. Ljubljana Principles of operative fracture 
treatment

15. 9. - 21. 9. Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med. Kyoto, 
Japonska Lumbar spine update

19. 9. - 21. 9. Andrej Strahovnik, dr. med. Portorož 5. Centralnoevropska ispo konferenca
25. 9. - 27. 9. Zupan Lea, dr. med. Radenci 5. ORL kongres
18. 9. - 21. 9. Prim. mag. Aleš Demšar, dr. med. Portorož 5. Centralnoevropska ispo konferenca
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MEDICINSKA STROKA

Donorski.program.v.
Splošni.bolnišnici.Celje
Transplantacija oziroma presaditev organov in tkiv je tako 
v svetu kot pri nas splošno sprejeta metoda zdravljenja 
kroničnega ali akutnega odpovedovanja organov, ki 
številnim bolnikom vrača kakovost življenja, mnoge pa reši 
gotove smrti.
Dejavnost je organizacijsko izredno kompleksna; ne 
zajema le presajevanja organov in tkiv, ampak tudi njihovo 
pridobivanje ter zahteva nacionalni program, ki zagotavlja 
nemoteno delovanje transplantacijske dejavnosti kot 
celote. 
Nobenega dvoma ni – transplantacija je še ena zgodba o 
uspehu medicine ob koncu 20. stoletja.
Letos mineva deset let, odkar je naša bolnišnica postala 
donorski center. Ne glede na to, ali smo tisti, ki pri tem 
neposredno sodelujemo, z rezultati zadovoljni ali pa tudi ne, 
je pomembno, da se je program vseskozi izvajal.

Transplantacijska dejavnost
Transplantacijski program je nacionalni program, ki vse 
dejavnosti na področju presajanja organov in tkiv povezuje 
v Nacionalno transplantacijsko mrežo (NTM). 
Tako NTM vključuje:
   

•	 donorske centre, ki zagotavljajo organe in tkiva 
mrtvih darovalcev;  

  
•	 transplantacijske centre, kjer se opravi presaditev, 

vodenje bolnikov pred posegom in po njem;  

•	 pomembno vlogo ima Center za tipizacijo tkiv 
(CTT), ki določa tako tipizacijo HLA bolnikov na 
čakalnem spisku, kakor tudi mrtvih darovalcev, 
vodi imunološki monitoring bolnikov na čakalnem 
spisku in ugotavlja tkivno skladnost za dvojice 
prejemnik-darovalec.

Med vsemi centri je osrednja povezovalna ustanova 
Slovenija-Transplant, v okviru katere poteka 24-urna 
centralna transplantacijska koordinacija in delujejo mobilne 
zdravstvene ekipe ter je hkrati vključena v mednarodno 
organizacijo Euro-Transplant (ET). Vključitev v ET ni bila 
niti politična niti prestižna odločitev, temveč predvsem 
strokovna. Izmenjavo organov in tkiv je potrebno izvajati 
na območju večjega števila prebivalcev, da lahko poiščemo 
najboljšega prejemnika glede na tkivno skladnost, velikost 
in delovanje organa ter starost. Slovenija je z dvema 
milijonoma prebivalcev premajhna, da bi lahko našli za 
vsako pridobljeno ledvico mrtvega darovalca dovolj tkivno 
skladnega prejemnika. Posebno skupino predstavljajo 
bolniki, ki potrebujejo nujne presaditve oz. retransplantacije 
src, jeter in pljuč, saj v Sloveniji takega organa zagotovo ne 
bi mogli pravočasno dobiti. Zaradi teh razlogov je Slovenija 
podpisala pogodbo o priključitvi Euro-Transplantu in od 
januarja 2000 s to mednarodno transplantacijsko mrežo 
tudi aktivno sodeluje.

Dva sklopa transplantacijske dejavnosti
Vsi členi transplantacijske dejavnosti so enako pomembni 
in so usmerjeni h končnemu cilju –uspešni presaditvi.
Pogoj za presajanje pa predstavljajo razpoložljivi organi in 
tkiva mrtvih darovalcev, ki jih zagotavljajo donorski centri. 

Dva sklopa transplantacijske dejavnosti,  pri katerih 
sodelujejo različni specialisti.
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Donorski program v Sloveniji
Do zdravljenja s presajanjem imajo pravico vsi slovenski 
državljani. Vsem bolnikom, ki potrebujejo zdravljenje s 
presaditvijo, moramo zagotoviti pravočasno vključitev 
v čakalni spisek; da bomo pridobili dovolj organov in tkiv 
za presajanje, morajo pri tem sodelovati bolnišnice v vsej 
Sloveniji.

Donorski program je opredeljen kot nacionalni, zato se 
mora enakomerno razvijati po vsej državi. Minister za 
zdravje je leta 1998 imenoval poleg Kliničnega centra devet 
donorskih centrov, tudi SB Celje. Donorski centri zasedajo v 
transplantacijski dejavnosti prav tako pomembno mesto kot 
katerikoli drugi člen v tej verigi.

Splošna bolnišnica Celje – donorska 
bolnišnica
SB Celje izpolnjuje pogoje donorske bolnišnice:

•	 sprejema in zdravi bolnike s hudo poškodbo glave 
oziroma s CVI,

•	 ima dobro opremljena oddelka  za intenzivno 
terapijo (EIMOS, OIIM) in operacijski blok,

•	 ima strokovno dobro usposobljeno zdravstveno 
osebje,

•	 ima bolnišničnega transplantacijskega 
koordinatorja.

Tako je bila SB Celje leta 1998 imenovana za donorski 
center. Prvi uspešno izveden odvzem organov  mrtvega 
darovalca  je bil opravljen leta 1999. 

V  SB Celje kot donorskem centru se izvajajo naslednje 
dejavnosti: 

•	 registracija nezavestnih bolnikov s hudo   
 možgansko okvaro,
•	 odkrivanje možnih mrtvih darovalcev, 
•	 izvajanje diagnostike možganske smrti,
•	 ugotavljanje primernosti darovalca in 

funkcionalnosti organov za odvzem in presaditev,
•	 seznanjanje sorodnikov pokojnega z nameravanim 

odvzemom,
•	 vzdrževanje mrtvega darovalca v intenzivni terapiji 

in med odvzemom,
•	 sodelovanje pri odvzemu organov in tkiv (izvajajo 

slovenske in tuje kirurške ekipe).

Postopek za ugotavljanje možganske smrti je zakonsko 
natančno predpisan, zato je smrt vedno z gotovostjo 
potrjena. Diagnoza možganska smrt zakonsko obvezuje 
odgovornega zdravnika, da brez odlašanja in dokončno 
ustavi nadaljnje terapevtske postopke. Kadar je umrli 
možen darovalec organov, je strokovno in etično dopustno 
nadaljevati medicinske ukrepe in postopke do odvzema.

Možganska smrt
Možganska smrt je opredeljena kot dokončno oziroma 
nepovratno prenehanje delovanja celotnih možganov (torej 
možganskega debla in možganskih hemisfer). Tradicionalno 
je bila smrt opredeljena kot nepopravljivo prenehanje srčne 
in dihalne funkcije Znanost in tehnika danes omogočata 
umetno vzdrževanje delovanja srca in dihanja še nekaj 
časa potem, ko so možgani že nepopravljivo okvarjeni.
Sodobna medicina je možgansko smrt sprejela kot smrt 
posameznika, takšno odločitev so sprejele tudi vse velike 
veroizpovedi sodobnega sveta.

Postopki za ugotavljanje možganske smrti
Postopek za ugotavljanje možganske smrti ureja poseben 
pravilnik, ki ga predpisuje zakon.
Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku 
ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za 
ugotavljanje možganske smrti določa:

•	 klinične teste za ugotavljanje možganske smrti,
•	 dopolnilne instrumentalne preiskave (EEG, 

perfuzijska scintigrafija možganov),
•	 komisijo specialistov, ki mora opraviti predpisane 

klinične teste, 
•	 zapisnik o ugotavljanju možganske smrti. 

Pri izvajanju diagnostike možganske smrti vsi člani komisije 
vse ugotovitve vpisujejo v predpisan obrazec – Zapisnik o 
ugotavljanju možganske smrti. Po končanih preiskavah, 
ki so potrdile možgansko smrt, komisija vpiše čas smrti in 
se na dokument podpiše. 

Pogovor s svojci
Pogovor s svojci je del zdravljenja pri obravnavi hudo 
bolnih v intenzivni terapiji (IT); prične se takrat, ko smo 
bolnika s hudo možgansko okvaro pričeli zdraviti v IT.  Ko 
je možganska smrt potrjena, svojce umrlega  povabimo na 
razgovor. Razgovor je sestavljen iz dveh delov:

•   sporočilo o smrti: stanje možganske smrti 
družini pokojnika razložimo dostojno in na 
strokovno jasen način. Ta pogovor opravi zdravnik 
specialist, ki je bil odgovoren za zdravljenje 
umrlega;

• pojasnilni pogovor o darovanju: to je pojasnilo 
o nastalih možnostih za darovanje 

organov in tkiv; ta pogovor vodi bolnišnični 
transplantacijski koordinator (BTK). Svojcem 
natančno razložimo možne nadaljnje postopke 
z umrlim in zakaj nekateri organi še delujejo. 
Hkrati družino seznanimo z zakonsko pravico, 
da odvzemu nasprotujejo. Če se umrla oseba za 
časa življenja ni jasno negativno opredelila do 
darovanja, svojci naj ne posredujejo svoje osebne 
opredelitve do darovanja, ampak je umrla oseba 
tista, katero željo bi bilo prav, da bi upoštevali, 
čeprav vemo zanjo le posredno.
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Rezultati donorske dejavnosti v SB Celje

Število mrtvih darovalcev v donorskih centrih v Sloveniji

Z rezultati donorskega programa ne moremo biti zadovoljni. 
Glede na velikost populacije, ki gravitira v SB Celje, bi 
morali pridobiti 6-8 donorjev letno. Kje so vzroki?

•	 Neuspešno prepoznavanje možnih mrtvih 
darovalcev na oddelkih, kjer se ti bolniki zdravijo.

•	 Diagnostika možganske smrti se pogosto ne 
opravi pri bolnikih, pri katerih so izpolnjeni pogoji 
za začetek postopka v skladu s pravilnikom, ki ga 
določa zakon.

•	 Premajhna osveščenost in obveščenost 
zdravstvenega osebja; to ne pomeni, da načelno 
ne podpirajo transplantacijske dejavnosti, vendar 
je interes na tem področju premajhen in pogosto 
tudi znanje nezadostno. Hkrati je donorska 
dejavnost najmanj privlačna. Zahteva ogromno 
organizacijskih sposobnosti, znanja in je tudi 
psihično izjemno naporna. Rezultati našega dela 
se ne vidijo neposredno, končni cilj – uspešna 
presaditev je dosežen v  transplantacijskem 
centru.

•	 Premajhna učinkovitost bolnišničnega transplan-
tacijskega koordinatorja? Koordinator ni oseba, 

Leto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Št. bolnikov v EIMOS 315 297 331 351 353 322 352 373 357

Št. umrlih 61 37 39 63 69 53 48 46 39
Št. umrlih zaradi  možganske 

poškodbe 6 5 6 13 9 11 8 10 12

Št. možganskih smrti 2 0 1 3 4 7 5 8 6

Št. mrtvih darovalcev 1 0 1 1 2 2 1 2 3

Št odklonitev 1 0 0 1 2 0 0 1 1

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
LJ 16 13 8 13 17 12 17 13 17 10 136
MB 8 7 10 8 15 9 10 3 7 8 85
CE 1 1 1 2 2 1 2 3 13
IZ 1 1 1 1 2 1 1 8
JE 2 1 1 1 4
MS 1 1 1 3
NG 1 3 1 1 1 1 1 9
NM 1 1 2
PT 1 1 2 2 1 7
SG 1 2 1 4
 27 26 22 23 35 28 36 21 30 24 271

ki hodi po oddelkih in odkriva možne darovalce, 
ampak so mu predstojniki oddelkov dolžni 
sporočati informacije o možnih možgansko mrtvih 
darovalcih.

•	 Zadostna podpora vodstva bolnišnice? Vodstvo 
bolnišnice je podpisnik pogodbe za izvajanje 
donorskega programa, hkrati pa mora zagotoviti 
izpolnitev pogojev za uspešno izvajanje.

Kljub slabim rezultatom je donorska dejavnost za 
bolnišnico obvezujoča in se tako opredeljena  zaenkrat 
izvaja samo  v EIMOS, kje so nosilci dejavnosti 
anesteziologi. 
Pri izvajanju transplantacijske dejavnosti imajo pomembno 
vlogo transplantacijski koordinatorji. Presajevanje 
organov in tkiv mrtvega darovalca je urgentna dejavnost, 
zato morajo biti vse ekipe neprekinjeno na voljo. To zahteva 
24-urno centralno koordinacijo.
Uspešnost dejavnosti temelji na izjemni povezanosti vseh 
njenih členov. Za organizacijo dela na različnih ravneh 
skrbijo transplantacijski koordinatorji: bolnišnični, centralni, 
klinični.
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Bolnišnični transplantacijski koordinator je zdravstveni 
delavec, ki povezuje medicinsko znanje z organizacijsko 
shemo transplantacijske dejavnosti v bolnišnici in izven 
nje. Delo bolnišničnega transplantacijskega koordinatorja 
opravljajo zdravniki specialisti, ki so pridobili dodatna 
znanja. Koordinator ima številne naloge in pooblastila:        
                         

•	 prevzame organizacijo in koordinacijo donorske 
dejavnosti v bolnišnici in izven nje,

•	 sodeluje s centralnim transplantacijskim 
koordinatorjem, 

•	 opravi razgovor s svojci pokojnika o načrtovanem 
odvzemu,

•	 nudi pomoč pri ugotavljanju primernosti mrtvega 
darovalca in vzdrževanju,

•	 organizira transport vzorcev za tkivne preizkuse, 
določi dodatne preiskave,

•	 časovno uskladi začetek odvzema,
•	 organizira prosto operacijsko sobo, anesteziološko 

ekipo, pomožno kirurško ekipo,
•	 sprejema mobilne domače in tuje transplantacijske 

ekipe,
•	 odgovoren je za oskrbo trupla po odvzemu v 

skladu z etičnimi in pravnimi predpisi,
•	 skrbi za izobraževanje  zdravstvenega osebja in 

obveščanje laične populacije,
•	 odgovoren je za stike z javnostjo na regijski ravni.

Družba, ki ima presaditev organov in tkiv za enega 
od načinov zdravljenja, je tudi moralno obvezana, 
da zagotovi določeno preskrbo z organi. Če naj bi 
spremembe v sistemu zdravstvenega varstva prinesle 
večji poudarek na ekonomski učinkovitosti, res nimamo 
opravičila za zanemarjanje donorskega programa.

Življenje je dar                                                       
Začetek vsake 
transplantacije je 
darovanje, zato 
je to medicinska 
dejavnost, pri kateri 
je zelo pomembna 
podpora in 
s o l i d a r n o s t 
ljudi. Splošna 
pripravljenost ljudi 
za darovanje je pri 
nas zelo visoka 
in presega 80 %. 
Ta odstotek se 
hitro zmanjša, ko je treba svojo načelno pripravljenost za 
darovanje zapisati v zdravstveno dokumentacijo. Drugi 
podatek, ki kaže na pripravljenost za darovanje, je odstotek 
zavrnitev, ki se pri nas giblje med 20 in 30 %, kar je v 
primerjavi z drugimi državami zelo solidno. 

Postanite darovalec
Prav bi bilo, da bi o 
darovanju organov 
razmišljali za časa življenja, 
se o njem pogovorili z 
družino ali organ, kot 
je možno, darovali z 
oporoko. Kadar se pokojni 
ni odločil za časa življenja 
in ni napravil oporoke, 
se moramo o darovanju 
pogovarjati ob najbolj 
neprimernem času – ob 
nenadni izgubi bližnjega. 
Svojo opredelitev lahko 
izrazimo s podpisom na kartici darovalec, ki jo imamo vedno 
s seboj kot osebni dokument. Vendar ta kartica nima teže 
uradnega dokumenta.
 
Opredelitev za darovanje
Danes se lahko vsak državljan odloči za darovanje za časa 
življenja in to svojo odločitev izrazi pisno kot oporoko na 
posebno pripravljenem obrazcu –  Pristopni izjavi. Podatek 
o  opredelitvi za darovanje organov je nevidno zapisan na 
kartici zdravstvenega zavarovanja. Zapis na zdravstveni 
kartici odčita po smrti posameznika s posebnim računalniškim 
programom z uporabo za to določene profesionalne kartice 
transplantacijski koordinator. Pristopna izjava, na podlagi 
katere se vpiše opredelitev za darovanje organov po smrti 
na KZZ, ima naravo pravno veljavne listine – oporoke. Vsak 
darovalec ima moralno pravico, da svojo prvotno odločitev 
o posmrtnem darovanju organov tudi prekliče. 

Darovanje organov je anonimno
Prejemnik v 
nobenem prime-
ru ne more dobiti 
osebnih podatkov 
o svojem daro-
valcu, prav tako 
tudi darovalčeva 
družina ne more 
izvedeti osebnih 

p o d a t k o v 
p r e j e m n i -
ka oziroma 
p r e j e m n i -
kov. Izvedo 
lahko le, ali 
je bil organ 
presajen.
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Zdravljenje s transplantacijo
Darovanje organov je 
plemenita odločitev in 
najveličastnejša oblika 
pomoči (neznanemu) 
sočloveku. Z darovanjem 
organov po smrti lahko 
rešimo zdravje in tudi 
življenje več ljudi hkrati. 
Obenem pa se moramo 
zavedati, da lahko neznani 
darovalec reši življenje tudi 
nam, če bi tako zboleli, da 

nam ne bi pomagala nobena druga oblika zdravljenja. 

Transplantacija je torej tisto področje v sodobni 
medicini, kjer znanost in človekoljubnost z roko v roki 
dajeta življenju novo priložnost.

Bolnišnični transplantacijski koordinator
Milena Kotnik, dr. med.

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino 
operativnih strok in terapijo bolečin

Potovalna.medicina
1..del
Potovalna medicina je široko področje, 
ki obsega področje epidemiologije, 
infekcijskih bolezni, mikrobiologije 
z imunologijo, javnega zdravstva, 
tropske medicine itd.  Gre za dokaj 
mlado, posebno in hitro razvijajoče 
se področje medicine, ki potrebuje 
določene standarde za praktično delo.
Pogosto se popotniki za potovanje 
odločijo manj kot 14 dni pred odhodom 
(angl. last-minute  trip) in se zato ne 
utegnejo pozanimati o zdravstvenih 
nasvetih in primerni zaščiti, niti 
proti nekaterim najpomembnejšim 
okužbam, ki jim bodo morebiti 
izpostavljeni (npr. malarija, tifus, 
hepatitis A in B). Potniki, ki potujejo v 
urbana področja (mesta) razvitih držav, 
bodo potrebovali le splošen nasvet 
zdravnika glede zdravstvenih težav, 
povezanih s potovanjem, in njihova 
potovalna lekarna bo vsebovala 
le malo naštetih stvari v tabeli 1. 
Nasprotno pa bo popotnik, ki načrtuje 
potovanje po podeželju, zlasti v tropih 
in nerazvitih deželah, potreboval 
obširnejšo in temeljitejšo pripravo, še 
posebno, če sodi v specialno skupino 
popotnikov (npr. nosečnica, imunsko 
oslabljen bolnik, starostnik s kroničnimi 
boleznimi). Glede na večje tveganje, 
da zboli, in manjšo dostopnost do 
primerne in varne zdravstvene oskrbe, 

Tabela 1. Osnovna popotnikova lekarna 

Zdravila in medicinski 
pripomočki Vrsta Uporaba

zdravila, ki jih redno 
jemljete

pisma zdravnika

pribor za oskrbo ran

analgetik in antipiretik

oralna rehidracijska 
raztopina

antiseptično mazilo

krema za blažitev 
alergijskih kožnih 
reakcij

obliži različnih velikosti, 
sterilna gaza, povoj, 
mikropor, razkužilo

paracetamol

nelit

povidon jodid 
(betadine)
vodilno peroksid 3 %

kamagel
fenistil

oskrba odrgnin, žuljev, 
manjših površinskih ran

ob vročini, bolečinah

pri driski, močnem 
znojenju, hujših naporih; 
piti pogosto, po požirkih

za vreznine, odrgnine

ob pikih žuželk, 
preobčutljivosti na soncu, 
alergiji na rastline
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bo tudi količina stvari za samopomoč 
oz. samozdravljenje na potovanju 
primerno večja. Nasvet, ki ga damo, 
mora biti racionalen in praktičen 
ter prilagojen osebnosti popotnika, 
njegovemu predhodnemu znanju, 
izkušnjam in pričakovanim tveganjem 
določenega potovanja.
Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s potovalno 
medicino, lahko dobijo številne koristne 
informacije in znanja na spletnih 
naslovih: www.istm.org., www.cdc.
gov/trevel, www.who.iut/ith, www.who.
iut/wer,  www.who.intl/ith.

Strokovnjak, ki se ukvarja s potovalno 
medicino, mora imeti številna znanja 
s področja epidemiologije, infekcijskih 
bolezni, mikrobiologije z imunologijo, 
javnega zdravstva in tropske medicine. 
Pred potovanjem zdravstveni nasvet 
poišče le približno 8 % popotnikov. 
Le-ti zbolijo redkeje kot tisti, ki so se 
odpravili na pot brez posvetovanja  z 
zdravnikom.
Med potovanjem po tropskih in 
subtropskih krajih ima zdravstvene 
težave do 75 % popotnikov, 5 % 
jih zaradi tega poišče ambulantno 
zdravniško pomoč, pri 1 % pa je 
potrebno bolnišnično zdravljenje. 
Raziskave kažejo, da so najpogostejše 
bolezni na potovanju: potovalna driska 
(35 %), malarija (2 %), akutna okužba 
dihal (1,5 %), hepatitis A (0,5 %) in 
zapleti po ugrizu živali (0,2 %). 
Kljub temu, da so okužbe najpogostejši 
vzrok obolevnosti med potniki, pa  so 
presenetljivo redek vzrok smrtnega 
izida (2 %). Najpogostejši vzrok smrti 
na potovanju so srčno-žilne bolezni, 
sledijo poškodbe (22 %) itd. 
Zaradi dinamičnih sprememb v globalni 
epidemiologiji infekcijskih bolezni, 
sprememb v odpornosti na zdravila 
in vse večjega števila popotnikov 
s kroničnimi boleznimi je postala 
potovalna medicina zelo kompleksno 
področje. Tako bo vse več ljudi 
iskalo nasvet pred potovanji oziroma 
zdravniško pomoč po vrnitvi. 
Pred potovanjem je potreben pogovor 
in včasih pregled pri zdravniku. Danes 
potujejo predstavniki skoraj vseh 
družbenih skupin: od novorojenčkov, 

mladostnikov do zelo starih ljudi, 
od vrhunskih športnikov do oseb s 
številnimi kroničnimi boleznimi, oseb s 
telesnimi hibami, nosečnice in imunsko 
oslabljene osebe (npr. okuženi s HIV, 

Zdravila in medicinski 
pripomočki Vrsta Uporaba

antimalarik

analgetik, antipiretik

spazmolitik

antihistaminik

pri driski

antibiotično mazilo za oko

zdravilo proti potovalni 
slabosti

zaščita pred insekti

pripomočki za 
razkuževanje vode

meflokin ali atovakron 
in progvanil ali drugi po 
zdravniškem priporočilu

ketoprofen (ketonal), 
diklofenak (naklofen, olfen, 
voltaren), paracetamol 
(lekadol)

naproxenum (nalgesin)
butilskopolamin 
(buscopan), 

loratadin (claritine)
cetirizin (letizen, zyrtec)

loperamid (seldiar)
flurokinolon (hud potek z 
vročino, morebitno krvavo 
blato in več kot 6 odvajanj 
dnevno)

dramina, difenhidramin

primerna oblačila, zaščitna 
mreža za spanje, kemično 
zaščitno sredstvo pred 
insekti (vsebuje naj  
dietiltoluamid), insekticidi 
(razpršila za zrak), tleče 

spirale proti komarjem 
(mosquito coils)

jodove (klorove) tablete, 
filtri

za zaščito

ob bolečini (zvini, 
zlomi, padci)

krči v trebuhu, 
tudi pri popotniški 
driski, blažitev 
menstrualnih težav

ob alergiji, 
zmanjšanje srbenja 
ob hujših reakcijah 
na pike insektov

ob driski, pred 
daljšimi potovanji 
natančno upoštevati 
navodila !

vnetja oči

Tabela 2. Dodatna zdravila, ki pridejo v poštev pri popotnikih, ki bodo potovali 
po odročnih predelih, s slabšo dostopnostjo do primerne zdravstvene 
oskrbe (glede na dolžino in način potovanja, starost in medicinsko znanje)

osebe po presaditvi organov). Pri 
svetovanju je pogosto pomembno 
sodelovanje med popotnikovim 
osebnim zdravnikom in specialistom za 
potovalno medicino.
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okužbo z otroško paralizo ali rumeno mrzlico, nosečnico 
kljub temu cepimo). Pri osebah, ki se zdravijo z zdravili 
proti strjevanju krvi in hemofilikih se izogibamo injekcijam v 
mišico, po možnosti dajemo injekcijo pod kožo.

2. 1. 2.  Obvezna cepljenja
Rumena mrzlica
Cepljenje proti rumeni mrzlici je edino uradno obvezno 
cepljenje po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije. 
Potrdilo o cepljenju ob vstopu zahtevajo številne 
države. Nekatere države ga zahtevajo tudi ob prihodu z 
endemičnega področja (Južna Amerika in Afrika). Potrdilo v 
rumeni knjižici začne veljati 10 dni po opravljenem cepljenju 
in velja 10 let.

2. 1. 3.  Rutinska cepljenja
Med rutinska cepljenja prištevamo tista, ki jih opravimo že 
v otroški dobi, ne glede na potovanja. V Sloveniji cepimo 
otroke proti davici,  tetanusu in oslovskemu kašlju (DTP), 
poliomielitisu (polio), Haemophilus influenzae tipa b, 
mumpsu, ošpicam in rdečkam (MMR), tuberkulozi (BCG) 
in hepatitisu B. V nekaterih deželah rutinsko cepijo tudi 
proti noricam. Pomembno je, da so popotniki zaščiteni 
pred omenjenimi okužbami, ker kar radi pozabimo, da so 
v številnih deželah zelo razširjene in lahko nekatere tudi 
ogrožajo življenje.

2. 1. 4.  Priporočljiva cepljenja
•	 Hepatitis A in B (cepljenje proti hepatitisu B pri populaciji, 

ki tega cepljenja še ni imela v cepilnem programu), 
meningokokni meningitis,  steklina, trebušni tifus, gripa, 
klopni meningoencefalitis, rotavirusna driska, japonski 
encefalitis*, kolera*, kuga*.

*    uporabimo le izjemoma 

2. 2.  Kemoprofilaksa malarije in zaščita pred piki    
         komarjev

Malarija je najpomembnejša in najpogostejša tropska 
bolezen in je vzrok za visoko obolevnost in umrljivost v 
endemičnih področjih. Je ena redkih bolezni, ki se lahko 
v nekaj urah konča s smrtjo. Zelo je razširjena v tropskem 
in subtropskem pasu ter ogroža tako domače prebivalstvo 
kot več milijonov popotnikov, ki letno pripotujejo v te 
kraje. Komarjev, ki prenašajo povzročitelja malarije, 
praviloma ni na višinah nad 2000 m nad morjem, vendar 
pa se s spremembami v okolju in globalnimi klimatskimi 
spremembami spreminja tudi ta meja. Nujno je, da pred 
odhodom dobimo natančne epidemiološke podatke, saj so 
v različnih predelih tveganja različna.
Malarijo preprečujemo z zaščito pred piki komarjev (s 
tem preprečimo tudi dengo in nekatere druge okužbe, ki 
jih prenašajo žuželke) ter kemoprofilakso. Kot zaščitne 
ukrepe pred piki komarjev svetujemo izogibanje zunanjim 

Kako svetovati popotnikom

Od popotnika moramo dobiti naslednje podatke: kdaj in 
koliko časa bo potoval, katere države oz. predele bo obiskal 
(podeželje, mesta), namen in način potovanja (poslovno, 
organizirana skupina, z nahrbtnikom); posebnosti 
predstavljajo križarjenja in potovanja s plovili, potapljanje, 
pohodništvo v visokogorje, potovanje v kraje, kjer se zbere 
izjemno veliko ljudi, potovanje v divjino in zelo odmaknjene 
kraje ter  zelo dolgotrajna potovanja. Oseba, ki skrbi za 
odpravo, torej pravočasno potrebuje informacije o potovanju 
in bivanju (način transporta, časovna območja, urnik 
treninga in tekmovanj, čas bivanja, hotel, prehranjevanje), 
organizaciji zdravstvene službe, načinu plačevanja storitev, 
o možnostih vnosa zdravil, o klimatskih razmerah in 
višini, osebi za stike (telefon, faks, naslov).  Pomembni 
podatki so: zdravstveno stanje popotnika, zdravila, ki jih 
jemlje, alergije, nosečnost (potrjena ali načrtovana) in že 
opravljena cepljenja. Glede na podatke svetujemo obvezna 
in priporočljiva cepljenja, primerno zaščito pred malarijo 
in priročno potovalno lekarno. Cepljenja in protimikrobna 
zaščita se opravljajo na regijskih Zavodih za socialno 
medicino in higieno. Da lahko popotnik opravi cepljenja, 
pravočasno prične s kemoprofilakso malarije in se 
pripravi na potovanje, priporočamo svetovanje vsaj 4 – 6 
tednov pred predvidenim odhodom. Svetujemo tudi glede 
zdravstvenega zavarovanja med potovanjem.

Preventivni ukrepi:   splošni, specifični, drugi 

1. Splošni:   umivanje rok, osebna higiena, ustrezna 
prehrana, razumni spolni stiki.

2.      Specifični

2. 1.  Cepljenje

Cepljenje je eno od osnovnih orodij preventivne medicine 
zlasti za popotnika, ki je v tujih okoljih izpostavljen manj 
znanim povzročiteljem bolezni. Večina cepiv zahteva 
dajanje v več odmerkih, popotniki pa se običajno za 
cepljenja odločijo le kratek čas pred potovanjem.  Na srečo 
lahko večino cepiv dajemo sočasno.

2. 1. 1.  Splošne kontraindikacije
Načeloma cepimo zdrave ljudi, vendar blažja bolezen z 
zvišano telesno temperaturo pod 
38 °C  ni kontraindikacija za cepljenje. Uživanje protimikrobnih 
zdravil  samo po sebi prav tako ni kontraindikacija za 
cepljenje. Absolutne kontraindikacije za cepljenje so: 
anafilaktična reakcija na sestavine cepiva in anafilaktična 
reakcija pri predhodnem odmerku istega cepiva. Živa 
cepiva so kontraindicirana za imunsko oslabljene bolnike 
ter nosečnice in doječe matere (če obstaja tveganje za 
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aktivnostim od mraka do zore (zaščita pred dengo je potrebna 
preko dneva), svetlo obleko (dolge hlače, dolgi rokavi), 
kemična zaščitna sredstva proti insektom, ki vsebujejo v 
raztopini vsaj 25 % dietiltoluamida (nanašamo jih na kožo 
in na obleko) ter zaščitne mreže in insekticide na osnovi 
permethrina, s katerimi lahko impregniramo oblačila in mreže. 
Za kemoprofilakso pridejo v poštev meflokvin, kombinacija 
atovakvona in progvanila, doksiciklin in klorokvin (glede na 
odpornost povzročiteljev in stranske učinke). Popotnike 
opozarjamo, da morajo začeti s kemoprofilakso teden dni 
pred vstopom v endemično področje in nadaljevati z njo 
ves čas bivanja na tem področju, končati pa običajno šele 
teden dni po vrnitvi domov. Popotniki pogosto podcenjujejo 
nevarnost  malarije, dostikrat pa kljub poznavanju nevarnosti 
uživajo zdravila pomanjkljivo, največkrat zaradi strahu pred 

stranskimi učinki.
Popotnikom, ki potujejo v odročna področja z majhnim 
tveganjem za okužbo s povzročitelji malarije, namesto 
stalne zaščite z zdravili priporočamo, da s seboj vzamejo 
zdravilo za samozdravljenje, ki ga vzamejo ob znakih 
malarije (nenadna vročina nad 38 °C, mrzlica, gripi podobni 
simptomi), če v naslednjih 24 urah ni možno poiskati 
zdravniške pomoči. V poštev pridejo: meflokvin (lariam), 
kombinacija atovakvona in progvanila (malarone) ali 
kombinacija artemetra in lumefantrina (riamet). Oceniti pa 
moramo, če bo bolnik znal zdravilo pravilno uporabljati.   
(Se nadaljuje)

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

Uporaba.programa.birpis.za.
šifriranje.diagnoz.bolnikov,.
koloniziranih.z.večkratno.
odpornimi.bakterijami
Na poslovodnem kolegiju 26. 8. 2008 so na pobudo stro-
kovnega vodje Komisije za obvladovanje bolnišničnih 
okužb (KOBO), prof. dr. Gorazda Lešničarja, sprejeli odlo-
čitev o uporabi modula BIRPIS21 za označevanje bolnikov 
z diagnozo, ki pomeni kolonizacijo z večkratno odpornimi 
bakterijami.

Programsko nastavitev BIRPIS21 za označevanje diagno-
ze kolonizacije z večkratno odpornimi bakterijami je 7. 10. 
2008 vzpostavila mag. Mateja Manfreda Ibrič. 
Po vstavitvi zdravstvene kartice v čitalec se bo na ekranu 
prikazala oznaka: BOLNIK IMA KRITIČNI PODATEK - KO-
LONIZACIJA Z VEČKRATNO ODPORNO BAKTERIJO.

Člani Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) 
so že pred tremi leti želeli vzpostaviti označevanje diagno-
ze, ki pomeni kolonizacijo z večkratno odpornimi bakteri-
jami. Vendar takrat ni bilo na voljo ustreznega informacij-
skega programa, kasneje pa program BIRPIS21 tega še ni 
omogočal.

V Splošni bolnišnici Celje bomo na ta način lahko spremljali 
vsaj en vidik kakovosti obravnave bolnikov, poleg tega pa je 
pomemben predvsem epidemiološki vidik. 

Vsem bolnišničnim oddelkom so skupne bolnišnične okuž-
be, ki pogosto krojijo usodo bolnikov, in se lahko končajo 

tudi s smrtjo, ne glede na uspešno obravnavo primarne bo-
lezni. Torej mora biti vsem zdravstvenim delavcem skupen 
cilj, da so okužbe, če do njih že pride, dobro obvladljive. 
Ker pa vemo, da bolnišnične okužbe povzročajo večkratno 
odporne bakterije, proti katerim imamo na razpolago le ne-
kaj ali celo nobenega antibiotika, se moramo tega problema 
lotiti resno in vsi skupaj.
Kolonizacija z večkratno odporno bakterijo sicer bolnika ta 
hip ne ogroža, lahko pa že jutri postane zanj smrtno ne-
varna okužba. 

S kritičnim podatkom o predhodni kolonizaciji z večkratno 
odporno bakterijo pravočasno opozorimo sprejemne zdrav-
nike, da bolnika že takoj ob sprejemu bodisi namestijo v 
enoposteljno sobo ali po navodilih za kohortno izolacijo, ali 
pa mu ob okužbi predpišejo najustreznejše izkustveno pro-
timikrobno sredstvo. Tega bodo po prejemu izvida mikro-
bioloških preiskav (hemokultura, urinokultura, sputum, bris 
rane) zamenjali z ozkospektralnim antibiotikom, če bo izo-
lirana običajna dobro občutljiva bakterija.

Bolniku s kritičnim podatkom tako tudi ni več potrebno  je-
mati nadzornih brisov za znano večkratno odporno bakte-
rijo, če je od zadnjega mikrobiološkega izvida nadzornih 
brisov minilo manj kot tri leta.
Izjema so bolniki, kolonizirani z MRSA, pri katerih je bila 
opravljena dekolonizacija. Tem odvzamemo nadzorne brise 
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na MRSA in jih osamimo do prejema negativnega mikro-
biološkega izvida.
Če je od zadnjega mikrobiološkega izvida nadzornih brisov 
minilo več kot tri leta, pa moramo nadzorne brise na več-
kratno odporne bakterije ponoviti. Do prejema negativnega 
izvida bolnika obravnavamo kot koloniziranega z večkratno 
odporno bakterijo.

Odpustni zdravniki označimo diagnoze po naslednjih šifrah 
MKB-10:

U80.1: agens odporen proti meticilinu (okužba ali koloniza-
cija z MRSA)

U81.0: agens odporen proti vankomicinu (okužba ali kolo-
nizacija z VRE)

U88: agens odporen proti več antibiotikom (ESBL + ente-
robakterije)

U89.8: agens odporen proti posameznemu drugemu opre-
deljenemu antibiotiku (Pseudomonas, Acinetobacter, Ste-
notrophomonas in ostale večkratno odporne bakterije po 
predhodnem posvetu z infektologom).

Zavedati se moramo, da prepoznavanje koloniziranih 
bolnikov pomeni hudo breme za oddelke. Obravnava teh 
bolnikov je zahtevna in zamudna, tako za zdravnike kot za 
medicinske sestre pri negovanju. Poleg tega je pogost tudi 
prostorski problem, ker nimamo na voljo izolacijske sobe. 
Vendar pa lahko z dobro voljo in medsebojnim sodelova-
njem te probleme uspešno rešimo.

Le z doslednim šifriranjem omenjenih diagnoz in doslednim 
nadaljnjim ukrepanjem bomo dosegli zaželene uspehe.

Aleksandra Krznar, dr. med.
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Cepljenje.proti.gripi
V sezoni 2008/2009 bo, tako kot vsako leto, za zaposlene v 
Splošni bolnišnici Celje potekalo cepljenje proti gripi. Cep-
ljenje za zaposlene je brezplačno.

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

be na bolnike, pri katerih obstaja večje tveganje za 
težak potek, preprečimo prenos okužbe na svojce, so-
delavce in druge ljudi.

- Zmanjšamo bolniško odsotnost in zagotavljamo nemo-
ten potek dela.

Prosimo vse oddelke, da čim prej, najpozneje pa do 20.10. 

2008 pošljejo sezname kandidatov na obrazcu, ki so ga 
prejeli po elektronski pošti, na naslov ge. Tatjane Dvoršak, 
glavne medicinske sestre Oddelka za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja ali po elektronski pošti tatjana.dvorsak@
guest.arnes.si.

Cepljenje bo potekalo v mesecu novembru na Oddelku za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja po terminskem na-
črtu, ki ga bo pripravila glavna medicinska sestra oddelka in 
ga boste vsi oddelki pravočasno prejeli.

Darja Ratajc, dipl. m. s., higienik
Služba zdravstvene nege
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ZDRAVSTVENA NEGA

Ob.9..strokovnem.srečanju.
medicinskih.sester.in.zdravstvenih.
tehnikov.celjske.regije
V četrtek, 9. oktobra, se nam je po vremenski napovedi 
obetal lep dan. Poleg vremena smo se veselili še nečesa 
– tradicionalnega srečanja s kolegicami iz celjske regije. In 
res nas je razveselil prelep, sončen jesenski dan, še bolj pa 
smo se razveselili snidenja s kolegicami iz različnih ustanov 
in področij dela. Zbralo se nas je preko 300!

dnevno srečujemo z raznimi dilemami glede odgovornosti 
in naših kompetenc, na katere žal nimamo odgovorov, zato 
smo bili izjemno veseli nekaterih pojasnil in spodbud.

Veselje kolegic ob srečanju

Jutro so nam polepšali otroci iz ORFO krožka iz OŠ Mo-
zirje

Sproščeno vzdušje v času odmora

Po prvih pozdravih, objemih in stiskih rok se je pričel stro-
kovni del našega srečanja. Začetek dneva so nam izjemno 
polepšali otroci iz Orfo krožka OŠ Mozirje, ki so nas s svo-
jim igranjem, petjem in plesom ganili do srca. Po prelepem 
uvodu nas je pozdravil direktor bolnišnice, Marjan Ferjanc, 
ki je z nami podelil nekaj dragocenih misli o pomenu druže-
nja in izobraževanja. S pozdravnimi mislimi sta pospremili 
strokovno srečanje tudi glavna medicinska sestra bolnišni-
ce, Hilda Maze, in predsednica Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Celje, Marjanca Vengušt, ki 
sta izrazili veselje ob številni udeležbi in nam zaželeli pri-
jetno druženje.

Moto letošnjega strokovnega srečanja je bil: »Izobraževanje 
medicinskih sester za varno in kakovostno zdravstve-
no nego«. Pomen vsega trojega je poudaril gost srečanja, 
Janez Tekavc. Poudaril je, da smo zdravstveni delavci pri 
izvajanju svojega dela kazensko in odškodninsko odgovor-
ni. Kazenski zakonik ne opredeljuje posebej naše odgovor-
nosti na delovnem mestu, torej nas odgovornost zavezuje 
tudi izven delovnega časa. Zaposleni v zdravstveni negi se 

Uvodnemu predavanju je sledil kratek odmor s kavico in od-
ličnim pecivom iz bolnišnične slaščičarne. Seveda je bil to 
tudi čas za izmenjavo praktičnih vprašanj, dilem in težav na 
temo, ki smo jo pravkar poslušali.

Zelo pomemben, če ne že najpomembnejši del strokovnega 
srečanja so odigrali naši predavatelji in predavateljice. Zelo 
sem vesela in izjemno ponosna na svoje kolegice in kole-
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ga, ki so pripravili resnično kakovostne prispevke, tako stro-
kovno pripravljene kot tudi profesionalno izvedene. Iskrena 
hvala vsem, ki ste bili pripravljeni deliti z nami svoje znanje 
in izkušnje, in ste s tem obogatili naše strokovno srečanje.
Skozi dan nas je z božajočim glasom vodila kolegica Rena-
ta Jakop Roban.

Kot vsako leto smo tudi letos udeležence prosili, da po kon-
cu srečanja izpolnijo anketne vprašalnike, s pomočjo kate-
rih želimo pridobiti informacije o tem, kaj bi lahko izboljšali, 
kaj je bilo dobro, katere teme si želijo poslušati… Zelo smo 
veseli vsake pohvale, saj nas spodbuja k organizaciji na-
slednjih srečanj, prav tako pa smo veseli vsake kritike, na-
mreč le tako lahko popravimo kakšno neprijetnost. Najbolj 
pa nas veseli dejstvo, da ste strokovno srečanje sprejeli za 
»naše srečanje«, da si še želite takšnih druženj, da si želite 

Razstavni prostori so bili dobro obiskani Brez sponzorjev bi srečanje težko organizirali 

poslušati različne strokovne tematike, iz katerih ni izvzeta 
pravzaprav nobena.
V pravo veselje nam je bilo tudi prebiranje vaših lepih, 
vzpodbudnih misli in želja. Veliko nam pomeni vaše zado-
voljstvo, tako z organizacijo srečanja, izborom tem, pre-
davanji, kakor tudi z neformalnim delom (druženje, malica, 
zbornik,...)!

Deveto strokovno srečanje je za nami in v mislih smo že 
pri naslednjem! Jubilejnem. Iskrena hvala vsem in vsakemu 
posebej, ki ste kakorkoli sodelovali pri organizaciji in izvedbi 
srečanja. Vse, ki si želite svoje znanje in izkušnje deliti z 
nami, pa prosimo za sodelovanje na 10. strokovnem sreča-
nju. Nasvidenje prihodnje leto!

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

ZAHVALE

ZAHVALA

Spoštovani delavci Oddelka za otorinolaringologijo!

Danes sem bil odpuščen z vašega oddelka. Hvala za 
vaš trud, saj sem se že po eni uri, ko sem bil v četrtek, 
26. junija 2008 sprejet, počutil bolje. Da bom v stari 
kondiciji, bo sicer še nekaj časa trajalo, ampak to je 
tudi del zdravljenja.

Z vsemi vašimi storitvami sem bil zadovoljen. Posebej 
moram omeniti še prijaznost vsega vašega osebja, ki 
je skrbelo za mene.

V prihodnje vam želim veliko uspehov pri zdravljenju in 
vas lepo pozdravljam.

Ervin Seršen

ZAHVALA
 
V vaši bolnišnici, na oddelku za hematologijo, je bila ne-
kaj dni moja 86 let stara mama Gelca Žveglič iz Sevnice. 
Vsak dan sem jo obiskovala in imela priložnost opazovati 
delo osebja. Občudovala sem njihov pristop do bolnikov, 
dobro voljo in prijaznost. Tudi mama je rekla veliko lepih 
besed o zdravstvenih delavcih.
Ko sem čakala, da dobim odpustnico, sem slišala pogo-
vor dveh medicinskih sester, da bo ena morala delati še 
popoldne. Videla sem, da je imela zaskrbljen in utrujen 
obraz. Vendar je kmalu odšla z nasmehom k bolniku, ki 
jo je klical. Res sem jo občudovala!
Še enkrat hvala vsem na oddelku za prijaznost do bol-
nikov.
Lep pozdrav!

Joža Senica, Sevnica
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ZAHVALA

Svojo Krono nosimo v srcu, ne na glavi: Ni pokrita z 
diamanti in je nevidna: PRAVIMO JI PRIJAZNOST. To je 
Krona, ki je dana le redkim.
Dragi gospod doktor Boštjan Zupan, dr. med., specialist 
nevrologije in klinične psihologije iz celjske bolnišnice!
S to mislijo vam izrekam iskreno zahvalo za tople bese-
de, prijazen sprejem in visoko strokovnost, ki mi jo vsakič 
kažete. Sem 43-letna kronična bolnica in pogosto polnim 
različne čakalnice. Želela bi, da bi bili vsi vaši stanovski 
kolegi vsaj malo podobni vam, toda žal ste eden redkih.
Še enkrat hvala za vse.

Hvaležna pacientka Marija Miklavžič, Rogaška Slatina

ZAHVALA

Spoštovani, z veliko hvaležnostjo se zahvaljujem:
- osebju na ginekološko-porodniškem oddelku za prijaz-
no, skrbno in strokovno obravnavo mamice in sina pred 
porodom,  med njim in po njem.
- osebju na otroškem oddelku za skrb in nego mamice 
in novorojenčka ter za hitro in strokovno obravnavo, ki je 
otroku v najobčutljivejšem obdobju preprečila poslabša-
nje zdravstvenega stanja.

Lepo vas pozdravljam in želim še naprej uspešno delo!

Marko Drešček z družino

SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

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

(3..del)
Za jedro oziroma vsebino dopisa ni enotnih obrazcev ali predpisov, kljub temu pa tudi za ta del veljajo določena načela,  
ki se jih je potrebno držati. Za poslovno dopisovanje velja, da takoj preidemo k stvari.  Za lažji prehod k bistvu ponavadi 
uporabljamo ustaljene začetne fraze (npr.: Glede na vaš dopis ….; V zvezi z našim razgovorom …; Oglašamo se na razpis, 
objavljen …  itd.). Nekateri sicer uporabo teh fraz kritizirajo kot slogovno slabost (pomanjkanje izvirnosti v izražanju), 
vendar je dejstvo, da nam prihranijo čas, ki ga lahko porabimo za to, da se bolj posvetimo vsebini. Osnovna načela 
vsebine dobrega poslovnega dopisa so jasnost, jedrnatost in jezikovna ustreznost. Če je besedilo daljše, ga ustrezno 
razčlenimo na odstavke, da bo bolj pregledno. Členitev odstavkov se po slovenskem pravopisu zaznamuje tako, da prvo 
besedo odstavka zapišemo umaknjeno nekoliko v desno. Novi odstavek se nadaljuje brez vmesne prazne vrstice. Zadnje 
čase se uveljavlja novejši (anglo-ameriški) način členjenja besedila, ki predvideva levo poravnavo vseh odstavkov (brez 
zamika prve besede), ločnica med njimi pa je izpuščena vrstica. Za katerikoli način se odločimo, ga je potrebno uporabljati 
dosledno za celotno besedilo.

Zaključek dopisa je bolj ali manj ustaljen. Od jedra naj ga loči izpuščena vrstica, poravnamo ga levo. Kar se tiče vsebine, je 
lahko popolnoma avtomatiziran (npr.: S spoštovanjem; Lep pozdrav) ali pa oblikovan v stavku (npr.: V upanju na čimprejšnji 
odgovor vas lepo pozdravljam; Do našega naslednjega sestanka vas lepo pozdravljamo; Pričakujemo vašo udeležbo in 
vas lepo pozdravljamo;  Veselimo se srečanja z vami … ipd.). Za zaključke velja načelo izmenjave glede na nagovor. Če 
smo nagovor začeli s »Spoštovani«, potem dopisa ne zaključimo s »S spoštovanjem«, ampak kako drugače. Glede ločil je 
pri avtomatiziranih zaključkih najbolje uporabiti klicaj, lahko tudi piko. Pri stavčnih zaključkih je ustrezno ločilo pika, razen 
če vsebina zahteva drugačno ločilo.

Zadnja obvezna sestavina dopisa je podpisnik. Za zaključkom ponovno izpustimo vrstico in pod njim desno poravnano 
navedemo podpisnika. Zanj naj bi veljalo enako pravilo kot pri glavi: ime in priimek podpisnika ter njegova funkcija so celota, 
ki jo obravnavamo kot eno poved. Prvo besedo torej pišemo z veliko, ostale pa le, če so lastna imena. V praksi imamo 
dve možnosti, in sicer najprej ime in priimek in nato funkcija ali obratno. Slovenski pravopis je v tem primeru predpisoval 
ustrezna ločila (podpičje, vejica). Če navedemo najprej funkcijo, ji sledi dvopičje, če je najprej ime, pa mu sledi vejica. 
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Nekaj primerov:

Janez Novak, 
vodja Oddelka za razvoj

Vodja Oddelka za razvoj:
Janez Novak

Prim. Peter Kovač, dr. med.,
direktor Zdravstvenega doma Ljubljana

Direktor Zdravstvenega doma Ljubljana:
prim. Peter Kovač, dr. med.

Mag. Jože Kosec, univ. dipl. inž.,
predsednik uprave

Predsednik uprave:
mag. Jože Kosec, univ. dipl. inž.

V zadnjem času se po načelu poenostavljanja v praksi uveljavlja zapisovanje brez dvopičja ali vejice (razen seveda obvezne 
vejice pred navedbo strokovnega naziva). Za kakršnokoli obliko zapisa se že odločimo, je pomembna doslednost. Pravilo, ki 
ga v nobenem primeru ne smemo kršiti pa je, da najprej navedemo ime in nato priimek podpisnika. Lastnoročni podpis je 
praviloma obvezen, saj je pravno zavezujoč. Če ga iz kateregakoli razloga ni (npr. da pošiljamo pismo po elektronski pošti), 
je potrebno poleg navedbe imena zapisati okrajšavo l.r. (lastnoročno).  To okrajšavo pišemo brez vmesnega presledka. 
Lastnoročni podpis naj bi bil praviloma nad natipkanim imenom in priimkom, a v praksi tudi tu srečamo različne oblike.

Nekateri dopisi imajo na koncu dodane še priloge ali kakšne druge navedbe (npr. komu vse je bil dopis poslan). Te 
navedbe so levo poravnane, naštevalne enote pa so urejene v stolpcu. Kadar so te enote kratke, za njimi ni potrebno 
pisati ločil (niti vejic, niti pike na koncu. Tudi izbira oznake naštevalnih enot (z alinejami, črkami, številkami ali brez) je 
prepuščena avtorju. Če pa so naštevalne enote daljše, je za njimi smiselno pisati vejico ali podpičje ter na koncu piko. Na 
koncu dopisa daljše naštevalne enote sicer niso običajne, večkrat se pojavljajo v jedru. Nekaj primerov:

PRAVILNO NAPAČNO

Prošnji priložite:
-	 kopijo diplome
-	 rojstni list
-	 življenjepis

Obveščeni:
a) predsednik
b) tajnik
c) blagajnik

Obveščeni:
a.) predsednik
b.) tajnik
c.) blagajnik

Črkovni oznaki sledi le zaklepaj, pika je odveč.

V vednost poslano:
1. direktorju
2. vodji sektorja
3. računovodji

V vednost poslano:
1. direktor
2. vodja sektorja
3. računovodja

Upoštevati je potrebno pravilen sklon!

Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica
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Načelno.mnenje.komisije.za.
preprečevanje.korupcije
V začetku julija je Komisija za preprečevanje korupcije na 
podlagi Zakona o preprečevanju korupcije in poslovnika ko-
misije za preprečevanje korupcije sprejela načelno mnenje 
št. 138, ki se glasi: 
»Ravnanje zdravstvenega osebja, ki upravičencu do 
medicinsko tehničnega pripomočka ob odhodu iz ordi-
nacije ne izroči naročilnice, ki omogoča upravičencu 
svobodno izbiro med ponudniki medicinsko tehničnih 
pripomočkov skladno s pravili Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje, temveč njegovo naročilnico izročijo po-
nudniku medicinsko tehničnih pripomočkov, ustreza 
definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.«

Komisija za preprečevanje korupcije je namreč prejela dopis 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljeva-
nju ZZZS) v zvezi s problematiko preskrbe z medicinsko 
tehničnimi pripomočki (v nadaljevanju MTP) v breme ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS je v posredo-
vanem dopisu pojasnil, da prejema anonimne prijave svojih 
zavarovancev, iz katerih je razvidno, da nekateri, vključeni 
v procese zagotavljanja MTP, pridobivajo protipravno mate-
rialno korist. Iz prejetih prijav ZZZS ugotavlja:
- povezave ponudnikov MTP z zdravniki in medicinskimi 

sestrami, ki naročilnic ne izročajo upravičenim zavarova-
nim osebam, ampak ponudnikom MTP;

- ponudniki MTP le-teh ne izdajajo v specializiranih proda-
jalnah, ampak jih medicinske sestre izročajo upravičenim 
osebam na domu;

- ponudniki MTP izdajajo manjše število MTP od predpisanih
- itd.

Ker pa ZZZS sam ne more ugotavljati in razkrivati pove-
zanosti med ponudniki MTP in zdravstvenim osebjem, je 
prijave predal komisiji. Prijave so bile:
• prijava bolnišničnega osebja, ki je dobavitelju MTP po-

sredovalo podatke o pacientih, ki bodo potrebovali do-
bavo pripomočkov za nego stome, 

• prijavo avdiovestibuloške ambulante v eni od slovenskih 
bolnišnic, kjer je pri pregledu sodeloval predstavnik do-
bavitelja MTP in z odvzemom odtisov ušesa pacienta 
vezal nase, 

• prijavo zasebnikov – koncesionarjev, ki so paciente na-
potili k izbranim optikom,  

• prijava v zvezi z dobavo bergel, hodulj in raznih opornic, 
ki jih v eni izmed slovenskih bolnišnic izdaja določen do-
bavitelj. Pacienti naročilnic za MTP sploh ne vidijo.

V navedenih primerih je komisija ugotovila, da opisana 
ravnanja odgovornih oseb pri izvajanju javne zdravstvene 
službe pomenijo kršitev dolžnega ravnanja, ki dobaviteljem 
medicinsko-tehnične opreme zagotavlja premoženjske kori-
sti, kar je ravnanje, ki ustreza definiciji korupcije po ZPKor.

Načelno mnenja komisije nimajo pravnih ali materialnih po-
sledic. So neobvezne smernice, po katerih določeno število 
neidentificiranih subjektov lahko ali pa tudi ne oblikuje svoje 
ravnanje, da se izognejo situacijam, ki prinašajo tveganje 
korupcije.

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

Uredba.o.poslovanju.z.
uporabniki.v.javnem.zdravstvu
Vlada Republike Slovenije je na seji 
dne 1. 10. 2008 med drugim sprejela 
sklep o izdaji Uredbe o poslovanju z 
uporabniki v javnem zdravstvu, ki bo 
pričela veljati 15. dan po objavi v Urad-
nem listu republike Slovenije.

Namen uredbe je zagotoviti minimal-
ne standarde za kakovostno poslova-
nje izvajalcev zdravstvenih storitev do 
pacientov in tako prispevati k večjemu 
zadovoljstvu pacientov kot uporabni-
kov zdravstvenih storitev. Uredba nad-

grajuje Zakon o pacientovih pravicah 
(Uradni list RS, št. 15/08) s tem, ko 
natančneje določa sistem naročanja 
na zdravstveno storitev in uvaja Zdrav-
stveni kontaktni center. Z uredbo se 
natančneje opredeljuje uresničevanje 
pravic in obveznosti, ki jih določa Za-
kon o pacientovih pravicah v poglavju 
“5. Pravica do spoštovanja pacientove-
ga časa”. Poleg tega uredba opredelju-
je in zavezuje izvajalce k zagotavljanju 
odzivnosti in nenehnemu ugotavljanju 
kakovosti poslovanja izvajalcev. 

Po Uredbi je potrebno zagotoviti na-
ročanje na določen termin, tako na 
primarni, sekundarni in terciarni ravni 
zdravstvene dejavnosti. Delo mora iz-
vajalec organizirati tako, da se pravi-
loma v redni delovni čas razporejajo 
hitri in redni primeri, uporabniki pa na 
primarni ravni ne čakajo več kot 20 
minut, na sekundarni in terciarni ravni 
pa ne več kot 60 minut od  določene-
ga termina. Nujna medicinska pomoč 
se praviloma ne opravlja v enotah, ki 
naročajo, zato, razen v izjemnih pri-
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merih, ne poseže v čakalno vrsto teh 
enot. Zdravnik na podlagi izkušenj iz 
preteklega obdobja oceni predvideno 
pogostnost nujnih primerov in ugotov-
ljeno upošteva pri določanju terminov 
za paciente. Naročeni pacienti imajo 
prednost pred nenaročenimi. To pome-
ni, da če je pacient naročen na določen 
termin in je dopusten čas čakanja 20 
oziroma 60 minut, v tem času ne sme 
biti obravnavan nenaročeni pacient z 
izgovorom, da je kljub obravnavi ne-
naročenega pacienta naročeni bil ob-
ravnavan znotraj dopustnega časa. Ta 
časovna omejitev pa ne velja v primeru 
nujne medicinske pomoči, o čemer je 
potrebno obvestiti paciente v čakalnici. 

Uredba poudarja pomen naročanja na 
zdravstvene storitve, tako da na prvem 
mestu izpostavlja odgovornost izvajal-
ca za učinkovit sistem naročanja, ven-
dar pa opozarja tudi na pomembnost 
upoštevanja organizacijskega procesa 
izvajalca s strani uporabnikov, saj s 
tem, ko se pacienti ne držijo dogovor-
jenega termina (in k izvajalcu pridejo 
prezgodaj, prepozno ali nenaročeno), 
prispevajo k neučinkovitosti izvajanja 
organiziranega in učinkovitega naro-
čanja.

Po 6. členu Uredbe bo zdravnik paci-
enta napotil na določeno zdravstveno 
storitev na sekundarni ali terciarni rav-
ni, mu svetoval pri izbiri izvajalca ter ga 
obvestil še o dodatnih  informacijah o 
izvajalcih in čakalnih dobah. Zdravstve-
ni delavec bo brezplačno izročil paci-
entu seznam izvajalcev za posamezno 
območje, v soglasju s pacientom pa bo 
stopil v stik z zdravstvenim delavcem 
izvajalca, kjer bi bil pacient obravna-
van, in se bo dogovoril za zdravstveno 
storitev. 

Izvajalec bo na primeren način v okviru 
organizacijske sheme objavil informa-
cije o vseh zdravstvenih delavcih, ki 
nudijo zdravstvene storitve pri izvajal-
cu, ne glede na delovno ali drugo po-
godbeno razmerje med izvajalcem in 
zdravstvenim delavcem. Informacije 
zajemajo najmanj osebno ime zdrav-
stvenega delavca, morebitni strokovni 
ali znanstveni naslov, skladno s pred-
pisi, ki urejajo strokovne in znanstvene 

naslove, ter podatek o specializaciji in 
področju specializacije, naziv zdrav-
stvene storitve oziroma področje delo-
vanja, na katerem zdravstveni delavec 
deluje. 

V skladu z uredbo bo izvajalec najmanj 
teden dni pred predvideno izvedbo 
zdravstvene storitve, če pacient čaka 
več kot 30 dni, vzpostavil stik s pacien-
tom in ga obvestil o celotnem postop-
ku izvedbe zdravstvene storitve. Če bi 
se pacient v času, ko čaka na izvedbo 
zdravstvene storitve in je uvrščen na 
čakalni sistem, odločil, da le-te ne želi 
(ker jo je opravil drugje, ker je ne potre-
buje več ipd.), bo moral o tem  obvesti 
izvajalca, pri katerem je uvrščen na ča-
kalni seznam. Ta ga bo črtal s seznama 
in o tem obvestil IVZ. Prav tako bo izva-
jalec sporoči IVZ datum in zdravstveno 
storitev, ki jo je opravil (10. člen).

Ministrstvo za zdravje bo z vladno služ-
bo, pristojno za informiranje, ustanovilo 
Zdravstveni kontaktni center. Zdrav-
stveni kontaktni center bo uporabnikom 
posredoval splošne informacije o izva-
jalcih, njihovih dejavnostih in poslova-
nju, splošne informacije o zdravstvenih 
storitvah ter informacije o vprašanjih 
splošnega pomena (informativne, pre-
ventivne in izobraževalne vsebine). 
Zgoraj navedene informacije bodo iz-
vajalci posredovali ministrstvu, prav 
tako bodo zagotavljali razpoložljivost 
svojih zaposlenih za nudenje splošnih 
informacij za prevzem klicev in drugih 
zahtev uporabnikov od Zdravstvenega 
kontaktnega centra, in sicer v okviru 
časa, ki ga bosta vnaprej dogovorila. 
Ta ne sme biti krajši od štirih ur dnev-

no. Zdravstveni kontaktni center bo 
informacije posredoval telefonsko, po 
elektronski pošti ali drugih sodobnih 
komunikacijskih poteh.

Vsake tri mesece bodo izvajalci oprav-
ljali postopke ugotavljanja kakovosti 
storitev glede načina poslovanja z upo-
rabniki. Zadovoljstvo uporabnikov bodo 
izvajalci ugotavljali z vprašalnikom, ki 
ga bo določil minister za zdravje. Vsako 
leto do 1. marca bodo izvajalci pripravili 
ukrepe za izboljšanje stanja ter o tem 
pripravili poročilo, ki ga bodo  objavili 
na svojih spletnih straneh in elektron-
sko posredovali Ministrstvu za zdravje.

Izvajalci se bodo v skladu z uredbo mo-
rali odzvati na razne dopise, mnenja, 
kritike in pritožbe uporabnikov, ki jih 
bodo prejeli. V skladu z uredbo izvajal-
cu ni potrebno odgovarjati na anonim-
na mnenja in pohvale. Vloge, ki imajo 
naravo zahteve za obravnavo kršitve 
pacientovih pravic, se obravnavajo po 
določbah Zakona o pacientovih pravi-
cah. Na druge dopise (npr. zahteve za 
izvedbo internega strokovnega nad-
zora, razna vprašanja oziroma prošnje 
za pojasnila, zahteve za dostop do in-
formacije javnega značaja, zahteve za 
seznanitev z lastnimi osebnimi podatki) 
se izvajalci morajo odzvati.

Po besedah ministrice za zdravje, ge. 
Zofije Mazej Kukovič, naj bi Uredba za-
gotovila prazne čakalnice. Slednjega 
pa bomo veseli tako izvajalci kot paci-
enti.

Andrejka Presker Hudernik, 
univ. dipl. prav.
Pravna služba

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

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

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 1. decembra 2008.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Novemu.plačnemu.sistemu.
na.pot

V Sloveniji dela od 14000 do 15000 
medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov. V tej množici je diplomira-
nih samo 3800. Na Sindikat delav-
cev v zdravstveni negi Slovenije (v 
nadaljevanju besedila SDZNS) so 
se  usuli očitki o tem, da se za za-
poslene s srednješolsko izobrazbo 

nismo dobro pogajali, in da so le-ti z novim plačnim siste-
mom oškodovani.
Če pogledamo prejšnji plačni sistem, vidimo, da je bil zamo-
tan, nepregleden, osnovna plača je bila nizka, višino plače 
so krojili razni dodatki. V novi tabeli pa je pregledno, kje 
začnemo in kje bomo z napredovanji. Plače srednjih me-
dicinskih sester in zdravstvenih tehnikov (v nadaljevanju 
sms/zt) se bodo do marca 2010 po novem sistemu plač po-
večale za okoli 200 evrov. Ve se, da bodo do marca 2010 
dobili  približno 400 evrov bruto nižjo plačo od diplomiranih. 
Natančen znesek je odvisen od delovnega mesta, ki ga za-
sedajo. 
Pri prevedbi javnih uslužbencev in njihovi uvrstitvi v plačne 
razrede so gotovo nastale napake, a bodo nedvomno od-
pravljene. Glede uravnavanja »starih in novih« plač je treba 
poudariti, da je to določeno v členu 49., 49.b, 49.č, 49.f, 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju 
besedila ZSPJS). Ločimo tri kategorije:

1. prevedeno plačo delovnega mesta, naziva in javnega 
uslužbenca po starih predpisih,

2. osnovno plačo delovnega mesta, naziva in javnega 
uslužbenca v skladu z ZSPJS,

3. primerljivo plačo javnega uslužbenca po starih pred-
pisih in v skladu z ZSPJS.

Primerljiva plača  v skladu z ZSPJS ne sme biti nižja od 
primerljive plače po prejšnjih predpisih. Javni uslužbenec 
ne more biti uvrščen v višji plačni razred, kakor ga je v no-
vem plačnem sistemu mogoče doseči z napredovanjem na 
delovnem mestu ali v nazivu. Iz omenjenega prikaza izhaja, 
da bodo javni uslužbenci pridobili v primeru, če je njihova 
osnovna plača v novem sistemu višja od njihove prevedene 
osnovne plače po starem. V tem primeru govorimo o od-
pravi nesorazmerja v osnovni plači: odpravilo se bo do leta 
2010.  Primer: medicinska sestra je po starih predpisih pre-
vedena v 24. plačni razred, učitelj pa v 30. plačni razred.  V 
novem sistemu je  medicinska sestra uvrščena v 29., učitelj 
pa v 30. plačni razred. Pomeni, da bo medicinska sestra ab-
solutno pridobila  glede na svojo prevedbo po starih predpi-
sih in relativno glede na učitelja v novem plačnem sistemu. 

DROBTINICE

Osebje s srednješolsko izobrazbo s tem ni zadovoljno. Pri-
merjati smo se začeli med seboj, nikogar ne zanima, koliko 
bo dobil sam, ampak koliko bo dobil/a sodelavec/ka. Po-
zablja se, da je bil v starem sistemu  med plačami manjši 
razpon. Razpon po novem določa Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju.  
Priznavamo,  da sms/zt na številnih področjih delajo za-
htevnejše delo, zato je bil sprejet predlog, da se dodatno 
nagradi delo sms/zt na najzahtevnejših področjih iz naslo-
va povečanega obsega dela, in sicer 20 oziroma 12 % že 
oktobra, do tedaj, ko bodo lahko skozi nacionalno poklicno 
kvalifikacijo (v nadaljevanju besedila NPK) uveljavljali višjo 
raven zahtevnosti dela.   Po dogovoru z Zbornico zdrav-
stvene nege Slovenije in Ministrstvom za zdravje naj bi se 
to začelo izvajati februarja 2009.   Tako bodo glede na za-
htevnost dela ustrezno višje vrednoteni.  
Treba je vedeti tudi to, da zakon o plačnem sistemu enači 
tarifno skupino s stopnjo izobrazbe, hkrati pa je v zakonu 
govor o enakem plačilu za enako delo, kar se izključuje! 
Ta sporna določila nekateri izkoriščajo za pridobivanje in 
zavajanje sindikalnega članstva. Stavkajoči sms/zt so bili 
tako zavedeni. SDZNS ne novači članstva na takšen način 
in ne uporablja takšnih metod. Če izpeljemo to, za kar smo 
se pogajali, bo pomenilo, da bodo marca 2010 sms/zt dobili 
40 % višjo plačo.
Za nekatere že sedaj velja drugačen dogovor, ki pa je 
enostranski, in do tega je prišlo le na intenzivnem od-
delku Kliničnega centra. SDZNS se je nanj ostro odzval 
s protestno noto. Dogovor vendar ne more biti takšen, 
da velja le za eno intenzivno enoto, za druge po Slove-
niji pa ne! Veljati mora za vsa primerljiva delovna mesta 
po vseh bolnišnicah! Ker smo se za to zavzemali, je bil 
enostranski dogovor vendarle umaknjen!
Izobraževanje v zdravstveni negi je potekalo brez sodelo-
vanja stroke. Šele zadnja leta je šolska politika prisluhnila 
stroki. Vendar je sistem za seboj pustil veliko krivic. Sms/zt 
so imele omejen dostop do izobraževanja na visoki ravni, 
saj so do lani obstajale le tri visoke šole. 
V timskem delu je zelo težko določiti mejo, kje se konča 
delo sms/zt, in kje se začne delo diplomirane medicinske 
sestre/zdravstvenika. Toda po vseh pravilih in standardih 
velja, da nekatere posege v bolnikovo telo lahko opravi 
le diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik. 
Ko govorimo o najzahtevnejših intenzivnih terapijah, vemo, 
da za vsakim pacientom stojijo najmanj trije:
 srednja medicinska sestra//zdravstveni tehnik,
 diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik in
 zdravnik.
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Stroka zato vzpostavlja sistem NPK, kar pomeni nacional-
no priznanje pridobljenih znanj in izkušenj, ki jih pridobimo 
na delovnem področju. Lahko bomo dokazali in izkazali 
usposobljenost na višji ravni zahtevnosti dela: za zdaj na 
enajstih najzahtevnejših področjih, med drugim v intenzivni 
terapiji, urgentnih dejavnostih, operativnih dejavnostih, psi-
hiatriji, pediatriji … To je neke vrste specializacija, ki odpira 
tudi možnost nadgradnje.  Sms/zt, ki pridobi to kvalifikacijo, 
dobi kreditne točke, ki pomenijo bonus pri vstopu na visoko 
šolo. Kvalifikacija bo prinesla višje plačilo. 
Kadrovski normativi do sedaj še niso bili priznani. Stroka 
je pred tremi leti sicer ocenila, da je za varno zdravstve-
no nego kar 50 % diplomiranega osebja premalo, zato jih 

nadomeščajo sms/zt. V tem je problem prehajanja na novi 
plačni sistem. Uvajamo sistem, s katerim bodo plačane več, 
njihovo delo v sorazmerju z vloženim pa nikoli ne more biti 
plačano v celoti. Plačna reforma je pokazala strokovne 
in organizacijske anomalije ZN, ki pa so bile že odkrite 
v preteklosti. Plačni sistem jih ne more odpraviti, po-
zitivno je, da jih je javno razkril. 
Strokovna podpora pogajalski skupini in navodila upo-
rabnikom so bila ves čas vidna in dosegljiva na splet-
nih straneh Ministrstva za javno upravo.  

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

Zdravje.in.varnost.pri.delu.
Delo, delovno mesto in delovno okolje 
imajo pomembne vplive na zdravje. Tu 
se prepletajo in medsebojno delujejo 
okoljski, organizacijski in osebni dejav-
niki. Vsako delovno mesto in okolje ima 
zanj značilna tveganja, obremenitve in 
škodljivosti, za katera predpisi urejajo 
načine varovanja zdravja delavcev. 
Skrb za zdravo in varno delo je pri nas 
predvsem naloga delodajalcev, zlasti 
pri zmanjševanju in preprečevanju ne-
ugodnih razmer na delovnem mestu, 
kot tudi države in samih delavcev. Po-
meni kontinuirano in dosledno izvaja-
nje ukrepov in priporočil, predstavlja 
pa tudi priložnosti za izboljšave in spre-
membe v korist zdravja zaposlenih. 
Negativne vplive dela in delovnega 
okolja na zdravje zaposlenih je mogoče 
zmanjševati ali odpraviti s primernimi 
programi v podporo zdravja zaposle-
nih ter spodbudami za zdrav delovni in 
življenjski slog. Pri tem so pomembna 
področja: 
• analiza zdravja delavcev, 
• preprečevanje poškodb pri delu, 
• ergonomski ukrepi na delovnem 

mestu, 
• preprečevanje obremenitev zaradi 

izpostavljenosti kemijskim dejavni-
kom tveganja, 

• organizacijski ukrepi v delovnem 
okolju, 

• obvladovanje stresa, doživetij pre-
obremenjenosti, 

• preprečevanje uporabe psihoaktiv-
nih snovi na delovnem mestu. 

Dolgoročni učinki in koristi: 
• za zaposlene boljše zdravje, večja 

motivacija in učinkovitost, kakovost 
dela in življenja, boljše delovno 
vzdušje, počutje in zadovoljstvo za-
poslenih;

• za podjetje zmanjšanje bolniških 
odsotnosti in števila poškodb pri 
delu, večja produktivnost, kakovost 
storitev in večje zadovoljstvo upo-
rabnikov. Obvladovanje stroškov, 
povezanih z boleznijo, zdravljenjem, 
bolniškimi odsotnostmi, poklicnimi 
boleznimi in boleznimi v zvezi z 
delom, invalidnostjo in prezgodnjo 
umrljivostjo predstavlja pomemben 
razlog za uvajanje programov pro-
mocije zdravja delavcev.

• Na nacionalni ravni so pričakovani 
učinki promocije zdravja pri delu 
boljše zdravje ljudi, podaljšanje de-
lovno aktivnega življenja ter zmanj-
šanje stroškov za zdravstveno in so-
cialno varstvo. Večja raven zdravja 
delovno aktivne populacije ima tudi 
širše družbene učinke. 

Organizacijski dejavniki tvega-
nja
Po rezultatih analiz obremenjenosti v 
delovnem okolju so organizacijski po-
goji pogost vzrok preobremenjenosti 
delavcev. Opredelitev: Organizacijski 
pogoji so sistem dogovorjenih in spre-
jetih pravil, ki veljajo v delovnem okolju 
in so opredeljeni z modelom organizi-
ranosti. 

Model organiziranosti
Model organiziranosti je sistem pravil, 
v katerem so jasno opredeljene vloge 
vseh posameznikov v organizacijski 
strukturi, njihove pristojnosti, odgovor-
nosti in poti komuniciranja. Organizacij-
ski model je običajno določen s tehno-
loškimi pogoji dela, redkeje na model 
organiziranosti vplivajo razpoložljivi 
kadrovski potenciali. Z modelom orga-
niziranosti je določena možnost vpliva 
na delo, na vsebino dela, na način in  
razporejanje dela. Rezultati evropskih 
raziskav, objavljenih v EUROSTAT-u 
kažejo, da 35 % delavcev nima nad-
zora nad svojim delom, 40 % delavcev 
poroča o monotoniji pri delu, 56 % de-
lavcev poroča o časovnih pritiskih. Z 
modelom organiziranosti se zagotovi 
stabilno delovanje katerega koli siste-
ma. Delujoč sistem organiziranosti za-
gotavlja, da so pravi ljudje ob pravem 
času na pravem mestu. 

Vsebina dela
Vsebina dela je pogosto vzrok preobre-
menjenosti, ker ni jasno določena ali pa 
se ves čas spreminja. Posledično se 
pojavljajo pritiski pri delu. V nekaterih 
delovnih okoljih se zaradi stalne eno-
lične vsebine dela pojavi monotonija. 

Pristojnosti
V modelu organiziranosti morajo biti 
jasno opredeljene tudi pristojnosti po-
sameznikov. V okviru pristojnosti je 
opredeljena možnost vplivanja na delo, 
na razporejanje lastnega delovnega 
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časa in samo organizacijo. Po EURO-
STAT-ovih podatkih pa 29 % delavcev 
nima vpliva na izbor metod dela, 30 % 
ne more vplivati na to, kako hitro naj 
opravijo dela, 60 % delavcev poroča 
o prenapetih časovnih rokih, ki jim jih 
določijo drugi. Ti podatki govorijo o 
tem, da je veliko neskladje med pristoj-
nostjo, ki jo ima delavec, da vpliva na 
samo delo, in pričakovanji delodajalca. 
Zaradi te razlike se pojavljajo občutki 
preobremenjenosti. 

Odgovornosti
V modelu organiziranosti je opredeljena 
tudi odgovornost. V nekaterih delovnih 
okoljih je odgovornost jasno formuli-
rana in usklajena tudi s pristojnostmi. 
Kadar pa so pristojnosti bistveno nižje, 
kot so odgovornosti, je to lahko vzrok 
stresa. 

Poti komuniciranja
V modelu organiziranosti so tudi jasno 
opredeljene poti komuniciranja. Jasno 
opredeljene poti komuniciranja zago-
tavljajo pravočasen, učinkovit pretok 
informacij brez izgubljanja bistvenih in-
formacij ali spreminjanja osnovne vse-
bine le-teh. Pretok informacij mora biti 
formaliziran. V realnih delovnih okoljih 
se pogosto pojavljajo neformalne obli-
ke komuniciranja, ki prevladajo nad for-
malnimi. To lahko povzroči spremembe 
vsebin informacij, nepotrebne šume in 
posledično poslabša psihosocialne od-
nose. 

Navodila za delo
Jasno opredeljena navodila za delo 
in delovni postopki lahko zagotavljajo 
učinkovito opravljanje dela v skladu s 
pričakovanji. Navodila za delo so del 
standardov, ki veljajo v delovnem oko-
lju. Pogosto se dogaja, da se nekatera 
navodila za delo opuščajo zaradi časo-
vne zahtevnosti. Ljudje poenostavijo in 
predvsem v rutinskih situacijah začno 
opuščati delo po postopkih. To povzroči 
večjo verjetnost nezgod in napak. 

Delovni čas
Delovni čas in soodločanje pri raz-
porejanju delovnega časa pomembno 
vplivata na obremenjenost. V osnov-
nem organizacijskem modelu mora biti 
delovni čas opredeljen. Neformalna 

podaljševanja delovnega časa in sla-
bo načrtovana vnaprejšnja razporedi-
tev delovnega časa lahko povzročijo 
občutke preobremenjenosti. Tudi po 
EUROSTAT-ovih podatkih 55 % de-
lavcev poroča, da ne more vplivati na 
razporeditev delovnega časa. To pov-
zroči občutke preobremenjenosti in 
posledično zniža motiviranost za delo. 
Razporejanje delovnega časa je po-
vezano z osnovno vsebino dela. Nove 
oblike delovnega časa, deljen delo-
vni čas, podaljševanje v čas prostega 
časa pri večini delavcev v storitvenih 
dejavnostih bistveno vplivajo tudi na 
motiviranost. Poseben delovni pogoj 
sta izmensko in nočno delo. Obseg 
nočnega dela se je v čistih proizvodnih 
dejavnostih zmanjšal, povečuje pa se v 
storitvenih dejavnostih, ki so povezane 
z globalnimi gospodarskimi tokovi. V 
teh dejavnostih se delovni čas poda-
ljšuje ali pa se pojavlja čisto izmensko 
delo. 
Ustrezen model organiziranosti - pogoj 
za kakovostno delo
Delavcu ustrezni organizacijski pogoji 
zagotavljajo jasno opredeljeno vsebino 
njegovega dela,  njegove pristojnosti, 
odgovornosti in način dela, delovni 
čas, navodila za delo ter delovne po-
goje, znotraj katerih lahko učinkovito 
opravlja svoje delo. Kolikor boljša je 
opredeljenost posameznih organiza-
cijskih pogojev, toliko bolj učinkovito in 
manj obremenjujoče je delo. Za delo-
dajalca je smiselno, da zagotovi izpol-
nitev ustreznih organizacijskih pogojev 
z jasno opredeljenim modelom orga-
niziranosti, ki je usklajen z osnovnim 
tehnološkim procesom, da se lahko za-
gotovi opravljanje dela s čim manj mot-
njami in s tem stabilnejša učinkovitost 
in kakovost izdelkov in storitev. Model 
organiziranosti je treba pogosto prila-
gajati spremembam v tehnologiji dela. 
V nekaterih vrstah dejavnosti, pred-
vsem v storitvenih, je model organizi-
ranosti odvisen tudi od razpoložljivih 
kadrovskih potencialov. 
Duševno zdravje je človekova pravica. 
Državljanom omogoča uživanje blagi-
nje, kakovosti življenja in zdravja. Pro-
movira učenje, delo in sodelovanje v 
družbi. (Vir: Evropski pakt za duševno 
zdravje in dobro počutje, 2008)

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

ŠALE

NAJBOLJŠA LAŽ
Grega se med poukom pogovarja 
z Borutom. Učitelj ju vpraša:
»S čim se zabavata, mlada 
gospodiča?«
»O bankovcu za sto evrov se 
pogovarjava. Našla sva ga na 
šolskem igrišču in se odločila, 
da ga dobi tisti, ki se bo najbolj 
zlagal.«
»Kaj ne vesta, da lagati ni lepo? 
V vajinih letih se jaz nikoli nisem 
zlagal!«
Borut sklene: «Daj, Gregor, dajva 
mu denar, on laže najbolje!«

MOTNJE
Ko so pripeljali ponesrečenko, 
jo je doktor pregledal in narekoval 
sestri:
“Odrgnine po rokah, počeno 
drugo rebro levo, zlom levega 
gležnja.”
V tem trenutku se ponesrečenka 
prebudi.
“Koliko ste stari?” jo vpraša dok-
tor. 
“Dvaindvajset let.”
“Sestra, napišite še: “Motnje v 
spominu.”

ŽELJA
“O, mlada gospodična. Vedno 
kadar vas vidim kako se smejite, 
vas želim
povabiti k sebi.”
“Ste samski?” 
“Ne, zobozdravnik sem.”

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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Gostinsko.turistični.zbor
Kot vsako leto je tudi letos Turistično gostinska zbornica 
Slovenije priredila 55. gostinsko - turistični zbor Slovenije. 
Potekal je v Naravnem parku TERME 3000 v Moravskih 
toplicah.

Umetnine Marinke Špoljar …

… in Lidije Kundih

Dobitniki letošnjih priznanj (z leve) Marjana Pohajač, 
Leon Ostrožnik in Lidija Kundih

Tudi letos smo se prijavili na tekmovanje v pripravi slaščic 
in kuhanju jedi v kotliču.
Barve bolnišnice so zastopali: Marinka Špoljar, Lidija Kun-
dih, Marjana Pohajač in Leon Ostrožnik.  Marinka Špoljar 
se je potegovala za prestižno nagrado trak kakovosti, ki 
se ji je žal tokrat izmaknil. Za kako zahtevno tekmovanje 
gre, pove že sam pogoj za udeležbo. Za trak kakovosti se 
namreč lahko potegujejo le tisti, ki so že osvojili pet zlatih 
medalj. Lidija Kundih je osvojila zlato medaljo na razstavi 
slaščičarskih izdelkov v kategoriji B.

Marjana Pohajač in Leon Ostrožnik sta tekmovala v pripravi 
jedi v kotliču. Letos so udeleženci tekmovanja pripravljali 
bograč golaž. Kljub zelo veliki konkurenci sta oba dosegla 
izvrsten rezultat, Pohajačeva je prejela zlato, Ostrožnik pa 
bronasto medaljo.
Vsem udeležencem čestitam za uspeh, hkrati pa se zahva-
ljujem vsem tistim, ki so nam pomagali in omogočili udelež-
bo pri osvajanju teh uspehov.

Davor Brezinščak, org. posl. gost.
Služba za prehrano

Pohod.na.celjsko.kočo
Potem, ko je spomladanski termin za prvi 
vzpon zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje 
na Celjsko kočo obilno zalil dež, tudi jesen-
skemu sprva ni kazalo najbolje. V soboto, 
20. septembra, se je vreme le stabiliziralo 
in celo sonce nam je sicer zelo sramežlji-
vo odmerilo nekaj svojih žarkov. Navkljub 
vsemu pa je bilo dobre volje med približno 
90 pohodniki, ki so tega dne premagali pot 
od gasilskega doma v Zagradu do Celjske 
koče, dovolj. Dovolj za prijetno druženje ob 
družabnih igricah in dovolj za odločitev, da 
pohod postane tradicionalen. »Po čepici se sodelavec prepozna«
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Ko smo se nadihali ter naravnali srčni utrip na normal-
no frekvenco, smo novih moči nabrali še z odličnim 
bogračem  

Igrice so od tekmovalcev zahtevale kar veliko spretno-
sti

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

Izlet..na.morje

Na oddelku za intenzivno interno medicino vsako leto orga-
niziramo oddelčne izlete in piknike. Letos smo se odločili za 
izlet na morje. 
Kljub zgodnji jutranji uri je bilo na avtobusu veselo. Najprej 
smo se peljali v pršutarno Lokev na Krasu. Po ogledu so 
nam postregli s pršutom in odličnim teranom. Dobro pod-
krepljeni smo se napotili proti Izoli, kjer nas je čakala bar-
kica. Učinke terana smo čutili še na morju, zato nas dež in 

Darja Podsedenšek, dipl. m. s.
Oddelek za intenzivno interno medicino

pozibavanje nista motila. Čas na morju nam je hitro minil. 
Manjkalo nam ni dobre morske hrane, pijače in prijetnega 
druženja. Izlet nam je ostal v lepem spominu. Komaj smo 
zaključili z druženjem, smo že dobili nove ideje za naslednji 
izlet. 
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Ortopediji.je.prekipelo.ali.
1..tradicionalni.oddelčni.izlet
Letošnja pomlad je bila za zaposlene 
na Oddelku za ortopedijo in športne 
poškodbe precej naporna. Nad nami 
so v marcu namreč pričeli graditi nov 
dermatološki oddelek. Gradnja, ki naj 
bi potekala za bolnišnico nemoteče, je 
kmalu postala zelo moteča. Vrli grad-
binci so najprej neustrezno izolirali 
nosilne stebre nove konstrukcije, tako 
da je aprilski dež ortopedski oddelek 
z bolniki vred skoraj odplavil. Oddelek 
smo morali zaradi sanacije popolnoma 
zapreti. Razselili smo se na tri začasne 
lokacije (Dermatovenerološki odde-
lek, Oddelek za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja, Oddelek za otroško 
kirurgijo), kjer so nas prijazno sprejeli 
in smo lahko v improviziranih razmerah 
nadaljevali zdravljenje naših bolnikov. 
Ko pa smo se, še vedno prepričani, da 
je doma najlepše, spet vrnili na matič-
no lokacijo, so nam gradbinci postregli 
z neznosnim hrupom.  Z bolniki in med 
seboj smo se lahko sporazumevali le 
pisno, sicer pa med redkimi premori, ko 
kompresorji niso razbijali armiranobe-
tonskih preklad neposredno nad nami. 

Res pa je, da so nam razgrete glave 
vsaj dvakrat tedensko hladili z občasni-
mi vdori vode s stropa zdaj v eno drugič 
v drugo bolniško sobo ali na hodnik. 

Tako smo si konec junija, še preden bi 
se zaradi dopustov razšli vsak na svojo 
plažo, preprosto zaželeli nekoliko tiši-
ne, topline in miru. Ker operacijski en-
doprotetični program opravljamo tudi 
vse sobote, smo velikanski avtobus 
najeli na praznično sredo, 25. junija. 
Zapeljali smo se na izlet po Halozah 
in Slovenskih goricah. Najprej smo se 
ustavili na Ptujski gori, kjer smo se v 
Marijini cerkvi prepustili “visoki pesmi 
gotike”, kakor nam je razložil prijazen 
opat. Malico smo si privoščili v gostišču 
Kupljen med jeruzalemskimi griči, na 
katerih so se v bleščeči zgodnjepoletni 
svetlobi kopali vzorno obdelani vinogra-
di. Končni pridelek različnih sort smo z 
zanimanjem in pravo poznavalsko žilico 
pod vodstvom gospodarja preizkusili v 
istoimenski kleti. Razpoloženje je ras-
lo in med ogledom Puchove domačije, 
od koder izvira naš znameniti izumitelj 
in podjetnik, smo bili že prav židane 
volje. Mlajše sodelavke so pri vozniku 

Pred grajskimi vrati na Ptuju.
in vodiču izprosile primerno glasbo in 
med vožnjo proti Ptuju se je izkazalo, 
da avtobus sploh ni prevelik, saj je bila 
na plesišču med zadnjimi sedeži prav-
zaprav kar precejšnja gneča. Ohladili 
smo se šele med sprehodom na ptujski 
grad, od koder se je nudil veličasten 
razgled na Dravsko polje, spokojno 
Dravo, ozaljšano s Puchovim mostom 
v ospredju, in Donačko goro ter Bočem 
v ozadju. Med strmimi strehami smo se 
po ozkih ulicah tisočletnega mesta spu-
stili navzdol, in ko so nam v gostišču 
Ribič postregli še z izvrstno večerjo, je 
bil dan popoln.

Prvi oddelčni izlet je torej uspel. Žal 
nam je bilo le, da vsi naši sodelavci 
niso mogli z nami: nekateri so bili že 
na dopustih, drugi so bili na delu ali v 
pripravljenosti. Dogovorili smo se, da 
bomo zanje izlet prihodnje leto ponovili. 
In naslednje leto spet. Torej je naš prvi 
oddelčni izlet pravzaprav že tradiciona-
len. Zakaj pa ne?

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

in športne poškodbe

ŠALA

SREČANJE
Trije psihiatri, Američan, Rus in 
izraelec, se srečajo na kongresu 
in začnejo pogovor:
»Imam pacienta, ki misli, da je 
zasadil vsa drevesa v tajgi!« reče 
Rus.
»Jaz imam pacienta, ki meni, da 
je zgradil Skalno gorovje,« reče 
Američan.
»To ni nič! Jaz imam pa pacienta, 
ki trdi, da je ubil Mrtvo morje!« 
reče Izraelec.
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Srečanje.članov.SDZNS.v.
Simonovem.zalivu,.21..junija.2008
Noben, tudi najboljši nasvet človeku nič ne pomaga, če 
nima sam v sebi dovolj lastne osebne moči in uvidevnosti, 
s katero nasvet sprejme in se po njem ravna. Če je kdaj 
človek narobe usmerjen in se moti, je nedvomno takrat, ko 
pravi, da ga stvari jezijo. Tako izražanje je napačno, napač-
no zato, ker je obenem izgovor. Ko rečemo, da nas stvari 
jezijo, hočemo povedati, da so krivci drugi, mi pa sočutja 
vredne žrtve. Razum in čustvo sta dve obliki duševnega 
življenja, katerih prostora sta nezdružljiva, se ne prenese-
ta in se izpodrivata: kjer je eden, sočasno ne vzdrži drugi. 
Zmaga močnejši.
Ta »močnejši« pa je danes naše vodstvo sindikata, ki je vsa 
ta leta dokazovanj in prepričevanj delalo zgolj z razumom, 
za čustva ni bilo časa. Usmerjeno je bilo v cilj, ki ga je hotelo 
doseči. Prepričanje v »prav«, ki ga je imelo, je bilo vodilna 
gonilna sila vsega ravnanja. Po napornih, a uspešnih dne-
vih pa je poskrbelo še za nepozaben zaključek, ki smo ga 
doživeli v Simonovem zalivu v Izoli.
Vse nam je bilo več kot naklonjeno: sonce, toplo morje, do-
bra hrana, bogat kulturni program, zabava, šport, druženje  
s kolegicami in kolegi iz vse Slovenije. Pozdravit nas je pri-
šel tudi župan Izole, gospod Tomislav Klokočovnik.

Izkazali smo se tudi na športnem področjuKolegi in kolegice  
Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja so do-
segli tretje mesto v odbojki na mivki, drugo mesto v igri med 
dvema ognjema in prvo mesto v suhem poligonu.

Uživali smo prav vsi, najbolj pa so bili navdušeni naši otroci. 
Nekateri so lahko osebno spoznali še znanca s TV ekranov, 
El Tayeba

Bilo nas je 3600, prav iz vse Slovenije. V senci, ob dobri 
hrani, pijači in prijetni družbi je dan prehitro minil

Zvečer pa so se mame zopet izkazale za nepogrešljive: 
voda in sonce sta naredila svoje

Hvala vsem, ki ste se srečanja udeležili in ustvarili prijetno 
vzdušje. Srečo lahko polno uživamo samo v vzajemnem 
sodelovanju, v medsebojni povezanosti, se učimo in vadi-
mo razumeti in spoštovati drug drugega.  

Fotografije: Nataša Zdolšek, Karolina Hantušek, Gorazd 
Steble in Klavdija Ožek

Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo
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Kulinarični.kotiček
Gobji »golaž«

Sestavine:
mešane gobe 
(večja skleda)
velika čebula
2 papriki
4 krompirji, 
strok česna, sol, poper, svež peteršilj, lovorov list

Priprava: Gobe prelijemo s kropom in odcedimo. Na olju 
prepražimo čebulo in na kocke narezano papriko, dodamo 
česen, ga hitro prepražimo in dodamo odcejene gobe. 
Vse skupaj še nekaj časa pražimo, nato dodamo lovorjev 
list, sol, zalijemo z vodo in še nekaj časa dušimo. Vmes 
občasno premešamo in po potrebi dodamo tekočino. 
Čez dobre pol ure dodamo na majhne kocke narezan 
krompir in ko se ta skuha, golažu dodamo še sesekljan 
peteršilj, premešamo in odstavimo z ognja. Na koncu jed 
popramo in ji po želji dodamo še žlico kisle smetane. 
 

Rižota z jurčki in govejim filejem

Sestavine:
200 g govejega fileja
200 g jurčkov, 300 g riža
0,5 l čiste goveje juhe
2 šalotki, 5 žlic olivnega olja
40 g masla, 60 g parmezana
2 stroka česna
svež peteršilj, sol, poper

Priprava: Goveji file narežemo na majhne koščke, jih 
začinimo s soljo in poprom. Jurčke očistimo in narežemo 
na nekoliko debelejše lističe. V posodi segrejemo 
polovico olivnega olja, nanj stresemo riž, ga slabe 3 
minute pražimo in nato zalijemo z zajemalko vroče čiste 
goveje juhe. Med občasnim mešanjem ga kuhamo, da 
tekočina izpari. Tedaj prilijemo novo zajemalko juhe, 
kuhamo dalje  in postopek ponavljamo tako dolgo, da riž 
skuhamo na zob. Medtem na preostanku olivnega olja 
na hitro prepražimo koščke govejega fileja, jih poberemo 
iz ponve in shranimo na toplem, v ponvi pa prepražimo 
sesekljani šalotki in česen. Ko posteklenijo, dodamo 
narezane jurčke in jih prav tako prepražimo na zob. 
Kuhanemu rižu dodamo praženo meso in gobe, polovico 
drobno nastrganega parmezana, sesekljan peteršilj, 
sol in poper. Premešamo, potresemo s kosmi masla, 
pokrijemo in pustimo stati 3 minute. Preostali parmezan 
ponudimo k servirani rižoti.

Skutini njoki s kostanjevo omako

Sestavine:
skutini njoki
300 g mletega kuhanega kostanja
120 g rukole
4 dl sladke smetane
40 g parmezana
20 g masla
sol, beli poper

Priprava: Rukolo 
očistimo, operemo in 
temeljito odcedimo. 
V posodi pristavimo 
smetano, in ko 
zavre, ji dodamo 
mleti kostanj. Med 
mešanjem oboje 
kuhamo do želene gostote. Zgoščeno kostanjevo 
omako začinimo s soljo in belim poprom. Kuhane njoke 
s penovko odcedimo, predenemo v kostanjevo omako, 
nežno premešamo in na koncu dodamo odcejeno 
rukolo, nastrgan parmezan  in košček hladnega masla. 
Med previdnim mešanjem kuhamo še toliko časa, da se 
maslo stopi.

Kostanjev pire

Sestavine:
500 g kostanja
5 dl mleka
30 g masla
75 g sladkorja
0,5 vanilijinega stroka
2 žlici ruma

Priprava: Kostanj po zaobljeni strani zarežemo, 
potem ga stresemo v krop in blanširamo 5 minut. Nato 
ga olupimo. Olupljen kostanj skupaj s sladkorjem in 
vanilijinim strokom pristavimo v hladnem mleku. Zavremo, 
pokrijemo in počasi kuhamo približno slabe pol ure, da se 
kostanj povsem zmehča. Nato ga odcedimo, pustimo, da 
se odpari in nato še vročega pretlačimo. Vanj umešamo 
maslo in rum. Z mlekom, v katerem smo ga kuhali, ga 
razredčimo do želene gostote in dobro umešamo. Del 
mleka za razredčevanje lahko nadomestimo s stepeno 
sladko smetano. Kostanjev pire lahko uporabimo kot 
nadev za sladice, s stepeno smetano pa ga lahko 
ponudimo kot samostojno sladico. 			
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18..Nagradna.križanka

Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami. Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna 
križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo 
na ta naslov prispele do petka, 21. novembra 2008. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem 
Monitorju.

Žreb nagradne križanke v julijskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 151 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: SONCE SVETI VSEM. Izžrebana nagrajenka je gospa Jožica 
Arnšek iz Skupine za vzdrževanje okolja. Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po 
pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.
        Uredniški odbor
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Pred uporabo natančno preberite navodilo!

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

Bilobil. In nič vam
ne uide iz glave!

Bilobil in Bilobil Forte. 
Razvili strokovnjaki iz Krke.

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

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