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Uvodnik

»Nikoli ne moreš dvakrat stopiti v isto
reko,« je pred tisočletji izrekel grški
modrec Heraklit. In ta modrost je še
vedno živa, saj tako človek kot reka nista več isto. Zadev, ki smo jih reševali
včeraj, ne moremo razreševati na isti
način danes, in na drugačen način jih
bomo morali reševali jutri.

Tudi v bolnišnici težko sprejemamo kopico vsakodnevnih navodil, pojasnil in
mnogokrat nejasnih nalog, ki jih dobimo od vladnih, ministrskih ali upravnih
organov, in naj bi jih realizirali takoj, ker je to edino dobro za rešitev sedanjih in
prihodnjih problemov. Ali so to res prave rešitve? Lahko jih sprejemamo zgolj
kot ustvarjalne vzpodbude od zgoraj, svojo nadaljnjo pot pa si moramo postavljati sami. Prav v tem času, ko so se stiske v celotni družbi povečale in pričakujejo naši prebivalci od poslanstva bolnišnice še več, je naša priložnost, da
jim stopimo naproti. Kako? Na vseh področjih našega delovanja, ki ima enotno
izhodišče v boljši organiziranosti.
Morda sta organizacija in organiziranost prevečkrat izrečena, a slabo razumljena pojma. V sebi združujeta organizacijski ustroj virov, ki jih ima bolnišnica na
razpolago, sestavo razmerij in način njihove medsebojne povezanosti. Tukaj
je še precej možnosti za izboljšave. Zato bodo naše aktivnosti v prihodnjih
mesecih usmerjene ravno v področje organiziranja poslovnih procesov, njihovo
koordinacijo, izboljšano komunikacijo in posledično racionalizacijo poslovanja z
obvladovanjem stroškov. Te vsebine so predstavljale tudi rdečo nit dvodnevnega kolegija predstojnikov in glavnih medicinskih sester v začetku maja. Prikazani projekti na tem srečanju predstavljajo izhodišča za uveljavitev še boljšega
in bolj kakovostnega dela.
Dosedanji rezultati v letu 2009 kažejo, da uspešno rešujemo težave, ki jih to
leto prinaša. V prvem trimesečju smo imeli pozitiven poslovni izid. V prihodnje se bomo soočali še z zahtevnejšimi nalogami, saj se bodo za enak obseg
dela zmanjšala finančna sredstva. Odgovorili bomo z izboljšano organizacijo
dela, povečali obseg storitev, del bremena zmanjšanega financiranja pa bomo
prenesli na naše dobavitelje. Zavedamo se, da se je potrebno novi situaciji
ustrezno prilagoditi. Postavlja se vprašanje, ali smo pripravljeni na spremembe
in ali imamo dovolj znanja za to. Glede na odzive sodelavcev in pripravljenost
na izvajanje posameznih projektov racionalizacije ocenjujem, da smo na dobri
poti. Na nove naloge in izzive odgovarjamo z novimi orodji, kakor nas je na
zakonitosti razvoja sveta opozoril v začetku omenjeni grški mislec.
Ob tem pa čas neusmiljeno beži. Le še slaba dva meseca sta do polletja in do
takrat bodo naši projekti morali dati prve rezultate. Koristno pa bo pripraviti tudi
nekaj zaloge v izvedbi programov za poletne mesece. V jeseni bo naše delo
ocenjeval nov Svet zavoda, ki je v tem trenutku v fazi konstituiranja. Naredili
bomo vse, da bi tudi novi sestav najvišjega organa bolnišnice lahko pozitivno
ocenil naše delo, kot je to na svoji zadnji seji v mesecu aprilu storil dosedanji
Svet zavoda.
Direktor
mag. Marjan Ferjanc
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TO JE SBC

Odziv bolnišnice ob množični
prometni nesreči
Ob nedavni množični prometni nesreči je bila bolnišnica izpostavljena velikemu izzivu, ki ga je zelo uspešno prestala
na celotni poti obravnave bolnikov. V takšni situaciji, ko gre
za nenadno povečan obseg in zahtevnost dela, je prišlo
do spontanega odziva številnih zaposlenih na vseh ravneh
obravnave poškodovanih bolnic. Kljub temu, da se nam zdi
samo po sebi umevno, da se odzovemo, ko gre za veliko
stisko ljudi, je treba vendarle poudariti, da so bile na ta način izkazane profesionalnost, humanost in kulturna raven,
na katere smo lahko ponosni. Gre torej za lastnosti, ki jih
pogrešamo na marsikaterih drugih ravneh v našem okolju.
Počasi se navajamo na to, da smo pod drobnogledom javnosti, ki jo predstavljajo mediji različnih kakovosti. Seveda
je razumljivo, da ljudi zanima, kako se znamo odzvati na
nenadne povečane zahteve po zdravstveni pomoči. Sem
štejem tudi potencialno nevarnost pojava nove gripe, ki nam
je grozil. Tudi v tem primeru smo javnosti morali zagotoviti,
da smo na epidemijo pripravljeni. Ob tokratni nesreči smo

se v smislu varovanja zasebnosti ponesrečenk ustrezno
odzvali. Žal pa vse pogosteje opažamo, da nekateri mediji
nekako ne želijo videti dobre plati teh dogodkov, oziroma ne
doumejo, kako pomemben je gladek potek celotne verige
reševanja. Zato je ob teh dogodkih še kako pomembno, da
v času nesreče preprečimo dostop nepoklicanim osebam,
kot je bilo to storjeno v našem primeru.
Ob takšnih dogodkih je tudi priložnost, da pogledamo vase
in analiziramo potek dogodkov. Zato smo sklenili, da bomo
preverili vse faze obravnave in ugotovili, ali bi lahko kakšen
postopek potekal bolje. Skratka, vprašati se moramo, kako
ravnati v prihodnje, koliko bolnikov lahko sprejmemo, pa
naj gre za nesrečo ali epidemijo. O tem bomo razpravljali
v prihodnje v strokovnih organih in pripravili konferenco z
osnovnimi navodili, kako ravnati v takšnih primerih.
Prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med.
Direkcija

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za
odnose z javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@
guest.arnes.si . Prosimo, da nam prispevke 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 24. junija
2009.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Vsem sodelavkam in sodelavcem, ki so 26. 4. 2009
sodelovali pri obravnavi poškodovanih v prometni
nesreči, se zahvaljujem za dobro opravljeno delo.
Darja Ratajc, dipl. m. s.
Urgentni center

ISKRENOST IN OBZIRNOST
“Če hočeš uspeti, moraš biti iskren in obziren,” reče
oče sinu.
“In kaj pomeni iskren?” vpraša sin.
“Da vedno storiš, kar si obljubil.”
“Kaj pa obziren?”
“Da nikoli nič ne obljubiš.”
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Anketa o zadovoljstvu bolnikov
Anketa o zadovoljstvu bolnikov je bila opravljena med 16.
marcem in 17. aprilom 2009. Po bolnišničnih oddelkih je
bilo razdeljenih 700 anketnih vprašalnikov. Vrnjenih in pravilno izpolnjenih je bilo 661, kar predstavlja 94,43 %. Odziv
je v enajstletnem obdobju anketiranja največji in je nedvomno sad prizadevnosti negovalnih timov ter seveda bolnikov, ki na ta način dobijo priložnost, da nam povedo, kaj je
tisto dobro in s čim niso najbolj zadovoljni. Naročenih na
sprejem je bilo 48,27 % bolnikov, 49,63 % je bilo sprejetih
nenačrtovano, 2,1% pa jih ni opredelilo vrste sprejema.

Kot je razvidno iz grafa, je bilo dobrih 80 % bolnikov vedno
zadovoljnih s čiščenjem. Pripombe se nanašajo predvsem
na sanitarije in v nekaterih primerih na bolniške sobe, so pa
bolniki opazili tudi slabo voljo zaposlenih čistilk.
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Z delom sodelavcev sem
zadovoljen/zadovoljna.

Sodelavci drug drugemu
zaupamo.

Zadovoljen bolnik je najvišja
vrednota vseh zaposlenih.

Moja plaèa je primerljiva s
plaèo na tržišèu primerljivih
poklicev.

Z mojo plaèo sem
zadovoljen/zadovoljna..

Delovne razmere
/prostori,oprema/ so
ustrezne.

Zadovoljstvo s prehrano
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Zadovoljstvo s prehrano se je od preteklega leta povečalo
za 5 %, predvsem na račun tistih, ki se doslej niso mogli
odločiti. Seveda pa nobena hrana ne more zadovoljiti vseh
bolnikov, saj je bilo v posameznih anketnih vprašalnikih zapisanih kar nekaj pripomb.

Zadovoljstvo z bivanjem v bolniški sobi ostaja enako kot
preteklo leto. Največ nezadovoljstva je povezanega s prevelikim številom sobolnikov. Bolniki si želijo več zasebnosti
in enoposteljnih sob.
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Zadovoljstvo z osebnim in posteljnim perilom se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 3 %. Predvsem bolnice
si želijo osebno perilo, ki bi bilo bolj prilagojeno njihovim
potrebam.

V zdravstveni negi smo veliko naredili na področju sprejema bolnika, kar je razvidno iz seznanjenosti s hišnim
redom. Kljub temu, da je več kot polovica anketiranih bolnikov prišla na zdravljenje nenačrtovano, kar lahko pojmujemo kot nujen sprejem, so si medicinske sestre vzele čas
in seznanile bolnike s prostori, časovnim potekom dnevnih
aktivnosti in pravili bivanja na oddelku.
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V tokratni anketi smo nekoliko spremenili to vprašanje, saj
smo menili, da bodo bolniki lažje ocenili odnos medicinskih
sester do njih. Razveseljivo je, da prav nobena izmed medicinskih sester ni ocenjena negativno.
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Anketni vprašalnik sestavljajo tudi tri odprta vprašanja, na
katera bolniki odgovarjajo prosto. To priložnost dodobra izkoristijo, saj skoraj ni vprašalnika, na katerem ne bi bilo nič
dopisano.

Odnosi med medicinskimi sestrami
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Odnosi med medicinskimi sestrami so po oceni bolnikov
zelo dobri in dobri, samo en bolnik je ocenil odnose za slabe.
Odziv medicinskih sester na klic s klicno napravo
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Le slab odstotek bolnikov je moral dolgo čakati, da se je
medicinska sestra odzvala, ko so jo potrebovali. Delež bolnikov, ki klicne naprave niso potrebovali, se je v primerjavi
z lansko anketo zmanjšal za 9 %. Iz tega lahko sklepamo,
da so sprejeti bolniki čedalje huje bolni in potrebujejo precej
več pomoči negovalnega osebja.

Paleta odgovorov na vprašanje: »Kaj vas je v času bivanja
v bolnišnici najbolj motilo?« lahko predstavlja osnovo za
izboljšave. Predvsem nočni hrup, ki ga povzročajo bodisi
zaposleni ali bolniki, je bil kar prevečkrat omenjen. Motijo jih
še prezgodnje bujenje, vročina in slab zrak v sobah, okna,
ki slabo ali sploh ne tesnijo, dotrajane postelje, predolgo
čakanje na operacijo, vizito in preglede, dajanje informacij
na hodniku ter premalo sanitarnih prostorov.
Na vprašanje: »Kaj vam je bilo v času bivanja v bolnišnici
najbolj všeč?« so bili zelo pogosti odgovori: dobro vzdušje,
prijaznost, zdrav topel človeški odnos zaposlenih, razumevanje, pozornost, humor, skrb, ustrežljivo osebje, iskren odnos do bolnikov, dobra hrana, red, strokovnost zaposlenih,
dobra organizacija ...
Anketni vprašalnik ima na koncu dodatek, ki se imenuje
»Vaše sporočilo«. V enem izmed zapisov piše, da kljub
težkim delovnim razmeram ostaja prijaznost do bolnikov
na prvem mestu. Zaključila pa bom z besedami bolnika, ki
povedo vse: »V bolnišnico sem prišel bolan, odhajam ozdravljen in to znam ceniti. Hvala!«
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.
Področje zdravstvene nege

Zadovoljstvo zaposlenih
v bolnišnici

Na anketo se je odzvalo 451 anketirancev
(26 %) kar predstavlja zadostno osnovo, da
oceno zadovoljstva lahko posplošimo na vse Slika 1: Število izpolnjenih anket po poklicnih skupinah

SKUPAJ

Neopredeljeni

Ostale
poklicne
skupine

Negovalno
osebje

Zdravniki

Marca 2009 je bila v naši bolnišnici narejena raziskava o zaposlene v bolnišnici. Strukturo prejetih izpolnjenih ankezadovoljstvu delavcev. Vsi zaposleni so prejeli anketni li- tnih lističev po poklicnih skupinah prikazuje naslednja slika:
stič, ki je bil osnova za zbiranje podatkov o
zadovoljstvu. Razdeljenih je bilo približno
451
500
1750 anketnih lističev s 37 trditvami, ki so se
450
400
nanašale na različna področja, od organizi350
300
225
ranosti dela, delovnega časa, izkoriščenosti
250
169
200
opreme in prostorov, pa vse do informirano150
sti in razvojnih usmeritev bolnišnice. Služba
45
100
12
50
za notranjo revizijo je bila pooblaščena, da
0
analizira zbrane podatke ter pripravi poročilo.
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Legenda:

Zdravniki

Negovalno osebje
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4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
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1,50
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0,50
0,00

3,52

3,51

3,49

3,47

NEOPREDELJE
NI POKLIC

Skupaj

3,37

OSTALE
POKLICNE
SKUPINE

3,55
3,5
3,45
3,4
3,35
3,3
3,25

NEGOVALNI
KADER

Povprečna ocena zadovoljstva v bolnišnici je 3,47. Povprečne ocene po poklicnih skupinah:
- zdravniki: povprečna ocena 3,51, pri čemer je najmanjše
zadovoljstvo z delovnimi razmerami (prostori in oprema)
in največje s spremembami, ki podpirajo kakovost;
- negovalno osebje: povprečna ocena 3,52, pri čemer je
najmanjše zadovoljstvo s primerljivostjo plače s primerljivimi poklici na tržišču in sodelovanje pri postavljanju ciljev
bolnišnice; najvišja ocena je bila pripisana trditvi, da je
zadovoljen bolnik najvišja vrednota vseh zaposlenih;
- ostale poklicne skupine: povprečna ocena 3,49, pri čemer je najmanj zadovoljstva s sprejemanjem utemeljenih
pripomb zaposlenih na delo nadrejenih, najvišje pa je
ocenjena trditev, da je zadovoljen bolnik najvišja vrednota vseh zaposlenih;
- poklicno neopredeljeni: povprečna ocena 3,37, pri čemer je najnižje zadovoljstvo s sodelovanjem pri postavljanju ciljev bolnišnice. Najvišja ocena je bila pripisana
trditvi, da je zadovoljen bolnik najvišja vrednota vseh zaposlenih.

Grafični prikaz gornjih ocen na sliki 2 omogoča bolj nazoren
prikaz zadovoljstva po poklicnih skupinah.

ZDRAVNIKI

Iz gornje slike je moč razbrati, da se je na anketo odzvalo
največ anketirancev iz vrst negovalnega osebja in ostalih
poklicnih skupin. Med njimi je večina izvajalcev brez podrejenih, z delovnim stažem v bolnišnici nad 16 let in starih
med 30 in 50 let.

Slika 2: Povprečno zadovoljstvo poklicnih skupin

Iz gornje slike lahko razberemo izenačenost zadovoljstva
poklicnih skupin zdravnik in negovalno osebje. Ostali poklici so, v primerjavi s tema skupinama, v povprečju nekoliko
manj zadovoljni. Anketiranci, ki se poklicno niso opredelili,
so najmanj zadovoljni.
V nadaljevanju podajamo primerjavo povprečnih ocen zadovoljstva poklicnih skupin po posameznih področjih.

Ostale poklicne skupine

Poklicno neopredeljeni

Naša bolnišnica ima v okolju
velik ugled.

Ponosen/ponosna sem, da
sem zaposlen/a v Splošni
bolnišnici Celje.

O bolnišnici v javnosti
govorim pozitivno.

Za razvoj bolnišnice sem
pripravljen/a narediti nekaj
veè.

Z delom sodelavcev sem
zadovoljen/zadovoljna.

Sodelavci drug drugemu
zaupamo.

Zadovoljen bolnik je najvišja
vrednota vseh zaposlenih.

Moja plaèa je primerljiva s
plaèo na tržišèu primerljivih
poklicev.

S sodelavci se dobro
razumem.

Povprečje

S svojim delom sem
zadovoljen/zadovoljna.

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Z mojo plaèo sem
zadovoljen/zadovoljna..

Delovne razmere
/prostori,oprema/ so
ustrezne.

5
4
3
2
1
0
Nadrejeni sprejema
Ocenite timsko delo v vašem
Nadrejeni mi dajejo dovolj
oddelku oz. enoti.
informacij in navodil za dobro utemeljene pripombe na svoje
delo.
opravljanje mojega dela.
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Bolnišnica mi nudi dobre
možnosti za pridobivanje
dodatnih znanj za delo.

Neposredno nadrejeni svoje
delo dobro opravlja.

Bolnišnica mi nudi dobre
možnosti za izobraževanje.
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5
4
3
2
1
0
Vodstvo bolnišnice dobro
opravlja svoje delo.

Vodstvo bolnišnice nam
posreduje informacije na
razumljiv naèin.

Za svoje delo imam jasne
zadolžitve – pristojnosti in
odgovornosti.

Z mojim statusom v bolnišnici Z mojim delovnim èasom sem
sem zadovoljen/zadovoljna.
zadovoljen/zadovoljna.

Nadrejeni sprejema moje
predloge za izboljšave oz.
doseganje veèje uèinkovitosti
in uspešnosti.

Dolgoroèni cilji bolnišnice so
mi znani.

Delovna sredstva in materiali
v bolnišnici so dobro
izkorišèeni.

5
4
3
2
1
0
Podpiram spremembe, ki
poveèujejo kakovost dela.

5
4
3
2
1
0

Delovna
sredstva in
materiali v
bolnišnici so
dobro
izkorišèeni.

Dinamika uvajanja kakovosti v
Pripravljen sem sprejeti
bolnišnici glede na potrebe je
normative, ki jih doloèajo
ustrezna.
standardi kakovosti /ISO
standardi, kliniène poti, druga
navodila/ za vsakdanje delo.

Podpiram uvedbo
elektronskega evidentiranja
delovnega èasa.

Delovni èas Zaposleni v
Kot
Moji predlogi
zaposlenih v bolnišnici (kot posameznik za izboljšave
bolnišnici je
kolektiv) se se zavedam,
se
racionalno
zavedamo
da so
upoštevajo.
izkorišèen.
nujnosti
spremembe
sprememb.
nujne.

Za slabo
opravljeno
delo sledi
ustrezen
ukrep.

Pri
Za dobro delo
postavljanju
sem
ciljev
pohvaljen.
bolnišnice
lahko
sodelujem.

Slika 3: Grafični prikaz zadovoljstva poklicnih skupin po posameznih področjih

Zaključek
Na osnovi primerjave skupne povprečne ocene zadovoljstva po poklicnih skupinah lahko sklepamo, da je zadovoljstvo medicinskega osebja v bolnišnici v povprečju večje
od zadovoljstva ostalih poklicnih skupin.
Upoštevajoč povprečne ocene zadovoljstva po posameznih
vprašanjih in trditvah, vključenih v anketo ugotavljamo, da
so v bolnišnici še priložnosti za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih. V prvi vrsti je potrebno prizadevanja poslovodstva
za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih usmeriti v naslednja
področja:
1. Dopolniti je potrebno obstoječ proces določanja ciljev
bolnišnice tako, da bodo vanj bolj aktivno vključeni vsi
zaposleni.
2. Izboljšati je potrebno obstoječo organizacijo dela tako,
da bodo delovna sredstva, materiali in delovni čas v
bolnišnici bolj racionalno in učinkovito izkoriščeni.

3.

Vzpostaviti je potrebno sistem, ki bo omogočal
upoštevanje izboljšav, ki jih predlagajo zaposleni
(spodbujanje, zbiranje pobud, analiziranje, presojanje,
uvajanje izboljšav v prakso).

Manjše je v povprečju tudi zadovoljstvo na področju plač.
Vendar je to področje, na katerega ima poslovodstvo
manjšo možnost vplivanja.
V povprečju je največji pomen pripisan trditvi, ki se nanaša
na zadovoljstvo pacienta. To potrjuje, da je strateška usmeritev v prihodnjem obdobju, ki je opredeljena v Strateškem
razvojnem programu bolnišnice za obdobje 2008 – 2017, in
na prvo mesto postavlja zadovoljstvo uporabnikov, skladna
z vrednotami zaposlenih v bolnišnici.
Mag. Irma Kovač, univ. dipl. ekon., org.
Služba za notranjo revizijo
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Obiskali so nas ...
ČLANI ROTARY KLUBA CELJE – BARBARA CELJSKA

EVROPSKI POSLANEC JELKO KACIN

Rotary International je organizacija svetovno povezanih
poslovnežev in strokovnjakov iz različnih poklicev. Člani
Rotary klubov po svetu skrbijo za dobrodelne človekoljubne dejavnosti, v svojih poklicih vzpodbujajo visoka etična
načela in merila ter pomagajo širiti dobro voljo in mir na
svetu. Rotarijanke in rotarijci načrtujejo in uresničujejo zelo
različne humanitarne, izobraževalne in kulturne programe,
ki bogatijo življenje ljudi v okolju, v katerem delujejo in širše.

V začetku aprila je mestni odbor LDS Celje v naši bolnišnici
organiziral javno razpravo z naslovom »Evropski koncept
prehospitalne in hospitalne urgence«, ki se je je udeležil
tudi evropski poslanec Jelko Kacin.
Kot je znano, naša bolnišnica zagovarja koncept združenega prehospitalnega in hospitalnega urgentnega centra, v
katerem bi bili obravnavani bolniki brez napotnic ter vsi nenadno zboleli in poškodovani bolniki v regiji. Tako bi presegli številne administrativne ovire, zmanjšali stroške dela in
materiala ter skrajšali reakcijski čas pri urgentnem bolniku.
Pri izgradnji centra računamo tudi na evropska sredstva.

Fundacija Rotary vsako leto zbere približno 90 milijonov
USD in jih nameni za mednarodne štipendije, kulturne izmenjave ter večje in manjše humanitarne projekte. S svojimi prispevki naj bi bila Rotary fundacija največja zasebna
dobrodelna organizacija za mednarodne izobraževalne štipendije.
Rotarijanke in rotarijci se sestajajo tedensko, gojijo prijateljstvo in se pogovarjajo o svojih načrtih. Ključni rotarijski gesli
sta:
- »Nesebično pomagati!« in
- »Največ pridobi tisti, ki najbolje pomaga.«

Od maja 2007 v Celju deluje rotarijski klub z imenom Rotary
klub Celje – Barbara Celjska. Njegovi člani zbrana donacijska sredstva v obliki štipendij in denarnih ter materialnih
pomoči namenjajo pomoči potrebnim revnim družinam,
otrokom, ki potrebujejo posebne učne pripomočke ali rehabilitacijo ter zdravstvenim ustanovam. Z željo, da se bolje
seznanijo z našim delovanjem, je sredi marca članstvo Rotary kluba – Barbara Celjska obiskalo tudi našo bolnišnico.
Med kratkim sprehodom po bolnišničnem kompleksu so si
ogledali tako stari kot novejši del bolnišnice in tako spoznali
zelo različne bivanjske razmere za paciente in delovne za
zaposlene. Direktor in strokovna direktorica sta jim v nadaljevanju podrobneje predstavila naše poslovanje in načrte
za prihodnost. Marsikateri med njimi je rotarijce prijetno presenetil in pri njihovem uresničevanju so nam obljubili svojo
pomoč.
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Jelko Kacin je zbrane seznanil z načini obravnave problematike zdravstva v Evropskem parlamentu, ki poteka tako
plenarno kot tudi v delovnih telesih. Komisija za zdravje in
varstvo potrošnikov, ki jo vodi komisarka za zdravje Androulla Vassiliou, obravnava programe javnega zdravja, programe za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter varstvo
potrošnikov skozi številne direktive, namenjene zagotavljanju varnosti proizvodov. V nadaljevanju je odgovarjal
predvsem na vprašanja o možnostih pridobitve evropskih
sredstev za izgradnjo urgentnega centra. Pri tem je poudaril
vlogo Slovenije, ki bi morala takšne projekte opredeliti kot
razvojne projekte državnega pomena in zanje prestrukturirati neuporabljena sredstva iz kohezijskih skladov.
VODSTVO SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE
Sredi aprila je v okviru javne tribune pred 9. kongresom
Slovenske demokratske stranke bolnišnico obiskalo tudi
vodstvo stranke. Delegacijo, ki jo je vodil njen podpredsednik dr. Milan Zver, so sestavljali še evropska poslanka dr.
Romana Jordan Cizelj ter poslanca Mirko Zamernik in mag.
Štefan Tisel. Bežnemu ogledu starega in novega dela bol-

Splošna bolnišnica Celje
nišnice je sledila temeljita predstavitev njenega delovanja
in razvojnih načrtov, ki sta jo pripravila direktor in strokovna
direktorica.

no ministrstvo.
Odbor obravnava tudi zadeve Evropske unije s svojega delovnega področja.
V Splošni bolnišnici Celje smo si že nekaj časa prizadevali
za priložnost, da bi Odboru za zdravstvo predstavili svoje
delovanje in načrte za prihodnost. V začetku maja se je odbor, tudi na pobudo celjske poslanke Andreje Rihter, odzval
našemu vabilu. Bolnišnico so obiskali: predsednik odbora Ljubo Germič, podpredsednica Andreja Rihter ter člani
Andreja Črnak Meglič, Vasja Klavora, Jakob Presečnik in
Štefan Tisel.

Tudi tokrat se je izkazalo, kako pomembno je stalno seznanjanje različnih družbenih skupin ali združenj z dogajanjem,
načrti in problematiko bolnišnice. Prav vsi gostje so si namreč ob slovesu edini, da na takšen način dobijo številne
koristne informacije, ki jih sicer ne bi imeli. Te pa jim nato
omogočajo prepoznavanje koristnih odločitev in lažje odločanje. Tako nekako je vtise z obiska v bolnišnici strnil tudi
dr. Milan Zver.
ODBOR ZA ZDRAVSTVO DRŽAVNEGA ZBORA RS
Odbor za zdravstvo je eno od delovnih teles Državnega
zbora Republike Slovenije. Obravnava predloge zakonov,
druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
• varovanje in krepitev zdravja,
• zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje in zdravstvene dejavnosti,
• zdravstveno varstvo živil in zdravo prehranjevanje,
• zagotavljanje enake, varne in visokokakovostne celostne zdravstvene obravnave,
• zdravila, medicinske pripomočke ter kemikalije in
• druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristoj-

Po ogledu tako starega kot novejšega dela bolnišnice in
podrobni predstavitvi bolnišnice in njenih načrtov so se
oglasili tudi člani odbora. Bili so presenečeni nad velikimi
razlikami med bivanjskimi in delovnimi razmerami v starem
in novejšem delu bolnišnice ter ob tem nad razvitostjo stroke in programi, ki jih opravlja naša bolnišnica. Zanimalo jih
je naše mnenje glede številnih vprašanj, s katerimi se danes srečuje slovensko zdravstvo, beseda pa je stekla tudi o
novem predlogu Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so ga
prejeli v obravnavo.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
NE BO ŠLO
Mati je odpotovala in mala petletna Eva je lahko
spala v spalnici pri očku.
“Očka, daj mi poljubčka, tako kot ga daš mamici
pred spanjem!”
Očka jo je poljubil na lička, Eva pa je nadaljevala:
“No, sedaj mi pa zašepetaj nekaj nežnega v uho,
tako kot to narediš mamici pred spanjem!”
In očka je to storil:
“Evica, ljubica moja!” ji je zašepetal na uho.
Nato se je Eva jezno oglasila:
“Nič ne bo! Boli me glava in jutri imam veliko dela!”
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Alkohol res ubija
Lani je bilo dobrih 13 odstotkov voznikov, ki so bili udeleženi v prometnih nesrečah, pod vplivom alkohola. Povprečna stopnja alkoholiziranosti je znašala 1,60 promila. V
prometnih nesrečah je bilo udeleženih 191 alkoholiziranih
povzročiteljev, 135 jih je povzročilo prometne nesreče s
telesnimi poškodbami. Če ti podatki sami po sebi še niso
dovolj šokantni, pa lahko dodamo še, da so 16 od 33 ali kar
50 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so se
lani zgodile na celjskem področju, povzročili vozniki, ki so
vozili pod vplivom alkohola. Grozljiva številka, ki zelo odstopa celo od slovenskega povprečja, ki se je ustavilo pri
30 odstotkih.
Alkohol tako žal še vedno predstavlja veliko nevarnost za
vse udeležence v prometu. Da bi opozorila na problematiko
in na velike, težke in dolgotrajne posledice, do katerih lahko pride zaradi vožnje pod vplivom alkohola, je Policijska
uprava Celje pripravila projekt z naslovom »Alkohol RES
UBIJA«. V njem je povezala Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje, Šolski center Celje, Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske, Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
Psihiatrično bolnišnico Vojnik in našo bolnišnico.
Izkušnje preteklih let so pokazale, da se prometne nesreče z najhujšimi posledicami, ki jih povzročijo alkoholizirani

Prva novinarska konferenca je bila v celjskem Narodnem domu

vozniki, najpogosteje dogajajo v prvih in zadnjih mesecih v
letu. Projekt je bil zato zastavljen tako, da bodo novinarski
konferenci, na kateri bodo predstavljeni vsi vidiki vpliva alkohola na varnost v prometu, v nadaljevanju sledile številne
dodatne preventivne aktivnosti, s katerimi bi sodelujoči radi
krepili zavest o nezdružljivosti alkohola in aktivne udeležbe
v prometu.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

ABC POSLOVANJA

Ukrepi ZZZS-ja v gospodarski
krizi in njihov vpliv na
bolnišnice
Gospodarska kriza ne prizanaša nikomur, ZZZS jo občuti
v zmanjšanih prihodkih iz naslova prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje. Slednje je posledica počasnejše
rasti plač v Sloveniji, manjšega števila zaposlenih in večje
rasti števila brezposelnih. Vedno slabše gospodarske projekcije ZZZS-ju narekujejo sprejemanje varčevalnih ukrepov, ki naj bi zagotavljali t. i. »vzdržnost sistema obveznega
zdravstvenega zavarovanja«. Ker za financiranje bolnišnic
ZZZS porabi velik delež svojih prilivov, se kar precej varčevalnih ukrepov nanaša na zmanjševanje prihodkov bolnišnic. To se deloma že odraža, obstaja pa velika zaskrblje-
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nost vseh poslovodstev bolnišnic, koliko prihodkov lahko
izgubimo in kje je meja, do katere se nam bodo zniževali
prihodki.
Že Splošni dogovor 2009 je 1. 4. 2009 prinesel 2,5 % znižanje prihodkov bolnišnic z znižanjem cen zdravstvenih storitev, na nekaterih področjih se je še dodatno zmanjšalo pokrivanje materialnih stroškov. ZZZS ni pokril napredovanja
zaposlenih v letu 2009, sredstva za to si moramo bolnišnice
in vsi drugi izvajalci zdravstvenih storitev zagotoviti sami.
Kar nekaj ukrepov je bilo že sprejetih na področju plač:

Splošna bolnišnica Celje
zamrznitev dviga plač v letu 2009, prestavitev nadaljnjega
usklajevanja plač, neizplačana delovna uspešnost od aprila
do novembra 2009.
Vendar pa zaradi čedalje bolj črnogledih gospodarskih napovedi navedeni ukrepi niso dovolj, ZZZS je že predlagal
drugi krog ukrepov, ki še z večjo težo vpliva na naše poslovanje. V cenah zdravstvenih storitev naj bi se nam znižala
sredstva za plače za 5 %, za 20 % naj se bi zmanjšala
sredstva za amortizacijo, predvideno je tudi nižje pokritje
materialnih stroškov na dializni dejavnosti. Glede na vse
že sprejete in nove predlagane ukrepe se po ocenah za
našo bolnišnico glede na obdobje pred »varčevalnimi ukrepi ZZZS-ja« znižuje prihodek kar za 10 %.
Še dodatno nam zaostrujejo pogoje poslovanja tudi t.i. sistemski ukrepi ZZZS-ja, s katerimi le-ta poskuša prihraniti
del svojih sredstev. Gre za t. i. nacionalne razpise, ko je bil

določen delež že odobrenih programov izvajalcev odvzet in
bodo zanj izvedeni razpisi (npr. 20 % programov operacij
kolkov, žil, kil…). Te programe bo pridobil tisti izvajalec, ki
bo cenovno najugodnejši. Velik problem v letu 2009 predstavlja tudi na novo uveljavljeni sistem pogodbenih kazni za
nepravilno zaračunane zdravstvene storitve ZZZS-ju.
Glede na vse te ukrepe je ZZZS že v letošnjem aprilu pričel z znatnim zmanjševanjem tekočih finančnih prilivov
bolnišnicam (t. i. avansov). Kljub dosedanjemu stabilnemu
finančnemu položaju SB Celje je stanje zaskrbljujoče in
zahteva racionalizacijo poslovanja in zniževanje stroškov.
Skupna naloga vseh zaposlenih v bolnišnici je, da v okviru
svojih delovnih nalog in zadolžitev iščemo možnosti, kako
raven stroškov prilagoditi nižjih prihodkom in tako prebroditi
ter preživeti čas krize.
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

Sistem nadzorovanja stroškov v
Splošni bolnišnici Celje v letu 2009
Če je stopnja sprememb zunaj vaše organizacije
večja od stopnje sprememb znotraj nje,
prihodnosti ni rožnata.
(Jack Welch)
Zaradi gospodarskih razmer v svetu in v Sloveniji se moramo v letošnjem letu v zdravstvenih zavodih še bolj sistematično in v še večji meri kot do sedaj posvetiti spremljanju
in preučevanju na področju notranjega poslovanja zavodov.
To pomeni podrobnejše spremljanje in proučevanje prvin in
stroškov, ki se uporabljajo in nastajajo v vsakem posameznem zdravstvenem sistemu (npr. bolnišnici, zdravstvenem
domu, itd.). Naša bolnišnica pri tem ne more in ne sme biti
nobena izjema. Cilj je, da zagotovimo uspešno in učinkovito
trošenje resursov (materiala, storitev, dela, delovnih sredstev), ki jih uporabljamo v procesih zdravljenja, in tako prispevamo k zagotavljanju dolgoročne plačilne sposobnosti
bolnišnice. Zaradi vsega navedenega je potreben nenehen
nadzor nad stroški. Nadzor nad stroški nam namreč omogoča raziskovati možnosti za izboljšave na področju poslovanja zavoda.
Ko govorimo o nadzorovanju stroškov, imamo v mislih nadzor nad stroški v najširšem pomenu besede in v vseh fazah:
a) nadzor nad stroški v fazi načrtovanja stroškov,
b) nadzor nad stroški v fazi samega nastanka stroška,
c) naknadni nadzor nad stroški.

Ad a) Nadzor nad stroški v fazi načrtovanja stroškov
V Finančnem načrtu Splošne bolnišnice za leto 2009 smo
poleg globalnega načrta prihodkov in stroškov (ki je uravnotežen) izpostavili nekatere naloge oz. aktivnosti, s katerimi
bomo prispevali k uresničevanju Finančnega načrta, prav
tako pa tudi k doseganju dolgoročnih strateških ciljev bolnišnice. Posamezne naloge oz. aktivnosti so načrtovane
na tak način, da z njihovim izvrševanjem dosežemo cilje na
več področjih hkrati (npr. strokovno področje, organizacija
dela, kakovost, informatizacija, racionalno poslovanje ipd.).
Planirane aktivnosti, katerih pozitivne posledice naj bi se
odražale tudi na racionalizaciji poslovanja v letu 2009, so
predvsem:
- racionalizacija procesov na področju centralnih operacijskih dvoran,
- pilotni projekt spremljanja stroškov po pacientu (računalnik ob postelji),
- zamenjava sedanjega operacijskega perila z ustreznim
nadomestkom (material za večkratno uporabo),
- racionalizacija procesa sprejemanja bolnika na bolnišnično zdravljenje,
- racionalizacija procesov na področju razporejanja kadrovskih virov – priprava na uvedbo elektronskih urnikov po
deloviščih in elektronsko evidentiranje delovnega časa,
- izvajanje projekta Urgenca,
- doseganje zniževanja cen pri dobaviteljih materiala, sto-
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ritev in osnovnih sredstev,
- uvedba elektronskega spremljanja poslovnih procesov v
kuhinji,
- uvedba elektronskega naročanja okvar v Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje ter racionalizacije na
področju procesov in stroškov vzdrževanja aparatur,
- uvedba elektronskega naročanja materiala v skladišča nabavne službe in racionalizacije na tem področju.
Poleg navedenih aktivnosti, pri katerih je v veliki meri izhodišče v sami organizaciji dela, pa bo potrebno poiskati
priložnosti racionalizacije tudi na področju porabe določenih materialov in storitev. Racionalizacije (ki so istočasno
tudi strokovno sprejemljive) bo potrebno izvajati tako na
področju zdravstvenih kot tudi nezdravstvenih materialov
in storitev. V ta namen že pripravljamo nabor materialov,
ki s količinskega ali vrednostnega vidika predstavljajo pomemben delež stroškov, istočasno pa s strokovnega vidika
ocenjujemo, da obstajajo možnosti za njihovo smotrnejšo
porabo.
Ad b) Nadzor nad stroški v fazi samega nastanka stroška
V trenutno veljavnem Finančnem načrtu Splošne bolnišnice
Celje za leto 2009 sta planirani naslednja višina in struktura stroškov:

ODHODKI SKUPAJ
VSI STROŠKI DELA
ZDRAVSTVENI MATERIAL
ŽIVILA
VZDRŽEVANJE
LABORATORIJSKE STOR. ZUNANJIH
ENERGIJA, VODA
AMORTIZACIJA
VSI DRUGI ODHODKI

Plan 2009
EUR
%
86.576.220 100,00
51.662.670 59,67
17.761.500 20,52
1.230.000
1,42
2.000.000
2,31
2.700.000
3,12
2.381.900
2,75
4.644.190
5,36
4.195.960
4,85

Glede na napovedi pričakujemo rebalans finančnega načrta, iz katerega bo izhajalo, da bo treba enak obseg dejavnosti opraviti z nižjimi stroški.
Iz strukture stroškov izhaja, da se je v fazi samega nastajanja stroškov potrebno posvetiti predvsem procesom in
organizaciji dela na vseh oddelkih in vseh službah (medicinskih in nemedicinskih), saj priložnosti in obveze za racionalizacijo na tem segmentu prav gotovo so.
Pri nastanku stroškov materiala in storitev sta odločujoča
tako količina porabljene prvine kot njena cena. V fazi odločanja oz. realiziranja stroškov je torej potrebno upoštevati
obe komponenti stroška in iskati najugodnejše kombinacije,
tako s strokovnega kot ekonomskega vidika.

12

Kdo neposredno odloča o nastajanju stroškov?
O nastajanju stroškov neposredno odločata direktor in strokovna direktorica skupaj z vodji organizacijskih enot, ki so:
koordinatorji medicinskih področij, predstojniki oddelkov,
glavne medicinske sestre oddelkov, vodje sektorjev in vodje
služb, saj so te osebe tiste, ki poslovne dogodke na različne
načine sprožajo in jih nato tudi nadzirajo in ukrepajo.
Glede na samo dejavnost našega zavoda je potrebno izpostaviti tudi naslednje:
Temeljni odgovorni nosilec opravljanja zdravstvene dejavnosti je zdravnik, kar izhaja tudi iz zakona o zdravniški
službi. Zdravnik je pri sprejemanju strokovnih odločitev neodvisen. Svobodno izbere način zdravljenja, ki je v danih
okoliščinah najprimernejši. Pri svojem delu se mora ravnati
po spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah.
Zaradi avtonomnosti vloge zdravnika je torej toliko bolj pomembno dejstvo, da informacija o zmanjševanju obsega
denarnih sredstev, ki so na voljo bolnišnici za realizacijo
programa, doseže tudi vsakega posameznega zdravnika.
Ad. c) Naknadni nadzor nad stroški
Za naknadni nadzor nad stroški so potrebni podatki in informacije o realiziranih stroških. Podatke o realiziranih stroških lahko primerjamo s planiranimi vrednostmi, vrednostmi
ustvarjenih stroškov v enakem obdobju v preteklosti, nujna pa je uporaba tudi različnih kazalnikov in drugih orodij.
Podatke oz. informacije v upravnih službah bolnišnice pripravljamo rutinsko (v mislih imamo predhodno dogovorjeno
vsebino, obliko in obdobje poročanja) ali sprotno ob vsaki
potrebi po informaciji.
Pri pripravi informacij za naknadni rutinski nadzor nad stroški si je potrebno najprej odgovoriti na naslednja vprašanja:
KOMU, KDAJ, KAKO, O ČEM IN ZAKAJ je informacija namenjena.
1. Komu informacijo posredujemo ?
V tem trenutku v naši bolnišnici informacije o stroških
rutinsko pripravljamo predvsem za dve temeljni ravni
odločanja:
- direktorja in strokovno direktorico ter poslovodni
kolegij,
- koordinatorje področij, predstojnike oddelkov in glavne medicinske sestre/tehnike oz. inženirje oddelkov.
Za vse ostale uporabnike oz. za posebne odločitve informacije pripravljamo ciljano – glede na posamezne
zahteve oz. potrebe.
2. Kdaj informacijo posredujemo?
Informacije o stroških posredujemo uporabnikom enkrat mesečno za pretekli mesec in za kumulativno obdobje.
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3. Kako informacijo posredujemo?
Informacijo posredujemo v pisni obliki, predviden pa je
prehod tudi na elektronsko posredovanje.
4. Kaj vsebuje informacija?
V tem trenutku koordinatorji področij, predstojniki oddelkov in glavne medicinske sestre/tehniki oz. inženirji
oddelkov prejemajo rutinske informacije predvsem o
stroških:
- zdravil, sanitetnega potrošnega materiala in ostalega
materiala iz lekarne,
- zunanjih laboratorijskih storitev,
- stroških izpopolnjevanja in izobraževanja.
Temu naboru informacij pa bo potrebno čim prej dodati še
podatke o
- stroških dela po oddelkih (vključno s številom opravljenih
storitev zunanjih izvajalcev),
- stroških vzdrževanja po oddelkih,
- stroških potrošnega in pisarniškega materiala po oddelkih,
- stroških internih storitev (npr. laboratorija, citologije,
transfuzije, RTG storitev, storitev sterilizacije, operacijskih dvoran, anestezije, pralnice, kuhinje ipd.).

Vodstva oddelkov in koordinatorji področij morajo namreč
imeti informacije o obvladljivih stroških. Obvladljivi so tisti
stroški, o katerih odloča in je tudi odgovoren za prekoračitev
vodja organizacijske enote (oz. mesta odgovornosti).
5. Zakaj potrebujemo informacijo?
Primarni cilj rutinskih informacij je obvladovanje stroškov
in s tem racionalno poslovanje.
V primeru negativnih odstopanj realiziranih stroškov v
primerjavi s planiranimi pričakujemo takojšnje ukrepanje odgovornih oseb za zagotovitev racionalnega poslovanja. Stroške lahko znižamo bodisi z boljšo
izrabo zmogljivosti, z izboljšanimi procesi ali na podlagi
izkušenosti oz. znanja.
Koliko imajo odgovorne osebe (na različnih ravneh odločanja in delovanja) za obvladovanje stroškov znanja, izkušenj,
pripravljenosti za timsko delo in motiviranosti, bo kmalu pokazal čas.
Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
Sektor za finance in računovodstvo

Večje naložbe v  letu 2009
Preteklo leto je bilo v bolnišnici zaznamovano z izjemno
investicijsko dejavnostjo. Vloženih je bilo okrog 8 mio Eur
bolnišničnega in državnega denarja. Spomnimo se samo
izgradnje Dermatovenerološkega oddelka, Oddelka za medicinsko rehabilitacijo, adaptacije Lekarne, Uprave, itd. Tudi
letos bo podobno.

Ministrstvo bo financiralo tudi že lani pričete investicije v
opremo Oddelka za medicinsko rehabilitacijo, Lekarne in
medicinsko opremo Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo v višini okrog 1 mio Eur. Javni razpisi so v zaključni
fazi, dobavo in montažo opreme pa pričakujemo v jesenskem času.

Svet zavoda je relativno pozno (šele aprila) potrdil nameravane naložbe v višini okrog 10 mio Eur. Sredstva bomo
pridobili iz državnega proračuna, donacij, javno-zasebnega
partnerstva ter morda iz sredstev EU.

Uspešno so bili opravljeni tudi že javni razpisi na novi »dvoglavi« CT in rentgenska aparata za gastroenterološko-urološko in skeletno diagnostiko. Izvesti moramo še razpis za
pripravo prostorov, začetek delovanja aparatov pa pričakujemo konec jeseni. Naložbo je poleg bolnišnice (okrog 1,2
mio Eur) omogočila tudi donatorska akcija ( 0,6 mio Eur).

Naštejmo nekaj večjih investicij.
Največja in dolgoročna (do leta 2015) je vsekakor nadomestna novogradnja bolnišnice z urgentnim centrom. Do
jeseni nameravamo izvesti javni razpis za vso potrebno
investicijsko dokumentacijo, tako da bi v naslednjem letu
že lahko pričeli s pripravljalnimi deli za prvo fazo izgradnje
(okrog 15.000 m2) nadomestnih novih površin. Vzporedno
potekajo aktivnosti za potrditev prostorskega akta za umestitev objektov v prostor bolnišnice. To zahteva izjemno
veliko soglasij, smernic, študij, elaboratov …. Vrednost investicijske dokumentacije je ocenjena na 1,4 mio Eur in bo
pokrita iz sredstev Ministrstva za zdravje.

V ostalo medicinsko opremo nameravamo vložiti še približno 4,2 mio Eur, in sicer bo to:
- zamenjava celotnega monitoringa za intenzivni oddelek
in operacijski blok,
- nabava postelj za intenzivno terapijo za oddelek intenzivne medicine,
- nabava pralne linije za sterilizacijo kirurških instrumentov,
- nabava endoskopskega ultrazvočnega aparata za Oddelek za bolezni prebavil in Oddelek za ledvične bolezni,
- nabava dveh anestezijskih aparatov za Oddelek za
anesteziologijo …
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Za infrastrukturo bolnišnice in nemedicinsko opremo bomo
namenili približno 1,2 mio Eur sredstev, in sicer za:
- opremo zdravstvene nege,
- zamenjavo hladilnega kompresorja in stolpa,
- izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za pripravo prostorov za CT in RTG,
- ureditev koridorja v kleti za potrebe Oddelka za medicinsko rehabilitacijo …
Za programsko in strojno opremo za področje informatike je
namenjenih okrog 1,03 mio Eur, in sicer za:
- zamenjavo 5 let stare aktivne komunikacijske opreme v
celotnem računalniškem omrežju,
- zamenjavo dotrajanih računalnikov (120 kom),
- novo računalniško opremo oddelkov (75 delovišč),
- program za centralno sterilizacijo,
- program za vodenje kuhinje,
- programsko opremo za nadzor nad delovnimi postajami,
- nadgradnjo programa Birpis21,
- program za nadzorni sistem za hladilnike in zamrzovalnike na transfuziji,
- program evidence delovnega časa …

obnovo otroškega in patomorfološkega oddelka. Zamenjali
bi vse strojne in elektro instalacije, strehe, okna, namestili
nov fasadni ovoj okrog obeh objektov ter prenovili oddelek
za patologijo in citologijo.
Bolnišnica vsako leto opravi obsežnejši program, vsako
leto smo tudi po površini prostorov večji, vsako leto imamo
tudi več potreb po prenovah in obnovi instalacij. Stroški so
torej tudi za investicijsko in redno vzdrževanje (še posebej
medicinskih aparatov) vse večji (okrog 2 mio Eur), enako
za obratovanje bolnišnice (poraba energije in vode okrog
2,3 mio Eur). Dvig kakovosti zdravljenja, nege in bivanja
zahteva vse višja sredstva.
V času recesije je še kako potrebno skrbno izbirati pri investicijah, da dejansko dosežejo pravi namen, ne samo
prestiž in udobje.
Vsem sodelavcem služb (tehnično-vzdrževalnih, pravnih,
nabavnih …), ki so vključene v projekte, bo leto hitro minilo, saj ne bo časa za veliko oddiha, če bomo želeli izpeljati
načrtovane naložbe.

V pripravi je investicija za J.N. »trigeneracija« (soproizvodnja električne energije, toplote in hladu) v vrednosti okrog
2 mio Eur. Sredstva pričakujemo iz javno-zasebnega partnerstva. Torej bolnišnica ne bo finančno obremenjena, imela pa bo koristi zaradi nižjih stroškov pri porabi energentov.

Pred prihajajočimi vročimi dnevi še nasvet: ne pretiravajmo
s hlajenjem. Notranja temperatura naj bo največ 6 stopinj C
nižja od zunanje. Tako se bomo izognili prehladom, krčem v
mišicah … in še prihranili bomo. Bolnišnica porabi za delovanje klimatskih in prezračevalnih postrojev že polovico vse
električne energije.

Če nam bo uspelo pridobiti evropska sredstva, bomo sofinancirali naložbo v višini okrog 2 mio Eur v energetsko

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

Delovna skupina za
preprečevanje padcev
Aktivno delo na področju varnosti
bolnikov je lani v mesecu aprilu botrovalo oblikovanju Delovne skupine za preprečevanje padcev. Dovolite mi, da vam predstavim, kako se je
ideja prelevila v rezultat.
Zamenjava starih postelj in nočnih
omaric (žal še ne po vseh oddelkih),
nabava varovalnih ograj, vozičkov za
prevoz bolnikov, pručk, hojic, funkcionalnih signalnih naprav in tako naprej… kljub vsem tem dejanjem so se
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vedno znova pojavljala vprašanja: Ali je
to dovolj? Bi se dalo še kaj narediti na
tem področju? Le kaj bi še pripomoglo
k večji varnosti bolnikov in omejitvi števila njihovih padcev? Na kakšen način
bi lahko pripravili naše bolnike k večjemu sodelovanju, kako bi jim sporočili,
da so pomemben člen v zagotavljanju
svoje lastne varnosti, pa čeprav so v
bolnišnici, kjer jim nudimo varno zdravstveno oskrbo?
Odločitev je padla. Oblikovana bo delovna skupina za preprečevanje pad-

cev. Člani? Najbolje, da so z oddelkov,
na katerih je bilo po analizi iz l. 2007
največ oziroma najmanj padcev. Pa seveda, pomembna je raznolikost - različni oddelki, bolniki, obolenja, zaposleni.
Več različnih informacij, pogledov, idej
- več možnosti za čim boljše delo in
izdelke. Izoblikoval se je tudi osnovni
kratkoročni cilj te skupine: poleg izmenjave mnenj, izkušenj in pridobivanja
najrazličnejših informacij s področja
preprečevanja padcev, s pomočjo katerih bi povečali varnost bolnikov, še
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izdelava plakata in zloženke z nasveti
za preprečevanje padcev za bolnike,
njihove svojce in vse zaposlene.
Tako so vodja skupine ter člani najprej
pričeli z zbiranjem informacij – kako je
z opremo in pripomočki na matičnih
oddelkih, posvetovali so se s svojimi
sodelavci, da bi dobili različna mnenja,
kaj bi se na tem področju še dalo narediti, kje vidijo možnosti, pomembne pa
so seveda splošne ugotovitve … Odstopanja in opažanja, kot npr. prehitro
kvarjenje zavornih sistemov na novih
bolniških posteljah in nočnih omaricah,
slabi servisi le-teh, premalo bolniških
copat različnih velikosti … je vodja skupine sporočala članicam Sveta za zdravstveno nego. To so lahko zelo dobrodošle informacije za bodoče nabave.
Ko smo dobili okvirno sliko trenutnega
stanja (ki je v večji meri potrdila težnjo
po dajanju informacij bolnikom), smo
pričeli usmerjeno oblikovanje vsebin za
plakat in zloženko: oprema, pripomočki, izobraževanje, bolniško perilo, obutev … Naš namen je bil, da bi plakat
vseboval informacije, ki bodo dobrodošle tako za bolnike, njihove svojce,
kakor za vse zaposlene, in da bi bil
nameščen na najbolj vidnih točkah na
vseh oddelkih. Vsebina zloženke bi bila
namenjena samo bolnikom in njihovim
svojcem, zloženko pa bi dobil vsak bolnik ob prihodu v bolnišnico, četudi ga
ocenimo kot »nenevarnega kandidata«
za padec. Boljše preprečevanje kakor
zdravljenje!!
No ... in smo jih dočakali ... plakate in zloženke seveda … po manjših
»oblikovnih akrobacijah« pri njihovem
nastajanju, s katerimi se je prvič spopadla vodja skupine, po prestavljenih
terminih obiska tiskarne, po »kratkem
stiku« z nabavno službo, itd. ... so tako
v letošnjem februarju ugledali luč sveta
najprej plakati, za njimi pa še zloženke.
Dovolite mi, da se na tem mestu zahvalim vsem, ki so na kakršenkoli način pripomogli k realizaciji zastavljenih
ciljev: glavni medicinski sestri bolnišnice, Hildi Maze, ki je vseskozi zavzeto

Zloženka

podpirala naš projekt, g. direktorju Marjanu Ferjancu, ki je s svojim podpisom
omogočil končno realizacijo izdelkov,
vsem glavnim medicinskim sestram
oddelkov, ki so kljub obilici dela lahko
pogrešile svoje sodelavce in omogočile
članom sodelovanje v skupini, g. Igorju
Lešniku za potrpežljivost in svetovanje
pri oblikovanju, ge. Janji Korošec za
lektoriranje ter nenazadnje vsem članom delovne skupine: Marjani, Cvetki, Petru, Damijanu, Bojani, Danici,
Marinki, Tamari, Nataši in Lidiji, ki
so vsak s svojim trudom, zavzetostjo
in prispevkom pripomogli k realizaciji
zastavljenega cilja.
Upam, da bodo izdelki Delovne skupine
za preprečevanje padcev pripomogli k
zmanjšanju števila padcev bolnikov. Če

pa se bo povečalo še zavedanje o pomembnosti posameznih vlog (tako nas,
kakor bolnikov in njihovih svojcev) pri
doseganju tega cilja, bomo s tem ogromno dosegli – več, kot bi si lahko želeli.
Ker je vsebina »živa«, jo bo potrebno
vseskozi dopolnjevati in dograjevati,
kar pomeni, da se delovanje skupine
ne bo ustavilo na tej točki. Tudi v bodoče bodo organizirana srečanja, sicer
manj pogosto, pa vendarle. Verjamem,
da bodo tudi ta srečanja zanimiva in
polna dodatnih – upam, da kreativnih
vsebin.
Ti lahko narediš nekaj, česar jaz ne
morem. Jaz lahko naredim nekaj, česar
ti ne moreš. Skupaj pa lahko narediva
zelo veliko.
Mati Terezija
Suzana Labaš, univ. dipl. org.
Področje zdravstvene nege

PADEC
Ženska je šla po pločniku, ko ji je zaradi poledice spodrsnilo in je padla.
Kljub poskusom zaradi ledenih tal ni mogla vstati. Takrat je mimo prišel
poslanec in ji rekel:
“Pomagam vam, če boste na naslednjih volitvah glasovali zame.”
“Saj nisem padla na glavo, ampak na rit!” se je razjezila ženska.
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Pet minut za kakovost
Proces je dinamična plat sistema, v katerem vlada hierarhija funkcij in procesov ter njihova soodvisnost.
Pri popisovanju procesov se srečamo z njihovo kompleksnostjo in obsežnostjo, zato nam je v interesu, da si sistem
predstavimo čim bolj enostavno, razumljivo in pregledno. V
ta namen uporabimo orodja in tehnike, ki nam pomagajo
proces začeti, natančno opredelijo problem in so osnova za
sistematični pristop. Izbrana tehnika (procesni diagram….)
omogoča tudi lažje komuniciranje med načrtovalci sistema
ter uporabniki.
Kako opredelimo procese?
1. Najprej opredelimo glavne procese (prva raven); prepoznani proces razstavimo na manjše, bolj pregledne in

obvladljive celote.
2. Te procese lahko razgradimo na podprocese tam, kjer
ocenimo, da je to potrebno.
3. Procese in podprocese razgradimo na posamezne korake – aktivnosti.
4. Nazadnje aktivnostim pripišemo dokumente, ki jih potrebujemo za njihovo izvajanje, ter odgovorne osebe za
izvajanje.
Opredeljeni procesi na osnovni hierarhični ravni prikazujejo
in opisujejo potek posameznih podprocesov in aktivnosti ter
njihovo sosledje, ki jih zapišemo in razložimo tako opisno kot
grafično. Pri tem nam je v pomoč organizacijski predpis Obvladovanje dokumentacije ter Splošna predloga zapisa za proces.

Slika 1. Hierarhija procesov (ravni procesov)
Proces najlaže prikažemo s procesnim diagramom kot tehniko
prikaza zapisa procesa.

PQ
Poslovnik
kakovosti
1

2

3

proces

proces

proces

2.1

2.2

2.3

podproces

podproces

podproces

Slika 2. Osnovni simboli za zapis diagrama procesa
Zaèetek/ konec procesa

Aktivnost v procesu

Odloèitev glede na rezultat
aktivnosti Da / ne

Slika 2 prikazuje osnovne grafične simbole za zapis procesa,
proces
glede na naše potrebe in naravo
procesov pa lahko uporabimo
še vrsto dodatnih simbolov, ki so
predstavljeni v računalniškem
programu Visio. Kadar uporabimo
katerega od teh dodatnih simbolov, je pomembno, da pojasnimo pomen posameznega
uporabljenega simbola.
4

Diagram poteka procesa lahko narišemo le, če natančno
poznamo sosledje korakov, ki so kritični za njegov izid.
Zato je pomembno, da procesa ne zapisuje nekdo tretji po
sistemu »tako bi moralo biti«, ampak da pri zapisu aktivno
sodelujejo njegovi izvajalci in ga najprej zapišejo tako, kot
dejansko poteka, nato pa skupaj poiščejo šibke točke/ozka
grla ter jih skušajo izboljšati in proces optimirati.
Naslednjič pa kakšen primer uporabe v praksi.

Dokumenti
(temperaturni list, izvidi, pogodbe,
izpisi, terminski plan)

Slika je vredna 1000 besed.
				
(Kitajski)

Povezava (sklic) na isti strani - na
vejo procesa
Povezava na drugo stran/vejo
procesa
Smer poteka izvajanja procesa
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Mateja Agrež, VMS, dipl. ekon. (UN)
Sektor za organizacijo,
informatiko in kakovost
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MI, VI, ONI

Dr. Danijel Žerdoner,

izredni profesor
na Medicinski fakulteti v Mariboru
Prim. doc. dr. Danijel Žerdoner, dr. dent.
med., je dolgoletni
predstojnik Oddelka za
maksilofacialno kirurgijo Splošne in učne
bolnišnice Celje. Po
specialističnem izpitu
iz maksilofacialne in
oralne kirurgije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, opravljenem leta
1980, je bil leta 1986
prvič izvoljen v naziv asistenta za predmet Maksilofacialna
in oralna kirurgija na MF v Ljubljani. Po doktorski disertaciji
z naslovom Vpliv vnetij obnosnih votlin na pnevmatizacijo
lobanjskih kosti, ki jo je obranil leta 1990 na MF v Ljubljani,
je bil leta 1991 izvoljen v naziv docent za predmet Maksilofacialna in oralna kirurgija. Leta 2004 mu je Univerza v Beogradu podelila naziv gostujoči profesor. Ob ustanovitvi MF
v Mariboru je postal predstojnik Katedre za maksilofacialno
kirurgijo z osnovami stomatologije. Je član izpitnih komisij
za specialistične izpite s področja oralne kirurgije ter nadzorni zdravnik pri Zdravniški zbornici Slovenije za področje
maksilofacialna kirurgija. Svojo dolgoletno strokovno-raziskovalno, pedagoško in publicistično dejavnost osredotoča
na področje zdravljenja poškodb obraznega skeleta ter di-

sgnatij. Sodeloval je na številnih domačih in mednarodnih
kongresih. Večkrat se je izpopolnjeval na univerzah v tujini
(Würzburg, Haidelberg, Regensburg, Dunaj, Ufa).
Objavljeni strokovni članki so v glavnem namenjeni poškodbam obraznega skeleta. Ob dobrem sodelovanju z Oddelkom za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ter
Travmatološkim oddelkom pri zdravljenju hudo poškodovanih je razvil bogat operativni program celotnega področja.
Uvajal je sodobne operativne tehnike, osteosintezo obraznega skeleta z en-oralnim pristopom, najnovejše načine
operacije mandibularne prognatije itd. Je predavatelj in
vodja vaj na Katedri za maksilofacialno in oralno kirurgijo v
Ljubljani, kjer predava študentom stomatologije in splošne
medicine. Od leta 2004 z vodenjem katedre na MF v Mariboru širi pedagoško in raziskovalno dejavnost na področje
Univerze v Mariboru.
Ker je izpolnil vse zahtevne pogoje po Merilih za volitve v
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, je bil na Univerzi v Mariboru izvoljen
v naziv izrednega profesorja za predmet Maksilofacialna
in oralna kirurgija. S tem je dodatno utrdil učno poslanstvo
naše bolnišnice, za kar mu iskreno čestitamo.
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik
Oddelek za raziskovalno delo in izobraževanje

Prim. Radoslav Rusek

– portret uspešnega travmatologa
Prim. Rusek se je zaposlil v Splošni bolnišnici Celje 1. maja
1975 kot specializant po predhodnem delu v Zdravstvenem
domu Celje, kjer je delal kot zdravnik splošne prakse v
obratni ambulanti Štore. Po štiriletni specializaciji je opravil
izpit iz splošne kirurgije 4. maja 1979 v Zagrebu. Po polnih
36 letih in nekaj mesecih delovne dobe se je 31. januarja 2009 upokojil na lastno željo in po lastni presoji, kljub
temu, da sem ga poskusil pregovoriti. Vendar ima naš prim.
Rusek številne konjičke, od katerih sta najbolj izpostavljena
ribolov in potapljanje. Skupaj s soprogo imata krasno urejen
vikend na otoku Pagu.

Prim. Rusek je prišel na travmatološki oddelek, ko smo imeli dve operacijski dvorani in pol tedensko, ko se je začela
razvijati operativna oskrba poškodovancev, in ko se je začelo pionirsko obdobje razvoja travmatologije v Sloveniji in
bivši Jugoslaviji. Bil je zelo inovativen in se je proslavil na
številnih področjih. Pri nekrotičnih procesih na kosti je prvi
v Sloveniji uvedel barvanje pacienta, ob katerem se je na
kosti pokazala širina nekroze in je bilo nato mogoče narediti
natančno nekrektomijo. Ves čas se je posvečal zdravljenju
osteitisov, ki so bili najbolj trd oreh, in je skozi leta na našem
oddelku razvil uspešno metodo tega zdravljenja ob uporabi
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zunanjega fiksatorja. Zelo je bil zagret za zdravljenje hrbteničnih poškodb, predvsem poškodb vratne hrbtenice, ki so
imele za poškodovance usodne posledice, kot sta tetraplegija in paraplegija. Po kratkem in učinkovitem izobraževanju
na Travmatološki kliniki v Zagrebu je
6. januarja 1983 naredil prvo spondilodezo vratne hrbtenice,
ki jo je že čez leto dni izboljšal z vstavitvijo kostnega transplantata na mesto poškodovane medvretenčne ploščice.
Skupaj z nami je sodeloval še v veliko drugih projektih, ki jih
je ta generacija uspešno uresničila in postavila oddelek na
visoko raven slovenske in takratne jugoslovanske travmatologije. Prav tako je pri reševanju centralnih izpahov z zlomom acetabuluma uporabljal zunanji fiksator po Hoffmannu
za repozicijo izpahnjene glavice in poškodbo nato zdravil
tako dolgo, dokler se ni acetabulum kostno zacelil. Njegove
predstavitve na svetovnih, evropskih in domačih kongresih
so požele velike pohvale strokovne javnosti. V svoji delovni
dobi je objavil številne prispevke, zapisane v COBISS-u. Na
moje vztrajno prigovarjanje je poslal prošnjo za dodelitev
naziva primarij, saj je imel veliko več izpolnjenih pogojev kot
marsikdo drug, in je 27. junija 2002 ta naziv dobil.
Prim. Rusek je bil odličen timski delavec, ki je znal za seboj
potegniti mlade kirurge in jim tudi »natočiti čistega vina«,
če je bil nezadovoljen z diagnostičnimi in operativnimi rezultati posameznikov. Opozoril je na napake, vendar pa je
znal tudi pohvaliti mlajše kolege. V vseh teh letih sodelova-

Pri razpravi na VI. celjskih dnevih 2007

nja z nami je pokazal odločnost pri delu, bil je kreativen in
odličen travmatolog ter zelo pošten človek, ki ni spreminjal
mnenja »po vetru«. Danes so takšne vrline bolj redke oziroma sporadične.
Prim. Rusku želimo obilo užitkov v pokoju. Vendar pa vezi
še nismo pretrgali, saj se bomo z njim z velikim veseljem
srečevali na oddelčnih piknikih in zabavah v naslednjih letih.
Prim. Miodrag Vlaović, dr. med.
Travmatološki oddelek

Terezija Peganc

– letošnja dobitnica
srebrnega znaka regijskega Društva medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov

»Terezija je oseba izredno toplega in odprtega srca. Rada
posreduje izkušnje in znanje mlajšim kolegicam ter se velikokrat postavi njim v bran. Njen odnos do pacientov in nji-
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hovih svojcev je občudovanja vreden in je lahko marsikomu
v spodbudo in vzor. Vedno je pripravljena zamenjati izmene, pripravljena pomagati, svetovati, nasmejati in potolažiti,
to je lik Terezije Peganc«.
To so besede, s katerimi so kolegice predstavile eno izmed treh dobitnic Srebrnega znaka - najvišjega priznanja
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Celje.
Terezija Peganc se je rodila 13. oktobra 1949. Otroštvo je
preživela v Novi Cerkvi, na katero jo še vedno vežejo lepi
spomini, in iskreno rada zahaja v domači kraj, kjer še vedno
živi njena mati.
Njena prva zaposlitev je bila v Splošni bolnišnici Celje, kjer
se je leta 1974 zaposlila kot strežnica na kirurškem oddelku. Po poroki se je preselila v Laško in si z možem ustvarila
družino. Rodili sta se jima hčeri Marija in Ana.
Leta 1975 se je vpisala na Srednjo zdravstveno šolo v Celju, ki jo je leta 1979 končala z odličnim uspehom. Njena
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poklicna kariera medicinske sestre se je začela na poškodbenem oddelku, ki mu je ostala zvesta do današnjega dne.
Razporejena je bila na delovno mesto medicinske sestre v
intenzivni terapiji, kjer poteka delo z najtežjimi pacienti.
Svojemu delu je zelo predana, vendar pa ima čas in veliko
energije za vse svoje domače, za sorodnike v Novi Cerkvi
in za vse lepo v življenju, kar nas obdaja.
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki smo ponosni na
našo Zinko. Prepričani smo, da je srebni znak prejela »prava« medicinska sestra! Iskrene čestitke »sestra Zinka«!
Polona Filipšek, dipl. m. s.
Bernarda Hostnik, dipl. m. s.
Travmatološki oddelek

Pismo uredniku
V marčevi številki Monitorja sem v članku Šola urgentne medicine naredil hudo napako in po pomoti izpustil
enega od tvorcev projekta, Slavomira Milovanoviča, dr.
med., specialista anesteziologije in reanimatologije, ki v
naši bolnišnici vrsto let nadvse učinkovito vodi tečaje temeljnih postopkov oživljanja. Tudi v poletnem semestru
2008/2009 je vodil okroglo mizo s temo Zaprta periferija
- travmatski šok.
Kolegu Milovanoviču in sodelavcem z Oddelka za anesteziologijo in reanimatologijo se za neljubo napako iskreno opravičujem.
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik
Oddelek za raziskovalno delo in izobraževanje

Delovni jubileji v
mesecih aprilu
in maju 2009
10 LET
1. Aleksandra Cerinšek, Urgentni center
2. Dražena Debeljak, Kardiološki oddelek
3. Boris Lah, Služba za prehrano
4. Lidija Podgoršek, Kardiološki oddelek
5. Marjan Tkalec, Oddelek za bolezni ledvic in dializo
20 LET
1. Matjaž Štinek, Nabavna služba
2. Magda Žohar, Ginekološko-porodniški oddelek
30 LET
1. Rihard Albreht, Medicinska elektronika in varovanje
Vsem jubilantom čestitamo!

Dokončani študiji
zaposlenih v splošni
bolnišnici celje
Franci Pavlovič, dr. dent. med., je 24. 4. 2009 opravil
specialistični izpit s področja MAKSILOFACIALNE KIRURGIJE.
Ljubo Breskvar, dr. med., je 7. 4. 2009 opravil specialistični izpit s področja UROLOGIJE.
Rajko Kneževič, dr. med., je 5. 5. 2009 opravil specialistični izpit s področja INTERNE MEDICINE.
Prim. prof. dr. Danijel Žerdoner, dr. dent. med., je bil
20. 4. 2009 za obdobje 5 let izvoljen v naziv izrednega
profesorja za predmetno področje maksilofacialna in
oralna kirurgija na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Stanje zaposlenih na
dan 30. 4. 2009
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v mesecih
MARCU IN APRILU 2009)
Stanje zaposlenih na dan 30. 4. 2009: 1720 delavcev
Prihodi v mesecih marcu in aprilu 2009:
•
4 zdravniki sekundariji, zdravniki brez specializacije/zdravniki po opravljenem sekundarijatu
•
10 zdravnikov specializantov
•
1 zdravnik specializant – dopol.delo
•
1 dipl. inž. lab. biomed. – pripravnik
•
1 univ. dipl. inž. el.
•
1dipl. inž. radiol.
•
2 dipl. m. s, dipl. zn.
•
1 inž. gradbeništva
•
1 ZT, SMS,TZN
•
2 zdrav. administratorki
Odhodi v mesecih marcu in aprilu 2009
o
2 zdravnika specialista
o
8 zdravnikov specializantov
o
3 zdravniki sekundariji, zdravniki brez specializacije/zdravniki po opravljenem sekundarijatu
o
2 ZT, SMS,TZN
o
1 bolničarka pripravnica
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih) za obdobje
MAREC – APRIL 2009

KDAJ

KDO

KRAJ

KAJ

14. 3. 2009

Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med.

Ljubljana

13. 3. - 14. 3. 2009

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.

Portorož

13. 3. - 14. 3. 2009

Silvo Franci Lipovšek, dr. med.

Portorož

Akutna možganska kap
Poškodbe otroškega skeleta in nevrokraniuma
možganov
Poškodbe otroškega skeleta

13. 3. - 14. 3. 2009

Jože Robida, dr. med.

Portorož

Celjski dnevi

13. 3. - 14. 3. 2009

Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med.

Portorož

Izpah pogačice pri otroku - Celjski dnevi

13. 3. - 14. 3. 2009

Prim. mag. Aleš Demšar, dr. med.

Portorož

Celjski dnevi

13. 3. - 14. 3. 2009

Asist. Lidija Plaskan, dr. med.

Portorož

13. 3. - 14. 3. 2009

Igor Ante Jeremič, dr. med.

Portorož

Celjski dnevi
Poškodbe otroškega skeleta in poškodbe
nevrokranuima in možganov
7. celjski dnevi - poškodbe otroškega skeleta in
nevrokraniuma možganov
7. celjski dnevi

13. 3. - 14. 3. 2009

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. svetnik
Asist. Franci Vindišar, dr. med.

Portorož

18. 3. - 22. 3. 2009

Irena Milotič, dr. med.

Jena – Nemčija

23. 3. - 27. 3. 2009

Miha Mežnar, dr. med.

Bruselj

27. 3. - 28. 3. 2009

Janja Blatnik, dr. med.

Ljubljana

27. 3. - 28. 3. 2009

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

Infektološki simpozij 2009

13. 3. - 14. 3. 2009
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Portorož

Prizadetost osrednjega živčevja v zgodnjem obdobju
okužbe z borrelio burgdorferi pri otroku
29. mednarodni simpozij intenzivne in urgentne
medicine
Infektološki simpozij 2009

25. 3. - 27. 3. 2009

Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s.

Portorož

Nove tehnologije – novi izzivi

25. 3. - 27. 3. 2009

Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.

Portorož

Nove tehnologije – novi izzivi

20. 3. 2009

Barbara Milčinovič, med. sestra

Novo mesto

Nujna stanja v oftalmologiji

20. 3. - 26. 3. 2009

Janja Pajk, dr. med.

Kairo – Egipt

XIX. kongres transfuziologov-strokovni sestanek
združenja hematologov Slovenije

23. 4. - 24. 4 2009

Tanja Knafelc, dipl. m. s.

Velenje

Zn pacienta v endoskopiji

23. 4. - 24. 4. 2009

Tatjana Malenšek, VMS

Zn pacienta v endoskopiji

23. 4. 2009

Irena Gorjup, dipl. m. s.

Velenje
Velenje

Zn pacienta v endoskopiji – timski pristop

17. 4. 2009

Dean Sinožič. dr. med.

Šmarješke Toplice

Uz pri temporalnem artritisu

17. 4. 2009

Prim. asist. mag. Ivan Žuran, dr. med.

Šmarješke Toplice

Uz pri temporalnem artritisu

22. 4. 2009

Dean Sinožič, dr. med.

Velenje

Sodobno zdravljenje v revmatologiji

3. 4. 2009

Maksimiljana Bolarič, dipl. m. s.

Maribor

19. srečanje med. sester v Mariboru

3. 4. - 4. 4.2009

Tanja Oštir, dipl. m. s.

Maribor

19. srečanje pediatrov v Mariboru

3. 4. - 4. 4. 2009

Marija Stakne, med. sestra

Maribor

19. srečanje med. sester v Mariboru

3. 4. - 4. 4. 2009

Janja Tuš, dipl. m. s.

Maribor

19. srečanje pediatrov v Mariboru

3. 4. - 4. 4. 2009

Romanca Jokič, dipl. m. s.

Dobrna

Celosten pogled krg. ZN na stroko in kakovost

3. 4. 2009

Biserka Lipovšek, dipl. m. s.

Dobrna

Celosten pogled krg. ZN na stroko in kakovost

23. 4. - 25. 2. 2009

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.

Maribor

Maribor spine

23. 4. - 25. 4. 2009

Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med.

Maribor

Maribor spine

17. 4. - 19. 4. 2009

Silvo Franci Lipovšek, dr. med.

Sarajevo

Pediatric surgery

24. 4. - 28. 4. 2009

Mag. Božidar Kroflič, dr. med.

Rim

11. mednarodni simpozij o obraznem živcu

24. 4. - 28. 4. 2009

Prim. mag. Aleš Demšar, dr. med.

Rim

11. mednarodni simpozij o obraznem živcu

24. 4. - 28. 4. 2009

Asist. Lidija Plaskan, dr. med.

Rim

11. mednarodni simpozij o obraznem živcu

16. 4. - 18. 4. 2009

Prim. mag. Aleš Demšar, dr. med.

Maribor

16. 4. - 18. 4. 2009

Nataša Brus, dr. med.

Bled

18. 4. 2009

Cvetka Skale, dipl. m. s.

Ljubljana

1. kongres izvedencev RS
5. Slovensko-hrvaški simpozij o menopavzi in
andropavzi
Tečaj za osebje novorojencem prijaznih porodnišnic

4. 4. 2009

Alenka Petrovec Koščak, dipl. san. inž.

Dobrna

Celosten pogled krg. zdravstvene nege na stroko in
kakovost - proces trajnega izboljšanja kakovosti v SB
Celje
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MEDICINSKA STROKA

Splošna in učna bolnišnica Celje pripravlja od leta 1996 intersekcijske
strokovne sestanke s področja mišično-skeletne medicine. Pri tem sodeluje
z Društvom travmatologov Slovenije,
Združenjem ortopedov SZD in Združenjem za fizikalno in rehabilitacijsko
medicino SZD ter s Katedro za kirurgijo Medicinske fakultete v Ljubljani.
Z ustanovitvijo Medicinske fakultete v
Mariboru smo sodelovanje razširili tudi
na njihove predstavnike. Srečanje, ki
ga organiziramo bienalno, je pognalo
globoke in čvrste korenine, tako da sta
število pričakovanih udeležencev in s
tem povezana vse zahtevnejša logistika pri pripravi srečanja prerasla entuziastično prostovoljno delo lokalnih organizatorjev. Zato smo letošnje že sedme
Celjske dneve pripravili kar v Kongresnem centru hotelov LifeClass v Portorožu. Srečanje je potekalo 13., 14. in
15. marca 2009 s preko 150 pasivnimi
udeleženci in vabljenimi predavatelji iz
Slovenije, Hrvaške, Srbije, Italije, Avstrije in Nemčije. Izdali smo zbornik recenziranih preglednih člankov s preko
250 stranmi tiskanega besedila.
Organizatorji izbiramo teme, ki so zanimive za kostne kirurge in fiziatre, pa
hkrati vabljive tudi za specialiste splošne in družinske medicine ter specializante naštetih strok. Ker smo letos za
eno od tem izbrali pretres možganov,
oziroma »mild cerebral injury«, je en
dan potekal v soorganizaciji Strokovnega združenja nevrokirurgov pri SZD,
pri čemer nam je pomagal prof. dr.
Roman Bošnjak, po rodu Celjan. Celodnevni program smo pričeli z osveži-

tvijo fiziologije in anatomije centralnega
živčnega sistema, nato pa ob patofiziologiji predstavili trenutne smernice za
diagnostiko, zdravljenje, rehabilitacijo
in ocenjevanje posledic po doživeti
lahki poškodbi možganov. Gre za zelo
pogosto poškodbo, v Sloveniji povezano s hkratnim delovanjem različnih
opojnih snovi, kar v diferencialni diagnostiki povzroča veliko strokovnih pa
tudi organizacijskih problemov in pogosto nepotrebnih stroškov.
Druga velika tema, ki smo ji posvetili
enega od dni strokovnega srečanja,
so poškodbe skeleta v otroški dobi z
značilnimi nalomi kosti pri otrocih in s
prisklepnimi epifiziolizami. Uvodoma
je svoje bogate izkušnje predstavil
Otroški oddelek kirurških strok naše
bolnišnice, ki pod vodstvom Jožeta Robide, dr. med., opravlja sodobno operativno zdravljenje poškodb otroškega
skeleta z endomedularnim fiksiranjem
s titanijevimi žicami od samega začetka uporabe te metode pred slabima
dvema desetletjema. Z razpravami v
obliki okroglih miz smo ob posameznih
sklopih predavanj uspeli izzvati plodno
in dolgotrajno izmenjavo mnenj. Predstavljene novosti z mednarodnega prostora smo ob koncu sprejeli kot predlog
novih smernic, ki jih bodo strokovna
združenja potrdila na svojih razširjenih
strokovnih kolegijih.
Za kirurge je značilno ekstravertirano
obnašanje in temu primerno smo tudi
napolnili veliko dvorano kongresnega
centra na družabnem večeru, na katerem smo še dodatno zbližali svoja

stališča travmatologi, ortopedi in fiziatri
iz Slovenije in naštetih evropskih držav.
Srečanje je v okviru javnega razpisa za
sofinanciranje znanstvenih sestankov
v letu 2009 Splošni bolnišnici Celje sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(ARRS), saj smo z bogatim strokovnim
programom ter vabljenimi predavatelji
iz tujine in Slovenije izpolnili zahteve
po aktualnosti tematike in pričakovani
odzivnosti sestanka v znanstveni in
strokovni javnosti. Znanstveni recenzenti ARRS so ugotovili visoke reference vabljenih predavateljev, organizacijske reference organizatorja sestanka
Splošne in učne bolnišnice Celje ter
upoštevali pestro mednarodno udeležbo z združevanjem več znanstvenih
disciplin. Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) je zato udeležencem podelila
8 kreditnih točk za vrednotenje stalnega podiplomskega izobraževanja,
aktivnim udeležencem pa celih 16, kar
kaže strokovno težo sestanka! Glede
na ugled, ki ga uživajo Celjski dnevi
v slovenskem strokovnem prostoru
mišično-skeletne medicine, se nam
za prihodnost bienalnega sestanka ni
potrebno bati. Ob koncu smo se poslovili s pozdravom »Na svidenje 2011 na
VIII. celjskih dnevih«, ki predstavljajo
neke vrste slovenski kongres mišičnoskeletne medicine.

prof. dr. Radko Komadina,
dr. med., svetnik
Oddelek za raziskovalno delo
in izobraževanje
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ATLS iz Amerike v Slovenijo
Tina Balog, dr. med., z Otroškega oddelka kirurških strok
Splošne in učne bolnišnice Celje, je 28. marca 2009 na
Drexel University & Hahnemann University Hospital v Philadelphiji, v zvezni državi Pennsilvanija v ZDA, opravila
inštruktorski tečaj ATLS-a.
1. Kaj sploh je ATLS?
ATLS je angleška kratica za Advanced Trauma Life Support. To je do podrobnosti izdelan koncept oziroma algoritem oskrbe kritično poškodovanih. V naših razmerah bi to
pomenilo klinično pot oskrbe hudo poškodovanih.

društva kirurgov (American College of Surgeons) prejela
povabilo za opravljanje inštruktorskega tečaja ATLS. Marca
2009 sem dobila možnost le-tega opraviti v Philadelphiji,
v zvezni državi Pensilvanija. Temelje ATLS-a in celoten
nadaljnji razvoj so v ZDA postavili tako, da je izobraževanje
tam najbolj popolno in kakovostno, tako osnovni kot tudi
inštruktorski tečaj.

Udeleženci inštruktorskega ATLS v Philadelphiji

4. Ali je možno izobraževanje s področja ATLS-a še kje
drugje ?
Izobraževanje je možno tudi v nekaterih evropskih državah.
5. Čemu ste se odločili opraviti tečaj ATLS-a?
Kar nekaj vaj v okviru zadnjih študijskih let na medicinski
fakulteti sem opravila v St´ Luke´s Hospital, Texas Heart

ATLS v živo

2. Kaj pomeni biti inštruktor ATLS-a?
Inštruktor ATLS-a pridobi znanja s področja oskrbe kritično
poškodovanih, s katerimi izpolnjuje pogoje za izobraževanje in usposabljanje zainteresiranih zdravnikov in ostalega
medicinskega osebja.
V Evropi, predvsem pa pri nas, so te vrste izobraževanja še
v povojih, v ZDA pa je opravljeno usposabljanje iz ATLS-a
obvezno za vse kirurge in specialiste urgentne medicine.
3. Kako se postane inštruktor ATLS-a?
Pred enim letom sem na Hermann Hospital (Trauma level
one center) v Houstonu v zvezni državi Texas opravila
ATLS tečaj (ATLS provider course) in na njem dosegla
več kot 90 % možnih točk. Zaradi tega sem od ameriškega
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Institute, Texas Children Hospital in Hermann Hospital.
Tako sem že takrat dodobra spoznala ameriško medicino.
Poznavanje zasnove oskrbe kritično poškodovanih je temelj
za izobraževanje na področju travmatologije in urgentne
medicine, in ker me to področje močno zanima, sem želela
osvojiti tudi ta znanja.
6. Zaposleni ste na Otroškem oddelku kirurških strok
Splošne bolnišnice Celje.
Ste mogoče pridobili tudi posebna znanja s področja
otroškega ATLS-a?
Otroški ATLS obravnava specifično oskrbo kritično poškodovanih otrok, kot so recimo posebej obravnavane tudi nosečnice ali starostniki. Posebni tečaj iz otroškega ATLS-a
pa ne obstaja. Sama sem se na področju otroškega ATLS-a
izobraževala na urgenci v Texas Children Hospital v Houstonu, ki je druga največja otroška bolnišnica v ZDA.

7. Ali morda veste, koliko zdravnikov z opravljenim inštruktorskim tečajem ATLS-a je v Sloveniji?
Kolikor vem, sem prva zdravnica specializantka s tem nazivom ATLS (provider in instructor course).
8. Ali imate kot članica SKOK-a (Sekcija kirurgov otroške kirurgije) kakšen poseben načrt glede izobraževanja na področju ATLS-a pri nas?
Te vrste izobraževanja bomo z mednarodno udeležbo organizirali že letos na jesenskem strokovnem sestanku SKOKa v Izoli, ki je namenjen poškodbam otrok.
V okviru srečanja bomo oblikovali tudi smernice za nadaljnje delo na tem področju.
9. Dovolite, da vam na koncu čestitamo in zaželimo obilo uspešnega posredovanja novih znanj.
Hvala.
Otroški oddelek kirurških strok

ZDRAVSTVENA NEGA
MEDICINSKA SESTRA
Ko Bog poklice je delil,
senadpoklicemmedicinskesestrejezgrozil,
saj dati ji mora prav vse vrline
v pravilni dozi:
ravno prav topline,
sočutja toliko, da ne bi izgorela,
in empatije,
da bolnika prav bo razumela,
spoštljivosti veliko mero,
neobčutljivost, da zaznala bi zamero,
zgovornosti, da znala bi sprostiti,
molčečnosti, da drugi bodo mogli govoriti,
poslušnosti,danaročenovseboresstorjeno,

in spretnosti, da prav bo narejeno,
veselja ravno prav, a ne igrivost,
ne ustvarjalnost, le marljivost,
v podobi ženske, moč moža,
estetski čut, srce za dva
in gibkost, da bo kot srna,
dopustil le izbiro je,
da rdečelaska je lahko,
brinetka, »blond« ali pa črna.
Vse to je medicinski sestri dal,
a kaj ko žensk ni on izbral,
se za poklic so same odločile,
med njimi tudi tiste,
ki vseh darov niso dobile.
(Vera Štebe)

Spoštovane kolegice, kolegi!
Ob 12. maju, našem prazniku, vam iskreno čestitamo in vam želimo veliko
delovnih uspehov in osebne sreče
									
Področje zdravstvene nege
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Dosedanji mavčarji –
sedaj ortopedski tehnologi
UKC Ljubljana je kot registriran izvajalec postopkov za
ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
(NPK) podelil prve certifikate za NPK ortopedski tehnolog.
Certifikate so 6. marca 2009 prejeli tudi trije naši sodelavci: Julijan Špes, Stanislav Hrastnik in Andrej Kramer ter se
tako pridružili zobozdravstvenim asistentom in zdravstvenim reševalcem, ki imajo za sedaj edini možnost pridobivanja NPK. Vsi kandidati so morali v skladu s katalogom znanj
in veščin dokazati znanje na osnovi izdanih potrdil, referenc
ali z neposrednim preverjanjem.
Certifikatni sistem v zdravstveni negi izhaja iz Zakona o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah iz leta 2000 in daje priznanje učenju in izobraževanju, ki poteka v neposrednem
kliničnem oziroma bolnišničnem okolju. Tako so dosedanji
mavčarji dobili nacionalno veljavno priznanje, da so strokovno usposobljeni za delo, ki je znotraj zdravstvene nege
zelo specifično in ga osnovno izobraževanje v zdravstveni
negi ne zajema.

S podelitve prvih certifikatov

Vsem sodelavcem ob prejetju certifikata čestitam in želim,
da ne zamerijo, če jih bomo še naprej imenovali »naši mavčarji«.
Darja Ratajc, dipl. m. s.
Urgentni center

Mednarodni simpozij
sterilizacija in dezinfekcija v
zdravstvenih ustanovah, opatija
25. - 28. 3. 2009
Hrvatska Udruga Medicinske Sterilizacije in World forum for Sterile Supply
sta v mesecu marcu organizirala Mednarodni letni simpozij in znanstvene
delavnice Sterilizacija in dezinfekcija v
zdravstvenih ustanovah.

njen vodilnim delavcem v centralnih
sterilizacijah, higienikom in sanitarnim
inšpektorjem ter organiziran za področje novo nastalih držav bivše Jugoslavije. Simpozija sva se udeležili tudi
Albina Gabrovšek in Marija Šrimpf, zaposleni v Centralni sterilizaciji Splošne
V dneh od 25. do 28. marca 2009 je bolnišnice Celje.
potekal v Opatiji pod okriljem Hrvatske Udruge Medicinske Sterilizacije Prvi dan srečanja je zvečer po registra(HUMS) in World forum for Hospital ciji udeležencev sledila uradna otvoriSterile Supply (WFHSS) mednarodni tev simpozija, ki je imel moto »Sterilisimpozij z znanstvenimi delavnicami zacija nije stroj, sterilizacija je ustroj«.
Sterilizacija in dezinfekcija v zdravstve- Predavatelji simpozija so bili priznani
nih ustanovah. Simpozij je bil name- mednarodni strokovnjaki s področja
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sterilizacije in dezinfekcije. Skupno je
bilo predstavljenih 21 strokovnih predavanj in šest delavnic.
Glavni poudarek srečanja je bil na pomenu in vlogi sterilizacije in dezinfekcije v zdravstvenih ustanovah ter profilu
delavcev v sterilizaciji in izobraževalnih
programih. Potreba po izobraževanju
osebja postaja vedno večja zaradi hitrega razvoja kirurških tehnik in uporabe novih kirurških inštrumentov, ki jih
je težko reprocesirati. Leta 1991 je bilo
prav zaradi potrebe po izobraževanju
osebja ustanovljeno Evropsko združe-
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nje bolnišničnih sterilizacij (ESH), katerega glavni cilj je usposabljanje osebja
za delo v centralnih sterilizacijah. Razviti so bili izobraževalni programi, ki so
temeljili na ESH konceptu. Z leti so se
ustanavljala nacionalna združenja po
Evropi in svetu, ker so potrebo po izobraženem osebju v centralni sterilizaciji
uvideli sami delavci, zaposleni na tem
področju. Tako smo se tudi v Sloveniji
zaradi potrebe po znanju delavci sami
pod okriljem Zbornice zdravstvene
nege združili v Sekcijo medicinskih sester (MS) in zdravstvenih tehnikov (ZT)
v sterilizaciji.
Kasneje je delovna skupina EFHSS,
ki je nasledila ESH, objavila revidiran
program izobraževanja, ki je osnova za
usposabljanje na področju sterilizacije.
V nekaterih državah že vrsto let izobražujejo osebje po programu na treh
stopnjah tečaja. Tako kot v nekaterih
sosednjih državah smo tudi pri nas v
Sloveniji začeli pripravo programa za
izobraževanje osebja v sterilizaciji.
Predavatelji so v svojih predavanjih
posvetili velik pomen dekontaminaciji, čiščenju, dezinfekciji in sterilizaciji
inštrumentov, skratka reprocesiranju
inštrumentov v boju proti prenosu bolnišničnih okužb. Ročno čiščenje je še
vedno nujno potrebno, saj le tako dosežemo zastavljeni cilj. Zelo pomembno vlogo ima tudi transport nečistega in
sterilnega materiala.
Predstavljeni so bili postopki nadzora
dezinfekcije in sterilizacije materiala.
V zadnjih letih je v sterilizaciji postala
pomembna tudi validacija. Po direktivi
o medicinskih proizvodih se morajo v
Evropski uniji vsi postopki za reprocesiranje medicinskih proizvodov validira-

Slovenski udeleženci simpozija

tudi nekateri standardi postopkov sterilizacije materialov in monitoringa aparatur.
Znanstveniki se ukvarjajo s postopki, ki
bi bili najbolj uspešni pri reprocesiranju
instrumentov, izpostavljenih prionom.
V ta namen je nastal tudi novi plazma
sterilizator STERRAD NX 100.
Delavnice, ki so potekale zadnji dan
simpozija, so bile namenjene sterilizaciji in dezinfekciji v zobnih in splošnih
ambulantah, reprocesiranju endoskopov in sestavljenih votlih inštrumentov,
zahtevam za pravilno pakiranje materiala, pravilni uporabi kontejnerskih
Predavatelji so opozorili tudi na tvega- sistemov ter bioloških in kemičnih indinja, ki so jim najpogosteje izpostavljeni katorjev.
delavci v centralni sterilizaciji, kot so
različne okužbe (s hepatitisom, HIV...), Ob zaključku simpozija je bil v razpravi
toksične reakcije zaradi ostankov ke- še enkrat poudarjen moto simpozija kot
mikalij in mehanske poškodbe, ki so dokaz, da je sterilizacija ogromno polahko posledice funkcionalnih poškodb strojenje, ki z upoštevanjem širokega
pristopa in združevanja različnih znanj
inštrumentov ali materiala.
Zaradi tega je bil zelo poudarjen po- tvori usklajeno celoto. To pa pomeni za
men zaščite delavcev v centralni ste- zaposlene v sterilizaciji mnogo zahtevrilizaciji.
Delavci nejše delo in nenehno izpopolnjevanje
morajo pri svojem v stroki.
delu upoštevati pet
najpomembnejših Zato pri svojem delu ne smemo nikoli
zahtev: uporaba prezreti vsem dobro znanega, pa venrokavic, zaščitnih dar ponovno poudarjenega izreka:
očal, nepropustne Če ni čisto, tudi ne more biti sterilno!
obleke,
pravilne
obutve in zaščita
Albina Gabrovšek, VMS
las.
Marija Šrimpf, dipl. m. s.
V predavanjih so
Centralna sterilizacija
bili predstavljeni
ti. »Validacija je postopek, ki temelji na
spremljanju, beleženju, dokumentiranju in razlagi rezultatov, ki potrdijo, da
je vsak postopek potekal po ustaljenih
pravilih in tako dosežemo rezultat, ki
vedno da proizvod enake kakovosti.
Vsi koraki v postopku reprocesiranja
morajo biti opravljeni skladno s predpisi
in dokumentirani.
Predstavljeni so bili tudi nekateri standardi, ki opredeljujejo posamezne korake v procesu obdelave materiala in
skupaj sestavljajo harmonizirano celoto.
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Strokovni  seminar sekcije
medicinskih sester  in
zdravstvenih tehnikov v
sterilizaciji Slovenije
Sekcija MS in ZT v sterilizaciji Slovenije je že šestnajsto leto
15. in 16. aprila 2009 v Rogaški Slatini organizirala strokovni seminar z motom: »STERILIZACIJA NI IGRA«.

standardom 15883-4, ki se uporablja za termodezinfektorje
pri pranju omenjenih endoskopov in organizacijo smiselnega in varnega poteka dela pri reprocesiranju.

Strokovni seminar je bil namenjen predvsem delavcem,
zaposlenim v sterilizaciji. V veliko veselje organizatorjev
srečanja je bilo spoznanje, da se za naše seminarje odloča
vedno več zdravstvenih delavcev tudi z drugih strokovnih
področij. Letošnjega seminarja se je udeležilo kar 220 slušateljev iz vse Slovenije, kar je do sedaj največ. Lepo število udeležencev je bilo iz naše bolnišnice, gostile pa smo tudi
kolegice iz sosednje Hrvaške.
Na seminarju je sodelovalo trinajst domačih in trije tuji predavatelji, ki so obravnavali aktualne teme z našega področja dela. Preko dvajset razstavljavcev nam je predstavilo
opremo in izdelke, ki so specifični za naše delo.
Po uvodnem pozdravu predsednice sekcije, Andreje Žagar,
je udeležence nagovorila tudi glavna medicinska sestra
Splošne bolnišnice Celje, Hilda Maze, ki nam je zaželela
uspešna in strokovno bogata izobraževalna dneva.
Prvi dan so potekala predavanja v treh sklopih.

Jessika Brostrom

Polona Škulj z Očesne klinike v Ljubljani je zelo nazorno
prikazala posebnosti čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije
inštrumentov na področju okulistike.
Janez Zavrl iz podjetja Olympus nam je predstavil način
ravnanja s fleksibilnim endoskopom po čiščenju in dezinfekciji.
Sledil je odmor z osvežitvijo in ogled razstave sponzorjev
seminarja.

Hilda Maze

V prvem sklopu so predavatelji govorili o čiščenju in dezinfekciji.
Jessika Brostrom iz Švedske je predstavila trende pri reprocesiranju fleksibilnih endoskopov. Seznanila nas je z novim
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V drugem delu sta sodelovala dva izvrstna strokovnjaka na
področju sterilizacije iz tujine:
Peter Newson iz Anglije je predstavil najnovejše spremembe v standardih EN 285 in EN ISO15882 ter nove testne
metode.
Predavatelj dr. Ulrich Kaiser iz Nemčije pa je govoril o vlogi nekondenzirajočih plinov v procesu parne sterilizacije
minimalno invazivnih kirurških inštrumentov. Zaradi novih
spoznanj na tem področju je leta 2008 prišlo do spremembe
standarda EN 285, ki velja za medicinske sterilizatorje.
Sledila je burna razprava pri izmenjevanju mnenj med strokovnjaki s tega področja, ki jo je umirilo bogato kosilo v po-
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polnoma preurejeni hotelski restavraciji.
Po zasluženem odmoru je sledil še popoldanski del predavanj.
Matjaž Prešeren iz podjetja 3 M nam je v svojem prispevku
»Kakšne barve je para« predstavil pomen kakovosti pare za
uspešno opravljen proces sterilizacije.
Z napravo, ki sterilizira osebne in gospodinjske predmete
s pomočjo Nano silver tehnologije, nas je seznanil Neven
Kolanovič. Sistem čiščenja z nano srebrom dezinficira in
uničuje preko 650 vrst bakterij, glivice in druge mikroorganizme. S sistemom lahko steriliziramo obutev, oblačila,
glavnike, igrače...

vstvu.
O uporabi in zlorabi zaščitnih rokavic je govorila Ingrid Jaklič iz Splošne bolnišnice Novo mesto.
Darija Musič z Onkološkega inštituta je predstavila ukrepe
za preprečevanje bolnišničnih okužb, povezanih s prisotnostjo legionele v vodi, ki so dali pozitivne rezultate v bolnišničnem okolju.
Za zaposlene v CS je bilo zanimivo predavanje kolegice
Milene Belšak iz UKC Maribor, ki je govorila o pomenu dobrega sodelovanja med zaposlenimi v CS in OP bloku za
nemoten potek dela, izmenjavo strokovnih informacij in dosego obojestranskega uspeha in zadovoljstva.
Novosti na področju strojne priprave medicinskih inštrumentov je predstavil Peter Simčič iz firme Ecolab, ki je oblikovala edinstven sistem za strojno čiščenje inštrumentov v
zaprtem dozirnem sistemu.
Kolega Matej Kocjančič iz SB Novo mesto pa se je na hudomušen način dotaknil medsebojnih odnosov med zdravstvenimi delavci. Kot pravi sam na koncu svojega prispevka: beseda pomeni veliko – lahko nekoga užali, razveseli,
zaradi besede lahko nekdo umre ali pa se zaradi nje nekdo
rodi, lahko spreminja svet in podira meje. Zaključil je z mislijo: » Beseda je konj !«
Sledilo je predavanje kolegice Rade Skočir iz ZD Nova
Gorica, kako izboljšati način naročanja materiala in s tem
dvigniti raven storitev naročanja.
Z novo tehnologijo v Plazma sterilizaciji ter z izboljšavami,
ki dvigujejo kakovost in varnost sterilizatorjev, nas je seznanil Ciril Repše iz podjetja Belimed.

Smiljan Mori

Za sprostitev in zaključek prvega dne strokovnega srečanja
je poskrbel eden najbolj perspektivnih motivacijskih govornikov današnjega časa, gospod Smiljan Mori, s predavanjem
Mislite kot zmagovalci. Predavanje ni nikogar pustilo ravnodušnega. Kar naenkrat smo ostali brez izgovorov. Njegove
teme so nas kar nekajkrat udarile naravnost v obraz, čeprav
je njegov namen le, da postanemo boljši, da začnemo verjeti vase, da nehamo sanjati, da začnemo živeti življenje z
več strasti, sreče in zadovoljstva, da se naučimo, kaj moramo imeti, če želimo ohraniti trajno motivacijo za dosego
svojih ciljev na katerem koli področju, da uresničimo to, kar
si želimo, in da se podamo na pot uspeha in boljše prihodnosti kot zmagovalci.
Zelo naporen in dolg delovni dan smo zaključili s slavnostno
večerjo in prijetnim druženjem ob glasbi.
Drugi dan strokovnega srečanja je bilo na programu devet
predavanj ter dve učni delavnici.
Najprej je zdravstvena inšpektorica Vera Ovsenek predstavila temo Inšpekcijski nadzor v bolnišnicah, zdravstvenih
domovih in pri zasebnikih ter Ravnanje z odpadki v zdra-

Udeleženci

Dvodnevni seminar smo po krajšem odmoru zaključili z
dvema učnima delavnicama:
V prvi sta kolegici Andreja Žagar z Onkološkega inštituta
in Irena Istenič iz Kliničnega centra v Ljubljani predstavili dokumentacijo in standarde v sterilizaciji, v drugi pa sta
Albina Gabrovšek iz Splošne bolnišnice Celje in Špela Buh
iz podjetja Johnson & Johnson predstavili proces plazma
sterilizacije in računalniški program za iskanje kompatibilnih
inštrumentov.
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V veliko zadovoljstvo organizatorjev, predavateljev, razstavljavcev in udeležencev srečanja smo v popoldanskih urah
drugega dne strokovni seminar uspešno zaključili.
Vsem predavateljem in razstavljavcem se v imenu članic
organizacijskega odbora Sekcije MS in ZT v sterilizaciji iskreno zahvaljujem za izvrstno pripravljena predavanja ter
prikaz opreme in materialov, udeležencem seminarja pa za
aktivno spremljanje dogajanja in zelo številčno udeležbo z
željo, da bi vsaj del slišanih vsebin tudi uspešno uporabili
pri vsakdanjem delu.
Naj ob zaključku poudarim, da bo čedalje zahtevnejše delo

v sterilizaciji uspešno opravljalo le dobro strokovno usposobljeno osebje. Zato je management v sterilizaciji še pred odgovornejšo nalogo, saj mora skrbeti za redno izobraževanje zaposlenih, zagotavljati varnost pri delovnih procesih in
tako pridobiti reprocesiran material, ki bo varen za uporabo
pri bolniku. Mora imeti sposobnost strokovnega odločanja
v smislu racionalne porabe, zagotavljanja dela v skladu s
strokovnimi zahtevami, standardi, smernicami in še in še...
Sterilizacija res ni igra !
Albina Gabrovšek, VMS
Centralna sterilizacija

Celosten pogled kirurške
zdravstvene nege na stroko
in kakovost- proces trajnega
izboljševanja kakovosti v
Splošni  Bolnišnici Celje
Dobrna 3. - 4. april 2009
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
kirurgiji vsako leto organizira strokovna srečanja po različnih
krajih Slovenije. Namen aktivnosti je poglabljanje znanja z
ožjega strokovnega področja in tudi širše. Za dosego teh
ciljev so naši programi zastavljeni tako, da poslušamo širša
tematska predavanja s posameznih področij kirurgije in
mejnih strok ter se tako seznanjamo z novostmi.

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki delamo na teh
področjih, prikažemo novosti in posebnosti zdravstvene
nege (v nadaljevanju besedila ZN) kirurškega bolnika.
Letos je bila za pripravo srečanja izbrana naša bolnišnica.

Kolegice naše bolnišnice, ki so skrbele za registracijo.
Foto: Darja Plank.
Foto: Darja Plank.
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Otroci Osnovne šole Dobrna, ki jo vodi ravnateljica Darinka
Stagoj, in Vrtca Dobrna pod vodstvom učiteljic Viktorije
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Golčer in Albine Gril ter vzgojiteljic Marijane Glušič in
Suzane Adamič so pripravili simpatičen kulturni program.
Helena Kristina Peric, VMS, univ. dipl. org., je začela
srečanje s predavanjem Vloga terapije rane z negativnim
pritiskom pri bolečih in okuženih ranah. Zdravljenje
rane z negativnim pritiskom je uspešna metoda, vendar
ne smemo pozabiti na bolečine, ki so ob tem pogoste in
intenzivne. Naša naloga je, da takšne občutke preprečimo
in poskrbimo, da pacient čim bolj kakovostno preživi čas
med zdravljenjem rane.

Foto: Darja Plank.

Predavanje Implantacija vena cava filtra in priprava
bolnika na poseg sta pripravila Alenka Pogačar, dipl.
m. s., in Igor Pivk, dipl. zn. Vstavitev filtra preprečuje
embolijo pljuč, ki bolnika ogroža, zato ta poseg spada
med nujne. V večini primerov ostanejo filtri vse življenje v
veni cavi. Izjemoma, ko ogroženost mine, filter odstranijo
skozi jugularno veno, npr. pri nosečnicah ali ženskah v
poporodnem obdobju.
Priznamo ali ne, »mobbing« v naših delovnih okoljih obstaja.
Majda Kerčmar, dipl. m. s., in Brigita Kovačec, dipl. m. s.,
sta se predstavili s predavanjem Mobbing ali psihično
nasilje na delovnem mestu. V Bolnišnici Murska Sobota
sta s kolegico opravili anketo, pri kateri je sodelovalo nekaj
več kot 100 ljudi različnih starosti, obeh spolov in z različno
izobrazbo. Kar 56 % vprašanih potrjuje, da »mobbing«
obstaja, od teh se jih je 74 % s tem srečalo, ne samo kot
opazovalci (40 %) ampak tudi kot žrtve (43 %). »Mobbing«
izvajajo bodisi predstojnik oddelka, glavna medicinska
sestra oddelka, zdravnik, pacient, svojci, najožji sodelavci
in ostali sodelavci.
Na svojih delovnih mestih se zaposleni v ZN vsakodnevno
srečujemo z nasiljem. Konkretne primere na urgentnem
centru UKC Maribor sta predstavili Branka Mlinarič, dipl.
m. s., in Suzana Mohorko, ZT, v prispevku Predstavitev
konkretnih primerov nasilja na delovnem mestu. Ne
glede na teoretično znanje nam dejanski primeri veliko bolj
pokažejo, kdaj prav reagiramo in kdaj ne.
Naša kolegica Biserka Lipovšek, dipl. m. s., je predstavila

Delo ZN v kirurški intenzivni medicini. Intenzivna
medicina danes predstavlja okolje, ki se hitro razvija, je
multidisciplinarna in strokovno zahtevna enota, ki sprejema
večinoma nenačrtovane paciente. Zaposleni v ZN se vsak
dan spopadajo z novimi izzivi, sledijo razvoju stroke ZN in
iščejo poti za še uspešnejše delo.
Prim. mag. Miran Rems, dr. med., spec. kirurgije, nam je
predstavil Principe kirurgije s pospešenim okrevanjem.
Rak debelega črevesa in danke je po podatkih Registra
raka za Slovenijo po pogostnosti pojavljanja na drugem
mestu pri moških in tretjem pri ženskah. Incidenca v
zadnjem desetletju izrazito narašča. Spremembe v smeri
multimodalnega pristopa omogočajo pospešeno okrevanje
in bodo prinesle boljše končne rezultate zdravljenja. To
pomeni predvsem zmanjšanje metabolnega in kirurškega
stresa za bolnika in je uporabno pri vsakodnevnem
kirurškem delu, ne samo pri operacijah na debelem črevesu.
Tematsko se je predavanje navezalo na naslednje: ZN
bolnika pred operacijo raka debelega črevesa in po
njej po principih kirurgije s pospešenim okrevanjem študija primera kolegic z Jesenic, Jane Lavtižar, dipl. m. s.,
in Alenke Torkar, dipl. m. s. S študijo primera sta predstavili
obravnavo pacienta po klinični poti pred operacijo raka
debelega črevesa in po njej. Celotno okrevanje na ta način
poteka hitro in zaupanje, ki si ga osebje ZN pridobi ob prvem
razgovoru s pacientom, je eden ključnih dejavnikov za to.
Prvič se je letos zgodilo, da je bilo srečanje obogateno z
mednarodno udeležbo. Iz Avstrije je prišla kolegica Simona
Polovšak, dipl. m. s., in nam predstavila Kakovost v ZN v
Avstriji. V Deželni bolnišnici v Celovcu, kjer je zaposlena, so
lani vsi oddelki, razen enega, dosegli standard kakovosti v
ZN EN ISO 9001:2000! Niso samo standardi in šablone tisti,
ki prikažejo kakovost dela, ampak tudi odnos zaposlenih do
pacientov in dobro delo. Sprejem pacienta poteka takole:
pacient dobi uro za sprejem, v ambulanti se pogovori z
zdravnikom in administratorko, nato pride na oddelek, kjer
ga sprejme diplomirana medicinska sestra ali zdravstvenik
in z njim opravi splošno anamnezo. Bolničar ga odpelje v
sobo in poskrbi za namestitev. Sledi pogovor z operaterjem
in na koncu z anesteziologom. Vsi pacienti so pri operaterju
in anesteziologu naročeni, da se izognejo nepotrebnemu
čakanju.
Pozitivne in negativne strani kliničnih poti v prvih treh letih
dela na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto
je predstavila Jožica Rešetič, dipl. m. s., univ.dipl. org.
spec., v prispevku Klinične poti: da ali ne? Imajo osem
kliničnih poti, novo obliko dela so najbolje sprejeli pacienti
in njihovi svojci, zdravstveno osebje pa še potrebuje čas, da
spremeni svojo kulturo.
Naša Darja Plank, VMS, prof. zdrav. vzg., je predavala o
Pomenu negovalnih standardov in njihovi izdelavi v
SB Celje. Negovalni standardi so obvezen dokument za
kakovostno ZN. Njihovo pisanje je izjemno zahtevno delo,
ki terja veliko strokovnega znanja, izkušenj in predvsem
motivacije. Negovalni standard je dokument, v katerem so
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združena sodobna znanja ZN in nas, izvajalce, vzpodbuja k
vseživljenjskemu učenju.
Prim. mag. Engjell Vučaj, dr. med., spec. kirurgije z našega
Oddelka za žilno kirurgijo, je pripravil dva zanimiva referata.
Prvi je bil Prikaz zanimivih primerov operativnega
zdravljenja bolnikov z anevrizmo abdominalne aorte in
linealne arterije. Drugi njegov prispevek pa je bil Vpliv
komunikacije med zdravnikom, bolnikom in njegovimi
svojci ter med zdravnikom in negovalnim osebjem na
kakovost zdravljenja. Naloga in poslanstvo zdravnika sta,
da zdravi bolezni. Na končni izid zdravljenja vpliva poleg
strokovne usposobljenosti zdravnika tudi odnos med njim
in bolnikom, med njim in bolnikovimi svojci ter nenazadnje
med zdravnikom in negovalnim osebjem.

Komunikacija na delovnem mestu in v življenju nasploh
je bil prispevek Darje Grm, dipl. m. s. Komunikacija je
temeljna veščina sporazumevanja. Dobra komunikacija
v zdravstvu ne more nadomestiti znanja, potrebnega
za opravljanje profesionalnega dela. Je pa pogoj za
zadovoljstvo ljudi, s katerimi sodelujemo.
Tomislava Kordiš, dipl. m. s., se je lotila teme Smeh kot
sredstvo za komunikacijo. Smeh nas osrečuje, koristi
našemu zdravju, olajša in pospešuje komunikacijo med
pacienti in negovalnim osebjem ter med sodelavci. V
razmišljanju je bila postavljena hipoteza, da je smeh
naravno sporočilo »vse je v redu«. Smeh je obramba in
hkrati dostop do cilja pri procesu dela, ko je komunikacija
prekinjena.
Najbolj zanimiva pa je bila delavnica, ki sta jo pripravila
Matej Mažič, dipl. zn., in Branko Kešpert, dipl. zn., s
sodelovanjem Jožeta Plešnika iz Poklicne gasilske enote
Celje. Ukrepanje ekipe nujne medicinske pomoči
pri ukleščenem poškodovancu v vozilu. S terase
zdraviliškega doma smo si ogledali reševanje »v živo«.
Hiter ogled kraja prometne nesreče bistveno pripomore h
kakovostnejšemu delu posameznih intervencijskih služb ali
pa zavede na povsem napačna pota in zmotno strategijo
reševanja. Primarni pregled poškodovanca je namenjen
prepoznavi življenjske ogroženosti in borbi proti njej.

Praktičen prikaz reševanja poškodovanca iz vozila.
Foto: Darja Plank

Foto: Darja Plank.

Sodobna oskrba centralnih venskih katetrov je bilo
predavanje naše kolegice, Romane Jokić, dipl. m. s. S
sistematičnim vodenjem statistike v EIMOS naše bolnišnice
so ugotovili, da imajo neinvazivni sistemi za pritrjevanje
CVK, brezigelni konektorji in hidrofilna poliuretanska pena
s klorheksidinom vrsto prednosti: udobnost za pacienta,
preprečujejo poškodbe osebja zaradi vbodov, zmanjšujejo
tveganje za okužbe, zaprt sistem drži 7 dni, stroškovno so
primerljivi s klasičnimi materiali.
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Prim. asist. mag. Bogdan Fludernik, dr. med., spec.
kirurgije, nam je nazorno prikazal Sodobno zdravljenje
raka dojke. Rak dojke je za kožnim najpogostejši rak pri
ženskah in takoj za pljučnim rakom drugi najpogostejši
vzrok smrti zaradi raka. Zaradi zapletenosti obolenja pri
diagnostiki in zdravljenju sodelujejo specialisti kirurgi,
ginekologi, rentgenologi, patologi, onkologi, radioterapevti
in rekonstruktivni kirurgi.
Varovanje bolnikovih podatkov na kirurškem oddelku
Splošne bolnišnice Novo mesto je bi prispevek Simone
Blatnik, dipl. m. s. Zaposleni v ZN se moramo zavedati,
kako pomembno ja varovanje bolnikovih podatkov, vsaka
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sprememba v organizaciji dela povzroči nasprotovanja
in negodovanja med zaposlenimi toliko časa, dokler se
ne spremeni miselnost. Ustava RS, Zakon o pacientovih
pravicah in drugi zakoni ter pravila v svojih členih jasno
opredeljujejo, kaj obsega varovanje bolnikovih podatkov in
varovanje bolnikove zasebnosti.
Iz naše bolnišnice je strokovno srečanje obogatila tudi
Alenka Petrovec Koščak, dipl. san. inž., s svojim delom
ESBL+ bakterije bolnišničnem okolju. V SB Celje že od
konca leta 2007 aktivno spremljamo stanje ESBL+ bakterij,
pri čemer ugotavljamo, da so te vedno večji problem. Z
običajnimi ukrepi, ki smo jih izvajali pri MRSA pozitivnih
bolnikih, pri ESBL+ nismo dosegli takih uspehov. Intenzivno
spremljanje bomo nadaljevali, dokler nekaj mesecev

zaporedoma ne bo potrjeno, da imamo manj kot 3 primere.
ZN je pomemben del zdravstvenega sistema v vsaki
družbi in poteka prav tako pogosto kot zdravljenje. Delo
izvajalcev ZN temelji na strokovnih znanjih in zahtevah
za delo, strokovnih standardih ZN, ki ob upoštevanju
kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije zagotavljajo višjo kakovost in varnost bolnikom in
izvajalcem ZN.
Hvala naši Darji Plank, ki je poskrbela, da je strokovno
srečanje potekalo brezhibno.
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo

ZAHVALE
ZAHVALA IN POHVALA
Ko nisem več mogla prenašati bolečin, sem se znašla kot pacientka na Oddelku za ortopedijo in športne poškodbe. Bilo
mi je zelo neprijetno, ker si take vloge nisem predstavljala niti v sanjah, dobila pa sem možnost, da lahko delo kolegic
spremljam z druge plati. Zaslužijo si pohvalo, ker so, obilici dela navkljub, vedno profesionalne in prijazne. Pa še nekaj
bi rada izpostavila, kar zaposleni včasih pozabimo: mir in tišino na oddelku. Na to si najbolj pozoren, ko prestajaš bolečino. Vsak večer je, katerakoli že nočna izmena, prihajala v sobe zelo tiho in opravljala vsakodnevno delo. Hvala, ker
so mi omogočili zopet normalno življenje.
Čestitke glavni medicinski sestri in predstojniku oddelka za dobre sodelavce, ki jih imata.
Branka Šket

SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Enostavno ali zapleteno?
Dostikrat mi kdo začudeno reče: »Zakaj praviš, da to ni
prav, saj sem slišal, da tako govorijo po radiu?« Lahko je
tudi televizija ali časopis, skratka, ljudje se zanašajo, da je
jezik v medijih dober. Res bi tako moralo biti, a žal ni. V
želji, da bi napisali prispevek, ki bi pritegnil bralce in zvišal
naklado časopisa, novinarji ne samo da delajo »iz muhe
slona«, ampak dostikrat tudi mrcvarijo jezik, uporabljajo tuje
besede ali slovenskim pripisujejo nove pomene. V želji, da
bi se izražali drugače, nevsakdanje, učeno … posamezniki
nekritično prevzemajo takšne izraze ali fraze. Tako se te
kar naenkrat pojavijo v besedilih, ki bi morala biti napisana
v knjižnem jeziku, od koder jih nato lektorji bolj ali manj
uspešno preganjajo. Ena takih besed je glagol »vršiti«, ki

se pogosto pojavlja tudi v zvezi »vršiti se«. V slovenskem
jeziku je beseda »vršiti« pomenila »ločevati zrnje od klasov
s stopanjem po njih« (vršiti žito), medtem ko pomenov
»izpolnjevati«, »opravljati«, »delati« ali celo »potekati« ni
imela, k nam so prišli iz hrvaškega oziroma srbskega jezika.
Zato tudi takšna raba ni pravilna, v Slovarju slovenskega
knjižnega jezika pa je označena kot »publicistična«.
Poglejmo, kako primere nepravilne rabe, ki jih lahko slišimo
ali preberemo vsak dan, zamenjamo z ustreznejšimi:
Igralci vršijo pritisk na nasprotnike → Igralci pritiskajo
na nasprotnike.

31

Splošna bolnišnica Celje
Komisija bo vršila nadzor nad izpolnjevanjem zakona. →
Komisija bo nadzirala izpolnjevanje zakona.
Predavanja se bodo vršila v angleškem jeziku. →
Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.
Predstava se bo vršila v kulturnem domu. → Predstava
bo v kulturnem domu.
Policija je vršila poizvedbe o morebitnih storilcih.
Policija je poizvedovala o morebitnih storilcih.

→

Zelo podobno je z rabo glagola »beležiti«. V slovenskem
jeziku pomeni »zapisovati«. V publicističnem jeziku so

ga začeli uporabljati v pomenu »ugotavljati« oziroma
»opažati« in ta raba se je zelo hitro razširila v ostale
jezikovne zvrsti. Tako tudi v medicinskih strokovnih besedilih
običajno beremo, da … »nismo beležili nobenega primera
gripe«. Tako kot je napisano, to ne pomeni, da ni bilo
nobenega primera gripe, le zapisali tega nismo. Pravilno
bi se izrazili, da … »nismo imeli nobenega primera gripe /
nismo ugotovili nobenega primera gripe.«
Pri izbiri jezikovnih sredstev se je potrebno držati načela,
da je bolje izbirati običajne, jasne, nedvoumne izraze,
sicer dostikrat v želji, da bi bili videti učeni in razgledani,
dosežemo nasprotni učinek, saj pokažemo svoje jezikovno
neznanje.
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Pravni kotiček
Pravna služba vsakodnevno podaja delovnopravne nasvete in pomaga delavcem pri reševanju nastalih
problemov iz delovne zakonodaje. V
preteklih mesecih ste zaposleni imeli
mnogo vprašanj in dilem glede letnega dopusta, tako odmere kot porabe,
ter seveda vprašanja glede pravice do
regresa za letni dopust, pravice do napredovanja, o sklepanju novih pogodb
o zaposlitvi ter institutu konkurenčne
prepovedi. Nekaj zanimivejših vprašanj
in odgovore nanje navajamo v nadaljevanju. Vabimo vas, da tudi v bodoče
svoja vprašanja naslovite na pravno
službo.
Ali mora delavec obvezno podpisati
obvestilo o višini letnega dopusta za
leto 2009 in kaj naj stori, če se z višino dopusta ne strinja?

le, da je delavec obvestilo prejel in kdaj
ga je prejel. Če delavec meni, da mu
dopust ni bil pravilno odmerjen oz. da
mu je bila v zvezi z odmero dopusta
kršena pravica iz delovnega razmerja,
ima v skladu z 204. členom Zakona o
delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02
in 103/07, v nadaljevanju ZDR) od delodajalca pravico pisno zahtevati, da
kršitev odpravi. Če delodajalec v osmih
dneh po vročitvi pisne zahteve kršitve
ne odpravi, lahko delavec v 30 dneh
od poteka roka za izpolnitev obveznosti oz. za odpravo kršitve s strani delodajalca zahteva sodno varstvo pred
pristojnim delovnim sodiščem.

Ali se sme delavki, ki je dopolnila 52
let, odrediti delo preko polnega delovnega časa (nadure) brez njenega
pisnega soglasja, ali pa velja 236.
člen tudi v povezavi z 203. členom
Glede na to, da se lahko število dni Zakona o delovnih razmerjih?
letnega dopusta po merilih iz Zakona
o delovnih razmerjih (število otrok do V okviru določb o varstvu starejših
15. leta starosti, starost in invalidnost) delavcev 203. člen Zakona o delovnih
in po merilih iz kolektivne pogodbe iz razmerjih določa, da delodajalec brez
leta v leto spreminja, je delodajalec delavčevega pisnega soglasja starejdolžan delavca najpozneje do 31. mar- šemu delavcu ne sme odrediti nadurca pisno obvestiti o odmeri dopusta za nega ali nočnega dela. Starejši delatekoče koledarsko leto. Obvestilo mora vec je opredeljen v 201. členu ZDR,
biti delavcu vročeno, podpis kopije oz. pri čemer pa je treba upoštevati tudi
enega od izvodov obvestila pa pomeni prehodno določbo 236. člena, po kateri
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se starost za delavke postopno zvišuje
in bo enaka starost 55 let za moške in
ženske veljala šele leta 2015.
V letošnjem 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.
Ali je pravilno, da se v pogodbi o zaposlitvi navajajo predpisi, ki zavezujejo oba pogodbena partnerja?
Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi so določene z 29. členom Zakona
o delovnih razmerjih, ki v 12. alineji
prvega odstavka določa, da mora pogodba o zaposlitvi vsebovati navedbo
kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oz. splošnih aktov, ki določajo
pogoje dela delavca. Navedba drugih
predpisov ni obvezna, vendar pa ni nepravilna. Dejstvo je, da zakoni in drugi
predpisi delodajalce in delavce zavezujejo, ne glede na to, ali so v pogodbi o
zaposlitvi izrecno navedeni ali ne.

Andrejka Presker Hudernik,
univ. dipl. prav.
Pravna služba
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Obvladovanje konfliktnih situacij
(nadaljevanje)

Načini reševanja konflikta, nasprotij
Strokovnjaki ločujejo pet različnih načinov reševanja
konfliktov, ki se razlikujejo glede na stopnjo lastnega
zadovoljevanja (zadovoljiti lastne potrebe, zaskrbljenost
za svoje poglede in potrebe) in stopnjo sodelovanja
(zaskrbljenost za tuje poglede in potrebe, želja zadovoljiti
tudi potrebe sodelavcev). Pri načinu tekmovanja,
prevladovanja, prevladuje težnja, da bi z uporabo moči
obvladovali situacijo in prisilili druge, da bi pristali na
ponujeno rešitev. Ta način zadovoljuje samo eno stran,
ki je udeležena v konfliktu. Oseba, ki se nagiblje k temu
načinu reševanja nasprotij, navadno uporablja fraze:
»Nimam rad stvari tako, kot potekajo« ali »Če se ne morete
naučiti sodelovanja, potem je bolje, da greste«. Če se
kdo ne strinja, hitro občuti moč takšne osebe. Če nastane
konflikt med člani v timu, potem posameznik, ki je pristaš
tega načina, običajno nadrejenega poprosi, da bi z njegovo
pomočjo obvladal nasprotno stran. S takim ravnanjem se
razvije položaj zmaga – poraz, tekmovanje, uporaba sile
in vsiljevanje odločitev ene strani drugi. Tisti, ki uporabljajo
način izogibanja, se nagibljejo k umiku iz konfliktne
situacije ali želijo ostati nevtralni. Običajno so to nekaki
prenašalci sporočil nadrejenim, podrejenim ali sodelavcem.
Če jih povprašajo o njihovem mnenju, rečejo: »Problema
ne poznam zadosti« ali »Potreboval bi še nekaj dodatnih
podatkov« ali »Najbolje bo, da napravite tako, kot mislite« in
podobno. Konflikt prezrejo in pričakujejo, da se bo rešil sam.
Problema nočejo videti, izogibajo se soočenju. Skrivajo se
za birokracijo in od nje pričakujejo, da bo rešila nasprotje.
Tretji način je način prilagajanja. Ta načrtno zanemarja
pomen zadovoljevanja lastnih potreb in ciljev, zato pa
poudarja zadovoljevanje skupnih potreb, interesov in ciljev.
Posameznik, ki se ravna po tem načinu, meni: »Zakaj bi
vztrajal pri svojem in bi drugi bili nezadovoljni« ali »Ne želim
reči ničesar, kar bi druge prizadelo« ali »Ne splača se tvegati
prijateljstva, da bi moje obveljalo« ali »Pomembno je, da
delo teče naprej. Problem se bo sčasoma že kako rešil«
in podobno. To je pravzaprav popuščanje, podrejanje in
zadovoljevanje partnerja. S tem načinom sicer zagotovimo
dobro počutje ljudi, pravi problem pa ostaja nedotaknjen
in se bo prej ali slej pokazal. Četrti način je kompromis.
Pomeni zmerno in delno vztrajanje pri lastnih potrebah in
željah ob prav tako zmernem in delnem zadovoljevanju
sodelavčevih potreb in želja. Posamezniki, nagnjeni k temu
načinu, pravijo: »Ne vztrajam do konca, če drugi popustijo«
ali »Poskušam najti rešitev, ki bi zadovoljila obe strani«.
Kompromis dosežemo s pogajanjem, merjenjem dobička
in izgube (primeren način, kadar kompromis predstavlja za
vsako stran večji dosežek ali vsaj ne slabšega, kakor če ga
ne bi bilo) in skupnim iskanjem obojestransko zadovoljujoče

in sprejemljive rešitve. Veliko ljudi meni, da je to ena najbolj
stvarnih oblik vedenja v konfliktnih situacijah, čeprav je
treba biti previden – prehitro pristajanje na kompromise
lahko škodi pravnemu razpletu konfliktne situacije. Peti
način je način dogovarjanja, sodelovanja. Označuje ga
težnja po ugotavljanju vzrokov nasprotij, posredovanju
informacij in skupnem iskanju ustreznih rešitev. Pomembno
je medsebojno sodelovanje z željo, da bi vsakdo v čim večji
meri uresničil svoje cilje. Tisti, ki je za dogovarjanje, meni:
»Poskušam zadovoljiti tako svoje kot njegove potrebe«
ali »Skušam dobiti vsa različna stališča in ideje, preden
povem svoj predlog« ali »Če se v mnenjih ne poenotimo,
se splača žrtvovati nekaj časa in ugotoviti vzroke, zakaj ne
soglašamo in na osnovi tega poiskati ustrezno alternativo«.
Z dogovarjanjem odkrito obravnavamo konflikte, nasprotja,
jih analiziramo in skušamo najti rešitev, ki bi kar najbolje
zadovoljevala vse vpletene v konflikt. Z razlikami se
soočimo, ideje in informacije pa med seboj delimo. Iščemo
skupne rešitve, razvijamo položaj, v katerem vsi dobivajo,
na probleme in konflikte pa gledamo kot na izzive in
priložnosti.
Način reševanja konfliktov in uspešnost skupine
V situacijah, ko morajo člani kolektiva uskladiti nasprotujoča
si mišljenja, pride do kritične situacije, v kateri mnogi člani
dobijo občutek, ki bi mu najraje pobegnili, da bi se izognili
nadaljnjim konfliktom. Kljub temu pa je pojav konfliktnih
situacij normalen in nastaja pri vsakem timskem delu.
Prav te situacije dokazujejo, da skupina dela kot tim. Če
teh situacij ne bi bilo, ali pa če bi jih bilo preveč, bi lahko
podvomili o učinkovitosti skupine Zato je timsko delo
spretnost, ki se je je treba naučiti. Predvsem se je treba
naučiti obvladati konflikte med posameznimi člani skupine.
Skupina se znajde v zanimivem položaju: timskega dela
smo se lotili, ker smo ga izbrali kot najbolj civiliziran
način reševanja konfliktov. Pri tem pa zadevamo ob nove
konflikte, nasprotja, ko poskušamo reševati tiste, zaradi
katerih smo oblikovali skupine. Dvojni pojav nas ponovno
prepričuje, da sta obvladovanje samega sebe in znanje o
reševanju konfliktov poroka, ki nas lahko obvarujeta pred
hudimi stresi. Izogibanje konfliktom pa je najslabša
možnost, ki bi jo lahko izbrali. Občutki članov skupine
vsebujejo vsakodnevne dejavnosti, ki se pojavljajo kot jeza,
sreča, žalost, zadovoljstvo, nezadovoljstvo, pa tudi kot
čustva, ki nastajajo dalj časa in so povezana z zaupanjem,
odkritostjo, zadržanostjo in podobno. Občutki kažejo
na čustveno razpoloženje v skupini. Raziskave kažejo,
da zaupanje, odkritost, občutek svobode in možnosti
sodelovanja v precejšnji meri vplivajo na učinkovitost tima.
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Čim več jih je, tem bolj je verjetno, da bo tim postal bolj
produktiven. Opisani dejavniki so v tesni zvezi s stopnjo
notranje povezanosti v timu, skupini, taki povezanosti
rečemo tudi kohezivnost skupine. Ta pomeni željo članov
skupine, da bi ostali skupaj, in njihovo pristajanje na skupne
cilje. Kohezivnosti se ne da zapovedovati od vrha navzdol.
Je odslikava občutja članov v skupini. Kohezivna skupina
je močna, trdna. Če jo prevevajo pozitivni občutki do
organizacije, bo dosegla zelo dobre rezultate, tako v količini
kot v kakovosti pri delu. Če jo prevzemajo negativni občutki
do organizacije ali managementa, pa prihaja običajno do
zniževanja produktivnosti, do odporov ali celo do prekinitve
dela.
Strateški vidiki reševanja nasprotij v organizaciji
Kot vidimo, ločimo več pristopov vidikov, strategij, ko se
soočamo z nasprotji, navzkrižji, konflikti v organizaciji.
Katero strategijo oziroma pristop bomo uporabili, je v
glavnem odvisno od tega, kako pomemben je naš osebni
cilj in kako pomemben je odnos, in sicer:
• Kadar ni pomemben niti cilj niti odnos, se je najbolje
umakniti.
• Kadar je cilj zelo pomemben, odnos pa ne, lahko

•
•
•

poskusimo nasprotnika prepričati.
Kadar je zelo pomemben odnos, cilj pa ne, lahko
poskušamo spor zgladiti.
Kadar sta cilj in odnos zmerno pomembna in kaže, da
nihče ne bo mogel doseči tistega, kar želi, je kompromis
lahko koristen.
Kadar sta zelo pomembna tako cilj kot odnos, je
najustreznejše soočenje, tj. dogovarjanje.

Vse to kaže, da je reševanje konfliktov posebna vrsta
reševanja problemov, pri kateri sta dosežena maksimalna
skrb zase in za soudeleženca v konfliktu. Z reševanjem
nasprotij skušamo konflikt rešiti, ne pa zmagati v boju
z nasprotnikom. Da bi lahko uspešno reševali nasprotja,
je potrebno ustvariti posebno klimo. Gre za odnos med
svobodnimi ljudmi, ki hočejo živeti in delati skupaj v prijetnih
in neprijetnih situacijah. Takšen odnos med ljudmi je najlaže
ustvariti z vzgojo in izobraževanjem, katerih cilj naj bi bil
tudi pripraviti ljudi za kulturen in učinkovit način reševanja
problemov oziroma konfliktov. Raziskovalci na tem področju
priporočajo tudi naslednja načela reševanja konfliktov,
kar posebno velja še za vodilne delavce:
1. Opredelite problem kot cilj, ne pa potrebo za
reševanjem.
2. Ko ste odkrili nasprotje, poiščite rešitev, ki bo pomenila
spremembo za obe strani.
3.
Svojo pozornost usmerite na vzrok, ne na
osebne zadeve ali podrobnosti.
4.
Gradite zaupanje s spreminjanjem in
dajanjem ustreznih informacij.
5.
Med komuniciranjem izražajte svojo
naklonjenost, vživite se v sogovornika, ga
poslušajte ter upoštevajte njegove predloge.
Pri reševanju konfliktov je pomembno vedeti, da
vsaka rešitev nujno privede do sprememb.
Ugotovili smo že, da se ljudje spremembam,
če je le mogoče, izogibajo in se verjetno tudi
zato poskušajo izogibati konfliktom. Tako je
videti, da nihče ne more rešiti konflikta, če ni
pripravljen sprejeti sprememb. Sprejemljivost
za spremembe, ki jih predpostavlja rešitev
konflikta, lahko bistveno vpliva na pripravljenost
za reševanje konflikta. Najbolj sprejemljiva je
rešitev konflikta, če od ljudi ne terja sprememb
v njihovem življenju. Vendar v tem primeru
o rešitvi ne moremo govoriti, saj se ni nič
spremenilo. To ponovno potrjuje, da mora človek
spremembe hoteti. V organizaciji, kjer z vzgojo
in izobraževanjem teženj po spremembah v
ljudeh niso razvili, je reševanje konfliktov, ki je
najbolj naravno in nujno orodje za napredek
družbe, neuspešno.
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo
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DROBTINICE

13. bolnišnične olimpijske igre
Mesec maj je tudi mesec, ko se v naši bolnišnici zgodijo bolnišnične olimpijske igre – tradicionalna prireditev za naše
»bolančke«, ki jo pripravljamo skupaj z učiteljicami bolnišnične šole in njunimi kolegi s I. osnovne šole. Tudi letos
je bilo tako. Že trinajste zapovrstjo so popestrile dan tako
majhnim kot velikim. Ker so se, namesto v predavalnici,
letos spet dogajale v avli poliklinike, so namreč pritegnile
pozornost marsikaterega mimoidočega.

Celjski bolnišnični olimpiadi sta ostala tradicionalno zvesta
stara znanca, pevka Claudia in klovn Ronald McDonald.
Poseben čar pa so, tako kot vedno, prireditvi dali športni gostje – profesionalna slovenska košarkarja in brata Samo in
Beno Udrih ter komentator športnih dogodkov Peter Kavčič.

Še slika za spomin

Po začetni tremi je steklo

Kar nekaj težav sta brata Udrih imela s preobrazbo v zdravnika

Globok priklon Bena Udriha pred malo tekmovalko

To so bile prve olimpijske medalje za vse udeležence
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Bilo je zabavno in bilo je lepo. Začetna trema je kmalu popustila. Brata Udrih sta nas presenetila in očarala s svojo
odprtostjo in dostopnostjo, Peter Kavčič pa z nabrušenim
jezikom ter iskrivimi vprašanji in komentarji. Claudia se je
letos prelevila še v plesno učiteljico in klovn Ronald je ponovil čarovnije iz prejšnjih let, pa jih še vedno nismo »pogruntali«.

Pa saj nista tako visoka…

Še rezultat tradicionalne tekme v vlečenju vrvi. Tako učitelji
I. osnovne šole kot zdravstveni delavci z otroškega oddelka kirurških strok so morali spet priznati premoč kolegom
z otroškega oddelka. Ni kaj, priprave so prinesle rezultat.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Glasba, ples in zabava so napolnile dve zabavni urici

Pomladni dan v bolnišnici
Čudovito jutro, obsijano s sončnimi žarki in spremljano s
koncertom ptičkov, je obetalo čaroben dan. In res: sreda,
22. aprila 2009, je bila nekaj posebnega. Bolančkom –

operirančkom je dopoldne prinesla obisk klovnov – rdečih
noskov, popoldne pa predstavo učencev Osnovne šole Dramlje – Pisane vrane.
Učenci Osnovne šole Dramlje pod vodstvom mentorice, ge.
Anice Čede in kostumografke, ge. Milene Petelinšek, nas
že vrsto let obiskujejo s čudovitimi predstavami. Tudi tega
dne je bilo tako in zato se jim še posebej lepo zahvaljujemo.

Pisane vrane

Le kam gresta ježek in lisica?
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Želimo še veliko dobrih predstav in se veselimo naslednjega snidenja.
Vzgojiteljica Majda Guzej
Bolnišnični vrtec
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Zemljo so nam posodili otroci
»Zemljo so nam posodili otroci« je naslov tradicionalne akcije, ki jo je letos že četrto leto zapovrstjo organizirala Agencija Republike Slovenije za okolje v sodelovanju z Zvezo
prijateljev mladine Slovenije.

Z zaključne prireditve

Mlade raziskovalke

Gre za projekt, v katerem učenci zadnjih razredov osnovnih
šol in dijaki srednjih šol opazujejo svoje okolje in iščejo primere dobre prakse podjetij in drugih pravnih in fizičnih subjektov pri varovanju okolja. Na podlagi svojih opazovanj in
raziskav nato pripravijo nominacijo tistega, za katerega menijo, da v opazovanem okolju najbolj prispeva k varovanju in
ohranjanju čistega, zdravega in človeku prijaznega okolja.

sicer v dveh kategorijah: za ravnanje z odpadki in varovanje
okolja ter za prispevek k zmanjševanju vplivov podnebnih
sprememb. V opis glavnih razlogov za nominacijo so med
drugim zapisali:
»Splošna bolnišnica Celje stoji v neposredni bližini naše
šole. To nam omogoča, da jo opazujemo, kako se razvija,
širi, vzpostavlja neposredne in posredne učinke v okolju in
do okolja. Bolnišnica ima zelo odgovoren odnos do človekovega zdravja in prav takšen odnos ima tudi do okolja.«
Slavnostni govornik na zaključni prireditvi, ki je bila na ljubljanskem gradu, je bil predsednik države dr. Danilo Türk,
ki je bil letos že drugo leto tudi častni pokrovitelj dogodka.

V akcijo, ki se je zaključila 22. aprila, na mednarodni Dan
Zemlje, so se vključili tudi učenci 9. b razreda I. Osnovne
šole Celje, ki so pripravili nominacijo za našo bolnišnico, in

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

Drugi pohod na Celjsko kočo
Kljub temu, da so vremenarji iz dneva v dan
objavljali slabše vremenske obete, je bil dan,
ko se je zgodil drugi vzpon zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje na Celjsko kočo, kot naročen. Sonce je prineslo dobro voljo in približno
60 pohodnikov je hitro premagalo pot od gasilskega doma v Zagradu do Celjske koče. Nekateri med njimi so vmes skočili še na Grmado.
Okrepčani z odličnim bogračem smo se pozabavali še ob družabnih igricah, ki so jih za nas
pripravili animatorji. Grofice, Angelčki, Sončki
in Grmadniki so se med sabo pomerili v zabavnih, pa vendar predvsem zaradi »razritosti« terena kar zahtevnih igricah. Z velikim naskokom
so na koncu zmagali Grmadniki, medtem ko so
bile ostale tri ekipe zelo izenačene.

Uživali so tudi najmlajši
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Prelep spomladanski dan je bil kot nalašč za »martinčkanje«

Štiri ekipe so se pomerile v družabnih igrah

Na koncu so bili najboljši Grmadniki oziroma Albina Gabrovšek,
Vanja Herman, Matjaž Štinek in Mitja Toplišek

Še gasilska tekmovalcev in navijačev

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

Pridite nas pogledat in se pomerite z nami. Si upate?

Zaposleni na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska
stanja že tretje leto zapored sodelujemo na turnirju v bowlingu. Zagrizeni tekmovalci se dobimo enkrat na mesec
zvečer in tekmujemo, kdo bo podrl največ kegljev. Ponavadi
odigramo tri ali štiri „runde“, točke pa se nam seštevajo. Organizator turnirja je Gorazd Steble, ki nam rezervira proge
in na koncu sešteje rezultate. Naslednji dan obesi razpredelnico z rezultati na oglasno desko in potem ugotavljamo,
kdo je bil najboljši in koliko točk je kdo pred sodelavci. To
ni kar tako, kajti najboljši tekmovalec dobi na koncu sezone
(junija) pokal v trajno last. Verjemite mi, boj je hud!
Lansko leto ga je dobil Gorazd Steble, takoj za petami mu
je bila Tanja Prevolšek Krklec, tretji pa je bil Branko Šibanc.
Letos trenutno spet najbolje kaže Gorazdu, vendar mu
močno sledi Saška Hacin, za njima pa se bije boj med kar
20 tekmovalci.
Aleksandra Petrovič, administratorka
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Sindikat delavcev v zdravstveni
negi slovenije in njegovih 15 let
Letos Sindikat
delavcev v zdravstveni negi Slovenije (v nadaljevanju besedila
SDZNS) praznuje 15 let delovanja! Potreba po solidarnosti med zaposlenimi ni le fraza in je v teh časih
izjemnega pomena. Izvršna direktorica
Zbornice-zveze, Monika Ažman, je v
enem od govorov tudi izpostavila nujnost združevanja idej in moči ter povečano enotnost med zaposlenimi v zdravstveni negi (v nadaljevanju besedila
ZN). Opozorila je na posledice finančne in gospodarske krize, ki po Evropi
že vpliva na zaposlene v ZN: zapiranje
klinik in odpuščanja, prebivalstvo brez
urejenega zdravstvenega zavarovanja,
zaposlovanje manj izobraženega in s
tem cenejšega medicinskega osebja.
Še vedno potekajo intenzivne aktivnosti sindikata na področju kadrovskih in
splošnih normativov ter zaposlovanja v

ZN v luči vladnih varčevalnih ukrepov.
SDZNS se že ves čas aktivno vključuje
v razprave in pripravo sprememb na
področju ZN in je lahko, kot predstavnik
zaposlenih, edini sogovornik z vlado in
ministrstvom o zadevah, ki se tičejo
zaposlenih v ZN, zato bi morali zaposleni stopiti skupaj v dobro svojega
celotnega poklica! Mednarodna zveza
za odnose z javnostmi IPRA je podelila
posebno nagrado za najbolj kreativno
delo na področju odnosov z javnostmi – FrontLine 21 z namenom promovirati kakovost in kreativnost v stroki
kot vodilo za 21. stoletje. Mednarodna
komisija je za nagrajenca med drugim
izbrala tudi SPEM - komunikacijsko
skupino in SDZNS za projekt pogajanja za kolektivno pogodbo. V tem času
je bilo potrebno opraviti veliko dela na
področju odnosov z mediji in vplivnimi
javnostmi, komuniciranja s članstvom
in se prebiti skozi naporna pogajanja z
vladno pogajalsko ekipo.
Kako pomembno je imeti prave ljudi ob

pravem času na pravem mestu, je teoretično razumljivo (skoraj) vsem. Nekaj
drugače je v praksi, kjer se prepogosto
dogaja, da se zaradi napredovanja
posameznika ostali sodelavci počutijo
ogrožene. Zato je kultura podjetja pomembna tudi pri spodbujanju osveščenosti, da z napredovanjem vsakega posameznika na dolgi rok pridobimo vsi.
Zaposleni imamo pravico in dolžnost,
da izpopolnjujemo strokovno znanje
in svojo usposobljenost v delovnem
okolju. Nujnost nadgradnje znanja kot
delovne obveznosti vodi k razvoju in
napredovanju, tako s strokovnega, kot
z osebnostnega vidika posameznika,
kar vpliva na dolgoročni razvoj podjetja
in prispeva h gospodarski rasti družbe.
Krog je tako sklenjen. Dosežena stopnja izobrazbe ima neposreden vpliv
na stopnjo zaposlenosti in brezposelnosti. Na splošno za evropske države
velja: višja stopnja dosežene izobrazbe
prinaša višje stopnje zaposlenosti.
Znanje igra v čedalje pomembnejšo
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vlogo. Izobrazba je vitalnega pomena
za ekonomsko rast, ta pa je predpogoj
za stabilno in razvijajočo se družbo.
Izobraževanje igra pomembno vlogo
v osebnem razvoju posameznika, v
njegovi pripravi na zaposlitev in na
življenje aktivnega člana družbe. Glede na to, da kot posamezniki nimamo
vpliva na gibanje na trgu dela, imamo
vsekakor vpliv na izbor izobrazbe. Naš
vsakdanji kruh je odvisen od našega
znanja in skrbeti moramo za aktualnost našega znanja! Certifikate, ki
izkazujejo naše znanje na določenem
področju, je treba nenehno osveževati.
Več znanja pomeni tudi več možnosti
za napredovanje. Z več znanja in višjo

izobrazbo bodo tudi
naša pričakovanja v
karieri večja! Dohodek raste glede na
stopnjo izobrazbe.
Na eni strani imamo silovit razvoj ZN,
na drugi strani zelo
različne in pestre
možnosti vseživljenjskega izobraževanja.
Ob združitvi obojega
in pravilni izbiri lahko
tudi zaposleni v ZN pridemo do višje
stopnje znanja, kar nam bo dalo dobro
samopodobo, možnost za kakovostno
opravljanje poklica, večje zadovoljstvo,

prispevalo k pridobivanju večje avtonomije stroke in skupaj s tem boljše
družbeno vrednotenje poklica, ki si to
nedvomno zasluži!
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo

Stališče sindikata delavcev v
zdravstveni negi Slovenije o
izobraževanju v zdravstveni in babiški
negi ter strateških usmeritvah za
obdobje 2010 - 2015 (2020)
Po
uveljavitvi
novega plačnega
sistema
v
zdravstveni negi (v
nadaljevanju ZN)
smo se vsi, srednje
in
diplomirane
medicinske sestre
ter zdravstveni tehniki, delodajalci,
Zbornica zdravstvene in babiške nege ter
seveda tudi sindikat, soočili z realnostjo
v vsakodnevni praksi zdravstvene in
babiške nege. Imamo dve poklicni skupini
na dveh različnih ravneh izobrazbe,
ki sta v izhodiščnih plačnih razredih
različno vrednoteni (v skladu z Zakonom
o sistemu plač v javnem sektorju),
ki pa v praksi na najzahtevnejših in
specialističnih
področjih
opravljata
delno ali v celoti enaka dela in naloge.
Za večino zgoraj naštetih to dejstvo
ni novost: zaradi poznavanja sistema
si pač moramo priznati, da je z vedno
zahtevnejšo ZN tudi naraščala potreba po
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vedno bolj izobraženem osebju, temu pa
ni sledila šolska politika. V devetdesetih
letih prejšnjega stoletja je namreč šolska
politika povečevala število srednjih, ne
pa tudi visokih zdravstvenih šol. Logična
posledica take šolske politike, ki nikoli
ni poslušala in slišala predstavnikov
stroke (stroke žal ni slišalo niti
podprlo tudi resorno ministrstvo) je,
da tako zastavljen šolski sistem vodi
v še večji presežek nezaposlenega
osebja s srednjo in v neobvladljivo
pomanjkanje osebja z visoko
izobrazbo. V praksi so delodajalci
povečevali število sistemiziranih
delovnih mest za osebje s srednjo
izobrazbo tudi na najzahtevnejših
področjih ZN, ki so jih lahko zapolnili,
za razliko od delovnih mest osebja z
visoko izobrazbo, ki so leta ostajala
nezasedena. Srednje izobraženi so z
dodatnimi usposabljanji in učenjem z
delom pridobivali znanje in spretnosti,
kar je delno ali v celoti omogočalo

prevzemanje pooblastil diplomiranih.
Pohvalno pa je, da so številni s srednjo
izobrazbo
formalizirali
pridobljena
znanja in zaključili visoko šolo. ZN na
najzahtevnejših področjih tako opravljajo
srednji in diplomirani zaposleni, katerih
naloge se pogosto tako prepletajo, da jih
je nemogoče razmejiti kljub poznavanju
razmejitve kompetenc in aktivnosti
zdravstvene in babiške nege med
obema poklicnima skupinama. Stališča
Sindikata delavcev v zdravstveni
negi Slovenije (v nadaljevanju besedila
SDZNS) o izobraževanju medicinskih
sester v Sloveniji so naslednja:
1. Vse odgovorne ustanove in
posamezniki na državni ravni, ki so
odgovorni za organizacijo in razvoj ZN,
bi morali sprejeti kratkoročne ukrepe za
ureditev trenutnih razmer na področju
ZN in dolgoročno strategijo, ki bo skladna
z usmeritvami EU, torej primerljiva z
najrazvitejšimi državami v EU.
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2. S kratkoročnimi ukrepi in prehodnimi
določbami je treba urediti status in plačilo
tistega osebja s srednjo izobrazbo,
ki v celoti ali delno opravlja delo
diplomiranega. Dogovor o reševanju
problematike osebja s srednjo izobrazbo
v intenzivni terapiji III ter I in II je zgolj
začasna rešitev, ki terja dokončne rešitve
v smislu načela »enako plačilo za enako
delo«. Poleg tega omenjeni dogovor
rešuje zgolj problematiko osebja s srednjo
izobrazbo v intenzivnih terapijah, ne pa
tudi na drugih zahtevnih področjih dela,
kot so urgentne ambulante, reševalna
vozila, dializa, anestezija, operacijski in
endoskopski posegi, kjer se praviloma
pojavlja prehajanje kompetenc (trenutno
potekajo usklajevanja za podaljšanje
dogovora do konca leta).
Na sestanku na Ministrstvu za zdravje sta
predstavnici sindikata že 24. novembra
2008 zahtevali od predstavnikov
ministrstva in predstavnikov stroke ter
Zbornice zdravstvene in babiške nege
odločitve in ukrepe v smeri reševanja
problematike zaposlenih s srednjo
izobrazbo, ki delajo na najzahtevnejših
področjih ZN, prestopajo kompetence
in so vrednoteni z izhodiščnim 22.
in 23. plačnim razredom. Ker sistem
uveljavitve certifikatnega sistema v okviru
nacionalnih poklicnih kvalifikacij za stroko
ni sprejemljiv niti v okviru prehodnih
rešitev, kar sindikat sicer še vedno vidi
kot eno od možnih rešitev za tiste, ki
imajo več kot 20 let delovne dobe na
najzahtevnejših deloviščih in so z delom
pridobili zahtevano usposobljenost in
znanje, je mnenje sindikata, da mora
stroka skupaj z vsemi odgovornimi
poiskati ustrezne rešitve. Če niti
ministrstvo niti stroka ne bosta našla
zadovoljivih rešitev do konca leta,
bo SDZNS soglašal s predlogi drugih
sindikatov, podpisnikov Kolektivne
pogodbe in Aneksa h KP za zaposlene
v ZN, da se vse zaposlene s srednjo
izobrazbo, ki delajo v delokrogu
diplomiranih, razporedi na delovno
mesto diplomiranih v skladu z 8. in
14. členom ZSPJS. V primeru zahteve
po pridobitvi višje izobrazbe bo
sindikat zahteval izpolnitev pogojev
za študij za vse tiste zaposlene s
srednjo izobrazbo, ki si bodo morali
pridobiti visoko izobrazbo, da bodo
obdržali dosedanje delovno mesto.
V smislu reorganizacije je dopustna
tudi razmejitev del in nalog na istem
delovnem mestu, nikakor pa se ne
bomo strinjali s prerazporeditvijo

srednjih na manj vrednotena delovna
mesta.
V skladu z rešitvami stroke in
ministrstva si bo SDZNS prizadeval za
pravično vrednotenje dela vseh v ZN v
okviru zakonitih možnosti.
3. Srednje ali dolgoročne rešitve in
usmeritve na področju izobraževanja v
zdravstveni in babiški negi so po mnenju
sindikata domena stroke, Ministrstva
za zdravje, obeh šolskih ministrstev ter
izobraževalnih ustanov. Odločitve stroke
bodo morala v celoti podpreti vsa pristojna
ministrstva in izobraževalne ustanove,
trg dela pa mora opredeliti potrebe po
zaposlenih, tako po kvalifikacijski strukturi
kot tudi po številu. Podlaga za določanje
normativov so kadrovski normativi, sprejeti
na Razširjenem strokovnem kolegiju za
zdravstveno nego (2005) ter dokument
Opredelitev normativov in obsega dela
v ZN na primarnem, sekundarnem in
terciarnem nivoju zdravstvenega varstva
(delovni skupini pod okriljem zbornice
in Ministrstva za zdravje sta ju zaključili
konec lanskega leta; predstavili smo
ju ministru za zdravje, ki ju je podprl in
sta pripravljena za javno obravnavo).
SDZNS bo budno spremljal dogajanja v
zdravstveni in babiški negi v zdravstvenih
in socialno-varstvenih ustanovah ter z
vsemi sredstvi, ki so na voljo sindikatu,
zagovarjal pravice zaposlenih v ZN.
Sestanek štirih sindikatov zdravstva
in socialnega varstva z ministrom za
delo, družino in socialne zadeve, dr.
Ivanom Svetlikom, je bil 25. februarja.
Sestanek je bil namenjen razpravi o
odprtih vprašanjih in težavah, s katerimi
se soočamo zaposleni v zdravstvu
in socialnem varstvu. Predstavnici
SDZNS sta na sestanku izpostavili, da
na področju zdravstva in zakonodaje
standardi in pravila niso opredeljeni tako
dobro kot na socialnem področju, vendar
je tudi na slednjem potrebna marsikatera
posodobitev. Opažamo, da se povečuje
število
zahtevnejših
uporabnikov
storitev. Izpostavljena je bila tudi težava
negovalnih bolnišnic, kjer prihaja do večje
obremenitve zaposlenih. Predlagane so
bile spremembe kadrovske strukture
s povečanjem števila zaposlenih
in dvigom izobrazbene ravni. Te
spremembe bi bilo treba vključiti tudi
v nacionalne poklicne kvalifikacije za
bolničarje, oskrbovalke,
medicinske
sestre. Opozorili smo tudi na velike razlike

v zavodih med navedenimi poklici in na
nepripravljenost vodstva, da bi zapolnilo
prosta delovna mesta. Izpostavili smo
kršitve pri prevedbi plačnega sistema
ter opozorili, da bomo oporekali
zmanjševanju števila zaposlenih v javnem
sektorju (»-2%«), razen v delu, kjer res ne
bo šlo drugače.
Na sestanku je bila izpostavljena tudi
velika preobremenjenost zaposlenih,
ki vodi v izgorevanje, težava je tudi
organizacija delovnega časa, zlasti pa nov
plačni sistem. Predlagano je bilo še, da bi
ministrstvo sindikatom vnaprej poslalo
predloge novih zakonov in pravilnikov,
da bi socialni dialog učinkoviteje tekel.
Minister dr. Svetlik je izpostavil več vlog
MDDSZ, pri katerih vidi možnosti za
sodelovanje s sindikati:
1.Regulativna
Ta je primarnega pomena: priprava
zakonov in podzakonskih aktov, trenutno
je v pripravi kar nekaj zakonov; z gradivi
se bomo sindikati lahko seznanili v času
priprave.
2. Upravljavska
Na MDDSZ je bil ustanovljen Kadrovsko
akreditacijski svet (KAS), ki bo zagotavljal
strokoven pristop pri imenovanju
predstavnikov v organe zavodov, ki
spadajo pod okrilje MDDSZ. Ministrstvo
bo odprto za predloge sindikatov.
3. Nadzorna
Pri tej je vloga sindikatov nepogrešljiva,
MDDSZ sicer lahko v določeni meri
posega preko Inšpektorata RS za delo.
Ob koncu sestanka je naš sindikat
izpostavil, da se delovni čas dejansko
prilagaja potrebam uporabnikov, povečan
nadzor pa vodi, med drugim, tudi v
zapiranje oddelkov. Predstavili smo
primer dobre prakse iz preteklosti, takrat
je zadoščal že samo poziv ministra v
pisni obliki vsem direktorjem socialnovarstvenih zavodov, naj spoštujejo
kolektivno pogodbo. Ministrov poziv je
imel dobre učinke. Ob koncu sestanka
je bil soglasno sprejet sklep, da se bo
minister pogovarjal ločeno s predstavniki
sindikatov o zadevah specifičnega
značaja, o skupni problematiki pa z
vsemi skupaj, da bodo imeli Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve ter
reprezentativni sindikati enoten pogled.
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo
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Kulinarični kotiček
RIŽOTA Z ZELENIMI BELUŠI IN ŠPINAČO

ČEMAŽEVA OMLETA Z BELUŠI IN PARADIŽNIKOM

Sestavine:
250 g riža
1 kg zelenih belušev
300 g mlade špinače
2 veliki čebuli
4 žlice olivnega olja
80 g masla
80 g parmezana
0,8 dl zelo suhega vermuta
šopek peteršilja
4 stroki česna
sol, beli poper v zrnju

Sestavine za omleto:
4 jajca
4 žlice moke
2 žlici čemaževega pesta
60 g parmezana
2 dl mleka
40 g masla
sol, poper

Priprava:
Beluše
očistimo,
vršičke porežemo,
stebla pa narežemo
na debelejša kolesca. Olesenele dele
in olupke prihranimo
in jih v 1,25 l vode
zavremo, posolimo
in počasi kuhamo
20 minut. Potem zelenjavo s penovko
poberemo iz vode in vanjo vržemo narezane beluše ter
jih približno 2 minuti blanširamo. Beluše s penovko poberemo iz zavrelice, oprhamo s hladno vodo, v zavrelico
pa stresemo beluševe vršičke in očiščeno špinačo, blanširamo 1 minuto, nato s penovko predenemo v ledeno
hladno vodo. Nazadnje oboje odcedimo. Zavrelico prihranimo za zalivanje rižote. Čebulo in česen olupimo in
drobno sesekljamo. V posodi segrejemo olivno olje, 50 g
masla in na njem nekaj minut pražimo čebulo, tako, da
se zmehča. Praženi čebuli dodamo sesekljan česen in
oboje pražimo še nekaj minut, dodamo riž, ki ga med mešanjem posteklenimo. Temperaturo zvišamo, riž zalijemo
z vermutom (lahko ga nadomestimo z belimi vinom) in
med mešanjem pražimo, da se vkuha. Nato temperaturo
spet znižamo, riž pa postopoma zalivamo z vročo beluševo zavrelico. Riž počasi kuhamo še 10 minut, nato mu
dodamo blanširana kolesca belušev in med postopnim
prilivanjem zavrelice vse skupaj kuhamo še 5 minut. Tik
pred koncem kuhanja rižu primešamo beluševe vršičke,
špinačo, dodamo preostalo maslo, nastrgan parmezan,
sesekljan peteršilj, sol in poper po potrebi, pokrijemo in
pustimo stati 2 do 3 minute, da riž vpije tekočino.

Za belušev nadev:
8 – 10 belih belušev
30 g masla
2 žlički sladkorja
sol
Za omako:
2 paradižnika
2 žlici čemaževega
pesta
1 žlica olja
Priprava:
V posodi za kuhanje
belušev zavremo 2
litra vode, maslo, sladkor in sol ter v njej počasi kuhamo
očiščene beluše. Paradižnika očistimo in razpolovimo,
razsemenimo in zrežemo na drobne kockice. Stresemo
jih v skodelico in zmešamo s čemaževim pestom in soljo.
Omako po potrebi razredčimo z oljem in žlico vode. Vse
sestavine za omleto, razen popra in soli, blago razžvrkljamo. Na penasto segreto maslo v ponvi najprej zlijemo
polovico jajčne zmesi. Ko se po robovih začne strjevati,
zmes z vilicami potiskamo proti sredini, od koder se tekoči del hkrati steka prosti robu. Ko je omleta spodaj zlato
rjavo zapečena, zgoraj pa še nekoliko tekoča, jo začinimo s soljo in poprom, odstavimo in obložimo s polovico
belušev. Na enak način pripravimo tudi drugo omleto.
Obe prepognemo in serviramo s pripravljeno omako iz
paradižnika in čemaževega pesta.
Čemažev pesto lahko pripravimo tudi doma, tako da 2
žlici pinjol počasi zlato rumeno prepražimo v suhi ponvi.
V možnarju nato po vrsti in ločeno stremo prepražene
pinjole, bazilikine lističe (manjšega šopka) in čemaževe
liste (125 g). Strte sestavine sproti stresamo v skodelico,
premešamo, primešamo še 2 žlici naribanega parmezana in toliko ekstra deviškega olivnega olja, da dobimo
zelo gosto in gladko omako.
Vir: internet
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21. Nagradna križanka

Nagrada: torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami. Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna
križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na
ta naslov prispele do petka, 12. junija 2009. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 20. nagradne križanke v marčevskem Monitorju:
V uredništvo Monitorja smo prejeli 47 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: MISLI SO PROSTE CARIN.
Izžrebana nagrajenka je gospa Tjaša Ivenčnik z Oddelka za medicinsko rehabilitacijo.
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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NO

VO

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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