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Splošna bolnišnica Celje

Prva polovica leta je za nami. Kislo de-
ževno vreme v zadnjem obdobju je si-
cer daleč od poletne vročine, a vseeno 
pričakujemo, da »vremena Kranjcem 
bodo se zjasnila.« Za samo vreme me 
ne skrbi, vse drugo pa je odvisno od 
nas samih. Na vsakodnevna presene-
čenja tako v zasebnem kot poslovnem 
življenju smo se sicer navadili, težje se 
jim prilagajamo. In v stopnji prilago-
dljivosti spremenjenim okoliščinam je 
ključ naše uspešnosti in preživetja. 

V bolnišnici se tega dobro zavedamo. Zunanje okolje nam letos ni ravno naklo-
njeno. Recesija nas je v aprilu udarila s prvim svežnjem ukrepov in v maju je 
sledil drugi paket. Vsi imajo isti predznak - zmanjšanje finančnih sredstev. Ni-
smo držali križem rok, ampak iskali možnosti za zmanjševanje stroškov našega 
poslovanja. Zavedamo se, da naši pacienti ne smejo čutiti posledic pri kakovo-
sti naših storitev - dokler je to možno, kajti kakovost je povezana z ustreznim 
številom zaposlenih, njihovim usposabljanjem, primerno medicinsko opremo 
ter vzdrževanjem prostorov in naprav. Na to smo opozorili našega lastnika, Mi-
nistrstvo za zdravje, kajti, če bodo napovedani restriktivni ukrepi s strani države 
v celoti uveljavljeni,  bo to imelo dolgoročne negativne posledice za izvajanje 
poslanstva bolnišnice. Pred celotno družbo se tako postavlja vprašanje temelj-
nih vrednot zdravstvenega varstva, predvsem za starejšo generacijo in seveda 
prioritet, ki jih bo družba upoštevala pri delitvi ustvarjenega bruto domačega 
proizvoda (BDP). Običajno je zdravje na prvem mestu, kar si ljudje želimo, in 
hkrati pričakujemo, da bodo najvišji organi naše družbe temu primerno spreje-
mali odločitve. 

S poslovanjem v prvih petih mesecih letošnjega leta smo lahko zadovoljni, tako 
po obsegu realiziranega programa, kot po poslovnem rezultatu, ki je zaenkrat 
še pozitiven. Dobro napreduje tudi projekt bolnišnične novogradnje, saj je po-
stopek javnega razpisa za projektno dokumentacijo že v teku. Vzporedno pote-
kajo tudi postopki za spremembo prostorskega načrta bolnišnice.  

V drugi polovici leta pričakujemo večje težave pri zagotavljanju uravnoteže-
nega poslovanja. Pokazala se bo učinkovitost naših ukrepov za obvladovanje 
stroškov poslovanja, kakor tudi  kooperativnost partnerskega sodelovanja z 
Zavodom za zdravstveno zavarovanje in  Ministrstvom za zdravje pri razreše-
vanju vsebinskih vprašanj glede izvajanja programov ter njihovega financiranja 
v zaostrenih  pogojih delovanja. 

Spoštovani sodelavci, preden bo nastopil čas resnih preizkušenj, si v času do-
pustov in počitnic naberite svežih moči, posvetite se sebi in svojim najbližjim, 
ki vam bodo v pomoč, ko se bomo jeseni zopet lotevali naših skupnih ciljev. 

                                                                                                   Direktor
                                                                                       mag. Marjan Ferjanc
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Novi.člani.Sveta.zavoda

TO JE SBC

Vlada Republike Slovenije je na 33. redni seji dne 24. 6. 
2009 imenovala člane, ki bodo v naslednjem štiriletnem 
mandatu predstavljali ustanovitelja v Svetu zavoda Splo-
šne bolnišnice Celje. To so: Anton Zorko, Zmago Turk, 
Janja Romih, Drago Perkič in Biserka Simčič. 
Predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije bo naslednja štiri leta Marina Senčar, predstavnica 
Mestne občine Celje pa Urša Drugovič. Predstavnika 
delavcev v Svetu zavoda bosta po novem Ana Justin in 
Dragan Kovačič.
Novo izvoljenim predstavnikom v Svet zavoda Splošne 
bolnišnice Celje se mandati potrdijo na prvi konstitutivni 
seji Sveta zavoda, ki je bila 16. julija 2009. 

Fluoresceinska.angiografija
Fluoresceinska angiografija je invazivna diagnostična 
metoda in ključna diagnostična preiskava pri ugotavljanju 
starostne degeneracije rumene pege. Z njo se namreč na-
tančno določi območje, ki ga je treba zdraviti z laserjem, in 
ugotavlja, zakaj so spremembe na očesnem ozadju vplivale 
na vid. Na našem oddelku jo opravljamo od leta 1993.
Pred preiskavo moramo bolniku razširiti zenice. V žilo mu 
vbrizgamo posebno rumeno barvilo fluorescein.To skupaj s 
krvjo kroži po telesu ter pride v žile očesne mrežnice in žil-
nice. Ko barvilo prehaja skozi žile, bolnik sedi pred kamero, 
zdravnik pa naredi v času desetih do petnajstih minut več 
zaporednih fotografij očesnega ozadja.
Na podlagi teh fotografij nato ugotavlja morebitne okvare 
oziroma obolenja na očesnem ozadju in se tako lahko odlo-
či za nadaljnje zdravljenje.

Posnetki očesnih ozadij

Nova fundus kamera z računalnikom

Najpogostejša bolezenska stanja, pri katerih opravljamo 
fluoresceinsko angiografijo so:
- diabetična retinopatija,
- senilna degeneracija mrežnice,
- okluzivna obolenja mrežničnih žil,
- visoka kratkovidnost,
- vnetje žilnice in mrežnice,
- bolezni očesnega živca,
- centralna serozna retinopatija,
- poškodbe očesa,
- tumorji …

Pred nakupom nove fundus kamere so zdravniki očesne-
ga oddelka flouresceinsko angiografijo opravljali z močno 
zastarelim aparatom. Tehnika slikanja očesnega ozadja je 
temeljila na navadnem fotoaparatu s črno-belim filmom. Pri 
slikanju je aparat sproščal močno svetlobo, ki je paciente 
precej zaslepila in tako otežila njihovo sodelovanje pri prei-
skavi. Rezultati so bili črno-bele fotografije.

Nova fundus kamera 
(Canon CF-60DSi) je 
povezana z digitalizira-
nim fotografskim apa-
ratom. Opremljena je z 
računalniškim progra-
mom, ki omogoča, da si 
slike očesnega ozadja 
zdravniki ogledajo takoj 
po preiskavi, jih poljub-
no povečujejo in prikazujejo podrobnosti. Prav tako digitali-
zirane slike lažje shranjujejo na samem računalniku in CD-
romih, jih pošiljajo v Ljubljano in se neposredno posvetujejo 
z zdravniki, ki opravljajo lasersko terapijo na mrežnici.  

Očesni oddelek v sončnih barvah

Aparat je za naš oddelek vsekakor velika pridobitev, saj 
našim strokovnjakom omogoča kakovostnejšo in bolj stro-
kovno obravnavo bolnikov, našim bolnikom pa prihrani mar-
sikatero pot v Ljubljano. To je zlasti pomembno če vemo, 
da je večina naših pacientov starejših, sladkornih bolnikov 
oziroma bolnikov z močno prizadeto vidno funkcijo.

Valentina Fric, dipl. m. s.
Očesni oddelek
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Poslovanje.SB.Celje.v.prvih.
petih.mesecih.letošnjega.leta
Poslovanje bolnišnice v letošnjem letu 
poteka v luči zniževanja finančnih pri-
livov s strani ZZZS. Samo zniževanje 
prihodkov bolnišnici se je glede na 
sprejete zakonske podlage pričelo z 
mesecem aprilom 2009, v prvih treh 
mesecih pa so bili prihodki še na rav-
ni iz leta 2008, torej  nezmanjšani. 
Ugodnejši pogoji poslovanja iz prvega 
trimesečja so še zagotavljali stabilno 
in uravnoteženo finančno poslovanje 
v obdobju od januarja do maja 2009, 
in tako je ocenjeni rezultat v obdobju 
prvih petih mesecev letošnjega leta po-
zitiven v višini 191.979 eur.  
Program obsega dela v letu 2009 prak-
tično ostaja na ravni iz leta 2008, saj 
smo v okviru nacionalnih razpisov pri-
dobili nazaj tudi programe, ki so nam 
bili prvotno omejeni oz. odvzeti (opera-
cije kolkov, kil, žil). Sicer pa je SB Celje 
v obdobju od januarja do maja 2009 
realizirala zastavljeni program akutne 
obravnave in večinoma tudi program 
specialistične ambulantne obravnave. 
Največje odstopanje od zastavljenega 
načrta dela ugotavljamo pri programu 
neakutne obravnave, ki je v obdobju od 
januarja do maja 2009 dosežen samo v 
višini 70 %.

Glede na varčevalne ukrepe, ki nam 
od meseca maja naprej znižujejo tudi 
sredstva za pokrivanje plač za 5 %, 
predstavlja izredno problematiko obvla-
dovanje stroškov dela. V okvir ukrepov 
za prilagoditev zmanjšanim sredstvom 
za pokrivanje plač sodi tudi omejeva-
nje izplačila števila nadur. Pri tem je 
potrebno iskati možnosti in zagota-
vljati izrabo števila presežnih delovnih 
ur.  Na področju stroškov ugotavljamo 
naraščanje stroškov za laboratorijske 
preiskave, in sicer tako notranjih, kot 
tudi preiskav, ki se naročajo v zunanjih 
laboratorijih. V obdobju od januarja do 
marca 2009 je bilo v lastnih laboratori-
jih opravljenih kar za 7 % več preiskav 
kot v istem obdobju lani, kar povzroča 
vzporedno naraščanje stroškov.
SB Celje si je za leto 2009 zastavila do-
kaj obsežen načrt investicijskih vlaganj, 
ki pa ga je potrebno prilagoditi zmanj-
šanim prilivom za amortizacijo s strani 
ZZZS za 20 %. Tako se bodo nekatere 
investicije prestavile na kasnejša obdo-
bja. V letu 2009 se prioritetno izvajajo 
investicije, ki so bile zastavljene že v 
letu 2008, vendar so se zaradi dolgo-
trajnih postopkov prenesle v letošnje 
leto. Tako so bile že podpisane pogod-

be za nabavo dragih novih aparatur za 
slikovno diagnostiko – CT aparat in dva 
RTG aparata. Skupna vrednost vseh 
treh navedenih aparatur je v višini 1,8 
mio eur. Poleg tega smo v letošnjem 
letu glede na sprejeti načrt nabave me-
dicinske opreme že nabavili oziroma 
je v postopkih nabave še medicinska 
oprema v skupni vrednosti ca 1 mio 
eur. Gre za nabavo novih postelj za in-
tenzivno terapijo, monitoringa za COB 
in EIT, UZ aparatov ter druge opreme, 
nujne za tekoče opravljanje dejavnosti 
in ohranjanje ravni razvoja strok. 
Dejstvo je, da se nam od aprila dalje 
neizogibno zmanjšujejo prihodki. V 
aprilu se glede na stanje pred zniža-
njem zmanjšujejo za 3,3 %, v maju so 
se znižali še za nadaljnje 4 %, skupaj 
torej za 7,3 %. Pozitivna rezerva iz sta-
nja pred neznižanimi prihodki je izčr-
pana. Če se bolnišnica z varčevalnimi 
ukrepi in s tem zniževanjem stroškov 
ne bo prilagodila zmanjšanim finanč-
nim sredstvom, bo to vodilo v negativ-
ne trende poslovanja, ki lahko ogrozijo 
dolgoročno rast in razvoj.

Irena Andrenšek-Ferkolj, 
univ. dipl. ekon.

Sektor za ekonomiko 

ABC POSLOVANJA

Varčevanje.in.strokovna.vzdržnost
V času gospodarske recesije se tudi naši ustanovi obeta 
manjši priliv sredstev, ki nam narekuje  varčevalne ukrepe. 
Ob tem  ne želimo posegati po takšnih ukrepih, ki bi ogrožali 
stroko in ogrozili naš predvideni razvoj. 
Ključno pri tem je, da v celoti izpolnimo program, za ka-
terega smo se dogovorili z zavarovalnico, sicer bo priliv 
sredstev še manjši. To velja za bolnišnični akutni in neaku-
tni program ter predvideni obseg ambulantnega dela. Ne-
akutno zdravljenje je zlasti kritično, ker kaže, da ne bomo 
dosegli predvidene kvote neakutnih obravnav. To je deloma 

razumljivo, saj imamo ležalne dobe krajše od slovenskega 
povprečja, po drugi strani pa vemo, da beleženje neakutnih 
obravnav ni ravno optimalno.
Naslednje področje, na katerega se moramo osredotočiti, 
je dobro načrtovanje sprejemov, s čimer mislim ustrezno 
ambulantno pripravo z vsemi priporočenimi izvidi ter dobro 
načrtovane sprejeme s čim krajšim možnim čakanjem na 
poseg. Pri tem želim, da se na čim večjem številu oddelkov 
uveljavi tako imenovani »case manager«, ki lahko bistveno 
izboljša tekočo obravnavo bolnika in tako zniža nepotrebne 



5

Splošna bolnišnica Celje

stroške bolnišnične obravnave.
S pomočjo svojih in zunanjih sodelavcev smo ugotovili, da 
obstaja dokajšnja rezerva pri delu v operacijskih dvoranah, 
kar načrtujemo izboljšati v poletnih mesecih, tako da bi sep-
tembra lahko začeli z izboljšano organizacijo in omogočili 
izvajanje večjega obsega dela zlasti za tiste stroke, ki ne 
morejo opraviti programa, ki bi ga sicer lahko, in ki je tudi 
načrtovan. 
Intenzivno se ukvarjamo s standardizacijo medicinskega 
potrošnega materiala, ki bo pomenila nekaj odstotkov pri-
hranka pri razmeroma veliki porabi denarja na tem podro-
čju.
Glede porabe zdravil smo svetovali predpisovanje med se-
boj zamenljivih zdravil. Predstojnikom smo s pomočjo vod-
stva lekarne poslali vse potrebne informacije. Posebej želim 
poudariti zdravljenje s protimikrobnimi zdravili. Vodstva od-
delkov smo pozvali, naj po vzoru OIIM predpišejo seznam 
antibiotikov, ki jih uporabimo v empirični fazi, dokler nimamo 
mikrobioloških izvidov. Pomembno je čim prejšnje zdravlje-
nje po antibiogramu, zato smo pozvali vse zdravnike, da 
čim prej pridobijo certifikate za dostop do mikrobioloških 
izvidov, zlasti v dežurstvih in ob koncu tedna. Po navedbah 
mikrobiologov se je število pristopov s posameznih oddel-
kov povečalo, vendar še daleč ni zadostno.
Posamezni strokovnjaki so izdelali navodila za racionalno 
naročanje dragih laboratorijskih preiskav.

Kljub varčevanju bomo skušali ohraniti izobraževanje vsaj 
na sedanji ravni, posebej še notranja izobraževanja, ki smo 
jih vpeljali letošnje leto.
Za sedaj ne načrtujemo omejevanja dežurstev in stalnih pri-
pravljenosti, čeprav so takšna priporočila z MZ, verjetno pa 
bomo morali premisliti o številu nadur, kjer to res ni nujno 
zaradi pomanjkanja osebja. 
Kar se tiče opreme, bomo skušali izvesti nabave, načrto-
vane v tem letu, vključno s CT aparatom, kjer bo priprava 
prostorov precej presegla načrte. Pri prenovi prostorov za 
sedaj načrtujemo samo prenovo prostorov za ambulante 
žilnega centra, vse ostale načrte pa bomo izpeljali le, če 
bodo dovoljevala sredstva, to pa pomeni, da moramo opra-
viti ves pogodbeni program in čim bolje izvajati vse varče-
valne ukrepe, vključno z izboljšavami organizacije dela.
Dobra novica je, da smo z MZ podpisali  načrt za pričetek 
pripravljalnih del (izdelava idejnega načrta) za dograditev 
bolnišnice, pri čemer bomo pričeli, kot je načrtovano, z no-
vim urgentnim centrom.
Želim poudariti pomen jesenskih mesecev, ko bomo morali 
v največji možni meri  varčevati tako, da bo to strokovno 
vzdržno, hkrati pa menim, da bomo ob tem dosegli nekaj 
strokovno-organizacijskih izboljšav, ki bodo omogočile ne-
moteno delo in stabilno poslovanje. Vesela bom vaših pre-
dlogov za izboljšave.

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

On-line.poslovanje.z.
Zavodom.za.zdravstveno.
zavarovanje.Slovenije
Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije poteka projekt uvedbe on-line sistema in prenove kartice 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 dostop 
do podatkov po internetni povezavi. Podatki so na različnih strežnikih. Z uvedbo celovitega on-line dostopa ne bo več 
potrebe po osveževanju podatkov na samopostrežnih terminalih.

1. Razlogi za uvedbo on-line sistema in prenovo sistema kartice

Za vsako tehnologijo in pripadajoče procese velja, da jih je treba občasno temeljiteje posodobiti in s tem zagotoviti njihovo 
skladnost z novimi poslovnimi, pravnimi in tehnološkimi zahtevami. Informacijska tehnologija se zaradi hitrega razvoja 
stara še hitreje, kot to velja za druga področja. Sem sodi tudi kartica oziroma njen čip, zato je bil sistem potreben temeljite 
prenove predvsem iz dveh razlogov: 
-	 zavarovane osebe pričakujejo nadaljnje poenostavljanje postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravic iz zdravstvenega 

zavarovanja in večjo samostojnost pri dostopu do lastnih podatkov, ki se nanašajo tako na njihovo zavarovanje kot 
na njihovo zdravje;

-	 izvajalci zdravstvenih storitev potrebujejo enotno infrastrukturo za varno elektronsko poslovanje za potrebe 
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zdravstvenega zavarovanja in zdravstva kot celote. Na temelju te infrastrukture bo zagotovljen neposreden dostop 
do podatkov o zdravstvenih zavarovanjih oseb, omogočila pa bo tudi razvoj izmenjave zdravstvenih podatkov med 
izvajalci zdravstvenih storitev, postopno uvajanje elektronskih listin, kot je npr. elektronski recept za zdravila, razvoj 
elektronskega zdravstvenega kartona, kasneje telemedicine idr.

Slika 1: Poenostavljen prikaz ključnih komponent on-line sistema

2. Pridobitve prenove sistema   

Za zavarovane osebe: 
-	 postopna opustitev potrjevanja kartice na samopostrežnih terminalih,
-	 enostavnejše uveljavljanje zdravstvenih storitev zaradi hitrejšega dostopa izvajalcev zdravstvenih storitev do 

pacientovih podatkov,
-	 ukinitev določenih papirnih potrdil,
-	 zagotovljeno neprekinjeno delovanje on-line sistema 24 ur/dan, vse dni v letu.

Za izvajalce zdravstvenih storitev:
-	 nova profesionalna kartica bo omogočala varno elektronsko poslovanje, 
-	 omogočen bo dostop do točnejših osebnih podatkov in podatkov o zdravstvenem zavarovanju zavarovanca, 
-	 točnejši podatki za obračun zdravstvenih storitev bodo zmanjšali napake pri fakturiranju Zavodu in zavarovanim 

osebam,
-	 odpravljeno bo papirno posredovanje podatkov (podatki o nosečnostih, podatki o izbranem osebnem zdravniku, kjer 

izvajalci še ne uporabljajo računalniškega izmenjevanja podatkov),
-	 prenovljeni infrastrukturni elementi (zavarovančeva kartica, profesionalna kartica z digitalnim potrdilom) bodo 

izvajalcem na voljo tudi za druge možne uporabe v zdravstvu npr. za prijavo v lasten informacijski sistem, dostop do 
zdravstvenih aplikacij, digitalno podpisovanje in šifriranje medicinske dokumentacije.

Hkrati s prenovo sistema kartice bodo nove kartice spremenile tudi vizualno podobo:
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Slika 2: Stara in nova zdravstvena kartica pacienta

Slika 3: Stara in nova profesionalna kartica 

3. več o novi profesionalni kartici (PK)

V nadaljevanju bomo uporabljali okrajšave:
PK  - profesionalna kartica
KZZ – kartica zdravstvenega zavarovanja pacienta
KDP – kvalificirano digitalno potrdilo 
MTP – medicinsko tehnični pripomoček

Do podatkov bodo lahko zaposleni dostopali le s pomočjo nove PK, ki se bo uporabljala za identifikacijo in overjanje 
zdravstvenega delavca, zagotavljanje varnih komunikacij in elektronsko podpisovanje.  Nova PK ohranja vse funkcije 
sedanje PK, njena nova funkcija, ki jo bodo omogočala na njej zapisana potrdila, pa je on-line dostop do podatkov v 
zbirkah in varno elektronsko podpisovanje zdravnikov (npr. elektronski recept).

Postopek izdaje in upravljanja nove PK ter na njej naloženih digitalnih potrdil je zaradi ključnega pomena PK v varnostni 
shemi on-line sistema zahtevnejši od sedanjih postopkov. Najpomembnejša sprememba za uporabnike bo osebna 
registracija zdravnikov in farmacevtov za pridobitev PK; ti imetniki bodo imeli na PK kvalificirano potrdilo - KDP, ki omogoča 
elektronsko podpisovanje.
Ker bodo na novi PK poleg osnovnih podatkov o imetniku naložena tudi potrdila, bo postopek personalizacije tehnološko 
in varnostno zahtevnejši od dosedanjega, saj bo vključeval tudi kreiranje ključev, zapis digitalnih potrdil in nalaganje 
potrebnih programskih komponent.

Pridobitev nove PK
Zbiranje prijav za PK je v bolnišnici potekalo junija.  Zaposleni, ki so podpisali Prijavni list, bodo na domač naslov, ki je 
zapisan na Prijavnem listu, prejeli dve novi profesionalni kartici, dva dni kasneje pa še dve kuverti z gesli, vse kot 
priporočene pošiljke. Na spremnem dopisu bodo zapisana kratka navodila za uporabo.
Zaposleni  se s podpisom Prijavnega lista zaveže, da bo na naslovu, navedenem na prijavi, prevzel priporočeno 
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pošiljko z novo profesionalno kartico in PIN kodo!

Veljavnost PK
PK in na njej zapisana digitalna potrdila imajo omejeno obdobje veljavnosti. Traja 5 let in začne teči z dnem personalizacije 
(prve uporabe) PK. Če PK ni več veljavna, tudi digitalna potrdila niso veljavna.

Strošek PK
Stroške za izdajo nove PK nosi ZZZS. Kadar  je novo PK potrebno naročiti zaradi poškodovanja iz malomarnosti ali izgube, 
stroške krije njen imetnik. To velja tako za redno kot za rezervno PK. Ceno PK  določi ZZZS  s cenikom listin.

Obveznosti imetnika PK
Če imetnik PK spremeni osebno ime, ki je zapisano na PK in v digitalnih potrdilih, je PK še naprej veljavna. Imetnik 
PK je dolžan v 8 dneh javiti spremembo na predpisanih obrazcih in zahtevati novo PK (in novo KDP). Če imetnik PK 
ob spremembi imena ne izpolni teh obveznosti, veljavnost PK in digitalnih potrdil preneha po 15 dneh od ugotovitve 
spremembe.

4. Pooblastila
Vsak imetnik PK ima glede na svojo vlogo v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja natančno 
opredeljena pooblastila za delo v tem sistemu. Pooblastilo določa, do katerih podatkov o zavarovancu (ali do katerih 
funkcij)  lahko dostopa imetnik PK v on-line sistemu, ter vrsto razpolaganja s podatki (branje, zapis). Od pooblastila je tudi 
odvisno, ali ima imetnik PK pravico do PK s KDP in s tem dovoljenje za elektronsko podpisovanje dokumentov. V naši 
bolnišnici so dodeljena pooblastila za naslednje skupine uporabnikov:

7 – napotni zdravnik bolnišnični: vsi bolnišnični zdravniki
2 – izbrani osebni zdravnik ginekolog: samo zdravniki ginekološko porodniškega oddelka 
17 – medicinske sestre: samo medicinske sestre na ginekološkem oddelku 
4 – drugi zdravstveni delavec: medicinske sestre, administracija, fakturna služba, informatika 
14 – bolnišnični koordinator: bolnišnični koordinator donorske dejavnosti

Funkcije za branje in zapisovanje  v on-line sistemu

Skupine imetnikov PK
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Branje osnovnih osebnih podatkov zavarovane osebe x x x x
Branje podatkov o OZZ x x x x
Branje podatkov o PZZ (doplačila) x x x x
Branje podatkov o nadstandardnih zavarovanjih x x x x
Branje podatkov o predpisanih MTP x x
Branje podatkov o izdanih MTP x x
Branje podatkov o izdanih zdravilih x x
Branje podatkov o nosečnosti x x
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih x x x x
Zapis podatkov o predpisanih MTP x x
Zapis podatkov o izbiri osebnega zdravnika  x x
Zapis podatkov o nosečnosti x x
Zapis podatkov o opravljenem postopku OBMP x x
Branje podatkov o izjavi za darovanje organov x

Največ sprememb bodo občutili zdravniki, ki bodo profesionalno kartico s KDP potrebovali zato, da bodo lahko 
dostopali do podatkov o izdanih zdravilih in MTP za pacienta, kasneje pa bo digitalni podpis potreben tudi zaradi uvedbe 
e-napotnice, e-recepta, e-odpustnice …, zdravniki in medicinske sestre na Ginekološko porodniškem oddelku pa    bodo 
imeli tudi pravico do zapisa podatkov na zdravstveno kartico.



9

Splošna bolnišnica Celje

Zaradi jasno razmejenih pooblastil je uporaba profesionalne kartice za vse imetnike PK (medicinske sestre, 
administracijo IN zdravnike)  OBVEZNA!

5. Pravice in odgovornosti v zvezi s PK
Delodajalec in imetnik PK s prejemom PK vstopata v on-line sistem in s tem sprejemata odgovornost, ki jo v zvezi z 
uporabo PK na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja podrobneje določa Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja.
Tukaj je zelo pomembno tudi zavedanje, da bo z vstopom v on-line sistem in uporabo novih PK omogočeno tudi sledenje 
dostopa do podatkov, torej bodo zavarovalnice imele natančen pregled, kdo in kdaj je dostopal do katerih pacientovih 
podatkov.

Imetnik PK s KDP sprejema tudi vse odgovornosti, ki jih v zvezi z uporabo KDP določa Politika POŠTA®CA za kvalificirana 
digitalna potrdila za fizične osebe, izdana na profesionalni kartici v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja, ki je 
objavljena na spletni strani  http://postarca.posta.si .

Delodajalec je odgovoren za dodeljevanje in odvzem pooblastil imetniku PK ter za vse postopke v zvezi s tem:
-	 pravilne podatke o pooblastilih na Prijavnem listu (dodeljevanje in odvzem pooblastil);
-	 javljanje sprememb podatkov o delodajalcu;
-	 seznanjanje imetnika PK s pogoji njene uporabe.

Imetnik PK je odgovoren za svojo PK. Ta odgovornost vključuje:
-	 pravilne osebne podatke na Prijavnem listu;
-	 javljanje sprememb podatkov o imetniku PK (ime in priimek, GSM številka);
-	 preklic PK in digitalnih potrdil;
-	 vračilo PK v primeru spremembe vidnih podatkov, blokirane ali uničene PK.
-	 Imetnik PK je enako odgovoren tudi za svojo rezervno PK.

Vsak imetnik PK sme s svojo (isto) PK opravljati delo pri različnih delodajalcih. Ker so pooblastila pri različnih delodajalcih 
lahko različna, mora vsak delodajalec zahtevati pooblastila za delo s PK. 

Ob spremembi zaposlitve ni potrebno vračati PK in naročati nove. V takih primerih prejšnji delodajalec javi Zavodu odvzem 
pooblastil na Prijavnem listu. Delodajalec, pri katerem se je imetnik take PK zaposlil na novo, pa odda Prijavni list za 
dodelitev pooblastil. 

Imetnik PK je lahko v določenem obdobju brez kakršnihkoli pooblastil s strani delodajalcev (daljša odsotnost z dela, 
prekinitev delovnega razmerja, ...), kar pomeni, da s to PK ne more dostopati do on-line sistema.

6. Delo v on-line sistemu
 
Ob vsakem branju pacientove zdravstvene kartice se bodo v bolnišnični informacijski sitem Birpis21 prenesli  osebni in 
zavarovalni podatki pacienta, ki veljajo samo na dan branja KZZ (do sedaj so pacienti imeli na KZZ zapisano zavarovanje 
za obdobje treh mesecev)!   To bo v praksi nedvomno privedlo tudi do kakšne neprijetne situacije, saj so pacienti, ki 
so k nam prihajali pogosto, KZZ prinašali le občasno (to velja predvsem za fizioterapijo in tromboteste, kamor bolniki 
prihajajo večkrat mesečno ali celo dnevno). Zato bo branje pacientove KZZ OBVEZNO ob vsakem njegovem obisku 
v bolnišnici.

Ob vsakem branju pacientove zdravstvene kartice z zdravnikovo profesionalno kartico se bodo v Birpis21 prenesli tudi 
trenutno veljavni podatki o izdanih zdravilih in MTP. Ko bodo ti podatki zapisani v Birpis21, bodo vanje lahko vpogledovali 
vsi zdravniki s svojimi osebnimi gesli za dostop do Birpis21.  

Tam, kjer je podatek o izdanih zdravilih in MTP pomemben za zdravljenje,  je ključnega pomena, da ob stiku s 
pacientom v ambulanti njegovo zdravstveno kartico prebere zdravnik in tako omogoči vpogled v zapisane podatke 
tudi vsem ostalim zdravnikom, ki bodo pacienta zdravili kasneje, ko bo mogoče tudi hospitaliziran.
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Na tem mestu najbrž tudi ni odveč informacija, da se bo 
zaradi neposrednega dostopa do podatkov na centralnih 
strežnikih po internetni povezavi čas branja KZZ podaljšal 
za nekaj sekund.

7. Nadaljnje aktivnosti
Naša bolnišnica bo izvedla pripravljalne aktivnosti med 
junijem in avgustom, uvedba pa je predvidena septembra. 
Potrebne so naslednje aktivnosti, ki smo jih že ali jih še 
bomo opravili:
-	 zbiranje prijav za PK:  prijave smo že posredovali na 

ZZZS, tako da priporočene pošiljke že prihajajo na 
domače naslove zaposlenih;

-	 zbiranje vlog za izdajo KDP za zdravnike; dobra 
polovica je to že opravila v okviru organiziranega 
zbiranja vlog v naši predavalnici. Zdravniki, ki še niso 
podpisali Vloge za pridobitev KDP, morajo to storiti 
osebno na ZZZS, Območna enota Celje! Pri podpisu 
je potrebno obvezno predložiti osebni dokument.
Dokler ZZZS ne bo imel pri sebi obeh obrazcev, ne 
bo mogel izdelati profesionalne kartice za zdravnike;

-	 namestitev dodatne opreme za delo tam, kjer je to potrebno (računalniki, čitalniki kartic v ambulantah);
-	 izobraževanje vseh uporabnikov v septembru;
-	 uvedba v redno delo v septembru.

Na oddelke smo že poslali sezname zdravnikov, ki morajo sami urediti formalnosti na ZZZS, na tem mestu pa še 
enkrat ponavljamo informacijo o uradnih urah in kontaktnih osebah:

    ZZZS OE Celje,   I. nadstropje
    ga. Olga ROJC, soba št. 23,
    ga. Irena TOMAZIN, soba št. 29, 
    oziroma tajništvo v istem nadstropju

    Uradne ure:
    ponedeljek in torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 -15.00, 
    sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 -17.00, 
    petek: 8.00 - 13.00. 
    Ob četrtkih uradnih NI.

Izobraževanje
Izobraževanje bo potekalo septembra, izvajali pa ga bodo predstavniki ZZZS, prostovoljnih zavarovalnic in programerske 
hiše (pri nas bo to Infonet). Izobraževanje  bo trajalo približno uro in pol, ker pa je v bolnišnici približno 600 imetnikov 
profesionalne kartice, smo oblikovali več skupin. 
Termini izobraževanja so že določeni, in sicer predvidoma dve skupini dnevno:

ponedeljek, 14. september    7-8.30    in  14-15.30 
torek, 15. september   12-13.30  in  14-15.30
četrtek, 17. september      7-8.30    in  14-15.30  
petek, 18. september      7-8.30    in  13-14.30  

Če kateri od navedenih terminov ne bo zadovoljivo zaseden, bomo dodatne skupine oblikovali v ustreznem terminu v 
sredo, o čemer boste pravočasno obveščeni.

Izobraževanje  je obvezno za vse imetnike profesionalne kartice!
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Uvedba
Uvedba on-line dostopa je predvidena takoj po zaključenem izobraževanju, torej predvidoma v tednu po 21. septembru. 
Kot vsaka novost, bo tudi ta najbrž prinesla nekaj začetniških težav, zato vas že sedaj prosimo za veliko mero strpnosti 
in sodelovanja. Predvsem pa apeliramo na pomembnost udeležbe na izobraževanju, saj bomo le tako dovolj dobro 
pripravljeni za nov način dela. 

Ostale informacije
Obširnejša navodila za uporabo profesionalnih kartic in o delovanju on-line sistema so objavljena tudi na spletnih straneh 
ZZZS, do katerih lahko dostopate tudi po naslednjih povezavah: 

http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/79042846984E856AC12574DE00397849

http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/C72250B65D8FD16FC12574E3004C5359 

http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/kzznavodilo?OpenView&count=1000

Na izobraževanju vam bomo sporočili tudi imena kontaktnih oseb in njihove telefonske številke, če boste ob prehodu na 
nov način dela imeli kakršnekoli težave.

mag. Mateja Manfreda - Ibrič, univ. dipl. ekon.         
Sektor za organizacijo, informatiko in kakovost

Varnost.računalniškega.
sistema.v.SB.Celje
Z razvojem informacijskih tehnologij (IT) se vedno več vrst 
občutljivih osebnih podatkov pacientov v bolnišnici obdeluje 
in hrani v računalniški obliki. Vedno večja razširjenost IT v 
procesu zdravljenja pa hkrati bistveno povečuje tudi tvega-
nja, ki ogrožajo varnost, zaupnost, razpoložljivost in inte-
griteto medicinskih podatkov v računalniški obliki. Danes je 
odvijanje večine delovnih procesov v bolnišnici zelo odvisno 
od računalniškega sistema, ta odvisnost pa se bo v bližnji 
prihodnosti le še povečevala, pri čemer bo brezhibno de-
lovanje bolnišničnega računalniškega sistema kmalu odvi-
sno tudi od neprekinjene povezave bolnišnice z internetom. 
Tako bomo jeseni prešli na on-line sistem kartice zdravstve-
nega zavarovanja, pri katerem se bodo ob vsakem branju 
pacientove KZZ njegovi podatki preverjali po internetu na 
strežnikih ZZZS in ne bodo več zapisani na sami kartici, 
tako kot do sedaj. Skrb za varno delovanje računalniškega 
sistema mora torej postati ena od glavnih prioritet bolnišni-
ce, če se želimo izogniti morebitnim zastojem v procesu 
zdravljenja pacientov in zagotavljati zaupnost občutljivih 
osebnih podatkov. 

Varno delovanje računalniškega sistema in zaupnost raču-
nalniških podatkov ogrožajo številni dejavniki, tako zuna-
nji kot notranji. Pri tem je varnost računalniškega sistema 
ogrožena po načelu najšibkejšega člena v verigi. Še tako 
tehnično izpopolnjen požarni zid na strani interneta ne more 
zaščititi sistema pred virusi ali uhajanjem zaupnih podatkov, 

če je po drugi strani na službenih računalnikih npr. možno 
neomejeno uporabljati različne USB ključke, ki so lahko 
okuženi z zlonamerno programsko kodo, ki se samodejno in 
neopazno namesti na računalnik. Varnost je zato potrebno 
zagotavljati tako s tehničnimi, kot z organizacijskimi ukrepi, 
pri čemer je še posebej pomembno stalno ozaveščanje za-
poslenih o nevarnostih, ki ogrožajo računalniški sistem, ter 
izobraževanje o varnem načinu dela. V nadaljevanju je zato 
navedenih nekaj najpogostejših nevarnosti ter priporočil za 
varno delo z računalniškim sistemom.

Virusi in črvi 
Virusi so predstavniki škodljive kode, ki živijo znotraj da-
totek, kot so npr. datoteke urejevalnika besedil Word, ure-
jevalnika preglednic Excel in drugih. Ob odprtju okužene 
datoteke se virus razširi in okuži ostale datoteke na raču-
nalniku. Črvi so ravno tako samoreplicirajoči se programi, 
ki pa so za razliko od virusov nekoliko bolj inteligentni, saj 
znajo samodejno iskati primerne tarče za okužbo. Tako črvi 
kakor tudi virusi prinašajo s seboj breme (payload), ki jim 
omogoča prevzem nadzora nad okuženim računalnikom, 
brisanje datotek ali tatvino osebnih podatkov. Bežen pre-
gled tovrstnega področja nam pove, da se vsak teden poja-
vi okrog 500 novih virusov in črvov. Število virusov in črvov 
se vsako leto poveča za 400 %, pri čemer postajajo njihovi 
avtorji vse bolj inovativni. Tovrstni predstavniki zlonamerne 
kode so pogosto doma ravno v nezaželenih elektronskih 
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sporočilih (t. i. spam), zato je treba biti pri odpiranju takšne 
pošte še posebej pazljiv. Vsak računalnik v bolnišnici je 
sicer opremljen z antivirusnim programom, ki je sposoben 
zaznati viruse in črve, vendar ne vseh, saj jih prepoznava 
na osnovi digitalnih podpisov, ki jih dnevno pripravlja pro-
izvajalec antivirusnega programa na podlagi prepoznanih 
virusov, ti podpisi pa se vsak dan samodejno razpošiljajo na 
vse bolnišnične računalnike. Program zato ne more zaznati 
najnovejših virusov, za katere digitalni podpis še ni izdelan.

Vohunska programska oprema, 
adware in trojanski konji 
Vohunska programska oprema (spyware) je še ena od 
kategorij škodljive kode. Tovrstni programi se v računalnik 
naselijo med običajnim brskanjem po internetu, pri čemer 
za okužbo računalnika izrabijo varnostne pomanjkljivosti 
internetnega brskalnika (Mozilla, Internet Explorer, Opera 
...). Nekateri od teh predstavnikov v računalnik pridejo tudi 
v obliki brezplačnih programov, ohranjevalnikov zaslona, 
raznih orodnih vrstic in P2P programov za deljenje datotek. 
Vohunska programska oprema lahko brez vednosti uporab-
nika na posameznem računalniku ali v celotnem računalni-
škem omrežju povzroča različno škodo, med drugim lahko 
beleži gesla in ostale zaupne podatke ter jih nato pošilja 
kriminalcem. Eden izmed bolj priljubljenih trikov vohun-
ske opreme je tudi preusmerjanje brskalnika na neželene 
spletne lokacije, kar napadalcem omogoča vrsto kaznivih 
dejanj.
Adware je po drugi strani kategorija škodljive kode, ki zbi-
ra podatke o uporabnikih in njihovih internetnih navadah. 
Tovrstni predstavniki škodljive kode sporočajo svoje ugo-
tovitve različnim agencijam, ki uporabnike nato zasipajo z 
različnimi reklamnimi oglasi in nezaželeno elektronsko po-
što. Vohunska programska oprema in adware se od svojih 
bratrancev virusov in črvov razlikujeta po tem, da se nista 
sposobna širiti z enega računalnika naprej na ostale raču-
nalniške sisteme.
Še ena kategorija škodljivcev pa so trojanski konji, ki se v 
računalnik lahko pritihotapijo v preobleki legitimnega pro-
grama. Ko uporabnik namesti legitimni program, se hkrati 
namesti tudi trojanski konj, ki napadalcu omogoči prevzem 

nadzora nad računalnikom in s tem tudi krajo zaupnih po-
datkov.

Ribarjenje (phishing)
Izraz ribarjenje podatkov (phishing) izvira iz angleških be-
sed za geslo (password) in ribarjenje (fishing). Gre za ne-
zakonit način zavajanja uporabnikov, pri katerem poskuša 
prevarant s pomočjo lažnih spletnih strani in elektronskih 
sporočil od uporabnikov na takšen ali drugačen način izva-
biti njihove osebne podatke, kot so: številke kreditnih kar-
tic, uporabniška imena in gesla, digitalna potrdila in druge 
osebne podatke. Pri tem uporabljajo različne tehnike, ki 
spadajo v domeno t. i. socialnega inženiringa. Praviloma 
najprej postavijo lažno spletno stran, ki je zelo podobna pra-
vi, nato pa od uporabnika z lažnim elektronskim sporočilom 
poskušajo izvabiti bodisi obisk te strani ali kar takoj pridobiti 
osebne podatke z odgovorom na to sporočilo. Gre za pri-
mer, ko storilec pošlje elektronsko sporočilo, ki je videti na 
primer kot pravo sporočilo banke. V sporočilu bo pošiljatelj 
navedel, da je prišlo do problemov z uporabnikovim ban-
čnim računom, zaradi česar ga prosijo, da mu pošlje števil-
ko računa oz. uporabniško ime in geslo. Če bi uporabnik na 
takšno sporočilo odgovoril, bi postal žrtev spletne prevare.

Pharming napadi
Napadi pharming (gre za skovanko med angleškima be-
sedama farming in pharmacy, navezuje pa se na tehniko 
genetskega inženiringa, v svetu interneta bi lahko govorili 
o inženiringu naslovov spletnih mest), so za uporabnika 
zelo nevarni, saj jih je težko prepoznati. Glavna razlika med 
phishingom in pharmingom je v tem, da gre pri pharmingu 
bolj za tehnični napad kot za tehniko socialnega inženirin-
ga, na katerem temelji ribarjenje podatkov. Praviloma gre 
bodisi za neposreden napad na DNS-strežnike bodisi za 
napad na določeno datoteko, ki se nahaja na računalniku 
uporabnika (gre za t. i. datoteko o gostiteljih oz. host file, 
kjer se nahajajo podatki o URL-jih in domenah). Uporabnik 
je v teh primerih prepričan, da se nahaja na pravi strani, saj 
je vtipkal pravi spletni naslov strani, v resnici pa ga je eden 
od omenjenih načinov napada preusmeril na lažne strani, 
ne da bi se pri tem spremenil spletni naslov v oknu brskal-
nika. Uporabnik je seveda v tem lažnem zaupanju dovolj 
samozavesten, da vnaša svoje osebne podatke v obrazce, 
ki se nahajajo na takšnih straneh.

Socialni inženiring
Socialni inženiring je nabor tehnik napadalca za prepriče-
vanje uporabnika ali administratorja sistema, da mu izda 
identifikacijske podatke, s katerimi se nato nezakonito pri-
javi v sistem. Socialni inženiring temelji na t. i. kognitivnih 
(poznavalnih) odklonih in izkorišča reagiranje ljudi v dolo-
čenih situacijah (npr. pod pritiskom). Izvajalci socialnega 
inženiringa s pomočjo obvladovanja veščin prevzemanja 
identitete drugih ljudi lahko izjemno uspešno pridobijo po-
membne podatke.  Pri socialnem inženiringu so lahko zelo 
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koristna omrežja za spletno druženje (npr. Facebook), kjer 
ljudje sami od sebe objavljajo številne osebne podatke, 
ki napadalcu omogočijo boljše poznavanje žrtve in s tem 
predvidevanje njenega reagiranja.

Odpiranje elektronskih sporočil  neznanih pošiljateljev
Če po elektronski pošti prejmete sporočilo neznanega po-
šiljatelja, ga nemudoma izbrišite, predvsem pa nikoli ne 
odpirajte priponk v takšnih sporočilih. Posebej nevarna so 
sporočila z mamljivimi ponudbami, v katerih nam neznanci 
pošiljajo povezave do neverjetnih vsot denarja, katere nam 
želi nekdo podariti, izjemni specialisti, ki nam obljubljajo po-
daljšanje tega ali onega dela našega telesa, pa so oddaljeni 
samo en klik.
Klik na povezavo v takšnem sporočilu nas ponavadi preu-
smeri na spletno stran, s katere se nato na računalnik naj-
pogosteje namesti škodljiv program, ki zbira podatke in jih 
pošilja tretji osebi, lahko pa tudi popolnoma onesposobi naš 
računalnik. 
Druga možna oblika okužbe zaradi nepremišljenega klika 
na priponko v elektronskem sporočilu je neposredna insta-
lacija škodljive programske opreme. Takšnemu  sporočilu 
je navadno pripeta datoteka, ki obljublja zanimivo vsebino. 
Posledica je lahko namestitev virusa, črva, trojanskega 
konja ali česa podobnega. Prav lahko se zgodi, da takšna 
okužba popolnoma onesposobi računalnik, skrbnikom sis-
tema iz službe informatike pa povzroči nemalo sivih las.

Odpiranje spletnih strani neznanih pošiljateljev
Nevarnost se lahko skriva tudi v vsakdanjem, na prvi pogled 
običajnem sporočilu, ki ga dobimo po elektronski pošti. V to 
kategorijo spada t.i. “povratna” elektronska pošta, ki se v 
največji meri pojavlja pri priljubljenem ponudniku brezplač-
nega poštnega predala Gmail. Sporočilo je generirano tako, 
da smo kot pošiljatelj pošte prikazani mi, v sporočilu pa na-
vadno piše, da prejemnik zaradi napake ni prejel našega 
sporočila, podrobnosti o tem pa naj bi bile na povezavi, ki jo 
vsebuje tako sporočilo. Takšno sporočilo je potrebno takoj 
izbrisati.
HTML elektronska sporočila, ki so po videzu popolno-
ma enaka kot spletne strani, lahko vsebujejo programske 
elemente (na primer Javascript ali ActiveX kontrolnike), ki 
omogočijo napadalcu, da pridobi daljinski nadzor nad na-
šim računalnikom, ki nato izpolnjuje njegove ukaze ter zbira 
informacije in jih posreduje napadalcu.
V primeru dvoma je takšno sporočilo potrebno izbrisati, ne 
da bi ga pogledali. Če je sporočilo res pomembno, ga bo 
pošiljatelj verjetno poslal ponovno.

Obiskovanje spletnih strani z zlonamerno programsko kodo
Pri brskanju po internetu je še posebej nevarno obiskovanje 
spletni strani s pornografsko in hazardersko  vsebino. Za 
obisk in ogled marsikatere takšne spletne strani je potreben 
poseben programski vmesnik, ki ga ponudi spletna stran, 
saj je ogled vsebin možen le z njegovo pomočjo. Ko je ta 

enkrat nameščen, pa razen prikazovanja vsebin v ozadju 
počne še marsikaj škodljivega za sam računalnik in službe-
ne podatke. Na požarni zapori bolnišnice je v skladu z do-
ločili Pravilnika za varno uporabo računalniškega sistema 
sicer nameščen filter za preprečevanje tovrstnega prometa, 
a  to prepreko se lahko vendarle tu in tam obide. Raziskave 
tudi kažejo, da uporabniki strani z marginalno in prepove-
dano vsebino dosti raje kot doma obiščejo iz službe, saj 
(zmotno) mislijo, da jih na ta način organi pregona ne more-
jo dobiti pri nečednostih.
Nasploh se je potrebno izogibati potepanja po naključnih, 
neznanih ali zaupanja nevrednih spletnih straneh, saj s tem 
povečujemo verjetnost, da bomo računalniški sistem okužili 
z zlonamerno programsko kodo.

Nameščanje neodobrenih programov 
Tveganje za varnost računalniškega sistema predstavljajo 
tudi razni sporočilni programi za neposredno komuniciranje 
(npr. Google Chat) ter programi za neposredno vzpostavi-
tev komunikacije med dvema računalnikoma (t. i. peer to 
peer), kot so razni torrent programi, s katerimi uporabniki 
medsebojno delijo (večinoma avtorsko sporne) glasbene in 
filmske datoteke. Tovrstno programje kot tudi način in za-
snova takšnih omrežij so lahko bogato leglo različnih viru-
sov in črvov.
Neodobreno omrežje brez nadzora, ki ga vzpostavijo ta-
kšni programi, močno poveča tveganje, da v računalniško 
omrežje bolnišnice pridejo škodljivi programi, iz njega pa 
odtečejo občutljive informacije.

Ravnanje z osebnimi gesli 
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Splošni bolni-
šnici Celje nalaga pogosto spreminjanje gesla in uporabo 
zapletenih gesel, a vse to nima učinka, če si uporabnik ge-
slo zapiše na listek in si ga prilepi na ohišje monitorja ali 
pod tipkovnico. 
Nedopustno je tudi “posojanje” gesel med sodelavci, ko npr. 
uporabnik pozabi svoje geslo, pa nadaljuje delo s sposoje-
nim geslom od sodelavca. 

Uporaba od drugod prinešenih USB ključkov in ostalih 
računalniških nosilcev podatkov
Še posebna previdnost je potrebna pri uporabi vseh raču-
nalniških nosilcev podatkov,  
ki so prinešeni iz drugih podjetij ali od doma z namenom ko-
piranja različnih podatkov na službene računalnike ali z njih 
na ključke. USB ključek je npr. lahko bil prej uporabljen na 
okuženem računalniku, s katerega se je okužba prenesla 
nanj, ob vstavitvi v bolnišnični računalnik pa se okuži tudi 
ta. Z virusi so seveda lahko okužene tudi datoteke na teh 
nosilcih podatkov, zato za njihovo odpiranje veljajo enaka 
pravila, kot za odpiranje priponk iz elektronske pošte.

Vsak zaposleni v SB Celje lahko zgoraj naštete grožnje pre-
preči z upoštevanjem določil Pravilnika za varno uporabo 
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računalniškega sistema ter Pravilnika o zavarovanju oseb-
nih podatkov v Splošni bolnišnici Celje. S tem bodo možno-
sti za nastanek motenj v delovnem procesu in odtekanje 
zaupnih podatkov zmanjšane na najmanjšo možno mero. 
Posledice v primeru okužb zaradi prej naštetih vzrokov bi 
bile namreč za bolnišnico lahko zelo hude. V skrajnem pri-
meru bi lahko prišlo tudi do upočasnitve ali popolne blokade 
delovanja celotnega računalniškega sistema bolnišnice, s 
tem pa do resnih motenj v delovnem procesu in poslovne 
škode. Posledice takšnega incidenta si je najlažje predsta-

vljati tako, da si vsakdo, ki pri svojem delu uporablja raču-
nalnik, skuša zamisliti, kako bi potekalo njegovo delo, če se 
nekaj dni sploh ne bi mogel več prijaviti v noben računalnik 
v bolnišnici in ne bi mogel več dostopati do nobenih progra-
mov in podatkov. Težko predstavljive pa bi bile posledice 
za ugled in nadaljnje delo bolnišnice, če bi se v primeru 
odtekanja zaupnih podatkov na spletu ali kje drugje pojavili 
medicinski in drugi osebni podatki pacientov, ki so se zdra-
vili v SB Celje. 

Roman Kampoš, univ. dipl. inž.
Služba za informatiko

Nacionalna.anketa.o.izkušnjah.
odraslih.pacientov.v.akutni.
bolnišnici.za.leto.2008
Nacionalna anketa o izkušnjah odraslih pacientov v akutni 
bolnišnici je bila opravljena v 23 slovenskih bolnišnicah. V 
Splošni bolnišnici Celje je potekala od 20. 10. 2008 do 10. 
1. 2009. Anketiranih je bilo 500 pacientov, in sicer 200 na 
kirurških oddelkih, 200 na internističnih in 100 na Gineko-
loško-porodniškem oddelku. Rezultati so pokazali, da je 
najštevilčnejša starostna skupina pacientov med 50. in 59. 
letom, in da se je skoraj dve tretjini pacientov že prej zdravi-
lo v bolnišnici. Največ problemov pri izpolnjevanju anketnih 
vprašalnikov so imeli pacienti na internističnih oddelkih, saj 
je njihova povprečna starost precej višja kot na ostalih. Zato 
so morale medicinske sestre vložiti veliko energije, da nam 
je uspelo zbrati zadostno število ustrezno izpolnjenih vpra-

šalnikov.  
Vsa vprašanja so vrednotena na lestvici od 1 do 5, kjer sle-
dnje pomeni največje zadovoljstvo pacienta. Ocene zado-
voljstva pacientov so odvisne od oddelka, na katerem so 
bili, in njihovih demografskih značilnosti. Vse ocene so bile 
pretvorjene v lestvico od  0 do 100. Skupna ocena po slo-
venskih bolnišnicah znaša 91,4. Zeleno polje predstavlja 25 
% najbolj zadovoljnih pacientov, oranžno 50 % sredinskih 
ocen v slovenskih bolnišnicah in rdeče polje razpon 25 % z 
najmanj zadovoljnimi pacienti.

V skupni razvrstitvi smo se uvrstili na 13. mesto, kar pomeni 
mesto slabše kot v letu 2007. 
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Pacienti so višje ocene namenili zasebnim ustanovam in 
manjšim bolnišnicam. Na srečanju, ki ga je organiziralo 
Ministrstvo za zdravje na temo kakovosti v začetku junija 
v Ljubljani, je minister Borut Miklavčič povedal, da ocene 
niso popolnoma ustrezne. To je utemeljil z oceno prehrane 
v MC Medicor in Bolnišnici Izola, saj je bila le-ta v zasebni 
ustanovi ocenjena z maksimalnim številom točk v nasprotju 
z bolnišnico, kjer je bila ocena zelo slaba. Obe ustanovi pa 
uporabljata isto kuhinjo, kar pomeni, da je prehrana popol-
noma enaka. 
Prvi sklop vprašanj obravnava izkušnje pacientov ob spre-
jemu v bolnišnico.

Graf  2: Kako dolgo od vašega prihoda v bolnišnico je trajal 
postopek, da ste prišli do svoje postelje ali sobe na oddel-
ku?

Iz grafa je razvidno, da pacienti niso najbolj zadovoljni s 
sedanjim sistemom dela ob sprejemu v bolnišnico, saj je po 
njihovi oceni čas, ki je za to potreben, predolg. 

Drugi in tretji sklop se nanašata na izkušnje pacientov pri 
obravnavi zdravnikov in medicinskih sester.

Graf: Zdravnik mi je pred posegi in preiskavami na razumljiv 
način razložil poseg ali preiskavo in možne zaplete

Kot je razvidno iz grafa, pacienti pričakujejo več informacij o 
predvidenem zdravljenju, kot pa jih dejansko dobijo.

Graf: Medicinske sestre so pred mano govorile, kot da me 
ni

Pacienti pričakujejo, da se bodo medicinske sestre v njiho-
vi bližini posvetile izključno njim, kar je sodeč po rezultatih 
mogoče storiti, četudi le na enem področju v bolnišnici.

Četrti sklop se je nanašal na izkušnje pacientov pri zdra-
vljenju.

Graf: Ali ste imeli občutek, da vaše pritožbe zdravniki in me-
dicinske sestre jemljejo resno?

Na to vprašanje je odgovarjalo le manjše število anketira-
nih, vendar je razvidno, da bomo morali tej tematiki v priho-
dnje posvetiti več pozornosti.

Zadnji sklop je zajel bolnišnično okolje.

Graf: Ali ste bili v bolnišnici seznanjeni s pravicami in dol-
žnostmi, ki jih imate kot bolnik?

Vse postavke, ki so na rdečem polju, bi bilo potrebno v pri-
hodnje vsaj toliko izboljšati, da bodo prešle na oranžno ob-
močje, kar pomeni, da nam dela še ne bo hitro zmanjkalo.

Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.
Področje zdravstvene nege

ŠALA

V TUJINI
Kako spoznaš Gorenjca v Londonu?
»Ogovori te z besedami: »How do you do, ejga?«
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Pet.minut.za.kakovost
V prejšnji številki Monitorja je bilo po-
jasnjeno, kako opredelimo procese v 
našem delovnem okolju, kako jih raz-
gradimo na posamezne aktivnosti in 
katere so odgovorne osebe, ki te pro-
cese oz. aktivnosti izvajajo.
Predstavljeni so bili tudi osnovni simbo-
li za zapis diagrama procesa, sedaj pa 
vam predstavljam še praktičen primer 
uporabe le-teh.
Ponovno želim omeniti dejstvo, da 
proces lahko narišemo le, če natanč-
no poznamo sosledje korakov, ki so 
kritični za njegov izid, in da ga najprej 
narišemo tako, kot poteka, šele nato, 
poiščemo kritične točke ter ga skuša-
mo izboljšati (optimirati).

Kot primer procesa predstavljam za-
pis procesa - aktivnosti v laboratoriju. 
Predstavljen primer je zelo na splošno 
opisan proces (ime procesov OE same 
določijo), saj slika služi kot izhodi-
šče različnim organizacijskim enotam 
(Odd. za laboratorijsko medicino, Odd. 
za patologijo in citologijo, Transfuzijski 
center). Vsaka organizacijska enota na 
podlagi zakonodaje, standardov, nara-
ve dela in njene kompleksnosti sama 
določi potek aktivnosti, ki je v danem 
okolju najbolj učinkovit.

Iz slike je moč razbrati osnovni (okvir-
ni) proces, ki se začne s sprejemom 
materiala v laboratorijih, potek le-tega 
(sosledje aktivnosti), ter katero osebje 
in dokumentacijo pri procesu potrebu-
jemo. V nadaljevanju moramo potek 
vseh aktivnosti procesa tudi podrobne-
je opisati v obliki vezanega besedila. 
Takšen zapis procesa je namreč dobro 
sidro tako za že zaposlene, kadar želijo 
osvežiti znanje, predvsem pa  za novo-
zaposlene delavce.
Pri opredelitvi procesov naj nam bo ve-
dno za izhodišče, da ima proces vhod, 
da vanj vnesemo materiale in delo, s 
katerimi ustvarimo dodano vrednost 
(»nekaj« dodamo), da nastane izhod 
(storitev, izdelek).

Vsekakor pri opredelitvi procesov ne 
smemo pozabiti na pacienta, saj je 
ravno on tisti, kateremu je namenjena 
celovita zdravstvena oskrba. Zato je 
proces treba gledati celovito, ne le »od 
vrat do vrat« našega oddelka. Za izho-
dišče naj nam bo vizija SB Celje, ki med 
drugim navaja nenehno izboljševanje 
procesov in zavezanost kakovosti, saj 
bomo la na ta način poskrbeli, da bodo 
storitve kakovostne, pacient pa zado-
voljen. Zadovoljni pa bomo tudi zapo-
sleni, saj bomo vedeli, da na področju 
svoje stroke nenehno skrbimo, da vse 

aktivnosti potekajo strokovno, profesio-
nalno, in da le na ta način pri pacientih 
in sodelavcih pridobivamo zaupanje, 
spoštovanje, ter kažemo odgovornost 
in pripravljenost na sodelovanje.
Želim vam uspešno »risanje«  proce-
sov – če pa se vam bodo kje porajala 
vprašanja, ste z njimi vedno dobrodošli 
in potrudili se bomo, da vam pomaga-
mo.

Mateja Agrež, VMS, dipl. ekon. (UN)
Sektor za organizacijo, informatiko in 

kakovost
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MI, VI, ONI

Stanje.zaposlenih.na.
dan.30..6..2009.
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v MAJU IN 
JUNIJU 2009)

Stanje zaposlenih na dan 30. 6. 2009: 1723 delavcev

Prihodi v maju in juniju  2009: 
•  6 zdravnikov sekundarijev, zdravnikov brez specializa-

cije/zdravnikov po opravljenem sekundariatu
• 3 zdravniki specializanti
• 1 zdravnik specializant – dopol. delo
• 1 dipl. inž. rad. – pripravnik
• 3 dipl. m. s., dipl. zn.
• 1 dipl. babica
• 1 ZT, SMS,TZN
• 10 TZN – pripravnikov 

Odhodi v maju in juniju  2009:
o 2 zdravnika specialista
o 4 zdravniki specializanti 
o 3 zdravniki sekundariji, zdravniki brez specializacije/

zdravniki po opravljenem sekundariatu
o 1 univ. dipl. inž. elek.
o 2 ZT, SMS, TZN
o 6 TZN-pripravnik
o 1 VMS
o  2 zdrav. administratorki
o 1 servirka 

Delovni.jubileji.v.
mesecih.juniju.in.juliju.
2009
20 LET

1. Petra Auser Štefanič, Otroški oddelek
2. Nena Barišič, Radiološki oddelek
3. Mojca Gobec, Ginekološko-porodniški oddelek
4. Darinka Marciuš, Služba za prehrano
5. Suzana Padežnik, Otroški oddelek
6. Darja Slaprnik, Administracija oddelkov operativnih 
    strok
7. Milena Šelih, Administracija Urgentnega centra

30 LET

1. Marija Debelak, Oddelek za otorinolaringologijo in 
    cervikofacialno kirurgijo
2. Ana Justin, Ginekološko-porodniški oddelek
3. Anica Majcen, Oddelek za infekcijske bolezni in  
    vročinska stanja
4. Ljubica Šolaja, Ginekološko-porodniški oddelek
5. Alenka Zagoričnik, Oddelek za otorinolaringologijo in 
    cervikofacialno kirurgijo

Vsem jubilantom čestitamo!

Dokončani.študiji.
zaposlenih.v.Splošni.
bolnišnici.Celje
Barbara Hudournik, dr. med.,  je 28. 5. 2009 opravila 
specialistični izpit s področja INTERNE MEDICINE.

Vesna Cerjak, univ. dipl. org., je 12. 6. 2009 diplomirala 
na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mari-
boru.

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 posredujete 
v elektronski obliki (na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj 
vsebujejo strokovne in akademske naslove avtorjev ter 
naziv oddelka oz. službe v kateri so zaposleni. Tabele 
in slike priložite ločeno na koncu teksta. Na fotografijah, 
ki niso v elektronski obliki na hrbtni strani s svinčnikom 
označite naslov članka h kateremu jo prilagate.

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 2. oktobra 
2009.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Seznam.aktivnih.udeležb.na.kongresih.in.seminarjih
.(po.potnih.nalogih).za.obdobje.
MAJ.2009.–.JUNIJ.2009

KDAJ KDO KRAJ KAJ
9. 5. 2009 Cvetka Skale, dipl. m. s. Ljubljana Tečaj za osebja novorojencem prijaznih porodnišnic

11. - 13. 5. 2009 Mag. Hilda Maze Ljubljana 7. kongres zdravstvene in babiške nege
12. 5. 2009 Darja Plank, VMS, prof. zdr. vzg. Ljubljana 7. kongres zdravstvene in babiške nege
8. 5. 2009 Lucija Gabršček, dr. med. Portorož Mednarodno srečanje pnevmologov

10. - 12. 5. 2009 Uršula Gajšek Salobir, dr. med. Portorož 10. kongres endoskopske kirurgije
11. - 13. 5. 2009 Lidija Borak, dipl. m. s. Ljubljana 7. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije

8. - 10. 5 2009 Asist. Anton Jošt, dr. med. Portorož 5. kongres anesteziologov, med. sester in babic: Znanje na naša 
moč

15. - 16. 5. 2009 Biserka Lipovšek, dipl. m. s. Rogla Prehrana kritično bolnega
8. - 13. 5. 2009 Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. Halkidika-Grčija AO trauma course - foot and ankle

12. - 18. 5. 2009 Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., 
svetnik Antalya, Turčija 10th European congress of trauma and emergency surgery

12. - 18. 5. 2009 Prim. Miodrag Vlaović, dr. med. Antalya, Turčija 10th European congress of trauma and emergency surgery
11. - 15. 5. 2009 Asist. mag. Igor Černi, dr. med. Strasbourg English speaking intensive course in laparoscopic general surgery

12.  - 14. 5. 2009 Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Hradec Kralove, Češka 3. češki kongres intenzivne medicine
15. - 16. 5. 2009 Barbara Krumpak, dipl. inž. rad. Rogaška Slatina Zagotavljanje kakovosti v radiološki tehnologiji

21. - 26. 6. 2009 Mag. Lidija Vučajnk, dr. med. Cairns, Australija An overview of heart rhytm disturbances in children with 
palpitations or syncope

15. - 16. 5. 2009 Romanca Jokič, dipl. m. s. Rogla Prehrana kritično bolnega

23. - 27. 5. 2009 Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., 
svetnik Dunaj 36th European symposium calcified tissue

20. 5. 2009 Franci Silvo Lipovšek, dr. med. Slovenj Gradec Akutni slepič in peritonitis zaradi perforacije slepiča
20. 5. 2009 Milena Senica Verbič, dr. med. Slovenj Gradec Akutni slepič in peritonitis zaradi perforacije slepiča

21.  - 22. 5 2009 Mag. Marjan Ferjanc Rogaška Slatina 16. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v 
zdravstvu

21. - 22. 5. 2009 Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. Rogaška Slatina 16. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v 
zdravstvu

28. - 30. 5. 2009 Franci Silvo Lipovšek, dr. med. Ljubljana 6. konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije
28. - 29. 5. 2009 Milena Senica Verbič, dr. med. Ljubljana 5. konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije

22.  - 24. 5. 2009 Martin Kač, dipl. zn. Kraljevica Nefrologija v nuklearni medicini
22.5.-24.5. 2009 Bogomir Poharc, inž. rad. Kraljevica Nefrologija v nuklearni medicini
22. - 23. 5. 2009 Dean Sinožič, dr. med. Portorož Revmatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva

22. 5. 2009 Bernardka Žagar, VMS, prof. zdr. vzg Ljubljana Komunikacija v edukaciji
29. 5. 2009 Robert Iršič, med. tehn. Ljubljana Imobilizacija skozi čas
29. 5. 2009 Andrej Kramer, med. tehn. Ljubljana Imobilizacija skozi čas

1. - 2. 6. 2009 Asist. dr. Roman Parežnik, dr. med. Bled 18. mednarodni simpozij iz intenzivne medicine
1. - 2. 6. 2009 Darja Podsedenšek, dipl. m. s. Bled Motnje koagulacije
1. - 2. 6. 2009 Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Bled 18. mednarodni simpozij intenzivne medicine

29. - 30. 5. 2009 Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., 
svetnik Maribor 7. Bednjaničev simpozij

21. - 26. 6. 2009 Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. Sinaia, Romunija Ao advances in operative fracture managenent geriatric course

2. - 6. 6. 2009 Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., 
svetnik Dunaj 10th efort congress

21. - 22. 6. 2009 Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., 
svetnik Pariz Consensus conference abc-t

10. - 14. 6. 2009 Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med. Niš, Srbija Nevrointervencije Niš 2009

15. - 20. 6. 2009 Franci Silvo Lipovšek, dr. med. Graz 10. kongres EUPSA – akutni slepič in peritonitis zaradi perforacije 
slepiča

15. - 20. 6. 2009 Milena Senica Verbič, dr. med. Graz 10. kongres EUPSA – akutni slepič in peritonitis zaradi perforacije 
slepiča

17. - 20. 6. 2009 Mag. Klemen Jagodič, dr. med. Portorož Zlom penisa
19. 6. 2009 Mag. Klemen Jagodič, dr. med. Velenje Rak prostate
19. 6. 2009 Laura Kveder, VMS Velenje Rak prostate
19. 6. 2009 Darja Tesič Ramšak, dipl. m. s. Velenje Rak prostate

10. -13. 6. 2009 Janja Pajk, dr. med. Ohrid Implementation quality management system in transfusion centre 
in General hospital Celje

17. - 20. 6. 2009 Alenka Bindas, dr. med. Portorož 16. mednarodni simpozij o urgentni medicini
1.  - 6. 6. 2009 Romanca Jokič, dipl. m. s. Beograd Strokovna konferenca - izmenjava ms Slovenije in Srbije

22. - 25. 6. 2009 Mag. Klemen Jagodič, dr. med. Göteborg Surgical treatment of penile fracture: our experiences
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PRAVAODLOČITEVTransakcijski račun Banke Celje

PRVI transakcijski račun vam brezplačno vodimo eno leto, 
če se zanj odločite v paketu še z vsaj dvema dodatnima storitvama:   

Z izbiro celotnega paketa prihranite NAJMANJ 96 evrov.**
Ponudba velja do konca leta. Več na www.banka-celje.si.

* Kredit vam odobrimo že ob prvem prilivu. Ponudba ne velja ob zavarovanju pri zavarovalnici.
** Izračun na dan 1. 7. 2009, brez upoštevanja sklenitve depozita, nezgodnega in premoženjskega zavarovanja. 

• brezplačno elektronsko ali telefonsko bančništvo,
• polovični stroški odobritve stanovanjskega ali potrošniškega 

kredita,*
• brezplačni hitri limit do višine 150 % priliva že ob prvem prilivu,
• brezplačni enomesečni najem sefa,
• brezplačna enoletna članarina za plačilno kartico z odloženim 

plačilom že ob prvem prilivu,
• ugodnejši depozit,
• ugodna sklenitev nezgodnega zavarovanja,
• 10-odstotni popust ob sklenitvi premoženjskega zavarovanja.
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MEDICINSKA STROKA

Podelitev.plakete.za.življenjsko.
delo.SZAIM..starosti.slovenske.
anesteziologije
V mesecu maju je bil zelo pomemben dan za zgodovino 
Celjske anesteziologije, saj je prim. Jože Četina, dr. med., 
poleg prof. dr. Darinke Soban, dr. med., (posthumno) in 
prof. dr. Marije
Pečan, dr. med., na 5. slovenskem kongresu anestezio-
logov z mednarodno udeležbo v Portorožu  prejel plaketo 
za življenjsko delo na področju naše stroke.  Kongres je 
organiziralo Slovensko združenje za anesteziologijo in in-
tenzivno medicino v sodelovanju s Slovenskim zdravniškim 
društvom in Kliničnim oddelkom za anesteziologijo in inten-
zivno terapijo operativnih strok Univerzitetnega kliničnega 
centra v Ljubljani. Plakete za življenjsko delo so podelili za 
prispevek k razvoju anesteziologije in reanimatologije v Slo-
veniji. 

V obrazložitvi ob prejetju plakete so bili navedeni vsi nje-
govi prispevki k razvoju naše stroke doma in po svetu. Že v 
zborniku o razvoju zdravstva na Celjskem od leta 1953 do 
1985 je prim. Četina zapisal: Anesteziologija se je v nekaj 
desetletjih razvila iz nepomembne obrobne medicinske de-
javnosti do samostojne stroke in se postavila na enakopra-
vno mesto med druge medicinske discipline. Z intenzivno 
medicino, transfuziologijo in ne nazadnje z mnogimi
teoretičnimi strokami (patofiziologijo, farmakologijo, imu-
nologijo, patohistologijo, vso medicinsko industrijo itd.), ki 

po krivici ostaja-
jo v anonimnem 
ozadju, omogoča 
o p e r a t i v n i m 
strokam širjenje 
dejavnosti in nji-
hove današnje 
uspehe.
S temi beseda-
mi je povedal 
vse. Leta 1954 je 
pričel delati kot 
mlad stažist v SB 
Celje. Že takoj je 
bil navdušen nad 
mlado stroko. 
Takrat je bilo tre-
ba za opravljanje 

anestezije zaključiti le polletni tečaj, ki ga je vodil prim. Dra-
go Hočevar, dr. med., ki se je leto pred tem vrnil z Danske 
– zibelke moderne evropske  anesteziologije. Leta 1962 je 
opravil specialistični izpit iz anesteziologije in reanimatolo-
gije. Istega leta so pričeli v Celju pod njegovim vodstvom 
opravljati anestezije z uporabo dušikovega oksidula. Do 
tega leta so bile »narkoze« izvedene le s pomočjo etra.

Leta 1966 je dosegel, da je postala anesteziologija v Celju 
samostojna stroka v okviru posebnega oddelka. Kmalu je na 
oddelku uvedel nevroleptanalgezijo (1967). Bil je tudi eden 
od začetnikov regionalne anestezije. Pomemben prispevek 
k razvoju stroke je tudi pričetek endotrahealnih anestezij 
pri otrocih, ki so bili operirani zaradi odstranitve mandelj-
nov (prvi v Sloveniji).  Leta 1982 so pod njegovim vodstvom 
dosegli otvoritev enote za intenzivno terapijo v SB Celje, ki  
je prerasla s takratnih 5 postelj na današnjih 11. Enota je 
danes znana po svojem znanju in kakovosti dela tako doma 
kot v svetu. Poleg tega, da je skrbel za svojo stroko,  je bil 
ves čas  eden od vodilnih članov pri Planinskem društvu in 
Gorski reševalni službi. S tega področja je napisal številne 
članke, ki so bili objavljeni v Zdravstvenem vestniku,  Der 
Anaesthesistu,  Aerztliche Praxis, Alpinističnih razgledih, 
Planinskem vestniku, Obrambi in zaščiti ter Monitorju (gla-
silo delavcev ZCC). Ne nazadnje je prevedel v slovenščino 
knjigo W. Phlepsa: Notfalmedizin in Hochgebirge.  
Ker si je želel, da bi povezal tudi anesteziologe iz ostalih 
dežel, je leta 1972 organiziral simpozij Alpe- Jadran, ki je 
prerasel iz druženja avstrijskih in slovenskih anesteziologov 
v območno druženje na področju anesteziologije. Sloven-
cem in Avstrijcem so se 1985. leta pridružili še Hrvati, Itali-
jani in Madžari. 

Poleg vsega naštetega moram navesti  še večino njegovih 
odlikovanj in nagrad, ki jih je prejel do danes:
– leta 1968 je  postal primarij,
– leta 1978 častni član avstrijskega Društva za znanstveno 
sodelovanje z Jugoslavijo       na štajerskih visokih šolah,
– leta 1984 je bil odlikovan z redom zaslug za narod s sre-
brno zvezdo (zvezno državno odlikovanje),
– leta 1987 je postal prejemnik Bettinijeve nagrade,
– istega leta je dobil plaketo za izredne dosežke na področju 
zdravstvenega varstva Zdravstvenega centra Celje,Prim. Jože Četina, dr. med.
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– mesto Celje ga je leta 1997 odlikovalo z zlatim grbom 
mesta Celje, 
– zaradi svojega predanega dela v Gorski reševalni službi 
so ga istega leta imenovali za častnega člana Gorske 
reševalne službe,
– od leta 2002 se ponaša z zlatim znakom Civilne zaščite 
Slovenije,
– Planinska zveza Slovenije mu je 2007 podelila svečano 
listino, ki jo dobijo le najbolj zaslužni člani.
 

 V imenu Oddelka za anesteziologijo, intenzivno medicino 
operativnih strok in terapijo bolečin mu v našem Monitorju 
čestitamo za podeljeno plaketo. Istočasno pa se mu zahva-
ljujemo za vse, kar je prispeval v pionirskih časih skupaj s 
svojimi sodelavci  k napredku naše stroke in ugledu celjske 
anesteziologije doma in v svetu. 

Ob podelitvi priznanja

Rajko Kandare, dr. med.
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operati-

vnih strok in terapijo bolečine

Novosti.v.antikoagulacijskem.
zdravljenju.(AKZ)
(Ambulanta.za.tromboteste.se.predstavi.…)

Devetega maja smo se vsi zaposleni v Antikoagulacijski ambulanti udeležili  II. strokovnega srečanja Sekcije za 
antikoagulacijsko zdravljenje in preprečevanje trombemboličnih bolezni pri Združenju za žilne bolezni z naslovom: 
Novosti v antikoagulacijskem zdravljenju. Cilji predavanja so bili: predstavitev vseh novosti, novih smernic dela, izmenjava 
mnenj, izkušenj ter vpeljava vseh novosti v prakso. Temelj našega dela je kakovostno opravljanje zdravstvenih storitev 
in  zadovoljstvo uporabnikov naših storitev (bolnikov), na kar v veliki meri vplivajo tako izpolnjevanje standardov za 
antikoagulantno ambulanto (končni predlog ZZZS), npr. en zdravnik, ena medicinska sestra na 1728 bolnikov oziroma 
14,5 obiskov na uro, kot tudi stalno  izobraževanje zaposlenih, timsko delo in uvajanje nenehnih izboljšav. V tem prispevku 
želiva zaposlene v naši bolnišnici seznaniti z vsebino predavanja, predvsem pa z najbolj aktualnimi novostmi na področju 
antikoagulacijskega zdravljenja.

ATRIJSKA FIBRILACIJA (AF) IN UNDULACIJA
Atrijska fibrilacija je najpogostejša motnja srčnega ritma. Poznamo tri oblike: paroksizmalno   (traja manj kot 7 dni), obstojno 
(traja več kot 7 dni) in kronično (pri kateri kardioverzija ni uspešna ali pa od nje odstopimo). Atrijska undulacija je redko 
samostojna motnja srčnega ritma, pogosto prehaja v AF in jo obravnavamo tako kot AF.
Antikoagulacijsko zdravljenje (AKZ) s kumarini tveganje za možgansko kap zmanjša za okoli 70 %; zdravljenje z aspirinom 
je bistveno manj učinkovito kot AKZ, saj tveganje za možgansko kap zmanjša le za 20 %. Za oceno tveganja za ponovni 
trombembolični dogodek se trenutno uveljavlja uporaba enostavnega točkovnega sistema, imenovanega CHADS2. 
Bolnikovo tveganje ocenimo tako, da dodamo po eno točko za vsakega izmed naslednjih dejavnikov tveganja:
C – srčno popuščanje ali oslabljena sistolična funkcija levega prekata,
H – arterijska hipertenzija,
A – starost nad 75 let,
D – sladkorna bolezen,
S – možganska kap (izjemoma šteje dve točki).
Tako ima lahko bolnik z AF od 0 pa do največ 6 točk.
Pri vseh bolnikih z velikim tveganjem za trombembolijo priporočamo trajno AKZ ne glede na obliko AF; ciljno območje INR 
je med 2,0 in 3,0. Tveganje za možgansko kap se sicer poveča, ko je INR<2,0; strmo pa naraste šele, kadar so vrednosti 
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INR pod 1,6. Vse majhne posege opravimo ob INR 2,0 – 2,5 brez prekinitve oralnega AKZ.

Tveganje za možgansko kap po točkovniku CHADS2 in odločitev glede zdravljenja:
TVEGANJE CHADS2 ZDRAVLJENJE
majhno 0 Aspirin 100 mg
zmerno 1 Varfarin (INR: 2,0 – 3,0) ali aspirin
veliko 2 do 4 Varfarin INR (2,0 – 3,0)
zelo veliko 5 do 6 Varfarin INR (2,0 – 3,0)

UMETNE SRČNE ZAKLOPKE
Umetne srčne zaklopke so lahko biološke (iz naravnih materialov) 
ali mehanske   (kovinske). Tveganje za trombembolični dogodek 
pri bolnikih z mehansko zaklopko je odvisno od tipa zaklopke, 
položaja zaklopke, bolnikovih pridruženih bolezni, intenzitete 
AKZ. Bolnikom z biološko zaklopko (ciljno območje INR je med 
2,0 in 3,0) AKZ tri mesece po operaciji ukinemo in nadaljujemo z 
antiagregacijskim zdravljenjem (aspirin 100 mg/dan). Pri bolnikih z 
mehansko dvolistno ali enolistno aortno zaklopko je ciljno območje 
INR med 2,0 in 3,0; AKZ traja do konca življenja. Ob pridruženih 
dejavnikih tveganja (AF, AMI sprednje stene ali apeksa, oslabljen 
EF, povečan LA) se pri umetni mehanski aortni zaklopki INR 
poviša na 2,5 – 3,5. Enako velja za zaklopko z zamreženo kroglico 
na aortni poziciji. Pri bolnikih z mehansko mitralno ali trikuspidalno 
zaklopko je ciljno območje INR med 2,5 in  3,5; AKZ traja do konca 
življenja. Vse majhne posege opravimo ob INR 2,0 – 3,0 brez  
prekinitve oralnega AKZ. Pri bolnikih z umetnimi zaklopkami je 
tveganje za trombembolične dogodke zelo veliko, zato ob prekinitvi 
oralnega AKZ zaradi velikega posega preidemo na terapevtske 
odmerke nizkomolekularnega heparina (NMH). Bolniki z umetnimi 
zaklopkami morajo pred posegi dobiti antibiotično zaščito pred 
infekcijskim endokarditisom.

VENSKI TROMBEMBOLIZMI
Venska trombembolija (VTE) se klinično kaže kot venska tromboza 
(VT) in/ali  pljučna embolija. K nastanku VTE lahko pripomore eden 
ali več sprožilnih dejavnikov, ki so prehodni ali stalni. Med prehodne 
dejavnike tveganja za VTE prištevamo: operacije, poškodbe, 
vstavljene i.v. katetre, nosečnost, porod, uporabo hormonske 
kontracepcije, nadomestno hormonsko zdravljenje, nepomičnost 
ter letalske polete, ki so daljši od osem ur. Med stalne dejavnike 
tveganja pa sodita aktivni rak in trombofilija. Bolnike s prvo VT 
na spodnjih ali zgornjih okončinah ter bolnike s prvo pljučno embolijo (PE), do katere je prišlo ob prehodnem sprožilnem 
dejavniku, zdravimo s kumarini tri mesece. Bolnike s prvo idiopatsko VT ali PE zdravimo najmanj šest mesecev, le v 
primeru idiopatske golenske VT se odločimo za krajše tri mesečno zdravljenje. Bolnike s prvo VT na neobičajnem mestu 
(tromboza vene porte, vraničnih, mezenteričnih ven …) zdravimo najmanj 12 mesecev, ne glede na sprožilne dejavnike. 
Pri bolnikih, ki doživijo dve ali več PE oziroma VT, se odločimo za trajno AKZ. Povrhnji tromboflebitis velike ali male vene 
safene, pri katerem strdek sega v bližino vtočišča v globoke vene (~ 10 cm do vtočišča), zdravimo 4 – 6 tednov z NMH v 
terapevtskem odmerku. Bolnike, ki so imeli VT oz. PE ob aktivnem raku, prvih 6 mesecev zdravimo z NMH v terapevtskih 
odmerkih (prvi mesec terapevtski odmerek NMH; od drugega do šestega meseca pa 75 % terapevtskega odmerka). Po 
šestih mesecih preidemo na zdravljenje s kumarini, ki ga prekinemo potem, ko je bolezen vsaj pet let v remisiji. Pri bolnikih 
z VT in PE je ciljno območje INR med 2,0 in 3,0.
Vse majhne posege opravimo ob INR 2,0 – 2,5 brez prekinitve oralnega AKZ. Bolnikom z zelo velikim tveganjem za 
trombembolični dogodek (do tri mesece po VTE) ob prekinitvi zdravljenja s kumarini uvedemo terapevtske odmerke NMH, 
prav tako ravnamo, če prekinitev oralnega AKZ traja več kot teden dni.

Zloženka



23

Splošna bolnišnica Celje

Novost v AKZ pri VTE in PE je v časovno skrajšanem zdravljenju (enkrat  krajše zdravljenje). Po treh oziroma šestih 
mesecih zdravljenja je treba še pred ukinitvijo AKZ opraviti oceno ogroženosti za ponovitev bolezni (D-dimer, UZ – Doppler, 
diagnostika trombofilije pri mlajših od 50 let starosti). Kompresivna terapija – nošenje umerjenih elastičnih nogavic druge 
stopnje (gleženjski pritisk 30 – 40 mmHg) traja dve leti.

Trajanje AKZ po preboleli VT in PE:
   INDIKACIJA    AK  ZDRAVILO  TRAJANJE           ZDRAVLJENJA
VENSKA TROMBOZA (VT)
Prva VT s prehodnim  sprožilnim dejavnikom KUMARINI 3 mesece
Prva idiopatska VT okončin
       - distalna (golenska)
       - proksimalna

KUMARINI
KUMARINI

3 mesece
najmanj 6 mesecev

Prva VT neobičajnih        
  lokalizacij KUMARINI najmanj 12 mesecev

VT pri bolnikih z rakom NMH
KUMARINI

od 1. do 6. meseca
še 5 let po remisiji maligne bolezni

Druga VT: obe s prehodnim sprožilnim 
dejavnikom KUMARINI 3 do 6 mesecev

Druga idiopatska VT KUMARINI do konca življenja
Več kot dve VT KUMARINI do konca življenja
Spontani povrhnji tromboflebitis (strdek 
sega znotraj 10 cm vtočišča v globoke 
vene)

NMH (v terapevtskem
odmerku) 4 do 6 tednov

VT v sklopu APS KUMARINI do konca življenja

VT v sklopu trombofilije KUMARINI 

trajanje je glede na
obliko trombofilije
najmanj 6 mesecev

Recidiv VT s trombofilijo KUMARINI do konca življenja
PLJUČNA EMBOLIJA ( PE)
Prva PE s prehodnim sprožilnim dejavnikom KUMARINI do 6 mesecev

Prva idiopatska  PE KUMARINI najmanj 6 mesecev

PE pri bolnikih z rakom NMH
KUMARINI

od 1. do 6. meseca
še 5 let po remisiji 
maligne bolezni

Dve ali več PE KUMARINI trajno

ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM (APS)
APS se kaže kot klinični sindrom s ponavljajočimi arterijskimi trombozami ali VTE, spontanimi splavi ali mrtvorojenostjo, 
trombocitopenijo in prisotnostjo antifosfolipidnih protiteles (aPL) v časovnem intervalu vsaj 12 tednov ali več. Pri bolnikih, 
ki imajo trombotične zaplete, je najpogostejša venska tromboza na spodnjih okončinah, značilno pa je pojavljanje tromboz 
na neobičajnih mestih (retinalne vene, možganski venski sinusi …); APS je tudi pogost razlog za pojav možganske kapi pri 
mladih. Bolnike z APS zdravimo zaradi velikega tveganja za ponovitev bolezni z varfarinom do konca življenja, v območju 
s ciljnim INR 2,5 (2,0 – 3,0).
Ženske z APS, ki še niso prebolele VTE, je treba v času nosečnosti zaščititi s preventivnimi odmerki NMH in/ali aspirinom. 
Bolnice z APS, ki so že prebolele VTE in so na AKZ,  je treba v času nosečnosti prevesti na terapevtske odmerke NMH z 
aspirinom. Po porodu jim uvedemo varfarin.

TVEGANJE ZA KRVAVITEV GLEDE NA VRSTO POSEGA
•	 Majhno tveganje za krvavitev - majhni posegi – INR (2,0 – 3,0):
 stomatološki posegi, operacija katarakte, oskrba povrhnjih ran, punkcije bezgavk, plevralne in abdominalne punkcije, 

endoskopske preiskave in biopsije prebavil.
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•	 Zmerno tveganje za krvavitev - veliki posegi -  INR (< 1,5):
 manjše abdominalne in torakalne operacije, polipektomije GIT, punkcije velikih arterij in sklepov, vstavitev srčnega 

vzpodbujevalnika ali defibrilatorja.
•	 Veliko tveganje za krvavitev – veliki posegi – INR (< 1,3):
 ortopedske operacije, večje abdominalne in torakalne operacije, nevrološke, urološke, srčno-žilne operacije, operacije 

zaradi raka, punkcije in biopsije parenhimskih organov.

PRIPRAVA BOLNIKA Z ZMERNIM IN VELIKIM TVEGANJEM ZA KRVAVITEV NA POSEG
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ZDRAVSTVENA NEGA

TROMBOCITOPENIJA
Pomeni zmanjšanje števila trombocitov ter predstavlja dodatno tveganje za krvavitev pri bolnikih na AKZ. Najpogostejši 
vzroki za trombocitopenijo so: bolezni jeter in vranice, bolezni kostnega mozga, kemoterapija, HIT, druga zdravila …
Predlog algoritma AKZ pri bolnikih s trombocitopenijo brez krvavitve:
o	 vrednost trombocitov od 100-150x109: (zmerno, veliko, zelo veliko tveganje za TE) – nadaljujemo AKZ;
o	 vrednost trombocitov 50-100x109: (zmerno, veliko tveganje za TE) - zmanjšamo intenziteto INR (1,8 – 2,5);
o	 vrednost trombocitov 50-100x109 : (zelo veliko tveganje za TE) - nadaljujemo AKZ – INR (2,0 – 3,0);
o	 vrednost trombocitov <50x109: (zmerno, veliko, zelo veliko tveganje za TE) - ukinemo AKZ.
Predlog algoritma AKZ pri bolnikih s trombocitopenijo s krvavitvijo:
o	 zmerno, veliko tveganje za TE: ne glede na trombocite ukinemo AKZ;
o	 zelo veliko tveganje za TE: trombociti 100-150x109  – INR naj bo na spodnji meji terapevtskega območja; trombociti 

50-100x109  – znižamo intenziteto INR (2,0 – 3,0); trombociti <50x109 – ukinemo AKZ.
Pri veliki krvavitvi vedno ukinemo AKZ in apliciramo 10 mg vitamina K i.v.

Smernice za vodenje AKZ pri bolnikih, ki dobivajo kemoterapevtike
Za nekatere kemoterapevtike je vpliv na učinek kumarinov in NMH predvidljiv, zato že pred začetkom zdravljenja 
prilagodimo odmerek kumarinov. Med zdravljenjem s kemoterapevtiki so enkrat do dvakrat tedensko potrebne kontrole 
trombocitov in INR (p.p. nadomeščamo  trombocite). Pri več kot 50 % bolnikov z limfomi med zdravljenjem s kemoterapijo 
pride do hude trombocitopenije, medtem ko se pomembna trombocitopenija  med zdravljenjem razvije pri približno 15 % 
bolnikov s solidnimi tumorji.
Kljub izjemni učinkovitosti ima AKZ s kumarini številne pomanjkljivosti, zaradi katerih ni primerno za vse bolnike, ki bi 
tovrstno zdravljenje potrebovali. Pomanjkljivosti so: ozko terapevtsko okno, dolga razpolovna doba kumarinov, interakcije 
z zdravili in hrano ter nujno redno laboratorijsko spremljanje. V kratkem pa bomo dobili nova antikoagulacijska zdravila, ki 
teh pomanjkljivosti nimajo – peroralne neposredne zaviralce trombina (dabigatran) in zaviralce faktorja X (rivaroksaban), 
ki so že registrirani za primarno preventivo VTE po velikih ortopedskih operativnih posegih. Za naše indikacije so raziskave 
še v teku.
Na koncu naj opozoriva, da imamo ob vsaki dilemi glede AKZ možnost posvetovanja s konzilijem po elektronski pošti 
konzilij@trombo.net 
Poleg pridobivanja teoretičnega znanja smo preizkušali še praktične primere priprave bolnikov na različne posege, 
kar je predavanje zelo popestrilo in obogatilo. Zaključilo se je pozno popoldan. Novosti in pridobljeno znanje že pridno 
uporabljamo pri našem vsakdanjem delu.
                                                  

Romana Gunzek, dr. med.
Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Kardiološki oddelek

Centralna.garderoba.počasi.
dobiva.končno.podobo
Garderoba je prostor, kamor vsako jutro, še malo zaspani, 
najprej vstopamo in se »iz civila prelevimo« v uniformirane-
ga zdravstvenega delavca, po zaključku dela, preden odi-
demo domov, pa zopet zamenjamo svojo podobo. Do ne-
davnega smo imeli številne manjše garderobe, razpršene 
po vseh kletnih prostorih pod starim delom bolnišnice, ra-
zen oddelkov, ki so v novem delu bolnišnice (Nevrološki od-
delek, Oddelek za bolezni ledvic in dializo, Transfuziološki 
oddelek, Travmatološki oddelek, Oddelek za žilno kirurgijo, 

Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo). Obstoječa 
garderoba ni izpolnjevala pogojev za centralno garderobo, 
saj je bila premajhna.  
V letu 2008 smo pričeli z uresničevanjem ideje o enotni – 
centralni garderobi, kjer bi imeli tudi enotno razdeljevalnico 
perila. Pričeli smo pridobivati dovoljenje za širitev centralne 
garderobe in povečanje razdeljevalnice perila, saj je obsto-
ječa postajala vedno bolj tesna. Konec leta je bil prostor pri-
pravljen. Zaradi težav z zagotavljanjem zadostnega števila 
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delovnih oblek smo takoj v začetku letošnjega leta pričeli 
seliti preostale garderobe iz kleti starega dela bolnišnice 
v centralno garderobo. Najprej so se selili kirurški oddelki, 
nato službe in na koncu še internistični oddelki. 

Novi prostori centralne garderobe

Selitev v centralno garderobo se počasi zaključuje in gar-
deroba počasi dobiva novo podobo. Seveda je potrebno še 
veliko manjših dopolnitev, ki pa so že v fazi realizacije. Mi-
zarji izdelujejo manjše klopce za odlagalne površine, naro-
čeni so koši za odlaganje dežnikov, oglasne deske ter pre-
grade, ki bodo nameščene pri vseh vratih za zagotavljanje 
zasebnosti zaposlenim med preoblačenjem. Tehnične služ-
be načrtujejo ureditev prezračevanja centralne garderobe. 

Nova, večja razdeljevalnica perila, ki bo v zadnjem delu 
nove centralne garderobe, je tako rekoč že zaključena, po-
trebno je le še namestiti stenske police.

Stara in nova razdeljevalnica perila

Čeprav je garderoba prostor, v katerem smo na dan le 5 do 
10 minut, je tudi prostor, v katerem srečujemo svoje kole-
gice in kolege, izmenjamo par besed in preberemo nekaj 
skupnih informacij. Upamo, da ga bomo kljub trenutnim te-
žavam uspeli urediti tako, da bo služil svojemu namenu. K 
temu pa svoj delček lahko prispeva vsak posameznik. 

Darja Plank, prof. zdr. vzg. 
Saša Sedovšek, dipl. m. s.

Področje zdravstvene nege
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Urejenost.na.delovnem.mestu
»Prosim, želite … kdo je pozvonil?« 
vpraša mladenič, ki vstopi v bolni-
ško sobo št. 11. 
»Jaz sem to bil,« se zasliši glas, »po-
treboval bi nočno posodo, prosim.« 
»Takoj vam jo prinesem gospod,« 
odgovori mladenič, pripravljen takoj 
izpolniti željo.
»Hvala,« odgovori starček zgubane-
ga obraza, z mislimi pri mladeniču. 
»Tako prijeten fant, ustrežljiv, prija-
zen, ni da ni, no…« premišljuje star-
ček, »škoda, da ima vse to na sebi, 
kar ima … ne vem, zakaj ti mladi tako 
norijo s temi frizurami, pa z uhani 
vsepovsod, pa tetovažami … ko smo 
bili mi mladi, smo se tudi tetovirali, 
pa vendar ne tako … sedaj pa hodijo 
naokrog takšni, da se jih človek že 
skoraj kar malo ustraši … nekako to 
ne sodi v bolnišnico … ah, ko smo 
bili mi mladi …« in starčku misli zai-
dejo v preteklost…

Videz je pomemben vidik sporazume-
vanja in pri stikih z ljudmi igra veliko 
vlogo. Raziskave kažejo, da pri ustvar-
janju prvega vtisa videz in govorica 
telesa pomenita kar 55-odstotni delež, 
kar velja na vseh področjih življenja. Od 
tega sta lahko odvisni tudi posamezni-
kova finančna in karierna prihodnost.  
Osebna urejenost je stvar vsakega 
posameznika, vendar je obenem pove-
zana z okoljem, v katerem živi in dela. 
Lahko rečemo, da je tudi osebna ure-
jenost sestavni del naših delovnih ob-
veznosti. Je pogoj za opravljanje dela 
v zdravstveni negi, poudarja pomen 
poklica, predstavlja poklicno skupino 
in nenazadnje predstavlja tudi delovno 
organizacijo.
Zavedati se je potrebno, da je zelo po-
memben prvi vtis, ki ga zdravstveni de-
lavci naredimo na naše bolnike, njihove 
svojce in ostale, s katerimi prihajamo v 
stik. Zaradi generacijskih razlik lahko 

prihaja do odklonilnega odnosa bolni-
ka do zaposlenega, ki s svojo podobo 
izstopa iz množice. Za razlago gene-
racijskih razlik: generacija veteranov, 
rojenih v obdobju 1922 – 1943 ima za 
zgled olimpionika Leona Štuklja, igral-
ca Staneta Severja, politika Milana 
Kučana, medtem ko so generaciji Y - 
rojeni po l. 1981 - za zgled pevci Pero 
Lovšin, Vlado Kreslin ter Adi Smolar. 
Razlika v primerjavi je očitna, iz česar 
lahko sklepamo, da obstaja razlika tudi 
v dojemanju »in« ter »cool« stvari. 

Zaradi vsega navedenega se je poja-
vila potreba po enotnem stališču glede 
urejenosti na delovnem mestu. Aprila 
je bila tako ustanovljena skupina, v 
kateri so sodelovali: Bernarda Hostnik, 
Irena Sojč,  Ahbeer Al Sayegh, Gorazd 
Šmid in Majda Hrastnik. Rezultat dela 
skupine je organizacijsko navodilo Ure-
jenost na delovnem mestu, ki je bilo 
18. 6. 2009 sprejeto na Kolegiju glav-
nih medicinskih sester in odgovornih 
tehnikov. Namen dokumenta je pred-
vsem seznaniti vse zaposlene (tudi 
novo sprejete delavce) s področja ZN 
ter zaposlene Skupnega medicinske-
ga področja (zdravniki niso vključeni) 
s primerno urejenostjo na delovnem 
mestu. Vsebina dokumenta je obširna, 
zajema pa tako higieno celega telesa 
kakor tudi higieno oblačil. Dokument 
so prejeli vse glavne medicinske sestre 
in odgovorni inženirji oddelkov, ki bodo 
zaposlene tudi seznanili z njegovo vse-
bino.
Naloga vsakogar, ki dela z ljudmi in za 
ljudi, je biti usposobljen, urejen, prija-
zen, prepričljiv, skratka profesionalen. 
Zavedati se moramo, da s svojo ure-
jenostjo na delovnem mestu tvorimo 
podobo celotne bolnišnice. Upamo, da 
nas bodo obiskovalci ocenili za bolni-
šnico, ki je poleg prijaznosti znana tudi 
po profesionalni drži zaposlenih, kamor 
sodi tudi urejenost na delovnem mestu. 

Majda Hrastnik, dipl. m. s.
Suzana Labaš, univ. dipl. org.

Področje zdravstvene nege

ŠALI

BODOČNOST
Bill Gates, Bush in Putin stojijo pred Bogom.
»Kdaj bo ameriško ljudstvo pozabilo vojno v Vietnamu?« je vprašal 
Bush.
»Čez 65 let!« je odgovoril Bog. »Toda jaz takrat ne bom več živ!« je 
vzkliknil Bush. »Kdaj si bo opomoglo rusko gospodarstvo?« je vprašal 
Putin. »Čez 75 let!« je odgovoril Bog.
»Toda jaz tega ne bom doživel! Takrat ne bom več živ!« je vzkliknil 
Putin.
»Kdaj bodo Windowsi brez napak?« je vprašal še Bill Gates.
»Takrat jaz ne bom več živ!« je odgovoril Bog. 

NI JE SPOZNAL
Žensko srednjih let je zadela kap. Hitro so jo odpeljali v bolnišnico, 
kjer so jo nemudoma operirali. Med operacijo je skozi temni predor 
zagledala luč in boga. Vprašala ga je, če je to res njen konec. Bog ji je 
odgovoril, da bo živela še 37 let, 5 mesecev in 12 dni.
Po okrevanju se je oglasila pri lepotnem kirurgu, ki ji je popolnoma po-
lepšal obraz, povečal prsi in odstranil gubice po celem telesu. Povsem 
spremenjena je zapustila bolnico, ko jo je na prehodu za pešce povozil 
avto. Prišla je pred boga in protestirala:
»Rekel si mi, da bom živela še več kot 37 let!«
»Oprosti, nisem te spoznal,« se je opravičil bog.
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ZAHVALE

Zahvala za izvedbo učne delavnice z naslovom Temeljni 
postopki oživljanja

Vodstvo in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ro-
čica ob Savinji se zahvaljuje vodstvu Splošne bolnišnice 
Celje in predvsem Petri Bastl, dipl. m. s., in Slavomirju 
Milovanoviću, dr. med., spec. anesteziologije in reanima-
tologije, za prostovoljno, brezplačno izvedbo učne delav-
nice z naslovom Temeljni postopki oživljanja, ki je bila 
17. 5. 2009 v gasilskem domu PGD v Ločici ob Savinji.
Obnova teoretičnega znanja in predvsem praktično iz-
vajanje temeljnih postopkov oživljanja na lutkah in mo-
žnost praktične uporabe avtomatskega defibrilatorja je 
neprecenljivo in nepogrešljivo znanje, ki je tudi osnova 
razširjenega znanja gasilcev, ki med prvimi pridemo na 
kraj nezgod in naravnih nesreč ter pomagamo ponesre-
čencem.
Z besedo hvala za vaš čas in posredovanje znanja o Te-
meljnih postopkih oživljanja in željo po ponovnem sreča-
nju v prihodnosti gasilski pozdrav »NA POMOČ«.

S spoštovanjem,
Predsednik PGD Ločica ob Savinji 

Martin Steiner                                                       

Poveljnik PGD Ločica ob Savinji
Borut Tevžič

Ločica ob Savinji, 25. 5. 2009

Celje, 30. junij 2009

Splošna bolnišnica Celje
Oddelek za anesteziologijo
intenzivno medicino operativnih strok
in terapijo bolečin
Enota intenzivne medicine operativnih strok

Z a h v a l a 

V soboto, 23. maja 2009 so me, po hudi poškodbi pljuč, 
ki sem jo utrpel v prometni nesreči, pripeljali na zdra-
vljenje v Enoto intenzivne medicine operativnih strok 
Splošne bolnišnice Celje. V vaši enoti ste me zdravili 22 
dni v stanju umetne nezavesti in mi potem nudili oskrbo 
še en teden.

Težko najdem prave besede, s katerimi bi opisal, kako 
zelo sem hvaležen vsem članom enote pod vodstvom 
dr. Maje Golmajer in glavne medicinske sestre Biserke 
Lipovšek. Od dr. Hauptfelda, ki me je sprejel v soboto, 
vsem res hvala za vso izjemno medicinsko oskrbo, 
velik trud in strokovno znanje, ki ste ga vložili v zdravlje-
nje mojih poškodb ter njihovih posledic. Enako hvaležen 
sem tudi ostalemu zdravstvenemu osebju iz Splošne 
bolnišnice Celje, ki so sodelovali pri mojem zdravljenju, 
posebej pa bi omenil zavzetost dr. Kotnikove. Vašemu 
trudu, za katerega sem izvedel, da je zahteval veliko 
vaših skrbi in marsikatero neprespano noč, se lahko 
zahvalim, da bom lahko kmalu nadaljeval normalno 
življenje. 

Za to vam bom večno hvaležen. 

Zahvaljujem se vam tudi v imenu staršev, dekleta, 
brata, ostalih sorodnikov, sodelavcev in prijateljev za 
kvalitetno podane informacije o poteku zdravljenja ter 
vse prejete besede spodbude in tolažbe.
Še enkrat iskrena hvala vsem!
        

                                                                                                                
Matjaž Rampre 
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Pravni.kotiček
Pravni kotiček je namenjen vsem, ki se znajdete v kakršnih 
koli pravnih težavah. Pomagamo in odgovarjamo na vpra-
šanja s področja delovnopravne problematike ipd. Odgovori 
na nekatera vprašanja so objavljeni v spodaj priloženih vse-
binah. Če potrebujete še kakšen nasvet ali na vaše vpra-
šanje ne najdete odgovora, se obrnite na pravno službo. 
Objavljamo zanimivejša vprašanja in odgovore nanje:

1. Ali je določilo Zakona o delovnih razmerjih o izrabi 
dopusta, »da mora en del trajati najmanj dva tedna«, 
možno pravilno izvajati tako, da če je delavec v letu, za 
katero mu je bil dopust odmerjen, tega izkoristil npr. 
več kot dva tedna, vendar v treh delih, od katerih no-
ben ni trajal dva tedna, lahko v naslednjem letu izkori-
sti preostali dopust, zmanjšan za dva tedna? Ali lahko 
torej delavec v tekočem letu izkoristi trikrat po pet dni 
letnega dopusta?
Izvajanje zakona, kot ga navajate, ni pravilno. Zakon o de-
lovnih razmerjih v 163. členu res določa, da je letni dopust 
mogoče izrabiti v več delih, s tem da mora en del trajati 
najmanj dva tedna, ter da je delodajalec dolžan delavcu 
zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega ko-
ledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tekočega 
koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek 
pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega 
leta. Vendar pa to ne pomeni, da se neizrabljen dopust nad 
dvema tednoma ne more prenesti v naslednje leto, če dva 
tedna nista bila porabljena v nepretrganem trajanju.

2. Ali se sme delavki, ki je dopolnila 53 let, odrediti delo 
preko polnega delovnega časa (nadure) brez njenega 
pisnega soglasja, ali pa velja 236. člen tudi v povezavi z 
203. členom Zakona o delovnih razmerjih?
V okviru določb o varstvu starejših delavcev 203. člen Za-
kona o delovnih razmerjih (ZDR) [1] določa, da delodajalec 
brez delavčevega pisnega soglasja starejšemu delavcu ne 
sme odrediti nadurnega ali nočnega dela. Starejši delavec je 
opredeljen v 201. členu ZDR, pri čemer pa je treba upošte-
vati tudi prehodno določbo 236. člena, po kateri se starost 
za delavke postopno zvišuje in po kateri bo enaka starost 
55 let za moške in ženske veljala šele leta 2015. V leto-
šnjem koledarskem letu se za starejšo delavko šteje tista, ki 
je dopolnila 53 let starosti. Če je konkretna delavka starejša 
od 53 let, ji brez njenega pisnega soglasja nadurnega dela 
ne smete odrediti. Za zaposlene v zdravstveni negi, za ka-
tere velja Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni 
negi, velja, da jih na njihovo zahtevo ni možno razporejati 
v nočno delo ali dežurstvo, ko dopolnijo 50 let starosti. Ob 
tem je treba opozoriti, da ta pravica delavcev ni absolutna, 

ampak je odvisna od organizacije delovnega procesa. Če ni 
mogoče organizirati nepretrganega zdravstvenega varstva 
brez udeležbe teh delavcev, so se ti dolžni vključevati tudi v 
nočno delo in dežurstvo.

3. Delavki je bila z odločbo Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (ZPIZ) priznana III. kategorija in-
validnosti zaradi posledic bolezni in pravica do dela na 
delovnem mestu, na katero je razporejena, s polovico 
polnega delovnega časa. Delavka se bo delno invalid-
sko upokojila, štiri ure pa bo ostala v delovnem razmer-
ju. Kontrolni pregled ni potreben.
• Ali delavki ob delni invalidski upokojitvi pripada so-
razmerni del odpravnine?
• Kako ravnati v primeru, če se želi delavka pozneje 
vnovič zaposliti s polnim delovnim časom?
Odpravnina ob upokojitvi je prejemek, do katerega je dela-
vec upravičen, ko se upokoji. Pogoj za pridobitev pokojnine 
je prenehanje pogodbe o zaposlitvi in pridobitev statusa 
upokojenca. Oba pogoja, upokojitev in prenehanje pogodbe 
o zaposlitvi, morata biti izpolnjena kumulativno. Izjema, ki jo 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) izrecno ureja v tretjem 
odstavku 132. člena, je delna upokojitev. V tem primeru ima 
delavec, ki se delno upokoji pri delodajalcu, pri katerem 
mu je prenehala pogodba o zaposlitvi in je sklenil novo za 
krajši delovni čas, pravico do odpravnine v sorazmernem 
delu. Vendar se ta odstavek nanaša le na delno starostno 
upokojitev in ne na »delno invalidsko upokojitev«, saj v tem 
primeru sploh ne moremo govoriti o upokojitvi, ker delav-
cu še vedno teče polna pokojninska doba oz. je v polnem 
obsegu vključen v obvezno zavarovanje. Zakon o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju instituta delne invalidske 
upokojitve ne pozna, pozna le pravico do delne invalidske 
pokojnine. Pravica do delne invalidske pokojnine namreč 
nadomešča pravico do nadomestila plače po 94. členu prej 
veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju, ki se je invalidu odmerjala v višini razlike med plačo, 
ki jo je za polni delovni čas prejemal pred nastankom invali-
dnosti, in plačo za krajši delovni čas po nastanku invalidno-
sti. Delna invalidska pokojnina pa je prejemek, odmerjen od 
osnove za odmero pokojnine na dan nastanka invalidnosti. 
Uživalcu delne pokojnine se čas, prebit v delovnem razmer-
ju z delovnim časom, ki je krajši od polnega, šteje v zavaro-
valno dobo kot polni delovni čas.
Posebej je treba poudariti, da delavka pri odpravnini ob od-
hodu v pokoj ne bo prikrajšana, saj bo ob prenehanju de-
lovnega razmerja in upokojitvi upravičena do odpravnine v 
polnem znesku, ne glede na to, da dela le krajši delovni čas.
Ker gre za delavko, ki ji je priznan status invalida III. ka-
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tegorije, pri čemer kontrolni pregled ni potreben, je malo 
možnosti, da bi se delavka lahko vnovič zaposlila s polnim 
delovnim časom. V vsakem primeru pa bo prejela odprav-
nino ob upokojitvi v polnem znesku šele takrat, ko se bo 
dejansko upokojila in ji bo prenehalo delovno razmerje, saj 
ji pred tem sorazmerni del odpravnine ne pripada.

4. Hči umrle pacientke, ki je bila zdravljena v naši bol-
nišnici, se želi seznaniti z zdravstveno dokumentacijo 
svoje umrle matere. Prosimo za razlago »zakonitega 
namena seznanitve« iz 42. člena Zakona o pacientovih 
pravicah. 
Na podlagi določb 42. člena Zakona o pacientovih pravicah 
se hči umrle pacientke lahko seznani s celotno zdravstveno 
dokumentacijo, s katero razpolaga izvajalec zdravstvenih 
storitev, in sicer pod pogoji da:
- je hčerina zahteva za seznanitev obrazložena tako, da je 

razvidno, kakšen je namen seznanitve;

- navedeni namen seznanitve ni nezakonit;
- hči na ustrezen način izkaže sorodstveno razmerje do 

umrle pacientke;
- umrla pacientka za časa življenja ni prepovedala sezna-

nitve z njeno zdravstveno dokumentacijo.
Pravnega ali zakonskega interesa hčeri ni treba izkazati, 
izvajalec zdravstvenih storitev pa ga tudi ni upravičen ali 
dolžan presojati. Izvajalec zdravstvenih storitev je dolžan 
preveriti le, ali je namen seznanitve zakonit. Pravni interes 
mora prosilec (npr. potomci) izkazati le glede tiste zdra-
vstvene dokumentacije, ki je nastala v času, ko pacient ni 
bil sposoben podati prepovedi glede seznanitve z njegovo 
zdravstveno dokumentacijo, in je tako stanje trajalo do smr-
ti. Obstoj takega dejanskega stanja mora izkazati izvajalec 
zdravstvenih storitev.

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

Zakon.o.pacientovih.pravicah.
in.varstvo.osebnih.podatkov.
v.zdravstvu
V začetku maja smo v Splošni bolni-
šnici Celje gostili informacijsko poobla-
ščenko Natašo Pirc Musar, ki nam je 
spregovorila o novem zakonu o pacien-
tovih pravicah in o varovanju osebnih 
podatkov v zdravstvu.

Z leta 2004 sprejetim Zakonom o var-
stvu osebnih podatkov (ZVOP-1) so 
določene pravice, obveznosti, načela 
in ukrepi, s katerimi se preprečujejo 
neustavni, nezakoniti in neupravičeni 
posegi v zasebnost in dostojanstvo 
posameznika oz. posameznice pri ob-
delavi osebnih podatkov. Osebni poda-
tek je katerikoli podatek, ki se nanaša 
na posameznika, ne glede na obliko, 
v kateri je izražen. Posameznik pa je 
določena ali določljiva fizična oseba, 
na katero se nanaša osebni podatek. 
Zdravstveno stanje posameznika spa-
da med občutljive osebne podatke, ka-
terih obdelava je opredeljena in tako še 
posebej zavarovana.

Zakon o pacientovih pravicah pred-
videva dve osnovni načeli obdelave 
osebnih podatkov, in sicer, če tako 
določa zakon, in če obstaja osebna 
privolitev posameznika. Zdravstveni 
zavodi zbiramo, obdelujemo in hrani-
mo številne občutljive osebne podatke, 
zato se moramo vsi zaposleni zavedati, 
da moramo z njimi ravnati tako, da bo 
nepooblaščenim osebam onemogočen 
dostop do njih.

Pravica pacienta do seznanitve z 
zdravstveno dokumentacijo
  
Pacient ima ob prisotnosti zdravnika 
ali drugega zdravstvenega delavca oz. 
zdravstvenega sodelavca pravico do 
neoviranega vpogleda in prepisa zdra-
vstvene dokumentacije, ki se nanaša 
nanj. Pacientu oz. njegovemu poobla-
ščencu ali drugi osebi se seznanitev 
omogoči pod pogojem, da se identifici-

rajo, in da izkažejo pravno podlago za 
vpogled v zdravstveno dokumentacijo. 
Izvajalec zdravstvenih storitev mora 
vpogled v zdravstveno dokumentacijo 
pacientu omogočiti takoj ali najpozneje 
pet delovnih dni po prejemu zahteve. 
Prav tako mora izvajalec zagotoviti fo-
tokopiranje ali drugo reprodukcijo zdra-
vstvene dokumentacije, vendar lahko 
za to delo prosilcu zaračuna material-
ne stroške reprodukcije dokumentacije. 
Verodostojno reprodukcijo slikovne do-
kumentacije, ki se ne hrani v elektron-
ski obliki, je izvajalec dolžan opraviti, 
če ima tehnična sredstva, ki to omogo-
čajo. V Splošni bolnišnici Celje takšnih 
tehničnih sredstev nimamo, zato paci-
entom izročimo originale rentgenske 
dokumentacije. Pred prevzemom pa 
mora pacient podpisati izjavo, da bo 
dokumentacijo vrnil v roku 30 dni. Si-
cer pacient nima pravice do originalne 
zdravstvene dokumentacije, ampak le 
do njenega prepisa (fotokopije). Selitev 
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originalne dokumentacije (kadar so po-
trebni originali) od zdravnika do zdrav-
nika naj bi tako potekala neposredno 
med izvajalcema zdravstvenih storitev, 
ne pa s posredovanjem pacienta.
Poleg omenjenih pravic ima po Zakonu 
o pacientovih pravicah pacient pravico 
zahtevati še, 
• da se k zapisom v zdravstveni doku-

mentaciji dodajo še njegove pripom-
be,

• pojasnila o vsebini zdravstvene do-
kumentacije, če v procesu zdravlje-
nja ta niso bila dovolj izčrpna oziro-
ma jih ni bilo.

Kdo lahko pridobi zdravstvene po-
datke pacienta za časa njegovega 
življenja

Zdravstveni delavci in zdravstveni so-
delavci ter osebe, ki so jim zaradi nara-
ve njihovega dela podatki dosegljivi, so 
dolžni kot poklicno skrivnost varovati 
vse, kar pri opravljanju svojega po-
klica ali dela zvedo o pacientu, zlasti 
informacije o njegovem zdravstvenem 
stanju, njegovih osebnih, družinskih 
in socialnih razmerah ter informacije v 
zvezi z ugotavljanjem, zdravljenjem in 
spremljanjem bolezni ali poškodb. Te 
dolžnosti jih lahko razreši:
• pacient,
• starši oz. skrbnik za otroka pred do-

polnjenim 15. letom starosti,
• starši oz. skrbnik za otroka po do-

polnjenem 15. letu starosti, če so 
informacije potrebne za izvrševanje 
roditeljske pravice oz. skrbništva, 
otrok pa sporočanja ni prepovedal,

• oseba, ki je imela pravico do privo-
litve v medicinski poseg oziroma 
zdravstveno oskrbo, če pacient ni bil 
sposoben odločanja o sebi, vendar 
samo glede informacij o zdravstve-
nem stanju, ki so povezane z me-
dicinskim posegom oz. zdravstveno 
oskrbo, v katero je privolila,

• sodišče,
• druge osebe, kadar tako določa za-

kon.  
Zdravnik lahko sporoči informacije o 
zdravstvenem stanju pacienta še, če je 
to nujno potrebno za varovanje življe-

nja ali preprečitev hudega poslabšanja 
zdravja drugih oseb. To pomeni, da je 
zdravnik informacije upravičen sporoči-
ti tretji osebi, ni pa tega dolžan storiti, 
zato je presoja v celoti njegova.

Pacient, ki je dopolnil 15 let starosti, 
ima pravico, da pisno na obrazcu ali 
ustno (v prisotnosti dveh polnoletnih 
prič) določi, komu, kdaj in katere infor-
macije o njegovem zdravstvenem sta-
nju sme, mora ali ne sme zdravnik ali 
od njega pooblaščena oseba sporočiti. 
Enako velja za sporočanje informacij o 
zdravstvenem stanju pacientov, mlajših 
od 15. leta, vendar le za tiste medicin-
ske posege in zdravstveno oskrbo, v 
katero so lahko sami privolili.

Če se pacient sam ne izreče oz. ne do-
loči prejemnikov informacij o njegovem 
zdravstvenem stanju ali tega zaradi 
zdravstvenega stanja ne more storiti, 
se informacije o njegovem zdravstve-
nem stanju lahko sporočijo:
• ožjim družinskim članom: zakonec, 

zunajzakonski partner, partner iz 
istospolne skupnosti, starši, posvo-
jitelji, stari starši, otroci oz. posvo-
jenci, vnuki ter bratje in sestre;

• bližnje osebe: ki so s pacientom v 
zaupnem razmerju in to lahko z go-
tovostjo izkažejo (npr. fant in dekle).

V postopku informiranja opredeljene 
osebe nimajo pravice pridobiti več in-
formacij, kot bi jih pridobil pacient, ra-
zen če je pacient določil drugače.
Izvajalec zdravstvenih storitev ob smrti 
pacienta ne glede na njegovo prepo-
ved sporočanja informacij o zdravstve-
nem stanju na primeren način obvesti 
ožje družinske člane o njegovi smrti in 
njenem vzroku. Če izvajalec zdravstve-
nih storitev za te osebe ne ve, o smrti 
pacienta obvesti pristojni organ.

Pravice drugih po smrti pacienta

Po pacientovi smrti imajo pravico do 
seznanitve z njegovo zdravstveno do-
kumentacijo osebe, ki so za obdelavo 
podatkov pooblaščene z zakonom in 
osebe, za katere je pacient predhodno 
dal izrecno privolitev v pisni obliki. 

Dostop do tistih podatkov, ki so potreb-
ni za dosego zakonitega namena se-
znanitve, morajo izvajalci zdravstvenih 
storitev po pacientovi smrti omogočiti 
pacientovemu zakoncu, zunajzakon-
skemu partnerju, partnerju iz istospol-
ne skupnosti, otrokom in posvojencem, 
kadar teh oseb ni, pa pacientovim star-
šem. Kadar se te osebe želijo sezna-
niti z zdravstveno dokumentacijo, ki je 
nastala v času, ko umrli pacient ni bil 
sposoben odločanja o sebi in se je to 
stanje brez prekinitve nadaljevalo do 
njegove smrti, morajo za seznanitev iz-
kazati pravni interes. Z zdravstveno do-
kumentacijo umrlega pacienta se lahko 
seznanijo tudi druge osebe, ki za to iz-
kažejo pravni interes z ustrezno listino, 
pri čemer se jim omogoči le dostop do 
tistih podatkov, ki so potrebni za uve-
ljavljanje njihovega pravnega interesa.

Zakon o pacientovih pravicah predvi-
deva tudi možnost, da tik pred smrtjo 
pacient pisno ali ustno ob prisotnosti 
dveh prič izrecno prepove komu dostop 
do podatkov. V tem primeru se lahko 
z zdravstveno dokumentacijo v delu, 
ki se nanaša na razloge, ki utegnejo 
bistveno vplivati na njihovo zdravje, 
seznanijo pacientovi ožji družinski 
člani (starši, potomci do katerega koli 
kolena, zakonec, zunajzakonski par-
tner, partner iz istospolne skupnosti) 
ali druge osebe, ki so bile z umrlim pa-
cientom v posebnem razmerju in to z 
gotovostjo izkažejo. Seznanitev se iz-
vede posredno prek zdravnika (pacien-
tovega izbranega osebnega zdravnika 
ali zdravnika, ki je udeležen v postopku 
zdravljenja).   

Pravica pacienta do zasebnosti

Izvajalci zdravstvenih storitev morajo 
pri vsakokratni zdravstveni oskrbi spo-
štovati pacientovo zasebnost. Pacientu 
je potrebno omogočiti, da so pri medi-
cinskem posegu oz. zdravstveni oskrbi 
navzoči le:
• zdravstveni delavci oz. zdravstveni 

sodelavci, ki opravljajo medicinski 
poseg oz. zdravstveno oskrbo,

• osebe, za katere želi, da so navzoče, 
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če je to glede na naravo medicinske-
ga posega oz. zdravstvene oskrbe 
izvedljivo,

• osebe, ki imajo v konkretnem prime-
ru pravico do privolitve v medicinski 
poseg oz. zdravstveno oskrbo, če 
pacient ni sposoben odločanja o 
sebi, in če je to glede na naravo me-
dicinskega posega oz. zdravstvene 
oskrbe izvedljivo.

• študenti oz. tisti, ki se izobražujejo, 
so lahko prisotni le s predhodno pri-
volitvijo pacienta.

Osebna privolitev za uporabo in obde-
lavo osebnih podatkov pa ni potreb-
na:

• če za namene epidemioloških in 
drugih raziskav, izobraževanja, me-
dicinskih objav in za druge namene 
pacientova istovetnost ni ugotovljiva 
– podatki so anonimizirani,

• če za namene spremljanja kakovosti 
in varnosti zdravstvene oskrbe pa-
cientova istovetnost ni ugotovljiva – 
podatki so anonimizirani,

• kadar prijavo zdravstvenega stanja 
zahteva zakon,

• kadar se zaradi potreb zdravljenja 
podatki posredujejo drugemu izvajal-
cu zdravstvenih storitev,

• kadar to določa drug zakon.

Vpogled v čakalne sezname

Zakon o pacientovih pravicah govori 
tudi o čakalnih časih, čakalnih dobah in 
čakalnih seznamih. Z vidika varovanja 
osebnih podatkov se je informacijska 
pooblaščenka v svojem predavanju 
omejila predvsem na čakalne sezna-
me, ki so nova zbirka osebnih podat-
kov, z zakonsko predpisanimi podatki. 
Namen obdelave podatkov v čakal-
nem seznamu je zagotoviti pacientom 
obveščenost o vrstnem redu in spošto-
vanje vrstnega reda ter obveščenost o 
čakalni dobi. Pacient ima ob uvrstitvi 
na čakalni seznam pravico izvedeti za 
dolžino čakalne dobe in razloge zanjo, 
omogočen pa mu mora biti tudi vpogled 
v čakalni seznam, pri čemer pa je treba 
spoštovati zasebnost drugih pacientov. 
To zagotovimo tako, da ob vpogledu na 
čakalni seznam zakrijemo vse osebne 

podatke pacientov (osebno ime pacien-
ta, naslov in kontaktni podatki pacienta, 
EMŠO pacienta, izvajalec, ki je zdra-
vstveno storitev opravil). Pacient, ki bo 
zahteval vpogled v čakalni seznam, bo 
morebitno prehitevanje oziroma vzpon 
po seznamu lahko zaznal le na podlagi 
ZZZS številke (številke zavarovanja) 
zavarovane osebe. Osebnih podatkov 
pacienta, ki želi vpogled v čakalni se-
znam, izvajalec zdravstvenih storitev 
ne zakrije. Izvajalec zdravstvenih stori-
tev vpogled v čakalni seznam pacientu 
omogoči takoj ali najpozneje tri delovne 
dni po prejemu zahteve. Seveda mora 
pacient pred vpogledom izkazati svojo 
identiteto z osebnim dokumentom. 

Pravica do vpogleda v čakalni seznam 
ni neomejena, saj jo lahko uveljavi le 
pacient, ki je tudi sam na čakalnem se-
znamu, pri čemer lahko za posamezno 
zdravstveno storitev pri istem izvajalcu 
zdravstvenih storitev vloži zahtevo naj-
več dvakrat mesečno. 

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

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

RAZPIS ZA ODDAJO SLUŽBENEGA STANOVANJA V STANOVANJSKI HIŠI

I.

Splošna bolnišnica Celje oddaja službeno stanovanje v enostanovanjski hiši z dvema etažama (pritličje in 1. nadstropje) 
na naslovu Kot 2, Rogaška Slatina, ki obsega:

•	 štiri sobe v skupni izmeri 55,50 m2,
•	 kuhinjo, dnevno sobo, shrambo, kopalnico, 2 WC-ja, hodnike in predsobo v skupni izmeri 50,54 m2,
•	 pomožne prostore, ki obsegajo dva balkona, kletne prostore in garažo v skupni izmeri 25,61 m2.

Skupna površina vseh stanovanjskih prostorov znaša 131,65 m2.
Stanovanje bo oddano v najem udeležencu razpisa, ki je zaposlen v Splošni bolnišnici Celje in bo na podlagi meril, 
določenih s tem razpisom, dosegel največje število točk. Z izbranim udeležencem bo sklenjena najemna pogodba za 
določen čas, za čas zaposlitve v Splošni bolnišnici Celje.



33

Splošna bolnišnica Celje

II.

Merila za dodeljevanje službenega stanovanja v najem so naslednja:
1. Število članov gospodinjstva, ki živijo skupaj z udeležencem:

za vsakega člana gospodinjstva po 5 točk, možno je doseči največ 30 točk.
2. Skupna delovna doba udeleženca:

  do 5 let  3 točke,
  5-10 let  5 točk,
  10-20 let  7 točk,
  20-30 let  9 točk,
  več kot 30 let  11 točk.

3. Delovna doba udeleženca v bolnišnici:
za vsakih dopolnjenih 5 let po 5 točk, vendar ne več kot 35 točk.

4. Neurejene družinske razmere udeleženca:
    30 točk

5. Stanovanjske razmere udeleženca:
 udeleženec živi v neprimernem stanovanju   30 točk
 udeleženec je najemnik ali podnajemnik   20 točk
 udeleženec živi pri starših    10 točk

III.

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

IV.

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

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

uveljavljajo,
•	 izjavo o stanovanjskih razmerah udeleženca, ki jo bo delodajalec po potrebi preveril z ogledom.

V.

Udeleženci morajo svoje vloge za najem službenega stanovanja vložiti pisno najkasneje do 15. 9. 2009 na naslov: Splošna 
bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, Celje. Vloge naj udeleženci pošljejo v zaprti ovojnici, 
na kateri bo označeno: »Razpis za dodelitev službenega stanovanja v najem«.

Zainteresirani udeleženci se lahko za dodatne informacije ali ogled stanovanja obrnejo na go. Damjano Karner Sevčnikar, 
dipl. upr. org., na tel. 03 423 3065.

VI.

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

Splošno kadrovsko pravni sektor
Referat za splošne zadeve
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Od.konflikta.do.mobbinga.-.
vsak.konflikt.še.ni.mobbing
Seminar.Sindikata.delavcev.v.Zdravstveni.negi.
Slovenije,.Portorož,.21..-.22..maja.2009

Eden od fenomenov sodobne 
psihologije dela, o katerem se v 
Sloveniji govori šele zadnjih nekaj let, 
je »mobbing« in mag. Roman Vodeb je 
podal zanimivo predavanje o tej temi. 
Pojav, ki prizadene vse več delavcev, 
v različnih kulturah poimenujejo z 

različnimi izrazi (»bullying«, teroriziranje, viktimiziranje, 
trpinčenje, šikaniranje), za vsemi pa se skriva podoben 
pomen: sistematično slabo ravnanje s podrejenimi, 
sodelavci ali nadrejenimi, ki lahko, če se ponavlja ali 
poteka neprekinjeno, povzroči žrtvam resne socialne, 
psihične in telesne zdravstvene težave. V delovnem okolju 
vključuje sovražno in neetično komunikacijo enega ali več 
posameznikov, sistematično in najpogosteje usmerjeno 
proti enemu posamezniku, ki je potisnjen v položaj nemoči, 
kjer nima zaščite, in tam tudi ostaja zaradi neprekinjenega 
»mobbinga«. Ta dejanja se pojavljajo zelo pogosto, najmanj 
enkrat tedensko in v daljšem časovnem obdobju, najmanj 
šest mesecev. Gre torej za dolgotrajno izpostavljenost 
negativnemu in agresivnemu vedenju primarno psihične 
narave. Znanih je kar 45 različnih dejanj, značilnih za 
psihično nasilje, ki jih lahko razdelimo v pet skupin:

•	 z delom povezana dejanja, ki lahko vključujejo 
spreminjanje žrtvinih delovnih nalog na negativen 
način ali oviranje žrtve pri izpolnjevanju teh nalog;

•	 socialna izolacija, ki lahko vključuje prekinitev 
komunikacij z določeno osebo ali izločitev 
posameznika iz družabnih dogodkov v organizaciji;

•	 osebni napadi ali napadi na posameznikovo 
zasebno življenje z zasmehovanjem, žaljivimi 
opazkami ter podobnim;

•	 verbalne grožnje ter kritiziranje, vpitje ali 
sramotenje v javnosti;

•	 širjenje govoric.
Iz delovanja človeške duševnosti je nekako jasno, da se 
za mobbing spontano (in nezavedno) odločajo hudobne 
in revanšistične osebe. Te osebe ne prenesejo, da se jim 
kdo postavi po robu ali pa svojo psihično šibkost gradijo 
na samodokazovanju z izživljanjem nad drugimi. Druge 
potrebujejo zato, da sami sebi dokazujejo moč, ki jim sicer 
manjka, oziroma jim je manjkala v otroštvu. Laično bi tudi 
vzdržalo, če rečemo, da tisti, ki izvaja mobbing, rešuje 
določene (nezavedne) komplekse, ki so povezani z njegovo 
samopodobo.

Vsakodnevnih konfliktov pa ne moremo uvrščati v 
kategorijo mobbinga. Kronično nevestni delavci se ob 
današnji popularnosti mobbinga kaj hitro sklicujejo 
ravno na mobbing, v resnici pa so zgolj delovno 
neučinkoviti in se na nenehna opozarjanja odzovejo z: 
»Nad menoj izvajajo mobbing,« kar še zdaleč ni res! 
Znani pa so tudi že protiukrepi žrtev mobbinga: ljudje so na 
sodiščih dokazali, da so bili  žrtve. Žrtev naj si kronološko 
zapisuje vse dogodke, za katerimi se skriva mobbing. 
Najlažja in najprimernejša pot začetka reševanja je, da se  
žrtev zateče najprej k sodelavcem, s katerimi družno stopi do 
nadrejenega. Odgovorni morajo poskrbeti, da se mobbing 
konča. Od 1. novembra 2008 je v veljavi nova zakonodaja, 
v kateri je mobbing tudi kazensko opredeljen. Vsak 
konflikt  med sodelavci, nadrejenimi ali podrejenimi,  še 
ni mobbing  in tudi spolno nadlegovanje samo po sebi 
ne predstavlja mobbinga! Se pa vanj nadgradi, če pride 
do revanšizma za »neubogljivost«. 
Mag. Roman Vodeb je spregovoril tudi o »Sindromu 
izgorelosti zdravstvenih delavcev«. S predsodki se 
srečuje vsakdo, ki doživi izgorelost, izražajo pa dvoje: 
nepoznavanje sindroma adrenalne izgorelosti in prepričanje, 
da se človeku, ki prekipeva od energije, kaj takega nikakor 
ne more zgoditi:  podatki kažejo, da izgorijo prav ti. To 
pogosto stališče je temeljna ovira za preprečitev sindroma 
adrenalne izgorelosti. Sili nas namreč, da prezremo 
opozorilne znake, saj se vendar »ne smemo smiliti sami 
sebi«, uživamo v tem, da zmoremo več kot drugi. Ljudje 
okrog nas vztrajno zahtevajo, da dajemo od sebe vse in še 
več, kot v posameznem trenutku zmoremo. Če popustimo 
pod njihovimi pritiski in se naprezamo še naprej, bomo 
prej ali slej izrabili telesno, miselno in čustveno energijo. 
Izgorelost lahko doleti vsakogar med nami, vendar je ni 
treba nikomur doživeti, saj poznamo njene vzroke in vemo, 
kako jo preprečiti. Preventivno lahko delujejo družbeno 
okolje, podjetja in posamezniki. S preventivo dosežemo 
poznavanje in prepoznavanje sindroma. Povečano védenje 
in znanje rušita predsodke. Namen preventive je tudi v tem, 
da spoznamo, kako preprečiti izgorelost. Osnovno sporočilo 
pri tem je, da je sindrom adrenalne izgorelosti resnična in 
ne namišljena bolezen (po Mednarodni klasifikaciji bolezni 
nosi oznako Z-730), ki ima težke in dolgotrajne posledice. 
S pravočasnim prepoznavanjem znakov zgodnjih stopenj 
izgorevanja in z ustreznim ukrepanjem lahko proces 
izgorevanja zaustavimo in tako preprečimo nastop zadnje 
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stopnje – adrenalno izgorelost. Sindrom se lahko pojavi v 
vseh starostnih obdobjih, pri obeh spolih. Do izgorelosti 
pride zaradi neustreznih, izčrpavajočih in nerecipročnih 
odnosov tako v zasebnem kot tudi delovnem življenju. 
V takšnih odnosih so naše prave potrebe nezadovoljene. 
Znaki izgorelosti se najprej pokažejo na delovnem mestu, 
kajti pomanjkanje energije bremeni naš odnos do dela in 
nam zmanjšuje storilnost. V domačem okolju je upadanje 
energije navadno dlje neopazno, saj jo razporejamo bolj 
samostojno. V službi do izgorevanja pripeljejo predvsem 
psihološke okoliščine dela: delovna obremenitev, nadzor 
nad delom, nagrajevanje opravljenega dela, delovna 
skupnost, pravičnost in vrednote ter predvsem odnosi 
− odnosi v podjetju in z družbenim okoljem. Ljudje ne 
morejo vplivati na izbor delovnih postopkov in na to, kako 
hitro mora biti delo opravljeno. Več kot polovica zaposlenih 
poroča o časovnih pritiskih in prenapetih rokih, ki jih določajo 
drugi. Vse to veliko pove o neskladju med pristojnostmi 
zaposlenih, ko gre za vpliv na lastno delo, in pričakovanji 
delodajalcev. Nagrada za opravljeno delo ni zgolj plača, 
ki jo vsak konec meseca prinesemo domov. Raziskava 
je pokazala, da vzrokov za izgorelost ne smemo iskati v 
tem, kako dobro so zadovoljene naše materialne potrebe, 
marveč v (ne)zadovoljenosti drugih potreb. Poleg plače 
namreč potrebujemo še druge oblike nagrajevanja: 
pohvalo ali vsaj povratno informacijo, spoštovanje 
naših delovnih dosežkov, napredovanje in podobno! 
 V grobem lahko razdelimo potrebe na materialne, telesne, 
čustvene, socialne in intelektualne ter potrebe po osebni 
rasti in razvoju. V delovnem okolju so enako pomembne 
vse, od telesnih, na katere vplivajo fizikalne delovne 
okoliščine in delovni čas, do potreb po varnosti, priznanju 
in sprejetosti. Zato se preventivno izobraževanje v podjetjih 
začne s prepoznavanjem potreb, s katerimi delavci vstopajo 
v delovno okolje, in z analizo psiholoških okoliščin dela v 
podjetju. Če je odnos med podjetjem in zaposlenimi 
nerecipročen – če od zaposlenih zahteva zavzetost in 
veliko storilnost, zadovoljuje pa le malo njihovih potreb, 
se bo zgodilo to, česar si vodilni v podjetju najmanj 
želijo: izgubili bodo najbolj odgovorne in zavzete zaposlene. 
Ti se bodo namreč trudili najdlje in najmočneje, čeprav za to 
ne bodo prejeli ustreznega nadomestila. Preprosto: izčrpali 
se bodo. Takšne delavce pa je težko nadomestiti. Mednje 
spadajo tudi tisti najbolj ogroženi, tj. vodilni delavci. Ti nosijo 
veliko odgovornost. Pogosto morajo usklajevati različne, 
nemalokrat nasprotujoče si potrebe in želje zaposlenih z 
zahtevami trga in morebitnih lastnikov. Vodilnim delavcem 
bo torej lažje, če se bodo naučili, kako ustvariti pozitivne 
psihološke okoliščine dela. S tem bodo zaščitili sebe 
in svoje zaposlene pred izgorevanjem, povečali pa se 
bosta zavzetost zaposlenih za delo in njihova storilnost. 
Dobro je, če vodilni delavci poznajo in prepoznavajo znake 
izgorevanja. Tako bodo vedeli, kdaj razbremeniti delavce ali 
sebe. Ugotovili bodo lahko, kako je prišlo do izgorevanja in 
kako odpraviti vzroke. In nasprotno, če tega ne bodo storili, 

se bo izgorelost razširila tudi na druge, saj zanjo velja, 
da je »nalezljiva«. Če pa vodilni v podjetju menijo, da je 
izgorevanje ali izgorelost namišljena bolezen, da se je treba 
»samo malo bolj potruditi, pa bo šlo«, znakov zagotovo ne 
bodo prepoznali pravočasno. Tako bodo zapravili »človeške 
vire«. Teh pa ni možno preprosto obnoviti ali jih brez težav 
enakovredno nadomestiti. Zakaj pristajamo na takšne 
odnose? Zakaj iz njih ne izstopimo? Ker so nam vcepili, 
da je skrb zase sebična. Da je družbeno sprejemljiva samo 
skrb za druge. Tako nenehno odrivamo svoje potrebe ali jih 
– v skrajnem primeru − sploh prenehamo čutiti. Pozabimo, 
denimo, da potrebujemo počitek. Vedno je treba postoriti še 
to ali ono, bodisi doma bodisi na delovnem mestu. 
Pri človeku, ki izgoreva, se pojavlja vse več telesnih in 
psihičnih težav. Ko gre k zdravniku, za telesne težave navadno 
dobi simptomatska zdravila in nasvet, naj si odpočije. Pri 
psihičnih težavah, kot so zmanjšana koncentracija, motnje 
spanja, depresivni občutki in podobno, pa mu zdravnik 
največkrat predpiše antidepresive ali pomirjevala. V obdobju 
izgorevanja so antidepresivi sicer ustrezna pomoč, saj 
olajšajo neprijetne občutke in zavirajo (pretirano) izločanje 
k o r t i z o l a . 
Zaradi boljšega 
počutja in 
občutka, da se 
mu je energija 
povrnila, se 
zlahka utegne 
zgoditi, da 
se bo človek 
še naprej 
izčrpaval, če 
ne bo ničesar 
spremenil v odnosu do samega sebe. Zato je posamezniku, 
ki izgoreva, poleg zdravil nujno omogočiti strokovno 
svetovanje ali terapevtsko pomoč. Če se izgorevanje 
stopnjuje, lahko pripelje do velikega psihofizičnega zloma – 
adrenalne izgorelosti. Lahko pride do infarkta, možganske 
kapi, rakavega obolenja, sistemskih bolezni ter drugih 
hudih akutnih telesnih težav, zelo pogosto pa do intenzivnih 
depresivnih in drugih psihičnih simptomov, ki utegnejo 
pripeljati celo do samomora. Zlom nastopi nenadno in ga 
vedno spremljajo občutek hude telesne nemoči, izguba 
motivacije za delo in življenje, poleg tega pa še silovita, 
izmenjujoča se čustva jeze, besa in žalosti. 
Če pride do blokade osi hipotalamus-hipofiza-nadledvična 
žleza ter padca izločanja kortizola, se moramo zavedati, 
da takšno stanje traja vsaj leto dni (navadno dve do štiri 
leta), včasih pa so posledice trajne. Zdravil, ki bi »uredila« 
to nevroendokrino motnjo, za zdaj ni; izčrpane žleze se 
morajo obnoviti. V tem času bomo brez telesne in psihične 
moči, preživeli bomo vrsto skrajno neprijetnih telesnih in 
psihičnih stanj, na delo lahko pozabimo. In ko se bomo 
po nekaj mesecih nekega jutra prebudili z občutkom, da 
se nam je energija povrnila, se bomo že po nekaj urah 



36

Splošna bolnišnica Celje

ali po najmanjši obremenitvi spet počutili kot izžeta cunja 
– naslednjih nekaj dni ali celo tednov. Izgorelemu človeku 
moramo najprej omogočiti, da se odmakne od situacije, 
ki ga je pripeljala do zloma, in ga zavarovati pred pritiski 
okolja. Neposredno po zlomu potrebuje predvsem varnost, 
občutek sprejetosti in mir. Ta faza traja, dokler človek znova 
ne začuti »volje do volje« − navadno od nekaj tednov do 
treh mesecev. Vsa pozornost je tedaj usmerjena v umirjanje 
telesa, počitek. Pazimo na vnos dražljajev, saj utegne biti že 
peščica nasvetov kaplja čez rob. 
Naslednja, čedalje bolj aktualna tema, pa je bila »Agresivni 
pacienti«. Osebje zdravstvene nege (v nadaljevanju ZN) je 
najbolj izpostavljeno določenim pritiskom s strani pacientov. 
Zdravniki so izpostavljeni na bolj intenziven in javen način, 
»tiho mrcvarjenje« pa se pogosteje dogaja  ZN. Pacienti 
in njihovi svojci se na sistemske anomalije, posebej na 
čakalne dobe, odzovejo agresivno. Bolni ljudje postanejo 
prekomerno občutljivi, najhujše je »izgubljanje časa s samo 
boleznijo in čakanjem v čakalnicah pred ambulantami«. 
Osebje ZN (neupravičeno) prestreže jezo, ki bi sicer letela 
na zdravnike. Deležni so vsaj toliko, če ne več nasilja ter 
takšnega in drugačnega nadlegovanja kot sami zdravniki. 
Zdravnik je avtoriteta, strahospoštovanje, oseba ZN pa 
(načeloma) nima statusa avtoritete. Svetovna organizacija 
medicinskih sester (ICN) je doslej skušala pomagati 
svojemu osebju z raznimi metodologijami in lestvicami za 
oceno tveganja za agresivno vedenje pacientov. Znana so 
priporočila in protokoli za obvladovanje nasilnega vedenja 
in zmanjševanje napetosti, ki včasih zvenijo neživljenjsko. 
Agresivne paciente moramo obravnavati individualno. 
Psihoanaliza uči, da včasih, v konfliktnih situacijah najbolj 
zaležejo »močne, prodorne tolažilne besede in besede 
sprave«. Razsodna in hkrati preudarno udarna beseda 
lahko nevtralizira, razgradi napetost v komunikaciji 
med agresivnim pacientom in osebjem ZN. Protokol 
obvladovanja nasilnega vedenja in zmanjševanja 
napetosti:
-    korak 1:  prepoznavanje možnosti agresivnega vedenja 

pri pacientih (uporaba lestvice očitne agresivnosti) in 
priprava na potrebno ukrepanje in reševanje problema;

-    korak 2:  pritožbe, možna tveganja, incidenti, neželeni 
dogodki naj se obravnavajo in analizirajo na sistematičen 
način;

-    korak 3:  model odločanja in ukrepanja naj temelji na 
ugotovljenih dejstvih in možnih rešitvah;

-    korak 4:  dogovor v timu je odločilen in velja za vse člane 
tima;

-   korak 5:  učinke obvladovanja in odklonov od pričakovanih 
postopkov je potrebno opazovati in redno vrednotiti za 
ugotavljanje potrebnih sprememb.

Priporočila ICN – svetovne organizacije medicinskih sester:
-    odkrivanje dejavnikov tveganja in vedenja pri pacientih, 

ocena tveganj (ocena lestvice očitne agresivnosti OAS);
-   izvedba  preventivnih postopkov in ukrepov za 

zmanjševanje ali odstranjevanje dejavnikov tveganja v 

okolju;
-    izvesti, uporabiti tehnike obvladovanja agresivnosti s 

posebnimi varovalnimi ukrepi  in metode deeskalacije - 
zmanjševanja napetosti; 

-    zagotoviti učinkovito pomoč vseh razpoložljivih virov 
na oddelku (osebje je usposobljeno in  obvlada veščine 
ter nudi potrebno pomoč pri obvladovanju agresivnega 
pacienta);

-    vzpostavitev potrebnega sistema dokumentiranja 
(potreben obrazec, indikacija, dokumentiranje članov 
tima o  postopkih in meritvah)

-    vrednotenje postopkov in izidov;
-    zagotavljanje varnosti za druge paciente in osebje na 

oddelku.
Vzroki za agresivnost / nasilno vedenje:
-    primarno (kadar organski bolezenski proces prizadene 

anatomske strukture možganov, ki nadzorujejo takšne 
reakcije, npr. možganski tumor, inzult, krvavitev),

-    sekundarno (ko posameznik na provokacijo okolja 
reagira s povečano nasilnostjo),

-    terciarno (ko pacient zaradi motenj v svojem doživljanju 
običajne zunanje dogodke dojema kot sovražno dejanje 
ali se jih skuša ubraniti.

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

ŠALA

SKRIVANJE DENARJA
»Kam Črnogorka skrije denar pred možem?«
»Pod lopato.«
»Kam pa Bosanka?«
»V knjigo.«
»Pa Slovenka?«
»Položi ga na mizo in reče možu: »Pa ga vzemi, če 
si upaš!«
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DROBTINICE

Takšna.in.drugačna..
anesteziološka.srečanja.
Beseda srečanje izhaja iz besede SREČA, kar pomeni, ko 
se z nekomu srečamo, da smo srečni.
Ja zadnja leta je na naši anesteziji res tako. Na žalost ni bilo 
vedno tako in pri takratnem srečanju nas je večina doživela 
nasprotni pomen besede  sreča. Ampak to je življenje. Vse  
pride in mine kot oblak na nebu. Eni sodelavci so odšli iskat 
srečo drugam, prišli so novi, tako zdravniki kot medicinske 
sestre / zdravstveniki in prinesli s seboj svež veter optimiz-
ma, niso bili obremenjeni s preteklostjo. Ta sveži optimizem 
se je prenesel tudi na nas, ki smo že dolgo na tem oddelku 
in ga iz različnih razlogov ne zamenjamo.
Zamenjali so se tudi naši vodilni ljudje in uvedli bolj fleksibil-
no demokratično vodenje.

Naša jutranja srečanja niso več podobna ,,vojaškemu ra-
portu”.  To so postala prijetna srečanja. Še vedno se pogo-
varjamo o delu, ga analiziramo in rešujemo skupne proble-
me (posamezni problemi se rešujejo individualno).
Kar pogosto je na naših jutranjih srečanjih miza obložena 
(ah, ne od ,,hvaležnih pacientov”, to dobijo operativni od-
delki), kar spontano so se našli razlogi,  da eni druge pogo-
stimo in razvajamo.

Naša jutranja srečanja

Nekoč smo se srečevali samo za konec leta na novoletni 
zabavi, v malem številu. 
Lani smo  poleg novoletnega srečanja imeli spomladanski 
piknik, rafting po Savinji, kolesarjenje po Savinjski, bowling 
v Planetu Tuš in še bi lahko naštevali.
 Ženski del  našega oddelka že drugo leto, vsak četrtek, igra 
odbojko s celjskimi policistkami.

Novoletno srečanje

Letos v maju smo imeli strokovno-družabno srečanje ane-
steziološkega oddelka SB Celje in
 anesteziološkega oddelka SB Murska Sobota.

Strokovno-družabno srečanje v Prekmurju

Ha, to je bilo doživetje. Že ko je avtobus odpeljal izpred 
naše bolnišnice proti Mariboru, je bilo vzdušje več kot prije-
tno. Največ pozornosti je zbujal potnik  na drugem sedežu 
desno od  šoferja, bil je edini varno pripet. Nasproti njega je 
sedela dr. Malenškova in ga skrbno varovala.
 V Murski Soboti,  pred največjim gradom v Sloveniji,  to je 
Grad na Goričkem, so nas  pričakali kolegi iz anesteziolo-
škega oddelka SB Murska Sobota.  Ogledali smo si Grad na 
Goričkem, ki ima 365 sob, in strokovni vodja nam je  izčr-
pno razložil zgodovino Prekmurja.  Nato smo v konferenčni 
dvorani imeli ,,poseben ogled”, PPT  na temo Preteklost, 
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sedanjost in prihodnost anestezije. Moderatorja sta bila dr. 
Kandare in VMT Košak. 
 Od tukaj smo se odpeljali skozi čudovito pokrajino Prek-
murja na vikend dr. Skočića.
 Kako velikodušno in nenavadno za sedanji čas (egocen-
tričnosti in profita), da je povabil sodelavce anestezioloških 
oddelkov SB Celje in SB Murska Sobota.  Pokazal se je kot 
pravi gostitelj.
 Razkazal nam je svoj čudoviti dom, (razen spalnice) in pri-
pravil gostijo za 40 ljudi.
Po nekaj urah prijetnega druženja pri dr. Skočiću bi se mo-
rali odpraviti 5 km peš, do tromeje med Slovenijo, Avstrijo 
in Madžarsko.  Ker je deževalo, smo se raje odpeljali z av-
tobusom. V kraju Kuzma  so nam v prelepem gostilniškem 
ambientu in ob spremljavi prekmurske glasbe postregli iz-
brane jedi: bograč, jagnjetino, prekmursko gibanico… Nato 
so v športni dvorani sledile tekme: mali nogomet (6:2 za 

Celjane) in odbojka za ženske. Zmagale so Celjanke. Neka-
teri smo si ogledali katoliško cerkev Sv. Kuzme in Damjana, 
videli pa smo tudi veliko protestantskih cerkva, posutih kot 
biseri po Prekmurju.
Vse lepo hitro mine in tako je minilo tudi naše srečanje s ko-
legi  anesteziološkega oddelka  SB Murska Sobota. Za vse 
smo se jim zahvalili in se poslovili z: »Nasvidenje prihodnje 
leto v Celju.«
Sledilo je še dve do tri ure prijetne vožnje in druženja do 
Celja, tudi potnik na drugem sedežu se je počutil veliko bolj 
sproščeno in ni več potreboval Tadejinega nadzora, saj so 
ga nadzirali: Kandi, Jernej, Jošt in ….
Tako je minilo še eno srečanje in dan, ko smo bili srečni.
Upam, da bralec ni dobil sladkorne bolezni. 

Ana Seničar, dipl. m. s.
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino 

operativnih  strok in terapijo bolečin

Piknik

Na Oddelku za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja smo sklenili, da si 
malce popestrimo naš vsakdan. Odlo-
čili smo se za piknik. 
Bil je lep sončen petek in smo odšli h 
Karliju Borovniku v Studence pri Poni-
kvi. Pot je bila kar zapletena in kljub ze-
mljevidu, ki nam ga je dala sodelavka, 
se nas je kar nekaj izgubilo. Vendar se 
je izplačalo. Gostitelj nas je pričakal z 
aperitivom, dobro voljo, hrano in pijačo. 
Najprej smo se zapodili na igrišče, kjer 

smo igrali tenis, badminton, odbojko, 
fantje pa seveda košarko. Vmes smo 
celo zaplesali.
Imeli smo se lepo, kljub dežju, ki nas je 
malce ohladil. 
Ostaja želja, da kmalu spet ponovimo 
takšno prijetno druženje izven bolnišni-
ce.
 

 Aleksandra Petrovič, administratorka
Oddelek za infekcijske bolezni in 

vročinska stanja

ŠALI

TETIN OBISK
»O, teta, lepo da si prišla k nam 
na obisk!« se je razveselila 
mala Mateja.
»Si se res razveselila mojega 
obiska?« skeptično vpraša teta.
»Seveda! Očka je rekel, da 
nam samo ti še manjkaš!«

OBRNJEN OPIS
Dve ženski druga za drugo 
vstopita v prostore dežurnega 
policijske postaje. Dežurni 
policist ju vpraša:
»S čim vama lahko poma-
gam?«
»Izginil je moj mož,« reče prva.
»Izginilo mi je kolo,« reče 
druga.
V tem trenutku je pozvonil 
telefon, policist je opravil daljši 
pogovor, nato pa se je obrnil 
k strankama. Prvo žensko je 
hotel vprašati, kako je izgledal 
njen mož, vendar je nagovoril 
napačno - tisto, ki ji je izginilo 
kolo.
»In kako je izgledal?«
»Ves pokrpan in razbit, puščal 
je spredaj in zadaj, toda gonil 
se je pa še.«
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22..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, kjer ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse 
pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 21. avgusta 2009. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, 
njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.

Žreb 21. nagradne križanke v majskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 119 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: KO SE POZDRAVI JE VSAK BOLNIK ZDRAV-
NIK. Izžrebana nagrajenka je gospa Karmen Gabriel z Ginekološko-porodniškega oddelka. Čestitamo! Bon, s katerim bo v 
bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.
        Uredniški odbor
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Knjižice V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE lahko dobite pri vašem izbranem zdravniku ali pa jih poiščete  
na Krkini spletni strani www.krka.si.

Več informacij o boleznih srca in žilja dobite na 
www.ezdravje.com.
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