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Živimo v nemirnem času, ko prihajajoča recesija z nevidnimi tipalkami
prinaša v našo prihodnost tesnobna
občutja. Vse tisto, kar se nam je še
včeraj zdelo nemogoče, postaja danes resničnost. Podjetja odpuščajo
delavce, cene zvito naraščajo, država
posega nazaj v gospodarstvo, zunajparlamentarne stranke imajo v primežu celo slovensko politiko, bolniki diktirajo zdravnikom lastne diagnoze, in
še bi se kaj našlo. Je to narobe svet?
Ali pa le nova dejstva, ki zahtevajo od
nas nov način razmišljanja. Morda. Saj nam danes v zdravstvu sploh še ne
gre tako slabo, kriza se nas še ni resno dotaknila, drugače je v gospodarstvu.
Pričakovanja ljudi so presegla dane možnosti. Obstaja strah, da želenega ne
bomo mogli uresničili. Tisto, kar nam je včeraj pomenilo še izziv, vznemirljivo
pričakovanje, postaja danes standard in brezkompromisna zahteva. Nekoč
vrednote, so danes izgubile svoj pozitivni naboj, zaupanje v sistem, državo,
politiko, oblastnike je uplahnilo. Vsak sme soditi po svojih merilih, pa čeprav je
lahko v zmoti. Zato je potrebno zbrati pozitivno energijo naše biti ter na dobrih
materialnih osnovah, ki jih naša družba vendarle ima, poiskati pot naprej, se
zavedati naših odgovornosti do sveta, do sebe in do naših otrok ter verjeti v
prihodnost. Tega nam ne more vzeti nihče.

Uredniški odbor:
Marjan Ferjanc, Frančiška
Škrabl Močnik, Terezija
Pinter Kampoš, Hilda Maze,
Dušan Kragelj, Roman
Kampoš, Suzana Prezelj, Irena
Andrenšek-Ferkolj, Mateja
Manfreda Ibrič

Leto 2009 se je začelo drugače od predhodnih. Smo pred celo vrsto sistemskih sprememb, pričakujemo nov Zakon o zdravstvenem varstvu ter nov Zakon o zdravstvenem zavarovanju. Njuno sprejetje bo zahtevalo sprejetje novih
podzakonskih aktov. Ali bodo te spremembe ustrezen odgovor na dogajanje v
družbi in v zdravstvenem sistemu, še ne moremo soditi, namen pa je zagotovo
dober. Tudi naša pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje bo predvidoma sklenjena že v mesecu marcu. Tako bi končno že v začetku leta vedeli,
s kakšnimi sredstvi bomo letos poslovali in kakšen bo obseg programa, pa je
vendar prelepo, da bi lahko vsemu verjeli. Pričakujem spremembe sprememb
in pred nas bodo postavljene vedno nove naloge.
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Uvodnik

Vse to so razlogi, da višja stopnja previdnosti v letošnjem letu postaja nujnost.
Pričakujemo manjša finančna sredstva, kot smo jih prejeli preteklo leto. Zato
pa je pred nami nov izziv na organizacijskem področju in na področju obvladovanja stroškov, saj se zavedamo, da vseh neracionalnosti še vedno nismo
odpravili. Pri tem nam bo pomagala svetovalna institucija ITEO iz Ljubljane in
morda še kdo. Sam ocenjujem, da je pred nami zanimivo leto, polno sprememb
in priložnosti, ki jih moramo obogatiti z večjim medsebojnim sodelovanjem in
kolektivnim druženjem. Pomladanski čas je pravi čas, zato vas bom v kratkem
povabil na skupni pohod na Celjsko kočo, ki naj postane naše tradicionalno
pomladansko srečanje.
Hkrati pa ne pozabite na male radosti, ki jih v tem času prinašata dan žena in
materinski dan. Vsem sodelavkam čestitam ob teh praznikih in izražam spoštovanje do njihove vloge v družinskem življenju
.
Direktor
mag. Marjan Ferjanc
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TO JE SBC

Prvi v Sloveniji
V začetku letošnjega leta, natančneje 5. januarja, je bila na
spletni strani www.temos-worldwide.com objavljena novica. »Mreža TEMOS izreka dobrodošlico Splošni bolnišnici
Celje kot prvi certificirani Temosovi bolnišnici v Sloveniji.«
Po odpravi nekaterih pomanjkljivosti je namreč mreža TEMOS naši bolnišnici podelila certifikat in jo postavila ob bok
28 bolnišnicam, za katere v nemškem prostoru jamči, da
izpolnjujejo visoke standarde obravnave bolnikov.

nega vidika je partnerstvo v mreži, ki promovira certificirane
bolnišnice ter omogoča izmenjavo najboljših praks in modernih vodstvenih orodij, pomembna pridobitev.

Predstavitev prednosti, ki jih prinaša članstvo v mreži Temos
Novinarska konferenca

Članstvo v Temosu je tako prineslo nove priložnosti, hkrati
pa tudi izzive, kako te priložnosti čim bolje in celovito izkoristiti. Prvi oreh, ki ga bo treba streti, je prav gotovo vzpostavitev informacijske podpore, ki bo takšno sodelovanje v
mreži Temos omogočala.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Javna predaja certifikata
Sredi februarja sta v Slovenijo pripotovala direktorica projekta TEMOS, dr. Claudia Mika in njen sodelavec Andreas
Lanyi ter nam na novinarski konferenci tudi javno predala
certifikat mreže, drugi del obiska pa izkoristila za predstavitev mreže bolnišnici. Temos namreč svojim partnerjem
ponuja številne ugodnosti in storitve, ki pa postanejo uporabne ob aktivnem in polnem vključevanju vseh članov. To
so predvsem storitve telemedicine, ki bolnišnici omogočajo
izmenjavo specifičnih znanj, iskanje konzultacij in drugih
mnenj ter dodatno strokovno izobraževanje. Tudi s poslov-

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 17. aprila
2009.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Obisk ministra za zdravje
Boruta Miklavčiča
Predzadnji dan februarja je na delovni obisk v Splošno
bolnišnico Celje prišel minister za zdravje Borut Miklavčič.
Obisk, ki ga je izkoristil za predstavitev aktualne zdravstvene politike in predloga novega Zakona o zdravstveni dejavnosti, je v prvem delu posvetil pogovoru s strokovnim in
poslovnim vodstvom bolnišnice. Direktor in strokovna direktorica sta novemu ministru najprej predstavila bolnišnico,
njeno poslovanje in strateške usmeritve na strokovnem in
poslovnem področju.
Beseda je tako najprej stekla o načrtih v zvezi s projekti,
usmerjenimi v ureditev urgentnega centra, o angiološkem
centru, ki naj bi uresničil procesni pristop k angiološkemu
pacientu, o centru za zdravljenje možganske kapi, ki se
razvija na nevrološkem oddelku, o kemoterapiji, ki bi jo radi
uvedli v okviru internistične onkologije in pridobitvi statusa
kliničnosti za dejavnost kompleksne obravnave poškodb,
za kar si že nekaj časa neuspešno prizadevamo. Ministru
sta predstavila tudi težnjo po uvedbi robotsko asistirane kirurgije, ki bi lahko postala komparativna prednost celjske
bolnišnice na področju urologije, abdominalne kirurgije in
ginekologije. Seveda je bil velik del pozornosti posvečen
tudi predstavitvi projekta nadomestne novogradnje bolnišnice, ki za svojo uresničitev potrebuje nadaljnjo podporo
ministrstva za zdravje.

strani pa je prav tako odločen, da je treba spremeniti nekatera določila delovne zakonodaje, ki danes zdravnikom
v javnem zavodu onemogočajo popoldansko oziroma delo
izven rednega delovnega časa v matični ustanovi. Zaradi
tega prihaja do prehajanja zdravnikov med bolnišnicami, ki
so neugodne za oba, tako za zdravnika kot za bolnišnico.
Minister je med razpravo povedal, da si bo prizadeval za
potrebne spremembe zakonodaje, ki bodo pripeljale do
ustreznosti sklepanja podjemnih pogodb ali pogodb z zaposlenimi, ki imajo status s. p. Je pa hkrati na javne zavode
prevalil pripravo standardov oziroma opredelitve, kaj in koliko morajo zaposleni narediti v rednem delovnem času, da
bi nato lahko z njimi sklepali pogodbe za delo izven rednega
delovnega časa.
Za bolnišnico zelo zanimiva in strateško pomembna je
bila tudi razprava o načrtih za specializacijo bolnišnic in
razdelitev dela med njimi. Minister za zdravje predvideva
štiri različne tipe bolnišnic: negovalno, lokalno, regionalno
in univerzitetno klinično, ob tem pa se zaveda, da bodo
politični pritiski in razprave ob udejanjanju teh sprememb
zelo močni. V primeru bolnišnic, ki bodo z novo ureditvijo
izgubile svoj današnji status, pričakuje aktiviranje tako lokalne skupnosti kot tudi lokalne politike, ki bo naredila vse,
da bi ohranila vsaj sedanje stanje. Kljub temu namerava s
ciljem racionalnejše organiziranosti bolnišnic pri tej usmeritvi vztrajati.
Eno izmed odprtih vprašanj je ostala informatizacija slovenskega zdravstva oz. uvedba enotne informacijske platforme ali e-zdravja. Ob tem je minister vodstvo bolnišnice
pozval, naj samo začne z ustvarjanjem razmer za uvedbo
informacijskih povezav z ostalimi bolnišnicami, kar pa je ob
pomanjkanju usmeritev zelo tvegano. Neprave odločitve
lahko namreč kasneje pripeljejo do nekompatibilnosti bolnišnične in nacionalne informacijske platforme ter neugodnih
finančnih posledic.

Minister je predstavitvi bolnišnice pozorno prisluhnil
Razprava, ki jo je minister odprl v nadaljevanju, pa je bila
posvečena aktualnim problematikam na področju zdravstva. Prva, ki jo je izpostavil, je bila razprava o delu zdravnikov izven matične ustanove. Ob tem je minister poudaril,
da močno zagovarja stališče, da zdravniki, ki so zaposleni
v javnih zdravstvenih zavodih, naj ne bi delali v zasebnih
ambulantah. V teh oblikah namreč vidi možnosti za obvod
pacientov iz zasebnih ambulant do prednostne obravnave
v javnem zavodu in izognitvi čakalnim vrstam. Po drugi
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Posebna tema na tem področju pa je tudi zagotavljanje
varnosti prenosa podatkov, ki jo je zaradi določil Zakona o
varovanju osebnih podatkov treba zagotoviti.

Živahna razprava v drugem delu obiska

Po kratkem ogledu starega in novejšega dela bolnišnice
se je minister v drugem delu sestanka srečal še z direktorji
zdravstvenih ustanov ter zdravniki koncesionarji iz celjske
regije.
Zbrane je seznanil z napori ministrstva, da bi letos izvajalci
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije pogodbe
sklenili že na začetku leta. Vlada RS je tako že sprejela
splošni dogovor za leto 2009, ki predvideva za 6 milijonov
evrov večji obseg zdravstvenih programov kot v letu 2008,
zdaj pa tečejo področni dogovori.
Minister jim je spregovoril tudi o spremembah, ki jih je vnesel v predlog novega zakona o zdravstveni dejavnosti in
novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju. Spremembe slednjega bi Zavodu za zdra-

vstveno zavarovanje Slovenije dale večje možnosti za nadzor nad javnimi zavodi in koncesionarji ter njihovo porabo
javnih sredstev in nad zavarovanci ter njihovim upoštevanjem zdravniških navodil v času bolniškega staleža. Novi
nadzorni mehanizmi predvidevajo tudi sankcioniranje kršiteljev z denarnimi kaznimi. Poleg tega pa bi radi dosegli
tudi večjo ozaveščenost zdravnikov o stroškovnem vidiku
nepotrebnih zdravstvenih storitev in nepotrebnih napotitev
na višji nivo.
V spremenjenem zakonu o zdravstveni dejavnosti naj bi se
med drugim izenačili pogoji delovanja zdravstvenih domov
in zdravnikov koncesionarjev, opredelili pogoji za podelitev
koncesije na podlagi zdravstvene mreže, ki je v izdelavi.
Napovedane spremembe so bile še že omenjena specializacija bolnišnic, uvedba svobodnega zdravnika oz. zobozdravnika in še kaj. Minister je napovedal, da bosta oba
zakona kmalu v javni razpravi.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Napovedane
spremembe zakonodaje
V preteklih mesecih vse od imenovanja nove Vlade RS potekajo razprave
o ciljih in najprimernejših poteh zdravstvene reforme ter ustrezne organiziranosti primarnega in sekundarnega
zdravstvenega varstva. Tudi minister
za zdravje napoveduje številne novosti
na zdravstvenem področju in v javnosti
pogosto poudarja, da se v slovenski
zdravstveni zakonodaji po letu 1992,
ko je bil sprejet Zakon o zdravstveni
dejavnosti, ni veliko spremenilo, zato

so spremembe toliko bolj pomembne.
Ministrstvo naj bi pripravilo besedilo
novega Zakona o zdravstveni dejavnosti že prihodnji mesec, ko ga bodo
predstavili širši javnosti in izpeljali široko javno obravnavo. Zagotovili so možnost obravnave gradiva, na katerega
bomo lahko dali morebitne pripombe,
predloge in stališča. Pomembnejša
novost novega zakona naj bi bila sprememba bolnišnične mreže, predvsem
delitev dela med bolnišnicami, obve-

za koncesionarjev, da se povežejo z
javnim zdravstvenim zavodom, kar
bo omogočilo usklajevanje strokovnih
vprašanj in dežurstev ter jasna ločitev
javnega od zasebnega. Pomembna je
tudi napovedana sprememba Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, s katerim naj bi uvedli prispevek za zdravstveno varstvo tudi od
nagrad, sejnin in podjemnih pogodb.
Podrobnejše napovedane spremembe
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zakonodaje so določene v Normativnem delovnem programu Vlade RS za
leto 2009, ki ga je Vlada RS sprejela
decembra. Iz programa je razvidno, da
bo Ministrstvo za zdravje v letu 2009
pripravilo naslednje zakone:
1. Zakon o zdravstveni dejavnosti
(skrajni rok obravnave na Vladi RS:
25. 6. 2009, skrajni rok sprejema:
12. 11. 2009);
2. Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (skrajni
rok obravnave na Vladi RS: 20. 8.
2009, skrajni rok sprejema: 10. 1.
2010);
3. Zakon o zbirkah podatkov v zdravstvu (skrajni rok obravnave na
Vladi RS: 17. 12. 2009, skrajni rok
sprejema: 9. 5. 2010);
4. Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja (skrajni
rok obravnave na Vladi RS: 20. 8.
2009, skrajni rok sprejema: 10. 1.
2010).

25. 6. 2009, skrajni rok sprejema:
10. 9. 2009);
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (skrajni rok obravnave na Vladi RS: 17.
12. 2009, skrajni rok sprejema: 5.
3. 2010);
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena
za varnost in zdravje (skrajni rok
obravnave na Vladi RS: 17. 12.
2009, skrajni rok sprejema 10. 5.
2010).

V vladnem gradivu sta v programu dela
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve določena med ostalimi tudi
Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo ter Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona
o varnosti in zdravju pri delu, ki
posegata na področje zdravstvenega
varstva. Iz programa Ministrstva za
Navedeni so še:
javno upravo pa še Zakon o spremem1. Zakon o medicinskih pripomočkih bah in dopolnitvah Zakona o sistemu
(skrajni rok obravnave na Vladi RS: plač v javnem sektorju (skrajni rok

obravnave na Vladi RS 12. 3. 2009,
skrajni rok sprejema 1. 6. 2009), ki
je prav tako zelo pomemben za zaposlene v zdravstvu, saj ureja plačni
sistem zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih.
Vlada RS je določila pripravo skupaj
204 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora RS, od tega 7 v pristojnosti
Ministrstva za zdravje. Glede na zgoraj
določene roke za posamezne predpise
je očitno, da bo letošnje leto na zakonodajnem področju zelo zahtevno.
Zdravje in zdravstvene storitve so dobrine posebnega družbenega pomena,
zdravstveno varstvo pa je eden izmed
najbolj občutljivih družbenih sistemov.
Človek mora skrbeti za svoje zdravje
in kakovost življenja, dolžnost države
pa je, da zagotovi svojim prebivalcem
socialno in zdravstveno varnost. Ali bo
sprememba zdravstvene zakonodaje
pripomogla k pravičnejšemu, učinkovitejšemu in bolj odzivnemu zdravstvenemu sistemu, pa bo pokazal čas.
Andrejka Presker Hudernik,
univ. dipl. prav.
Pravna služba

ABC POSLOVANJA

Poslovanje Splošne
bolnišnice Celje v letu 2008
SB je poslovno leto 2008, tako kot tudi že leto 2007, zaključila s pozitivnim poslovnim izidom. Pozitivni finančni izid v
letu 2008 v višini 2.606.130 eur je bistveno ugodnejši kot
leta 2007 in predstavlja 3 % celotnega prihodka bolnišnice.
Kljub temu pa še vedno v celoti ne pokriva nakopičene kumulativne izgube SB Celje od leta 2000 dalje, ki je bila 3,4
mio eur. Pozitivni poslovni izid v letu 2008 pomeni, da je
večinski del nakopičene izgube pokrit, nepokritih je ostalo
še 833.239 eur.
Celotno poslovno leto 2008 je bilo v znamenju negotovosti v zvezi s pokritjem povečanih stroškov, ki jih je prinesla
uveljavitev novega plačnega sistema. Še dodatno negotovost so povzročala dolgotrajna pogajanja o osnovah za
sklepanje pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje.
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Glede na to je SB Celje Pogodbo za leto 2008 sklenila šele
v decembru 2008, ta pa je določala pogoje poslovanja že od
1. aprila 2008 dalje.
Pogodba 2008 je prinesla širitve programov tako v hospitalni kakor ambulantni dejavnosti. V letu 2008 smo v okviru
širitev programov pridobili finančna sredstva iz naslova novih zdravstvenih programov, ki jih je že v letu 2007 odobril
Zdravstveni svet (enota možganske kapi, kifoplastika, PTA,
remicade). Pridobili smo tudi določene širitve zaradi skrajševanja čakalnih dob, tako na hospitalni kakor ambulantni
dejavnosti. Konec leta smo ugotavljali, da vseh širitev ne
bomo uspeli realizirati, zato smo določene programe prestrukturirali tako, da smo se čim bolj približali zastavljenih
letnim planom. Tako smo glede plan v letu 2008 v celoti
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dosegli in tudi presegli program akutne obravnave (presegli smo program porodov in operacij endoprotez kolka ter
glede na merila tudi pridobili plačilo za presežek teh dveh
programov). Kljub prestrukturiranju programov pa pri določenih specialnostih nismo dosegli programa specialistične
ambulantne dejavnosti. V celoti tudi nismo realizirali programa neakutne obravnave, dosegli smo ga 95 %.
Vse leto 2008 smo se srečevali s kadrovsko problematiko,
ki jo povzroča nezadostno število zdravnikov specialistov
deficitarnih področij. Dodatno problematiko v bolnišnici pa
povzroča vedno večje število delavcev s krajšim delovnim
časom od polnega, povečevanje števila delavcev z invalidskimi ocenami ter velika fluktuacija zdravnikov specializantov. Glede na širitve programov so bile v letu 2008 nujne
tudi nekatere dodatne zaposlitve, ki jih narekujejo vedno
večje zahteve po uvajanju kakovosti. Vse skupaj je povzročilo, da je bilo 31. 12. 2008 v bolnišnici zaposlenih 1.709
delavcev (leto poprej 1.639 delavcev).
Leto 2008 je bilo v SB Celje izredno dinamično tudi na področju investicijske dejavnosti. Skupna vrednost investicijskih vlaganj je bila 7,5 mio eur. Večinski delež je predstavljala obsežna investicija, ki je vključevala sklop petih
projektov: izgradnjo novega oddelka za medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološkega oddelka, lekarne, uprave in
transformatorske postaje. Skupna ocenjena vrednost te investicije, ki jo je večinoma financiralo Ministrstvo za zdrav-

je je bila 5,5 mio eur. Investicijske aktivnosti v zvezi s to
obsežno naložbo so se začele že v letu 2007, zaključile pa
večinoma v letu 2008, dobavljena ni bila samo oprema za
oddelek za medicinsko rehabilitacijo in lekarno v vrednosti
okrog 740.000 eur.
Finančni načrt za leto 2008 je v letih 2008-2009 predvidel
obsežno zamenjavo zastarelih in dotrajanih medicinskih
aparatur v vrednosti 3 mio eur (CT, rentgeni, ultrazvoki,
oprema za intenzivne terapije). Dolgotrajni postopki so nabavo teh aparatur večinoma prestavili v leto 2009.
Sicer pa so vse leto 2008 potekale tudi aktivnosti za obsežen investicijski cikel v nadaljnje prostorsko posodabljanje
bolnišnice v okviru nadomestne novogradnje, ki naj bi po
predvidevanjih potekala do leta 2017.
Kljub pozitivnemu poslovanju v letu 2008 in optimističnemu
pogledu naprej s predvideno obsežno investicijo v novogradnjo, pa se v naši bolnišnici istočasno z ugotavljanjem zaključkov ob poslovnem letu 2008 pojavljajo dokaj temačne
napovedi za naprej. ZZZS glede na splošno gospodarsko
krizo in varčevalne ukrepe v letu 2009 znižuje cene zdravstvenih storitev za 2,5 %, kar pomeni, da pozitivnega presežka, ki smo ga ugotavljali v prvem odstavku tega teksta,
praktično ni več. To pa je samo prvi paket »varčevalnih«
ukrepov, ki nas je že neizogibno dosegel .
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

Spremembe v financiranju
zdravstvenih programov v letu 2009
Stalnica pri tematiki o financiranju bolnišnic in drugih zdravstvenih izvajalcev v preteklih letih in tudi v letu 2008 je bilo
sklepanje Pogodb ZZZS z veljavnostjo za nazaj, kar pomeni, da so pogoji poslovanja za tekoče leto postali znani bolj
ali manj v drugi polovici leta ali šele ob njegovem zaključku.
V letu 2009 pa ni tako. Vlada je pohitela s sprejetjem Splošnega dogovora 2009, ki je osnovni dokument, na osnovi
katerega se razdeljujejo finančna sredstva zdravstvene
blagajne. Splošni dogovor je bil s končno odločitvijo vlade
sprejet 19. februarja 2009, istočasno pa je ukinil t.i. področne dogovore, kjer so bila podrobno opredeljena merila za
posamezne skupine zdravstvenih izvajalcev (bolnišnice,
zdravstveni domovi …). Tako je Splošni dogovor dokument,
na osnovi katerega zaradi ukinitve področnega dogovora
za bolnišnice tudi SB Celje že začenja s sklepanjem nove
Pogodbe 2009, ki bo veljala od 1. 4. 2009 naprej, do 1. 4.
namreč velja še Pogodba 2008.
Tako bomo izvajalci za razliko od prejšnjih let že vnaprej
poznali obseg finančnih sredstev, s katerim razpolagamo v
poslovnem letu 2009. To pa je za nas ena redkih prednosti,
ki jih prinašajo merila v okviru novega Dogovora 2009. Pogoji poslovanja se namreč v večini segmentov zaostrujejo.

Poleg splošnega znižanja cen storitev za 2,5 % se ukinja
ločeno zaračunavanje dragih laboratorijskih storitev, predvideva se drugačen način zaračunavanja operacij sive mrene
(ugodnejši za ZZZS), predvidene so stroge kazni za napačno zaračunavanje storitev.
Spremembe se uveljavljajo tudi na področju akutne obravnave. Bolnišnicam se za 20 % znižujejo obsegi naslednjih
programov: endoproteze kolka, operacije kile, operacije
ožilja – krčne žile ter operacije karpalnega kanala. Za te
programe se nato izvedejo nacionalni razpisi, po katerih bo
programe pridobil najugodnejši ponudnik.
Sicer pa se na področju akutne obravnave v letu 2009 uveljavlja nov model financiranja v smislu t.i. enotne slovenske
cene uteži. Sama metodologija izračuna enotne slovenske
uteži je pripeljala do tega, da se je cena uteži znižala. Nov
model je za SB Celje neugoden, saj jo postavlja v položaj,
ki kaže, da je akutna obravnava SB Celje previsoko financirana in se glede na to za nas v naslednjih treh letih predvideva zmanjševanje finančnih sredstev.
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko
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Evropska sredstva -

dobrodošla in
želena oblika sofinanciranja projektov

Glede na trenutno situacijo v državi je financiranje iz sredstev EU vsekakor zelo zaželena in dobrodošla oblika. Vendar smo kljub potrebam še vedno neuspešni pri črpanju
sredstev. Vlada in ministri so mnenja, da vzrok tiči v postopkih, ki so prezapleteni in zastavljeni preveč togo, poleg
tega ni možnosti prelivanja teh sredstev med posameznimi
resorji. Zato so v letošnjem letu predvidene določene spremembe.

Aktivnosti v letu 2008

V letu 2008 smo zaradi prepočasnega odziva na določene
razpise in tudi zaradi nezainteresiranosti zamudili kar nekaj
razpisov tako znanstvenega kot tudi okoljskega ter izobraževalnega značaja. Res je, da je možnost prijave na razpise
selekcionirana zaradi lastništva naše organizacije, saj bi bilo
za vse veliko bolj preprosto, če bi bila bolnišnica v občinski in
ne v državni lasti. Na ta način so izpadli vsi razpisi, ki potekajo
preko strukturnih skladov in so zastopani regijsko.

V letu 2008 smo se lotili projektov, predstavljenih v spodnji tabeli.
Ime projekta

Tema

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s
promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2008

Sofinanciranje mednarodnega
znanstvenega sodelovanja

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov
Usposabljanje na delovnem mestu za leto
2007/2008

Usposabljanje na delovnem
mestu

Javni Razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in različnimi državami v letih
2008 in 2009

Različni raziskovalci iz tujine,
sodelujejo v projektu in bivajo 3-6
mesecev v SLO

Javni razpisi s področja zdravja

Sofinanciranje programov
varovanja in krepitve zdravja v
letu 2008

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih
sestankov v letu 2008

Sofinanciranje znanstvenih
sestankov v letu 2008

Javni razpis za sofinanciranje projektov za
promocijo zdravja v letu 2008

Sofinanciranje promocije zdravja,
zdravega načina življenja in bolj
kakovostnega življenja z boleznijo

Norveški sklad in EGP mehanizem

7 okvirni program
Javni razpis za sofinanciranje nakupa tuje
znanstvene literature in baz podatkov v letu 2008
Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih
znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2009

Sodelovanje, raziskave, človeški
viri
Sofinanciranje nakupa tuje
znanstvene literature in baz
podatkov v letu 2008
Sofinanciranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine v letu 2009
Sofinanciranje izdajanja domačih
znanstvenih periodičnih publikacij
v letu 2009

Spodbujanje zaposlovanja pri neprofitnih
delodajalcih 2008

Zaposlovanje težje zaposljivih

Štipendijska shema Savinjske regije

Štipendiranje

Vseživljenjsko učenje

Mobilnost kadra in sofinanciranje
predavateljev

Individualna mobilnost

Mobilnost kadra - krajše
izobraževanje v tujini

Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje
novim mladim raziskovalcem v letu 2009 in Javni
razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov
v letu 2009

Predlog kandidatov za mentorje
in izbor mladih raziskovalcev v
letu 2009

PK – poslovodni kolegij
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Okoljski projekt - pralnica

Št. odzivov
Prepozno

NE s strani PK (slabe izkušnje v preteklosti)

Ni odzivov
Le en razpis - PK se je odločil, da na razpisu ne bomo
sodelovali
Šola kirurških tehnik, Travmatološki oddelek
(projekt končan; sredstva nakazana)
Vrednost celotnega projekta: 16.400 €
Vrednost pridobljenih sredstev: 2.640 € (zbornik)
Sodelovali na razpisu z dvema projektoma, dobili oba, vendar
ju nismo izvedli zaradi nezadostnega financiranja
Vrednost celotnega projekta: 24.000 €
Vrednost pridobljenih sredstev: 7.000 €
(Do razlike v vrednosti je prišlo zaradi stroškov dela, ki jih na
ZZZS ne upoštevajo)
Uspešna prijava na razpis - razpis zavrnjen s strani Bruslja - ni
dovolj okoljske problematike
Vrednost celotnega projekta: 806.192 €
Vrednost pridobljenih sredstev: 0
Se izvaja (usklajevanje mednarodne udeležbe in podrobna
določitev ciljev in mejnikov)
Osteoporotični zlomi hrbtenice
Realizirala Janja Korošec
Vrednost celotnega projekta in količina pridobljenih sredstev:
nimam informacij
Ni odzivov
Travmatološki oddelek
Uspešna prijava - zaposlitev 5 ljudi v kuhinji in pralnici za leto
dni.
Vrednost celotnega projekta: 37.500€
Vrednost pridobljenih sredstev: 37.500€
Začetek in nadaljevanje štipendij za leto 2007/2008 in
2008/2009
Vrednost celotnega projekta: 34.305,33€
Vrednost pridobljenih sredstev: 34.305,33€
Dve prijavi, ena uspešna, druga neuspešna - povrnitev
določenega dela stroškov.
Vrednost celotnega projekta: povrnitev potnih stroškov
Vrednost pridobljenih sredstev: povrnitev potnih stroškov
Samo za aktivne udeležence, nismo izpolnjevali kriterijev
(pasivni)
Odločitev, da s prijavo ne bomo nadaljevali

Splošna bolnišnica Celje
Iz tabele je razvidno, da se določenih razpisov nismo lotili
pravočasno oz. da nekako nismo pokazali dovolj velike zainteresiranosti, da bi se nanje sploh odzvali. Eden izmed
razlogov, zakaj v letu 2008 nismo pridobili zadostne količine
denarja iz EU, tiči tudi na plečih naše države, ki je razpise
samo napovedovala, ni pa jih tudi izvajala. Tako ni prišlo do
obljubljenih razpisov na področju Ministrstva za zdravje, v
enaki meri je zatajilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor.
Aktivnosti v letu 2009
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje ter Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo so v letu 2009 napovedali spodaj naštete vire pridobivanja sredstev oz. sofinanciranja. Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ) bo
v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 določena sredstva namenilo za energetsko sanacijo in trajnostno gradnjo stavb. Prav
tako je MZ z vsebinami vključeno v Operativni program
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 in s tem v
Evropski socialni sklad. Ključni cilji Operativnega programa
so skladni z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem
za obdobje 2007-2013 in se nanašajo na zagotavljanje večje zaposlenosti, kakovosti življenja, večje socialne vključenosti ranljivih skupin ter zmanjševanje regionalnih razlik, in
sicer z vlaganjem v razvoj človeških potencialov.
V letu 2009 je predvidena sprememba Operativnega programa, s katero bo denar iz Regijske sheme prenesen na
raven države. Tako bo prišlo do sprostitve denarja iz kohezijskih skladov, kjer se je v preteklem obdobju zadrževal
denar v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij«. Tako bo
omogočeno večje črpanje sredstev na področju zdravstva
in sorodnih dejavnosti.
V letu 2009 so ministrstva (MZ, MVTZ, MOP) najavila naslednje razpise:
a) Sofinanciranje programa izgradnje urgentnih centrov in
urgentnih oddelkov v bolnišnicah.
b) Javni razpis ali program za sofinanciranje projektov
energetske sanacije stavb javnih zavodov ter učinkovito rabo električne energije v javnih zavodih, kjer bosta
zajeti trajnostna raba stavb ter energetska sanacija, in
sicer:
• energetska sanacija stavb (toplotna izolacija fasad,
toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken);
• novogradnja nizkoenergijskih stavb;
• gradnja pasivnih stavb;
• sanacija sistemov za ogrevanje;
• vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje;
• vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo
sanitarne tople vode;
• postavitev fotovoltaičnih sistemov za pridobitev električne energije iz sonca;

•

postavitev sistemov soproizvodnje električne energije in toplote.
c) Sofinanciranje izobraževanj za pridobitev naziva diplomirana medicinska sestra na fakulteti za zdravstvene
vede in visoki zdravstveni šoli, usposabljanje srednjega
managementa v javnih zdravstvenih zavodih ter pridobitev pedagoško andragoške izobrazbe za izvajanje
aktivnosti učnega zavoda.
V sodelovanju s pristojnimi službami trenutno potekata zbiranje in priprava dokumentacije, ki se nanaša na predvidoma razpisane projekte. Poleg zgoraj omenjenih pa potekajo
na evropski ravni še centralizirani razpisi, na katere se je
potrebno prijaviti v Bruslju. Gre večinoma za razpise razvojno-raziskovalnega programa, katerih raziskave so usmerjene na naslednja področja.:
• odkrivanje, diagnosticiranje in spreminjanje zdravljenja
pacienta;
• predvidevanje primernosti, varnosti in učinkovitosti terapij;
• inovativni terapevtski pristopi in posegi;
• translacijske raziskave na področju hudih bolezni: rak,
bolezni srca in ožilja, diabetes, redke bolezni, druge
kronične bolezni vključno z revmatičnimi obolenji, artritis in kostno-mišične bolezni;
• prenos rezultatov kliničnih raziskav v klinično prakso;
• boljše preprečevanje bolezni in boljša uporaba zdravil;
• ustrezna uporaba novih zdravil in tehnologij zdravljenja….
V naslednjem obdobju si želimo večje aktivnosti stroke in
PK-ja. Za uspešno sodelovanje in pridobivanje čim večjega
obsega sredstev je potrebno skupno delo vseh zaposlenih
v bolnišnici. Kako in kje poteka kakšen proces ter kakšni so
načrti izvajanja določenih sestankov in delavnic, so ključne
informacije … V tem duhu vas pozivam, da svoje načrte na
raziskovalnem in izobraževalnem področju oblikujete in jih
posredujete na spodnji e-naslov, saj le na ta način lahko
prepoznamo priložnost in poiščemo alternativno rešitev za
financiranje. S tesnejšim in preglednejšim sodelovanjem bo
pot do evropskega financiranja lažja in preprostejša.
Simona Čretnik, univ. dipl. ekon.
Služba za pridobivanje evropskih sredstev

VIC
ANGEL
“Moja žena je pravi angel.”
“Tudi moja je v nebesih. Že dve leti sem vdovec.”
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ITEO v Splošni bolnišnici Celje
Zaostrene razmere in dogajanje v
našem poslovnem okolju tudi javne
zavode že nekaj časa silijo v racionalizacijo poslovanja. V gospodarstvu je
to že dolgo znano, zadnja leta pa se
tudi bolnišnice vedno bolj zavedajo,
da obstajajo neizkoriščeni potenciali v
nezadostni usklajenosti procesov, predolgih pretočnih časih, ozkih grlih, ter
kakovosti in učinkovitosti posameznih
funkcij. S temeljito analizo je te potenciale mogoče prepoznati in s pomočjo
ustreznih izboljšav povečati učinkovitost in uspešnost.
Tudi v naši bolnišnici se trudimo uvesti izboljšave, zato že nekaj mesecev
tečejo aktivnosti za izboljšanje učinkovitosti in racionalizacijo procesov

na dveh ključnih področjih: v Centralnem operacijskem bloku in v Urgentnem centru. Ker so procesi zapleteni
in problemi večplastni, se je vodstvo
bolnišnice odločilo, da za pomoč pritegnemo ustrezne strokovnjake. Tako
smo februarja podpisali pogodbo o poslovnem sodelovanju s podjetjem ITEO
svetovanje. ITEO je slovensko podjetje za celovito svetovanje managementu na vseh področjih načrtovanja, organiziranja, usmerjanja in nadzorovanja
dejavnosti v podjetjih in drugih organizacijah. Njihovi pomembni referenci
sta tesno sodelovanje z organizacijo
ter prenos znanja in metodologije na
zaposlene, zato si od tega sodelovanja
obetamo veliko.

V naši bolnišnici bodo sodelavci ITEO
predvidoma v dobrih dveh mesecih
opravili celovito analizo procesov na
omenjenih dveh ključnih področjih. V
tem času lahko pričakujemo njihove
pogoste obiske na ključnih točkah in
pri odgovornih osebah. Če želimo, da
bo projekt uspešen, in da bomo dobili
rezultate, ki jih pričakujemo, moramo
biti pripravljeni na sodelovanje. Zato si
vzemimo čas, ponudimo svoje znanje,
izrazimo svoje poglede na procese in
predloge za izboljšave, saj bo le tako
sodelovanje uspešno in rezultati koristni.
Mag. Mateja Ibrić Manfreda,
univ. dipl. ekon.
Sektor za organizacijo,
informatiko in kakovost

Pet minut za kakovost
Obravnavanje procesov, ne zgolj posameznih opravil in funkcij, postaja v
zdravstvu vse bolj pomembna tema,
predvsem zato, ker se lastnik javnih
zavodov in tudi njihovi vodilni ter ostali zaposleni zavedajo, da je le jasen
proces osnova za večjo kakovost, prožnost, strokovnost in učinkovitost pri
delu. Opredelitev procesa je v teoriji
zelo jasna, vendar pa se v zdravstvu
še vedno navajamo nanjo. Podrobneje
smo o tem govorili v uvodnem članku
te stalne rubrike (Monitor št. 4, oktober
2008).
Vse opredelitve so enakovredne in zagovarjajo tezo, da je potrebno proces
gledati kot celoto, ne kot posamezno
funkcijo. Posamezen proces namreč
prehaja skozi več oddelkov in služb,
ima več aktivnosti, vanj je vključenih
mnogo posameznikov z različnimi znanji, veščinami, nalogami in odgovornostmi.
Proces v zdravstvu pomeni celoten postopek obravnave bolnika, od trenutka
njegovega vstopa v sistem zaradi določenega problema, do zaključka obravnave. Proces vključuje tako postopke
zdravstvene obravnave (aktivnosti s
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področja medicinske oskrbe, zdra- - Imenujemo procesno skupino, ki je
vstvene nege, laboratorija in drugih
sestavljena iz predstavnikov različservisnih dejavnosti), kot tudi poslovne
nih strok. Na ta način si zagotovimo
aktivnosti (nabava, obračunavanje storazlične poglede na problematiko in
ritev …).
večje možnosti novih predlogov in
Če omenim nekaj primerov procesov v
idej.
bolnišnici:
- Meje procesa; zelo pomembno je,
• proces vodenja,
da gledamo dovolj široko, da vidimo
• proces bolnišnične obravnave,
dejanski začetek in konec proce• proces ambulantne obravnave,
sa (ne glejmo le v okviru lastnega
• proces nabave,
oddelka ali posamezne naloge, po• proces oskrbe s tekstilom,
gosto segajo meje procesa preko
• proces vzdrževanja ...
meja oddelkov). Obseg procesa je
Zelo pomembno je, da se zavedamo
potrebno opredeliti tako, da bo po
in upoštevamo, da proces izvajajo ljueni strani dovolj širok, da bo obsegal
dje, da brez ljudi proces ni mogoč in
dejanski izvor problema, po drugi
da imajo ti svoje lastnosti, vrednote,
strani pa dovolj usmerjen, da ne bi
čustva.
zaradi preširokega konteksta obravnave spregledali dejanskega probleKako začnemo proces?
ma.
Vsaka organizacija določi, kateri pro- - Vhodi in izhodi; kaj predstavlja
cesi bodo dokumentirani, in pri tem
vhod v proces (pacient, vhodni maupošteva ustrezno regulativo, naravo
teriali – vzorci v laboratorijih, ipd.) in
njenih aktivnosti in njeno celotno strakaj izhod (ozdravljen pacient, zakljutegijo.
čen laboratorijski izvid, nenazadnje
obrok hrane v jedilnici ...)
Popis procesa začnemo po korakih:
- Aktivnosti; že zgoraj smo zapisali,
- Opredelimo proces, ki ga želimo
da lahko meje procesa segajo predokumentirati in optimirati.
ko meja oddelkov, zato se tudi po-
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samezne aktivnosti lahko odvijajo
v različnih organizacijskih enotah.
Aktivnosti razporedimo v logično
sosledje, določimo vhode in izhode
ter postopek, po katerem se morajo
aktivnosti opravljati.
- Nosilci (izvajalci nalog), ki te aktivnosti izvajajo (zdravstveno osebje,
vsi ostali sodelujoči).
- Dokumentacija – vhodna, izhodna;
gre za dokumente, ki spremljajo posamezne aktivnosti v procesu in se
pojavljajo bodisi kot vhodni, izhodni
ali oboje (npr. napotnica, izvid, naročilnica, izdajnica, pravilniki ...).
- Imenujemo vodjo procesa (imenujemo ga lahko tudi nosilec / lastnik
procesa). To so lahko vodje posameznih organizacijskih enot, ki so
dodatno zadolženi za koordinacijo
aktivnosti v procesu, lahko pa so to
osebe, ki so imenovane za vodenje
določenih procesov v organizaciji.
Vodje procesov opravljajo naslednje
aktivnosti:
- planirajo vire, cilje in aktivnosti,
- koordinirajo izvedbene aktivnosti,
- nadzorujejo izvedbo,
- analizirajo in ukrepajo v primeru
odmika od zastavljenih ciljev,
- opravljajo meritve procesov in poročajo na višjo raven vodenja.

Vodja je odgovoren za proces, to pomeni, da zagotavlja potrebne postopke
in navodila za aktivnosti v procesih,
skrbi za kompetentnost ljudi, ki proces
izvajajo in ostale vire, skratka nosi odgovornost za učinkovitost procesa.
Proces nato natančneje dokumentiramo skladno z navodili, ki jih odgovorna oseba v organizaciji pripravi v
ta namen. Pomembno je, da opišemo
proces tako, kot ga dejansko izvajamo,
in ne tako, kot naj bi izgledal. Pozorni
smo tudi na možnost sočasnega izvajanja nekaterih aktivnosti.
Pri procesu natančno opišemo glavne naloge (aktivnosti), ki potekajo od
vhoda (material, pacient, informacije,
finančni viri …) do izhoda (opravljena
storitev). Sam standard je v tem delu
ohlapen in od nas ne zahteva oblike,
obsega ali stopnje natančnosti zapisa procesa. Pomembno je le to, da je
proces zapisan na način, ki je za uporabnika nedvoumen in razumljiv, ter da
poteka skladno z zapisanim. Odvisno
od tega, kako natančno želimo imeti
opredeljeno dokumentacijo, pa je lahko
zapisan le do ravni navedbe zaporedja
aktivnosti s kratkim/grobim opisom ali
pa do ravni delovnega mesta, delavca
na delovnem mestu, delovnih postop-

kov, ki jih mora delavec opraviti, ter
popisom dokumentov, s katerimi se
srečujejo zaposleni v procesu dela.
Ljudje se načeloma dobro odzovejo na
grafične predstavitve, slike, ipd., zato
običajno izdelamo tudi diagram procesa, na katerem z določenimi grafičnimi
simboli za posamezne aktivnosti narišemo proces. Slika nas namreč veliko
bolj učinkovito informira o procesu, kot
samo opisovanje. Pri tem nam uporaba
ustreznega računalniškega programa
olajša delo.
Na koncu je nujno še preverjanje vseh
zapisanih aktivnosti, kjer se vprašamo,
ali smo res zapisali vse aktivnosti v procesu, ali so zapisane pravilno in zapis
po potrebi dopolnimo.
Dokumentiran proces je lažje upravljati, nadzorovati in izboljševati ter tako
doseči njegovo večjo učinkovitost.
Praktični primer zapisa in grafično
predstavitev procesa vam bomo predstavili v naslednji številki.
Mateja Agrež, VMS, dipl. ekon. (UN)
Mag. Mateja Manfreda Ibrić,
univ. dipl. ekon.
Sektor za organizacijo,
informatiko in kakovost

Izjava o oceni notranjega
nadzora javnih financ 2008
Zakonodajalec je v letu 2006 za uporabnike javnih sredstev
predpisal obveznost rednega letnega poročanja o notranjem nadzoru. Notranji nadzor sestavljajo trije elementi:
- finančno načrtovanje,
- notranje kontrole in
- notranja revizija.
Za vzpostavitev in nadziranje delovanja notranjega nadzora
v bolnišnici je odgovorno poslovodstvo organizacije. Ocenjevanje notranjega nadzora pa po pooblastilu direktorja
opravljajo notranji revizorji. V skladu s predpisi so javne
bolnišnice dolžne podati izjavo o oceni notranjega nadzora
javnih financ (Izjava), ki je v končni fazi tudi predpisan sestavni del letnega poročila bolnišnice.
Izjava se nanaša na celotno poslovanje bolnišnice in temelji
na treh izhodiščih. Prvo predstavljajo poročila o ugotovitvah

za področja, ki so jih v določenem poslovnem letu revidirali
notranji revizorji. Drugo sestavino predstavljajo poročila zunanjih nadzornih organizacij, ki so v določenem poslovnem
letu opravila nadzor v organizaciji (npr. Računsko sodišče
Republike Slovenije). Tretjo sestavino pa predstavljajo
rezultati samoocenitve, ki se opravi za tista poslovna področja organizacije, ki jih v določenem poslovnem letu niso
revidirali oz. pregledali zunanji nadzorniki. Samoocenitev
se opravi s pomočjo samoocenitvenega vprašalnika, ki je
sestavni del predpisane metodologije za pripravo Izjave.
Poleg zakonskih določil pa v bolnišnici pripisujemo izpolnjevanju samoocenitvenega vprašalnika še dodatni pomen.
Na ta način se izboljša tudi informiranost odgovornih nosilcev odločanja o tem, katere sisteme notranjega nadzora
morajo vzpostaviti v svoja poslovna okolja. Iz posameznih
vprašanj je namreč moč razbrati prav to. V mislih imamo

11

Splošna bolnišnica Celje
vprašanja o ciljni naravnanosti poslovanja, vprašanja, ki se
nanašajo na popise procesov dela z jasnimi opredelitvami
notranjih kontrol, vprašanja o sistemu poročanja in podobno. Pravzaprav so vsebinska področja vprašalnika primerljiva z osnovnimi elementi kakovosti in urejenosti poslovanja
ter poslovodenja nasploh. Prav to so vsebine, s katerimi
smo se srečevati tudi med izobraževanjem, ki je v bolnišnici
potekalo v preteklem letu.
V naši bolnišnici smo do sedaj opravili samoocenitev že tretjič zapovrstjo. Zaradi velike kompleksnosti bolnišnice lahko
z gotovostjo trdimo, da je samoocenitev zelo obsežen projekt. V projekt je vsako leto vključenih preko trideset ocenjevalcev, od katerih vsakdo opravi samoocenitev notranjega
nadzora za področje svojih pristojnosti. V vsakem letu so
bili izpolnjeni skoraj vsi vprašalniki, kar kaže na visoko stopnjo odgovornega ravnanja ocenjevalcev. Prav zato izračunana povprečna ocena za posamezno leto predstavlja
odločilno oceno notranjega nadzora, ki jo lahko posplošimo
na bolnišnico kot celoto.

Podatke samoocenitve vsako leto analiziramo. Rezultate
dosedanjih samoocenitev predstavljajo naslednji grafi:
Gibanje povpreène ocene NNJF

3,00
2,00
1,00
0,00

2006

2007

2008

Iz gornjega grafa je moč razbrati, da se povprečna ocena
notranjega nadzora v bolnišnici iz leta v leto izboljšuje. V
letu 2008 je presežena ocena 2, kar pomeni, da so elementi
notranjega nadzora vzpostavljeni na več kot 50 % poslovnih
področij bolnišnice. Skupna povprečna ocena pa skriva v
sebi povprečne ocene posameznih elementov notranjega
nadzora.

Prav te ocene prikazuje naslednji graf.
Primerjava ocen posameznih sestavin NNJF

2006
2007

Iz gornjih podatkov je moč razbrati, da je največji prispevek
k izboljšanju ocene na ravni bolnišnice v letu 2008 prispevala boljša ocena upravljanja s tveganji. V letu 2008 smo
namreč začeli sistematično urejati področje obvladovanja
tveganj. Izdelali smo metodologijo za obvladovanje poslovnih tveganj. V skladu z metodologijo smo izdelali register
tveganj za strateško raven odločanja in za posamezna področja, tudi za taktično raven.
Zanimiva je tudi naslednja primerjava, ki kaže ocene notranjega nadzora po elementih notranjega nadzora, ki so bili
ocenjevani po medicinskih področjih.
Gornji podatki kažejo, da so elementi notranjega nadzora,
ki so jih ocenjevali odgovorni nosilci na medicinskem področju, najbolje ocenjeni na skupnem medicinskem področju. To lahko pripišemo organizacijskim enotam, ki jih širše
okolje sili v uvajanje certificiranih sistemov kakovosti. To so
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zlasti organizacijske enote, ki opravljajo laboratorijsko diagnostiko in transfuziološko dejavnost. Neoperativno medicinsko področje nekoliko zaostaja tudi za operativnim. To
pripisujemo manjši odzivnosti na samoocenitev. Za organizacijske enote, ki do sedaj še nikoli niso izpolnile samoo-
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cenitvenega vprašalnika, smo namreč upoštevali, kot da
nimajo vzpostavljenih elementov notranjega nadzora. Tovrstnih primerov je bilo na neoperativnem področju več (3
organizacijske enote) kot na operativnem (1 organizacijska
enota). Prav to prispeva k razliki v oceni med neoperativnim
in operativnim medicinskim področjem.
Povzamemo lahko, da se povprečna ocena notranjega nadzora na ravni bolnišnice izboljšuje in prepričani smo, da se
bo tovrstni trend nadaljeval tudi v prihodnje.
Poleg ocenitve notranjega nadzora pa samoocenitveni
vprašalnik vsebuje tudi rubriko, kamor je potrebno zabeležiti
izboljšave v letu 2008 in tveganja, ki se jih sicer v bolnišnici
zavedamo, vendar menimo, da jih ne obvladujemo zadosti.
Med izboljšavami so bile navedene nabave nove opreme
za potrebe laboratorijske diagnostike, organizacijske izboljšave na posameznih področjih, izboljšave v posameznih
procesih dela zaradi kadrovskih okrepitev, vzpostavitev novih notranjih kontrol ter nadzornega mehanizma, izboljšanje

delovnega okolja zaposlenih, izboljšanja obvladovanja medicinskih tveganj, ki se zrcalijo v ugodnih trendih kazalnikov
kakovosti in še veliko več.
Prepoznana tveganja v letu 2008 se nanašajo predvsem
na pomanjkanje števila zaposlenih na večini poslovnih področij, neustrezno načrtovanje učinkovitejše izkoriščenosti
skupnih medicinskih prostorov, neustrezni in neprimerni
prostori za obravnavo urgentnega pacienta, zastarela oprema, neustrezna razmejitev pristojnosti, odsotnost enotnih
metodoloških usmeritev za zapis procesov (npr. kliničnih
poti), nepredvideni dogodki pri nemirnih in psihičnih bolnikih, problematika vezana na BIRPIS-21 in ostalo.
Iz seznama izboljšav lahko razberemo, da je za nami plodno leto. Prepoznana tveganja pa prepoznavamo kot priložnosti, ki jih bomo z ustreznimi ukrepi in medsebojnim
sodelovanjem uspešno obvladovali.
Mag. Irma Kovač, univ. dipl. ekon., org.
Služba za notranjo revizijo

MI, VI, ONI

Andrej Mlakar, dr. med.,

predstojnik
otroškega oddelka in koordinator pediatričnih strok
za abdominalno kirurgijo Kliničnega centra v Ljubljani, nato
pa je prišel v celjsko bolnišnico. Leta 1997 je začel specializacijo pediatrije in jo leta 2002 s specialističnim izpitom
zaključil. Kot specialist pediater je svojo poklicno pot do leta
2006 nadaljeval na otroškem oddelku naše bolnišnice, nato
pa kot zdravnik specialist pediatrije v Otroškem dispanzerju
Zdravstvenega doma Žalec, sprva kot zdravnik v javnem
zavodu, kasneje pa v zasebni družbi. Skozi ves ta čas je
ohranjal stik z otroškim oddelkom bolnišnice in stroko. Na
oddelku je namreč vseskozi opravljal dejavnost otroške nevrologije, kar je njegovo ožje delovno področje.

Andrej Mlakar
Andrej Mlakar je rojen Celjan. Po končani Srednji zdravstveni šoli Celje je študij nadaljeval na Medicinski fakulteti v Ljubljani in ga leta 1995 uspešno zaključil. V času študija je
bil pet mesecev zaposlen kot medicinski tehnik pripravnik v
Enoti intenzivne terapije Nevrološke klinike v Ljubljani. Prva
dva meseca sekundariata je opravljal na Kliničnem oddelku

1. Vodenje otroškega oddelka ste prevzeli v času, ko bo
v Ljubljani končno odprla vrata nova pediatrična klinika, za katero že nekaj časa poslušamo, da je prevelika
za populacijo, ki jo sedaj obravnava. Ali je po vašem
mnenju zaradi tega upravičen strah manjših bolnišnic,
da se bo del njihovega (in s tem tudi našega) programa
prenesel v Ljubljano?
Zelo sem vesel, da bo v kratkem zaživela nova Pediatrična
klinika v Ljubljani in bodo s tem tudi otroci s spremljevalci
prišli na vrsto za normalne bivalne razmere ob bolnišničnem
zdravljenju na najvišji, to je terciarni ravni. Poleg njih bodo
normalne razmere imeli tudi tam zaposleni kolegi pediatri
in drugi delavci. Tem seveda niso pomembni samo prostori
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kot taki, ampak tudi nove tehnologije, ki jim bodo dostopne.
Ob pričakovanju odprtja klinike sem tudi malo žalosten, da
se je tako zelo zavleklo.
Mislim, da trditve, da je klinika predimenzionirana, ne držijo. Nasprotno, bojim se, da se bo tudi prostorska stiska po
otvoritvi preselila iz stare v novo hišo. Zna se zgoditi, da se
bodo nekateri otroški oddelki manjših bolnišnic v prihodnosti krčili. Vendar sem mnenja, da to ni odvisno od velikosti
nove Pediatrične klinike. Odvisno je predvsem od tega, če
bodo majhni otroški oddelki uspeli zagotoviti kadrovski potencial, ki bo dosledno sledil neprestano spreminjajočim se
diagnostičnim in terapevtskim doktrinam v pediatriji.
Otroški oddelek SB Celje ne sodi med majhne otroške oddelke. To mu trenutno zagotavljajo subspecialistična znanja
(alergologija, nefrologija, gastroenterologija, kardiologija....), ki jih zdravniki imamo, nabor diagnostičnih in terapevtskih metod, ki jih izvajamo sami, ali jih za naše bolnike
opravijo ustrezni oddelki bolnišnice ali zunanje ustanove.
Če bo, tako kot je trenutno, celotna bolnišnična klima pediatriji naklonjena, se za prihodnost ni treba bati. Naklonjena
klima pomeni, da se potrebnim spremembam na poti ovire
odpravijo namesto postavijo. Spremembe so nujno dejstvo,
vendar pa ne smejo biti same sebi namen, ampak dobro
premišljene in dogovorjene.
2. Novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je spremljevalcem bolnih otrok na
stežaj odprla vrata otroških oddelkov. Kaj pa to pomeni
za oddelek in delo na njem?
Novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, ki je z začetkom leta 2009 omogočila vsem

VIC
HVALA BOGU
Na divjem zahodu si je pridigar zaželel konja, da bo
z njim jahal po preriji in oznanjal krščansko vero.
Tako je odšel k konjarju in mu povedal svojo željo.
“Ravno pravo kljuse imam za vas!” se je razveselil
nove stranke. “Imam kljuse, ki prične teči, ko rečeš
“Hvala Bogu!” in ustavi se, ko rečeš “Amen!”.
Pridigar je kupil kljuse, ga zajahal in rekel:
“Hvala Bogu!” in kljuse je pričelo teči iz mesta.
Ko sta se bližala prepadu sredi pustinje je pridigar
pozabil, kako se kljuse zaustavi. Vlekel je vajeti
k sebi, toda nič ni pomagalo. Sprijaznil se je že z
usodo, da bosta zgrmela v prepad in je začel moliti,
na koncu molitve, dva metra pred prepadom pa je
rekel: “Amen!” in kljuse se je zaustavilo.
Z olajšanjem si je pridigar obrisal znoj in rekel:
“Hvala Bogu!”
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staršem otrok do petega leta starosti, ki so hospitalizirani,
brezplačno bivanje in prehrano v bolnišnici, je prinesla v
življenje in delo na oddelku spremembe. Pojavilo se je dodatno delo z zagotavljanjem primernih ležišč, počivalnikov
ali sedežev za starše. Dodatno je delo pri razdeljevanju
hrane in zadovoljevanje drugih potreb bivajočih staršev.
Vse to delo je pristalo na ramenih medicinskih sester ob njihovem nespremenjenem številu. Povečalo se je število ljudi
v bolniških sobah, katerih kvadratura pa se ni povečala, kar
predstavlja težave pri vzdrževanju primernih bivalnih razmer. V celoti so bivalne razmere takšne kot v hotelu precej
nizke kategorije. Zaradi tega se srečujemo z nezadovoljstvom vseh. Mislim pa, da se nezadovoljstvo s pričetkom
veljavnosti novele ni silno povečalo.
3. Že vrsto let v Splošni bolnišnici Celje obstaja ideja
o »otroški bolnišnici« oziroma o tem, da bi se vsi bolni
otroci zdravili na enem mestu. Ker ste tudi koordinator pediatičnih strok, nas zanima kakšno je o tem vaše
mnenje?
Ideja otroške bolnišnice bo v pomenu »vsi otroci bolj ali
manj na istem mestu« zaživela z izgradnjo novih prostorov. Ob kadrovski popolnitvi pediatrične službe v bolnišnici
si bom prizadeval, da otroška bolnišnica v pomenu »vsak
otrok, zdravljen v bolnišnici, ima tudi pediatra«, zaživi takoj.
To bo omogočilo prisotnost pediatra na vseh oddelkih, kjer
so otroci, ter na oddelkih z manj pediatri tudi njihovo nadomeščanje ob odsotnostih.
4. Kakšni pa so vaši načrti strokovnega razvoja oddelka, ki ga vodite?
Na otroškem oddelku je potrebno razvijati subspecialistična
znanja do te mere, da bo obravnava posamezne bolezni
potekala na enak način kot na Pediatrični kliniki v Ljubljani ali Kliničnem oddelku za pediatrijo Kliničnega centra v
Mariboru. Tako moramo navezati stik s subspecialističnimi
strokami na omenjenih klinikah do te mere, da bodo postale naše dejavnosti »dislocirane enote« njihovih služb.
To bo omogočilo, da bomo sledili razvoju stroke, da bomo
pod neprestanim nadzorom in preprečilo zastaranje našega
znanja.
5. Katere bodo vaše prednostne naloge v letošnjem
letu?
Izboljšati učinkovitost našega dela s tem, da posameznik
ne bo imel preveč nalog, ki jih mora opraviti hkrati. Vključiti
oddelek v pouk Pediatrije na Medicinski fakulteti v Mariboru.
Poroditi »otroško bolnišnico«.
6. Kateri je vaš življenjski moto?
Hiti počasi.

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
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Asist. Franci Vindišar, dr. med.,
predstojnik oddelka za skupne potrebe kirurgije

2. Prevzeli ste vodenje oddelka, ki obsega dve različni,
pa vendar močno povezani organizacijski enoti. S kakšno problematiko ste se srečali tako v eni kot v drugi
enoti?
V Centralni sterilizaciji je poglavitni problem predvsem zagotavljanje ustreznih materialnih možnosti, saj je za sodobno pripravljanje materialov in instrumentov potrebno zagotoviti tudi ustrezne naprave. Osebno pa sem moral vložiti
kar nekaj časa, da sem spoznal osnovne zakonitosti njihovega dela. V Centralnem operacijskem bloku je bil glavni
problem predvsem spoznavanje zakonitosti pri nabavljanju
številnih materialov in izpolnitev zahtev komisije TEMOSA,
ki nas je opozorila na nekaj sistemskih napak.
Franci Vindišar
Franci Vindišar se je rodil 24. 7. 1968 v Kranju, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Po opravljenih sprejemnih
izpitih na Medicinski fakulteti v Ljubljani in služenju vojaškega roka je leta 1988 pričel študij medicine in ga uspešno
končal leta 1994. Še istega leta se je preselil v Laško, kjer
živi še danes, in se zaposlil v Splošni bolnišnici Celje, najprej kot stažist in po spremembi sistema izobraževanja kot
sekundarij. Vse do januarja 1997 je čakal na specializacijo
splošne kirurgije. Dobil jo je na Otroškem oddelku kirurških
strok in jo januarja 2001 s specialističnim izpitom zaključil.
Najprej se je zaposlil na matičnem oddelku, a je bil po dobrem mesecu zaradi potreb premeščen na oddelek za žilno
kirurgijo. Po pol leta se je vrnil na otroški oddelek kirurških
strok in se začel pod mentorstvom predstojnika Jožeta
Robide ukvarjati predvsem z zdravljenjem poškodovanih
otrok. Novi izzivi so ga junija 2004 zvabili na Travmatološki
oddelek, kjer je znanja in izkušnje pridobival še pri odraslih
poškodovancih. Danes sodeluje v ekipi travmatologov, tako
v rednem delu kot tudi v dežurstvih, še vedno pa enkrat
tedensko pomaga pri ambulantnem delu s poškodovanimi
otroki. Njegovo še nedokončano delo je podiplomski študij,
ki je plačal davek reševanju stanovanjskega problema.
1. Za vami je že nekaj mesecev predstojništva na Oddelku za skupne potrebe kirurgije. Kako se vaše današnje videnje tega oddelka razlikuje od takrat, ko ste se
z njim srečevali zgolj kot zdravnik kirurg?
Današnje videnje obeh enot Oddelka za skupne potrebe
kirurgije je precej drugačno, saj šele sedaj spoznavam večplastnost dela, ki ga opravljajo zaposleni na obeh enotah.
Do trenutka, ko kirurg prime skalpel in prične operacijo, morajo zaposleni na obeh enotah opraviti številne postopke,
ki morajo teči brezhibno, da je zagotovljeno varno delo za
bolnike in zaposlene.

3. Kakšni pa so vaši načrti razvoja teh dveh enot?
V Centralni sterilizaciji smo že v postopku nabave pralne
linije, ki bo povečala zmogljivosti in hkrati razbremenila
zaposlene fizičnega dela. Želimo uvesti sistem sledljivosti,
saj je to predpogoj za učinkovito in varno delo, ter izpolniti pogoje, da bo v tej enoti lahko potekala priprava vseh
instrumentov in materialov, ki jih uporabljamo v bolnišnici,
saj bomo le s tem izpolnili zahtevane standarde na najvišji
ravni. V Centralnem operacijskem bloku bi želel zagotoviti
razmere za bolj učinkovito izrabo operacijskih dvoran, optimizirati materialne stroške in izpolniti pogoje za redno izobraževanje zaposlenih, saj so le-ti pomemben člen dela.
Obe enoti sta kot temelj hiše - ko je vse v redu, ga komaj
opazimo, če se zgodi majhna napaka, ima to lahko hude
posledice. Trudil se bom, da bo teh napak čim manj.
4. Katere bodo vaše prednostne naloge v letošnjem
letu?
V Centralni sterilizaciji bosta v letošnjem letu prednostni nalogi izboljšanje zmogljivosti ter uvedba standardnih postopkov pri pripravi instrumentov in materialov. V letošnjem letu
želim najprej izboljšati razmere v ambulantni operacijski
dvorani, tako v organizacijskem kot tudi materialnem pogledu. V Centralnem operacijskem bloku bi želel optimizirati
delo v vseh operacijskih dvoranah, seveda ob zagotavljanju
ustreznih delovnih razmer za vse zaposlene. Skupni projekt
bo tudi uvajanje novih pokrivnih materialov, saj bomo star
bombažni program zaradi zahtev stroke morali nadomestiti.
Pri svojem delu bi rad ohranil korekten odnos z vsemi zaposlenimi, saj je le to osnova skupnega uspeha, ki si ga vsi
želimo.
5. Kateri je vaš življenjski moto?
Do tja, do koder je vredno iti, ne vodi nobena bližnjica!
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

15

Splošna bolnišnica Celje

Mateja Grat, dr. med.,

predstojnica Oddelka za hematologijo in onkologijo

Mateja Grat
Mateja Grat je Medicinsko fakulteto v Ljubljani končala leta
1990, po opravljenem enoletnem stažu pa se je zaradi pomanjkanja delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje najprej
zaposlila v Zdravstvenem domu Šmarje. Kot splošna zdravnica je nadomeščala zdravnike po vsej regiji in spoznala
številne splošne ambulante. Maja 1994 se je ob prvi priložnosti vrnila v bolnišnico in sprejela zelo želeno specializacijo interne medicine, ki jo je s specialističnim izpitom
zaključila leta 1998. Tako kot na začetku svoje poklicne poti
tudi danes z enakim veseljem prihaja v službo, kjer svoje
delo zelo rada in z lahkoto opravlja. Predvsem najtežji bolniki so zanjo pravi strokovni izziv, uspešno zdravljenje pa
nagrada brez cene. Pri svojem delu je bolj klinično usmerjena in gradnja lastne kariere ni med njenimi prioritetami. Nov
izziv je našla tudi v lanskem povabilu k pedagoškemu delu s
študenti mariborske medicinske fakultete, ki ga je sprejela,
saj želi svoje znanje in vedenje deliti z bodočimi generacijami zdravnikov.
V prostem času sta življenjski slog in ljubezen Mateje Grat
planinarjenje in gore.
1. Oddelek, katerega vodenje ste prevzeli, se je razvil iz
Oddelka za sistemske in presnovne bolezni. Nam lahko malce podrobneje predstavite dejavnost, ki jo boste
izvajali?
Nov oddelek se strokovno ni razvil iz prej obstoječega, v
okviru katerega je delovala hematološka dejavnost (organizacijsko je šlo za samostojni hematološki odsek). Gre
za novo organizacijsko obliko, ki povezuje dve vsebinsko
sorodni strokovni področji.
Hematološka dejavnost bo obsegala diagnostiko in zdravljenje krvnih obolenj skladno z mednarodnimi smernicami
za bolnike naše regije. Bolnikov iz drugih regij zaenkrat ne
odklanjamo.
Na področju onkologije pa se ukvarjamo z diagnostiko ra-
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kavih bolezni, zdravljenjem zapletov po sistemskem zdravljenju in podpornim (paliativnim) zdravljenjem. Onkološka
dejavnost, ki jo želimo vzpostaviti, je mnogo bolj kompleksna. Oddelek bo izvajal program internistične onkologije.
Vodili bomo sistemsko zdravljenje pri najpogostejših vrstah
raka v skladu s strokovnimi in nacionalnimi programi. To je
samo del zdravljenja onkoloških bolnikov, ki jim želimo v
okviru multidisciplinarne obravnave zagotoviti usposobljen
tim strokovnjakov različnih področij. V okviru tima želimo vzpostaviti sodelovanje med internistom onkologom,
usmerjenim kirurgom, radiologom, patologom, anesteziologom, fiziatrom, kliničnim psihologom oziroma psihiatrom,
kliničnim dietetikom, kliničnim farmakologom ...
Ambulantno vodenje bolnikov bomo postopoma širili in
tako zagotavljali ustrezno strokovno obravnavo. V skladu
s smernicami in strokovno doktrino bomo uvajali vsa nova
zdravljenja.
Opravljamo naslednje storitve:
- prve in ponovne preglede z vodenjem bolnikov,
- laboratorijsko diagnostiko krvnih bolezni, motenj hemostaze,
- preiskave kostnega mozga: citološka, histološka, celični
imunski označevalci, citogenetika,
- usmerjena diagnostika rakavih bolezni z opredelitvijo tumorske spremembe in oceno zamejitve bolezni.
Oddelek deluje na lokaciji prejšnjega revmatološkega in
hematološkega odseka (interni A). Imamo 8 postelj, namenjenih hematološkim bolnikom, 2 onkološkim bolnikom, 6
pa dnevni bolnišnici. Ambulantna dejavnost poteka na polikliniki v ambulanti številka 1, ob ponedeljkih in petkih onkološka, ostale dni pa hematološka ambulanta.
2. Kako ocenjujete dostopnost do onkološkega zdravljenja za bolnika, ki ne živi v Ljubljani ali Mariboru?
Dostopnost do onkološkega zdravljenja je zagotovljena
enako vsem državljanom, vendar so bolniki izven centrov
zagotovo v slabšem položaju, saj jim oddaljenost prinaša
časovne »izgube« in druga bremena, ki lahko pomembno
vplivajo na kakovost in izid zdravljenja.
3. Del onkološke dejavnosti, predvsem kirurške, smo v
Celju opravljali že kar nekaj časa. Sedaj pa, močni civilni iniciativi navkljub, novih dodatnih programov za
internistično onkologijo kar ne uspemo pridobiti, vsaj v
večji meri ne. Kje vidite vzroke?
Vzroke je potrebno iskati v nekonstruktivnem sodelovanju
med stroko in politiko, neizdelanih nacionalnih programih,
neizdelanem omrežju, pomanjkanju časovno vezanih ciljev
in jasne stabilne zdravstvene politike.
4. Kakšen dolgoročni strokovni in organizacijski razvoj

Splošna bolnišnica Celje
oddelka ste začrtali?
Zagotoviti celostno zdravstveno storitev hematoonkološkim
bolnikom na vsaj enaki (ali boljši) ravni, kot jo trenutno nudijo Onkološki inštitut in oba klinična centra. Oblikovanje
dobrega strokovnega tima, ki bo kos novim izzivom. Stalna
skrb za dobre medsebojne odnose in zdravje osebja.
5. Katere bodo vaše prednostne naloge v letošnjem
letu?

Polno delovanje dnevne bolnišnice – zagotoviti prostore,
osebje, potrebno opremo ter povezati tim strokovnjakov, ki
se bo vključil v celostno obravnavo bolnika.
6. Kateri je vaš življenjski moto?
Spoštovati in najti sozvočje z naravo in ljudmi, s katerimi v
danem času sobivamo.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Nove glavne medicinske sestre
bolnišničnih oddelkov
Darja Ratajc, dipl. m. s.,

glavna medicinska sestra urgentnega centra

Glede na to, da z veseljem opravljam poklic diplomirane medicinske sestre, da imam željo po novih znanjih ter izzivih in
me veseli delo z ljudmi, sem se odločila, da sprejmem ponujeni izziv glavne medicinske sestre v Urgentnem centru.
Prizadevala si bom, da bomo pacientom in svojcem olajšali
prvi stik z bolnišnico, da bodo zaposleni v zdravstveni negi
obravnavali paciente strokovno, timsko, spoštljivo in prijazno, enako pa naj bi potekalo tudi sodelovanje med člani
negovalnega tima in ostalimi sodelavci. Svoje sodelavce
spoštujem in cenim, saj je delo v Urgentnem centru stresno
in poteka s hitrim tempom in nepredvidenimi situacijami.
Glede na to, da je večini ljudi zdravje največja vrednota, se
zavedam, da je dobro ali slabo mnenje pacientov in svojcev
o bolnišnici odvisno od obravnave ob sprejemu, še zlasti,
če je sprejem nujen.
Moja največja vrednota je družina, s katero aktivno preživimo ves prosti čas. Verjamem, da se »dobro z dobrim
vrača«, zato se trudim, da tako delujem na vseh področjih
življenja.
Darja Ratajc, dipl. m. s.

Darja Ratajc
V Splošni bolnišnici Celje sem se zaposlila l. 1990 na Oddelku za intenzivno interno medicino kot višja medicinska
sestra. Do leta 2001 sem opravljala naloge vodilne višje
medicinske sestre in leta 1995 opravila podiplomski tečaj
hospitalne higiene.
Zaradi novih izzivov in želje po novih znanjih sem leta 2001
sprejela delovno mesto higienika v Službi za zdravstveno
nego.
Leta 2003 sem pridobila izobrazbo diplomirane medicinske
sestre.
Od leta 2006 sem članica Komisije za opravljanje strokovnih izpitov pri predmetu Zdravstvena nega.

Valentina Fric, dipl. m. s.,

glavna medicinska sestra očesnega oddelka
Sem Valentina Fric, rojena 4. 6. 1969 v Slovenj Gradcu.
Srednjo zdravstveno šolo sem obiskovala v Celju, nato pa
nadaljevala šolanje na Višji šoli za zdravstvene delavce v
Ljubljani.
Študij sem končala leta 1991 in se istega leta zaposlila v
Splošni bolnišnici Celje na Oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo. Na omenjenem oddelku sem
bila zaposlena do leta 2002.
V tem času sem ob delu končala študij na Visoki zdravstveni šoli v Mariboru. Leta 2002 sem se zaposlila na Očesnem
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oddelku Splošne bolnišnice Celje kot inštrumentarka v očesni operacijski sobi.

bljani, smer zdravstvena nega, in leta 1996 diplomirala na
višješolskem študiju.
Januarja 1997 sem dobila pripravniško delo v Splošni bolnišnici (SB) Celje kot višja medicinska sestra in se še pred
iztekom pripravništva zaposlila v enoti intenzivne terapije. V
tem času sem kot izredna študentka diplomirala na Visoki
šoli za zdravstvo v Ljubljani in pridobila strokovni naziv diplomirana medicinska sestra.
Želja po pridobivanju novega znanja in izkušenj me je vodila
na področje institucionalnega varstva, kjer sem pet let delala na področju vodenja in organiziranja.

Valentina Fric
Lansko leto sem po odhodu medicinske sestre Ruže Mavrič
v pokoj prevzela delo glavne medicinske sestre Očesnega
oddelka.
Vodila zdravstvene nege so kakovostna obravnava, etično
ravnanje, dobro počutje, zadovoljstvo pacientov in medicinskih sester.
Zato si bom na Očesnem oddelku tudi v bodoče zelo prizadevala z različnih vidikov analizirati, oceniti in povzeti možnosti za ohranjanje obstoječih dobrih praks, iskanje možnosti za izboljšave in uvajanje novih, preizkušenih metod
za presojanje in iskanje kakovosti in varnosti.
Medicinske sestre bomo le s skupnim delovanjem in izboljšanjem kakovosti dela ustvarile pozitivno okolje, ki si ga
močno želimo in ga potrebujemo.
Pojem privlačnega oddelka želimo ustvariti v svoji delovni
praksi.
Pacientom želimo omogočiti varno, kakovostno in uspešno
zdravljenje.
Valentina Fric, dipl. m. s.

Mateja Štravs
V tem času sem se odločila za študij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju in leta 2002 uspešno zaključila
študijski program Organizacija dela v kadrovski dejavnosti.
Kljub temu, da me je delo veselilo, pa je želja po delu v
zdravstvu prevladala, zato me je poklicna pot pripeljala nazaj v SB Celje, kjer sem se zaposlila na travmatološkem
oddelku.
Februarja 2009 sem postala strokovni vodja VII na Oddelku za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo. To delo
predstavlja zame izziv, saj se bom lahko strokovno izpopolnjevala in potrdila že pridobljeno znanje. Hkrati verjamem,
da bo to delovno mesto prineslo nove izkušnje in znanja, ki
jih bom po najboljših močeh poskušala prenesti na svoje
sodelavce.
Mateja Štravs, dipl. m. s., univ. dipl. org.
VIC

Mateja Štravs, dipl. m. s.,
univ. dipl. org.,

glavna medicinska sestra oddelka za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo
Rodila sem se leta 1973 v Celju. Po končani osnovni šoli
sem se vpisala v Srednjo zdravstveno šolo v Celju in jo leta
1992 uspešno zaključila.
Šolanje sem nadaljevala na Visoki šoli za zdravstvo v Lju-
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PREDRAGO
Moški jemlje v roke različne predmete in sprašuje
za ceno. Vse mu je predrago. Končno vpraša
prodajalko:
“Kaj bi si želeli za rojstni dan, če bi bila moja
žena?”
“Drugega moža!”

Splošna bolnišnica Celje

Stanje zaposlenih na dan
28. 2. 2009

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v mesecih
DECEMBER 2008, JANUAR, FEBRUAR 2009)
Stanje zaposlenih na dan 28. 2. 2009: 1716 delavcev
Prihodi v mesecu decembru, januarju in februarju 2009
• 13 zdravnikov sekundarijev, zdravniki brez
specializacije/zdravniki po opravljenem sekundariatu
• 19 zdravnikov specializantov
• 2 zdravnika specializanta - dopol. delo
• 2 zdravnika specialista
• 4 dipl. m. s, dipl. zn.
• 1 dipl. m. s. - pripravnica
• 1 TZN
• 1 laboratorijski tehnik
• 1 univ. dipl. biolog
• 1 višji strokovni sodelavec v splošnih službah
• 1 dipl. inž. prom.
• 1 univ. dipl. prav.
• 1 zdrav. administrator
• 2 spremljevalca bolnikov
• 2 vzdrževalca
• 2 kuharja
• 1 bolničar
Odhodi
o 1 zdravnik specialist
o 17 zdravnikov specializantov
o 6 zdravnikov specializantov - dopolnilno delo
o 1 strežnica
o 4 vzdrževalci perila
o 1 finančno računovodski delavec

VIC
JABOLKI
Bosanec in Slovenec sta imela na mizi dve jabolki.
Eno veliko jabolko in eno majhno. Bosanec je izbiral
prvi in vzel večje jabolko, Slovenec pa se je oglasil:
“Ali te ni sram, da si vzel večje jabolko? Ali si že
kdaj slišal za bonton?”
“Če bi ti izbiral,” se je oglasil Bosanec,”katero
jabolko bi ti izbral?”
“Manjšega, seveda!” je rekel Slovenec.
“Zakaj se pa potem razburjaš? Saj imaš manjšega!”

Dokončani študiji zaposlenih
v Splošni bolnišnici Celje
Marjana Žabkar, dipl. upr. org., je 20. 11. 2008 diplomirala na Fakulteti za upravo.
Luka Turk, dr. med., je 12. 12. 2008 opravil
specialistični izpit s področja radiologije.
Petra Polajner, dr. med., je 5. 12. 2008 opravila
specialistični izpit s področja radiologije.
Simona Šramek Zatler, dr. med., je bila 20. 11. 2008 za
obdobje treh let izvoljena v naziv asistentka za področje
Sodna medicina na Medicinski fakulteti Univerze v
Mariboru.
Dr. Alenka Repše Fokter, dr. med., je bila 16. 2. 2009 za
obdobje petih let izvoljena v naziv docentka za področje
Patologija na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede:
Jasmina Simler, dipl. m. s. – diplomirala 6. 2. 2009
Ksenija Doler, dipl. m. s. – diplomirala 6. 2. 2009

Delovni jubileji v mesecih
januarju, februarju in marcu 2009
10 LET
1. Tadeja Pačnik Vižintin, Oddelek za bolezni prebavil
2. Darja Ramšak Tešić, Urološki oddelek
3. Vito Vehovar, Oddelek za bolezni prebavil
20 LET
1. Slavica Debeljak, Urgentni center
2. Božidar Kroflič, Oddelek za otorinolaringologijo in
cervikofacialno kirurgijo
3. Jožica Pilih, Ginekološko-porodniški oddelek
4. Nuša Sevčnikar, Oddelek za laboratorijsko medicino
5. Mateja Špes, Oddelek za transport in oskrbo bolnika
30 LET
1. Gina Božić, Služba za preskrbo s tekstilom
2. Ivan Drobež, Tehnična služba
3. Eva Mesojednik, Oddelek za infekcijske bolezni in
vročinska stanja
4. Svetlana Sotošek, Kardiološki oddelek
5. Helena Zalokar, Oddelek za bolezni prebavil
Vsem jubilantom čestitamo!
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih) za obdobje
DECEMBER 2008  – FEBRUAR 2009
KDAJ
9. 12. 2008
16. - 17. 12. 2008
7. - 11. 12. 2008
17. 12. 2008

KDO
Petra Rezec, med. sestra
Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med
Mag. Klemen Jagodič, dr. med.
Alja Jevšnik, dipl. fiziot.

12. - 15. 1. 2009

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.

KRAJ
Ljubljana
Zagreb
Bruselj
Ljubljana

KAJ
Strokovno srečanje o peritonealni dializi
USCMS tečaj
Penicile fracture
CPAP z vlaženjem in ogrevanjem
Course on treatment of articular and periarticular
Kranjska Gora
fractures

29. - 30. 1. 2009

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med.,
svetnik
Asist. Franci Vindišar, dr. med.
Miha Mežnar, dr. med.
Marjana Beršnjak Goropevšek, viš. fiziot.
Gregor Pavlič, dipl. fiziot.
Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med.

16. - 17. 1. 2009

Renata Jakob Roban, dipl. m. s.

16. -17. 1 2009
16. -17. 1. 2009

Mojca Lešnik, dipl. m. s
Sonja Ramšak, dipl. m. s

16. - 17. 1. 2009

Marko Požin, dipl. zn.

27. - 28. 2. 2009

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

20. - 21. 2. 2009

Petra Bastl, dipl. m. s

20. - 21. 2. 2009
20. - 21. 2.
13. 2. 2009
27. 2. 2009

Karmen Filipčič, dipl. m. s
Branka Vilč, dr. med.
Dean Sinožič, dr. med.
Ljubljana
Mag. Marija Snežna Fludernik, dr. med. Celje
Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med.,
Celje
svetnik

12. - 13. 1.
12. - 15. 1. 2009
16. - 17. 1. 2009
15. 1. 2009

27. 2. 2009

Maribor

Slovensko – hrvaško srečanje internistov

Celje

PREDAVANJE: Obravnava nevrološkega bolnika

Pariz
Ljubno ob
Savinji

Results of treatment of painful vertebral fractures
Delovno mesto – eden od dejavnikov oblikovanja
samopodobe

Zagreb
Ljubno ob
Savinji

Medosebni odnosi kot temelj kakovosti v
zdravstvu
Kongres o hemodinamskem monitoringu
Psihološki momenti bolečine – timsko
obravnavanje bolečine
Ortopedski dnevi: spondiloartritis
Napotitev pacienta na oralni krg. poseg
XV. Cedens

MEDICINSKA STROKA

Šola urgentne medicine
V pomladnem semestru šolskega leta 2008/2009 se bodo
v Splošni in učni bolnišnici Celje pričeli seminarji za specializante in mlade specialiste, ki delajo v urgentnih ambulantah naše bolnišnice. V okviru Oddelka za raziskovalno delo
in izobraževanje smo iskali ustrezno organizacijsko obliko
stalnega izobraževanja s področja urgentne medicine za
delo v ambulantah kirurške in internistične prve pomoči ter
tudi za nujna stanja z drugih medicinskih področij in v drugih
bolnišničnih ambulantah (ORL, nevrološka, pediatrična, infektološka, dermatološka, ginekološka …). Glede na to, da
je med obravnavanimi bolniki v naši bolnišnici velik del nujnih primerov (približno 80 % bolnikov išče pomoč v bolnišnici zaradi pojava akutne bolezni ali poškodbe), je strokovno
vodstvo bolnišnice ocenilo, da sodi izobraževanje osebja, ki
dela v urgentnih ambulantah, med naše strateške interese.
Strokovni svet je obravnaval poročilo o možnih oblikah to-
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vrstnega izobraževanja, ki so ga pripravili člani projektne
skupine: prim. asist. mag. Ivan Žuran, dr. med., predstojnik
Oddelka za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo,
Urška Salobir-Gajšek, dr. med., z Ginekološko-porodniškega oddelka, Andrej Mlakar, dr. med., predstojnik Otroškega oddelka, prim. Božidar Buhanec, dr. med., predstojnik
Urgentnega oddelka, Andrej Drozg, dr. med., namestnik
predstojnika Urgentnega oddelka; mednarodno licencirani
inštruktorji ATLS in ACLS: asist. Matej Marinšek, dr. med.,
asist. mag. Drago Brilej, dr. med., asist. Franci Vindišar, dr.
med., prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik; člani
strokovnega kolegija Oddelka za raziskovalno delo in izobraževanje – doktorji znanosti: prof. dr. Gorazd Lešničar,
dr. med., svetnik, doc. dr. Gorazd Voga, dr. med., doc. dr.
Joško Vučković, dr. med., doc. dr. Danijel Žerdoner, dr.
med., asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med., asist. dr. Roman
Parežnik, dr. med., prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, dr.
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med., doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med. in dr. Irena Milotić,
dr. med. V iskrivi razpravi so pripravljavci izobraževalnih
programov tehtali prednosti in pomanjkljivosti različnih oblik
izobraževanja. Eden od predlogov je bil, da bi potekalo v
obliki seminarjev, ki bi jih kot okrogle mize vsakič pripravila
večja skupina specialistov različnih strok s predstavitvami
lastnih primerov, s katerimi naj bi mlade zdravnike opozorili
na simptome in znake nujnih stanj. Na drugi strani sta asist.
Marinšek in asist. dr. Kovačič izdelala predlog bolj klasičnega izobraževanja s celovito predstavitvijo posamičnih sklopov nujnih stanj, zlasti s področja interne medicine.
Za samostojno delo z bolniki posamičnemu izvajalcu na
podlagi opravljenega strokovnega izpita izda licenco Zdravniška zbornica Slovenije. Splošna bolnišnica lahko svoje
zaposlene uslužbence le interno licencira. Zato smo iskali
način, kako pripraviti privlačen izobraževalni program in na
koncu sklenili v prihajajočem semestru izpeljati oba modela
izobraževanja:
- seminarje s predstavitvijo primerov s simptomi in znaki
nujnih stanj ter
- štirih sklope predavanj po 5 ur za področje interne urgentne medicine.
V poletnem semestru 2008/2009 bomo ob četrtkih ob 14.00
uri v novi predavalnici organizirali seminarje v obliki okroglih
miz s temami:
- motnje zavesti,
- dihalna stiska,
- akutna bolečina v trebuhu,
- akutna bolečina v prsnem košu,
- zaprta periferija – travmatski šok,
- oligurija,
- krvavitev iz nosu, ušes, žrela,
- analgezija akutne bolečine,
- hitro usodne okužbe,
- 10 najpogostejših izpuščajev,

-

zdravila za reanimacijo in stabilizacijo,
anafilaksija,
letalna triada,
kombinacije zdravil, ki ubijajo.

Ob torkih bo enkrat mesečno potekala šola interne urgentne medicine, za katero bosta kolega Marinšek in Kovačič
pripravila štiri sklope predavanj:
- splošni sklop (17. 3. 2009),
- šok (14. 4. 2009),
- metabolni sklop (19. 5. 2009) in
- nevrološki sklop (16. 6. 2009).
Šola interne urgentne medicine je zamišljena kot podajanje
»prečiščenih informacij« in predlog uporabnih bližnjic za
samostojno delo pri diagnostični in terapevtski obravnavi
bolnikov s pogostejšimi boleznimi v internistični urgentni
ambulanti. Sklope sta avtorja zasnovala kot problemsko
reševanje diagnostičnih in/ali terapevtskih ukrepov in/ali interpretacije diagnostičnih testov.
Oba programa internega izobraževanja za delo z urgentnimi bolniki orjeta ledino na področju organiziranega izobraževanja v učni bolnišnici. Organizatorji in izvajalci izobraževanja se bomo sproti učili na napakah. Hvaležni bomo za
dobronamerno kritiko in z naborom izkušenj v prvem ciklusu
izobraževanj v naslednjem šolskem letu nadaljevali začeto.
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik
Oddelek za raziskovalno delo in izobraževanje
Asist. Matej Marinšek, dr. med.
Kardiološki oddelek
Asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med.
Kardiološki oddelek

Ali smo vešči komunicirati
v krizni situaciji?
Naše delo je že po naravi povezano z bolj ali manj težkimi
stanji, z boleznimi ali poškodbami, torej s situacijami, ki so
zahtevne in pogosto kritične. Naše sposobnosti odzivanja
na te situacije so plod naše intelektualne zmogljivosti, vzgoje in kulture ter izkušenj in zgledov, ki jih dobimo pri svojem
delu. Ena zelo pomembnih sestavin našega dela je komunikacija: bodisi z bolnikom, medsebojna komunikacija s sodelavci ter seveda komunikacija s svojci, vse pogosteje tudi z
mediji. Današnji čas postavlja pred nas v komunikacijskem
pogledu še zlasti zahtevne naloge. Po zakonu o pacientovih
pravicah in pojasnilni dolžnosti bo potrebno posvetiti še več
časa pogovorom z bolnikom in svojci. Srečujemo se z ve-

dno večjo zahtevnostjo bolnikov, problemom čakalnih dob,
neomejenim pristopom do sekundarne ravni zdravstva.
Zaradi neželenih dogodkov v zadnjem času in njihove medijske odzivnosti najbrž nisem edina, ki sem mnenja, da je
zaupanje bolnikov v zdravstvo nekoliko omajano. Zato je še
posebej pomembno, kako se odzivamo v kritični situaciji,
ki jo predstavlja že sama bolezen, kaj šele pričakovan ali
celo nepričakovan zaplet. Vse več je tudi oseb, ki imajo že
vnaprej negativen pristop, tako da je komunikacija že na
samem začetku otežena.
Kot je razvidno iz literature, komunikaciji v kritičnih razmerah v medicini veliko pozornosti posvečajo že med študi-
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jem na večini medicinskih fakultet. Pri nas žal še nimamo
tega pristopa. Na citološki delavnici, ki je bila lani v naši
bolnišnici, so profesorji predstavili program izobraževanja
na helsinški medicinski fakulteti, kjer je obvezen predmet
Behaviourism, pri katerem obravnavajo tovrstna vprašanja.
Tudi sicer na spletu lahko najdemo na področju medicine
veliko informacij o literaturi in delavnicah na to temo.
Dobro vem, da večino zahtevnih pogovorov opravite že na
oddelkih in v večini primerov znate reševati tovrstne zahtevne probleme. Kljub temu prihaja do mene vrsta pritožnikov,
ki se dejansko redkokdaj pritožujejo nad stroko. Najpogosteje letijo pritožbe na odnos, na neustrezno in nerazumljivo podane informacije, skratka, največkrat gre za problem
komunikacije.
Na strokovnem kolegiju in na poslovodstvu smo se zato

dogovorili, da bomo organizirali delavnice, na katerih bomo
lahko izboljšali svojo komunikacijo v zahtevnih in kritičnih
okoliščinah. Poudarek bo na praktičnih primerih, v manjših
skupinah ter tudi individualno. Skušali bomo dobiti čim bolj
usposobljene izvajalce in svetovalce, ki nam bodo čim bolj
praktično svetovali, saj pričakujem, da se bomo v bomo v
prihodnje v še večji meri srečevali z zapletenimi situacijami
na področju komunikacije. Dobrodošli so tudi vaši predlogi,
vaše sodelovanje z izvajalci, vprašanja in nasveti, kako rešiti komunikacijske zadrege. Delavnico želimo izpeljati do
časa dopustov. Vaša mnenja so dobrodošla na e-naslov:
strokovna.direktorica@sb-celje.si
Prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med.
Direkcija

Interna klinika
Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
Zaloška 7, Ljubljana
Telefon: 01 522 28 26
Datum: 30.01.2009
Enota intenzivne medicine operativnih strok
Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5
3000 Celje
Spoštovana dr. Maja Golmajer, vodja EIMOS,
V petek, 23.01.2009 je bila v zgodnjih jutranjih urah v SB Celje sprejeta bolnica XX, rojena XX, ki se sicer
zdravi pri nas zaradi stanja po levostranski transplantaciji pljuč. Sedaj je zbolela zaradi akutnega kalkuloznega holecistitisa in E.Colli sepse ob tem, ki je še posebej nevaren pri bolnikih imunokompromitiranih
zaradi osnovne bolezni. Bolnica je bila življenjsko ogrožena, vendar se je zdravljenje zaradi hitrega, strokovnega in požrtvovalnega dela celotnega tima, ki je bolnico pri vas obravnaval, uspešno končalo. Zato
se zahvaljujemo celotnemu timu, še posebej pa vsem dežurnim zdravnikom, zdravnikom, ki so bolnico
operirali in zdravnikom, ki so jo nato pooperativno vodili. Posebna zahvala zdravnicama dr. Kotnikovi in
dr. Uranjekovi, ki sta bolnico uspešno vodili skozi najbolj kritično obdobje prvih treh dni po operaciji in
to v času dežurne službe, ko sta imeli sicer ogromno drugega dela.
Želimo vam vse dobro, še veliko takšnih uspešnih sodelovanj in vas prav lepo pozdravljamo.

Vodja oddelka:
Prim.mag. Matjaž Turel, dr.med.
Zdravnica oddelka:
Doc.dr. Barbara Salobir, dr. med.
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Predstojnica
KO za pljučne bolezni in alergijo
Doc.dr. Marjeta Terčelj,dr. med
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ZDRAVSTVENA NEGA

Neželeni dogodki in padci
bolnikov v letu 2008
Poročanje o neželenih dogodkih je v letu 2008 dobilo nove
razsežnosti. Število poslanih poročil je v zelo veliki meri
preseglo število poročil iz leta 2007. Večjega števila prijav
o neželenih dogodkih v tem primeru ne smemo jemati kot
posledico slabše zdravstvene oskrbe, pač pa kot korak naprej v sistemu izboljševanja kakovosti le-te. Tudi neželeni
dogodki nas namreč lahko vodijo po poti izboljševanja kakovosti zdravstvene oskrbe.
Na tem mestu bi se rada zahvalila vsem, ki ste izrazili svoj
trud, skrb in zavzetost pri doslednem prijavljanju neželenih
dogodkov.

NEŽELENI DOGODKI
V obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 je bilo v tajništvo
Področja ZN poslanih 240 izpolnjenih obrazcev za Prijavo neželenega dogodka oziroma Poročil o padcu bolnika.
Evidentiranih je bilo 271 neželenih dogodkov. V primerjavi
z letom 2007 se je število neželenih dogodkov povečalo,
in sicer je bilo v letu 2008 prijavljenih 136 več neželenih
dogodkov kot v letu 2007. Kot sem že zapisala, lahko povečanje števila neželenih dogodkov pripišemo njihovemu
doslednemu prijavljanju.
Število neželenih dogodkov je v letu 2008 uspelo zmanjšati
Ginekološko-porodniškemu oddelku, Otroškemu oddelku
kirurških strok ter Oddelku za ortopedijo in športne poškodbe.
Gibanje neželenih dogodkov v letih 1998 - 2008
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Slika 1: Gibanje števila neželenih dogodkov v letih 1998 –
2008
Neželeni dogodki so bili: padci bolnikov (109), poškodbe,
ki so ali bi lahko nastale zaradi neupoštevanja navodil
zdravstvenega osebja (32), besedno nasilje bolnikov, svojcev, obiskovalcev, sodelavcev (23), fizično nasilje bolnikov
/ vbodi z iglo (18), poškodbe (14), odtujitev lastnine (10),
pobegi bolnikov (5), opeklina / vreznina / pritožbe svojcev
(4), napaka pri delu / zamenjava zdravil (2). Pod rubriko
drugo se pojavlja 32 primerov, med drugim kajenje bolnika
v bolniški sobi, izguba zobne proteze bolnika, neodzivnost
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oziroma zelo pozen odziv dežurnega zdravnika (3 ure), ekstrakcija zoba pri intubiranju bolnika itd. Najbolj se je povečalo število padcev bolnikov, primeri besednega in fizičnega
nasilja ter poškodbe, ki so ali bi lahko nastale zaradi neupoštevanja navodil osebja.
Neželeni dogodki so bili zabeleženi na 31 oddelkih/enotah
oziroma službah. Največ jih je zabeležil Oddelek za žilno
kirurgijo, sledijo mu Nevrološki oddelek, Oddelek za bolezni
prebavil, Travmatološki oddelek, Oddelek za bolezni srca
in ožilja. Vzroki ostajajo enaki kot l. 2007. Zaradi specifike
obolenj na teh oddelkih (žilna obolenja, delirantna stanja,
zmedenost in agresivnost bolnikov) se poleg padcev najpogosteje pojavljajo poškodbe, ki so ali bi lahko nastale zaradi
neupoštevanja navodil zdravstvenega osebja (na lastno
iniciativo predčasno vstajanje iz postelje, posedanje v postelji ali hoja po opravljenem operativnem posegu, pobegi
bolnikov, puljenje perifernih kanalov ali drenaž ...). Na omenjenih oddelkih je tudi več primerov besednega in fizičnega
nasilja bolnikov / svojcev nad zdravstvenim osebjem. Na
ostalih oddelkih so neželeni dogodki pretežno padci, vbodi
ter ostali že navedeni.
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Slika 2: Ukrepi in posledice neželenih dogodkov
V 71,26 % primerov se je neželeni dogodek zgodil bolniku.
Neželeni dogodki pri zaposlenih predstavljajo 28,74 % vseh
udeleženih pri ND. Potrebno je poudariti, da je število udeleženih pri neželenih dogodkih večje od celotnega števila
prijav zaradi hkratne vpletenosti večjega števila oseb pri
neželenem dogodku (npr. pri besednem in fizičnem nasilju). Največ neželenih dogodkov se je, kot tudi leta poprej,
zgodilo v bolniški sobi, in sicer 63,75 %. Sledijo ambulantni
prostori, hodnik, sanitarni prostori in operacijska soba. V
nočnem času se je zgodilo 48,12 % neželenih dogodkov
(N=239) in ti predstavljajo največjo skupino. V popoldanskem času se je zgodilo 21,76 % neželenih dogodkov, dopoldne pa 30,12 %. Vzemimo l. 2007 za primerjavo (N =
133): nočni čas – 45,86 %, popoldanski čas – 19,55 %, dopoldanski čas – 34,59 %. Vidimo, da se je število neželenih
dogodkov v dopoldanskem času, kljub izrazito višji številki
prijavljenih, znižalo za 4,47 %.
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PADCI BOLNIKOV
Statistično gledano, so padci bolnikov najpogostejša oblika
neželenih dogodkov.
V letu 2008 je bilo na 20 oddelkih zabeleženih 109 padcev,
kar predstavlja 40,22 % vseh neželenih dogodkov. Incidenca vseh padcev v letu 2008 je 0,58 na tisoč oskrbnih dni in
je v primerjavi z letom 2007 višja (0,47 na tisoč oskrbnih
dni).
Število padcev je uspelo zmanjšati Ginekološko-porodniškemu oddelku, Otroškemu oddelku, OIIM, Oddelku za
bolezni prebavil, Otroškemu oddelku kirurških strok ter Oddelku za ortopedijo in športne poškodbe.

ki pri gibanju potrebujejo pomoč druge osebe – 20 % oz.
bergle – 9 % ali invalidski voziček – 6 %. Do padcev pride
tudi pri bolnikih, ki smo jih ocenili kot negibljive, in sicer je
takšnih 13 %. V 59,6 % primerov padejo povsem orientirani bolniki. Bolnikov, ki ne upoštevajo navodil zdravstvenega osebja, in s tem tvegajo poškodbe, je 35,78 %. Sledijo
bolniki, ki so zmedeni, imajo oslabljeno mišično moč, motnje v ravnotežju itd.
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Slika 4: Gibanje bolnika pred padcem
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Slika 3: Padci po oddelkih v letu 2008
V 98,2 % primerov so padli odrasli bolniki. Tudi v l. 2008 je
bilo večino padcev v bolniški sobi, in sicer 76,1%. Sledijo
padci v sanitarijah, skupno predstavljajo 13,76 %. Na hodniku je bilo 8,25 % padcev. Največ padcev je bilo v nočnem
času, in sicer 62,96 % (l. 2007 - 45,86 %). Sledijo padci v
dopoldanskem času – 20,37 % (l. 2007 – 34,59 %) in padci
v popoldanskem času – 16,67 % (l. 2007 – 19,55 %). V
primerjavi z l. 2007se je znižalo število padcev v dopoldanskem (za 14,22 %) in popoldanskem času (za 2,88 %), se
pa je precej zvišalo število padcev v nočnem času (za 17,1
%).
V letu 2008 so bili bolniki v 33,94 % najdeni na tleh (padec
zaradi vrtoglavice po vstajanju; bolniki zlezejo preko ograjice ali ob ograjici na tla, nekateri so pri tem celo fiksirani;
spijo sede na postelji kljub navodilom; zapletejo se v rjuhe
in padejo; lahko so popolnoma samostojni in gibljivi, vendar padejo in jih osebje ZN najde na tleh ...) . Sledijo padci
s postelje (padec s postelje kljub dvignjenim varnostnim
ograjam, amputiranim nogam …) in zdrsi s postelje (sedenje na postelji - pojavljajo se npr. v času obrokov, varovalna
ograja je nameščena, spuščena …). Pod oznako »drugo«
so padci s sobnega WC, z WC školjke – kolabiranje bolnika,
padec z operacijske mize, padec v sobi na poti iz sanitarij
do postelje…). Kot je že bilo omenjeno, lahko padejo tudi
popolnoma samostojni in gibljivi bolniki (na WC gredo sami,
tam padejo oziroma izgubijo ravnotežje že pred prostori sanitarij).
Tabela, ki prikazuje gibanje bolnika pokaže, da največ padcev doživijo gibljivi bolniki, in sicer 52 %, sledijo bolniki,
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Klicna naprava je bila nameščena v 74,3 %, trapez v 62,4
%, ograja je bila dvignjena v 25 primerih ali 22,9 %, spuščena v 28,4 %, varovalne ograje ni bilo v 11,9 %. V 36,7 %
smo ostali brez odgovora o nameščenosti varovalne ograje.
Zavorni sistemi na bolniških posteljah in nočnih omaricah
so bili blokirani v 69,7 % primerov. V 4 primerih zavorni mehanizem ni deloval. Bolniške sobe so bile primerno osvetljene v 69,7 %, v 13,8 % pa so bile brez primerne osvetlitve.
Pri slednjem so bile kot vzrok navedene naslednje razlage:
ni luči, ker je čas za spanje; ni luči, ker moti ostale bolnike; v
enem primeru pa so si bolniki sami zagrnili nočno luč.
V l. 2008 je bilo poškodovanih 46 % bolnikov, kar je 1 %
manj poškodb kot leta 2007. Brez poškodb je bilo v l. 2008
54 % bolnikov, glede na leto poprej je to 9,4 % bolnikov več.
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Slika 5: Ukrepi negovalnega in zdravniškega osebja pri
padcih bolnikov
Za konec …
˝Izkušnje so najboljši učitelj, vendar tudi eden izmed najdražjih učiteljev.˝
Namen poročanja o neželenih dogodkih in nenazadnje izvajanja pogovorov o varnosti je tudi ta, da se iz neželenih
dogodkov, napak in varnostnih zapletov kaj naučimo in tako
izboljšamo kakovost ne samo svojega lastnega vložka,
temveč celotnega poteka zdravstvene obravnave.
							
Suzana Labaš, univ. dipl. org.
Področje zdravstvene nege
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Uporaba ultrazvoka
v fizikalni terapiji
Leto je spet naokoli…
V sodelovanju s podjetjem Manet Medistar iz Ljubljane smo
7. februarja 2009 organizirali strokovni seminar z naslovom
Ultrazvok v fizikalni terapiji. V goste smo ponovno povabili
g. Hansa Seina iz Nizozemske. Predavanje v angleščini je
spremljala dobra računalniška predstavitev. Ga. Živa Arko,
naša stalna strokovna sodelavka, je poskrbela za kakovostno sprotno prevajanje. Hvala, Živa.

Popoldanski del seminarja je bil namenjen najnovejšim spoznanjem o uporabi samostoječega aparata. Praktični del je
potekal na aparatih modula Sonoplus 690 StatUS™.
Ob tem je predavatelj odgovarjal na vprašanja, s katerimi se
fizioterapevti srečujemo pri svojem delu.

Razprava ob praktičnem delu
Organizatorji seminarja

Udeleženci so bili s seminarjem zadovoljni, pohvalili so tudi
organizacijo. Vse to nam daje novih moči za organiziranje
naslednje učne delavnice. Želimo si le, da bi takrat udeležence že lahko popeljali skozi nove prostore našega oddelka.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pripomogli k dobri organizaciji.
Postrežba s prigrizki in kavico je bila spet odlična. Nasvidenje naslednjič!

Polna predavalnica
Polna predavalnica je bila dokaz o pravilni izbiri teme. Fizioterapevti vsakodnevno opravljamo ultrazvočne elektroterapije za lajšanje bolečin v degenerativno spremenjenih
sklepih ali pri kroničnih degenerativnih boleznih hrbtenice,
pri zdravljenju akutnih in subakutnih poškodb mehkega tkiva lokomotornega aparata, za izboljšanje prekrvitve, oskrbe
s kisikom, obnovo tkiv itd. Iz raznih krajev Slovenije se je
pripeljalo 73 udeležencev seminarja.
Dopoldne smo se seznanili s klasičnim ultrazvokom. Po teoretičnem uvodu se je razvila živahna razprava ob praktičnem delu s klasičnim ultrazvokom na aparatih Enraf Nonius.

Fizioterapevtke in Hans
Marjana Beršnjak-Goropevšek, VFT
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
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ZAHVALE
Zahvala

Zahvala

Zaradi ogrožene nosečnosti me je 13. 10. 2008 osebna
ginekologinja napotila v bolnišnico Celje. Hudo mi je bilo,
saj sem doma pustila tri leta staro hčerkico Zaro in svojega moža. Z zelo težkim srcem sva se z možem naslednje
jutro odpravila v bolnišnico, kjer sem ležala dva meseca
in pol na GINEK I, vse do zame skoraj usodnega in hkrati
najsrečnejšega dne.

Zgodilo se je v naši družini v zadnjih prazničnih dneh
lanskega leta.
Ko sem zagledala Janka, ki me je obiskal, sem ga vprašala: »Ali si bolan?«
»Da, jutri moram v bolnišnico v Celje,« mi je odgovoril
in mi v roke položil izvid osebnega zdravnika. Oba sva
obnemela, jaz zaradi šoka, da ozdravitev ni mogoča, moj
sestrič v upanju, da mu bom povedala kaj vzpodbudnega. Pa sem samo vprašala, ali se je slabo počutil.
»Morda zadnje dni, pa sem si vzel dopust.«
Pogovorila sva se o bolezni, pa o mami, ki je doma nepokretna in je vrsto let skrbel zanjo.

Z mojo sobno zdravnico dr. Pavičevićevo sva bili dogovorjeni, da mi bodo 24. 12. 2008 naredili načrtovani
carski rez. Priznam, bilo me je zelo strah. Zjutraj je vse
potekalo kot mora, ob 9. uri so me odpeljali v operacijsko dvorano, kjer se je ob 9.17 rodil moj sinek MAKS.
Jaz sem zaradi hudih zapletov, ki so nastali med samim
posegom, operacijsko dvorano zapustila ob 13.30, premeščena pa sem bila v EIMOS. Z mano so se trudili
zdravniki, anestezisti, sestre, ki se vsakemu posebej in
seveda vsem skupaj iz srca zahvaljujem.
NAJVEČJA ZAHVALA GRE: prim. Vladimirju Webru, dr.
med., specialistu ginekologije in porodništva, Ljiljani Pavičević, dr. med., specialistki ginekologije in porodništva,
Draganu Prijiću, dr. med., specialistu anesteziologije in
reanimatologije, Draganu Deviću, dr. med., specialistu
anesteziologije in reanimatologije, Draganu Kaluševiću,
dr. med., specializantu anesteziologije in reanimatologije, Petri Rajh, dipl. m. s., Silvi Čretnik, med. ses., Magdi Žoga, dipl. m. s., Karmen Filipčič, dipl. m. s., Marjani
Mastnak, dipl. m. s., in vsem transporterkam, ki so bile
prisotne v času operacije. Iskrena hvala tudi vsem zdravnikom in sestram EIMOS-a.
Zahvaljujem se seveda tudi celotnemu osebju ginekološko-porodniškega oddelka – GINEK I IN GINEK II (vsem
zdravnikom, sestram in strežnicam), iskrena hvala tudi
osebju na otroškem oddelku za skrb in nego sina Maksa.
Posebna zahvala pa gre moji najboljši prijateljici Nataši
Zdolšek (medicinska sestra na nevrološkem oddelku), ki
mi je ves čas bivanja v bolnišnici stala ob strani. V takšnih trenutkih šele človek spozna, kaj je to prijateljstvo.
NATAŠA HVALA!!
Vsem skupaj sporočam, da je z nama z Maksom vse v
redu, razen manjšega prehlada, ki v današnjem času ni
nič posebnega. Sem presrečna, da mi je bila dana še
ena možnost….in zdaj uživam življenje vsak dan posebej.
ŠE ENKRAT HVALA VSEM SKUPAJ!
Špela Govek z družino
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Nato sva se srečevala le še na gastroenterološkem
oddelku Splošne bolnišnice Celje. V kratkih štirinajstih
dneh je ugasnilo njegovo življenje.
Nisem še doživela tako lepega odnosa do bolnika in
svojcev. V času, ko smo bili čustveno pretreseni, žalostni
in nemočni ob težki bolezni, nam niso odrekli nobene pomoči. Vseskozi so skrbeli za lajšanje bolečin in drugih
bolezenskih znakov ter Janku nudili psihično in duhovno
oporo. Ob njem smo bili lahko, kadar smo želeli, pa četudi je to pomenilo, da so morali delovni program trenutno
prilagoditi za ostale obolele. Delo na oddelku je potekalo
mirno, brez tistega groznega občutka, da so zaposleni
preobremenjeni. Ko smo jih potrebovali, smo čutili, da so
tam prav zaradi nas.
Vsi sicer vemo, da bomo nekoč umrli, a vendar človek
najbrž nikoli ni res pripravljen na to.
Težijo ga neizpolnjene stvari, delo, ki bi ga rad še opravil,
neizrečene besede ljudem, ki jih ima rad in jih pogreša.
Hvala zdravstvenemu osebju gastroenterološkega oddelka in cenjenima sestrama Hildi in Magdaleni za nesebično strokovno pomoč, ki je temeljila na spoštovanju
osebne volje in ohranitvi dostojanstva našega Janka.
Smrt osamljenega človeka me pušča prestrašeno, smrt
pomirjenega človeka pa pusti v meni mir in spokojnost.
V imenu družine Drev
Frančiška Krbavac
Šmartno ob Paki, 28. 2. 2009

Splošna bolnišnica Celje

SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Odločba informacijske
pooblaščenke – imena in priimki
prejemnikov plač poslej javni
Konec letošnjega januarja je sodelavka časopisa Celjan, Petra Žagar, na Informacijskega pooblaščenca naslovila pritožbo
zaradi nedostopnosti do javnih informacij. Naša bolnišnica ji namreč ni posredovala imen in priimkov prejemnikov desetih
najvišjih izplačanih plač v mesecu novembru. Informacijska pooblaščenka je pritožbi ugodila in bolnišnici naložila, da mora
prosilki posredovati dokument z imeni in priimki prejemnikov in višino prejemka. V nadaljevanju objavljamo prepis obeh
dokumentov.

Številka: 090-14/2009/2
Datum: 3. 2. 2009
ZADEVA:
Odstop pritožbe v postopku dostopa do informacij
po Zakonu o medijih
Spoštovani,
sodelavka časopisa Celjan, Petra Žagar, Miklošičeva 5,
3000 Celje (v nadaljevanju prosilka), je dne 28.1, 2009
zoper vaš zavrnilni odgovor z dne 23. 1. 2009, v zadevi
dostopa do informacij po Zakonu o medijih (Ur.l. RS, št.
110/06, v nadaljevanju Zmed), na Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju Pooblaščenec) naslovila pritožbo.
Pooblaščenec vam, v skladu z 2. odstavkom 239. člena
ZUP, pošilja pritožbo in vas poziva, da ravnate v skladu z
240. členom (in dalje) ZUP.
Ob navedenem vas prosimo, da nam v primeru, da boste
postopali po 245. čl. ZUP ter nam pritožbo posredovali
v reševanje, z odstopom pritožbe posredujete tudi vso
dokumentacijo, ki se tiče zadeve, torej tudi dokumente, iz

katerih izhajajo podatki (imena in priimki prejemnikov desetih najvišjih izplačanih plač v mesecu novembru), ki so
predmet zahteve prosilke, v izvorni obliki, brez izločanja.
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo
pozdravljamo.
S spoštovanjem,
Alenka Žaucer, univ.dipl.prav., Svetovalka pri Informacijskem
pooblašcencu
Priloga: pritožba prosilke z dne 28. 1. 2009
Vročiti:
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, s
pritožbo prosilke z dne 28. 1. 2009, organ – s povratnico,
Petra Žagar, sodelavka časopisa Celjan. Miklošičeva 5,
3000 Celje - prosilka, v vednost,
Arhiv IP.
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PRILOGA:
28. januar 2009
Zadeva:
Pritožba zaradi nedostopnosti do javnih informacij
Po zakonu o medijih vas prosim za pomoč do dostopa
javnih informacij in sicer do imena in priimka
zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje, ki so v mesecu
novembru 2008 prejeli najvišje izplačan
mesečni dohodek.
Na SB Celje, njihovo predstavnico za stike z javnostmi ga.
Danijelo Gorišek, sem 22. januarja 2009 naslovila e-mail
s pozivom, da mi posredujejo imena in priimke desetih
najbolje plačanih zaposlenih v SB Celje ter zneske njihovih
plač v novembru 08.
V odgovor sem dobila zneske plač, njihova predstavnica
pa mi je v odgovor na prošnjo za objavo imen in priimkov
prejemnikov najvišje izplačanih plač odgovorila (citiram):

ODLOČBA:
Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc
Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), izdaja na podlagi 9.
odstavka 45. člena Zakona o medijih (Ur. I. RS, št. 110/2006 uradno prečiščeno besedilo in 36/2008-ZPOmK-1, v nadaljevanju ZMed), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. I. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju
ZlnfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (Ur. I. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno
besedilo in 117/06 - ZDavP2, v nadaljevanju ZDIJZ) in 1.
odst. 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
I. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 -ZUS-1,
126/07- ZUP-E, 65/08-ZUP-F, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi
z dne 28. 1. 2009, Petre Žagar, sodelavke časopisa Celjan,
Miklošičeva 5, 3000 Celje (v nadaljevanju prosilka), zoper odgovor z dne 23. 1. 2009, Splošne bolnišnice Celje, Oblakova
ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju organ), v zadevi odobritve
dostopa do informacij javnega značaja naslednjo
ODLOČBO:
1. Pritožbi se ugodi. Organ je dolžan prosilki v roku petnajstih (15) dni od vročitve te odločbe po pošti, na naslov
prosilke, posredovati fotokopijo dokumenta, ki je označen:
»Zadeva: deset najvišjih plač, izplačanih v Splošni bolnišnici Celje za mesec november z imeni in priimki prejemnikov« na način, da je pri vseh desetih točkah razviden
podatek o višini izplačila ter ime in priimek prejemnika.
Izbrišejo pa se vsi ostali podatki o prejemnikih: delovna
doba, dežurstvo, naziv delovnega mesta, vključenost v 24
urno zdravstveno oskrbo.
2. Stroški v tem postopku niso nastali.
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»...V Splošni bolnišnici Celje ostajamo pri odločitvi, da vam
imen in priimkov prejemnikov desetih najvišjih izplačanih
plač v mesecu novembru ne posredujemo...«
Njihov odgovor razumem kot zavrnilni odgovor na mojo
prošnjo, zato na organ Informacijski pooblaščenec podajam pritožbo zaradi nedostopnosti do javnih informacij po
zakonu o medijih in vas prosim, če lahko mojo pritožbo
obravnavate ter mi skušate pomagati do teh informacij.
Za čas in trud se vam najlepše zahvaljujem. Upam, da
boste pritožbo razrešili meni v prid in bom do teh podatkov
imela dostop.
S spoštovanjem,
Petra Žagar,
sodelavka časopisa Celjan
CELJAN, Miklošičeva 5, 3000 Celje
Celjan, Miklošičeva 5, p.p. 344, Celje, teh 03 428 16
60, fax: 03 428 16 65 e-mail: celjan@siol.net. davčnašt.
44103743, transakcijski račun: 06000-0107012639

OBRAZLOŽITEV:
Prosilka je dne 22. 1. 2009 naslovila na organ zahtevo za
dostop do informacij javnega značaja. Pri tem je navedla, da
je bila že po telefonu predhodno seznanjena, daje politika
organa, da poleg plač ne izdaja imen in priimkov zaposlenih.
Pa vendar je želela, da ji pri spisku desetih najvišjih plač
organ posreduje tudi ime in priimek osebe, ki je to plačo
prejela. Prosilka je pri tem dodala, da se je posvetovala z
zaposlenimi v državnem organu Informacijski pooblaščenec,
kjer so jo podučili, da je, glede nato, da je organ javni zavod,
upravičena tudi do te informacije. Plače javnih uslužbencev
oziroma zaposlenih v javnem zavodu so namreč informacija
javnega značaja. Prosilka je na podlagi navedenega prosila,
da ji organ do petka, 23. januarja 2009, posreduje poleg seznama najvišjih plač zaposlenih v organu, še njihove podatke
(ime in priimek). Pri tem je želela prejeti decembrske plače, v
kolikor pa do teh organ še nima dostopa, se bo zadovoljila z
dopolnjenim seznamom plač v mesecu novembru, ki ji ga je
organ že poslal.
Na zahtevo prosilke je organ odgovoril z dopisom z dne 23.
1. 2009, v katerem je navedel, da ostaja pri odločitvi, da ji
imen in priimkov prejemnikov desetih najvišjih izplačanih
plač v mesecu novembru ne posreduje. Dodaja, da Zakon o
sistemu plač v javnem sektorju (Ur. I. RS, št. 95/2007- uradno
prečiščeno besedilo 7, s spremembami in dopolnitvami, v
nadaljevanju ZSPJS) v 38. členu govori o tem, kateri elementi
plač v javnem sektorju so javnosti dostopni. Tako pravi, da so
plače v javnem sektorju javne, pri čemer so javnosti dostopni
podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih
plačah, o dodatkih ter o delu plače za delovno uspešnost,
razen podatka za delovno dobo. Na podlagi tega določila
so sprejeta tudi načelna mnenja in odločbe informacijske
pooblaščenke.
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Zoper zgoraj navedeni dopis organa je prosilka dne 28. 1.
2009 pri Pooblaščencu po elektronski pošti vložila pritožbo.
Navaja, da po ZMed prosi za pomoč, do dostopa do javnih
informacij, in sicer do imen in priimkov zaposlenih pri organu,
ki so v mesecu novembru 2008 prejeli najvišje izplačan mesečni dohodek, saj ji organ tega ne želi posredovati. Odgovor
organa razume kot zavrnilni odgovor na njeno prošnjo, zato
na Pooblaščenca podaja pritožbo zaradi nedostopnosti do
javnih informacij po ZMed.
Pritožbo prosilke je Pooblaščenec z dopisom z dne 3. 2.
2009, št. 090-14/2009/2, na podlagi 2. odst. 239. čl. ZUP
odstopil organu in ga pozval, da kot organ prve stopnje opravi
preizkus pritožbe in ravna v skladu z 245.čl. ZUP.
Organ je dne 16. 2. 2009 z dopisom z dne 13. 2. 2009 in s
prilogami odstopil pritožbo v reševanje Pooblaščencu.
Pritožba je utemeljena.
Prosilka je zahtevala od organa odgovor na vprašanje kot
medij, zato se je Pooblaščenec primarno ukvarjal z vprašanjem, ali so izpolnjene procesne predpostavke za vložitev
pritožbe po določbah ZMed. Po določbi 9. odstavka 45. člena
ZMed je namreč pritožba zoper zavrnilni odgovor oziroma
zoper fiktivno zavrnilno odločbo, ki je lahko sestavljena zgolj
v obliki dopisa, dovoljena le, če zavrnilni ali delno zavrnilni
odgovor na vprašanje izhaja iz dokumenta, zadeve, dosjeja,
registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva. Iz
navedene določbe nedvoumno izhaja, da pritožba ni dovoljena v vseh primerih, ko je medij nezadovoljen s prejetim
odgovorom, temveč da je pritožba dovoljena le v primeru, ko
odgovor na vprašanje izhaja iz določenega materializiranega,
že ustvarjenega dokumenta in posledično zgolj takrat, ko so
zahtevane informacije izvzete iz prostega dostopa po zakonu,
ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
V obravnavanem primeru se za zavrnilno odločbo šteje
odgovor organa z dne 23. 1. 2009, v katerem je le-ta prosilki
sporočil, da ji ne bo posredoval deset imen in priimkov
zaposlenih pri organu, ki so v mesecu novembru 2008 prejeli
najvišje izplačan mesečni dohodek, kar je bilo predmet njene
zahteve.
Pri presoji pritožbe prosilke se je Pooblaščenec omejil:
1. na formalni preizkus, ali odgovor na vprašanje oziroma
zahteva izhaja iz dokumenta v smislu prvega odstavka 4.
člena ZDIJZ in
2. na vsebinski preizkus, ali je ta dokument prosto dostopen
ali predmet izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.
Pooblaščenec ugotavlja, da je organ pri odstopu pritožbe
Pooblaščencu posredoval dokument, v katerem je navedenih
deset najvišje izplačanih plač pri organu za mesec november
2008 z imeni in priimki prejemnikov, kar je predmet zahteve
prosilke. To pomeni, daje izpolnjen kriterij materializirane
oblike v skladu s 1. odst. 4. čl. ZDIJZ, s tem pa je podana tudi
procesna predpostavka po ZMed, zato je pritožba dovoljena.
Nadalje pa se je Pooblaščenec ukvarjal z vprašanjem, ali
imena in priimki skupaj z višino izplačila plače v mesecu
novembru 2008 predstavljajo informacijo javnega značaja, ali
pa je podana izjema iz 1. odst. 6. čl. ZDIJZ.
Dokument, iz katerega izhaja informacija, ki jo prosilka zahteva, torej spisek desetih najvišjih plač novembra 2008, skupaj
z imenom in priimkom osebe, ki je to plačo prejela, pred-

stavlja dokument, označen z »Zadeva: deset najvišjih plač,
izplačanih v Splošni bolnišnici Celje za mesec november z
imeni in priimki prejemnikov«. Obravnavani dokument poleg
zahtevane informacije, znesek in ime in priimek prejemnika
plače, vsebuje tudi druge podatke, ki niso predmet zahteve:
delovna doba, dežurstvo, naziv delovnega mesta, vključenost
v 24 urno zdravstveno oskrbo, zato tudi niso predmet presoje
Pooblaščenca. Pooblaščenec je namreč v okviru pritožbenega postopka strogo vezan na pritožbo prosilke, kar pomeni,
da je predmet presoje Pooblaščenca izključno odločanje o
tem, ali deset imen in priimkov, kot prejemnikov najvišje izplačanih plač novembra 2008 pri organu, predstavlja informacijo
javnega značaja oziroma ali je podana katera izmed izjem po
1. odst. 6. čl. ZDIJZ.
Organ lahko zavrne dostop do zahtevane informacije izključno takrat, če je podana katera izmed zakonsko določenih
izjem, opredeljenih v 1. odst. 6. čl. ZDIJZ. Organ se v izpodbijanem dopisu oziroma t.i. zavrnilni odločbi ni opredelil do
izjem, temveč je zgolj navedel 38. čl. ZSPJS, ki opredeljuje,
kateri elementi plač v javnem sektorju so javnosti dostopni.
Tako pravi, da so plače v javnem sektorju javne, pri čemer so
javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter o delu plače za delovno
uspešnost, razen podatka za delovno dobo. Na podlagi tega
določila je organ odločil, da prosilki ne posreduje zahtevane
informacije.
Pooblaščenec ugotavlja, da je takšna zavrnitev zahteve v nasprotju z določbo 5. odst. 45. čl. ZMed, ki se izrecno sklicuje
na določbe ZDIJZ, in torej veže organ na njihovo uporabo.
Prav tako pa se Pooblaščenec tudi ne strinja s tolmačenjem
določbe 38. čl. ZSPJS, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
3. točka 1. odst. 6. čl. ZDIJZ kot izjemo od prosto dostopnih
informacij določa osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov in tako napoti na uporabo
ZVOP-1.
Namen ZVOP-1 je preprečevanje neustavnih, nezakonitih in
neupravičenih posegov v zasebnost in dostojanstvo posameznikov (1. čl. ZVOP-1). Po določilu 1. točke 1. odstavka 6.
člena ZVOP-1 je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.
Posameznik pa mora biti določena ali določljiva fizična oseba,
na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je oseba
določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira,
predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko, enega
ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko,
duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri
čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.
V obravnavanem primeru je ime in priimek prejemnika plače
vsekakor osebni podatek, v smislu 3. točke 1. odst. 6. čl.
ZDIJZ, saj je oseba na podlagi imena in priimka, v povezavi
s podatkom o zaposlitvi pri organu, določljiva, vendar zaradi
razloga, da gre za podatek, ki je povezan s porabo javnih
sredstev, prav tako pa tudi z delovnim razmerjem javnega
uslužbenca, nikakor ne sodi med varovane osebne podatke.
Pri obravnavi zahtevane informacije je namreč potrebno upoštevati določbo tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, po kateri
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se, ne glede na morebiten obstoj izjeme iz prvega odstavka
tega člena (torej tudi izjeme varstva osebnih podatkov), dostop do zahtevanih informacij javnega značaja dovoli, če gre
za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z
opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega
uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega
odstavka ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali
zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače.
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. I. RS, št. 32/2006, v nadaljevanju ZJU) v 1. členu določa, da je javni uslužbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Javni
sektor so v skladu z drugim odstavkom 1. člena ZJU državni
organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne
agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi
ter druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. Torej v ta
sklop sodi tudi organ, ki je javni zavod, zaposleni pri organu
pa so javni uslužbenci.
Glede na navedeno ime in priimek javnega uslužbenca v
povezavi s prejetim izplačilom oziroma plačo, ki predstavlja
porabo javnih sredstev, v skladu z vsem zgoraj navedenim,
ne predstavlja varovanih osebnih podatkov, temveč gre za
informacijo javnega značaja, ki je prosto dostopna. Poraba
proračunskega denarja je seveda vezana na konkretnega
prejemnika proračunskih sredstev, ki je lahko pravna ali
fizična oseba. Anonimno razkrivanje izplačil, brez navedbe
imena in priimka fizične osebe, zagotovo ne zadosti nadzorni funkciji, ki jo je želel doseči zakonodajalec z navedeno
določbo ZDIJZ, ki je ravno zato presegla nekatere z zakonom
določene izjeme iz 1. odstavka 6. čl. ZDIJZ (tudi varstvo
osebnih podatkov).
Na tem mestu Pooblaščenec opozarja še na doktrino pričakovane zasebnosti, ki jo je leta 1997 prevzelo tudi Evropsko
sodišče za človekove pravice v primeru Halford vs. Združeno
kraljestvo z dne 25. 6. 1997, nato pa še Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi U-l-25/95. Po tej teoriji je potrebno
tehtati dva elementa: pričakovanje zasebnosti in upravičenost
pričakovanja. Zato javni uslužbenec ni upravičen pričakovati
zasebnosti glede svojega imena, naziva, položaja, plače,
službenega naslova in tistih delov iz uspešne prijave na
delovno mesto, ki izkazujejo kvalifikacije osebe, potrebne za
določeno delovno mesto.

zmanjšanja za morebitne odbitke iz naslova izvršbe, kreditov
ali drugih osebnih obveznosti. Zakonodajalec je tako povsem
jasno uzakonil javnost plače, vezana na osebno ime (ime in
priimek) javnega uslužbenca in funkcionarja posameznika.
Da gre za konkretno osebo in ne zgolj za anonimno razkrivanje plače, brez navedbe imena in priimka (torej zgolj naziv
delovnega mesta in znesek, ki ga nekdo za to delovno mesto
lahko zasluži), nam pove gramatikalna razlaga zakona. Ker 1.
odstavek 38. člena pravi, da so javnosti dostopni tudi podatki
o delovni uspešnosti in še, da javnosti ni dostopen podatek
o delovni dobi, po jezikovni razlagi pridemo do tega, da je
zakonodajalec mislil konkretnega posameznika. Anonimni
posameznik pač nima dodatka za delovno dobo in delovne
uspešnosti, ima ga zgolj konkretni posameznik.
Na podlagi navedenega so plače javnih uslužbencev javne
na način, da je možna njihova identifikacija, zato je tudi ime
in priimek osebe, ki je prejela takšno plačilo, informacija
javnega značaja.
Pooblaščenec zaključuje, da je pritožba utemeljena in da
je organ na prvi stopnji napačno uporabil materialno pravo,
zato je Pooblaščenec pritožbi prosilke ugodil ter na podlagi
1. odstavka 252. člena ZUP odločitev oziroma t.im. odločbo
organa odpravil in sam rešil zadevo, kot izhaja iz izreka te
odločbe. Organ je dolžan prosilki v roku petnajstih (15) dni
od vročitve te odločbe posredovati fotokopijo dokumenta,
ki je označen: »Zadeva: deset najvišjih plač, izplačanih v
Splošni bolnišnici Celje za mesec november z imeni in priimki
prejemnikov«, na način, da je pri vseh desetih točkah razviden podatek o višini izplačila in ime in priimek prejemnika.
Izbrišejo pa se vsi ostali podatki o prejemnikih: delovna doba,
dežurstvo, naziv delovnega mesta, vključenost v 24 urno
zdravstveno oskrbo. Stroški v tem postopku niso nastali.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa lahko prosilka
sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži
v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče RS, Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje. Tožba
se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem
sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan
izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba
priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

Pooblaščenec pa seveda ne more mimo ZSPJS, ki ga omenja tudi organ. V slednjem je za konkretni primer bistvenega
pomena določilo 38. čl., ki določa, da so vse plače v javnem
sektorju javne, pri čemer so javnosti dostopni podatki o
delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o
dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka
za delovno dobo. Odločilno je, da gre za trošenje javnih sredstev, nad čimer mora biti pregled, nadzor in transparentnost
porabe. Nadzor javnosti pa je še posebej poudarjen v 6. odst.
38. čl. ZSPJS, ki določa, da so javnosti, ne glede na določbo
prvega odstavka tega člena, po postopku, ki ga ureja ZDIJZ,
dostopni individualni podatki o znesku celotne bruto plače
vsakega javnega uslužbenca in vsakega funkcionarja brez

Vročiti:
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje organ, z vročilnico po ZUP,
- Petra Žagar, sodelavka časopisa Celjan, Miklošičeva 5,
3000 Celje -prosilka, z vročilnico po ZUP,
- arhiv, tu.
Postopek vodila:
Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.
Svetovalka Pooblaščenca
Informacijski Pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.
pooblaščenka
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Jezikovni kotiček
Ki in kateri
Ki in kateri sta oziralna pridevniška zaimka, ki ju uporabljamo
samo v odvisnih stavkih. Uvajata stavek, ki odnosnico
natančneje pojasni (To je obleka, ki sem jo nosila na
sestrini poroki). V praksi dostikrat najdemo napačno
rabo teh zaimkov. Kakšna so torej načela za rabo oziralne
dvojice ki in kateri?
Ki lahko načeloma uporabljamo v vseh sklonskih oblikah.
Primeri:
Človek, ki ga nisem poznal, je potrkal na vrata.
Človeka, ki je povzročil nesrečo, še vedno niso našli.
Človeku, ki je zagledal bankovec na tleh, so se zasvetile
oči.
Človeka, ki ga je povozil avto, so odpeljali v bolnišnico.
Pri človeku, ki je živel na koncu ulice, so našli izgubljenega
kužka.
S človekom, ki laže, nočem imeti nobenega opravka.
Kateri načeloma uporabljamo le v zvezi s predlogi, za
izražanje svojilnosti in kadar bi bil ki dvoumen.
Primeri za zveze s predlogi:
Moški, s katerim se je poročila, je bil bogat.
Prišel sem do ceste, po kateri se pride v mesto.
Obesila je perilo, od katerega je še kapljalo.

Primeri za izražanje svojilnosti:
Drevo, katerega veje smo požagali, je bilo zelo staro.
Zakon, katerega določila so bila sporna, so umaknili.
Sošolka, katere zvezek sem si izposodila, je odličnjakinja.
Pri izražanju svojilnosti je potrebno poudariti še to, da
svojilnost osebe moškega spola (1. os. ed.) namesto s
katerega izražamo s čigar.
Primer:
Sosed, čigar avto so našli v potoku, se je k sreči uspel rešiti.
Primer, ko bi bil ki dvoumen:
Srečal je človeka, ki mu je posodil denar.
V tem primeru ni jasno, kdo je komu posodil. Zato je
umestno uporabiti kateri (Srečal je človeka, kateremu je
posodil denar / kateri mu je posodil denar.).
Kateri lahko uporabimo tudi namesto »tisti, ki«, vendar ta
raba že peša (Tisti, ki hočejo zmagati, morajo trdo trenirati
/ Kateri hočejo zmagati, morajo trdo trenirati).
Napačna raba v praksi je največkrat ta, da namesto ki
uporabimo kateri. Zato je najbolje, da si zapomnimo, da se
pretežno uporablja ki, primeri, ko uporabljamo kateri, pa so
točno opredeljeni in si pravil ni težko zapomniti.
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Pravni kotiček
Napredovanje v plačne razrede
Z novim plačnim sistemom je stopil v veljavo tudi nov sistem
napredovanja v plačne razrede po vladni Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.
Letos bo potrebno prvič do 15. marca opraviti redni postopek ocenjevanja vseh delavcev za napredovanje v višji
plačni razred po pravilih in kriterijih iz Uredbe. Oceniti bo
potrebno vse zaposlene delavce, ki so v letu 2008 opravljali
delo najmanj 6 mesecev. Ker postopek napredovanja prinaša številne novosti, se pojavlja veliko dilem in vprašanj.
1. VPRAŠANJE: Ali lahko 1. 4. 2009 napredujejo tudi tisti delavci, ki so jim od zadnjega napredovanja pretekla
tri leta, je pa v njihovem primeru pri uvrstitvi na delovno
mesto oziroma prevedbi v nov plačni sistem prišlo do
razporeditve na delovno mesto v višjem tarifnem razredu?

ODGOVOR: Ne, ti javni uslužbenci 1. 4. 2009 ne morejo
napredovati in se jim začne novo napredovalno obdobje
(v letu 2009 dobijo prvo oceno, 2010 drugo in 2011 tretjo
oceno ter lahko napredujejo, če izpolnjujejo pogoje, 1. 4.
2011), saj Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v tretjem
odstavku 16. člena določa:
»(3) Javni uslužbenec lahko na podlagi tega zakona napreduje vsaka tri leta za en ali dva plačna razreda, če izpolnjuje
predpisane pogoje. Kot napredovalno obdobje se šteje čas
od zadnjega napredovanja v višji plačni razred. Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni uslužbenec delal
na delovnih mestih, za katera je predpisana enaka stopnja
strokovne izobrazbe. Pristojni organ oziroma predstojnik
najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje.«
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2. VPRAŠANJE: Kaj je tarifni razred?
ODGOVOR: Tarifni razredi izražajo stopnjo zahtevnosti
delovnih mest in nazivov glede na zahtevano izobrazbo in
usposobljenost.
Uspešno končano izobraževanje oziroma
Tarifni
pridobljena usposobljenost, ki je praviloma
razred
potrebna za opravljanje delovnih nalog
- nepopolna nižja stopnja osnovnošolske
izobrazbe
popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
I.
- nepopolna višja stopnja osnovnošolske
izobrazbe
- popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe
II.
- nižja poklicna izobrazba
III.
- srednja poklicna izobrazba
IV.
- srednja strokovna izobrazba
V.
- srednja splošna izobrazba
- višja strokovna izobrazba
VI.
- višješolska izobrazba (prejšnja)
VII/1.

VII/2.

VIII.

- specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
- visokošolska strokovna izobrazba
- visokošolska univerzitetna izobrazba
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
- magistrska izobrazba
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)
- magisterij znanosti (prejšnji)
- državni pravniški izpit
- specializacija v zdravstvu
- doktorat znanosti (prejšnji)
- doktorat znanosti

IX.

Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Pravna služba
VIC
URESNIČITEV SANJ
Stari dami sta imeli papagaja, ki je grozno preklinjal. Po naključju sta v župnišču odkrili papigo in
prosili župnika, če smeta za nekaj dni prinesti papagaja na prevzgojo. Župnikova papiga je namreč
sedela v kotu kletke in molila. Župnik je dovolil in
ko sta dami spustili papagaja v kletko k papigi, je
ta stresel s perutničkami, pogledal okoli sebe in
vprašal:
“Je tu katera za seks?”
Tedaj se predrami papiga v kotu in veselo zapoje:
“O, bog, nisem molila zaman!”
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Obvladovanje
konfliktnih
situacij
Služba Zdravstvene nege naše bolnišnice nudi vsem zaposlenim v zdravstveni negi širok spekter strokovnih predavanj in učnih delavnic. Ena izmed zanimivih je tudi učna
delavnica z naslovom Obvladovanje konfliktnih situacij. Zaposleni v bolnišnici se vsakodnevno srečujemo s pacienti
in njihovimi svojci, ki imajo zelo različne zahteve. V odnosu s pacienti je potrebno vzpostaviti profesionalen odnos,
ki predvideva vsakršne situacije, in katerega cilj mora biti
nekonfliktno razmerje. Profesionalci se zavedamo potreb,
pravic in zahtev pacientov in njihovih svojcev, hkrati pa obvladujemo svoje strokovno področje in načine komunikacije, ki pomagajo vzpostavljati uspešno sodelovanje.
Osebni odnos do konfliktnih situacij - razreševanje ali izogibanje? Kako opaziti konflikt pravočasno? Koristi razrešenih konfliktov in škoda nerazrešenih. Vpliv samopodobe
na razreševanje konfliktnih situacij. Proces in strategije
reševanja konfliktnih situacij od obvladovanja negativnih
čustev, izbora primernega trenutka, komunikacije z izjavo o
sebi in zastavljanja odprtih vprašanj do opredelitve problema. Načela reševanja konfliktov: ločimo probleme od ljudi
in stališča od interesov. Način reševanja konfliktov je odvisen od medsebojnih odnosov. Kako kreativno oblikujemo
možnosti za »zmaga-zmaga« izid. Na učni delavnici boste
spoznali, kako se razumeti in dobro shajati s komerkoli,
kako si pridobiti naklonjenost, zaupanje in spoštovanje ter
najpomembneje: kako pridobiti druge za svoje ideje, načrte in nazore, kako jih navdušiti za izpolnjevanje nalog ter
ustvariti atmosfero zaupanja in konstruktivnega pogovora.
Skozi vaje boste razvili sposobnost obrniti konflikt v sodelovanje, uskladiti različna mnenja in poiskati skupni imenovalec, samozavestno boste obvladali težavne ljudi, spoznali
boste način, kako odpor spremeniti v sodelovanje. Ni organizacije, v kateri med sodelavci ne bi bilo nasprotij. Podjetje
brez konfliktov je utopija in iluzija. Pojavljanje nasprotij in
konfliktov je torej vsakodnevni pojav v organizaciji, naloga
vodstva podjetja pa je, da jih skupno z zaposlenimi ustrezno
rešuje. Poudariti velja, da je »sodelovalni«, tj. participativni
način reševanja nasprotij najbolj primeren, saj je do sedaj
pokazal najboljše rezultate. Povsod, v vsaki združbi, kjer se
pojavljata vsaj dve osebi, so konflikti, nasprotja neizbežni.
Konflikt nastane različno. To je razumljivo, saj ga povzročajo
različne situacije. Pogosto nastane kot nesporazum v osebi
sami, še večkrat pa med dvema ali več udeleženci, med
posamezniki ali skupinami, med nadrejenimi in podrejenimi
sodelavci. Občutki članov kolektiva kažejo čustveno razpoloženje v skupini. Raziskave kažejo, da zaupanje, odkritost,
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občutek svobode in možnosti sodelovanja v precejšnji meri
vplivajo na učinkovitost kolektiva. Čim več je teh dejavnikov,
tem bolj je verjetno, da bo ta postal bolj produktiven. Občutki so v tesni zvezi s stopnjo notranje povezanosti. Taki
povezanosti pravimo tudi kohezivnost skupine.

Vzroki konfliktov, nasprotij
Vzroke za konflikte med sodelavci pogosto najdemo v drugačnem razumevanju, prepričanju, stališču, vrednotenju
določenih vsebin in problemov, pri katerih skupaj delamo.
Položajni vzroki nasprotij pomenijo, da se ne moremo
sporazumeti na vsebinski ravni, ker začenjamo z različnih
položajev, ker imamo različna stališča, različne zorne kote,
različna prepričanja in vrednotenja. Različno razumevanje
in stališče do vsebine nam onemogočata rešitev same konfliktne vsebine. Te vzroke pogosto zanemarjamo in se o njih
ne pogovarjamo. Ne premaknemo se od vsebine, ves čas jo
nebistveno in navidezno spreminjamo in zapravljamo svojo
pogajalsko energijo, uspeha ni, nasprotje narašča.
Druga skupina vzrokov za konflikte med sodelavci je na
področju komunikacije o konfliktnih vsebinah. To so komunikacijski vzroki konfliktov. Sodelavec nas kratko malo ne
razume, ker govorimo nerazumljivo in nejasno. Tudi nezaupanje sodi v to skupino. Sodelavec ne verjame naši iskrenosti. Ne verjame tistemu, kar govorimo. Prepričan je, da govorimo eno, mislimo drugo, delamo pa nekaj tretjega. Tudi
pogovarjanje o vsebini na neoseben način vodi do konflikta,
ker se sodelavec na ta način ne želi pogovarjati.
Vzroki za konflikte so tudi v osebnostih sodelavcev. To so
osebni vzroki medsebojnih konfliktov. Sodelavci so različne osebnosti z različnimi notranjimi osebnimi situacijami.
Njihovo sodelovanje pri reševanju konfliktov je pod močnim
vplivom vsega, kar se v njih dogaja. Lahko so napeti, napadalni in neposredno »iščejo in delajo« konfliktne vsebine.

Posledice in lastnosti konfliktov, nasprotij
Posledica doživljanja konflikta je občutek razdiralnosti, ki si
ga ljudje ne želijo in je neprijeten. Prav neprijetnost povzroča, da se poskušajo ljudje konfliktom ogibati, jih preprečevati. Sili jih v racionalno reševanje konfliktov. Praksa je
pokazala, da pametneje ravnajo tisti, ki se konfliktom
ne ogibajo ali poskušajo celo oblikovati brezkonfliktno
okolje, pač pa se pripravljajo za reševanje konfliktov,
torej se jih poskušajo naučiti reševati. Za ta korak pa je
potrebno izpolniti dva pogoja:
• razumeti morajo, kako nastane konflikt, nasprotje, navzkrižje,
• ustvariti morajo ustrezno klimo, ki poudarja predvsem
pozitivne lastnosti konfliktov.
Nekateri nastanek nasprotij razlagajo kot posledico boja

med različnimi motivi oziroma hotenji, ali ker neka ovira
preprečuje, da bi hotenje uresničili. Konflikt torej ne more
nastati tam, kjer nimajo hotenj ali pa le-ta neovirano uresničujejo. Ravno tako konflikti ne povzročajo težav ljudem,
ki se do njih vedejo brezbrižno. Želja, da bi uresničil svoja
hotenja, povzroči, da človek intenzivno išče načine za njihovo zadovoljitev. Bistveno pri tem je, da je oseba zaradi
konflikta zelo aktivna. Drugi pogoj za reševanje konflikta je
ustvarjanje ustrezne klime. Konflikt namreč nima le negativnih, temveč tudi pozitivne lastnosti in zavedati bi se morali
predvsem teh. Kot kaže slika 1, imajo konflikti kar nekaj
pozitivnih lastnosti, ki bi jih kazalo izrabiti kot priložnost pri
ustvarjanju naše prihodnosti. Zaradi njih bi si konfliktov lahko v določeni meri celo želeli.
Prva pozitivna stran nasprotij je v tem, da kažejo na probleme, na navzočnost človekovih hotenj, ki želijo spremeniti
obstoječe stanje. Ta hotenja so vir energije, ki ji moramo
omogočiti sprostitev in tako spodbuditi spremembo. Druga
dobra stran konfliktov je, da zahtevajo rešitve. Nasprotja
sicer lahko potlačimo, se odrečemo uresničitvi ciljev, ne moremo pa se jim ogniti, ker zmeraj prihajajo na dan v takšni
ali drugačni obliki. Kadar se pojavijo konflikti, bi zato morali
najprej pomisliti, kako jih bomo reševali, ne pa, kako se jim
bomo ognili. Konflikt navadno nastane zaradi različnih interesov. To nam daje priložnost, da izberemo za cilj najboljši
interes in ga poskušamo doseči. Ker konflikti odpravljajo
mrtvilo, nas varujejo pred prepričanjem, da imamo vse probleme že rešene.
Konflikt daje možnosti za spremembe. Ohranitev nespremenjenega stanja nas lahko uspava. Pridobivati moramo
nova spoznanja, kar omogoča prav ponavljanje konfliktov.
Strokovnjaki trdijo, da se je 90 odstotkov vseh vrst izvirnih
rešitev pojavilo iz nujnosti. To pomeni, da je moralo 90 odstotkov inovatorjev doživljati svojevrstne konflikte, ki pa so
jih znali izrabiti pri oblikovanju svojih idej. Kadar se pojavijo
konflikti med več osebami ali med skupinami, morajo ti poiskati skupne cilje in skupne rešitve, to pa skupine utrjuje.
Zdi se, da je iskanje skupnih hotenj močnejše orodje za reševanje konfliktov kot pa ugotavljanje in razgaljanje razlik.
Do utrjevanja skupine lahko pripelje način reševanja problemov, ki mora upoštevati vsa mnenja vseh, ki so v konfliktu
udeleženi. Zmotno je mnenje, da je konflikt mogoče rešiti
tako, da od dveh hotenj prevlada eno, ki ga mora spoštovati
tudi nasprotna stran. V tem primeru bi lahko govorili o vsiljevanju, ne o usklajevanju mnenj. O usklajevanju mnenj
mnogo laže govorimo, če iz dveh različnih mnenj oblikujemo novo, tretje, ki upošteva osnovne poteze prejšnjih dveh.

Pomen načina ravnanja ob konfliktu, nasprotju
Ni organizacije, v kateri med sodelavci ne bi bilo nasprotij.
Brezkonfliktno podjetje je utopija in iluzija. Če je nasprotje
navzoče, je pomembnejše vprašanje: »Kako s tem ravnati?« kot »Zakaj je do tega prišlo?« V tem pogledu je za pod-
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jetje pomembnejše ravnanje ob konfliktu kot premagovanje
konflikta in vzrokov za nasprotje. Če se čemu ne moremo
izogniti, se moramo naučiti ravnati v skladu s tem. Če imamo pred očmi tri izhode iz konfliktnega položaja: »eden
dobiva, drugi izgublja« (zmaga – poraz), »oba izgubljata«
(poraz – poraz) in »oba dobivata« (zmaga – zmaga), nam
je jasno, da je dobro samo tisto ravnanje, ki pripelje do tretje
rešitve, še posebej, če položaj »oba dobivata« prepoznamo kot »podjetje dobiva«, ker oba v našem primeru pomeni
podjetje. Torej, izhode iz vseh konfliktov v podjetju bi lahko
razdelili samo na dve rešitvi: »podjetje izgublja« in »podjetje dobiva«. Ravnanje ob konfliktu po sistemu »zmaga – poraz« ali »poraz – poraz« povzroča vsaki organizaciji veliko
škode, ker otežuje in onemogoča nadaljnje sodelovanje
zaposlenih. Med »zmagovalci« in »poraženci«, to pa so sodelavci v organizaciji, se razvija sovraštvo, nepripravljenost
za kompromis in odklanjanje sodelovanja. Tudi najboljša rešitev, ki je dobljena na ta način, se ne uresniči. Organizacija
začenja delati s polovično zmogljivostjo, to je z zmagovalno
stranjo. Poražena stran sabotira, bojkotira, stavka, spreminja se v pasivnega opazovalca in se veseli neuspešnosti
»sprejete« rešitve. Udeleženci začenjajo popačeno zaznavati, drug drugega napačno presojati in enostransko ocenjevati. Nastajajo motnje v medsebojnem komuniciranju

in sporazumevanju.
V organizaciji bi lahko razlikovali še ravnanje ob konfliktu z
uporabo sile in brez uporabe sile. Uporaba sile pri ravnanju s konfliktom v podjetju ima negativne učinke tako za
tiste, ki silo uporabljajo, kot za tiste, katerim je namenjena.
Med njimi se komunikacija prekine ali postane neiskrena,
lažna. V vedenju sodelavcev se izmenjujejo prilizovanje,
podložnost in brezpogojno soglašanje po eni strani ter
tekmovalnost, konkurenca, odklanjanje in odpor po drugi.
Organizacija se spreminja v več medsebojno nasprotujočih
si skupin, ki si formalno in neformalno, odkrito in prikrito
nasprotujejo. Beg in umikanje vase sta prav tako uhojena
mehanizma obrambe pred uporabo sile. Uporaba sile vodilnim v podjetju jemlje zelo veliko časa. Odločanje je blokirano. Njihov resnični vpliv je vedno manjši. Odtujujejo se od
svojih sodelavcev. Prisila izziva protinapad in agresijo. Rezultati takega ravnanja so slabljenje človeških potencialov
v podjetju, popolna neustvarjalnost in pasivnost sodelavcev
ter nazadnje propad organizacije.
Prihodnjič o načinih reševanja konfliktov, nasprotij
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek žilne kirurgije

Mi med seboj, drug proti
drugemu ali kaj je napravil
nov plačni sistem

Trenutna aktualnost v slovenskem
prostoru je uvedba novega plačnega
sistema. Zgodba o plačah medicinskih
sester je zgodba, ki bo pravilno ocenjena skozi čas. Nekateri predstavniki
vlade (predvsem iz resorjev, ki morajo
zagotoviti v proračunu denar za plače
javnih uslužbencev) ocenjujejo, da ta
plačni sistem ni vzdržen, z njim ni nihče
zadovoljen. Medicinske sestre, babice
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in zdravstveni tehniki smo v glavni vlogi
na sceni javnega obračunavanja med
seboj. Razlogi za nezadovoljstvo predvsem srednjih medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov so različni, vendar imajo več, kot so imeli prej. Če se
je zgodilo, da je kdo dobil manj denarja
kot pred uvedbo novega plačnega sistema, bi morali poiskati razloge in jih
sistemsko ali individualno reševati. Ve
se, kdo bi v reševanju teh problemov
moral odigrati svojo vlogo. Najprej posameznik, ki se je čutil »razgaljenega
in ponižanega, češ, da ga je sindikat
podvrednotil, če ne celo spregledal« in
je zato poklical kar medije, ki so seveda
z veseljem pograbili »kost«. Mediji so
»bolj pri roki«. Koliko ugleda v družbi,
kjer je minimalna plača okoli 500 EUR
in povprečna okoli 1000 EUR, smo si
s tem zapravili, bo povedala ena od

raziskav v bodočnosti (dosedanje so
kazale, da nam ugled v slovenski družbi v zadnjih desetih letih stalno raste).
Nekateri odgovorni so se preprosto
odmaknili od zgodbe, ker se jih »to ne
tiče«, drugi so pritrjevali in soglašali, da
je za vse kriv sindikat. Stališče našega sindikata pa je še vedno enako:
ali narediti red v zdravstveni negi ali
pa nagraditi delo, ki ga posameznik
mora opravljati!
Razumem srednje medicinske sestre,
ker so res pridobile s tem plačnim
sistemom najmanj (20 % do marca
2010!); pa ne zaradi tega, ker bi si
pogajalci zanje ne prizadevali. Ironija
je, da je bilo prav zanje v pogajanjih
porabljeno največ energije in časa.
Izhodišča za plače javnih uslužbencev s srednješolsko izobrazbo so v
zakonu postavljena zelo nizko – v
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15. plačnem razredu! Da so nekatere
poklicne skupine zaključile tam, kjer
mi začnemo, v 19. plačnem razredu,
ta trenutek ne zanima nikogar!
Zaradi šibkosti organizacije dela ali
nezmožnosti razmejevanja del in nalog, ko vemo, da številne medicinske
sestre prestopajo meje kompetenc, se
ne spogledujejo več s sebi primerljivimi po izobrazbi, kar je gotovo še ena
hiba tega plačnega zakona. Plačani
namreč nismo predvsem po delu,
ključna, po črki zakona, je izobrazba!
Višje medicinske sestre niso zadovoljne z uvrstitvijo na delovno mesto diplomiranih medicinskih sester. Z zakonsko
določenim odbitkom (zaradi izobrazbe), bi pridobile v svoji tarifni skupini
največ 20 % (namesto povprečno 40
%) dviga plače (do marca 2010). Krivično je, da imamo različno plačilo
za enako delo; vendar mimo zakona
ne more nihče. Če bi se manj ukvarjali s pritožbami in grožnjami, bi lahko
pripravljali pravne podlage in zahteve
za spremembo zakona in kolektivne
pogodbe.
Zadovoljne niso niti diplomirane medicinske sestre. Ne strinjajo se namreč,
da imajo višje samo enega ali dva plačna razreda manj od njih; prizadete so
tiste, ki so po višji šoli še enkrat zaključile 3. letnik, ga drago plačale (večina
iz lastnega žepa) in se morale krepko
potruditi, da so pridobile visoko izobrazbo. Ni več pomembno, da so bile
vse od diplome dalje na količniku 3.25
ali prevedeno v nove plačne razrede v
24. plačnem razredu; sedaj ni dovolj
doseženi 29. plačni razred v izhodišču
ter možnost razvrstitve od 29. do 34.
plačnega razreda, odvisno od zahtevnosti delovnega mesta.
Pritožujejo se tudi profesorice zdravstvene vzgoje, ker je, po njihovem,
univerzitetna izobrazba izničena in so
samo en razred višje od diplomiranih
medicinskih sester. Da ta izhodišča
veljajo za vse javne uslužbence, ni pomembno. Lahko se razvrščajo na vsa
delovna mesta v tarifni skupini VII2, od
30. do 36. plačnega razreda. Pred prevedbo so bile s količnikom 3.40 v 26.
plačnem razredu.

Morda je sedaj priložnost, da uredimo
vse tisto, za kar so si številni med nami
prizadevali že vrsto let; morda bi to možnost zdaj v polni meri tudi izkoristili?!
Ali se zavedamo, v kolikšni meri nam
zakonodajo kroji Evropska unija? Verjetno ne povsem, da se mora naša
zakonodaja usklajevati z evropsko,
kar pa v večini primerov ne prinaša
izboljšav za zaposlene. Zato se sindikati pri umeščanju katerekoli evropske
direktive zelo trudimo, da se standard
zaposlenih ne znižuje. Direktive so
neke vrste varovalke, ki pa v praksi
ne pomenijo niti višjih plač, niti boljših
delovnih razmer, zato je prilagoditev
direktivam težka. Evropski parlament
je že zavrnil direktivo o podaljšanju
na več kot 48-urni delovni teden pod
določenimi pogoji. Evropski poslanci
pa so izglasovali tudi amandmaja, da
se mora čas dežurstva na delovnem
mestu, torej tudi neaktivni del dežurstva, upoštevati kot delovni čas.

O delovnem času pa mora steči še
spravni postopek med parlamentom
in svetom EU. Tako odločitev Evropskega parlamenta pozdravljamo tudi
v Sindikatu delavcev v zdravstveni
negi Slovenije.
Pripravili smo zbirnik vseh ugotovljenih
napak, sistemskih anomalij in krivic, ki
so se izkazale s prevedbo plač v nov
sistem, ter ga posredovali na KSJS,
znotraj katerega se bomo
v prihodnje pogajali in odpravljali krivice oz. pomanjkljivosti v sistemu.
Žalosti in preseneča pravzaprav
druga plat zgodbe: plačni sistem je
razgalil tudi vse značajske slabosti
posameznikov, neznanje reagiranja
v krizni situaciji, slabšanje medsebojnih odnosov in javnosti skozi
medijsko sliko prikazal zdravstveno
nego v izkrivljeni podobi. Ali smo
res taki?
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo

VIC
BILL IN HILLARY
Bill in Hillary Clinton sta obiskala domači kraj. Na bencinski črpalki kjer
sta natočila bencin je črpalkar poljubil predsednikovo soprogo in od nje
ni hotel vzeti plačila za bencin. Ko sta potovala naprej je Hillary razložila
Billu, da je po tridesetih letih srečala svojo mladostno ljubezen.
“No, vidiš, če bi se z njim poročila, bi bila danes soproga črpalkarja!” je
dejal Bill.
“Ne, tokrat pa nimaš prav! Črpalkar bi bil danes predsednik!”
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Management
investicijskih projektov
Kot vsi drugi so tudi investicijski projekti enkratni procesi, ki imajo svoj začetek in
konec, natančno določene
cilje in proračune. So skupek
aktivnosti v okviru investicij,
to so naložbe v povečanje
in ohranjanje premoženja
v obliki zemljišč, objektov,
opreme, naprav in drugih
naložb, ki prinašajo koristi
v prihodnje. Kot takšne jih
je potrebno upravljati, kar
vključuje enake aktivnosti
kot vsako drugo upravljanje:
planiranje,
organiziranje,
koordiniranje in nadzorovanje. V prispevku je prikazan
postopek procesa zahtevnih
investicijskih projektov javnih naročnikov, dana pa so
tudi priporočila in pobude za
uspešno upravljanje opisanih aktivnosti. Na koncu so
na kratko predstavljeni še
pogoji za uspešno delo projektnih timov.
Proces v grobem zajema
predhodna dela, projektiranje, izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del,
gradnjo in opremljanje ter
obratovanje objekta. Predhodna dela, kot npr. planiranje, analize, raziskave
in odobritve sredstev, so
predvidena v Zakonu o javnih financah (ZJF, Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 109/08) oziroma podrejenem predpisu
v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije
na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06).
Glede na vrednost investi-
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cije in zahtevnost projekta
se pripravi tisti izbor investicijske dokumentacije, ki
je po Uredbi potreben. Med
to dokumentacijo štejemo:
dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijsko zasnovo, investicijski program, študijo
izvedbe nameravane investicije, poročilo o izvajanju
investicijskega projekta in
poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta.
Zadnji dve študiji se sicer
pripravita med izvedbo investicijskega projekta oziroma
med uporabo investicije. Za
sestavo dokumentacije mora
investitor imeti predhodno
izdelano kakovostno projektno nalogo oziroma idejne
rešitve in idejni projekt, kjer
pa se v postopku že prične
upoštevati Zakon o graditvi
objektov (ZGO-1, Uradni list
RS, št. 110/02, 45/04, 47/04,
14/05 in 126/07).
Investicijski proces se nadaljuje v okviru ZGO-1, ki
opredeljuje graditev kot projektiranje, gradnjo in vzdrževanje. Ko so soglasja na
podlagi predhodnih postopkov zagotovljena, se lahko
prične, če ZGO-1 tako zahteva, pridobivanje gradbenega dovoljenja kot predpogoj
za gradnjo objekta. Če javni
naročnik ne izpolnjuje kadrovskih in tehničnih pogojev za
izdelovanje projektne dokumentacije, mora na trgu za
storitev projektiranja in pripadajočega tehničnega svetovanja dobiti projektantsko
organizacijo, ki bo izdelala

idejno zasnovo za pridobitev
soglasij, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in
projekt za izvedbo. Prav tako
lahko naroči tudi izdelavo investicijske dokumentacije,
projektne naloge in idejnih
rešitev. Vsa naročila je treba
izvesti na podlagi Zakona
o javnih naročilih (ZJN-2,
Uradni list RS, št. 128/06 in
16/08) ob upoštevanju morebitnih avtorskih pravic.
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti
revidiran v ozkem smislu izpolnjevanja bistvenih zahtev,
in še to samo za zahtevne
objekte. Zato je smiselno, da
investitor opravi še revizijo
celotne vsebine projektne
dokumentacije v vseh njenih izdelanih fazah, da ne bi
kasneje prišlo do neprijetnih
posledic, če bi bila dokumentacija iz kakršnegakoli
razloga pomanjkljiva, kar se
lahko pokaže kot bistveno
preseganje
zagotovljenih
finančnih sredstev investicijskega projekta. Revidiranje
oz. revizijo projektne dokumentacije lahko opravi samo
projektantska organizacija,
ki ni povezana z njenim izdelovalcem. Osnova za izbor
ponudnikov gradbenih del
in opremljanja je kakovosten
projekt za izvedbo z izdelanimi projektantskimi popisi
ter z oceno vrednosti materiala in del. Izbor izvajalca
gradbenih del in opremljanja poteka po postopku iz
ZJN-2. Bistveno pri javnemu
naročilu, tako pri postopku
izbora kakor tudi pri postop-

ku izvajanja, je poznavanje
pravnih in strokovnih določil
s področja predmeta pogodbe, tudi iz Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS,
št. 83/01, 32/04 in 40/07) in
Posebnih gradbenih uzanc
(Uradni list SFRJ, št. 18/77).
Ko so zagotovljena sredstva
(ta morajo sicer biti zagotovljena že pred javnim naročilom), gradbeno dovoljenje,
parcela - objekt in projektna
dokumentacija, lahko postopek preide v gradnjo,
seveda z upoštevanjem do
sedaj omenjene zakonodaje
in vključevanjem ukrepov iz
Zakona o varnosti in zdravju
pri delu (ZVZD, Uradni list
RS, št. 56/99 in 64/01), še
posebej podrejene Uredbe
o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
(Uradni list RS, št. 83/05).
Gradnjo nadzirajo odgovorni
vodja projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, koordinator varnosti in zdravja
pri delu, strokovni nadzor
nad gradbenimi, elektro ter
strojnimi deli in opremljanjem
ter področna inšpekcija. Čedalje pomembnejši so tudi
nadzor požarne varnosti,
racionalne porabe energije
in varstva okolja. Investitor
lahko vodenje postopka gradnje, ki vključuje uvedbo v
posel, vodenje izvedbe, koordinacijo, prevzem objekta
itd., prepusti svetovalnemu
inženiringu. Svetovalni inženiring lahko vključuje tudi
tehnično svetovanje, zastopanje investitorja pred ude-
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leženci projekta, revidenta
projektne dokumentacije ter
vse vrste prej omenjenih
nadzorov razen inšpekcijskega. Od same zahtevnosti
posla, organiziranosti in kadrovskih zmogljivosti investitorja je odvisno, katera dela
bo prepustil svetovalnemu
inženiringu. Za kakršnokoli
naročilo svetovalnega inženiringa oziroma nadzora pa
ni več treba posebej poudariti, da je potrebno upoštevati
ZJN-2.
Postopek gradnje se običajno prične zaključevati z zahtevo za izdajo uporabnega
dovoljenja pri upravnem organu. Ključna spremna dokumentacija ob tem je projekt izvedenih del in dokazilo
o zanesljivosti objekta. Pri
izdelavi dokumentacije sodelujejo vsi, ki so sodelovali
pri gradnji. Projektna dokumentacija mora biti izdelana
v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni
list RS, št. 55/08), dokazilo
o zanesljivosti pa v skladu
s Pravilnikom o dokazilu o
zanesljivosti objekta (Uradni
list RS, št. 55/08). Po uspešnem tehničnem pregledu,
ki ga opravi upravni organ
s strokovnimi sodelavci in
izdajatelji gradbenega dovoljenja, se izda uporabno
dovoljenje, ki je pogoj za
uporabo objekta in izdajo
obratovalnega dovoljenja, če
je to za dejavnost investitorja potrebno. Investitor mora
sedaj z izvajalcem gradnje
opraviti še pregled, prevzem
objekta in dokončni obračun.
Postopek
investicijskega
projekta sedaj preide v fazo
obratovanja, kjer se spremljajo učinki investicije, odpravljajo morebitne pomanjkljivosti v garancijski dobi,

primerjajo dejanski rezultati
s predvidenimi ter v dobi po
izteku garancije opravljajo
ustrezna redna in investicijska vzdrževalna dela. Tako
se lahko znova vrnemo na
začetek investicijskega projekta.
Ob vsem tem ugotovimo,
da je skozi proces investicijskih projektov na področju
organizacije za uspešno realizacijo treba sproti določiti
veliko različnih projektnih
timov: pri pripravi projektne
naloge in idejnih rešitev, pri
pripravi investicijske dokumentacije po ZJF, pri pripravi
projektne dokumentacije po
ZGO-1, pri pripravi razpisne
dokumentacije po ZJN-2 za
izbor projektanta, izvajalca
gradnje in opreme, revidenta ali kakršen koli nadzor pri
vodenju postopka gradnje in
opreme po ZGO-1, ZVZD,
OZ in po sklenjenih izvajalskih pogodbah, pri vodenju
postopka predaje investicijskega projekta v obratovanje in še bi se dalo naštevati.
Vsi projektni timi pa imajo en
skupni imenovalec – to je investitor, ki določi vodje, ta pa
člane timov.
Investitor mora ustvariti podporno okolje za projektno
delo, kar velja tudi za investicijske projekte. Projekti so
nujni, saj prinašajo razvoj,
novosti in spremembe. Za
njihovo realizacijo skrbijo
začasni projektni timi, zato
mora biti omogočen prehod
od funkcijske k projektni organiziranosti v organizaciji
investitorja. Vzdušje mora
biti naklonjeno projektni
kulturi ter motivaciji osebja,
ki dela pri projektih. Gonila
uspešnega dela so ustvarjalno delovno okolje ne glede
na lokacijo, avtonomnost,

motiviranost, prilagodljivost,
neomejen delovni čas ter
predvsem cilji, saj le ti štejejo. Delo mora slediti ustvarjalcem in ne obratno. Vodja
projektov naj ne bi bil specialist, ampak strokovnjak s
širokim splošnim znanjem,
ki zna povezovati različne
stroke. Imeti mora veščine
povezovanja in razreševanja
konfliktov, sposobnost pogajanj, veliko mero zaupanja
in ustrezne reference. Znati
mora izbrati ključne člane
projektnega tima. V vsakem
timu so tri ključna strokovna področja, to so proces,
trženje in financiranje. Vsa
področja so v soodvisnosti
in enako pomembna. Člani
timov ne smejo biti preobremenjeni s količino projektov
in svojimi stalnimi funkcijami
v organizaciji. Če namreč
preskakujejo z enega na
drug projekt, lahko pride
do zamude zaradi preklapljanja iz ene faze v drugo.
Velja načelo, da se ne dela v
več kot treh velikih projektih
naenkrat, če je število projektov večje, pa morajo biti
le-ti v isti fazi. Bistvene faze
projektov so planiranje, odobritev, izvedba in zaključevanje. Pomembno je nameniti
vsaj petino časa planiranju
projekta, kamor sodijo tudi
načrtovanje, soglasja, razpisi in kreativnost. V tej fazi
je možno največ prihraniti, saj so stroški planiranja
minimalni glede na celoten
projekt. Čas v projektu se
lahko sicer skrajša, vendar
na račun kakovosti.
Kot zaključek prispevka
lahko navedem, da je izraz
management (upravljanje)
v prvem delu uporabljen za
prikaz dejavnosti poteka
investicijskih projektov, na

koncu pa v smislu projektnega kadrovskega managementa. Pravzaprav je oboje
med sabo neločljivo povezano. Investicijski projekti in
z njimi povezani procesi so
zahtevni in jih lahko upravljajo le izkušeni projektni timi,
katerih cilj je čim bolj kakovosten, pravočasno izveden,
s finančnimi sredstvi podprt
in učinkovit projekt.
PRAVNI VIRI
Obligacijski zakonik (OZ).
Uradni list RS, št. 83/01,
32/04 in 40/07.
Zakon o graditvi objektov
(ZGO-1). Uradni list RS, št.
110/02, 45/04, 47/04, 14/05
in 126/07).
Zakon o javnih financah
(ZJF). Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 109/08.
Zakon o javnih naročilih
(ZJN-2). Uradni list RS, št.
128/06 in 16/08).
Zakon o varnosti in zdravju
pri delu (ZVZD). Uradni list
RS, št. 56/99 in 64/01.
Posebne gradbene uzance.
Uradni list SFRJ, št. 18/77.
Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta. Uradni list
RS, št. 55/08).
Pravilnik o projektni dokumentaciji. Uradni list RS, št.
55/08.
Uredba o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ. Uradni list RS, št. 60/06.
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih. Uradni list RS, št.
83/05.
Dejan Žohar, univ.
dipl. inž. el.
Sektor za investicije,
preskrbo in vzdrževanje
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DROBTINICE

Prednovoletni žur bil je živ
Čeprav je novo leto že daleč za nami, velja na tem mestu objaviti še kratek zapis o lanskem prednovoletnem srečanju
zaposlenih in upokojenih sodelavcev Splošne bolnišnice Celje. Po nekaj letih ga je vodstvo skupaj z reprezentativnimi
sindikati spet pripravilo v Modri dvorani Celjskega sejma.
Približno 450 udeležencev je že takoj na začetku spravil v dobro voljo gost in voditelj zabave Toni Gašperič, pa tudi glasbenikom Atlantix big benda ni bilo treba dolgo vabiti na ples. Okrepčani z dobrotami, ki so jih tudi tokrat odlično pripravili v
bolnišnični kuhinji, so se najbolj vztrajni vrteli dolgo v noč.

Kmalu so bili vsi na nogah

Toni Gašperič je poskrbel za šaljiv in sproščen uvod

… in tako je ostalo še dolgo v noč
Atlantixu ni bilo treba dolgo vabiti na ples
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Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostm
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Dobrodošlica malčkom
Po Ginekološko-porodniškem oddelku je 2. januarja spet
odmevala glasba tria Vikija Ašiča in kvarteta Grmada, vsi
sodelujoči v že 44. akciji Novega tednika in Radia Celje pa
so poklanjali lepe želje mamicam in novorojenčkom, ki so
na svet prišli ob prehodu starega v novo leto.

Medijski zvezdici sta bili letos iz Žalca
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Žlička za zdravje
Triu Vikija Ašiča in kvartetu Grmada se vsako leto pridružijo
novi gosti
Lansko leto je bilo za celjske porodničarje in babice zares
delovno, saj so opravili kar 2.218 porodov in oskrbeli 2.243
novorojenčkov. Ponovno so bili številčno močnejši dečki.
Rodilo se jih je 1.165, deklic pa 1.078; 25 je bilo dvojčkov.

V začetku letošnjega leta sta v naši bolnišnici že drugič
zapovrstjo sklenili svojo skupno humanitarno akcijo podjetji Engrotuš in Henkel Slovenija. Letos sta jo poimenovali »Žlička za zdravje« in s sredstvi, zbranimi od vsakega
nakupa določenih Henklovih izdelkov v Tuševih trgovinah,
kupili opremo za otroške oddelke 12 slovenskih bolnišnic.
Vsak otroški oddelek je tako dobil pet otroških stolčkov za
hranjenje, slinčke in lesene igrače za dopolnitev igralnih in
pravljičnih kotičkov, ki so jih opremili lani.

Stolčki za hranjenje bodo na oddelku prišli še kako prav
Oktet županov
Letošnje zvezde novoletne dobrodošlice so bile deklice, ki
so se rodile mamicam iz Petrovč, Mozirja in Žalca. Seveda
ob oktetu županov, ki so jih prišli pozdravit in zapet svojim
novim meščankam.

Tako Melita Ferlež, direktorica družbe Henkel Slovenija, kot
tudi Aleksander Svetelšek, generalni direktor Tuš Holdinga,
sta izrazila željo, da bi akcija postala tradicionalna in še vrsto let izboljševala bolnišnično okolje za male bolnike.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
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Pust
Pust na Oddelku za infekcijske bolezni in vro- vse sestavine, iz katerih je potem nastalo gladko in prijetno
dišeče testo. A najpomembnejše je to, da so eni in drugi ob
činska stanja
Na pustni torek smo imeli že zjutraj polne roke dela. A
kaj smo počeli? Mastili smo se s krofi. Za prijetno pustno
vzdušje pa smo poskrbeli „sestra Jagoda“ in dve „Piki Nogavički“. Bilo je polno smeha in komplimentov, tako s strani
sodelavcev kot pacientov. Gospa v čakalnici je pripomnila:
„Tale sestra ima pa res lepe in dolge noge, še jaz bi imela
takšne.“

tem zelo uživali. Tega, da med bivanjem v bolnišnici sodeluješ pri peki pustnih dobrot, pa res ne doživi vsak!

Če bi se radi tudi vi poskusili v peki naših slastnih mišk, vam
prilagamo recept:
14 dag pretlačene skute,
14 dag mehke moke,
2 jajci,
vanili sladkor,
malo soli,
polovico pecilnega praška,
dve olupljeni in na drobne
koščke narezani jabolki,
mleko po potrebi.
Ko vse sestavine dobro zmešamo, jih z dvema žlicama
polagamo v vroče olje in cvremo tako dolgo, da se miške
zlato obarvajo.

Predstojnik oddelka je bil navdušen in nas je fotografiral kar
z mobilnim telefonom. Izrazil je celo željo, da bi morala biti
vsak dan na oddelku kakšna Pika Nogavička.
Tudi naši bolni otroci so si privoščili. Pod vodstvom vzgojiteljice so si kar sami izdelali pustne maske.
Za naslednje leto pa še povabilo oz. želja, da bi bilo za pusta
še več norčavosti in smeha, ki ga v bolnišnici primanjkuje.
Aleksandra Petrovič, administratorka
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
PUSTOVANJE NA OTROŠKEM ODDELKU
Pust je čas, ki s svojo šegavostjo pokuka v sleherni, še tako
skriti kotiček. Zato ni nič čudnega, če je na svojem obhodu
potrkal tudi na vrata Otroškega
oddelka, kjer pa ga je že v ponedeljek čakalo prijetno prese-

nečenje.
Tam je namreč sredi opoldneva prav prijetno dišalo po pravkar ocvrtih skutinih miškah, ki so jih pomagali pripravljati
tudi učenci bolnišnične šole. Nekateri so smeli vse skupaj
res samo opazovati, drugi pa so s kuhalnico vztrajno mešali
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V torek pa smo se igrali maškare. Najprej smo se, kot vsak
dan, seznanili z novinci in jim pokazali naše pustne klobučke, ki so predstavljali žabico, miško, zajčka, pikapolonico ...
Najpogumnejši so jih pomerjali.

Splošna bolnišnica Celje

Naši najmlajši so potem skupaj s starši, vzgojiteljico in učiteljico dokončali še nekaj mask in ob tem strah pred novim
in neznanim zamenjali s prizadevnostjo in radovednostjo.
Zarajali smo ob znanih pesmicah in se ponosni pokazali
svojim staršem in zdravstvenemu osebju. Vsi smo bili dobre
volje.

Vzgojiteljica Helena in učiteljica Alenka

Po upravi so letale čarovnice in Indijanke

Pika Nogavička in klovn sta imela žur v skladiščih

Šem pa letos nismo srečevali le na bolnišničnih oddelkih.
Dobro voljo so budile na različnih koncih bolnišnice

Fakturna služba je vzcvetela

Kavo so ta dan stregle same miške in mačke
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Kulinarični kotiček
BREZGLUTENSKE SLADICE
Celiakija je kronična bolezen tankega črevesa, ki se razvije zaradi preobčutljivosti na gluten oz.
na njegov izvleček gliadin.
Zdravljenje celiakije je zelo enostavno, hkrati pa tudi zelo zapleteno. Edina do sedaj znana terapija je namreč stroga brezglutenska dieta, ki pa traja vse življenje. Bolniki s celiakijo se morajo
torej strogo ogibati glutena ali lepka, ki je osnovna beljakovina zrna pšenice, podobne proteine
pa najdemo tudi v zrnju ječmena, rži in verjetno tudi v ovsu. Spodnji recepti teh sestavin nimajo,
zato so primerni tudi zanje.
POMARANČNA TORTA BREZ MOKE

LEŠNIKOVI POLJUBČKI S SUHIMI MARELICAMI

Sestavine:
8 jajc, 200 g sladkorja v prahu,
100 g naribane čokolade, 250 g mletih orehov,
2 pomaranči, polovica limone,
4 žlice sladkorja v prahu, čokoladna glazura

Sestavine:
2 beljaka, 80 g mletih lešnikov,
100 g suhih marelic, 150 g marelične marmelade,
150 g sladkorja v prahu, 50 g rjavega trsnega sladkorja,
pol žličke limoninega soka, 10 g
svežega ingverja

Priprava:
Pečico ogrejemo na 250 stopinj Celzija. Rumenjake penasto umešamo s sladkorjem, dodamo čokolado, zmlete
orehe in na majhne kocke narezano olupljeno pomarančo. Iz beljakov stepemo trd sneg in ga rahlo vmešamo v maso. Testo vlijemo v namaščen tortni model (premer 28 cm), damo v ogreto pečico in temperaturo takoj
znižamo na 200 stopinj Celzija. Torto pečemo približno
45 minut. Pečeno, še toplo testo polijemo z mešanico
soka ene pomaranče, polovice limone in štirih žlic sladkorja v prahu. Dobro ohlajeno in napojeno prevlečemo
še s čokoladno glazuro.
ROLADA BREZ MOKE
Sestavine:
6 jajc, 6 žlic sladkorja v prahu,
6 žlic mletih orehovm
pol pecilnega praška
Priprava:
Rumenjake penasto umešamo s sladkorjem v prahu, dodamo zmlete orehe in pecilni prašek. Iz beljakov stepemo
trd sneg in ga rahlo vmešamo v maso. Maso razprostremo po pekaču, obloženem s peki papirjem in v vnaprej
segreti pečici na 200 stopinjah Celzija pečemo 10 minut. Pečeno testo zvrnemo na kuhinjsko krpo, previdno
odstranimo peki papir, zvijemo in pustimo, da se ohladi.
Ohlajeno testo namažemo z različnimi nadevi. Najbolj
razširjena sta kisla smetana z vanilijevim sladkorjem in
kisla smetana s kokosovo moko. Če uporabimo sladko
smetano in sadje, mora biti smetana zelo trdo stepena.
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Priprava:
Olupimo ingver in ga čim bolj drobno sesekljamo. drobno
sesekljamo tudi marelice in jih zmešamo s sesekljanim
ingverjem, mletimi lešniki in rjavim sladkorjem. Beljaka in
limonin sok stepemo v čvrst sneg, mu postopoma dodamo sladkor v prahu in stepamo tako dolgo, da se sveti in
vleče v konice. V sneg nežno vmešamo marelično mešanico. S testom napolnimo brizgalno vrečko z luknjastim
nastavkom in z njo na pekače, obložene s peki papirjem,
nabrizgamo kupčke s premerom 3 cm. V predhodno segreti pečici poljubčke pečemo približno 20 minut pri 150
stopinjah Celzija. Svetlo spečene kolačke ohladimo in
vdolbinice na vrhu napolnimo s segreto marmelado.
OREHOVE PALČKE
Sestavine:
2 beljaka, 250 g mletih orehov,
100 g sladkorja v prahu, sok polovice limone
Priprava:
Beljake, sladkor in limonin sok stepemo v čvrst sneg, ki
mu postopoma vmešamo mlete orehe. Nekaj beljakovega snega prihranimo. Maso na hitro pregnetemo, prekrijemo s prozorno folijo in previdno razvaljamo. Razvaljano
testo narežemo na palčke, jih premažemo s prihranjenim
snegom, zložimo na s peki papirjem obložen pekač in
čez noč sušimo v pečici, segreti na 50 stopinj Celzija.
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20. 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, 3. aprila 2009. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb nagradne križanke v decembrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 74 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: ZDRAVJA IN SREČE ŽELIMO.
Izžrebana nagrajenka je gospa Milena Golouh z Nevrološkega oddelka. Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela
nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.
								
Uredniški odbor
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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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