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Uvodnik

Slovenci smo res zanimivi
ljudje. Verjetno nismo bistveno drugačni od drugih
narodov, pa vendar imam
občutek, da z lastno identifikacijo zelo radi nihamo v polih skrajnosti, od pozitivnih
so negativnih. Pohvale nam
gredo težko iz ust, ob grajah
pa najdemo obilo priložnosti
za nadaljnje razpravljanje,
običajno s črno-belimi zaključki. S tem tudi negativni
poli dobijo svoj pozitiven
odsev. Tako je verjetno tudi
prav. Da to drži, je potrebno
le malo pokukati v naše časopise, prisluhniti kontaktnim oddajam in ne glede na to, ali gre za politične
vsebine ali ne, smo vedno pripravljeni zadeve razčistiti »do konca«, tudi
takrat, ko celo sami vemo, da nimamo prav. To nas Slovence vse prevečkrat
razdvaja in ruši našo pozitivno identiteto.
Ko skušam ugotoviti izvor te razdvojenosti, najdem nekatera zgodovinska
dejstva, povezana z raznimi tujimi gospodarji, drugega pa ne. Takrat so naši
predniki seveda imeli razlog, da so »bentili« nad njimi in med seboj, kdo je
z njimi in kdo proti njim. Danes, ko smo končno sami svoji gospodarji, pa
bi ta razlog moral odpasti. Težko je reči, da kot narod nismo odrasli, a se
sprašujem, zakaj tako radi iščemo »zunanje strateške partnerje«, ki so nas
s pomočjo domačih mnogokrat opeharili za razvoj in za delovna mesta.
Strumno poslušamo bivšega predsednika najmočnejše države na svetu,
na lastne velike može, ki so nam priborili samostojnost, pa pozabljamo. In
ko iščemo pot naprej, brskamo po horoskopih in poslušamo vedeževalce,
namesto da bi zaupali v lastne sile.
Prepričan sem, da Slovenci zmoremo sami več, kot si upamo in kot si zaupamo. Zato moramo namesto razprave o strpnosti preiti na razumevanje
medsebojne sprejemljivosti. Da ne bomo hodili drug mimo drugega, ampak
drug z drugim. Da bomo lažje zmogli skupne naloge. Tudi mi, ki delamo v
zdravstvu, bomo prevzeli svoj delež bremen. Država in z njo zdravstveni sistem nam nikoli ne bosta dala takšnih razmer za delo, kot si želimo.
Gospodarska recesija nam je postavila nove okvire delovanja, ki jih ne
moremo spremeniti. Lahko pa spreminjamo sebe, naša ravnanja, našo organiziranost. Tudi v teh razmerah piha veter, lahko nas odnaša, a ob dobro
nastavljenih jadrih nas lahko tudi ponese.
In prav v slednjem iščemo v naši bolnišnici odgovor na to, kako bomo delovali v prihajajočem letu 2010. Pripravljamo nove razvojne projekte s področja organizacije, informatike in kulture medsebojnega razumevanja. To
bodo naša orodja za uspešnejše delo in ključ do realizacije enega temeljnih
strateških ciljev – varne in kakovostne obravnave pacienta.
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,
naj vam božično-novoletni čas prinese mir v vaše domove, uresniči pričakovanja, utrdi upanje in poglobi medsebojno razumevanje. Naj vas v novem
letu 2010 spremlja sreča in se vam izpolnijo osebni cilji, da bomo laže zmogli tudi skupne naloge, ki nas v bolnišnici združujejo.
Direktor mag. Marjan Ferjanc
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TO JE SBC

Praznovanje 60-letnice
transfuzijske dejavnosti
v Splošni bolnišnici Celje
Letošnjo jesen, in sicer 17. 11. 2009, je minilo 60 let od
prvega odvzema krvi na takratni Postaji za transfuzijo krvi
v SB Celje. Zato smo praznovanje pripravili točno na ta
datum v kletni predavalnici SB Celje.
Tudi na ta dan smo tako kot pred 60 leti imeli odvzemni dan.
Našega praznovanja so se udeležili predstavniki najvišjega
vodstva, strokovnjaki transfuziologi ter sodelavci iz transfuzijskih ustanov po Sloveniji in iz Hrvaške, iz republiškega in
območnih združenj Rdečega križa, predstavniki Premogovnika Velenje, naši sodelavci iz bolnišnice, gost iz Belgije in
poslovni partnerji.
Ob tej obletnici smo pripravili praznovanje in strokovno srečanje z mednarodno udeležbo.

Prim. Vera Urlep Šalinović, UKC Maribor

Izr. prof. dr. Primož Rožman, Zavod RS za tran.. medecino

V pozdravnem nagovoru sta g. mag. Marjan Ferjanc, univ.
dipl. ekon. in strokovna direktorica, ga. prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med., poudarila pomen preskrbe s
krvjo in transfuzijske dejavnosti v naši bolnišnici v preteklosti, naše dosežke in še posebej pogled v bodočnost, ko bo
transfuzijska dejavnost eden pomembnih stebrov za izvajanje vseh ostalih dejavnosti v SB Celje.
V pozdravnih govorih gostov smo slišali veliko čestitk in
dobrih želja, pa tudi napovedi, da bomo poleg osnovne
dejavnosti, ki smo jo razvili v 60 letih in jo organizacijsko
udejanjili, v Transfuzijskem centru v bodočnosti dali poudarek tudi razvoju na drugih področjih, predvsem na področju
transplantacij, gojenja tkiv in celic.

Irena Jukić, dr. med. iz Hrvaške
Gostje so nas tudi bogato obdarili.
Našim gostom, s katerimi dobro sodelujemo skozi desetletja, je direktor v zahvalo izročil priznanja.
Prejeli so jih predstavniki Zavoda RS za transfuzijsko medicino iz Ljubljane, Centra za transfuzijsko dejavnost UKC
Maribor, republiškega Rdečega križa, sekretarji Območnih

3

Splošna bolnišnica Celje

združenj RK, ki so glavni organizatorji krvodajalskih akcij ter
Premogovnika Velenje, ki kot delovna organizacija omogoča darovanje krvi največjemu številu krvodajalcev (več kot
10 % vseh naših odvzemov).
Priznanja za minulo delo so prejeli tudi naši bivši upokojeni
sodelavci.

Prvi del programa je s svojimi pesmimi in spremno besedo
popestril kantavtor Adi Smolar, ki je poudaril dobrodelnost
in skrb za soljudi, še posebej našo skupno skrb za bolnike.
Ob njegovem nastopu smo se razvedrili in sprostili ter po

kratkem odmoru nadaljevali s strokovnim delom, na kar nas
je opozoril v zadnji pesmi: »Je treba še naprej delat«.
V strokovnem programu smo govorili o razvoju tranfuzijske dejavnosti skozi leta, o graditvi sistema kakovosti v
Sloveniji, o vzdrževanju sistema zagotavljanja kakovosti,
o upravljanju z napakami na Hrvaškem, o kontroliranem
uvajanju sprememb, o izkušnjah pri našem sodelovanju z
ZTM in CTM UKC MB, o pridobivanju in izobraževanju novih krvodajalcev pri nas in na Hrvaškem, o hemovigilanci
v Sloveniji, o delovanju Transfuzijskih komitejev v kliničnih
centrih in v splošnih bolnišnicah po Sloveniji ter o sistematičnem širjenju znanja o transfuzijski medicini na oddelke
naše bolnišnice.

V razpravi smo izmenjali mnenja in razmišljanja, ki so se
nam porodila med predavanji.
Istočasno je v Transfuzijskem centru tako kot pred 60 leti
potekal odvzem krvi.
Ekipa je številne krvodajalce seznanila z našim praznovanjem in jim razdelila simbolična darilca, ki smo jih dobili od
prijaznih donatorjev.

Na oddelku so nas obiskali tudi upokojeni sodelavci. Martin
je prinesel darilo - torto velikanko, s katero je pogostil vse,
ki so ta dan delali v Transfuzijskem centru.
Dan smo zaključili ob prijetnem sproščenem druženju na
poznem kosilu v jedilnici, kjer se je osebje kuhinje tako kot
vedno zelo potrudilo s pripravo in postrežbo odlične hrane.
Janja Pajk, dr. med.
Transfuzijski center
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Pot do konsolidacije laboratorija
v Splošni bolnišnici Celje
V novembru 2009 je Slovensko združenje za klinično kemijo (SZKK) v sodelovanju z EFCC (European Federation
for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) organiziralo 3. mednarodno konferenco o kakovosti in akreditaciji
medicinskih laboratorijev. Konferenca je bila namenjena
strokovnemu izobraževanju in izmenjavi mnenj strokovnjakov laboratorijske medicine z najmanj univerzitetno stopnjo
izobrazbe. V sklopu konference je bila želja predstaviti situacijo laboratorijske medicine v Republiki Sloveniji in Evropi
z različnih zornih kotov.
Na konferenci so sodelovali mednarodno priznani strokovnjaki s področja laboratorijske medicine (prof. dr. Wim Huisman iz Nizozemske, ki je pri EFCC predsednik delovne
skupine za akreditacijo, prof. dr. Gabor L. Kovacs iz Madžarske, prim. prof. dr. Pranav Sinha iz Avstrije, doc. dr.
Zlata Flegar Meštrić iz Hrvaške), povabljeni pa so bili tudi
predstavniki Ministrstva za zdravje RS (prim. Janez Remškar) in predstavniki slovenske akreditacije (dr. Katja Otrin
Debevc).
Z velikim zadovoljstvom sem sprejela povabilo organizatorja, da predstavim izkušnje s konsolidacijo laboratorijske dejavnosti v naši bolnišnici, ki je rezultat dolgoletnega dela in
sodelovanja vseh zaposlenih na tem področju. V nadaljevanju prilagam povzetek svojega predavanja, ki je bil objavljen
tudi v konferenčnem zborniku.
1. Splošno
Splošna bolnišnica Celje je osrednja zdravstvena ustanova
v širši celjski regiji. Z 800 posteljami in 1700 zaposlenimi je
tretja največja bolnišnica v Sloveniji.
Oddelek za laboratorijsko medicino je del skupnega medicinskega področja v bolnišnici in opravlja svoje storitve 24
ur/dan, 7 dni v tednu za hospitalne in ambulantne potrebe
bolnišnice kot tudi za naročnike v širši celjski regiji. V delovnem dnevu sprejmemo v povprečju 850 naročil in 1500
različnih matriksov.
2. Obseg dela
V laboratoriju opravljamo 330 različnih preiskav, letno pa
jih opravimo slabe 3 milijone. Največ opravimo biokemičnih
(66,1 %), sledijo hematološke (10,3 %), imunološke (8,6
%), urinske (8,5 %), koagulacijske (6,3 %) in ostale preiskave (0,2 %).
Število preiskav je od leta 1997, ko smo pričeli večjo reorganizacijo dela v laboratoriju, do zaključka leta 2008 naraslo
za 42 %, število zaposlenih pa smo znižali za 25 % (61/49).

3. Organizacijske spremembe
Leta 1998 smo v skladu z vizijo o centralizirani laboratorijski diagnostiki v bolnišnici prevzeli koagulacijski laboratorij,
ki je do tedaj spadal k hematološkemu oddelku. Prostore
bivšega koagulacijskega laboratorija smo povezali z našo
enoto za odvzem krvi, ki smo jo tako razširili na štiri odvzemna mesta. Enota za odvzem krvi in urinski laboratorij
z odvzemi sta postavljena v bližino večine specialističnih
ambulant, enota za odvzem krvi pa je z dvigalom za biološki
material povezana z enoto za sprejem biološkega materiala v centralnem laboratoriju. Tako je zagotovljen najhitrejši
transport biološkega materiala.
Leta 1998 smo popolnoma avtomatizirane sisteme, ki smo
jih imeli do tedaj že na področju biokemije, hematologije in
urinske diagnostike, razširili tudi na koagulacijo in imunologijo. V istem času smo pridobili dodatni prostor za urgentni
laboratorij, ki je z okencem povezan z intenzivnima enotama (internistično in kirurško) ter centralnim operacijskim
blokom. S tem smo bistveno skrajšali čas od odvzema biološkega materiala do končnega rezultata za najbolj nujne preiskave. V tem prostoru smo postavili nadomestne
aparate za vse nujne preiskave na področju biokemije,
hematologije, koagulacije, imunologije in urinov. Optimalno
izkoriščenost aparatur smo dosegli tako, da potekata nujno
in nenujno delo v dopoldanskem času, ko je obseg dela največji, v centralnem laboratoriju, v popoldanskem in nočnem
času pa v urgentnem laboratoriju.
V centralnem laboratoriju smo posamezne sklope laboratorijske dejavnosti razporedili tako, da je laboratorijska diagnostika čim bolj povezana, učinkovita in pregledna, kot to
zahtevajo sodobni standardi.
Leta 1999 smo ukinili laboratorij na otroškem oddelku in
preiskave prenesli v centralni laboratorij, prav tako pa smo
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leta 2001 vse »in vitro« radioizotopne preiskave, ki so jih do
tedaj opravljali v glavnem ročno na Oddelku za nuklearno
medicino, prenesli na avtomatizirane sisteme v centralnem
laboratoriju. S tem smo dosegli racionalno izkoriščenost
materialov, opreme, prostorov, osebja in delovnega časa
ter se istočasno izognili okolju neprijazni diagnostiki.

Spoštovani vsi zaposleni v
bolnišnici,
zahvaljujemo se vam za dobro
sodelovanje v preteklem letu,
hkrati pa vam želimo, da vas
v novem letu 2010 spremljajo
zdravje, sreča in uspehi na
vseh področjih.
Kolektiv Oddelka za laboratorijsko medicino
mag. Štefka Krivec

Ves čas smo širili spekter preiskav, ki se je povečal z 209
različnih preiskav konec leta 1996, na 330 preiskav v letu
2009 (58 % porast).
Že leta 1994 smo pri izvajanju analiz prešli na računalniško podprt informacijski sistem (LIS), ki smo ga povezali
z bolnišničnim informacijskim sistemom. LIS je poenostavil
delo, zmanjšal število napak, zmanjšal čas od naročila preiskave do zaključenega izvida, zlasti pa je zmanjšal količino
administrativnega dela. LIS smo pomembno nadgradili leta
2007, ko smo v bolnišnici prešli na sistem z elektronskim
naročanjem ter bistveno razširili možnosti, ki jih daje informacijski sistem.
Odzivni čas do končnih rezultatov preiskav smo z zgoraj
navedenimi organizacijskimi spremembami skrajšali do takšne mere, da obstaja dilema, če bi ga s popolnoma avtomatizirano tračno linijo lahko ohranili.
4. Kader
S centralizacijo, reorganizacijo, avtomatizacijo in informatizacijo laboratorija smo bistveno zmanjšali skupno število
zaposlenih, hkrati pa smo z razvojem stroke pomembno
izboljšali njihovo kvalifikacijsko strukturo ter s tem omogočili laboratorijsko dejavnost z večjo dodano vrednostjo.
Zaposleni v laboratoriju skrbimo za strokovno, pedagoško
in znanstveno delo.
5. Sistem zagotavljanja kakovosti
Veliko pozornosti namenjamo kakovostno opravljeni storitvi, ki jo vrednotimo celostno z vplivi in kontrolami pred
analizo, med analizo in po njej. Že dolga leta sodelujemo
v republiški kontroli kakovosti, leta 2001 pa smo se vključili
z večino testov v mednarodni neodvisni kontroli DGKL in
INSTAND, ki nam potrjujeta kakovost opravljenih testov.
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Leta 2004, ko je v Sloveniji izšel Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, smo začeli z načrtnim izpolnjevanjem vseh zahtev pravilnika, kar je pomenilo, da
so dokumentirani in sledljivi ne le analizni postopki, pač pa
celoten proces dela v laboratoriju in sodelovanje z oddelki.
S sistemom vodenja kakovosti smo v prakso vpeljali tak način dela, kjer so jasno opredeljena in podeljena pooblastila
in odgovornosti za vse delovne procese. Septembra 2009
smo kot eden prvih laboratorijev v Sloveniji (in prvi večji) pridobili licenco Ministrstva za zdravje. Naslednji logični korak
je pridobitev akrediatacije po standardu ISO 15189, ki velja
za medicinske laboratorije.
6. Zaključek
Vizija Splošne bolnišnice Celje je postati medregijska bolnišnica s standardi kakovosti evropske bolnišnice, pri tem
pa igra pomembno vlogo konsolidiran in v visoko kakovost
usmerjen laboratorij. Z delom na področju razvoja kadrov
in njihovega zadovoljstva ter z načrtnim planiranjem, organizacijo, avtomatizacijo in centralizacijo laboratorija vzpostavljamo konsolidiran sistem, katerega namen je doseči
visoko kakovost laboratorijskih storitev za čim nižjo ceno in
v najkrajšem možnem času ter s tem zadovoljstvo naročnikov in preiskovancev.
Mag. Štefka Krivec, mag. farm.
Oddelek za laboratorijsko medicino

Da bi vsak našel svojo srečo,
izpolnjeno upanje,
moč za ustvarjanje in delček otroka
v sebi,
vam v letu, ki prihaja, želi
Uredniški odbor Monitorja
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Elektronska prijava rojstev v
Splošni bolnišnici Celje
V projekt elektronske prijave rojstev, ki povezuje vir podatkov o rojstvih (porodnišnice) s Centralnim registrom prebivalstva, se je v torek, 1. decembra 2009, vključila tudi SB
Celje. V letošnjem letu smo v Sloveniji edina bolnišnica,
ki je uvedla e-Rojstva in hkrati z ustreznimi dopolnitvami
izboljšala že obstoječi program Birpis 21 in Peris, tako da
je evidentiranje podatkov enostavnejše in uporabniku bolj
prijazno.
Ta pomemben dogodek je bil tudi priložnost, da so nas
obiskali predstavniki Ministrstva za notranje zadeve (CRP
Slovenije in UE Celje) ter Inštituta za varovanje zdravja, ki
vodijo projekt e-Rojstvo za celotno Slovenijo.

Kot bolnišnica smo bili (kljub relativno dolgi dobi uvajanja
e-Rojstev) deležni pohvale zaradi izjemno dobro pripravljene projektne dokumentacije, kar vključuje poleg navodil za
uporabnike tudi natančen opis in model procesa v grafični
obliki. Dokumentacija je v veliko pomoč uporabnikom sistema (medicinske sestre, babice, zdravstvene administratorke) saj so se nekatere aktivnosti v procesu prenesle na
ginekološki oddelek. S tem je omogočen takojšen zajem
podatkov, skrajšan čas, ki je potreben za izvedbo procesa
ter zmanjšan pretok papirnatih dokumentov.

Sonja Romih, vodja projekta e-Rojstva, predaja navodila
za uporabnike glavni medicinski sestri Ginekološko porodniškega oddelka, Mariji Šišmanovič, dipl. m. s.

Po uspešnem prenosu prvih podatkov smo slavnostno obeležili vključitev SBC v projekt e-Rojstvo in predali postopke
v nadaljnje izvajanje iz Kadrovsko razvojne službe na Ginekološko porodniški oddelek.
Potek izmenjave podatkov
Preko aplikacije e-Rojstva se bolnišnični informacijski sistem povezuje s CRP, ta pa z Matičnim registrom. V CRP
se EMŠO novorojenčku praviloma dodeli v nekaj sekundah.
Bolnišnica ima tako takoj na razpolago uradno identifikacijsko številko novorojenčka, s katero lahko opremi njegov
zdravstveni karton. Ob istem času bolnišnica prejme delno izpolnjene obrazce za registracijo osebnega imena in
stalnega prebivališča otroka. Starši preverijo in po potrebi
dopolnijo ali spremenijo podatke. Izpolnjene in podpisane
obrazce bolnišnica pošlje matičnem uradu, kjer je postopek
je uradno končan.

Aplikacija e-Rojstva
Posebnost je tudi, da je naša bolnišnica od novembra 2009
dalje neposredno povezana v prostrano omrežje državnih
organov - HKOM z optično povezavo. To omogoča preprostejše delo z aplikacijo e-Rojstva, saj se v HKOM ni več
potrebno prijavljati preko VPN clienta in z uporabo RSA SecurID kartice. Dostop do aplikacije je brez dodatnih gonilnikov in posebne prijave mogoč iz kateregakoli računalnika v
bolnišnici. Edini pogoj je nameščeno digitalno kvalificirano
potrdilo.
Prednosti
Elektronska prijava rojstva prinaša vrsto prednosti pri delu
v porodnišnicah, na upravnih enotah in drugih organih jav-
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ne uprave, saj pridobijo podatke o novorojenčkih v krajšem
času kot doslej. Ta sistem pomeni veliko racionalizacijo administrativnega dela. Sledljivost in transparentnost podatkov sta na ta način boljši in natančnejši.

procesa pomeni racionalno izrabo virov in izboljševanje
kakovosti poslovanja. To je majhen, a pomemben korak
za ginekološki oddelek in SB Celje v smeri informatizacije
poslovanja.

Za starše takšno zajemanje podatkov pomeni skrajšanje in
poenostavitev prijave rojstva. Skrajšan je čas do pridobitve izpiskov iz matičnega registra, zdravstvene izkaznice,
določitve davčne številke ter ostalih dokumentov za novorojenčka.

Intenzivne aktivnosti v zaključni fazi projekta so potekale od
oktobra do konca novembra 2009. V tem času se je izkazalo, da je za uspešno uvedbo projekta izjemnega pomena
vključevanje končnih uporabnikov sistema v načrtovanje in
uvajanje projekta v prakso, podpora vodstva in sodelovanje
informatikov v vseh fazah procesa. K uspešni izvedbi projekta so vložili še dodatne napore naši (mag. Vesna Prijatelj, univ. dipl. org., inf., Sonja Romih, Saša Sedovšek, dipl.
m. s., Milena Cimperšek, VMS Branko Andrenšek, inž. inf.
in rač. , Roman Kampoš, univ. dipl. inž. el., Mojca Gobec)
in zunanji sodelavci (Silvo Režek, MNZ in Božo Urh, SRC
Infonet). Projekt bomo še naprej spremljali, saj se njegov
življenjski cikel še ni končal.

Z uvedbo elektronske prijave rojstev je izboljšana kakovost
in ažurnost podatkov za zdravstvene statistike in analize,
upravne notranje zadeve, centre za socialno delo, Zavod za
zdravstveno zavarovanje, oziroma na vseh področjih, kjer
so podatki o novorojenčku potrebni čim prej po rojstvu.
Zaključek
Uvedba projekta e-Rojstvo je vplivala tudi na reorganizacijo procesa evidentiranja podatkov o rojstvih. Optimizacija

Mag. Vesna Prijatelj, univ. dipl. org., inf.
Direkcija
in Sonja Romih
Splošno kadrovsko pravni sektor

Praktično usposabljanje za
evakuacijo iz prostorov otroškega
oddelka kirurških strok
Praktično usposabljanje za evakuacijo iz prostorov Oddelka
za otroško kirurgijo smo opravili 22. 10. 2009 ob 15.30.
Želeli smo preizkusiti, kakšna je organizacijska in tehnična
pripravljenost za varno in hitro evakuacijo iz objekta. Istočasno smo praktično usposobili zaposlene za primer, kako
ukrepati v požaru, ko ga ni več mogoče pogasiti z ročnimi

gasilniki, in kako v tem primeru zapustiti objekt. Ugotavljali
smo, kje so v izvedbi evakuacije pomanjkljivosti in jih odpravljali, da bi bila evakuacija oseb iz objekta čim hitrejša
ter čim bolj varna in učinkovita. Usposobili smo odgovorne
osebe za začetno gašenje in gašenje z gasilniki.

Učenje gašenja z gasilniki
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Pri praktičnem usposabljanju je sodelovala tudi Poklicna
gasilska brigada Celje, ki je z vozilom za reševanje z višine (gasilsko letvijo) reševala dve medicinski sestri, ujeti
na območju požara, iz drugega nadstropja stavbe. Pred
praktičnim usposabljanjem smo imeli v prostorih bolnišnice
teoretično usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter
požarne varnosti.

Reševanje z gasilsko lestvijo

Usposabljanja se je udeležilo 36 delavcev bolnišnice, ki so
s tem pridobili potrdila o teoretičnem in praktičnem preizkusu znanja iz varstva pri delu po 24. členu Zakona o varnosti
in zdravju pri delu ter po 20. členu Zakona o varstvu pred
požarom.
Ljubo Milenkovič, viš. upr. del.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Teden dojenja 2009
Dojenje ima za zdravje in razvoj dojenčka neprecenljivo
vrednost. Materino mleko vsebuje vse, kar potrebuje otrok v
prvih šestih mesecih za svojo rast in razvoj. Zaščitne snovi v
materinem mleku varujejo otroka pred številnimi boleznimi,
znižujejo možnosti za alergije, dojeni otroci imajo redkeje
prekomerno telesno težo. Materino mleko ima spremenljiv
vonj in okus, glede na to, kar mati uživa. Tako so otroci od
vsega začetka navajeni na okus družinske hrane.
Dojenje ne prinaša prednosti samo otroku, temveč tudi doječi materi. Ženska, ki doji, s tem skrbi tudi za svoje lastno
zdravje: hitreje izgubi med nosečnostjo pridobljene kilograme, manj je rakavih obolenj dojk in jajčnikov, podaljša zaščito pred novo nosečnostjo …
Svetovni teden dojenja je velika skupna akcija vseh organizaciji, ki podpirajo dojenje, vsako leto ga zaznamujejo v več
kot 120 državah po svetu. Poteka pod okriljem Svetovne
zveze za dojenje WABA, s podporo Svetovne zdravstvene
organizacije WHO. Uradno teden dojenja poteka od 1. do
7. avgusta, v nekaterih državah, tudi v Sloveniji, pa v prvem
tednu oktobra.

idoče seznanjamo s prednostmi in pomenom dojenja. Na
stojnici je na voljo informativno gradivo o dojenju, med tem
gradivom pa je že vrsto let tudi letak, ki ima vsako leto vsebino glede na geslo Svetovnega tedna dojenja.

Letošnja stojnica

Geslo letošnjega tedna dojenja je bilo Dojenje v posebnih
pogojih. Nanaša se na številne aktualne krizne dogodke
povsod po svetu. V kriznih, izrednih situacijah so novorojenčki, dojenčki in mali otroci še posebno občutljivi, tako
glede bolezni kot slabih možnosti prehranjevanja, lahko je
celo ogroženo njihovo življenje. V takih trenutkih je dojenje
še kako pomembno, saj lahko rečemo, da rešuje življenja.
Na Ginekološko porodniškem oddelku Splošne bolnišnice
Celje že vrsto let ob Tednu dojenja organiziramo nekatere
aktivnosti. V središču mesta pripravimo stojnico, kjer mimo-

Dan odprtih vrat
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Dan odprtih vrat je prav tako že stalnica Ginekološko porodniškega oddelka ob tednu dojenja. Vsako leto tudi povabimo določeno ciljno skupino. Letos smo povabili medicinske
sestre in druge strokovnjake, ki pri svojem delu prihajajo v
stik z doječimi materami, z namenom, da bi skupaj naredili
še več za podporo in promocijo dojenja.
V petek 2. in soboto 3. oktobra je bil v Laškem že 6. mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji: Dojenje – smo pripravljeni na nove izzive? Cilj simpozija je bil aktivna izmenjava
izkušenj o dojenju in materinem mleku med zdravstvenimi
delavci, ki se ukvarjajo z dojenjem, materami in njihovimi
otroci.
Simpozij je potekal pod okriljem Društva Unicef Slovenija
in Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja, soorganizatorja dogodka pa sta bila še Ginekološko porodniški oddelek Splošne bolnišnice Celje in Društvo svetovalcev za
laktacijo in dojenje Slovenije.

Ugotovili smo, da matere v Sloveniji dojijo v višjem deležu
kot pred uvedbo novorojenčkom prijaznih porodnišnic, in da
so potrebna enotna navodila glede izključnega dojenja in
prehrane dojenčkov na vseh ravneh zdravstvenega varstva
ter za vse profile zdravstvenih delavcev.
V številnih državah v Evropi so bile ustanovljene mlečne
banke, ugotavljali smo, ali tudi v Sloveniji potrebujemo banko humanega mleka.
V popoldanskem sklopu v petek smo poslušali prispevke o
dojenju in poporodnih duševnih stiskah. Matere po porodu
se velikokrat znajdejo v stiski, ko ne vedo, kam se obrniti
po pomoč. V Sloveniji so dostopne razne oblike pomoči v
primerih poporodne duševne stiske, vendar matere vedno
ne vedo, kako do njih.
V soboto smo imeli prikaze primerov iz prakse, prikazano je
bilo tudi delo mednarodno pooblaščenih svetovalcev za laktacijo. Zelo zanimivi so bili prispevki, ki so govorili o dojenju
v ruralnem in socialno ogroženem okolju ter razmerah. V
takih primerih je uspešnost dojenja zelo odvisna od pomoči
patronažnih medicinskih sester.
Cvetka Skale, dipl. m. s.
Ginekološko porodniški oddelek

Simpozij v Laškem
Obravnavane teme na simpoziju so bile razdeljene v pet
sklopov. V prvem je bila predstavljena trenutna situacija glede dojenja v Sloveniji, predstavljene so bile tudi smernice
za zdravo prehranjevanje dojenčkov.

Obstaja čudovit, skrivnosten zakon narave,
da reči, po katerih v
življenju najbolj
hrepenimo - srečo,
zdravje in duševni mir vedno pridobimo tako,
da jih podarimo nekomu drugemu.
V letu, ki prihaja, jih podarite tudi vi !
Srečno in uspešno 2010!
Kolektiv Ginekološko porodniškega oddelka

Novo leto, to nove so poti...
Na njih pa vsako jutro naj drobna
sreča dan Vam prebudi!
Oddelek za patologijo in citologijo
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Tajska delegacija
V začetku decembra je skozi Slovenijo potovala uradna
20-članska tajska delegacija, ki je k nam prišla po obisku
Madžarske in Hrvaške. Sestavljali so jo predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, njihovega sklada za
zdravstveno in socialno zavarovanje, Medicinske fakultete
in zdravniki z različnih ravni njihove organiziranosti zdravstvenega varstva. Na svojem potovanju po omenjenih državah so se seznanjali z zdravstvenimi sistemi posameznih
dežel, sistemi zdravstvenega zavarovanja in iskali priložnosti za sodelovanje. Tudi Tajska se je namreč v tem času
znašla pred reformo zdravstvenega sistema, zato so jih v
veliki meri zanimale razmere v našem zdravstvenem sistemu ter prednosti in pomanjkljivosti le-tega. V našo bolnišnico jih je povabil doc. dr. Samo K. Fokter, ki je kot predsednik
Združenja ortopedov SZD navezal stik z enim izmed članov
delegacije, prof. dr. Saranatro Waikakulom, predsednikom
Kraljevega ortopedskega združenja Tajske.

Pred odhodom še obvezna skupna fotografija
Člani delegacije so si v kratkem obisku ogledali prostore oddelka za ortopedijo in športne poškodbe ter prostore obeh
oddelkov za intenzivno medicino in bili nad videnim navdušeni ter polni pohvalnih besed. Tudi sicer so se izkazali za
zelo prijetne, vljudne in radovedne goste, ki vse, kar vidijo,
pridno dokumentirajo s fotografskimi aparati in kamerami,
in ki mimogrede navežejo tudi stik s TV ekipo, ki jih je pričakala po ogledu oddelkov, in svoje izkušnje delijo z mediji.
Med svojim obiskom so bili osredotočeni na oglede ortopedskih oddelkov, zato so obisk Slovenije nadaljevali v Ortopedski bolnišnici v Valdoltri.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Gostje so z zanimanjem prisluhnili predstavitvam

Med ogledom ortopedskega oddelka

V prihajajočem
letu vsem sodelavcem Splošne
bolnišnice Celje
in krvodajalcem
želim predvsem
zdravja, ljubezni, izpolnitev
načrtov in želja,
veliko uspehov
in zadovoljstva na delovnem mestu in v osebnem
življenju.
Želim vam več prostega časa, ki ga boste kakovostno preživeli in bo vir novih energij.
Naj bo sreča naklonjena vsem vam in vašim najdražjim.
Janja Pajk, dr. med.,
predstojnica Transfuzijskega centra
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Obisk predstavnikov mestne
četrti Dolgo polje
Že danes pa kot ustanova, ki deluje 24 ur dnevno, vse dni
v letu, s svojo dejavnostjo in velikostjo pomembno vplivamo
na utrip življenja območja, na katerem stojimo. Naši sosedje so poleg drugih zavodov in organizacij tudi prebivalci
mestne četrti Dolgo polje. In ker bodo naši posegi na bolnišničnem kompleksu vplivali tudi na njihov vsakdan, smo
se odločili, da jih povabimo v bolnišnico in jim predstavimo
načrtovano novogradnjo.

Z načrtovano novogradnjo naša bolnišnica stoji na pragu
velikih prostorskih sprememb, ki bodo poleg vsega ostalega zelo spremenile tudi izgled bolnišničnega kompleksa.

Predstavniki mestne četrti Dolgo polje s predsednico Ivano Burnik so naše vabilo sprejeli z naklonjenostjo. Z zanimanjem so prisluhnili predstavitvi, ki sta ju zanje pripravila
direktor in strokovna direktorica ter pohvalili ambiciozne
načrte vodstva. Ob pestri izmenjavi mnenj, ki je sledila, so
izrazili pripravljenost za skupno zastopanje nekaterih obojestranskih interesov. Predvsem je obema trn v peti prometna ureditev.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

ABC POSLOVANJA SBC

Poslovno leto 2009 se
zaključuje, načrtuje
se poslovno  leto 2010
Koledarsko leto 2009 se zaključuje,
izteka se tudi poslovno leto 2009. Dokončno bo za nas finančnike poslovno
leto zaključeno šele konec februarja
naslednje leto z oddajo bilanc državnim
ustanovam.
Standardno vprašanje ob koncu leta je,
kakšen poslovni rezultat bomo imeli.
Cilj poslovanja javnih zavodov je doseči uravnotežen rezultat, kar pomeni, da svoje stroške prilagodimo višini
prihodkov. Sama višina prihodkov je
bila v letu 2009 zaradi gospodarske
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recesije tudi pri nas v zdravstvu tematika, ki smo jo obravnavali dnevno. Od
januarja do danes se je mesečna višina prihodka naše bolnišnice praktično
znižala za več kot 7 %. Glede na to
smo z ukrepi in sprejetim rebalansom
finančnega načrta 2009 tudi predvideli zmanjšanje stroškov. V obdobju 1-9
2009 smo imeli negativen poslovni rezultat v višini 153.146 eur, kar pomeni,
da nam ni uspelo uskladiti stroškov s
prihodki. Kakšen bo poslovni rezultat
ob koncu leta, je odvisno od dosežene
višine stroškov ter od realizacije pro-

grama dela v zadnjem trimesečju leta.
Pri tem ugotavljamo izpad prihodka
predvsem na področju neakutne obravnave, kar bo imelo negativen vpliv tudi
na končni rezultat leta 2009. Vsekakor
ima poleg stroškov, za katere ugotavljamo, da tudi v oktobru in novembru
presegajo planirane okvire, velik vpliv
na končni rezultat opravljen obseg dela
do ZZZS. Le-tega lahko v tem trenutku
samo ocenjujemo, določena neznanka
pa je tudi končni obračun ZZZS.
Vsekakor pa so misli in dejanja poslo-

Splošna bolnišnica Celje
vodstva že nekaj časa bolj usmerjena v
leto 2010 kakor v 2009. Kako naprej v
teh zaostrenih pogojih poslovanja? Kje
nadalje iskati t.i. notranje rezerve, ki bi
privedle do zmanjšanja stroškov? Zato
že nekaj časa potekajo aktivnosti za
pripravo Finančnega načrta 2010, ki bo
osnova za poslovanje v prihajajočem,
po napovedih še bolj neugodnem letu,
kakor je bilo iztekajoče. Znižani prihodki iz leta 2009 se bodo nadaljevali
tudi v letu 2010, novih dodatnih virov
prihodkov ne bo, sedaj lahko zaenkrat
upamo samo, da ne bo prihajalo še do
dodatnih znižanj. Glede na to je potrebno še bolj skrbno načrtovati porabo za
tiste vire prihodkov, ki jih imamo.

Glavnino stroška bolnišnici predstavljajo zaposleni, ki so področje, kateremu
pri načrtovanju za leto 2010 posvečamo največ pozornosti. Potrebno bo
znižati obstoječe stroške zaposlenih,
tako na področju rednih zaposlitev, kakor tudi na drugih oblikah stroška dela,
velik poudarek je na spremenjeni, bolj
učinkoviti organizaciji dela in delovnih
procesov. Drugi velik segment stroškov je zdravstveni material, kjer so
bile že v letu 2009 predvidene racionalizacije, ki se bodo morale nadaljevati,
na nekaterih področjih pa dokončno izpeljati v letu 2010. Tudi na vseh drugih
segmentih porabe je izhodiščna usmeritev, da si kakršnihkoli povečanj ne

moremo privoščiti, temveč je potrebno
obstoječo raven znižati.
Je pa izrednega pomena, da si pri samih ciljih zastavimo tudi poti za njihovo
doseganje in potem tudi tekoče preverjamo, ali smo na njih ali pa smo zašli
na stranske poti. Zato je vsa pozornost
usmerjena v vzpostavitev sistema, ki
bo sproti omogočal spremljavo zastavljenih ciljev. So pa zaostrene razmere
poslovanja vsekakor tudi priložnost za
izboljšave, ki jih drugače ne bi videli,
nam pa dolgoročno omogočajo stabilne poti za naprej.
Irena Andrenšek-Ferkolj,
univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

Sklepi kolegija predstojnikov in
glavnih medicinskih sester
Tako kot leto poprej, smo tudi letos v
jesenskem času organizirali srečanje
predstojnikov in glavnih medicinskih
sester v okolici zreškega Pohorja, natančneje 16. oktobra 2009 v Termah
Zreče. Udeležilo se ga je več kot 70
predstojnikov, glavnih medicinskih sester, odgovornih tehnikov in inženirjev,
vodij služb, svetovalcev, pomočnikov
direktorja in članov Sveta zavoda.
Osnovni namen tokratnega strokovnega posveta je bil namenjen analizi
sprejetih ukrepov racionalnega poslovanja, zmanjševanju stroškov in načinu
prilagajanja novim okoliščinam, ki so
nastale kot posledica recesije ter sprejetju usmeritev in aktivnosti za nadaljnjo racionalizacijo poslovanja.
V uvodnem delu strokovnega posveta
so bili tako predstavljeni: vloga medicinske stroke v kriznih razmerah in
organiziranje dela zdravstvene nege v
zaostrenih pogojih poslovanja, problematika obsega dela in prihodkov bolnišnice, pomen celovitega in pravilnega

evidentiranja zdravstvenih storitev ter Pregled zaključkov celodnevnega srerealizacija ukrepov na področju labora- čanja bi lahko strnili po naslednjih segmentih:
torijskih storitev.
Osrednji del srečanja je bil namenjen 1. Pripraviti (dopolniti) je treba predlog
projekta Reorganizacija delovanja
razpravi na okrogli mizi o novi organiCentralnega operacijskega bloka,
zaciji delovanja operacijskih dvoran in
ki vključuje tudi dislocirane operauvedbi koordinatorja primera na oddelek. Na okrogli mizi, ki jo je vodil vodja
cijske dvorane z drugih oddelkov.
Podprejo se naslednji poudarki:
projekta racionalizacije operacijskih
- čim daljše delovanje operacijskih
dvoran, so sodelovali predstojniki kirurdvoran,
ških oddelkov.
Investicijam v letu 2009 in 2010,
- oblikovanje enotnega poola instrumentark (vključeni iz COB in
strateškim projektom na področju inostalih oddelkov),
formatizacije in zagotavljanju varne
- zgodnejši začetek dela v dopolinformacijske podpore ter projektom
danskem času,
PASC, robotski kirurgiji, obvladovanju
procesov in racionalnem izkoriščanju
- razpisane operacije ne smejo odpadati,
delovnega časa pa je bil namenjen po- vzpostavitev »case managerjev«
poldanski del posveta.
po oddelkih,
Srečanje se je zaključilo v večernih
- kakovostna in pravočasna priprava pacientov na operacijo.
urah s predavanjem prof. dr. Maksa
Tajnikarja z Ekonomske fakultete v
Ljubljani z naslovom Menedžeriranje 2. Evidentiranju storitev mora bolnišnibolnišnic z vidika aktualnih razmer v
ca posvetiti več pozornosti, kajti še
vedno ugotavljamo, da bolnišnica
zdravstvu in gospodarstvu v Sloveniji.
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opravi več storitev, kot jih zaračuna
zdravstveni zavarovalnici.
Izpostavljeni poudarki:
- predstojniki so dolžni skrbeti za
pravilno in celovito evidentiranje
storitev,
- zelo pomemben je program neakutne obravnave, zato so potrebne
tudi dodatne aktivnosti in preverjanje evidentiranja teh storitev,
- potrebno je sprotno zaključevanje medicinske dokumentacije,
- komisija za SPP pripravi nabor
SPP za posamezne oddelke kot pomoč za korektno evidentiranje najpogostejših storitev,
- po potrebi predstojniki imenujejo
zdravnike, ki bodo v njihovem imenu
skrbeli za evidentiranje storitev,
- komisija za SPP bo pripravila primerjalne podatke o doseženih SPP
oddelka z drugimi bolnišnicami v
Sloveniji.
6.
3. Nujno je zaostriti nadzor nad stroški
dela, ki pomenijo cca 60 % vseh
stroškov bolnišnice. Zato morajo organizatorji:
- skrbeti za racionalno razporejanje sodelavcev,
- presežke delovnih ur razporejati
v okviru mesečnih urnikov,
- zmanjšati stroške izobraževanja
z organiziranjem notranjega izobraževanja,
- iskati možnosti, da s spremembo
načina dela zmanjšajo potrebo po
delu.
4. Zagotoviti racionalno naročanje in
porabo materialov ter storitev. V ta
namen bo:
- lekarna proti koncu leta opravila
inventure zdravil in zdravstvenega
materiala v večini oddelkov,
- oddelek za plan in analizo med
mesecem sporočal trenutna stanja
porabe materialov po oddelkih,
- finančna služba vodila razgovore
z dobavitelji o priznavanju dodatnih
popustov pri nabavi materialov,
- Komisija za sanitetno potrošni
material dosledno preverjala upravičenost nabave novih materialov.
5. Na področju informatike je treba po-
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delu v prihodnjem letu. Gre za:
večati sodelovanje medicinske stro- finančni del finančnega načrta,
ke pri naročanju in uvajanju novih
kjer bo potrebno planirati obseg
programskih produktov, kar je edino
dela ter predviden količinski in vrezagotovilo, da bodo uporabniki dodnostni obseg porabe materiala in
bili dobre računalniške programe in
da bodo le-ti tudi uvedeni. Zato:
storitev,
- investicijski del finančnega načr- bo bolnišnica povečala obseg inta.
vesticij v informatiko,
- morajo predstojniki na podlagi
ustreznega dopisa imenovati svoje 7. Od vseh vodij v bolnišnici se pričastrokovne sodelavce (zdravnike), ki
kuje nadaljevanje uveljavljanja kulture racionalnega obnašanja.
bodo na oddelku predstavljali komunikacijsko vez s službo informatike
za pripravo in uvajanje novih raču- 8. Od vseh predstojnikov in vodij služb
nalniških rešitev,
se pričakuje, da bodo najkasneje do
- nove računalniške rešitve morajo
konca januarja 2010 posredovali direktorju kratko poročilo o realiziranih
dolgoročno zniževati stroške posloukrepih, povezanih z zmanjševavanja,
njem stroškov v letu 2009. Poročilo
- nove računalniške rešitve morajo
nuditi ustrezne informacije za stroje lahko kratko, na eni ali dveh straneh. Vsebine iz teh poročil (ukrepi)
kovno in poslovno odločanje.
bodo vključene v letno poročilo za
leto 2009. Poročila je treba poslati
Finančni načrt za leto 2010 bo zahdirektorju bolnišnice.
teval sodelovanje predstojnikov in
vodij služb, kajti le postavljanje realSuzana Prezelj, dipl. upr. org.
nih ciljev je lahko osnova dobremu
Direkcija

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z javnostmi ali na e-mail
danijela.gorisek@guest.arnes.si . Prosimo, da nam prispevke pošljete 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 besedila. Na fotografijah, ki niso v elektronski obliki, na hrbtni strani
s svinčnikom označite naslov članka, h kateremu jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 15. februarja 2010.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Splošna bolnišnica Celje

Investicijska dejavnost v
Splošni bolnišnici Celje v
obdobju 2009–2010  
Konec tega leta zaznamuje tudi dokončanje večjega naložbenega ciklusa v bolnišnici, ki se je pričel že leta 2007. Zapleteni postopki javnih naročil ter zahtevna gradnja ob neprekinjenem delovanju bolnišnične dejavnosti sta nekoliko
zavlekli izvedbo naložb. Pa vendar smo lahko veseli novih
pridobitev, tako pacienti kot bolnišnično osebje. Skupaj je
bilo v letošnjem letu za medicinsko opremo namenjenih 4,3
mio €, za nemedicinsko opremo (oprema za lekarno, oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo, za zdravstveno
nego …), infrastrukturo (investicijska dokumentacija, energetski postrojenji …) in informatiko (programska oprema,
serverji …) pa cca 5,4 mio €. Od tega je bilo za 6,3 mio €
bolnišničnih sredstev, 0,6 mio € donacijskih sredstev in 2,8
mio € z Ministrstva za zdravje (delno še iz leta 2008).
Naj omenim le največje, ki jih bo v začetku prihodnjega leta
uradno predal namenu minister Borut Miklavčič.
Novembra sta začela obratovati novi CT in rentgenski aparat za gastroenterološko-urološko diagnostiko, sredi decembra se jima bo pridružil še rentgenski aparat za skeletno diagnostiko. Seveda je bilo potrebno urediti še prostore
in jih opremiti z novim klimatom za celoten rentgenološki
oddelek. Tako imamo sedaj dva CT-ja, saj smo starega obdržali za manj zahtevno diagnostiko. Naložbo v novi CT in
ureditev potrebnih prostorov zanj, vredno cca 1,5 mio €, so
nam v veliki meri pomagali uresničiti tudi donatorji, povezani v veliki donatorski akciji.

Nov RTG aparat za gastroenterološko in urološko diagnostiko

Montaža novega CT aparata
V letošnjem letu smo kupili tudi 5 UZ aparatov za potrebe
urološkega in radiološkega oddelka, oddelka za ledvične
bolezni s centrom za dializo, oddelka za žilno kirurgijo in
nevrološkega oddelka, oddelka za ortopedijo in športne poškodbe in oddelka za medicinsko rehabilitacijo ter oddelka
za intenzivno interno medicino. Njihova skupna vrednost je
dobrih 360.000 €. Kupili in namestili smo nove monitoringe
za potrebe prebujevalnice v centralnem operacijskem bloku, oddelka za intenzivno interno medicino in enote intenzivne medicine operativnih strok, vredne 540.000 €.
Prenovili smo prostore starega dermatovenerološkega oddelka in vanje preselili oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke. Decembra se bo preselil v
novo opremljene prostore oddelek za medicinsko rehabilitacijo, za katerega je bilo potrebno urediti tudi prehod (avlo)
v kleti. Januarja prihodnje leto se bo končala dobava nove
opreme za lekarno (400.000 €) ter oddelek za splošno in
abdominalno kirurgijo (216.000 €) …

Zadnja dela v avli poliklinike
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Splošna bolnišnica Celje
In kaj načrtujemo za prihodnja recesijska leta ?
Vsekakor je največji projekt nadomestna novogradnja
bolnišnice. Zaključujemo drugi javni razpis za pridobitev
projektantov. Naslednje leto naj bi bilo namenjeno izdelavi
tehnične dokumentacije (ocenjena vrednost teh. dokumentacije je cca 1,5 mio €), v začetku 2011 pa bi že lahko pričeli
gradnjo prve faze. Spomladi pričakujemo tudi javno razgrnitev našega projekta na Mestni občini Celje. Seveda smo
morali že izdelati elaborate vplivov na okolje, arheološke,
hidrološke in druge študije ..., da bo čim manj problemov pri
pridobitvi gradbenega dovoljenja in sami gradnji. Načrtujemo, da bomo celoten projekt zaključili do leta 2016.

Idejni projekt nadomestne novogradnje z garažno hišo (zelena stavba)
Pripravljen je tudi idejni projekt za garažno hišo, ki bo stala na mestu sedanjih tehničnih služb ob Oblakovi ulici. V
njej je predvidenih 460 parkirišč za paciente in uslužbence bolnišnice. Garažna hiša bo zgrajena po načelu javnozasebnega partnerstva oz. z oddajo koncesije. Ocenjena
vrednost investicije je cca 6 mio €. Garažna hiša je idejno
načrtovana kaskadno (stopničasto), tako, da ne bo osenčila sosednjih individualnih hiš oz. ne bo višja kot je sedaj
stavba tehničnih služb. Pričetek gradnje pričakujemo v letu
2011.

nitarna voda, prezračevanje, hlajenje, svetlobni element...),
ter nov fasadni ovoj stavb (cca 2500 m2). Pri sanaciji bomo
tehnološko in gradbeno prenovili tudi notranjost T-objekta (ureditev sanitarij, stropov, tlakov, delno tudi zamenjali
opremo). Prenovili bomo tudi energetsko podpostajo s
sodobno regulacijsko tehniko in dve klimatski postrojenji v
novem delu bolnišnice. Vrednost projekta je ocenjena na
cca 4 mio €, izdelana pa je vsa potrebna investicijska dokumentacija (projektna naloga, dokument indentifikacije investicijskega projekta, idejna zasnova, investicijski program).
Ko bo MZ potrdilo projekt (predvidoma v decembru), bomo
začeli izdelavo projekta za izvedbo. Celotno obnovo naj bi
zaključili v letu 2011.
- Uvedba trigeneracijskega postrojenja, ki zajema soproizvodnjo električne
energije, toplote in hladu. Energent je
zemeljski plin, ki poganja dva generatorja po 500 kW za pridobivanje električne
energije z oddajo le-te v omrežje. Stranski
proizvod hlajenja motorjev je voda s temperaturo 105 stopinj Celzija, ki se uporabi
za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode. V poletnih mesecih pa se s t.i.
absorberjem topla voda pretvori v hladno
za potrebe hlajenja prostorov bolnišnice. Poleg tega bomo
inštalacijsko prenovili vse toplotno energetske podpostaje
bolnišnice s sodobnim regulacijskim sistemom. Projekt ocenjujemo na 1,5 mio €, dokumentacija in sama izvedba pa
sta v podobni fazi kot pri sanaciji T-objekta. Bolnišnica naj bi
bila pri obeh projektih udeležena s 30 % sredstev.

Bolnišnica je pred desetletjem izdelala Energetski pregled,
kar je bila podlaga za vsakoletna tekoča in investicijska
vlaganja v prenovo objektov, tj. obnovo instalacij, vračanje
kondenza, posodobitev kotlovnice, zamenjavo strešnih kritin z izolacijo, zamenjavo oken, dodatno izolacijo fasad,
frekvenčno regulacijo večine elektromotorjev …
Na poziv MZ za pridobivanje sredstev iz evropskih skladov
smo se odzvali z dvema projektoma:
- Energetska sanacija T-objekta zajema celotno stavbo
oddelka za patologijo in citologijo ter stavbo, v kateri je pediatrični oddelek. Obnova zajema zamenjavo strešne kritine z izolacijo podstrešja (tudi na ginekološki stavbi in pralnici (cca 5500 m2), zamenjavo vseh oken in vrat (65 oken),
zamenjavo vseh elektro in strojnih instalacij (ogrevanje, sa-
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Stavba za predvideno energetsko sanacijo
Oba projekta bosta bolnišnici prinesla energetsko učinkovitejše delovanje, pacientom in zaposlenim pa izboljšanje
bivalnih oz. delovnih razmer. Poleg tega se bo z omenjenima investicijama povečala tudi varnost obratovanja postrojev ter možnost hitrejše in optimalne regulacije energetskih
sistemov.
Naslednji večji projekt je uvedba t. i. PACS/RIS sistema

Splošna bolnišnica Celje
(Picture Archiving and Communications System / Radiology
Information System). Gre za digitalen prenos in odčitavanje rentgenoloških, ultrazvočnih ter drugih slik in podatkov.
Torej RTG filmov kmalu ne bo več, zdravniki pa bodo imeli
dostop do posnetkov tudi na daljavo. Ocenjena vrednost je
cca 2,6 mio €, pričakujemo pa 40 % delež sofinanciranja
MZ.
Pri pripravi na finančni načrt za leto 2010 je prišlo za cca 40
mio € zahtevkov in potreb.
Ob naših skromnih cca 4 mio € amortizacijskih sredstev je
jasno, da bomo prednost dali le nujno potrebnim naložbam,

ki bodo ekonomsko upravičene. Vlaganje v objekte, ki se
bodo rušili, ne pride v poštev, razen rednega vzdrževanja.
Smele načrte za razvoj bolnišnice nam lahko prekrižajo
gospodarske razmere, vendar jih bomo poskušali v kar največji meri uresničiti za dobro naših pacientov. Ko si bomo
voščili srečno leto, ne pozabimo na uresničitev omenjenih
pridobitev.
Srečno!

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

Zavarovanje premoženja,
oseb in interesov
Splošna bolnišnica Celje je 1. 10. 2009 sklenila pogodbo o
zavarovanju premoženja, oseb in interesov z Zavarovalnico
Maribor d. d. Pogodbeno razmerje je sklenjeno za dobo 3
let, to je do leta 2012.
V pogodbi so zajete naslednje vrste zavarovanj:
• požarno zavarovanje,
• zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara,
• zavarovanje stekla,
• vlomsko zavarovanje,
• strojelomno zavarovanje,
• zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti,
vključno z odgovornostjo za lastne zaposlene in
zavarovanje zdravniške (poklicne odgovornosti).
Skupna letna zavarovalna premija znaša 238.280,00 EUR.
V požarno zavarovanje so zajete naslednje temeljne
nevarnosti: požar, strela, eksplozija, vihar, toča … V tem
zavarovanju je vključeno tudi izlitje vode, vdor meteornih
vod, poplava in škoda, storjena zaradi vandalizma.
V zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara so
zajete naslednje osnovne nevarnosti: uničenje ali poškodba
zavarovanih svari, ki jih povzroči ena od temeljnih nevarnosti
požarnega zavarovanja, kot so požar, strela, eksplozija,
vihar, toča …
V zavarovanje stekla so vključene vse škode, ki nastanejo
zaradi razbitja, počenja, loma stekla in drugih steklenih
površin v bolnišnici, kot so vsa stekla na oknih, vratih ter
ostale steklene površine.
Vlomsko zavarovanje zajema vse škode, do katerih pride,
kadar so stvari odnesene, uničene ali poškodovane pri

vlomu ali ropu oziroma pri poskusu teh dejanj. Predmet
vlomskega zavarovanja je: vsa oprema s stroji, aparati in
drobni inventar, zaloga blaga, tehnični material, gotovina
v blagajni, obleka delavcev v garderobnih omaricah ter
zdravila v lekarni bolnišnice.
Strojelomno zavarovanje zajema vsako uničenje ali
poškodovanje strojev, naprav, aparatov, mehanske opreme
… Zaradi precej visokih letnih premij za zavarovanje smo v
to vrsto zavarovanja vključili samo štiri gastroskope, ostalih
strojev in aparatov pa ne;
Zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti,
vključno z odgovornostjo za lastne zaposlene in
zavarovanje zdravniške (poklicne odgovornosti).
Predmet tega zavarovanja je:
• zavarovanje splošne odgovornosti,
• zavarovanje zdravniške odgovornosti,
• zavarovanje, ki vključuje 			
civilnopravne odškodninske zahtevke tretjih oseb.
Vsako nastalo škodo je treba prijaviti v Referat za splošne
zadeve, tel. 423 3065, ge. Damjani Karner Sevčnikar, dipl.
upr. org.
Zavarovanec (bolnišnica) je dolžan zavarovalnico obvestiti
o vsakem škodnem dogodku. V roku 8 dni je treba prijaviti
vsak škodni dogodek na predpisanem obrazcu. Pravočasna
in pravilna prijava nastale škode je osnova za izplačilo
odškodnine oziroma poravnavo odškodninskega zahtevka.
Damjana Karner Sevčnikar, dipl. upr. org.
Splošno kadrovsko pravni sektor
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Redna letna samoocenitev
notranjega nadzora v bolnišnici
Kljub dejstvu, da poslovno prakso sodobnih organizacij prežemajo nenehne spremembe, lahko za nekatere dogodke
trdimo, da so stalnica. Med njimi je prav gotovo vsakoletna
samoocenitev notranjega nadzora javnih financ. Letošnja
bo že tretja po vrsti.
Samoocenitev, ki jo izvajamo s pomočjo samoocenitvenega
vprašalnika, je ena od podlag za vsakoletno izjavo o oceni
notranjega nadzora javnih financ v bolnišnici. Izjavo v predpisani obliki poda direktor bolnišnice in je obvezna sestavina letnega poslovnega poročila bolnišnice. Hkrati pa sami
izjavi in njenim podlagam v morebitnih revizijah poslovanja
nameni nemalo pozornosti tudi Računsko sodišče RS, ki je
najvišji organ nadzora porabe javnih sredstev v državi.
Izvedba samoocenitve v naši bolnišnici je zasnovana po načelu celovitosti. Prav zato so v samoocenjevanje vključena
vsa poslovna področja, tako medicinska kot tudi nemedicinska. Do sedaj so samoocenitveni vprašalnik za medicinsko
poslovno področje izpolnjevali le predstojniki medicinskih
oddelkov. Z letošnjim letom pa se bodo v samoocenjevanje
vključili tudi odgovorni nosilci zdravstvene nege. Tako bodo

In potem prišlo bo
spet drugo mlado
leto,
pravljico povedalo,
kdo ve kdaj
začeto.

prejele vprašalnik v izpolnitev tudi glavne medicinske sestre
oddelkov in služb ter odgovorni tehniki oz. inženirji.
To bo zahtevalo veliko več spremljevalnih aktivnosti, katerih
nosilka je Služba za notranjo revizijo. Vendar pa bo slika
o posameznih sestavinah notranjega nadzora popolnejša.
Hkrati se bo izboljšala osveščenost širšega kroga sodelavk
in sodelavcev, ki so odgovorni za uvajanje elementov notranjega nadzora v poslovno prakso.
Dosedanja odzivnost v smislu izpolnitve samoocenitvenih
vprašalnikov je bila zelo visoka. Večinoma so bili izpolnjeni
vsi vprašalniki. To kaže na visoko stopnjo kooperativnosti
in zavedanja odgovornosti vodstvenega osebja za notranji
nadzor v bolnišnici. Ugodno odzivnost pričakujemo tudi v
letošnjem letu. Za učinkovito in uspešno premagovanje morebitnih težav pri samoocenjevanju pa bo še vedno na voljo
Služba za notranjo revizijo.
Mag. Irma Kovač,
univ. dipl. ekon., org.
Služba za notranjo revizijo
V večeru tihem pridna roka nežno gladko nit prepleta,
čudovite vzorce splete polne sanj in domišljije,
kot da nit življenja vije.
Dobre želje združi v zvezde, srečo v sonce oblikuje,
Nato pa robu bele čipke cvetove upanja nasuje.
Tako ljubeče naj usoda stke vam dneve v novem letu.
Skrbno naj izbira
previdno naj poti ubira.

(Neža Maurer)
Drage sodelavke in sodelavci!
Naj bo prihajajoče leto ena sama pravljica od
Atraktivne, Bogate, Cvetoče, Čile, Darežljive,
Enkratne, Fine, Genialne, Hvaležne, Igrive,
Jasne, Kulturne, Lepe, Mirne, Naravne,
Opazne, Pravične, Radodarne, Svetle,
Šarmantne, Tople, Uspešne, Varne,
Zanesene do Žive.
			
Srečno!
Irma Kovač
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VESEL BOŽIČ IN VSE LEPO V LETU 2010
ŽELI VSEM
KOLEKTIV CENTRALNE STERILIZACIJE

Splošna bolnišnica Celje

Poročilo z letnega srečanja članov SDMI-SIZN na temo:

Problemi in izzivi v razvoju
informatike v zdravstveni negi –
kje smo?
Na Jelenovem grebenu v Podčetrtku
je že šestič potekalo tradicionalno
srečanje članov Sekcije za informatiko v
zdravstveni negi (SIZN), ki deluje v okviru
Slovenskega društva za medicinsko
informatiko (SDMI). Vabilu na dvodnevno
srečanje (23. in 24. oktober 2009),
ki je namenjeno tako druženju kot
strokovni rasti, se je odzvalo skupaj 50
udeležencev.
V uvodnih besedah je predsednica mag.
Vesna Prijatelj predstavila poročilo o
delu SIZN v letu 2009 ter plan dela za
naslednje leto. V začetku so bili člani
seznanjeni z dogajanji v tem letu, prav
tako s poročilom o udeležbi nekaterih
članov na kongresih in strokovnih
srečanjih
(Hrvaškega
združenja
medicinskih sester /HUIS'09/, Nursing
Informatics /NI'09/, Medical Informatics
of Europe /MIE'09/). Predstavila je tudi
plan dela za naslednje leto. Ob aktualnih
vprašanjih, povezanih s tematiko dela
v in za SIZN, sta se razvila razprava in
tvorno sodelovanje.
Pomembna informacija za vse, ki se
ukvarjajo z informatiko v zdravstveni
negi, je prenovljena definicija 'Nursing
informatics'. Zadnja je bila sprejeta
avgusta 1998 v Seulu (Koreja):
‘Nursing informatics is the integration of
nursing, its information, and information
management with information processing
and communication technology, to
support the health of people world wide'.
Mag. V. Prijatelj je kot predstavnica R
Slovenije v IMIA-NI aktivno sodelovala
pri oblikovanju nove definicije, ki je bila
oblikovana in sprejeta na generalni
skupščini IMIA-NI julija 2009 v Helsinkih
(Finska): ‘Nursing informatics science
and practice integrates nursing,
its information and knowledge and
their management with information
and communication technologies to
promote the health of people, families
and communities world wide’.
Drugi dan srečanja SIZN so od 10. do
14. ure sledila predavanja po programu.

Navajamo povzetke predavanj v vrstnem
redu, kot so si sledila.
1. Boris Žoher (ZZZS) - 'Projekt 'Online KZZ': novosti, spremembe,
pričakovanja
Z marcem 2009 se je na področju Slovenije
pričela nacionalna uvedba sodobnega
ON-LINE elektronskega poslovanja
v sistem zdravstvenega varstva in
zdravstvenega zavarovanja. Končni
cilj je popoln on-line sistem, v katerem
prenovljena kartica zdravstvenega
zavarovanja in nova profesionalna
kartica ne nosita podatkov, pač pa samo
digitalna potrdila, na podlagi katerih je
mogoč neposreden, varen in zanesljiv
dostop do podatkov na strežnikih ZZZS in
prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic.
Z uvedbo celovitega on-line dostopa ne
bo več potrebe po osveževanju podatkov
na samopostrežnih terminalih.
Do konca oktobra je bil ON-LINE sistem
uveden že skoraj na celem področju
Slovenije z izjemo Maribora, ki prične z
uvajanjem v novembru, ter Ljubljane, kjer
se uvedba začne z začetkom naslednjega
leta. Seveda je uvedba ON-LINE
sistema prinesla določene spremembe v
postopkih obravnave pacientov. Bistvena
novost je obvezna uporaba KZZ za
dostop do podatkov (razen v izjemnih,
vnaprej določenih primerih). Natančno
so določeni tudi postopki za primer
nedelovanja ON-LINE sistema, ki je po
občasnih začetnih težavah postal zelo
stabilen. Seveda se ON-LINE sistem
vseskozi razvija, dopolnjuje in prilagaja
potrebam ter zahtevam uporabnikov.
Tako so v načrtu že številne nove
elektronske rešitve, kot npr. elektronski
recept in druge elektronske listine,
nacionalna evidenca cepljenj, nacionalni
povzetek elektronskega kartona…
2. Mag. Marjana Jambrovič (Ministrstvo
za zdravje): Kje je zdravstvena nega v

projektu e-Zdravje?
Projekt eZdravje trenutno predstavlja
enega večjih projektov informatizacije
javnih storitev. Projekt združuje
aktivnosti vpeljave rabe komunikacijskih
in informacijskih sredstev na področju
zdravstva, s katerimi bo moč zagotoviti
učinkovitejše javnozdravstvene storitve.
Rezultati projekta eZdravje bodo
omogočili, da se lahko zdravstvena
obravnava bolje prilagodi posameznikom,
olajša mobilnost in varnost pacientov,
zmanjšuje stroške zdravstvenih storitev
ter podpre interoperabilnost v državi in
prek meja. Izjemnega pomena je aktivno
vključevanje pacientov, zdravnikov,
predstavnikov zdravstvene nege in
ostalih zaposlenih na področju zdravstva
v procese celovite zdravstvene oskrbe.
Trenutno stanje in aktivnosti v teku:
Uvodne aktivnosti projekta eZdravje so
se začele v septembru 2008, predvideno
trajanje je do junija 2015. Za to obdobje
je pripravljen akcijski načrt in definirani
vsi podprojekti. Do tedaj so na voljo tudi
evropska sredstva, skupaj 27 milijonov
evrov. Okvirno je program aktivnosti
narejen še do leta 2023, ko bo treba vse
razvite rešitve vzdrževati in nadgrajevati.
Trenutno aktivnosti že potekajo na 12
podprojektih, predvidenih v akcijskem
načrtu eZdravja. Podprojekti so tesno
koordinirani in vodeni kot celota ter
povezani z drugimi projekti.
V teku so trenutno aktivnosti na več
različnih projektih, med katerimi so
tudi bazični. Med temi sta vzpostavitev
varnega
zdravstvenega
omrežja
zNET ter izdelava podlag za izvedbo
podprojektov Ogrodje portala zVEM.
Poleg bazičnih projektov se izvajajo
aktivnosti na osrednjih projektih
eZdravja, med katerimi je trenutno v teku
podprojekt eNaročanje. Izvajajo se tudi
aktivnosti na več vzorčnih rešitvah: varni
izmenjavi medicinske dokumentacije
med bolnišnicami in mikrobiološkimi
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laboratoriji ter vzpostavitvi aplikacije za
nacionalni čakalni seznam.
Na
projektu
standardizacije
elektronskega zdravstvenega zapisa
je v teku podpis pogodbe z izbranim
izvajalcem. Objavljeno je bilo naročilo
za izdelavo krovnih dokumentov za
politiko informacijske varnosti in vzorčnih
dokumentov za omrežje zNET. Aktivnosti
intenzivno potekajo tudi na področju
promocije, s članki v strokovnih revijah,
sodelovanjem na konferencah ter
sodelovanjem pri mednarodnih projektih
Calliope in Callepso. Do konca leta
načrtujemo še usposabljanje za vodilne
delavce na temo prenove procesov
in projektnega managementa ter za
tehnične sodelavce v javnih zavodih.
Vzpostavitev omrežja zNET: V okviru
podprojekta zNET bo vzpostavljeno
zdravstveno omrežje zNET, ki je sodobna
komunikacijska infrastruktura, tako za
centralizirane IT storitve nacionalnega
pomena kot tudi za IT storitve, ki jih bodo
zagotavljali posamezni akterji v zdravstvu
preko certificiranih točk. Omrežje zNET
bo zagotavljalo varne in zanesljive
povezave med vstopno točko, ostalimi
certificiranimi točkami ter ključnimi akterji
v zdravstvu. Omrežje zNET mora poleg
osnovne storitve (transporta) zagotavljati
tudi dodatne storitve, potrebne za
zagotavljanje varnosti, kakovosti in
uporabnosti omrežja. Omrežje zNET
moramo razumeti kot celotno platformo
za zagotavljanje omrežne povezljivosti
(strojna oprema, sistemska programska
oprema, skupek pravil in standardov, itd).
Namen podprojekta je zagotoviti
izboljšanje informacijsko-komunikacijske
povezanosti ključnih akterjev v zdravstvu,
povečati zmogljivost povezav in na ta
način omogočiti uporabo zahtevnejših
storitev eZdravja. Cilj projekta je
postavitev omrežja zNET, ki bo
zagotavljalo varne in zanesljive povezave
med vstopno točko, ostalimi certificiranimi
točkami ter ključnimi akterji v zdravstvu
do leta 2013. Rezultat projekta je
vzpostavljeno omrežje zNET, ki vključuje
postavitev centralne infrastrukture in
priključitev vseh končnih točk v omrežje z
ustrezno vzpostavljenimi organizacijskimi
in varnostnimi politikami.
Ogrodje portala zVEM: Na področju
zdravstva bo predstavljal enotni
nacionalni zdravstveni portal zVEM
(zdravstvo – vse na enem mestu)
sinonim za osrednji zdravstveni portal
oziroma osrednje spletno mesto. Na
tem portalu bodo lahko uporabniki
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sistema zdravstvenega varstva in vsi
ostali deležniki iskali in izmenjevali
zdravstvene informacije in podatke ter
uporabljali nacionalne storitve na varen in
sledljiv način ne glede na to, kje se bodo
podatki nahajali in kdo jih bo pregledoval.
Preko zVEM bo potekalo komuniciranje
uporabnikov v eZIS, ki opredeljuje enoten
nacionalen zdravstveni portal. Tako bo
zVEM predstavljal osrednjo točko za
sodelovanje, v kateri se bo dostopalo,
komuniciralo in uporabljalo informacijske
storitve glede na vloge in profile
uporabnikov v sistemu zdravstvenega
varstva. Portal zVEM je v osnovi zamišljen
tako, da že na ravni ogrodja vključuje
tudi nekatere osnovne funkcionalnosti.
Poleg ogrodja, na katerega bodo vezane
storitve in bo omogočalo izvedbo
različnih funkcionalnosti, je v začetni
fazi predvidena tudi implementacija
iskalnika, spletnega anketiranja, forumov
in nekaterih drugih splošno uporabnih
funkcionalnosti. Na tej ravni je treba
izpolniti tudi vse predpogoje za digitalno
podpisovanje in časovno žigosanje
dokumentov.
Namen projekta je pripraviti podlago za
kasnejši sproten priklop različnih storitev,
obenem pa že v tej točki zagotoviti
nekatere nujne funkcionalnosti portala
zVEM, ki bodo skupne več storitvam. Cilj
projekta je do sredine leta 2010 vzpostaviti
ogrodje portala zVEM, vključno z vstopno
točko. To obenem vključuje tudi postopno
vzpostavitev ostalih zgoraj navedenih
funkcionalnosti podprojekta. Rezultat
projekta je vzpostavljena in preizkušena
informacijska rešitev, ki vključuje
ogrodje portala zVEM z vstopno točko in
pripadajočimi funkcionalnostmi.
Vzpostavitev
osrednjega
EZZ
(vključno s PEZZ) in storitev polnjenja,
ažuriranja in vpogledovanja: Elektronski
zdravstveni zapis (EZZ) je digitalno
shranjena klinična in administrativna
zdravstvena informacija o celoviti
zdravstveni oskrbi posameznika ob
zagotovljeni zaupnosti podatkov. Temeljil
bo na skupnem nacionalnem jedru –
referenčnem nacionalnem zdravstveno
informacijskem modelu, ki bo zagotavljal
interoperabilnost EZZ, razvoj osrednjega
centralnega dela v obliki povzetka EZZ
(PEZZ) in bo osnova za večino storitev
v okviru zVEM. Razvoj EZZ bo omogočal
centralizirano hranjenje bistvenih in po
potrebi tudi drugih podatkov, kot tudi
možnost povezovanja delnih EZZ preko
določenih kazalcev.
Namen podprojekta je zagotoviti

dostop do zdravstvenih podatkov o
posamezniku, ki so potrebni za njegovo
zdravljenje,
vsem
pooblaščenim
izvajalcem zdravstvenih storitev. PEZZ bo
zagotovil dostop do bistvenih podatkov,
ki so nujni za zdravljenje posameznika.
Cilj podprojekta je do sredine leta
2011 postopoma zagotoviti izvajalcem
zdravstvenih storitev dostop do bistvenih
in ostalih podatkov, ki jih potrebujejo
za medicinsko/zdravstveno obravnavo
bolnika.
eNaročanje
na
zdravstvene
storitve:
Podprojekt
»eNaročanje
na zdravstvene storitve« vsebinsko
obravnava problematiko standardizacije
in optimizacije procesa naročanja
na zdravstvene storitve, kar je eno
izmed prioritetnih področij povečanja
učinkovitosti delovanja zdravstvenega
sistema in strategije e-Zdravje 2010,
ki jo izvaja Ministrstvo za zdravje, ter
projekta e-Zdravje. Namen tega projekta
je vzpostaviti ustrezno informacijsko
podporo naročanju na zdravstvene
storitve. V sklopu projekta so predvideni
naslednji
rezultati:
opredeljeni
(skladno z referenčnim informacijskih
modelom) podatki, ki se povezujejo z
naročanjem na zdravstvene storitve,
vzpostavljeno/delujoče spletno naročanje
na zdravstvene storitve, integracija
informacijske rešitve za spletno naročanje
z informacijsko rešitvijo za čakalne
sezname in integracija informacijske
rešitve za spletno naročanje z ogrodjem
portala zVEM.
Učinki projekta eZdravje: Rezultati
projekta eZdravje bodo v precejšnji
meri odločilno vplivali na spremembo,
prilagoditev in modernizacijo slovenskega
sistema zdravstva. Predvsem bodo
velike spremembe skozi različne učinke
čutili zaposleni v zdravstvu, kjer bosta z
izboljšano informacijsko komunikacijsko
infrastrukturo zagotovljena boljši pretok
in večja zanesljivost informacij, kar bo
vplivalo na izboljšanje učinkovitosti
zaposlenih v zdravstvu in posledično
tudi večje zadovoljstvo pri njihovem
delu. Izmenjava in dostop do informacij
bosta v precejšnji meri vplivala tudi na
državljane (posameznike) kot uporabnike
zdravstvenih storitev, ki bodo imeli
od projekta eZdravje največje koristi.
Rezultati projekta eZdravje jim bodo
namreč omogočali številne koristi,
povezane z izboljšanjem zdravstvenih
storitev ter višjo stopnjo zdravstvenega
varstva, ki temelji predvsem na
optimizaciji zdravstvenih procesov. Tako
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bo posameznikom zagotovljena boljša
dostopnost do informacij o njihovem
zdravstvenem
stanju,
postopkih
zdravljenja in kakovosti zdravstvenih
storitev, s čimer sledimo trendom sodobne
informacijske družbe, kjer dostopnost do
informacij povečuje kakovost življenja. S
tem bo namreč povečana osveščenost
posameznikov, kar pomeni, da bodo ti
o svojem zdravju bolje informirani in se
bodo lažje odločali ter pravilneje in hitreje
reagirali v primeru zdravstvenih težav.
Učinki na zdravstvene ustanove in
zaposlene se bodo odrazili tudi v
učinkih na celotni zdravstveni sistem.
Povečanje učinkovitosti zdravstvenih
storitev se bo pokazalo v nižjih izdatkih
za zdravstvo. Izvedba projekta eZdravje
bo tudi povečala varnost in zanesljivost
pri izmenjavi občutljivih zdravstvenih
podatkov (pri tem bo imela glavno
vlogo
vzpostavitev
nacionalnega
zdravstvenega omrežja – zNET). Poleg
tega se bosta izboljšala tudi pregled in
transparentnost poslovanja na različnih
ravneh zdravstvenega sistema, kar
bo lahko omogočilo racionalizacijo
upravljanja s sredstvi v zdravstvenem
sistemu. Uspeh projekta bo v veliki meri
odvisen od zaupanja posameznikov in
zdravstvenih delavcev v to, da so vsi vidiki
eZdravja, ki vplivajo nanje, oblikovani
tako, da postavljajo interese dvigovanja
kakovosti in povečanja varnosti na
področju zdravstva na prvo mesto.
3. Zoja Trenz (SRC Infonet d.o.o.):
Elektronski temperaturno terapevtski
list
Projekt izdelave programske rešitve z
delovnim imenom Računalnik ob postelji
predstavlja
raziskavo
obstoječega
informacijskega sistema v bolnišnicah,
z namenom da bi podprli tudi postopke
zdravljenja, opravljene ob bolniški
postelji. Ker sta prvi dve od treh generacij
bolnišničnih informacijskih sistemov (BIS)
sloneli na cenovno dostopni stacionarni
računalniški opremi ter utečenih delovnih
procesih, podprtih s papirno informatiko,
so tudi računalniški sistemi po bolnišnicah
togi in ne podpirajo dinamičnega,
terenskega dela zdravstvenega osebja.
Podatki se ob bolnikovi postelji zapisujejo
na papir, kjer jih večina tudi ostane, zaradi
česar niso izkoriščeni tako, kot bi lahko
bili. Namen produkta je torej podpreti vse
procese, ki so povezani s terapevtskim/
temperaturnim listom (v nadaljevanju
TT list) od pregleda stanja pacienta,

predpisovanja medikamentozne terapije
in spremljanje njenega izvajanja,
spremljanje vitalnih znakov, zdravnikova
naročila diagnostičnih postopkov, nege in
medicinsko tehničnih postopkov, izvedbo
teh naročil in posredovanje naročil
izvajalcem. Poleg tega bo omogočal
povezavo z nadaljnjimi postopki v
procesu predpisovanja in porabe
zdravil (predpis zdravila, delitev zdravil,
naročanje zdravil in materiala v lekarno,
evidentiranje delitve zdravil), povezavo
z nadaljnjimi postopki v procesu
naročanja preiskav (odvzem materiala,
posredovanje
naročila
izvajalcem,
spremljanje statusa naročila, pregled
prispelih izvidov), povezavo s kliničnimi
potmi ter podporo postopku zdravstvene
nege od načrtovanja do evaluacije.
Delovna skupina je že opravila večji
del
analize delovnih postopkov v
sodelujočih bolnišnicah (SB Novo mesto,
SB Celje, KOPA Golnik). Kot glavni
ugotovitvi analize sta bila izpostavljena
pomanjkljivo spremljanje opravljenega
dela in odsotnost izvidov na viziti kot dve
največji pomanjkljivosti sistema. Čeprav
se kaže večji interes uporabe v segmentu
zdravstvene nege, smo se v prvi fazi
odločili za izdelavo modula z delovnim
imenom
Elektronski
temperaturno
terapevtski list. Namreč v tem segmentu
se kaže interakcija med zdravnikom in
zdravstveno nego, saj le-ta poleg svojih
lastnih dejavnosti izvaja tudi zdravnikova
naročila.
Raziskava trga mobilnih naprav je skupaj
s postavljenimi zahtevami pokazala
potrebo po uporabi ne ene, ampak dveh
vrst mobilnih naprav, pocket PC in tablet
PC ali notesniki. Pocket PC (dlančnik) je
primeren predvsem za manjše aktivnosti
v procesu zdravljenja (beleženje dane
terapije, beleženje odvzemov), medtem
ko tablet PC ali notesniki ponujajo boljšo
preglednost, ustrezno velikost vmesnika,
primernega za vnos podatkov v stoječem
položaju in v naglici.
4. Dr. Drago Rudel (MKS Elektronski
sistemi d.o.o.): Kako vključiti storitve
na daljavo v dolgotrajno oskrbo izkušnje »rdečega gumba«
V prispevku so predstavljene lastne
izkušnje v 18-letnem prizadevanju
za uveljavitev storitve »varovanja na
daljavo« v Sloveniji. Pot od tehnične
rešitve ter zasnove poslovnega
modela sodobne storitve, ki temelji na
informacijskih in telekomunikacijskih

tehnologijah, do dejanske vzpostavitve
storitve za dolgotrajno oskrbo je dolga.
Vso pot uvajanja in uveljavljanja storitve,
od potrditve izvedljivosti, pilotne uporabe,
do nastopa na trgu je potrebno tlakovati
z denarjem investitorjev. Avtor meni, da
prav zaradi tega storitve na zdravstvenem
in socialnem področju ne morejo biti
zgolj stvar podjetniškega investiranja.
V uvajanje se morajo že prej vključiti
drugi deležniki, predvsem zdravstvene
zavarovalnice in resorna ministrstva.
Prihaja namreč do absurdnega stanja,
ko prav te institucije pričakujejo, da bodo
nove storitve za dolgotrajno oskrbo kar
same od sebe dosegljive na celotnem
območju Slovenije, vse bodo strokovno
preverjene in potrjene ter seveda na
razpolago po nizki ceni. Izvajanje
načrtovanega zakona o dolgotrajni
oskrbi namreč predvideva, da bo nosilec
zavarovanja za dolgotrajno oskrbo zgolj
»pobral izvajalce v javnem in zasebnem
sektorju ter »upravičenim« podelil
koncesijo. Samorastniške poslovne
pobude na področju, kjer o tem, do
katerih storitev je upravičen prejemnik
dolgotrajne oskrbe, odločata zdravnik
ali socialna delavka, prav gotovo ne
morejo uspevati. To potrjujejo številne še
neuveljavljene storitve, ki so nadgradnja
storitve »rdeči gumb« (detektor padca,
delilnik tablet, detektor epileptičnih
napadov itd.), kot tudi telemedicinska
storitev prof. Boruta Geršaka, t.
i.»mobilink« za analizo EKG v urgentnih
primerih. Moderne telemedicinske rešitve
podjetja Hermes Softlab, npr. za prenos
podatkov o krvnem sladkorju in krvnem
tlaku s pomočjo mobilnega telefona,
prav tako ostajajo zgolj tehnične rešitve
še nekaj let daleč od storitve, ki so na
razpolago bolniku.
5. Mag. Vesna Prijatelj (SB Celje):
Zdravje na daljavo - etična vprašanja
in dileme
Telemedicina je ena najmlajših a
pomembnih vej medicine. Kljub
uporabnosti in njeni razvitosti po svetu in
v Evropi je premalokrat uporabljena, kar
bi lahko pripisali tudi etičnim vprašanjem,
ki se pri pomembnih odločitvah porajajo
v glavah vsakega izmed nas, predvsem
zaradi njenega vpliva na odnos med
pacientom in zdravnikom. »Ali je
varovana zasebnost pacienta? Ali
zagotavljamo zaupnost informacij? Ali
spoštujemo pacientovo avtonomnost?
Ali so jasni pravni okviri zdravljenja?«
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je samo množica vprašanj, na katera
uporabniki storitev telemedicine moramo
dobiti odgovore. Le malo držav članic
EU ima za telemedicino jasen pravni
okvir. Ni jasno opredeljenih mednarodnih
okvirov za reševanje odgovornosti v
primeru nepravilno postavljene diagnoze.
Ni mednarodnih pravil, ki regulirajo
predpisovanje zdravil. Ni mednarodnih
pravil, ki bi omogočala preverjanje
resničnosti podatkov. Ni mednarodno
priznanih procedur za pridobivanje
zdravniške licence za telemedicno.
Pomanjkanje pravne jasnosti, zlasti v
zvezi z izdajanjem dovoljenj, akreditacijo
in registracijo telemedicinskih storitev in
delavcev, jamstvom, vračilom stroškov,
sodno pristojnostjo, je glavni izziv
telemedicine, zlasti teleradiologije.
Čezmejno zagotavljanje telemedicinskih
storitev zahteva pravno jasnost glede
zasebnosti.
Spoštovanje zasebnosti in zagotavljanje
varnosti sta glavna vidika pri spodbujanju
zaupanja v telemedicinske sisteme.
Pri zbiranju in obdelovanju osebnih
podatkov, zlasti zdravstvenih, je
treba spoštovati pravice in temeljne
svoboščine, kot sta temeljna pravica do
zasebnega življenja in varstvo osebnih
podatkov. Kot pri vsakem posredovanju
osebnih
zdravstvenih
podatkov
lahko telemedicina ogrozi pravico do
varstva osebnih podatkov (razkritje
zdravstvenega stanja ali diagnoze lahko
odločilno vpliva na zasebno in poklicno
življenje posameznika). Varstvo podatkov
je treba pri uporabi telemedicine
vedno sistematično proučiti. Potrebno
je povečati zaupanje v telemedicino
in vplivati na njeno sprejemljivost pri
pacientih in zdravstvenih delavcih v
smislu varnosti in oskrbe. Telemedicina
se mora razvijati tako, da koristi oskrbi
pacientov, hkrati pa zagotavlja zasebnost
in najvišje standarde za pacientovo
varnost.
6. Dr. Boštjan Žvanut (VŠZ Izola):
Problemi in izzivi v razvoju informatike
v zdravstveni negi - okrogla miza
Na okrogli mizi je bila predstavljena
problematika izobraževanja študentov
in dijakov zdravstvenih šol na področju
informatike. Udeleženci okrogle mize so
se vprašali, ali so dijaki po zaključenem
usposabljanju ustrezno informacijsko
usposobljeni. Mag. Vesna Prijatelj in dr.
Boštjan Žvanut sta opozorila na problem
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nezadostne informacijske pismenosti, s
katerim se srečujeta pri študentih prvega
letnika zdravstvene nege. V praksi to
pomeni, da je potrebno v prvem letniku
prve stopnje študija nameniti veliko
število ur laboratorijskih vaj za pridobitev
osnovne informacijske pismenosti (npr.
spoznavanje orodij za urejevanje besedil,
preglednic, iskanje gradiv po svetovnem
spletu).
Udeleženci okrogle mize so izpostavili
tudi pomen vsebin s področja
informacijskih sistemov, saj je po mnenju
obeh
predavateljev
nepoznavanje
tega področja lahko vzrok za težave
pri projektih informatizacije zdravstva.
V povezavi s tem je bila posebej
zanimiva predstavitev ge. Marije Trenz
in mag. Vesne Prijatelj o pomenu
kliničnih vaj na področju informatike
v zdravstveni negi. V okviru kliničnih
vaj so si novomeški študentje ogledali
informacijske podsisteme novomeške
bolnišnice. Na podlagi ogleda so ugotovili
probleme s področja poslovnih procesov
v zdravstvu in predlagali nekatere
rešitve. V seminarskih nalogah so tako
prestavili opredelitev poslovnih zahtev za
informacijski (pod)sistem s poudarkom
na optimizaciji poslovnih procesov.
Predlagane rešitve so pokazale številne
probleme na področju informatike, kar se
je po mnenju ge. Marije Trenz izkazalo
kot koristno tudi za samo bolnišnico.
Znanja o opredelitvi poslovnih zahtev
za informacijski sistem posredujejo
študentom tudi na UP Visoki šoli za
zdravstvo. Ker pa tam v obstoječem
študijskem programu prve stopnje
klinične vaje s področja informatike
niso predvidene, se ta znanja podajo
zainteresiranim študentom v procesu
priprave diplomskih del ter podiplomskim
študentom pri predmetu Dokumentiranje
v zdravstveni negi in Simulacije
negovalnih aktivnosti.
Navedenemu je sledilo ključno vprašanje
okrogle mize, tj. ali je znanje, ki ga
medicinske sestre in zdravstveni tehniki
pridobijo na dodiplomskem študiju,
zadostno. Ker se medicinske sestre pri
svojem delu pogosto srečujejo s potrebami
po informacijski pismenosti in opredelitvi
poslovnih zahtev, je smiselno definirati
obseg potrebnih znanj s tega področja.
Nekateri udeleženci so celo predlagali,
da bi tako informacijsko pismenost kot
znanja, potrebna za opredelitev poslovnih
zahtev za informacijski sistem, vključili
med kompetence medicinske sestre.

Ob novem letu je čas, da se vam
zahvalimo,
kerstessvojimsodelovanjemin
razumevanjem
pomagaliprinašihprizadevanjih,
danaloge,kisozaupanenašemu
sektorju,
opravimočimboljkakovostnoin
racionalno.
Vnovemletuvamvimenusodelavcev
Sektorjazafinanceinračunovodstvo
želimovelikomočizaizpolnitevvaših
želja!

Terezija Pinter Kampoš,
Matjaž Štinek,
Mojca Krumpak, Cvetka Gluhak,
Simona Čretnik
Natančna opredelitev teh kompetenc in
njihova umeščenost pa sta gotovo lahko
predmet nadaljnjih razprav.
Okroglo mizo je vodil dr. Boštjan Žvanut
(viš. pred. na VŠZ Izola) v sodelovanju z
mag. Vesno Prijatelj, (viš. pred. na VŠZ
Novo mesto), go. Elizabeto Pikovnik
(pred. na SZŠ Ljubljana) in go. Marijo
Trenz (vodja informatike v SB Novo
mesto ter mentorica klinične prakse pri
predmetu Informatika v zdravstvu in ZN).
V zaključku poročila se zahvaljujemo
Slovenskemu društvu za medicinsko
informatiko, ki je podprlo naše srečanje.
Tudi naprej se bomo trudili, da našim
članom omogočimo tovrstna druženja
z namenom boljšega medsebojnega
spoznavanja, izmenjevanja izkušenj,
oblikovanja novih idej in prijetnega
druženja. Zahvaljujemo se tudi vsem
predavateljem, ki so pripravili izjemno
zanimiva predavanja in prispevali
povzetke za objavo.
Mag. Vesna Prijatelj, univ. dipl. org., inf.
Direkcija

Splošna bolnišnica Celje

Vodenje s cilji –
priložnost za uspeh
Bistvo upravljanja s človeškimi viri v bolnišnicah je zagotavljati organizacijsko učinkovitost in kakovost dela na vseh
ravneh delovanja. Uspešna strategija upravljanja s človeškimi viri mora temeljiti na ugotovitvi vrzeli med trenutnim
in potrebnim za izvajanje strategije organizacije. Da bi zapolnili vrzel med trenutnim in potrebnim pa moramo jasno
opredeliti cilje organizacije, ki so osnova za uspešno delo.
Organizacija, ki nima jasnih ciljev, ne more doseči dolgoročnega uspeha. Sistem vodenja s cilji je strateško potreben za
izboljšanje stanja in miselnosti v organizaciji. Samo z jasnimi in realnimi cilji posameznega oddelka ter na nižji ravni z
osebnimi cilji bomo lahko dosegli strateške cilje bolnišnice.
Da bomo lahko dosegli osebne cilje, moramo v bolnišnici
zagotavljati takšne razmere, da bo to mogoče. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj izhodišč za vodenje s cilji.

Zelo pomembno je, da skupaj sprejmeta cilje za tekoče leto.
Na ta način bo sodelavec sprejel cilje za svoje, vedel bo,
kaj je zmožen storiti in kaj ne. Motiviranost sodelavca bo ob
sprejetju dogovorjenih ciljev vsekakor višja, ker bo vedel,
kaj je zmožen storiti za dosego teh ciljev. Ko posameznik
letne cilje sprejme, za njih tudi odgovarja.

Osnova so jasni cilji
Organizacija brez jasnih ciljev pluje kot barka po velikem
oceanu, ki ne ve, kam želi in kje bo pristala. Zato morajo biti
cilji organizacije jasno opredeljeni. V Bolnišnici Celje smo
strateške cilje jasno opredelili v Strateškem razvojnem programu. To predstavlja naš temelj, na osnovi katerega moramo strateške cilje naprej drobiti na posamezne sektorje,
oddelke, službe in na koncu na osebne cilje posameznika.
Samo z jasnimi strateškimi in osebnimi cilji bomo lahko
motivirali vse udeležence v procesu za dosego skupnega
glavnega cilja organizacije.

Letni razgovori so orodje za postavljanje letnih ciljev
posameznika
Letni razgovori so sestavni del vodenja in predstavljajo
ključno orodje za načrtovanje kariere in ciljev, ki naj bi jih
zaposleni dosegel v okviru svoje karierne poti. Letni razgovori so namenjeni predvsem pregledu dosedanjega dela ter
postavitvi ciljev za bodoče obdobje. Zaposleni dobijo povratne informacije o svojem delu ter imajo možnost predstaviti
svoje osebne cilje nadrejenemu. Letni razgovori so idealno
orodje za dvig kakovosti dela v delovnem procesu.

Postavljeni cilji morajo biti realni in merljivi
Cilji, ki jih postavljamo, morajo biti realni, saj previsoki cilji
lahko prinesejo slab rezultat. Zelo pomembno je, da ne prehitevamo. Z realnimi cilji bomo dosegli več, saj vendar ne
želimo odnehati že ob sami postavitvi cilja. Vodja je tisti, ki
s svojimi zaposlenimi določi glavne cilje, na poti za dosego
le-teh pa mora svoje zaposlene usmerjati in jih vzpodbujati.
Vsak zaposleni v oddelku mora vedeti, kakšni so končni cilji
oddelka ali službe. Merljivi cilji omogočajo videti razkorak
med dejanskim in želenim stanjem.
Cilji naj bodo vidni
Cilji morajo biti napisani in vsem na očeh. Na ta način zaposleni cilj vidijo vsak dan na svojem delovnem mestu in
ga vzamejo za svojega. S tem spodbujamo povezovanje
sodelavcev. Vsi sodelavci imajo enak cilj in se sčasoma poistovetijo s cilji organizacije. Ključno je, da vsak zaposleni
ve, kakšni so cilji organizacije in oddelka, v katerem dela.
Zaposleni morajo cilje sprejeti za svoje
Gre predvsem za dialog med nadrejenim in podrejenim.

Potrebno je določiti časovne okvire in kontrolne mehanizme za izvedbo posameznih ciljev
Za cilje je potrebno opredeliti rok izvedbe. Če časovni okviri
niso opredeljeni, se lahko aktivnosti za izvedbo postavljenih ciljev zavlečejo v nedogled in v končni fazi cilji ne bodo
izpolnjeni. Tudi roki za izvedbo morajo biti realni. Za čas
izvedbe moramo obvezno določiti kontrolne mehanizme ter
merila za merjenje dogovorjenih ciljev.

Predvidene aktivnosti za vpeljavo vodenja s cilji v bolnišnici
V Bolnišnici Celje vodenje s cilji na nekaterih področjih že
poteka. Priložnosti za vpeljavo ciljnega vodenja pa je še kar
nekaj. V letu 2010 bomo pričeli izobraževanje vodij na temo
vodenja s cilji in izvajanja letnih razgovorov. V naslednjem
srednjeročnem obdobju bomo pričeli v bolnišnico vpeljevati tudi kompetenčni model. Želimo opredeliti ključne kompetence za izvedbo različnih delovnih nalog, ki izhajajo iz
delovnega mesta, ter ugotoviti razkorak med dejanskim in
želenim.
Sistem vodenja s cilji naj bo naša prihodnost, ki dviguje kakovost dela ter učinkovitost vseh sodelavcev. Zaposlenemu
daje priložnost, do soodloča in dviguje možnost dajanja
ustreznega prispevka k uspešnosti organizacije. Vodenje
s cilji predstavlja konkretno delo in ob zadostnem naporu
bomo uspeli. Samo z jasnimi cilji bomo lahko izpolnili poslanstvo in strategijo bolnišnice.
Za konec pa se spomnimo starega pregovora: Če si ciljev
ne zastavimo, jih tudi doseči ne moremo.
Uroš Stropnik, univ. dipl. org.
Splošno kadrovsko pravni sektor
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Pet minut za kakovost
Bolnišnica je v poslovnem smislu zelo kompleksen organizem. Nadzorovati je treba različne lokacije delovanja,
obvladovati veliko število zaposlenih in povezovati ter koordinirati aktivnosti v procesu zdravstvene oskrbe bolnika.
Lahko rečemo, da je kompleks zdravstvenih in nezdravstvenih dejavnosti, ki le z usklajenim delovanjem lahko
omogočijo doseganje ciljev, vezanih na posameznega bolnika in širši družbeni interes ter ciljev, vezanih na zaposlene
v bolnišnici.
Bolnišnica tudi nenehno usklajuje kakovost opravljenih
storitev, zadovoljstvo pacientov in njihovih svojcev ter razpoložljivih finančnih sredstev. Ne smemo pozabiti, da so v
storitveni dejavnosti najpomembnejši vir ljudje, ki jih je treba
primerno obravnavati in jim zagotavljati razmere za dobro
delo in osebnostni ter poklicni razvoj.
Zdravstveni management je usmerjen v prihodnost, podpira
in upravlja poslovne procese, usmerjene v rezultate in njihovo vrednotenje. Prizadeva si zagotavljati uspešnost SB
Celje tako z ekonomskega kot tudi družbenega in etičnega
vidika.
Prav zaradi navedenega smo v SB Celje začeli izvajati projekt uvedbe ISO standardov, katerih namen je:
- približati se uporabnikom zdravstvenih storitev in zaposlenim v SB Celje,
- prepoznati in zapisati procese,
- prepoznati nosilce procesov, opredeliti njihove naloge in
odgovornosti,
- določiti postopke in izdelati navodila za izvajanje posameznih aktivnosti,
- določiti način pristopa k prepoznavanju in reševanju problemov
in še bi se našlo kaj.
V prejšnjih številkah Monitorja smo vam skušali približati
pojme, kot so ISO standardi, procesi, postopki …
Nadaljevali bomo z osnovnimi predstavitvami dokumentov,
ki nastajajo s pomočjo Službe za kakovost in sodelavcev
vseh strok (zdravstveni delavci, zdravstveni sodelavci in delavci, zaposleni v zdravstvu), saj le s pomočjo strokovnjakov posameznih področij lahko prepoznamo in zapišemo
procese.
V ta namen predstavljam osnovni dokument, ki smo ga imenovali Obvladovanje dokumentov splošnega pomena, saj
velja na področju celotne bolnišnice in je označen s kratico
SPL OP 001.
Oblika in označevanje omenjenega in vseh nadaljnjih dokumentov sta določena v SPL OP 001, naša želja pri nastaja-

24

nju dokumentacije pa je poenotiti in olajšati nastanek vseh
bodočih dokumentov in jih narediti prepoznavne.
Vsi dokumenti, ki nastajajo v SVK (sistem vodenja kakovosti) imajo »glavo«, kjer navedemo logotip in naziv SB
Celje, oznako dokumenta (označimo področje, kateremu
dokument pripada – Splošno, Operativno medicinsko področje, Zdravstvena nega, Sektor za finance in računovodstvo, Informatika, Sektor za investicije,… ), verzijo (osnutek,
predlog …), stran od strani in vsebino ter veljavnost dokumenta. Na prvi strani so tudi polja, kjer določimo pripravljavce dokumentov, osebe, ki bodo dokument pregledale,
odobrile in osebe, ki bodo njegovi skrbniki.
Iz kazala, ki je prav tako na prvi strani dokumenta, je razvidno, katere vsebine so za posamezne dokumente predpisane in v kakšnem zaporedju jih navajamo.
Vse oblike dokumentov namreč ne zahtevajo pojasnila
vseh točk.
Če izhajam iz piramidne strukture dokumentov SVK, je na
1. ravni Poslovnik, ki je krovni dokument SVK in podaja
usmeritve skladno z zahtevami ISO 9001.
Na 2. ravni je Priročnik kakovosti, kjer so zbrani organizacijski predpisi, organizacijska navodila, pravilniki, ki podrobneje oz. operativno opredeljujejo procese vodenja kakovosti.
Dokumenti 3. ravni so navodila za delo, standardni operativni postopki, protokoli, klinične poti, smernice …
OP
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Nanizala sem nekaj osnovnih izhodišč, s katerimi izdelamo
dokumentacijo in upam, da sem vzbudila vsaj malo radovednosti, s katero se boste lažje lotili dela. Če pa boste pri
zapisih kdaj v zadregi, smo vam v Službi za kakovost vedno
pripravljeni svetovati.
Končujem z mislijo našega odličnega strokovnjaka in računam na vas.
V ospredje vselej stopi človek kot agent sprememb, kreativec, inovator, največji zaklad znanja in kapitala podjetja
(Trstenjak, 1981).
Mateja Agrež, VMS, dipl. ekon. (UN)
Sektor za organizacijo, informatiko in kakovost

Kakor ni zime brez drobnih snežink,
tako ni praznikov brez drobnih želja.
Naj vam novo leto prinese spoznanje,
da je sreča v malih rečeh:
v nežni snežinki, v toplih dlaneh,
v iskrenih očeh, sreča je v trenutkih,
ki jih poklonimo drugim…
Sodelavcem bolnišnice Celje želimo, da
se vam v prihajajočem letu uresničijo vsi
smeli načrti in vse skrite želje!
Kolektiv Oddelka za bolezni prebavil

MI, VI, ONI
IN MEMORIAM
Sonja Topolšek
Minile so nepopisno strašne minute poznega večera 30. septembra, ko nas
je doletela vest, da je Sonja za večno zaspala. Spoznanje o tako nenadni in
bridki dokončnosti je bilo za nas nedoumljivo in nerazumljivo. Neizprosno je
prodiralo v našo zavest zavedanje, da Sonje ni več, in da je ne bo nikoli več
v naši sredini.
Nemogoče, saj smo še pred kratkim z njo kramljali, reševali organizacijske
probleme ob nastajanju novih delovnih prostorov in podobno.
Sonja Topolšek, rojena Zmrzlak, se je rodila 5. 9. 1963 v Celju. Kot dekle
in kasneje s svojo ustvarjeno družino je živela na Gomilskem. Nasmejana,
kakršna je prišla kot odličnjakinja v šoli oz. kot nova srednja medicinska sestra v službo na Oddelek za čeljustno kirurgijo leta 1982, je ostala tudi vsa
naslednja leta. Odlično je opravljala delo glavne medicinske sestre, čeprav ji
ni bilo lahko.
Skupaj s Sonjo smo pred 15 leti doživljali pojav njene bolezni in zatem v tujini
lasersko zdravljenje melanoma na očesu, za katerega smo skupaj z njo trdno
verjeli, da je premagan.
Ob nenehnem delu, obremenitvah v službi, ki so ji bile naložene kot odgovorni sestri, in doma v družini kot ljubeči ter vestni
materi dveh osnovnošolskih otrok, se je takoj po operaciji leta 1994 vpisala na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani in jo leta
1998 uspešno končala ter si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra.
Sestra Sonja je bila vsestransko uspešna in delovna oseba, vedno pripravljena priskočiti na pomoč in z razumevanjem ter
potrpljenjem rešiti vse probleme. S predanostjo in veseljem je opravljala svoje odgovorno delo, kar se je uspešno odražalo
tudi pri našem vsakdanu in nas povezovalo.
V prostem času je bila velika ljubiteljica športa, poleti je kolesarila, hodila v hribe, nadvse rada je počitnikovala na morju,
pozimi pa smučala. Z družino se je veliko potepala po Sloveniji, rada pa je potovala tudi po tujini. Bila je tudi aktivna članica
gasilskega društva v domači vasi.
Sonjino marljivost in vedrost pa je v letošnjem juniju prekinila utrujenost, s katero se je pričela kazati progresija njene bolezni,
ki je bila mesec kasneje potrjena. Čez dva meseca smo ob Sonjinem nenadnem slovesu obnemeli.
Minile so ure globokega in bolečega občutenja, ko smo strmeli v prazen prostor, prazen sedež, njeno sliko in minil je sončen
dan prve sobote v oktobru, ko smo Sonjo pospremili k zadnjemu počitku.
Bolečina ob izgubi je globoka in prežeta s spomini nate, draga Sonja. Le s težavo dojemamo, da te ni več z nami. Ne dolgo
nazaj, še polna načrtov in energije, si po nenadnem izbruhu bolezni ob hudih bolečinah za vedno zaspala. Počutimo se tako
nemočni. Le kdo bi razumel življenjsko pot, ki se konča tako hitro in tako boleče, kot se je tebi. Vemo, da si pokončno nosila
težo hude bolezni.
Draga Sonja, besede slovesa so grenke in neizbežne. Bolečina ob slovesu nepopisna. Ostaja nam le velika praznina ob
spoznanju, da te ne bo več z nami. A v naših srcih je tudi sreča in zavedanje, da smo del tvoje življenjske poti prehodili s tabo.
Tvoje sodelavke in sodelavci oddelka za kirurgijo čeljusti in obraza.
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Sonja!
Poklicala si me nekega avgustovskega dne in me vprašala, ali še »imaš kak dolg« oz. »ali še imaš kaj nezaključenega dela, kajti od sedaj naprej boš nekaj časa na bolniški«. Vedela sem, da si ponovno hudo zbolela. Nisem
te želela obremenjevati, vendar si vztrajala, »saj imaš
sedaj čas«. Presunila me je tvoja skrb, požrtvovalnost,
delavnost; pripadnost tudi v času zelo težkega zdravljenja. Nisi tožila o bolečinah, o težavah, ki ti jih je prinašala
kemoterapija, o strahu, nasprotno, optimistično si zrla v
naslednji dan, v prihodnost. Verjela si v uspešnost zdravljenja. Prav tvoj optimizem, tvoja volja do življenja nam
je vsem dajala moč, da smo upali s teboj.
Vsako sredo smo se srečevali na sestankih, kjer si bila
kljub številnim težavam, ki si jih imela na svojem področju dela, vedno nasmejana, vedno pozitivno naravnana
in vedno pripravljena sodelovati in pomagati drugim.
Pogosto smo te srečevali na hodnikih, ko si hitela z enega delovišča na drugo. Na enem od takih »pohodov« v
začetku poletja si se ustavila in me povabila v prostor

moje bivše pisarne. S ponosom in iskrico v očeh si mi
razkazala vašo novo ambulanto, ki bo začela delati
septembra ali oktobra, in v kateri boš delala tudi sama.
Upravičeno si bila zelo ponosna na to ambulanto; saj je
bila zelo lepo in okusno opremljena in verjamem, da v
veliki meri po tvoji zaslugi, čeprav tega nisi poudarjala.
Takrat se mi ni niti sanjalo, da bo ambulanta pričela delati brez tebe.
Draga Sonja; ne najdem besed, ki bi vsaj približno opisale občutke, ki jih je sprožila novica, da si se poslovila od
nas. Huda bolezen te je iztrgala iz objema tvojih najdražjih, mi pa smo izgubili drago kolegico, ki je bila vedno
prijazna in nasmejana in vedno polna optimizma.
Hvala ti draga Sonja, da si z nami delila delček sebe, in
ta delček bo ostal vedno z nami.
Darja Plank, prof. zdr. vzg.
Področje zdravstvene nege

Sonji
V mesecu avgustu smo izvedeli, da je Sonja resno bolna. Nekako nismo verjeli, saj smo jo pogosto srečevali v
bolnišnici. Bila je vedra, o bolezni je govorila malo, pa še
to z velikim optimizmom. In potem pride 30. september.
Ne moremo doumeti, še manj sprejeti, da naše Sonje ni
več. Vsem nam, ki smo jo poznali, z njo delali, jo imeli
radi, je neizmerno težko. Nemogoče se nam zdi, da njenega nasmeha ne bomo deležni nikoli več.
Sonjo smo bolj natančno spoznale leta 1994, ko smo se
vpisale na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani. Takoj po
vpisu je imela letalo za odhod v tujino na operacijo očesa. Tumor, so ji dejali, a ni izgubila poguma. Borka, prava
borka je bila. Uspešno je prestala operacijo. Skupaj z
nami je začela študirati. Ves čas študija smo bile štiriperesna deteljica: ona, Hilda, še ena Sonja in jaz. Nerazdružljive, nepremagljive. Vse smo zmogle. Velikokrat,
ko smo se vračale s kakšnega izpita, potrte, žalostne,
smo imele občutek, da ni šlo, a je Sonja s svojo pozitivno energijo, nasmehom, voljo, dvignila moralo vsem. A
vedno je šlo. Imele smo pač višje kriterije kot naši predavatelji.

26

Ljubila je svojo družino, svoj dom. Služba je bila njen
drugi dom. Sodelavci so bili njeni prijatelji. Vse je izredno cenila, jih imela rada. Velikokrat je prišla ponoči od
doma, ko so jo poklicali, da imajo poškodbo. Nikoli ji ni
bilo težko priti , saj je svoje delo imela izredno rada.
Petnajst let po operaciji je prišlo do ponovitve bolezni.
Kljub temu, da je bila Sonja borka, je bila ta bitka za življenje pretežka. Toliko je stvari, draga Sonja, ki bi ti jih
radi povedali, a je prepozno. Smrt je vzela tvoje telo, a
vzeti nam ne more skupnih spominov, lepih trenutkov, ne
more pretrgati vezi, ki so se stkale med nami. Sonja, vedno boš v naših mislih, v naših srcih je poseben prostor
zate. Štiriperesna deteljica je zgubila list, a nikoli ne bo
izgubila, ne pozabila tega, kar si nam dala. Hvala, da si
nam bila dana, da smo te poznali….
P. S.
Hej, Sonja, nikoli ti nisem rekla, da si podobna Heidi
Klum.
Nada Herbaj, dipl. m. s.
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe

Splošna bolnišnica Celje

Uroš Stropnik –

pomočnik direktorja in
vodja splošno kadrovsko pravnega sektorja
to, da je novo delovno mesto v zahtevnem delovnem okolju,
ter da mi vodenje kadrovskega področja v organizaciji, kjer
so zaposleni visoko izobraženi in karierno usmerjeni ljudje,
predstavlja velik osebni izziv.
2. Čeprav si v tem kratkem času verjetno še niste uspeli sestaviti celotne slike kadrovskega področja v bolnišnici, pa vas vseeno prosim za vaše prve vtise.
Moji prvi vtisi na kadrovskem področju so vzpodbudni. Ugotavljam, da je delo na tem področju v bolnišnici zelo dinamično in raznoliko, ter da kadrovsko področje v večji meri
deluje v smislu kadrovske evidence.
Uroš Stropnik
Uroš Stropnik prihaja iz Dobrne. Po končani srednji šoli je
študij nadaljeval na Fakulteti za organizacijske vede, smer
kadrovski management. Že v času študija ga je s ponudbo za zaposlitev v svoje vrste povabilo Gorenje. Ponudbo
je sprejel in po končanem študiju svojo profesionalno pot
začel v Gorenju kot pripravnik ter nadaljeval kot strokovni
sodelavec. Že od samega začetka je organiziral vse kadrovske aktivnosti za 1200 zaposlenih, poleg tega pa delal pri
raznih projektih s kadrovskega področja, kot so: uvajanje
kompetenčnega modela, uvedba informacijskega sistema
SAP-HR, organizacija kariernih sejmov za Skupino Gorenje, sodelovanje pri vzpostavitvi kadrovske funkcije v Gorenjevi novi tovarni v Srbiji, letni razgovori, reorganizacije,
strategija kadrovske funkcije itd. Nazadnje je opravljal delo
vodje kadrovsko splošnega področja v podjetju Gorenje
Tiki, d.o.o. v Ljubljani. V času zaposlitve v Gorenju je končal Managersko akademijo Gorenja in se udeležil raznih
seminarjev ter posvetov na strokovni ravni. Svoje znanje
trenutno nadgrajuje tudi na znanstvenem podiplomskem
študiju poslovodenja in organizacije na Ekonomski fakulteti
v Ljubljani.
1. V bolnišnico prihajate iz gospodarstva, natančneje iz
zelo uspešnega podjetja Gorenje. Kaj je botrovalo vaši
odločitvi, da profesionalno pot nadaljujete v javnem
sektorju?
Z Gorenjem sem pričel sodelovati že v času študija in takrat
sem dobil ponudbo za zaposlitev, ki sem jo po diplomi tudi
sprejel. Danes lahko rečem, da sem se v Gorenju naučil
izredno veliko, saj je to podjetje, ki nudi zaposlenim veliko
možnosti za strokovni in osebni razvoj. Po nekaj letih dela
v določenem delovnem okolju menim, da je čas za spremembe in priložnosti v novi delovni sredini. K moji odločitvi
za zaposlitev je pripomoglo veliko dejavnikov, predvsem pa

3. Za dobrega kadrovnika so poleg znanja in izkušenj
pomembne tudi specifične osebne lastnosti. Katere so
tiste, za katere menite, da so potrebne in pomembne ter
katere najdete pri sebi?
Dober kadrovnik mora v vsakem trenutku vedeti, kakšno je
stanje med zaposlenimi v organizaciji ter kako organizacija
“diha”. S svojimi aktivnostmi mora zagotavljati takšne razmere, da lahko zaposleni uresničujejo osebne cilje ter hkrati
strateške cilje delodajalca. Potrebne so različne osebnostne lastnosti, ki jih mora dober kadrovnik vključno s svojimi
sodelavci uporabiti pri delu z različnim spektrom zaposlenih
ter njihovimi osebnostnimi lastnostmi. Ocenjevanje svojih
lastnosti je vedno najtežja naloga, saj nikoli ne veš, ali si
do sebe preveč ali premalo kritičen. Sam zase menim, da
so odprtost, komunikativnost, sprejemanje drugačnosti ter
iskanje pozitivnih lastnosti in rešitev, moje prednosti pri
opravljanju poklica, ki sem ga izbral.
3. Katere so po vašem mnenju največje razlike med
upravljanjem s človeškimi viri v gospodarstvu in negospodarstvu?
V gospodarstvu je zelo pomembno, kakšno ceno boš plačal
za “input”, da boš na koncu leta imel dober “output”, zato je
kadrovska funkcija na vseh ravneh vodenja strateško integrirana v organizacijo. Pripravljenost zaposlenih za delo in
na spremembe je v gospodarstvu izredno velika in pomeni osnovo za razvoj in rast podjetja. Tukaj ne gre samo za
znanje zaposlenih, načine reševanja delovnih problemov,
razvoj kompetenc, motivacijo, izboljšanje zadovoljstva zaposlenih ter njihovih delovnih razmer, ampak gre predvsem
za organizacijsko kulturo, ki je po mojih izkušnjah v večji
meri vzpodbujajoča in pozitivna. Glavne razlike, ki jih vidim
med sodelavci v gospodarstvu in negospodarstvu, so odnos in osebna zavzetost do dela ter odnos do delodajalca.
4. Verjetno ste že našli nekaj priložnosti za izboljšave
na področju upravljanja s človeškimi viri. Katere so?
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Izhodišče za dosego strateških ciljev na področju upravljanja s človeškimi viri predstavlja strateška integriranost področja na vseh ravneh v poslovno odločanje v bolnišnici.
Zagotovo je potreben sistem ciljnega vodenja za izboljšanje
načina in rezultatov dela ter motivacije zaposlenih. V prihodnosti bomo posvečali pozornost zadovoljstvu zaposlenih v vseh poklicnih skupinah. Načrtno se bomo ukvarjali z
organizacijsko kulturo in razvojem kadrov. Izbor kadrov za
ključne funkcije je za prihodnost bolnišnice prav tako strateškega pomena. Ena od priložnosti je ustanovitev interne
šole za poslovodenje, v kateri bomo usposabljali potencialne vodje oddelkov in potencialne glavne medicinske sestre.
Kot je znano dejstvo, se prebivalstvo stara, delovna doba
pa podaljšuje. Enako velja tudi za naš kolektiv, ki ga moramo ohranjati v dobri kondiciji, da bomo lahko realizirali
zastavljene cilje. Veliko energije bo potrebno vlagati v ohranjanje psihičnih in fizičnih zmožnosti zaposlenih ter delovati
predvsem preventivno na področju varovanja zdravja naših sodelavcev. Predvidenih priložnosti je še mnogo, tukaj
omenjam le nekaj glavnih.
5. Katere prednostne naloge ste si začrtali za leto 2010?
Prvi korak bo analiza kadrovske zasedbe na oddelkih in
ostalih službah. Ugotoviti želimo, kje so kadrovski viški in
pomanjkanja ter pričeti ukrepati za odpravo neravnovesja.
Vzpostaviti želimo aktivno kadrovanje in postaviti jasne temelje za izbor in razvoj osebja. Opravili bomo analizo zadovoljstva pri delu in organizacijske klime. Sledil bo akcijski
načrt, ki bo narekoval vse aktivnosti, nosilce in roke za iz-

boljšave obstoječega stanja. Prav tako bomo v naslednjem
letu sprejeli Pravilnik o delovnem času, Pravilnik o preprečevanju mobinga na delovnem mestu, Pravilnik o preizkusu alkoholiziranosti na delovnem mestu, itd. Opredelitev
vsebin za intranet je naslednja od pomembnih nalog kadrovskega področja, saj je informiranje zaposlenih pomemben
vidik zagotavljanja zadovoljstva zaposlenih. S ustanovitvijo
“Poslovodne šole SBC” želimo vzgojiti kadre za zasedbo
ključnih delovnih mest in jih poleg strokovnega znanja, ki
ga že imajo, poučiti tudi o vodstvenih, delovno-pravnih in
ekonomskih prvinah. Velik poudarek bo na internem izobraževanju vseh sodelavcev z notranjimi predavatelji. Počutje
naših zaposlenih v organizaciji bomo izboljševali s pomočjo
timov, ki se bodo ukvarjali s predlogi za izboljšave ergonomskih pogojev dela ter odnosov pri delu. V moje področje spada tudi arhiv in ravnanje z arhivsko dokumentacijo.
Proučitev možnosti in kasneje morebitna uvedba elektronskega arhiviranja bi marsikomu olajšala delo. Tudi ta naloga
bo med bolj pomembnimi v letu 2010. Spodbujanje vseh
sodelavcev za iskanje rešitev na področju organizacije dela
ter s tem optimiranje delovnega procesa pa bo v vsakem
primeru stalnica mojega delovanja.
6. Kateri je vaš življenjski moto?
“Nič ni nemogoče, potreben je pozitiven pristop, pripravljenost za delo in dobra volja”. Naj problem ne ostane problem, naj problem postane priložnost.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
Drage sodelavke in sodelavci!

V teh dneh prejemate mnoga voščila:
ena so romantična, druga bolj stvarna,
ena izvirna, druga uradna in suhoparna.
Res je, da človek ne zna voščiti toliko želja,
kot jih zmore uslišati življenje.
Mi vam želimo, da vam božič prinese mir,
srečo, zdravje in veselje,
novo leto pa naj vam
izpolni vse tihe želje.
Kolektiv Področja zdravstvene nege
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Vstopili smo v mesec december. V
tem času se nehote ozremo nazaj,
v začetek leta: smo naredili vse, kar
smo si zadali? Ja, vsega smo se lotili. Naredili smo veliko, kljub velikim
obremenitvam našega oddelka in
nas osebno smo zmogli opraviti delo
dobro. Zmogli smo, ker smo dober
tim, ker medicinske sestre in zdravniki dobro sodelujemo in delujemo pod vodstvom našega
predstojnika, doc. dr. Fokterja. Vsa zahvala velja vam, drage
sodelavke in sodelavci. Brez vas ne bi šlo. Prav vsak izmed
vas je pomemben, nepogrešljiv člen.
Da smo zmogli, gre zahvala tudi Oddelku za otroško kirurgijo.
Res, hvala vam za razumevanje, pomoč in dobro sodelovanje.
Naj vam prihajajoči praznični čas prinese kaj lepega … nasmeh na obrazu, lesk v očeh, toplino pri srcu, srečo, ko s
pogledom objamete svoje drage in si rečete 'srečna sem' in
jim rečete 'rada vas imam do neba in še dlje'.
Nada Herbaj, dipl. m. s.,
Vse lepo sedaj in v prihodnjem letu 2010 vsem zaposlenim v naši bolnišnici želi kolektiv Oddelka za ortopedijo
in športne poškodbe.
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Mag. Vesna Prijatelj –

svetovalka direktorja za področje
informatike in organizacije
na področju izobraževanja uporabnikov informacijskih sistemov ter 2 leti izkušenj v pedagoškem procesu. Je predsednica Sekcije za informatiko v zdravstveni
negi Slovenskega društva za medicinsko informatiko (SDMI-SIZN) in predstavnica Slovenije v mednarodnem združenju 'International Medical Informatics Association - Nursing Informatics' (IMIA-NI),
Optimizacija procesov v zdravstvu, razvoj informacijskih
sistemov, izobraževanje in usposabljanje uporabnikov so
glavna interesna področja njenega raziskovanja. Rezultati
raziskav in sodelovanj v domačih in mednarodnih projektih
zdravstvene informatike so objavljeni v številnih revijah in
na strokovnih srečanjih.
Vesna Prijatelj
Mag. Vesna Prijatelj je svoje otroštvo in rano mladost preživela ob morju, v Puli, kjer je končala srednjo medicinsko
šolo in dobila prvo zaposlitev v Splošni bolnišnici Pula. Zaradi pomanjkanja prostih delovnih mest je nabirala izkušnje
v različnih ustanovah, od vrtcev do centrov za ostarele.
Med študijem na višji šoli za zdravstvene delavce na Medicinski fakulteti na Reki pa je izvedela, da ljubljanski klinični
center išče višje medicinske sestre. Kljub neprijazni kontinentalni klimi, ki ji, navajeni življenja ob morju, ni bila preveč
po godu, se je odločila za selitev v Ljubljano. Čeprav naj bi
bila Ljubljana le prehodna postaja v njenem poklicnem in
osebnem življenju, je po nekaj letih Slovenijo tako vzljubila,
da je pozabila na načrte o službi v Švici in ostala.
Ko se je v 90. letih začel intenzivnejši razvoj informacijske
tehnologije v zdravstvu, se je začela ukvarjati s prvimi projekti s tega področja in v njih našla motiv za nadaljnji študij.
Na Fakulteti za organizacijske vede je tako diplomirala in
kasneje tudi magistrirala s področja organizacije dela – informatike. V tem času je tudi spremenila delovno mesto in
svojo profesionalno pot nadaljevala v Informacijskem centru UKC Ljubljana. S svojimi izkušnjami in znanjem s področja zdravstva, organizacije in informatike je do leta 2008
vodila oddelek za zdravstveno informatiko. Tega leta je bila
habilitirana v višjo predavateljico za področje Informatika v
zdravstvu. V študijskem letu 2008/09 je predavala na Visoki
šoli za zdravstvo Novo mesto, od 1. oktobra letos pa kot
svetovalka direktorja na področju organizacije in informatike dela v naši bolnišnici.
Ima 13 let delovnih izkušenj na področju zdravstvene nege,
19 let delovnih izkušenj na področju razvoja informacijskih
sistemov v zdravstvu in vodenja projektov, 16 let izkušenj

1. Kaj je pretehtalo v prid vaši odločitvi za zaposlitev v
naši bolnišnici?
Najprej bi rada osvetlila zgodovino moje vizije delovanja na
področju organizacije in informatike v zdravstvu. Vrsto let
se aktivno udeležujem kongresov s področja zdravstvene
informatike doma in v tujini. Ob vsakem obisku drugih držav sem skušala obiskati tudi tamkajšnje bolnišnice in si
ogledati njihovo organizacijo in informatiko. Obisk, ki me je
najbolj navdušil, je bil leta 2006 obisk Univerzitetne bolnišnice v Seulu, ki jo imenujejo tudi 'bolnišnica brez papirja'.
Bolnišnica ima 1600 postelj, zaposlenih pa je okrog 4000
ljudi, od tega 300 zdravnikov. Bolnišnica je nekoliko starejše gradnje. Kljub potrebam po adaptaciji in prenovi prostorov se je uprava bolnišnice odločila najprej investirati v
informacijsko tehnologijo in reorganizacijo dela. Tako sem
bila priča velikemu kontrastu zastarelosti in sodobnosti.
Lahko sem se prepričala, da je proces zdravljenja bolnika
zares v celoti podprt z informacijsko tehnologijo – od možnosti naročanja na pregled po internetu pa vse do odpusta
in on-line posvetovanj o zdravstveni obravnavi. Za popolno
prenovo sistema so potrebovali 6 let. Žal mi ni uspelo izvedeti, koliko odstotkov bolnišničnega denarja so namenili informacijski tehnologiji. Od tedaj je moja želja sodelovati pri
vzpostavitvi 'bolnišnice brez papirja' postala še močnejša in
ob dejstvih, da je tudi Slovenija pričela aktivnosti v okviru
strategije 'e-zdravje', je ta želja postajala vse bolj uresničljiva. Pomemben del v tej želji pa je še manjkal – bolnišnica,
ki je pripravljena na spremembe v tej smeri.
Preden sem se odločila za zaposlitev v SBC, sem pretehtala odločitev z vseh zornih kotov: organizacija, okolje, ljudje,
strategija razvoja, delovno področje. Ocenila sem dejavnike, kot so: poznavanje dejavnosti organizacije, velikost in
struktura organizacije, naravnanost vodstva in zaposlenih k
spremembam, zaupanje.
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Za prihod v SBC so me ob vsebini dela, ki mi je pisana na
kožo, dodatno motivirali strateški cilji, opredeljeni v Strateškem razvojnem programu SBC. Navedeni cilji kažejo tudi
pripravljenost na spremembe v organiziranosti in informatizaciji, kar bo pozitivno vplivalo na nadaljnji razvoj bolnišnice. Končno odločitev sem sprejela po razgovorih s člani
vodstva SBC, kjer smo ugotovili, da je moja vizija bolnišnice
prihodnosti enaka viziji vodstva, in da imamo skupna stališča, kako doseči načrtovane cilje. Z ustrezno organiziranostjo in razvojem informatike lahko izboljšamo varnost
pacientov, kakovost zdravljenja in poslovanja.
2. Po mesecu dela v bolnišnici ste si prav gotovo že
ustvarili sliko o informatiki v bolnišnici. Kakšna je?
Teoretiki opredeljujejo informatiko kot znanstveno disciplino, ki raziskuje sestavo, funkcije, oblikovanje, izvedbo in
delovanje računalniško podprtih informacijskih sistemov. Informatika obravnava informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) z vidika uporabe, oziroma kot sredstvo za dosega
cilja. Če govorim v tem kontekstu, lahko ocenim, da se IKT
uporablja skladno z obstoječo organizacijo in dosedanjimi
finančnimi vložki v razvoj. Obstoječi informacijski sistemi in
programske rešitve v Splošni bolnišnici Celje podpirajo posamezne strokovne in poslovne procese, vendar ne v celoti
in niso medsebojno povezani.
To je dobra osnova za nadaljnji razvoj informatike, so pa
nujno potrebne spremembe in dopolnitve v posameznih
segmentih, kot so: natančno opredeljeni delovni procesi in
funkcionalna integracija podatkov na vseh ravneh poslovnih in strokovnih procesov, kadri (informatiki, organizatorji
dela), izobraževanje ter posodabljanje in nakup sodobne
IKT. Nujno so potrebne prenova in nadgradnja obstoječih
rešitev v integriran, procesno usmerjen informacijski sistem
ter zamenjava neustreznih rešitev.
3. Dolgo časa ste na področju informatizacije delali v
UKC Ljubljana. Katere so tiste dobre prakse, ki bi jih
lahko uvedli v naši bolnišnici?
V času dela v UKC Ljubljana sem načrtovala in uvajala
različne projekte. Navajam nekaj pomembnejših v zadnjih
letih: 'Priprava kliničnih poti', 'Informacijsko podprt sistem
upravljanja z bolniškimi posteljami', 'Elektronske čakalne
knjige', 'Uvajanje črtne kode v proces zdravljenja'. Pri vseh
projektih informatizacije je bilo potrebno izvesti organizacijske spremembe s ciljem optimiziranja procesov in racionalne izrabe virov.
Projektno vodenje, ustrezno načrtovanje in razvoj informacijskega sistema, vključevanje končnih uporabnikov od
začetka projekta do realizacije, izobraževanje, informiranje,
reorganizacija procesov, usklajevanje skupnih informacijskih potreb posameznih dejavnosti so primeri dobre prakse
in so ključnega pomena pri informatizaciji procesov.
4. Ste svetovalka direktorja za področje informatike in
organizacije? Kakšna je in bo vaša vloga na prvem in
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drugem področju?
Organizacija in informatika sta ozko povezani. Zato se moja
vloga na obeh področjih močno prepleta. Kadar želimo procese v eni organizaciji informatizirati, moramo najprej dobro
spoznati procese dela in organizacijo. Ko želimo z informatiko podpreti obstoječe procese, se velikokrat izkaže, da je
jih potrebno optimizirati in v manjši ali večji meri spremeniti.
Z uvedbo IKT se lahko spremenijo tudi vloge v procesih, saj
določena opravila naredimo ali poenostavimo s pomočjo
sodobne IKT.
Zato bo moje delovanje na obeh področjih usmerjeno v
strateški cilj – vzpostavitev informacijskega sistema, ki
bo podpiral integrirani proces spremljanja vseh aktivnosti v
zvezi z zdravljenjem bolnika in klinične poti, ter zagotavljal
informacije za poslovno in strokovno odločanje na prijazen
način. Samo z razvojem in dograjevanjem informacijskega
sistema ter z računalniško podporo na vseh področjih dela
je mogoče dosegati zastavljene cilje na strokovnem medicinskem in poslovnem področju ter uresničevati poslanstvo
bolnišnice na kakovosten način.
4. Ste si za prihodnje leto že postavili prioritetne naloge? Katere?
Pri postavitvi prioritetnih nalog sem upoštevala že vzpostavljeno infrastrukturo, prednosti in pomanjkljivosti dosedanje
prakse in razvoja, razpoložljive vire ter potrebe uporabnikov
IS (informacijskih sistemov). V prvi fazi sem se osredotočila
na reševanje zastojev pri že odprtih projektih (e-rojstvo, histologija, ZORA, PACS/RIS, zvočni zapis).
Hkrati potekajo aktivnosti za:
o ustanovitev ožjih strokovnih skupin za načrtovanje,
koordinacijo, vodenje in nadzor razvoja ter uporabe
posameznih računalniških rešitev,
o vzpostavitev mreže uporabnikov IS z namenom zagotavljanja ažurnosti in kakovosti podatkov, učinkovite
komunikacije in optimizacije reševanja nastalih problemov ter izmenjave znanj,
o pripravo operativnega načrta izvajanja projektov po
merilih največjih strokovnih in stroškovnih učinkov v
čim krajšem času ter ob upoštevanju prioritet.
Torej moj prvi cilj je aktivno vključiti končne uporabnike v
razvoj informacijskih sistemov, saj le poznavalci delovnih
procesov lahko opredelijo zahteve za IS in ga tudi uspešno uvedejo v prakso. Podatki in informacijski sistemi niso
namenjeni informatikom, ampak uporabnikom podatkov, in
sicer na različnih ravneh, od operativne do strateške.
Načrtujem tudi svoje aktivno vključevanje v proces izobraževanja končnih uporabnikov (zdravnikov, medicinskih sester in drugega strokovnega osebja) na področju analize in
načrtovanja IS ter modeliranja želenih IS. Izobraževanje bo
potekalo v obliki delavnic in na primerih iz prakse.
Rada bi omenila še enega od pomembnih in zelo zahtevnih
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projektov, ki ga bomo začeli v drugem letu - 'Beleženje stroškov na pacienta v povezavi z lekarno'. Cilj projekta je omogočiti natančno in takojšnje evidentiranje podatkov o izdanih zdravilih, porabljenem materialu in izvedenih postopkih,
ki nastanejo v procesu zdravljenja neposredno pri bolnikovi
postelji oziroma operacijski mizi. S takšnim načinom obravnave se zagotavljata varnost in zaupnost podatkov, predvsem pa hitrejša obravnava pacienta. Projekt bo potekal v
več fazah. V pilotni fazi bomo zajemali podatke, ki nastanejo v Centralnem operacijskem bloku (COB). V nadaljnjih
fazah bo sledilo uvajanje na oddelke in v ambulante. Hkrati
se bo uvajal modul za predpisovanje zdravil. Uporaba rešitve v tem segmentu bo izjemno pomembna. Njen namen
je izboljševanje varnosti pacientov (preprečevanje napak).
Na koncu povzemam, da je za dosego že zgoraj omenjenega strateškega cilja najprej potrebno postaviti standarde

DOKONČANI ŠTUDIJI
ZAPOSLENIH V SPLOŠNI
BOLNIŠNICI CELJE
Danijela Zupan je 22. 10. 2009 diplomirala na Fakulteti za
družbene vede v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna
diplomirana sociologinja.(univ. dipl. soc.)
Franc Bračko je 6. 7. 2009 zaključil srednješolsko izobraževanje na Ljudski univerzi Žalec in s tem pridobil naziv
strojni tehnik.
Specializantka Romina Ambrož, dr. med., je v času zaposlitve v Splošni bolnišnici Celje opravila specialistični izpit
s področja PEDIATRIJE, in sicer 10. 11. 2009.

Obvestilo o razpisu za prosta delovna
mesta predstojnikov oddelkov

Obveščamo vas, da je bil 11. 12. 2009 v Uradnem listu RS
ter na Zavodu za zaposlovanje RS in 12. 12. 2009 v sobotni
izdaji časopisa Delo objavljen razpis za prosta delovna mesta
predstojnikov oddelkov, in sicer:
Travmatološkega oddelka, Otroškega oddelka kirurških strok,
Oddelka za kirurgijo čeljusti in obraza, Očesnega oddelka,
Oddelka za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo,
Urgentnega centra, Oddelka za intenzivno interno medicino,
Oddelka za bolezni ledvic in dializo, Oddelka za nuklearno
medicino, Oddelka za raziskovalno delo in izobraževanje,
Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
Nevrološkega oddelka, Ginekološko porodniškega oddelka,
Oddelka za medicinsko rehabilitacijo, Radiološkega oddelka,
Transfuzijskega centra, Oddelka za patologijo in citologijo,
Lekarne in Oddelka za laboratorijsko medicino.
Zahtevani pogoji in druge informacije so objavljeni poleg
razpisa. Rok, do katerega se morajo zainteresirani kandidati
prijaviti, je 26. 12. 2009.
Splošno kadrovsko pravni sektor

o upravljanju in uporabi informacij, ki nastajajo v bolnišnici,
standardizirati in optimizirati strokovne in poslovne procese
z upoštevanjem razpoložljivih virov, ter zasnovati sistem
dokumentiranja.
5. Kateri je vaš življenjski moto?
Ko se lotevam velikih projektov, se mi velikokrat pritihotapi misel francoskega pisatelja Voltaira: Odgovorni smo za
to, kar delamo, pa tudi za tisto, česar ne delamo. To misel
jemljem za svoj 'delovni moto'. Življenjski pa: 'Življenje je
zaporedje trenutkov, ki so nam podarjeni, da jih okušamo,
in ne da jih zgolj preživimo'. Zato življenje jemljem z veliko
žlico, z optimizmom in nasmehom.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Stanje zaposlenih na
dan 30. 11. 2009
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v
SEPTEMBRU, OKTOBRU IN NOVEMBRU 2009)

Stanje zaposlenih na dan 30. 11. 2009: 1706 delavcev
Prihodi v septembru, oktobru in novembru 2009
• 6 zdravnikov sekundarijev, zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po opravljenem sekundarijatu
• 8 zdravnikov specializantov
• 1 zdravnik specialist – dopol. delo
• 2 zdravnika specialista
• 1 mag. farm.
• 3 dipl. m. s, dipl. zn.
• 2 univ. dipl. org.
• 1 vzdrževalec
• 2 zdrav. administratorki
• 1 finančno rač. delavec
Odhodi v septembru, oktobru in novembru 2009
o 1 zdravnik specialist – dopol. delo
o 7 zdravnikov specializantov
o 1 zdravnik specializant – dopol. delo
o 7 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundarijatu
o 1 sekundarij
o 10 ZT, SMS, TZN
o 1 vms
o 5 dipl. m. s.
o 1 zdrav. administratorka
o 1 vodja zdrav. administracije
o 3 vzdrževalec perila
o 4 servirke
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih) za obdobje SEPTEMBER – NOVEMBER 2009
KDAJ KDO
4. 9.–9. 9. 2009

Prim. asist. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med.

4. 9.–9. 9. 2009

Simona Šramek Zatler, dr. med.

5. 9.–10. 9. 2009

KRAJ

KAJ

Firence

Patološki kongres

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. – svetnik

Madrid

Medical management of victims of terrorist bombings

11. 9.–12. 9. 2009

Tina Balog, dr. med.

Balaton-MADŽARSKA

Principi zdravljenja pri sklepnih zlomih pri otrocih

10. 9.–12. 9. 2009

Jože Robida, dr. med.

11. 9.–12. 9. 2009

Marko Požin, dipl. zn.

Ljubno ob Savinji

Medosebni odnosi v zdravstvu: med. sestra danes

10. 9.–12. 9. 2009

Milena Senica Verbič, dr. med.

Budimpešta

14TH Congress of hungarian association of pediatric surgeons with
international participation

10. 9.–12. 9. 2009

Silvo Franci Lipovšek, dr. med.

25. 9.–26. 9. 2009

Silvo Franci Lipovšek, dr. med.

Nova Gorica

4. goriški travmatološki dnevi
Konzervativno zdravljenje poškodb gibal pri otrocih

25. 9.–26. 9 2009

Jože Robida, dr. med.

25. 9.–26. 9. 2009

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. – svetnik

25. 9.–26. 9. 2009

Tina Balog, dr. med.

16. 9.–19. 9. 2009

Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med.

Leonforte – Italija

Mediterraneum meeting

22. 9.–26. 9. 2009

Matej Gajšek, dr. med.

Subotica – Srbija

1. kongres srbskega travmatološkega društva

22. 9.–26. 9. 2009

Igor Ante Jeremič, dr. med.

22. 9.–26. 9. 2009

Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med.

22. 9.–26. 9. 2009

Prim. Božidar Buhanec, dr. med.

29. 9.–3. 10. 2009

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.

Portorož

51th ao course - Advances in operative fracture treatment + ao spine
seminar in spinal trauma

15. 9.–16. 9. 2009

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.

Bachum Nemčija

Dgu-trauma register

23. 9.–25. 9. 2009

Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med.

Helsinki

Finsko združenje za int. medicino

23. 9.–27. 9. 2009

Prim. mag. Igor Bizjak, dr. med.

Split

Hrvaški urološki kongres

25. 9. 2009 Matej Marinšek, dr. med.

Ljubljana

Kombinirano zdravljene hipertenzije pri visoko ogroženih bolnikih

26. 9. 2009 Andrej Drozg, dr. med.

Ljubljana

3. kongres združenja internistov

Laško

Dojenje – smo pripravljeni na nove izzive

Cape Town, SOUTH AFRICA

Kongres ginekologov in porodničarjev

2. 10.–3. 10. 2009

Ksenija Kozorog, dr. med.

2. 10.–3. 10. 2009

Suzana Pedežnik, dipl. m. s.

2. 10.–3. 10. 2009

Jasna Baliban,dipl. m. s.

3. 10. 2009 Ksenija Doler, dipl. m. s.
2. 10.–3. 10. 2009

Romana Vasiljevič, med. sestra

2. 10.–3. 10. 2009

Skale Cvetka, dipl. m. s.

4.10–9.10. 2009

Salobir Gajšek Uršula, dr. med.

4.10–9.10 2009

Prim. asist. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med.

9.10–10.10 2009
5.10–8.10. 2009

Dean Sinožič, dr. med.
Matej Marinšek, dr. med.

10.10–14.10
Metka Hudournik, inž. rad.
2009
10.10–14.10 2009 Martin Kač, dipl. zn.
22.10–24.10 2009

Asist. Mateja Grat, dr. med.

5.11.2009 Tatjana Golob Gulič, dr. med.
19.11–21.11 2009

Tatjana Golob Gulič, dr. med.

13.11.2009 Andrejka Gradič, dipl. m. s.

XIX. World congres of gynecology and obstetrics
Ljubljana

Periodic fever sydromes and other autoinflammatory diseases

Boston USA

Prognostic importance of elevated troponin-t in patients with acute
supraventricular tachycardia

Barcelona

Annual congress of the European association of nuclear medicine

Barcelona
London

Multipli mielom

Maribor

Uz v urgentni in intenzivni medicini

Šmarješke Toplice

Šola eho

Velenje

Pravno etične dileme – izziv za profesijo zdravstvene nege

Maribor

2. osteološki dnevi

Ljubljana

Ctap z aktivnim vlaženjem

13.11.2009 Andreja Bukovšek Hrovat, dipl. m. s.
13.11.2009 Peter Jaušovec, dipl. zn.
13.11.2009 Elvira Jusofovič, dipl. m. s.
13.11.2009 Mirjana Kralj Coha, dipl. m. s.
10.10.2009 Matej Gajšek, dr. med.
9.10–10.10 2009

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. – svetnik

9.10–10.10 2009

Asist. Franci Vindišar, dr. med.

14.10.2009 Alja Jevšnik, dipl. fiziot.
9.10–10.10 2009
11.10–14.10 2009
9.10–14.10.2009
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Mag. Klemen Jagodič, dr. med.

Maribor

Kost pri bolniku z rakom prostate

Anja Zupan Mežnar, dr. med.

Praga

8th international congress on coronary artery disease

Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med.

Dunaj

Evropski kongres intenzivne medicine
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15.10–17.10 2009

Mag. Klemen Jagodič, dr. med.

Maribor

Penilna fraktura - obojestranska delna ruptura korpus kavernozuma s
popolno rupturo korpus spongiozuma in sečnice

16.10.-17.10 2009

Asist. Lidija Plaskan, dr. med.

Ljubljana

Ortotična oskrba bolnikov po možganski kapi

Mag. Krivec Krašovec Štefka, mag. farm., spec.
15.10.2009
med. biok.

Ljubljana

Hemostaza

17.10.2009 Tanja Kmecl, dr. med.

Lipica

2. šola sodobne obravnave bolnikov z atopičnim dermatitisom

23.10–27.10 2009

Aleksandra Krznar, dr. med.

Šibenik

6. hrvaški kongres o infekcijskih bolezni

21.10–25.10 2009

Branko Breznikar, dr. med.

Dubrovnik

Bariatrična kirurgija

Ljubljana

Oskrba bulbarne zožitve sečnice

24.10.2009 Mag. Klemen Jagodič, dr. med.
22.10–23.10 2009

Asist. Lidija Plaskan, dr. med.

Strunjan

Celostni pristop k revmatičnemu bolniku

15.10–18.10 2009

Marko Zupan, dr. med.

Radovljica

4. praktična podiplomska šola epilepsije

6.11–7.11 2009

Špela Ulaga, dr. med.

Maribor

VI. dermatološki dnevi v Maribor

5.11–7.11 2009

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. – svetnik

Zagreb

3. Hrvaški travmatološki kongres z mednarodno udeležbo

Prim. Božidar Buhanec, dr. med.

Zagreb

3. Hrvaški travmatološki kongres

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. – svetnik

Washington – USA

Bone and joint decade global network conference

13.11–14.11 2009

Jože Robida, dr. med.

Strunjan

Otroška travma

13.11–14.11 2009

Silvo Franci Lipovšek, dr. med.

Strunjan

Konzervativno ali operativno zdravljenje poškodb zgornje okončine pri
otrocih

Velenje

Pravno etične dileme

5.11–7..2009
20.10.-26.10. 2009

13.11.2009 Labaš Suzana, dipl. m. s.
2.11–9.11 2009

Milena Senica Verbič, dr. med.

Ohio – USA

Pediatric anorectal and colorectal surgical problems workshop

20.11–21.11.2009

Marko Četina, dr. med.

Bled

Avdiologija z motnjami ravnotežja

20.11–21.11 2009

Bojan Dovnik, dr. med.

Bled

20.11–21.11 2009

Mag. Božidar Kroflič, dr. med.

Bled

20.11–21.11 2009

Lea Zupan, dr. med.

Bled

12.11–13.11 2009

Mateja Gjerkeš Tratar, mag. farm.

Portorož

Kakovost ustvarja razliko

11.11–13.11 2009

Prim. Weber Vladimir, dr. med.

Portorož

4. kongres ginekologov in porodničarjev Slovenije

Ljubljana

3. mednarodna konfereca o kakovosti in akreditaciji med. laboratorijev

Mag. Krivec Krašovec Štefka, mag. farm., spec.
26.11.2009
med. biok.

Pogovor je srce odnosa, žal pa je ovir za izpolnjujoč pogovor
mnogo. Veliko je doseženo, če manj govorimo in več poslušamo. Halo, ali me tam zunaj kdo sliši? Podobni občutki rasejo v
nas tudi tedaj, kadar želimo s kom podeliti svojo misel, kakšno
izkušnjo ali morda zgolj preprosto šalo. Kmalu pa razočarano
ugotovimo, da drugi sploh ni slišal, kaj mu sporočamo. Pogosta
ovira dobrega poslušanja je, da se prepuščamo 'branju misli'
tako, da presojamo namere in vzgibe drugih ljudi. Posledica
tega je zgrešen namen, bistvo sporočila, ki ga je drugi želel
podeliti z nami. Pravilno poslušanje drugega lahko primerjamo
z iskanjem neodkritih koščkov sestavljanke. Vsak delček zase
nam le malo pove o celotni podobi. Če pa bomo znali prisluhniti,
bo prvemu delčku kmalu sledil drugi, tretji ... Počasi se bodo
ti koščki zlivali v bolj jasno in povezano podobo, ki nam bo
približala občutek, kaj pomeni biti nekdo drug. Tako s svojo pozornostjo in potrpežljivostjo gradimo most do sočloveka. Plača,
avto, hrana, dobrine, gneča v mestu, nestrpnost … Kam se vrti
ta svet? Ali je vredno polagati pozornost na te malenkosti? Kdo pa polaga pozornost nanje? Ponavadi tisti, ki so prepolni vsega ali izpraznjeni vsega. Brezposelnost! Stiska! Trpljenje! Malenkosti
odpadejo, ne vidimo jih več. Zaznava realnosti je odvisna od okoliščin, naših osebnih, družbenih.
Malenkost je stvar pogleda. Kaj in zakaj nas nekaj iztiri, priča o naši naravnanosti do življenja nasploh. Kje je sočutje do sočloveka in njegove morebitne stiske, ki se odraža kot trenutna aroganca?
Prevečkrat smo slepi. So malenkosti tako pomembne? Dane so kot učitelji, učitelji naše trdnosti, da
se ne ujamemo v na videz nujne stvari, a po sebi popolnoma nepomembne. Svet teče dalje, z mrzlo
kavo ali brez nje. Človek mora prevzeti odgovornost za svoje življenje, svoje delo, svoje odločitve.
To je pot zrelega človeka, človeka, ki se zaveda človeške neskončne ranljivosti, in ki skuša kazati
sonce v senci, brez dokazovanj, preprosto in prodorno, brez pričakovanj hipnih sprememb. Ni nujno,
da se počasi daleč pride; kdo pa pravi, da je cilj daljava? Da bi bilo leto, ki prihaja na novo, vsem
nam čim bolj prijazno in naklonjeno.
Branka Šket
Oddelek žilne kirurgije
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Delovni jubileji v
oktobru, novembru
in decembru 2009
10 LET
1. Željko Pušnik, Oddelek za otorinolaringologijo in
cervikofacialno kirurgijo
2. Nataša Vodeb, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
3. Maja Zager, Operacijske dvorane
20 LET
1. Romana Aškerc, Lekarna
2. Marija Črepinšek Berlan, Kadrovski referat
3. Matejka Hrastnik, Oddelek za laboratorijsko medicino
4. Boris Pekovšak, Logistika preskrbe
5. Slobodan Racanović, Logistika preskrbe
6. Mihaela Šolinc, Služba za preskrbo s tekstilom

7. Boris Turk, Radiološki oddelek
8. Matej Velenšek, Tehnična služba
9. Iztok Žilavec, Služba zdravstvene nege
30 LET
1. Jožica Belej, Oddelek za otorinolaringologijo in
cervikofacialno kirurgijo
2. Štefka Brezovšek, Služba za preskrbo s tekstilom
3. Jelka Drobež, Ginekološko-porodniški oddelek
4. Katica Golubič, Oddelek za transport in oskrbo
bolnikov
5. Magdalena Kos, Otroški oddelek
6. Mira Mihaljević, Oddelek za transport in oskrbo
bolnikov
7. Cvetka Podvržen, Urgentni oddelek
8. Janja Stojnšek, Dermatovenerološki oddelek
9. Ljiljana Založnik, Oddelek za laboratorijsko medicino
Vsem jubilantom čestitamo!

MEDICINSKA STROKA

Novosti pri presejalnih kužninah
Na zadnji seji KOBO, 10. 9. 2009, smo sprejeli posodobljena
navodila za obvladovanje kolonizacije z večkratno odpornimi
bakterijami. Namen teh navodil je, da bomo uspešno preprečevali prenos večkratno odpornih bakterij na ostale bolnike in
zdravstveno osebje v Splošni bolnišnici Celje.
Še vedno veljajo enaki ukrepi, kot jih upoštevamo že od leta
1997.
1. Standardni ukrepi s poudarkom na razkuževanju rok
2. Poostreni ukrepi kontaktne izolacije
3. Odvzem presejalnih kužnin - NOVOSTI
Pri presejalnih kužninah na ESBL+enterobakterije odvzamemo BRIS ŽRELA LE pri bolnikih, ki so bili med
hospitalizacijo intubirani > 48 ur ali imajo traheostomo,
ostalim brisa žrela NE jemljemo več. Z BRISOM REKTUMA na ESBL+enterobakterije dobimo boljši vzorec kot
z brisom presredka. URIN na ESBL+enterobakterije odvzamemo LE bolnikom s stalnim urinskim katetrom. Pri
bolnikih s kronično rano, preležanino, fistulo ali stomo odvzamemo LE bris rane, preležanine, fistule, stome na
MRSA in NE še brisa kože na MRSA. Ob premestitvah med oddelki NE ponavljamo presejalnih kužnin, pač pa
BRISE NA MRSA in ESBL+enterobakterije ODVZAMEJO NA ODDELKU, kamor je bil bolnik NAJPREJ SPREJET,
in na premestitvenem listu obvezno zabeležijo, kateri brisi so bili odvzeti in kdaj. Ta oddelek je tudi dolžan na
zelenem mikrobiološkem listu napisati, kam bo bolnik premeščen, tako da bodo mikrobiologi poslali kopijo izvida
tudi novemu oddelku.
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¹MRSA
PRESEJALNE KUŽNINE OB
SPREJEMU V BOLNIŠNICO PRI
BOLNIKIH

NOS

PREMEŠČENIH IZ DRUGE
BOLNIŠNICE ALI USTANOVE Z
ZDRAVSTVENO ALI SOCIALNO
OSKRBO (DSO, rehabilitacijski centri)
HOSPITALIZIRANIH > 2 DNI V
ZADNJEM LETU
MRSA ALI ESBL POZITIVNIH, ČE JE
OD ZADNJEGA POZITIVNEGA BRISA
MINILO > 3 LETA

³VRE

²ESBL+enterobakterije

ŽRELO

KOŽA

+

+
samo aspirat
traheje, če je
intubiran ali
traheotomiran

+
+

REKTUM

ŽRELO

URIN

BLATO

samo aspirat
traheje, če je če ima urinski
intubiran ali
kateter
traheoto-miran

*+

+

+

+

+

+

-

če ima urinski
kateter

-

+

+

+

-

če ima urinski
kateter

-

+

-

+

-

°S KRONIČNO RANO, PRELEŽANINO,
FISTULO, STOMO

+

+

IZ DRŽAV, KI SO HIPERENDEMSKE
ZA MRSA (Irska, Velika Britanija,
Portugalska, Italija, Romunija, Bolgarija,
Grčija, Hrvaška)

rane,
preležanine,
fistule,
stome

+

+

+

če ima urinski
kateter
če ima urinski
kateter

-

+

°brisa kože na MRSA ne jemljemo
¹proti meticilinu odporen Stapylococcus aureus
²beta laktamaze z razširjenim spektrom delovanja (angl. Extended spectrum beta lactamases)
³proti vankomicinu odporen enterokok
*premestitve iz UKC LJ

ESBL+ENTEROBAKTERIJE

MRSA

VRE

¹MRSA
PRESEJALNE KUŽNINE PRI POSEBNI
SKUPINI BOLNIKOV
OB SPREJEMU IN ODPUSTU V OIIM,
EIT,TIN, nevroIN (ob premestitvi iz EIT-a v TIN
zadoščajo presejalne kužnine, odvzete v EIT-u
na dan premestitve)” OB PREMEŠČANJU
MED ODDELKI ZNOTRAJ BOLNIŠNICE (če
je bil hospitaliziran na odd. >48 ur)
ČE SO BILI > 48 UR SOLEŽEČI Z MRSA,
ESBL ALI VRE POZITIVNIM BOLNIKOM
ZDRAVSTVENEMU OSEBJU OB
EPIDEMIJI MRSA ALI ESBL - INDIKACIJO
DOLOČI ZOBO

NOS

+

ŽRELO
+
samo aspirat
traheje, če je
intubiran ali
traheoto-miran

+

+
samo aspirat
traheje, če je
intubiran ali
traheoto-miran

+

+

²ESBL+enterobakterije
KOŽA

+

REKTUM

+

+

+

+

+

ŽRELO
samo aspirat
traheje, če je
intubiran ali
traheoto-miran
samo aspirat
traheje, če je
intubiran ali
traheoto-miran
-

³VRE
URIN

BLATO

če ima
urinski
kateter

-

če ima
urinski
kateter

+

-

+

»Ob poslabšani epidemiološki situaciji v intenzivnih enotah jemljemo kontrolne presejalne brise na 1-2
tedna.
Presejalne kužnine odvzamemo najkasneje 48 ur po sprejemu bolnika v ustanovo.
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Katere nadzorne kužnine odvzamemo?
MRSA:
- bris nosu,
- bris žrela,
- bris kože,
- bris rane – v tem primeru ne jemljemo brisa kože na MRSA,
- aspirat traheje (intubirani ali traheotomirani bolniki) - v tem primeru ne jemljemo brisa žrela.
V OIIM in EIT odkrivamo MRSA iz nadzornih vzorcev s pomočjo metode RT-PCR. Za preiskavo sta najbolj primerna
vzorca bris nosu in bris kože, ki ju odvzamemo kot ločena v transportno gojišče brez oglja, laboratorij pa ju združi v
skupen vzorec.
ESBL+ENTEROBAKTERIJE:
- bris rektuma,
- urin iz stalnega urinskega katetra,
- bris žrela ali aspirat traheje pri bolnikih, ki so bili med to hospitalizacijo intubirani ali imajo traheostomo.
VRE:
- blato.
OBVEŠČANJE
Informacijo o kolonizaciji z MRSA, ESBL+ enterobakterijo ali VRE je treba obvezno sporočiti ustanovi, v katero premeščamo koloniziranega bolnika na nadaljnje zdravljenje, kakor tudi oddelku, kamor premeščamo koloniziranega bolnika
oz. kjer bo opravil določeno preiskavo.
Kolonizacija z MRSA, ESBL+ enterobakterijo ali VRE mora biti zabeležena med odpustnimi diagnozami z ustrezno šifro.
U80.1: agens odporen proti meticilinu (okužba ali kolonizacija z Methicilin resistant Staphylococcus aureus MRSA)
U81.0: agens odporen proti vankomicinu (okužba ali kolonizacija z Vancomicin resistant Enterococcus spp. - VRE)
U88: agens odporen proti več antibiotikom (okužba ali kolonizacija z Extended spectrum beta
lactamases+Enterobacteriaceae- ESBL+enterobakterije)
U89.8: agens odporen proti posameznemu drugemu opredeljenemu antibiotiku - imipenem, meropenem, ertapenem
(okužba ali kolonizacija s Pseudomonas spp., Acinetobacter spp.)
Za uspešno obvladovanje kolonizacije z večkratno odpornimi bakterijami moramo imeti izpolnjene določene delovne pogoje:
• možnost namestitve koloniziranega bolnika v enoposteljni sobi
ali kohortno v sobi z drugimi bolniki, pri čemer mora biti najmanjša razdalja med bolniškimi posteljami najmanj 1,5 metra;
bolnika, koloniziranega z VRE pa namestimo v sobo z lastnimi
sanitarijami;
• razkužilo za roke ob vsakem bolniku;
• varovalna oprema ob bolniku;
• material za enkratno uporabo in pripomočki za večkratno uporabo, ki se uporabljajo samo za enega bolnika;
• za koloniziranega bolnika naj skrbijo samo vnaprej določene
osebe;
• redno izobraževanje in nadzor.
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Aleksandra Krznar, dr. med.
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Splošna bolnišnica Celje

Prikaz posterja, ki je bil
predstavljen na 6. hrvaškem
kongresu o infekcijskih boleznih od
24. do 27. oktobra 2009 v Šibeniku
bolniku. Naš namen je bil ugotoviti, ali so potrebni brisi žrela
na MRSA in ESBL+enterobakterije.
NAŠE IZKUŠNJE Z MRSA IN
ESBL+ENTEROBAKTERIJAMI V OBDOBJU PRVIH
ŠTIRIH MESECEV LETOŠNJEGA LETA
A. Krznar¹, G. Lešničar¹, T. Žohar Čretnik², A. Petrovec
Koščak¹, M. Hrastnik¹
¹Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Splošna
bolnišnica Celje
²Laboratorij za medicinsko mikrobiologijo, Zavod za zdravstveno
varstvo Celje

Uvod:
V Splošni bolnišnici Celje spremljamo naseljenost bolnikov
z večkratno odpornimi bakterijami že od leta 1997. Takrat
smo začeli jemati presejalne kužnine na meticilin rezistentni
Staphylococcus aureus (MRSA), od leta 2006 pa še na
enterobakterije, ki izločajo beta laktamaze razširjenega
spektra (ESBL+enterobakterije).
V Splošni bolnišnici Celje imamo 733 standardnih postelj oz.
742 standardnih postelj v mesecu aprilu 2009. V obdobju 1.
1. do 30. 4. 2009 smo sprejeli12960 bolnikov. Presejalne
kužnine smo odvzeli pri 1152 bolnikih, to je pri 9 % bolnikov.
Imamo pisna navodila, ki opredeljujejo kriterije za možno
naseljenost bolnikov z večkratno odpornimi bakterijami.
Metode:
Uporabljamo brise v transportnem gojišču za nos, žrelo
in kožo v primeru iskanja MRSA ter za žrelo in rektum v
primeru iskanja ESBL+enterobakterij.
Vprašali smo se o smiselnosti jemanja 5 brisov pri enem

Rezultati:
Naseljenost z MRSA smo odkrili pri 20 bolnikih. 4 so imeli
pozitivne samo brise žrela, medtem ko so bili pri njih brisi
nosu in kože negativni. Če bi jemali samo brise nosu in
kože na MRSA, bi izgubili 20 % bolnikov.
Naseljenost z ESBL+enterobakterijami smo odkrili pri 157
bolnikih. Le 2 bolnika sta imela pozitivna samo brisa žrela
in negativna brisa rektuma. Če bi jemali samo bris rektuma
na ESBL+enterobakterije, bi izgubili le 1,2 % bolnikov.
Ugotovili smo, da je smiselno jemati brise nosu, žrela in
kože na MRSA ter brise rektuma na ESBL+enterobakterije.
Med ESBL+enterobakterijami prevladuje Escherichia coli
(E. coli), sledi Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae), po
1 primer pa smo izolirali Proteus mirabilis, Enterobacter
cloacae, Citrobacter farmeri, Citrobacter amalonaticus,
Pantoea spp. Med kliničnimi vzorci smo iz hemokultur
izolirali enkrat E. coli in enkrat K. pneumoniae.
Pri 80 % bolnikov smo ugotovili naseljenost z večkratno
odpornimi bakterijami ob sprejemu v našo bolnišnico ali pa
so bili znani nosilci od prej, 20 % bolnikov pa smo z večkratno
odpornimi bakterijami (MRSA ali ESBL+enterobakterijami)
naselili v naši bolnišnici kljub temu, da izvajamo ustrezne
ukrepe.
VEÈKRATNO ODPORNE BAKTERIJE
30,5

4,0

4,0
11,0

MRSA
E.coli
K.pneumoniae
E.coli+K.pneumoniae
ostale

50,5

Zaključek:
Tudi v bodoče bomo jemali presejalne kužnine kože, nosu
in žrela na MRSA. Z opravljeno analizo smo ugotovili,
da zadošča odvzem samo ene presejalne kužnine na
ESBL+enterobakterije, to je bris rektuma.
Še naprej se bomo trudili, da bi omejili naseljenost bolnikov
z večkratno odpornimi bakterijami.
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ZDRAVSTVENA NEGA

Čestitke
Glavno sestro Hematoonkološkega oddelka, Dragico Šepetavc, so številni bralci revije Zdravje – zagotovo so bili med
njimi predvsem bolniki iz naše bolnišnice – pred dvema
mesecema v akciji Najsrčnejša medicinska sestra nominirali med deset najbolj požrtvovalnih in srčnih medicinskih
sester v Sloveniji.
Naši sestri Dragici po tej poti iskreno čestitamo k nominaciji
in ji sporočamo, da smo ponosni nanjo, in da v njej vidimo
svetal strokovni in človeški zgled. Želimo ji lepe praznike, v
novem letu – njenem že 37. v SB Celje – pa obilo zdravja,
miru in sreče v krogu družine in dveh, letos rojenih vnučkov.
Sestre in »bratje« z oddelka

Ob upokojitvi Milice Markovič,
glavne medicinske sestre                               
ginekološko porodniškega
oddelka
Gospa Milica Markovič se je rodila leta 1949 v Žalcu. Po
opravljeni maturi na I. gimnaziji v Celju se je vpisala na
Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani in septembra
1970 diplomirala.
Po zaključenem pripravništvu in strokovnem izpitu se je
zaposlila na Ginekološko porodniškem oddelku Splošne
bolnišnice Celje. Sprva je opravljala delo medicinske sestre
na negovalnem oddelku in delo medicinske sestre instrumentarke. Bila je tudi vodilna medicinska sestra na odseku za patološko nosečnost. Leta 1972 je prevzela delovno
mesto glavne medicinske sestre Ginekološko porodniškega
oddelka.

Milica Markovič
Po 39 letih je svojo poklicno pot sklenila naša sodelavka,
sestra Milica.
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Svoje delo je ves čas opravljala kakovostno in odgovorno. Nekaj let je bila tudi glavna medicinska sestra TOZD-a
Center za varstvo žena. Leta 1989 je uspešno opravljala
naloge v. d. glavne medicinske sestre TOZD-a Bolnišnica.
Šest let je bila svetovalka za zdravstveno nego. Od leta
2000 do upokojitve je bila koordinatorka za zdravstveno
nego za področje ginekologije in porodništva.

Splošna bolnišnica Celje
Bila je nosilka številnih projektov, sprememb in izboljšav, tako na Ginekološko
porodniškem oddelku, kakor tudi v naši
bolnišnici.
Imela je jasno vizijo o pomembnosti zdravstvene nege, vztrajnost in sposobnost
dobreorganizacije.Veliko pozornost je namenjala izobraževanju, razvoju in vrednotam zdravstvene nege. Vedno je poudarjala široko znanje medicinskih sester ter
etičen in human odnos do bolnikov. Bila
je tudi med pobudnicami dokumentiranja
zdravstvene nege in negovalne dokumentacije. Ob svojem delu je pridobila ogromno izkušenj, ki jih je delila z nami.
Bila mentorica številnim medicinskim sestram. Imela je številna predavanja o etiki,
odnosu do bolnika in komunikaciji. Pripravljena je bila prisluhniti sodelavcem in
svetovati.
Poudarjala je pomen dobrega timskega
dela in sodelovanja.
Z doslednim in predanim delom je prispevala velik delež k razvoju zdravstvene
in babiške nege na oddelku, kakor tudi k
prepoznavanju Ginekološko porodniškega
oddelka.
Ob tej prelomnici v življenju ji želimo trdnega zdravja in dobrega počutja. Naj bo
vsak dan lep in izpolnjen z aktivnostmi, za
katere do sedaj ni imela časa.
Ob slovesu se ji za dolgoletno delo, trud in
zvestobo iskreno zahvaljujem.
Marija Šišmanovič, dipl. m. s.
Ginekološko porodniški oddelek

Novo leto naj prinese vam darila, ki življenje bodo vam obogatila:
ljubezen, srečo, zdravje, blagostanje,in uresničene vse vaše sanje!
Srečno 2010!
kolektiv Očesnega oddelka

Novo leto je topel stisk tvoje in moje dlani.
Novo leto je tista pesem, ki vsem enako zveni.
Novo leto je gaz še neutrte poti.

Srečno vam želi
kolektiv Kardiološkega oddelka
Srečno Vam želi
Kolektiv kardiološkega oddelka.

Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ni v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi,
in če imaš nekoga rad.
Sladko, prijazno in z rožicami
posuto leto 2010 vam želi kolektiv
dermatovenerološkega oddelka
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Učna delavnica
»UMETNA VENTILACIJA«
Zaposleni v zdravstveni negi v enotah intenzivne terapije
se pri svojem vsakodnevnem delu srečujemo z bolniki, ki
so umetno predihavani. To pomeni delo z bolniki, ki imajo
vstavljen endotrahealni tubus ali endotrahealno kanilo in so
priključeni na aparat za umetno dihanje - ventilator. Tako
medicinska sestra kot zdravstveni tehnik morata osvojiti
obširna znanja za delo v intenzivni terapiji. Prav področje
umetne ventilacije je tisto, s katerim se najprej srečamo
zaposleni v intenzivni terapiji in terja od nas brezhibno
znanje. Prav zato smo se v strokovni sekciji (Sekcija MS
in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji)
odločili, da organiziramo na to temo enodnevno učno
delavnico, ki je namenjena zaposlenim v vseh intenzivnih
terapijah (kirurški, internistični, respiratorni, otroški…).
Učna delavnica je bila 22. 10. 2009 v prostorih Medicotehne
v Ljubljani, kjer smo imeli na razpolago aparate za umetno
predihavanje - ventilatorje (zagotovljen potreben priklop
za kisik, zrak, za delovanje aparatur), lutko, aspirator … in
vse ostale pripomočke, da je lahko potekal praktičen prikaz
posameznih tem učne delavnice.
Udeležence je v uvodu pozdravila predsednica strokovne
sekcije Asja Jaklič.

Nastavljene vrednosti je potrebno ob vsaki spremembi
znova optimalno prilagoditi bolnikovim potrebam. Ob koncu
je poudaril, da skrbno osebje lahko z dobrim opazovanjem
in nego, zlasti s higieno ustne votline in z dvignjenim
vzglavjem preprečuje zaplete umetnega predihavanja in ga
tako omeji na najkrajši možen čas.
Alarmi med ventilacijo - Bojan Bazelj (Medicotehna
d.o.o.). Udeležence je seznanil z alarmi med umetno
ventilacijo, kakšni so lahko vzroki in odpravljanje le-teh. Z
ustrezno pripravo ventilatorja in vzdrževanjem prehodnosti
umetne dihalne poti je možno zmanjšati število nekaterih
alarmov.

Romana Jokič, Biserka Lipovšek: Prikaz filma o aspiraciji

Asja Jaklič med predavanjem o VAP
Najprej je Bojan Bazelj (Medicotehna d.o.o.) predstavil
Zgodovinski razvoj umetne ventilacije in njenih
pripomočkov vse od primitivne palčke iz trsa do današnjih
sodobnih aparatov za umetno ventilacijo.
Načini umetne ventilacije in komplikacije umetne
ventilacije - asist. mag. Tomaž Jurca, dr. med., specialist
infektologije (UKC Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni
in vročinska stanja, intenzivna terapija). Pojasnil je načine
in zaplete umetne ventilacije bolnika. Poudaril je izreden
pomen natančnega opazovanja bolnika na umetni ventilaciji.
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Neinvazivna mehanska ventilacija (NIMV) s čelado
in z masko - Branka Makarovič, dipl. m. s., in Ljubica
Novak, dipl. fiziot. (Splošna bolnišnica Novo mesto, odsek
interne intenzivne medicine). NIMV s čelado in masko
je neinvazivni način predihavanja bolnika. Kolegici sta
predstavili njihove dolgoletne izkušnje s tovrstno obliko
predihavanja. Za obvladovanje neinvazivne mehanske
ventilacije sta potrebna tako znanje kot razumevanje
načinov predihavanja ter pravilna izbira in namestitev
čelade ali maske. Kolegici sta tudi praktično (s pomočjo
kolega, ki je igral vlogo bolnika), prikazali NIMV s pomočjo
čelade in maske.
Aspiracija dihalnih poti: zaprti/ odprti sistem - Biserka
Lipovšek, dipl. m. s., Romana Jokič, dipl. m. s.( Splošna
bolnišnica Celje, EIMOS). Pri bolnikih, ki so umetno
ventilirani, je potrebno čiščenje dihalnih poti. Poznamo
zaprti ali odprti sistem aspiracije. Predstavljeno je bilo,
katere pripomočke potrebujemo za oba načina aspiracije,
zapleti in posebnosti traheobronhialne aspiracije ter kakšne
so prednosti zaprtega / odprtega sistema aspiracije.
Oba načina aspiracije sta bila prikazana praktično s
pomočjo lutke, ki je bila priključena na aparat za umetno
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predihavanje. Ob koncu je bil prikazan še film o prednostih
zaprte aspiracije pred odprto: prikaz aspiracije na prašičjih
pljučih, kjer smo lahko zelo nazorno videli, kaj se dogaja s
pljuči med obema načinoma aspiracije.
Vlaženje (aktivno/pasivno) in aplikacija inhalacij;
Borislava Ivanovič, dipl.m.s.(UKC Ljubljana, KO za kirurgijo
srca in ožilja). Predstavljen je bil pomen vlaženja dihalnih
poti in aplikacija inhalacij. Opisana je bila anatomija in
fiziologija dihalnih poti ter mukuciliaren transport (obramba
dihalnih poti). Povedano je bilo, kako se ovlaži in ogreje
zrak pri spontanem dihanju in kaj se dogaja po intubaciji
bolnika. Z aplikacijo inhalacij želimo bolniku ovlažiti
sluznico dihalnih poti, omehčati sekret v njegovih dihalih in
mu olajšati izkašljevanje/ aspiracijo sekreta.

Branka Makarovič, Ljubica Novak, NIMV.
Foto vseh slik: Simona Lončar
Higiensko vzdrževanje pripomočkov za umetno
ventilacijo - Dragica Emedži, dipl. m. s. (UKC Ljubljana,
CIT). Higiena in vzdrževanje pripomočkov za umetno
predihavanje sta večplasten proces, ki zahteva celovit
pristop in skrb za bolnike s tveganjem za nastanek
pljučnice, povezane z mehanskim predihavanjem. Potrebno
je razumevanje dejavnikov tveganja in znanja številnih
intervencij zdravstvene nege za preprečevanje okužbe.
VAP – preventivne aktivnosti zdravstvene nege - Asja
Jaklič, dipl. m. s. (UKC Ljubljana, Klinika za infekcijske
bolezni in vročinska stanja, intenzivna terapija). Pljučnica,
povezana z mehanskim predihavanjem ali VAP – Ventilatory
Associated Pneumonia je okužba spodnjih dihalnih poti,
ki se začne v 48 urah po intubaciji oz. traheostomiji.
Je najpogostejši zaplet za bolnike, ki so sprejeti v enoto
intenzivne terapije. VAP podaljša trajanje mehanskega
predihavanja, čas zdravljenja v intenzivni terapiji, kar
pomeni tudi veliko finančno breme. Predstavljeni so bili
vsi preprečevalni ukrepi s poudarkom na aktivnostih ZN,
s katerimi lahko zmanjšamo in tudi preprečimo nastanek
VAP. MS/ZT lahko veliko pripomoreta k zmanjševanju VAP
s pravilnim položajem bolnika in njegovo redno ustno nego
z antiseptičnimi sredstvi (klorheksidin). Priporočeno je
dvignjeno vzglavje za 30 - 45 ° pri bolnikih, ki so mehansko
predihavani, in se hranijo po nazogastrični sondi. K
preprečevanju VAP pripomorejo tudi endotrahealni tubusi s
kontinuirano subglotično aspiracijo.

Zdravstvena nega mehansko predihavanega bolnika Vera Kodila, dipl. m. s. (UKC Ljubljana, CIT). Zelo nazorno
in izčrpno so bile predstavljene vse naloge in vloga
MS in ZT pri bolniku na umetni ventilaciji. Za uspešno
zdravljenje je pomemben multidisciplinaren pristop, ki
prinese želen, za bolnika ugoden izid zdravljenja. Ob
koncu je bila predstavljena še knjiga, ki jo je napisala Vera
Kodila: Osnovni vodnik po kirurški enoti intenzivnega
zdravljenja, priročnik za MS in ZT. Priročnik je nastajal iz
prakse za prakso na podlagi dolgoletnih strokovnih izkušenj
in pedagoškega dela kolegice. Vsem, ki smo zaposleni
v intenzivnih terapijah, predstavlja izjemno dragocen
pripomoček pri našem delu, napisan v slovenskem jeziku.
Odvajanje bolnika od mehanske ventilacije - Dejan
Doberšek, dipl. zn. (Bolnišnica Golnik, intenzivna terapija).
Odvajanje od ventilatorja lahko označimo tudi z drugimi
izrazi: odstavljanje od ventilatorja, prevajanje bolnika na
spontano dihanje, odklapljanje od ventilatorja… Gre za
proces postopnega prenehanja ventilacijske podpore, ki
ga moramo razlikovati od ekstubacije. V času mehanske
ventilacije in v procesu odvajanja od ventilacije je zelo
pomembna timska obravnava bolnika, v kateri ima
pomembno vlogo zdravstvena nega.
Učno delavnico so zaključili zaposleni serviserji podjetja
Medicotehna, ki so udeležencem predstavili kalibracijo
ventilatorja in delovanje vlažilca.
Udeleženci so učno delavnico zaključili s sklepi, da
mora imeti medicinska sestra, ki oskrbuje bolnika na
umetni ventilaciji, zelo široko znanje, obravnava mora biti
kompleksna in individualna glede na bolnikove potrebe
in probleme. Nedvomno mora vsak zaposleni slediti
napredku stroke. Za pridobivanje znanja, ki je potrebno
MS in ZT v enotah intenzivne terapije, je potrebno nenehno
vseživljenjsko izobraževanje. Prav učne delavnice so
prava izbira za širjenje teoretičnega in praktičnega znanja,
obenem pa velik vir izmenjave izkušenj med zaposlenimi.
Zato učne delavnice še sledijo …
Biserka Lipovšek, dipl. m. s.
Odsek intenzivne medicine operativnih strok

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvez med nami,
da gre po svetu - rama ob rami svetloba z nami.
(T. Pavček)
VSE DOBRO V LETU 2010 VAM ŽELIJO
SODELAVKE IN SODELAVCI
URGENTNEGA CENTRA!
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Učilnica zdravstvene nege
Pa smo jo dočakali, »učilnico zdravstvene nege«, namreč.
Ideja za preureditev bivše internistične garderobe v učilnico, kjer bi lahko utrjevali znanje in predvsem izpopolnjevali
naše veščine in spretnosti, se je porodila ob selitvi garderobnih omaric v centralno garderobo.

Nova učilnica

»Ančka« je dobila svojo posteljo
Ob vsakokratni pripravi tečajev Temeljni postopki oživljanja
in delavnic za izvedbo zahtevnejših postopkov v zdravstveni negi smo bili postavljeni pred vprašanje, kje naj to izvedemo. Pomagali smo si s sejno sobo internih oddelkov, ki je
za te namene veliko premajhna. Predavalnica je velikokrat
zasedena in zaradi svoje velikosti neprimerna za izvedbo
delavnic. Problem je bil pri shranjevanju »Ančke« in vseh
potrebnih pripomočkov, ki smo jih selili iz enega prostora v
drugega. Pogoste selitve resnično niso imele blagodejnega
vpliva na pripomočke za učenje, še manj pa na izvajalce.
»Ančka« je dobila svojo posteljo
Prostor je deloval temačno in sila neugledno, vendar nam je
uspelo s pomočjo naših delavcev izpeljati »misijo nemogoče«. Sedanja podoba sije v barvah in pozitivni energiji, kar v
veliki meri pripomore k optimalnemu sprejemanju znanja in
veščin. Učilnica je sestavljena iz dveh delov. V manjši sobi
imamo posteljo, na kateri »Ančka« v miru počiva v pričakovanju novih vedoželjnih udeležencev tečajev in delavnic.
Vsi pripomočki so shranjeni v namenskih omarah. To je seveda veliko olajšanje za izvajalce delavnic in tečajev, ki jim
sedaj ni treba vsakokrat »tovoriti vrečk« ali vozičkov s potrebnimi pripomočki. Večji prostor lahko sprejme 32 udeležencev. Imamo tudi ustrezno tehnično opremo, ki omogoča
dobro izvedbo teoretičnega dela tečajev in delavnic.
Pri izbiri barv smo bili precej pogumni. Začelo se je pri barvi
tal, za katera smo menili, da morajo biti sončna, in prav zaradi tega imamo rumena. Nadaljevali smo s stoli, za katere
smo si rekli, da naj bodo oranžni in zeleni.
V učilnici se je v kratkem času zvrstilo že precejšnje šte-
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vilo tečajev in delavnic. Za prihodnje leto načrtujemo veliko raznovrstnih tem. Želimo si, da bi naša učilnica postala
središče za nabiranje novega znanja, spretnosti in veščin
za vse zaposlene v zdravstveni negi. Da pa se nam bodo
želje uresničile, smo predvideli še nabavo manjkajočih lutk
in ostalih negovalnih pripomočkov.
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.
Področje zdravstvene nege

Življenje je kot reka,
ki nam prinaša in odnaša stvari, ne ozirajoč se na
nas.
Zato ne smemo živeti samo za jutrišnji,
temveč predvsem za današnji dan in ne čakati velikih
dogodkov, ki bi nam prinesli srečo.
Veselimo se majhnih stvari in kratkih, vendar lepih
in bogatih trenutkov ter upanj, ki nam popestrijo
vsak nov dan.
Upanje je nekaj mehkega, kar se spusti na dušo in
zapoje melodijo brez besed ter nikoli ne obmolkne.
Naj bo leto, ki prihaja, polno uspehov,
sreče in zadovoljstva!

Kolektiv Oddelka za angiologijo, endokrinologijo
in revmatologijo
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ZAHVALE

Vtisi z delovne prakse
Na delovni praksi sem se imel zelo lepo… Bilo je zelo delovno, kar je meni zelo všeč, ker ne maram nedela in malomarnosti do poklica, sploh pa takšnega (v bolnišnici). V tem tednu sem se naučil ogromno stvari, za kar so seveda »krive«
medicinske sestre. Od začetka me je bilo kar pošteno strah, saj smo bili »premalo« informirani o delovni praksi nasploh.
Ampak strah je izginil prvi dan takoj, ko sem prispel na oddelek. Spoznal sem absolutno najbolj prijazno osebje v bolnišnici.
Zakaj?! Lepo in prijazno ste me sprejeli, se takoj predstavili in odšli »veselo na delo«. Pohvalil bi vse sestre, s katerimi sem
sodeloval ta teden in se zahvalil vsem zaposlenim na oddelku za potrpežljivost in strpnost, za novo pridobljeno znanje in
za prijetno sodelovanje. Veliko sem se naučil o golenjih razjedah, luskavici in o raznih izpuščajih, nasploh pa o koži. Vesel
sem tudi, da sem spoznal PRAVO DELO v bolnišnici. Hvala za vse!
Prepis vtisov Jerneja Škegra, dijaka 3. b razreda Srednje zdravstvene šole Celje o delovni praksi,
ki jo je opravljal na Dermatovenerološkem oddelku

SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Dijaki in študentje, starejši od
18 let, naj poskrbijo, če tega še
niso storili, za ureditev svojega
obveznega zdravstvenega
zavarovanja
V skladu z Zakonom o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(v nadaljevanju: zakon) je otrok obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta,
če ni sam zavarovanec, po tej starosti
pa, če se šola in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega
26. leta starosti.
Zato morajo dijaki in študentje, ki so
dopolnili 18 let in so mlajši od 26 let,
ob začetku novega šolskega leta dokazati izpolnjevanje pogoja za vključitev v
obvezno zdravstveno zavarovanje kot
družinski člani, in sicer s potrdilom, da

se šolajo. To storijo tako, da potrdilo o
šolanju predložijo zavezancu za prijavo
(na primer delodajalcu starša, po katerem so vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje). Na podlagi potrdila
o šolanju, katerega nato zavezanec
za prijavo predloži na pristojno območno enoto Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, velja obvezno
zdravstveno zavarovanje za čas, ki je
naveden v potrdilu o šolanju, oziroma
dokler ima oseba status šolajoče se
osebe, vendar najdlje do dopolnjenega
26. leta starosti. Nato je treba za ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja predložiti novo potrdilo o šolanju
(če oseba nadaljuje šolanje v novem

šolskem letu) ali pa se oseba vključi v
obvezno zdravstveno zavarovanje po
drugi zavarovalni podlagi (na primer,
ko dopolni 26 let). Potrdilo o šolanju je
treba predložiti za vse osebe med 18.
in 26. letom, ki se šolajo.
Če je zavarovana oseba zaključila šolanje oz. izgubila status študenta ali
je starejša od 26 let, ne izpolnjuje več
pogojev za zavarovanje kot družinski
član. V tem primeru se mora prijaviti v
zavarovanje po eni od točk 15. člena
zakona, in sicer po tisti, za katero izpolnjuje pogoje. Najpogosteje izpolnjuje
oseba, ki ne more biti več zavarovana
kot družinski član, pogoje za zavarova-
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nje po 20. ali 21. točki 15. člena zakona, vendar pod pogojem, da ni zavarovana iz drugega naslova (na primer,
da ni v delovnem razmerju, samostojni
podjetnik posameznik itd.). V prvem
primeru (20. točka 15. člena zakona) je
zavarovana oseba sama zavezana za
plačilo prispevkov, zavarovanje pa si
uredi pri katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS. Obstaja pa tudi možnost
vključitve v obvezno zdravstveno zava-

rovanje v občini, pristojni po kraju stalnega prebivališča zavarovane osebe
(21. točka 15. člena zakona), če oseba
sama ali skupaj z družinskimi člani, s
katerimi živi v skupnem gospodinjstvu,
ne presega cenzusa za zavarovanje
po tej podlagi, kar v postopku ugotavlja
pristojna občina.

šolanja ali med pavziranjem pa priporočamo, da si oseba uredi tudi svoje
dopolnilno zdravstveno zavarovanje za
razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno
zavarovanje ne krije v celoti (storitve
iz 2. do 6. točke prvega odstavka 23.
člena zakona), in sicer pri eni od zavarovalnic, ki takšno zavarovanje ponuja
V obeh primerih (20. in 21. točka 15. (vir:ZZZS).
člena zakona) oziroma po zaključku
Kadrovska služba

ŠALE
NOVO LETO
Na Silvestrovo sta zaradi nepazljivosti enega od voznikov v križišču
trčila dva avtomobila. Na kraj se je
pripeljal policist in vzel v roke beležko. Povzročitelj nesreče se je razburil nad njim:
»Kaj pa … hik … delate tukaj … hik?
Ali … hik ... za novo leto … hik … še
trčiti ne smem?«
NESREČA
Blondinki se pogovarjata in ena
reče:
»Ali veš, da bo letos novo leto na
petek?«
»Uh, samo da ne bo trinajstega!«
SPRAVA
Nekoč nerazdružljiva prijatelja Stanko in Miha sta se srečala pred novim
letom.
»Podajva si roke in spijva kozarček
ter bodiva prijatelja kot nekoč!« je
predlagal Stanko.
»Prav« je rekel Miha.
»V novem letu ti želim vse tisto, kar
ti želiš meni...«
»Že spet začenjaš!« se je razjezil
Miha.
GROZNO
Kako je bilo kaj na prvem zmenku z
novim fantom?
»Grozno! Pripeljal se je z Rolls-Roycem iz leta 1945!«
»To je pa zelo drag avto! In kaj ti ni
bilo všeč?«
»On je prvi lastnik!«
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Življenje je potovanje,
za katerega nihče ne dobi zemljevida.
Vsakdo potuje po svoje in si sproti riše svoj zemljevid.
Vsaka risba je nov smerokaz za vse,
ki hodimo po čudovitih poteh življenja.
2010 naj bo pot dobre volje, ljubezni in zdravja.
Vam želi mag. Kragelj s sodelavci!

TEKMOVANJE
V vesolju se je že od nekdaj bil boj
med Američani in Rusi. Nekega dne
je predsednik uprave NASA poklical
ameriškega predsednika in mu dejal:
»Ugotovili smo, da Rusi barvajo
Luno v rdečo barvo. Že četrtino so
jo prebarvali!«
»Nič zato!« je rekel predsednik.
»Kar naj jo barvajo še naprej.«
Čez nekaj dni je predsednik uprave
NASA ponovno poklical ameriškega
predsednika:
»Ugotovili smo, da so Rusi pobarvali
že polovico Lune v rdečo barvo.«
»Nič zato. Kar naj barvajo še naprej!« je spet dejal predsednik.
Ko ga je predsednik uprave NASA
poklical že tretjič in povedal, da so
Rusi z rdečo barvo pobarvali že tri
četrtine Lune je ameriški predsednik
ukazal:

»No, zdaj pa poletite na Luno, s seboj vzemite belo barvo in na rdečo
Lunino podlago napišite: Coca Cola.«
MESEČNIK
Mož vstane s postelje in se z iztegnjenimi rokami napoti proti izhodu
iz spalnice.
»Nikar ne igraj mesečnika!« se oglasi žena. »Gospodinjsko pomočnico
sem že napodila!«
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Jezikovni kotiček

Napačna raba besed
V vsakdanjem sporočanju in tudi v
strokovnih besedilih pogosto naletimo
na napačno rabo nekaterih besed,
ki se je že tako razširila in uveljavila,
da je sploh ne zaznamo kot napačno,
ampak jo kar nekritično sprejmemo in
uporabljamo tudi sami. Eden od takih
zelo značilnih primerov je »preko«
(ali skrajšana oblika »prek«). Slovar
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)
pravi, da »se preko uporablja:
1. za izražanje gibanja ali smeri na
drugo stran a) nad čim: gledala je preko
glav; veter žene oblake preko gor;
skočiti preko ograje b) povprek po čem:
preko ceste so zavalili hlod; zvezde se
pomikajo preko neba / pomesti preko
praga / obesiti torbo preko rame c)
po površini: potegniti tančico preko
obraza; voda se razlije preko travnikov
č) skozi kaj: korakati preko gozda;
potovati v Zagreb preko Novega mesta
/ prerezati preko srede // za izražanje
stanja: nositi srajco preko hlač; most
preko potoka / stanuje preko ceste

nesklonljivim izrazom količine: pot je
dolga preko pet kilometrov; ima preko
šestdeset let / publ. razprava je šla
preko začrtanega okvira; njegovo
znanje ne sega preko osemletke«
Danes lahko vsak dan slišimo ali
preberemo v medijih, da npr. neko stvar
naročimo »preko« interneta, da smo
dobili sporočilo »preko« elektronske
pošte, da smo z nekom govorili »preko«
telefona in podobno. Nobeden od
zgoraj navedenih pomenov besede
»preko« te rabe ne opravičuje. Če smo
včasih dobivali pisma po pošti, potem
ni razloga, da ne bi tako prihajala tudi
elektronska sporočila, in če smo včasih
govorili po telefonu, poslušali glasbo
po radiu in gledali oddajo po televiziji,
ni nobenega razloga, da ne bi tudi
naročali npr. knjig po internetu. SSKJ
namreč med mnogimi pomeni, ki jih
ima predlog »po«, navaja tudi njegovo
rabo za izražanje sredstva oziroma
posrednika (poslati po kurirju, priti po
železnici …)

2. za izražanje časa, v katerem se kaj Zakaj prihaja do tega, da besedam
godi: kavarna je preko dneva zaprta; pripisujemo pomene, ki jih nimajo?
Eden od razlogov je gotovo vpliv tujih
preko zime se zemlja spočije
jezikov. Veliko besed namreč ima več
3. za izražanje presežene mere: piti pomenov in pri prevajanju se pogosto
preko mere; ne piši preko roba / z zgodi, da uporabimo prvo besedo, ki

jo v slovarju najdemo, tudi za ostale
pomene, čeprav imamo v slovenskem
jeziku za vsak pomen drugo besedo.
Morda gre tudi v zgornjem primeru
za podoben vpliv, saj v nemškem
jeziku predlog oz. prislov »durch«
uporabljajo tako v pomenu »po« kot
tudi »skozi«. Največkrat srečamo
poskuse dodajanja novih pomenov
besedam v publicističnem jeziku, saj si
novinarji nenehno prizadevajo biti čim
bolj izvirni v svojem izražanju, pri tem
pa v resnici siromašijo jezik. Tako je
tudi raba »preko« za izražanje sredstva
oziroma posrednika v SSKJ označena
kot publicistična.
Podobno je tudi z rabo besede
»definitivno«, ki sicer ni slovenska, a
jo zelo radi in pogosto uporabljamo,
večinoma prav tako v napačnem
pomenu. Beseda izhaja iz latinskega
definitivus (iz definire), ki pomeni
stalen, določen, dokončen. Kadar
rečemo »definitivno«, smo torej
rekli »dokončno«, vemo pa, da
uporabljamo to besedo, kadar želimo
reči »zagotovo«, »vsekakor«. Tudi tu
gre za vpliv tujega jezika, saj Angleži
v pogovornem jeziku uporabljajo
»definitely« v pomenu »res«, »da«,
»vsekakor«.
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Pravni kotiček
Delavka ima otroka, starega 14 mesecev, in bi želela nekaj časa delati
krajši delovni čas zaradi starševstva. Ali ji delodajalec lahko prepreči izrabo te pravice?
Pravica do krajšega delovnega časa
zaradi starševstva je pravica, ki izhaja iz delovnega razmerja in temelji na
pogodbi o zaposlitvi. Kot izhaja iz pr-

vega odstavka 187. člena Zakona o
delovnih razmerjih (ZDR) imajo delavci
zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega varstva v delovnem
razmerju. Zato jim morajo delodajalci
omogočiti lažje usklajevanje družinskih
in poklicnih obveznosti. Lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti
delavcev je dolžan delodajalec zagotoviti v skladu z možnostmi v delovnem

procesu, in sicer ne glede na to, ali je
delavec uveljavil pravico do krajšega
delovnega časa zaradi starševstva po
48. členu Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pa te
pravice ni uveljavil.
Če delavec uveljavlja krajši delovni
čas zaradi starševstva, delodajalec in
delavec skleneta za ta čas aneks k že
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veljavni pogodbi o zaposlitvi (47. člen
ZDR), pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva pa traja
do izteka z aneksom določenega obdobja. Delavka se lahko vrne na delo
s polnim delovnim časom tudi še pred
iztekom tega obdobja, vendar mora o
tem pravočasno obvestiti delodajalca. Po prenehanju izrabe te pravice
mora delodajalec vzpostaviti delovno
razmerje z istimi lastnostmi kot pred
uveljavitvijo tega instituta. Razlog izrabe omenjene pravice pa ne more in ne
sme biti podlaga za odpoved pogodbe
o zaposlitvi, saj sta prepovedani tako
neposredna kot tudi posredna diskriminacija (6. člen ZDR). V zvezi z vprašanjem o delovnem času delavca, ki
uveljavlja krajši delovni čas zaradi starševstva, je še toliko pomembneje, da
se takemu delavcu omogoči izvrševati
ta institut v skladu z namenom njegove
izrabe - varstva in nege otroka. Iz ZSDP
izhaja to, da mora krajši delovni čas zaradi starševstva obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost,
kako pa se delovni čas razporedi (npr.
na tri, štiri dni v tednu), je prepuščeno
dogovoru med delavcem in delodajalcem ter seveda zmožnostim za želeno
delo glede na delovni proces pri delodajalcu. Dogovorjeni dnevni in tedenski
delovni čas ter razporeditev delovnega
časa navedeta delodajalec in delavec
v aneksu pogodbe o zaposlitvi, ki velja
za čas uveljavljanja krajšega delovnega časa zaradi starševstva.
V tem obdobju mora biti delovni čas
razporejen enakomerno, pri čemer je
treba opozoriti, da v teh primerih ni
dopustno delo prek polnega delovnega
časa.
Če delodajalec delavcu ne omogoči
pravice do krajšega delovnega časa
zaradi starševstva v skladu z določbami ZSDP, je to v skladu z določbo 113.
člena ZSDP prekršek, za katerega lahko inšpektor za delo delodajalcu pravni
osebi izreče globo.
Delavka se upokoji s 1. julijem 2010.
Ali ji po Zakonu o delovnih razmerjih
pripadata cel dopust in cel regres za
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letni dopust? Ali lahko letni dopust v lodajalec dogovorita o odškodnini za
neizrabljeni letni dopust, je dopusten
celoti izkoristi do 30. junija?
samo v primeru, ko delavcu preneha
Razlaga v tem primeru ni pravilna. Če delovno razmerje pri delodajalcu in
se bo delavka upokojila s 1. julijem mu pred iztekom delovnega razmerja
2010, ji bo pogodba o zaposlitvi prene- ni več mogoče zagotoviti izrabe letnehala veljati 30. junija 2010. To pa po- ga dopusta, do katerega je upravičen
meni, da bo delavki delovno razmerje (166. člen ZDR).
prenehalo pred 1. julijem, zato bo imela
v skladu s 4. alinejo prvega odstavka Odškodninska odgovornost delodajal162. člena Zakona o delovnih razmer- ca se v primeru, ko delavec letnega dojih pravico le do izrabe ene dvanajstine pusta zaradi okoliščin na strani delodaletnega dopusta za vsak mesec dela v jalca ne more izrabiti, lahko uveljavlja
koledarskem letu 2010, kar konkretno po splošnih načelih civilnega prava.
pomeni, da bo imela delavka pravico Delodajalec pa je delavcu odškodnindo polovice letnega dopusta. Ker ima sko odgovoren tudi za kršitve pravic
delavec po četrtem odstavku 131. čle- iz delovnega razmerja (drugi odstavek
na ZDR v primeru, ko ima pravico do 184. člena ZDR).
izrabe sorazmernega dela dopusta,
tudi pravico le do sorazmernega dela Glede izrabe letnega dopusta je treba
regresa za dopust, bo imela delavka poudariti, da je osnovni namen letnega
dopusta obnova psihofizičnih in delovpravico samo do polovice regresa.
Če bi se delavka upokojila po 1. juliju nih sposobnosti delavca. Skladno s tem
(na primer 5. julija), pa bi ji letni dopust namenom lahko izrabijo letni dopust le
delavci, ki delo dejansko opravljajo. Če
in regres pripadala v celoti.
pa je delavec odsoten z dela zaradi boOdškodnina za neizrabljeni letni do- lezni, sicer pridobi pravico do letnega
dopusta, vendar je njegova izraba v
pust, ali imamo pravico?
tem obdobju onemogočena. Iz sodne
Pravica do letnega dopusta je temeljna prakse tudi izhaja, da če je razlog za
pravica delavca iz delovnega razmer- nemožnost izrabe letnega dopusta na
ja in se ji delavec ne more odreči niti z strani delavca, ta ni upravičen do odenostransko izjavo niti s sporazumom škodnine za neizrabljeni letni dopust.
z delodajalcem o odpovedi pravici ali
Andrejka Presker Hudernik,
odškodnini za neizrabljeni letni dopust.
univ. dipl. prav.
Sporazum, s katerim se delavec in dePravna služba

Novoletne želje skrite so sanje, novoletne želje majhne so trajne,
naj postanejo hrepenenje in smeh.
Vesele praznike in srečno 2010!
vam želi oddelek za intenzivno interno medicino

Splošna bolnišnica Celje

Odziv zdravstvene nege
na nasilje nad
zdravstvenimi delavci
Društvo za
kulturo odnosov SPES
je v Logarski
dolini 23. in
24. oktobra
pripravilo
3. simpozij
z mednarodno udeležbo »Medosebni
odnosi v zdravstveni negi«. Tema srečanja je bila “Človekove pravice tudi za
medicinske sestre”. Simpozija se je
udeležila tudi varuhinja človekovih pravic, dr. Zdenka Čebašek Travnik. Vsak
človek ima podobo o samem sebi,
kakršno si je oblikoval podzavestno,
z usedlino številnih doživetij, izkušenj,
spominov, tudi predstav, domišljije in
želja. Zato pa tudi svoje ravnanje, dejanja in želje, obnašanja in odgovore
na svet usmerja vedno v skladu s to
svojo podobo o samem sebi. Uspeh
in neuspeh v življenju, priljubljenost in
zoprnost, pogum in malodušnost, vse
to je v veliki meri odvisno od lastne podobe, ki si jo kdo ustvari o samem sebi.
Če je kdaj človek narobe usmerjen in
se temeljito moti, je nedvomno takrat,
ko pravi, da ga stvari jezijo. Tako pride
do izjav, kot npr.: »Ta stvar me jezi.«
Tako izražanje je napačno, napačno pa
zato, ker je obenem izgovor. Izgovori
so jalovi. Če rečemo, da nas nekaj jezi,
hočemo povedati, da so krivci drugi, mi
pa žrtve. Zato imamo v tem poleg opravičila še pobudo, da se še vedno jezimo. Znajdemo se v krogu, iz katerega
ne najdemo izhoda. Čemu škodovati
samemu sebi in drugim? V naši oblasti
je, ali se jezimo ali ne, in ko vidimo, da
jeza škoduje, čemu jo gojimo in stresamo?!
V zvezi s prepoznavanjem, obravnavo
in preprečevanjem nasilja na delovnem

vladne organizacije, h katerim se po
pomoč pogosto zatečejo žrtve nasilja
na delovnem mestu, svetujejo, naj si
žrtev piše dnevnik in kronološko beleži vse dogodke ali primere nasilne
komunikacije ter sovražnosti, za katerimi se skriva pogosto sistematično in
kontinuirano nasilje enega človeka ali
skupine ljudi. Življenjske izpovedi so
praviloma pretresljive. Hude duševne
in druge zdravstvene težave, strtost,
porušeni odnosi na delovnem mestu,
upad ustvarjalnosti in storilnosti, finančne težave in celo razpad družine
so zgolj nekatere mogoče posledice
dolgotrajnega nasilja na delovnem mestu. Raziskave, ki so bile izpeljane na
področju delovnih razmer, opozarjajo
na to, kako pomembno je zdravo delovno okolje, ki zaposlenim ne izpolnjuje
le osnovnih pogojev za delo, temveč
zagotavlja okoliščine, v katerih lahko
posamezniki razvijajo svoje sposobnosti, znanje, ustvarjalnost in kariero. Za
vse to pa je bistvenega pomena, da se
zmanjša stres na delovnem mestu, ki
Človek hoče iz življenja več življenja. je žal zaradi naštetih razlogov vse bolj
Cilj vsakega posameznika in človeštva pogost.
kot celote je v tem, da čim več zajame
in naredi iz življenja, da čim bolje, lepše
in srečneje živi. Življenju podeljuje vedno popolnejšo vsebino in vedno globlji, recimo tudi višji smisel. Popolnejše
življenje pa pomeni vzajemno sodelovanje, medsebojno povezanost, ker
ima življenje vseh posameznikov tudi
skupni vrelec, kljub različnim oblikam
in načinom, v katerih je utelešeno v
neštetih posameznikih. Prav bi bilo, da
bi se vedno bolj učili in vadili razumeti
in spoštovati tudi drugega, da bi imeli
razumevanje in spoštovanje tudi pred
Branka Šket, dipl. m. s.
različnostjo in nerazumnim.
Oddelek za žilno kirurgijo
Psihologi, svetovalci, odvetniki in nemestu se porajajo številna konceptualna, strokovna, pravna in etična vprašanja, na katera še nismo našli ustreznih
odgovorov. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki bi v programu izobraževanja morali imeti teme, ki obravnavajo
smrt, umiranje in etične vidike zdravstvene obravnave ob izteku življenja
ter argumente za in proti pacientovim
vnaprejšnjim navodilom za ukrepanje.
Zaposleni v ZN ob takih določenih
trenutkih doživljamo stres, ki si ga ne
znamo razložiti in še manj rešiti, nastajajo stiske, ki posledično vodijo v nasilje
med sodelavci, zato so pomembni koraki v smeri spreminjanja miselnosti o
»neresnosti« in »nepotrebnosti« ukvarjanja s temi problemi.
Prepričanje črpa svojo moč iz cilja. Če
imamo cilj jasno pred seboj in ga ne
izgubimo izpred oči, ne potrebujemo
enega svetovalca in vodnika od zunaj.
Oči, uprte v cilj, so kakor magnet, ki
vleče za sabo vse ravnanje in objame v
polje svojih silnic vse učinke.
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Starajoče se osebje
zdravstvene nege
Do leta 2020 naj bi bila na svetu več kot milijarda ljudi starejših od 60 let. Ta demografski trend ima mnoge vplive
tako na potrebo po zdravstveni negi (v nadaljevanju ZN),
kot povpraševanje po zdravstvenem osebju oz. njihovo zaposlovanje. V zadnjem desetletju se vedno več pozornosti
posveča vprašanjem staranja delovne sile. V EU, denimo,
je skrb za vzdržnost pokojninskega sistema, ekonomsko
rast in trg dela spodbudila kopico aktivnosti in pripravo politik ter priporočil, ki spodbujajo skrb za zdravje in delovne
obveznosti delavcev v procesu njihovega staranja. Vse več
je tudi prizadevanj za zagotavljanje ustreznih delovnih razmer ter tudi zaposlitvenih možnosti za starajoče se zaposlene. Tudi v poklicih ZN je v mnogih najrazvitejših državah
opazno staranje zaposlenih. V naslednjih 10 do 15 letih
lahko pričakujemo večje pomanjkanje medicinskega osebja
zaradi njihovega številčnejšega upokojevanja: v času, ko je
potreba po ZN zaradi splošnega staranja prebivalstva vse
večja!
Ta trend se bo poglabljal oz. bo povzročal še večje pomanjkanje medicinskih
sester, babic in tehnikov ZN, saj že zdaj
občutimo pomanjkanje novih kadrov, ki
začenjajo delo v ZN. Povprečna starost
presega 40 let.
Zaposleni v ZN so bogat vir izkušenj in prakse. Ko se upokojijo, z njimi odidejo tudi poglobljeno znanje, izkušenost in
modrost ter strokovno znanje, ki jih ne morejo prenesti na
začetnike naslednje generacije. Da bi jih zadržali v poklicu,
bi morala država zanje prilagoditi zaposlitvene strategije.
Iz literature izhaja, da se starejše, bolj izkušeno osebje ZN
v večji meri odloča, da ostane v poklicu, če ima ugodne
in prilagodljive delovne razmere, primerno organizacijsko
kulturo, ki spodbuja sodelovanje in strokovno avtonomijo,
prepoznavanje opravljenega dela, spodbude in pozitiven
odnos s strani nadrejenih, varno in učinkovito delovno okolje in možnost nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja, ki
upošteva njihove potrebe.
Razmerje zaposleni v zdravstveni negi : pacienti
Vsi zdravstveni sistemi po svetu se soočajo z omejenimi
sredstvi in povečanimi zahtevami glede učinkovitosti. Sistemi se prilagajajo tem okoliščinam oz. izzivom in zaposleni
v zdravstveni negi smo priča pomembnim spremembam pri
svojem delu in v delovnem okolju. Zaradi povečevanja delovnih obremenitev in števila pacientov na posameznega
zaposlenega so tako bolniki kot zaposleni v ZN vse bolj izpostavljeni tveganjem. Nedavne raziskave so pokazale, da:
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- je v danih okoliščinah najbolj optimalno razmerje med ZN
in bolniki 1 : 4 (ena oseba ZN skrbi za 4 bolnike); ob spremembi tega razmerja v razmerje 1 : 6 se nevarnost smrtnosti med bolniki v 30 dneh po sprejemu v bolnišnico poveča
za 14 %; kadar 1 oseba ZN skrbi za 8 bolnikov (namesto 4),
se smrtnost v povprečju poveča za 31 %;
- več zaposlenih oz. ugodnejša razmerja med zaposlenimi in bolniki se odražajo v manj zastrupitvah in okužbah,
manjšem pojavu pljučnice, manjši smrtnosti in okužbah;
- kjer je manj diplomiranega osebja in je slabša organizacija dela, so zaposleni izpostavljeni večjemu tveganju
za poškodbe z injekcijskimi iglami.

Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo
ODDELKU ZA SPLOŠNO IN
ABDOMINALNO KIRURGIJO
Pozitivne misli rodijo pozitivne
besede.
Pozitivne besede rodijo pozitivna
dejanja.
Pozitivna dejanja bogatijo našo
osebnost
in dvigujejo naše zavedanje.
(Nuška Kupec)
Ne moreva vam obljubiti, da bo prihodnost brez težkih
trenutkov, obljubiva pa vam lahko, da bodo dnevi lažji in
lepši, če bodo polni pozitivnih misli, zato vam v prihajajočem letu želiva sreče, zdravja in veliko pozitivnih misli.
				
Suzana in Andreja
SREČE IN ZDRAVJA V NOVEM LETU ŽELIMO VSEM
ZAPOSLENIM V NAŠI BOLNIŠNICI.
KOLEKTIV SPLOŠNE IN ABDOMINALNE KIRURGIJE

Splošna bolnišnica Celje

DROBTINICE

Gremo na Celjsko – drugič!

Čeprav veliko dobrih namenov pogosto pade v vodo, je namera za drugi pohod zaposlenih v finančno-ekonomski službi
naše bolnišnice na Celjsko kočo uspela. Čeprav je prvi napovedani termin zalil dež, je bil namen tako trden, da nam je 29.
septembra uspelo. Dan je bil kot nalašč za pohod skozi jesensko pisani gozd, dobre volje pa zadosti.
Celjsko kočo smo dosegli, se na sončni terasi pošteno okrepčali in naklepetali ter sklenili, da tudi tokrat tega nismo naredili
zadnjič.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Naša maratonca
Konec meseca oktobra je potekal že 14. ljubljanski maraton, ki sta se ga udeležila naša sodelavca Cvetka Jecl in
Željko Tešić.
Cvetka je pretekla maraton 42.195 m, Željko pa polmaraton, 21.098 m.
Njunega uspeha smo ISKRENO veseli tudi sodelavci Urgentnega centra.
ČESTITAMO!

Darja Ratajc, dipl. m. s.
Urgentni center
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NLB
Dobra zvezda
kom splošnih bolnišnic donirala sredstva za izboljšanje razmer, v katerih se zdravijo otroci, otrokom pa obiske klovnov
zdravnikov. S predajo simboličnega čeka za 4.000,00 eur
našemu otroškemu oddelku in treh obiskov Rdečih noskov
so letošnjo akcijo predstavili in pričeli prav pri nas.

Vsaj trikrat na dan po 15 minut – zanesljiv recept Rdečih
noskov za preventivo pred gripo
Nebo ni meja, kadar želimo pomagati. S temi besedami je
NLB Skupina označila letošnjo vseslovensko humanitarno
akcijo NLB Dobra zvezda, v okviru katere je otroškim oddel-

NLB že tradicionalno namenja posebno pozornost humanitarnim aktivnostim, saj vsako leto s finančnimi sredstvi
podpre več kot 100 tovrstnih organizacij. Je dolgoletni generalni pokrovitelj Unicefa, podpornik Rdečega križa Slovenije in Karitasa Slovenije. Z namestitvijo zbiralnikov drobiža
v svojih poslovalnicah pa so v zadnjih štirih letih zbrali in
podarili tudi več kot 36.000 evrov prostovoljnih prispevkov
svojih strank. V tokratni humanitarni akciji so bile udeležene
tudi članice NLB Skupine: NLB Vita, Prvi faktor, NLB Propria, Skupna, NLB Skladi in NHB Finance. Namesto klasičnih novoletnih voščil bodo tako letos stranke in poslovni
partnerji NLB Skupine deležni prav posebnega voščila – v
obliki otroških nasmehov.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

IN RODIL SE JE ..... ČLOVEK!
Ti tukaj, oni tam, jaz nekje drugje, vsi pa
smo ljudje. Med ljudi spadamo vsi, moški,
ženske, otroci, mlajši, starejši, samski, poročeni, ločeni, srečni, nesrečni, žalostni, veseli.... Z različnimi pogledi na svet, z različnimi
izkušnjami, z različnimi mislimi, znanji, težavami.... Vrednote pa so lepilo med ljudmi.
V današnjem času je pomanjkanje ljubezni v
medsebojnih odnosih ogromno. V zdravstvu
glede tega ne more biti kakšne posebne izjeme. Zaradi izpostavljenosti poklica utegne
biti kvečjemu še bolj očitno. Vsak zase smo
poklicani k večji ljubeznivosti nasproti sočloveku.
Začnemo lahko tako, da se vsaj enkrat na
dan nasmehnemo pacientu, prijazno ogovorimo sodelavca…S tem bomo naredili majhen korak k večjemu razumevanju med ljudmi in začeli graditi
prijaznejši svet. Želim vam veliko uspeha, nobena pot ni napačna, najboljša pa je tista, ki vam prinese
največ osebne sreče in zadovoljstva!
Branka Šket
predsednica SDZNS SE SB Celje
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Staro leto srajčko slači,
sveže zlikano oblači.
Srajčka je poslikana,
z vzorci drobcenih želja.

Spoštovane sodelavke
in spoštovani sodelavci!
V letu, ki ga je zaznamovala svetovna gospodarska kriza, smo mogli in znali narediti
veliko in dobro. Zavedamo se, da je naša
moč v znanju, jasnih ciljih, usmerjenih v
sedanjost z vizijo v prihodnost. Res je, da
je svet tako prostran in vsak od nas tako
majhen. Toda nas povezuje prijateljstvo,
zato smo velikani.

Izberite vzorček zase
takšnega, ki bo za vse čase,
čipkal zdravje, mir in srečo.
Raztegnite ga v ljubečo
mavrico okrog planeta,
ki ne bo nikoli sneta.
Skrivnost je kot pajčevina,
ki varuje zibelko življenja,
je nasmeh,
ki v ljubezni tihi tke besede sreče.
Z vsakim novim jutrom spogleduje se
in noči odšteva,
da ob novem letu sreče čar
in želje naše v vaša srca vlije.

Za vse to vam izrekava iskrena hvala, v
novem letu pa želiva vam in vsem vašim najbližjim VSE DOBRO!

Vam želi kolektiv Otroškega oddelka

Bernarda Hostnik, dipl. m. s.
glavna medicinska sestra oddelka
Prim. Miodrag Vlaović, dr. med.,
predstojnik Travmatološkega
oddelka in predstojnik krg. službe

» Nešteto ciljev je pred nami,
poti nešteto, ki do njih drže,
nešteto je ljudi med nami,
ki svoj edini cilj zgreše.«
Naj Vas v prihodnjem letu
življenje vodi le po pravih poteh!
Kolektiv oddelka za infekcijske bolezni
in vročinska stanja

51

Splošna bolnišnica Celje

Čestitka mojim sodelavkam,
sodelavcem v EIMOS
Izteka se še eno leto našega skupnega, uspešnega
sodelovanja kot dobrega tima. Za nami je naporno
leto, ki smo ga kljub vsem naporom in preizkušnjam
uspešno preživeli. Naš moto, da nas nič ne more
ustaviti na poti doseganja naslednjega strokovnega
cilja, ne glede na ovire, ki so se nam dogajale, smo
uspešno izpolnjevali. In kar je najlepše, cilje smo
dosegli. Kljub temu, da nas je naše prenaporno delo
prevečkrat postavljalo že pred skoraj nemogoče
naloge, ki bi jih s tem našim številom zaposlenih malo
kje tako uspešno izpeljali. Oziroma, s tem našim
številom zaposlenih v ZN si upam trditi, da v nobeni
po težavnosti bolnikov primerljivi intenzivni terapiji
ne. Delo v intenzivnih terapijah postaja vsak dan bolj zahtevno. In moje kolegice ter kolega skoraj
vsak dan opravljajo svoje delo že na meji, ki se ji reče »znanstvena fantastika«. To pomeni tisto,
kar že presega vse človeške napore, ki jih moraš iztisniti v enem delovnem dnevu iz sebe. In ko
greš iz službe, sploh ne veš, kako greš. Tvoje telo je izčrpano do zadnjega atoma.
Spoštovane kolegice, kolega, iskreno se vam zahvaljujem za vaše dobro opravljeno delo v
iztekajočem se letu, za vašo potrpežljivost ob vseh naporih, ki ste jim bili izpostavljeni. In ko ne
dobite odgovora na vaše prevečkrat zastavljeno vprašanje: »Kaj nas res nihče ne razume kako
in kaj delamo?«
Ob koncu želim celotnemu timu, vsem zaposlenim v EIMOS, ki delamo skupaj kot uspešen
tim, vesele božične praznike ter srečno, zdravo in uspešno novo leto 2010.
SREČNO 2010 vsem zaposlenim v Splošni bolnišnici Celje.
Biserka Lipovšek, EIMOS
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Kulinarični kotiček					
Rukola z grenivko
Sestavine za 4 osebe:
3 grenivke, 100 g rukole
4 žlice ekstra deviškega olivnega olja, sol
Priprava:
Rukolo temeljito preberemo, operemo in odcedimo.
Grenivke olupimo. Nad posodo olupimo še tanko belo
kožico in izrežemo posamezne krhlje. Olivno olje gladko zmešamo s soljo. Rukolo zložimo na krožnike, nanjo
damo krhlje grenivke, pokapamo z grenivkinim sokom,
ki smo ga med lupljenjem ujeli v posodo ter z olivnim
oljem. Ponudimo z opečenimi kruhki.

Telečji file z zelenjavo v pečici
Sestavine za 4 osebe:
700 g telečjega fileja, 500 g sezonske zelenjave
20 g masla, 3 žlice olivnega olja
3 dl čiste goveje juhe
0,6 dl suhega belega vina
sol in mešanica poprov v zrnu
1 strok česna
1 vejica rožmarina
1 žlička naribane limonine lupinice
Priprava:
Zelenjavo (npr. belušno zeleno, bučke, grah, korenček,
koromač in por) očistimo in narežemo na kocke. V ponvi segrejemo olje in maslo in v njej opečemo meso, 2
minuti na vsaki strani. Rožmarin osmukamo, drobno
sesekljamo, zmešamo z limonino lupinico, potresemo k
mesu, zalijemo z vinom in pražimo, dokler se vino povsem ne pokuha. Meso preložimo v pekač, prelijemo s
preostalo maščobo, dodamo pripravljeno zelenjavo in
vse skupaj začinimo s soljo in poprom. Na dno posode
vlijemo še 2 dl vroče goveje juhe in približno 50 minut
pečemo na 160 oC. Med pečenjem po potrebi po malem prilivamo vročo govejo juho. Pečeno meso pustimo
počivati, pečenkin sok pa odcedimo, mu dodamo žlico
kuhane zelenjave in zmešamo s paličnim mešalnikom.
Meso narežemo na rezine, obložimo z zelenjavo in prelijemo z zgoščenim pečenkinim sokom.

Vir: internet

Cvetačna kremna juha
s camembertom
Sestavine za 4 osebe:
800 g cvetače, 5 dl mleka
5 dl vode ali zelenjavne osnove
1 dl smetane za kuhanje, 225 camemberta
2 žlici ekstra deviškega olivnega olja
1 žlica dijonske gorčice, sol in poper
Priprava:
Očiščeno in na enakomerne cvetke razrezano cvetačo
skuhamo v mleku in vodi (ali zelenjavni osnovi), ki jima
dodamo dijonsko gorčico. Zavremo in počasi kuhamo
približno 20 minut. Sestavine v loncu začinimo s soljo
in poprom ter še malo pokuhamo. Camembert narežemo na lističe. Juho odstavimo, malo ohladimo in gladko zmešamo s paličnim mešalnikom. Prilijemo sladko
smetano, zavremo in na nizkem ognju kuhamo 1 minuto. Ob serviranju juho potresemo s sirom in pokapljamo
z olivnim oljem.

Čokoladna pena
Sestavine za 4 osebe:
150 g temne čokolade,2 dl sladke smetane
3 žlice sladkorja, 2 jajci
1 žlica kakava, 0,2 dl pomarančnega likerja
Priprava:
V kotliček na vodni kopeli nalomimo čokolado in jo med
občasnim mešanjem stopimo. V drugem kotličku penasto umešamo rumenjaka in 2 žlici sladkorja, da se
sladkor povsem stopi. Nazadnje primešamo še kakav
in pomarančni liker. Beljake stepemo v čvrst sneg, med
stepanjem snegu primešamo 1 žlico sladkorja. Sladko
smetano čvrsto stepemo. Jajčni masi postopoma primešamo stopljeno čokolado in stepeno sladko smetano, nazadnje pa nežno še beljakov sneg, da dobimo
kremasto, rahlo peno. Čokoladno peno damo v ustrezno veliko posodo, jo prekrijemo s prozorno folijo in za
4 do 5 ur postavimo v hladilnik, da se ohladi in strdi.
Serviramo jo tako, da z dvema žlicama oblikujemo večje žličnike, ki jih lahko okrasimo s čokoladnimi ostružki
in s sladkorjem v prahu.
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24. 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, 15. januarja 2010. Kupon za dvig nagrade
bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 23. nagradne križanke v oktobrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 100 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: VEDENJE JE OBRAMBA. Izžrebana
nagrajenka je gospa Mojca Jamnišek z Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. 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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Popolnost bivanja ima zdaj svojo

LOKACIJO!
Objekt Ljubljanska v centru Celja

Objekt Ljubljanska zagotavlja kakovost življenja in udobje bivanja na vseh
ravneh. Odpira vrata z neverjetno
ugodnimi krediti Banke Celje. Nudi
najvišjo stopnjo varnosti. In končno
prepriča z najbolj očitnim – z lokacijo.
Z življenjem sredi mesta, le korak od
narave.
Le izbrana lokacija lahko ponudi tisto,
čemur pravimo popolnost bivanja.

www.posest.si
ZA OGLED POKLIČITE

03 428 25 50
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Revija in knjižica

V skrbi za vaše zdravje
Revijo V skrbi za vaše zdravje najdete v lekarnah in zdravstvenih domovih. Knjižice so v
tiskani obliki na voljo pri vašem splošnem/družinskem zdravniku. V celoti se zbirka
V skrbi za vaše zdravje nahaja tudi spletni strani www.krka.si.
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