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Čas spada med tiste dimen-
zije človeške biti, ki močno 
zaznamujejo naša ravnanja 
v vsakdanjem življenju. Pri-
meren je za vse situacije – 
za izgovore in za dogovore. 
Lajša nam dušo, ko vdano 
prenaša naše marnje, češ, 
da teče prehitro ali prepoča-
si, da sedaj ni časa za to, bo 
pa prišel pravi čas, in takrat 
bomo… Toda zavedati se 
moramo, da je čas, v kate-

rem živimo sedaj,  najboljši in edini čas, ki je nam je na razpolago, da nare-
dimo tisto, kar bolnišnica v tem trenutku mora storiti. Toda, kaj?

Soočiti se je treba z realnostjo, da bo odslej potrebno opraviti enak ali celo 
povečan obseg zdravstvenih storitev z manjšimi finančnimi sredstvi. Za do-
sego teh ciljev moramo temeljito proučiti notranjo organizacijo, procese, po-
iskati rezerve in doseči zavezanost zaposlenih h kakovostnim storitvam ter 
pozitivnemu poslovanju. Časa ni veliko. V ta namen smo pripravili rebalans 
finančnega načrta za tekoče leto in se v njem zavezali za nižanje stroškov 
do konca leta. Načrt vključuje tudi tveganja, da bi se čim bolj zavarovali 
pred nepredvidenimi dogodki. 

Največje tveganje pravzaprav pomeni možna epidemija virusa gripe A 
(H1N1), ki je posredno povzročila tudi predčasno izdajo te številke Moni-
torja. V njem so namreč navodila, kako se bomo uspešno ubranili pred 
obolenjem, in kako bomo pomagali drugim. Čas je zlato in moramo se pra-
vočasno pripraviti za akcijo, če bo potrebna. Vključili se bomo v nacional-
no kampanjo »Ustavimo gripo«. Med te aktivnosti spada tudi cepljenje, da 
bomo zavarovali najprej sebe in dali vzgled drugim.  

Kakorkoli, časi, ki prihajajo, bodo drugačni od dosedanjih. Leto 2010 bo 
predvidoma še zahtevnejše od trenutne situacije. Razpoložljivi viri bodo 
zmanjšani. Racionalizacije procesov v bolnišnici pa bodo odgovor in izziv 
na nove okoliščine. Lahko pričakujemo tudi spremembe v zakonodaji, ven-
dar se bomo v bolnišnici trudili predvsem za tista prilagajanja novim razme-
ram, ki jih bomo zmogli sami.  V vsaki situaciji je možno poiskati najboljše 
rešitve in to priložnost bomo izkoristili tudi v naši bolnišnici. 

                                                                                                   Direktor
                                                       mag. Marjan Ferjanc
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Nova.(pandemska).gripa.in.obeti.
za.zaščito.s.cepljenjem
Nova gripa je bolezen, ki jo povzroča 
nov virus influence A H1N1. Virus je 
nastal s prerazporeditvijo genskega 
materiala virusov influence A prašičje-
ga, ptičjega in človeškega izvora. Prve 
okužbe pri ljudeh so opazili aprila letos 
v Ameriki, od koder se je virus razširil 
v številne druge države, zaradi česar 
je 11. junija Svetovna zdravstvena or-
ganizacija razglasila pandemijo. Odlo-
čitev je bila posledica hitrega širjenja 
bolezni in ne njenega težkega poteka. 
Širjenje se nadaljuje in v Sloveniji smo 
ob koncu avgusta potrdili že blizu 250 
primerov; velika večina bolnikov se je 
okužila v tujini. Čeprav je to verjetno 
le del resničnega števila, je obolelih 
pri nas za zdaj malo. Večje težave pri-
čakujemo ob začetku pouka v šolah, 
predvsem pa pozno jeseni in pozimi, 
ko bodo okoliščine za širjenje ugodnej-
še kot poleti. Od običajne sezonske 
gripe se pandemska razlikuje pred-
vsem po hitrem širjenju in velikem 
številu obolelih naenkrat.  

Potek bolezni je pri novi gripi zelo po-
doben kot pri običajni sezonski. Na-
vadno se začne z glavobolom in bo-
lečinami v žrelu, mrazenjem, vročino, 
kihanjem, suhim dražečim kašljem, 

Spoštovane bralke in bralci Monitorja,
v jesenskih in zimskih mesecih lahko pričakujemo znatno povečanje števila obolelih za pandemsko gri-
po, saj ni razloga, zaradi katerega bi se novi virus gripe (a)H1N1 izognil prav našim krajem. Da je tako, 
pričajo tudi nedavni dogodki v naši neposredni bližini. Kdaj in kako močno bo pandemski val oplazil naše 
kraje, ne ve nihče, obstajajo le predvidevanja. Nekatere države kot izhodišče za načrtovanje pripravlje-
nosti upoštevajo, da bi za novo gripo utegnilo zboleti tudi do 30 odstotkov prebivalstva. Na drugi strani 
izkušnje držav, ki niso bile pripravljene kažejo, da okužba pomeni veliko breme za zdravstveni sistem in 
v njem še posebej za bolnišnice. Da se to ne bi zgodilo tudi pri nas, so že poleti začele teči aktivnosti, v 
okviru katerih so bili opredeljeni ukrepi, po katerih bomo posegli v primeru pandemije nove gripe. Da bi 
bili z njimi pravočasno vsi seznanjeni, smo oktobrsko številko Monitorja prestavili na september. Vzemi-
te si čas in preberite vsebine, ki bodo morda v prihodnjih mesecih ključne pri vašem delu.

Uredništvo 

bolečinami v mišicah, slabim počutjem 
in utrujenostjo. Drugače kot pri običajni 
gripi, je obolevnost velika pri otrocih in 
mladih, smrtnost pa je podobna kot pri 
običajni sezonski gripi in je manj kot pol 
odstotna. 

Zaenkrat ne poznamo zanesljivih ka-
zalcev za tveganje hujšega poteka 
bolezni in zapletov, vendar je podobno 
kot pri sezonski gripi: pri starostnikih, 
otrocih do 5 let, nosečnicah, predvsem 
pa pri osebah z osnovnimi kroničnimi 
boleznimi in tistih z oslabljenim imun-
skim sistemom zaradi bolezni ali jema-
nja zdravil, ki slabijo odpornost. 

Novo gripo zdravimo simptomatsko in s 
protivirusnimi zdravili, ki zavirajo nevra-
minidazo. Zdravili bomo le obolele, 
pri katerih je večje tveganje za zaple-
te. Zdravila, ki zavirajo razmnoževanje 
virusa gripe, skrajšajo in omilijo potek 
bolezni ter preprečijo zaplete. Zdravlje-
nje je potrebno pričeti v prvih 48 urah 
po pojavu simptomov. Pri nas je država 
zagotovila dovolj oseltamivira (preparat 
tamiflu) za zdravljenje četrtine prebival-
stva. Na voljo pa bo tudi zdravilo za-
namivir (preparat relenza). Preventivno 
jemanje protivirusnih zdravil pride v 

poštev le v redkih primerih. 
Novi virus gripe se prenaša enako kot 
virus sezonske gripe, s kužnimi kaplji-
cami, ki lahko imajo domet do enega 
metra pri kašljanju, kihanju, govorjenju, 
vpitju… okužba pa je mogoča tudi z 
neposrednim tesnim stikom z obolelim 
(npr. poljubljanje, objemanje) ter s po-
srednim stikom z okuženimi površinami 
in predmeti. Ne smemo pa pozabiti, da 
gripo lahko širimo tudi z rokami. To je 
še zlasti pomembno, če si pri kašlju 
pokrijemo usta z roko namesto z rob-
cem, saj lahko virus prenesemo z ro-
kovanjem. 

Kužnost se prične s pojavom bolezen-
skih znakov ali že dan prej in traja pribli-
žno teden dni. Izločanje virusa je lahko 
daljše pri otrocih in osebah z okvarjeno 
imunostjo. Zdravljenje s protivirusnimi 
zdravili kužnost skrajša. Večina ljudi 
si tudi brez posebnega zdravljenja 
opomore v tednu dni. 

Za preprečevanje prenosa je zelo po-
membno dosledno izvajati enostav-
ne ukrepe za preprečevanje širjenja 
bolezni. Če pa zbolimo z znaki gripe, 
ostanimo doma, ne sprejemajmo obi-
skov ter omejimo tudi neposredne stike 
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z domačimi. Z zdravnikom se po tele-
fonu posvetujmo o nadaljnjih ukrepih, 
pazimo na higieno kašlja in higieno rok. 

Cepivo proti novemu virusu gripe A 
H1N1 je v fazi izdelave. Proizvajalci 
in dobavitelji obljubljajo, da bo na vo-
ljo konec septembra ali v začetku ok-
tobra. Količine cepiva bodo omejene. 
Slovenija bo prejela 800.000 odmer-
kov cepiva. Pogodba je že sklenjena s 
farmacevtskim podjetjem Glaxo Smith 
Kline za 1.300.000 odmerkov, kar bo 
zadostovalo za 650.000 cepljenj. Mi-
nistrstvo za zdravje se dogovarja še s 
podjetjem Novartis, in sicer za 500.000 
odmerkov cepiva. Na Ministrstvu za 
zdravje pojasnjujejo, da bodo cepljenja 
potekala v štirih intervalih. Prvi bodo na 
vrsti zdravstveni delavci in še nekate-
ri delavci v javnih  službah, med njimi 
policisti in gasilci. Prednostni seznam 
še ni popolnoma usklajen, vendar naj 
bi po predvidevanjih kronični bolniki in 
starostniki po 65. letu na vrsto za ce-
pljenje prišli novembra. Cepljenje bo 
sicer prostovoljno, vsak pa se bo moral 
cepiti dvakrat. Ali bo popolnoma brez-
plačno, še ni povsem jasno, verjetno 
pa bo moral posameznik sam kriti stro-
ške cepljenja, ki naj bi znašali okoli 7 

€, stroške cepiva pa naj bi krila država. 
Blizu 90 % tovarn za proizvodnjo ce-
piva proti gripi je v Evropi in Severni 
Ameriki, precej jih je tudi v Avstraliji in 
na Japonskem. Da bi hitreje izdelali 
čim večje količine cepiva, poleg kla-
sičnega načina s pomočjo kokošjih jajc 
nekatera farmacevtska podjetja upora-
bljajo tudi celične kulture. Ker se cepiva 
proti gripi uporabljajo že več kot 40 let, 
nekateri menijo, da dolgotrajna testira-
nja ne bodo potrebna. 

Cepiva so trenutno v fazi preizkuša-
nja na približno 9.000 prostovoljcih, 
predvsem v Kanadi, Evropi in ZDA. 
Svetovna zdravstvena organizacija je 
sporočila, da bo skupaj z nacionalnimi 
regulatornimi organi zagotovila, da bo 
cepivo za novo gripo izpolnjevalo vse 
pogoje varnosti. Hkrati pa se Agencija 
za javna naročila pri OZN zavezuje, da 
bo zagotovila čim boljšo dostopnost 
cepiva tudi ljudem v manj razvitih drža-
vah. Dokumentacijo z rezultati testiranj 
bo Evropska agencija za zdravila preje-
la septembra, ko bo odločala o varno-
sti in učinkovitosti cepiva. Pri osebah, 
cepljenih z običajnim cepivom proti se-
zonski gripi, verjetno obstaja navzkri-
žna, to je delna imunost tudi proti viru-

su prašičje gripe. Te hipoteze zaenkrat 
raziskovalci še niso dokončno potrdili. 

V celjski bolnišnici pričakujemo cepi-
vo proti novi gripi v drugi septembra. 
Po bolnišničnih  oddelkih pripravljamo 
sezname zainteresiranih zdravstvenih 
delavcev. Cepljenje bo pod okriljem 
Oddelka za infekcijske bolezni in vro-
činska stanja potekalo v dva- do trite-
denskih razmikih, najprej z odmerkom 
cepiva proti običajni sezonski gripi, 
nato pa še z odmerkoma proti novi gri-
pi. Zaželeno je, da se glede na priča-
kovan množičen ali celo pandemičen 
pojav bolezni cepimo v čim večjem 
številu. 

Naša bolnišnica ima sicer pripra-
vljen pandemski načrt za novo gripo. 
Ministrstvo za zdravje RS je izdalo 
zloženko z osnovnimi informacijami 
o pandemski gripi. Informacije so 
dostopne tudi na spletnem naslovu 
www.ustavimo-gripo.si.

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

Oddelek za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja

P.A.N.D.E.M.S.K.I...N.A.Č.R.T
Ukrepe načrtujemo na podlagi ocene IVZ Republike Slo-
venije in regijskega centra pod vodstvom Zavoda za zdra-
vstveno varstvo. Ta ustanova ima nalogo koordinirati  de-
javnosti vseh zdravstvenih ustanov v regiji na primarni in 
sekundarni ravni. Vsaka ustanova pa izdela svoj pandemski 
načrt.
 
Projekcija za našo regijo govori o približno 400 hospitaliza-
cijah za odrasle in otroke. V našo regijo sodi tudi bolnišnica 
Topolšica, ki bo pokrila znatni del potreb.
 
Predvideva se 4000 obiskov v službi za NMP. Glede na se-
danjo prakso lahko pričakujemo 2000 napotitev na sekun-
darno raven, tako odraslih kot otrok.

Projekcije dopuščajo veliko variabilnost, zato moramo pri-
praviti ukrepe za različno intenzivnost pandemije. Predvi-
devanja so: 

1. Blag potek pandemije, podoben tistemu, ki ga doživlja-
mo vsako sezono. V tem primeru upoštevamo vsa navodi-
la, ki so v načrtu, in jih je pripravila KOBO v sodelovanju z 
vodstvom.

2. Huda oblika pandemije zahteva prilagoditev v tem smi-
slu, da prenehamo opravljati elektivno dejavnost in svojo 
dejavnost prilagodimo problemom, ki jih bo povzročila pan-
demija: večje število bolnikov z različnimi stopnjami respira-
tornih poslabšanj, dehidracijami in poslabšanjem različnih 
kroničnih bolezni. Temu povečanju se bomo prilagodili s 
prostorskimi in kadrovskimi zmogljivostmi ter zmogljivost-
mi opreme, predvsem pa s prilagoditvijo organizacije, ki bo 
najzahtevnejši del reševanja problemov, ki jih bo prinesla 
pandemija. V tej fazi bo potrebna kohortna izolacija bolni-
kov, ki jo bomo imeli razen na Oddelku za infekcijske bole-
zni in vročinska stanja še na:

• razširjenih zmogljivostih Otroškega oddelka (po načrtu 
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predstojnika), sledi Očesni oddelek, kjer bodo po potre-
bi prešli na ambulanto obravnavo (po načrtu predstojni-
ka), sledi  Dermatovenerološki oddelek s prilagoditvijo 
dela na ambulantni ravni (po načrtu predstojnice).  

• Če bodo potrebe še naraščale, bomo aktivirali stari Od-
delek za splošno in abdominalno kirurgijo, kar bo zah-
tevalo določena sredstva. Že zdaj lahko potrdimo, da je 
tam voda neoporečna, prav tako plinske instalacije. 

V tej fazi bomo z oddelkov, ki imajo elektivne programe, od-
tegnili določeno število negovalnega osebja (načrt glavnih 
sester) in ga dodatno izobrazili predvsem za nadzor dihanja 
in tekočinsko nadomeščanje. Strokovno vodstvo tako obli-
kovanih oddelkov bodo prevzeli infektologi, zagotavljanje 
zdravniškega osebja pa koordinatorji (priprava načrtov). 
Potrebno respiratorno podporo načrtujemo pod vodstvom 
prim. mag. Aleša Demšarja, predstojnika Oddelka za medi-
cinsko rehabilitacijo.

V primeru nadaljnjih potreb po hospitalizacijah bomo združi-
li  posteljne zmogljivosti na Oddelku za ortopedijo in športne 
poškodbe, Oddelku za plastično in rekonstruktivno kirurgijo 
ter kirurgijo roke in Oddelku za splošno in abdominalno ki-
rurgijo. Na internističnih oddelkih pa pričakujemo povečano 
število bolnikov zaradi poslabšanj kroničnih bolezni, pred-
vsem pri starejših ljudeh.
     
3. Huda, težko obvladljiva oblika pandemije: če bo pri-
šlo do te faze, bo potrebna obravnava, značilna za krizne 
razmere. 

Načrt pripravi prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik.

KRIZNI  ŠTAB

Vodja: prim. prof dr. Gorazd Lešničar, dr. med., svetnik, 
predstojnik Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska sta-
nja

Člani:    
- dr. Alenka Trop Skaza, dr. med. 
 kontakt: tel. 425 12 00 
  e-mail: alenka.skaza@zzv-ce.si          
- asist. mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med. 
 kontakt: tel. 425 12 10  e-mail:
 tjasa.cretnik@zzv-ce.si                    
- prof. dr. Radko Komadina, dr. med, svetnik
  kontakt: tel. 423 30 96  
 e-mail: sbcrd@guest.arnes.si
- Alenka Petrovec Koščak, dipl. san. inž.
 kontakt: tel. 041 765 326 
  e-mail: alenka.petrovec-koscak@guest.arnes.si  
- Saša Sedovšek, dipl. m. s.
 kontakt: tel. 041 724 642 
 e-mail sasa.sedovsek@guest.arnes.si
-  Darja Plank, VMS, prof. zdr. vzg.
 kontakt: tel. 051 676 546
 e-mail: darja.plank@guest.arnes.si
- Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
 kontakt: tel. 031 311 025
  e-mail: daniela.gorisek@guest.arnes.si

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

Načrt.za.preskrbo.s.krvjo.v.
izrednih.razmerah.–.pandemija.
gripe.v.Republiki.Sloveniji
Aktivnosti za pripravo na pandemijo so se na področju pre-
skrbe s krvjo pričele že v sredini avgusta 2009.
Ustanovljena je bila delovna skupina na nacionalni ravni, 
ki jo vodi strokovni direktor Zavoda RS za transfuzijsko 
medicino v Ljubljani, člani pa smo zdravniki transfuziologi 
(dva  predstavnika z ZTM v Ljubljani, eden iz Celja, eden 
iz Maribora), dva predstavnika Rdečega križa Slovenije in 
magistra sociologije z ZTM v Ljubljani. 

Na Ministrstvo za zdravje smo 14. 8. poslali osnutek do-

kumenta: »Načrt za preskrbo s krvjo v izrednih razmerah 
– pandemija nove gripe (H1N1) v R Sloveniji 2009«. 
Izvleček osnutka  je bil predstavljen na sestanku strokovnih 
direktorjev slovenskih bolnišnic direktorjem in predstavni-
kom za stike z javnostmi.
Na osnovi sestankov, ki bodo sledili, bomo natančno opre-
delili še vse podrobnosti v zvezi z ukrepi in logistiko.
Vodstvo Transfuzijskega centra je takoj stopilo v stik s stro-
kovno direktorico in pričelo načrtovati ukrepe. Pripravili smo 
osnutek predlogov za njihovo izvajanje. 



6

Splošna bolnišnica Celje

Na zahtevo nadzornice JAZMP - Javne agencije za zdra-
vila in medicinske pripomočke smo posredovali poročilo o 
pripravi predlogov ukrepov, ki jih bomo izvajali v Transfuzij-
skem centru.

1. Takoj pričnemo z intenzivnim multidisciplinarnim uspo-
sabljanjem mlajšega osebja, ki še ni opravilo transfu-
zijskega tečaja na ZTM (so že prijavljeni na ZTM za to 
jesen – 3 osebe) za delo na vseh področjih, kjer to do-
pušča njihova osnovna izobrazba. 

2. Izobraževanje našega  osebja za primer pandemije na 
osnovi priporočil KOBO (komisija za nadzor nad nalezlji-
vimi boleznimi) v septembru 2009. 

3. Pravočasno povabimo k sodelovanju upokojene osebe 
(1 dipl. m. s.,1 dipl. zn., 1 administratorka, 1 dipl. org. 
dela, 1 za kakovost) in vse, ki so že kadarkoli delali pri 
nas (3 dipl. m. s., 1 študentka).

4. Povežemo se z drugimi ustanovami za izmenjavo krvnih 
pripravkov in osebja, v prvi fazi z mariborskim transfuzij-
skim centrom in ZTM, kasneje pa še z drugimi transfu-
zijskimi oddelki, če bi bilo potrebno. 

5. Dogovorimo se z glavno sestro bolnišnice, da nam za-
gotovi manjše stalno število dipl. med. sester (vsaj 4) 
z drugih oddelkov, ki bi jih izobrazili za odvzem krvi in 
poslali tudi na izobraževanje na ZTM.  

6. Kar se tiče porabe in izdaje krvi, bo verjetno treba zara-
di zasedenosti oddelkov odpovedati elektivne operacije, 
zato se bo poraba krvi predvidoma zmanjšala. 

7. Pri izdaji bomo upoštevali načelo triažiranja ter  izkušnje 
porabe iz 2008 (vrh porabe oktobra) in 1. - 7. 2009 (vrh 
porabe marec). 

8. V koordinacijo, ki jo bo na ravni bolnišnice ustanovi-
la strokovna direktorica (kot krizni štab), bo v zvezi z 
obveščanjem in usklajevanjem  racionalne porabe krvi 
intenzivno vključila člane transfuzijskega komiteja, ki 
bodo delovali kot povezovalni organ med Transfuzijskim 
centrom in vsemi oddelki ter KOBO. 

9. Takoj septembra bomo pričeli pri našem osebju in kr-
vodajalcih vzpodbujati zdrav način življenja ter jih se-
znanjati s preventivnim vedenjem (že v mesecih pred 
napovedano epidemijo). Na ravni bolnišnice bo vodstvo 
v sodelovanju s KOBO v bolnišničnem glasilu Monitor 
objavilo članke o influenci, preventivnih ukrepih (umiva-
nju in dezinfekciji rok, ravnanju pri kašljanju) in pripravilo 
pisno gradivo za krvodajalce, ki bo vključevalo gradivo, 
ki ga pripravlja IVZ, ter tisto, ki ga bo pripravila KOBO. V 
bolnišnici in tudi v Transfuzijskem centru bodo viseli pla-
kati in obvestila na to temo, prav tako bodo objavljena 
sporočila na internetni strani bolnišnice. Če bo mogoče  
pridobiti ali posneti video o preventivnem ravnanju ob 

pandemiji, ga bomo lahko predvajali v naši čakalnici. 
10.  Ob pojavu hujše epidemije bomo v sodelovanju z Rde-

čim križem (glavni organizator) po medijih in z neposre-
dnimi stiki po telefonu vabili zdrave ciljne skupine krvo-
dajalcev, glede na dejanske potrebe po točno določenih 
krvnih skupinah. 

11.  Z več manjšimi terenskimi akcijami se bomo približali 
zdravim krvodajalcem v manjše odročnejše kraje, ki jih 
morda do sedaj še nismo obiskali. 

12.  Opravljali bomo odvzeme tudi popoldan, če bo potreb-
no. 

13.  Povečali bomo zaloge materialov z daljšim rokom upo-
rabnosti, da jih bomo imeli vsaj za 2 meseca ali več, če 
bo mogoče (odvisno od narave materiala). 

14.  Dodatno bomo nabavili zaščitne  maske in plašče za 
enkratno uporabo za osebje in krvodajalce ter razkužila, 
kot jih predvideva SLO načrt. 

15.  Vodstvo Transfuzijskega centra bo intenzivno in aktivno 
sodelovalo s strokovno direktorico, KOBO, kriznim šta-
bom, transfuzijskim komitejem, ostalimi oddelki, transfu-
zijsko službo v Sloveniji in mediji. 

16.  Za prevoz krvnih pripravkov bi lahko v skrajnih razme-
rah vključili zasebno  taxi službo, ki ima opravljeno izo-
braževanje na ZTM in licenco. 

17.  Ob predhodni seznanitvi in ponovnem usposabljanju bi 
v dežurno službo vključili zdravnike, ki so opravili trans-
fuzijski tečaj na ZTM in so zaposleni v SB Celje. 

18.  Načrt zalog krvnih pripravkov bomo izračunali na osno-
vi dejanskih porab iz preteklih let in  s pomočjo modela, 
ki je predstavljen v nacionalnem načrtu, ko ga bomo do-
končali. 

Po začetnih prizadevanjih smo že avgusta  pričeli z inten-
zivnim multidisciplinarnim usposabljanjem našega osebja in 
prijavili tri zaposlene na transfuzijski tečaj na ZTM v Lju-
bljani, ki bodo v oktobru ali novembru opravili tudi izpit iz 
transfuzijske medicine.
V začetku septembra smo opravili izobraževanje o pravil-
nem ravnanju ob pandemiji, ki ga je vodila higieničarka, 
gospa Alenka Petrovec Koščak.
K sodelovanju smo pisno povabili vse bivše zaposlene.

Upam, da bomo s preventivnimi ukrepi uspeli zmanjšati ob-
seg epidemije, kot ga nakazujejo najbolj pesimistične pro-
jekcije in bomo lažje preživeli jesensko-zimski čas.

Janja Pajk, dr. med.
Transfuzijski center
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Načrt.za.ukrepanje.ob.pojavu.
influence.a.H1N1.
v.Splošni.bolnišnici.Celje
Navodila so pripravljena po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, Inštituta za varovanje zdravja RS, Ministrstva za zdravje 
RS in Centra za nadzor in preprečevanje bolezni ter se bodo dopolnjevala glede na nova priporočila.

Glej spletne strani:
http://www.who.int/en

http://ecdc.europa.eu/

http://wwwcdc.gov/swineflu/

Pandemija je pojav posamezne nalezljive bolezni, ki se v obliki epidemij pojavlja v več državah ali regijah. Pandemija gripe običajno 
nastane, ko se pojavi nov tip virusa gripe, ki je pomembno drugačen od virusov, ki so do tedaj krožili med prebivalstvom, in je sposoben:

-	 okužiti ljudi,
-	  se širiti s človeka na človeka, 
-	 povzročiti bolezen pri večini okuženih in 
-	 se hitro širiti med prebivalstvom zaradi nizke ali neobstoječe odpornosti.

1. OPREDELITEV PRIMERA

Opredelitev primera je namenjena za ugotavljanje in epidemiološko spremljanje domnevnih, verjetnih in potrjenih primerov nove 
influence A (H1N1)v.

Klinična merila:
Bolnik z nenadnim pojavom simptomov in povišano telesno temperaturo 38 ºC ali več
IN
vsaj enim od naslednjih splošnih simptomov:

–	 slabim počutjem,
–	 glavobolom,
–	 bolečinami v mišicah

IN
vsaj enim od naslednjih simptomov prizadetosti dihal:

–	 kašljem,
–	 vnetjem žrela,
–	 težkim dihanjem.

Laboratorijska merila:
–	 rRT-PCR za influenco A (H1N1)v;
–	 izolacija virusa influence A (H1N1) iz kužnine dihal s potrditvijo (subtipizacija);
–	 štirikraten porast titra protiteles z nevtralizacijskim testom, specifičnim za pandemski virus influence A (H1N1)v v parnem 

serumu, odvzetemu v akutni fazi bolezni in približno 4 tedne kasneje.

Epidemiološka merila:
Epidemiološko merilo je ustrezna časovna in prostorska povezanost bolnika z osebo, pri kateri je bila potrjena pandemska gripa.

Razvrstitev primera
A. Domnevni primer
Vsaka oseba, ki izpolnjuje klinična merila.
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B. Verjeten primer
Vsaka oseba, ki izpolnjuje klinična in epidemiološka merila.

C. Potrjen primer
Vsaka oseba, ki izpolnjuje klinična in laboratorijska merila.

Obdobje kužnosti pri ljudeh z domnevno / verjetno / potrjeno influenco H1N1: en dan pred začetkom in sedem dni po začetku 
bolezenskih znakov. Izločanja virusa je največje v obdobju, ko ima bolnik vročino, kar je običajno od drugega do četrtega dne, ter še 
dan po tem, ko nima več vročine.

ZNAČILNOSTI NOVEGA VIRUSA:
–	 virus je bolj kužen kot običajna gripa;
–	 sekundarne okužbe pri sezonski gripi od 5 % do 15 %;
–	 trenutne ocene za  A H1N1 od 22 % do 33 %;
–	 kumulativne številke za evropske primere: bazično reprodukcijsko število: Ro=4 .

KUŽNOST NOVE GRIPE:
–	 bolniki so kužni že dan pred pričetkom pojava simptomov;
–	 bolniki so kužni, dokler imajo znake in simptome okužbe oziroma do sedem dni po začetku bolezni;
–	 mlajši otroci so verjetno kužni dlje časa – tudi do 10 dni;
–	 imunsko oslabljeni bolniki izločajo virus do 3 mesece.

MOŽNI NAČINI PRENOSA VIRUSOV IN PREŽIVETJE NA POVRŠINAH:
–	 kontaktni prenos – neposredno, posredno, kapljično;
–	 aerogeno;
–	 preživetje virusa na površinah – 24 do 48 ur na trdih površinah, od 6 do 12 ur na obleki in papirju, 5 minut na rokah.

2. OSEBNA VAROVALNA OPREMA

ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE, KI SO V STIKU Z OSEBO, PRI KATERI OBSTAJA DOMNEVA ALI JE VERJETEN / POTRJEN 
PRIMER – MAJHNO TVEGANJE:

–	 zaščitne rokavice iz lateksa (izjemoma kopolimera) ob stiku z bolnikom, izločki, pripomočki, predmeti in površinami, ki so v 
dosegu bolnika, in bi lahko bili onesnaženi z njegovimi izločki;

–	 običajna kirurška maska.

OSEBNO VAROVALNO OPREMO ODSTRANIMO PO PRAVILNEM ZAPOREDJU:
1.	 snamemo rokavice in razkužimo roke z alkoholnim razkužilom (ali umijemo, če so vidno onesnažene);
2.	 snamemo masko (nikoli se ne dotaknemo maske spredaj, kjer je lahko onesnažena, vedno primemo za trakce zadaj) in 
roke ponovno razkužimo.
ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE, KI SO V STIKU Z OSEBO, PRI KATERI OBSTAJA DOMNEVA ALI JE VERJETEN / POTRJEN 
PRIMER IN OPRAVLJAJO POSEGE S SREDNJIM TVEGANJEM ZA PRENOS – odvzem brisa zgornjih dihal (nosu, nosno-
žrelnega prostora, nosno-žrelnega izpirka):
–	 kirurška maska;
–	 zaščitne rokavice iz lateksa (izjemoma kopolimera) ob stiku z bolnikom, izločki, s pripomočki, predmeti in površinami, ki so v 

dosegu bolnika, in bi lahko bili onesnaženi z njegovimi izločki;
–	 zaščita za oči (zaželen vizir).

OSEBNO VAROVALNO OPREMO ODSTRANIMO PO PRAVILNEM ZAPOREDJU:
1.	 snamemo rokavice in razkužimo roke z alkoholnim razkužilom (ali umijemo, če so vidno onesnažene);
2.	 snamemo vizir; po potrebi (če smo se dotaknili vizirja ali očal spredaj) si razkužimo roke;
3.	 snamemo masko (nikoli se ne dotaknemo maske spredaj, kjer je lahko onesnažena, vedno primemo za trakce zadaj) in roke 

ponovno razkužimo.

ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE, KI SO V STIKU Z OSEBO, PRI KATERI OBSTAJA DOMNEVA ALI JE VERJETEN / POTRJEN 
PRIMER IN OPRAVLJAJO POSEGE Z VELIKIM TVEGANJEM ZA PRENOS (bronhoskopija, aspiracija izločkov dihal, 
intubacija itd.):
−	 zaščita za delovno obleko (predpasnik ali plašč);
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−	 zaščitna kapa;
−	 filtrirna maska FFP2 ali FFP3;
−	 zaščita za oči (zaželen vizir);
−	 zaščitne rokavice iz lateksa, izjemoma kopolimera (pri alergijah).

OSEBNO VAROVALNO OPREMO ODSTRANIMO PO PRAVILNEM ZAPOREDJU:
1.	 snamemo rokavice in razkužimo roke z alkoholnim razkužilom (ali umijemo, če so vidno onesnažene);
2.	 nadenemo nove rokavice;
3.	 slečemo plašč;
4.	 snamemo vizir; po potrebi (če smo se dotaknili vizirja ali očal spredaj) si razkužimo roke;
5.	 snamemo masko (nikoli se ne dotaknemo maske spredaj, kjer je lahko onesnažena, vedno primemo za trakce zadaj) in roke 

ponovno razkužimo;
6.	 odstranimo kapo;
7.	 odstranimo rokavice in ponovno razkužimo roke.

Sprejemni oddelki v bolnišnici, kamor bodo najprej in v večini napoteni bolniki z domnevno influenco H1N1, so:
–	 Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja;
–	 Urgentni center;
–	 Otroški oddelek.

Ostali oddelki, na katere bo predvidoma napoten del bolnikov z influenco H1N1:
–	 ORL oddelek;
–	 Ginekološko – porodniški oddelek.

3. TRIAŽA (potrebna sta poprejšnja telefonska najava sprejema ter posvet med družinskim (dežurnim) zdravnikom in 
infektologom (telefon 4233913):
  

-	 bolniku moramo namestiti kirurško masko;
-	 osebje, ki opravlja triažiranje, mora nositi zaščitno masko;
-	 obvezno je razkuževanje rok pred stikom z bolnikom in po njem, po opravljenih posegih in po odstranitvi rokavic;
-	 onesnažene rokavice, stetoskopi in ostala oprema so možni vektor prenosa;
-	 prostor in površine je treba pred pregledom naslednjega bolnika očistiti in razkužiti (glej Čiščenje in razkuževanje bolnikove 

okolice), posebno pozornost je treba nameniti pripomočkom in površinam, ki bi lahko bili onesnaženi z izločki dihal.

ČE PRIDE BOLNIK V KATEROKOLI DRUGO AMBULANTO V BOLNIŠNICI:

–	 bolnika in spremljajoče svojce zaščitimo s kirurško masko;
–	 zdravstveni delavec naj do razdalje 1 metra upošteva navodila standardne izolacije (zaščitna maska, zaščitne rokavice, 

razkuževanje rok, razkuževanje onesnaženih površin);
–	 po telefonu obvestimo infektologa (3913 dopoldan ali 3525 popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki).

Bolnika, ki ne potrebuje zdravljenja v bolnišnici, zdravnik ali medicinska sestra pouči o načinu prenosa in ukrepih za zmanjševanje 
širjenja okužbe:

–	 pouči ga o higieni kašlja in osebni higieni;
–	 mu svetuje, da ostane doma prvih sedem dni bolezni, po potrebi še dlje, če simptomi/znaki vztrajajo;
–	 mu svetuje, da si pogosto umiva roke z vodo in milom – roke naj si umije vsakič, ko jih ob kašljanju, kihanju ali smrkanju 

onesnaži z izločki dihal; 
–	 mu svetuje, da si ob kašljanju, kihanju in smrkanju pokrije usta in nos s papirnatim robčkom, ki ga po uporabi odvrže v koš 

za smeti;
–	 mu svetuje, da ne deli z drugimi osebami jedilnega pribora, kozarcev oz. česarkoli, kar je onesnaženo s slino in drugimi 

izločki dihal; 
–	 ga opozori, da je v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja (npr. če vročina nad 38 ºC vztraja več kot tri dni brez izboljšanja 

splošnega stanja in/ali ob pojavu občutka, da mu manjka zraka, ob poslabšanju osnovne bolezni) potreben takojšen posvet 
z osebnim ali dežurnim zdravnikom.
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Seznam zadolženih oseb za koordiniranje ukrepov
ODDELEK OSEBA

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

3193, 3525

Predstojnik: Gorazd Lešničar, namestnica Janja Blatnik
Gl. MS: Tatjana Dvoršak, namestnica Mateja Marčič Škorjanc 

Urgentni center

3569, 3567, 3553

Predstojnik: Božidar Buhanec, namestnik Andrej Drozg
Gl. MS: Darja Ratajc, namestnica Slavica Golež 

ORL oddelek

3312

Predstojnik: Marko Četina, namestnica Lea Zupan
Gl. MS: Nataša Leskovšek, namestnici Marjanca But, Jožica 
Belej

Otroški oddelek

3504, 3503

Predstojnik: Andrej Mlakar, namestnica Andreja Obermayer 
Temlin
Gl. MS: Katja Hren, namestnica  Tanja Oštir

Ginekološko – porodniški oddelek

3136, 3345

Predstojnik: Vladimir Weber, namestnik Igor Pirc
Gl. MS: Milica Markovič, namestnica Marija Šišmanovič 

Očesni oddelek

3329

Predstojnik: Zdenko Zelič, namestnik Arsen Janjić
Gl. MS: Valentina Fric, namestnica  Mateja Železnik

Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe
3300, 3301

Predstojnik: Samo Fokter, namestnik Marko Kotnik
Gl. MS: Nada Herbaj, namestnica Tanja Atelšek 

Bolnika je treba pripeljati na Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja skozi urgentni vhod  – OZNAČEN VHOD ŠT. 3 
po poprejšnjem dogovoru z infektologom. 

Na premestitev naj bolnik počaka v:
–	 ambulanti za izolacijo bolnikov na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja;
–	 Urgentnem centru na kraju pregleda;
–	 razpoložljivi enoposteljni sobi oziroma v posebni porodni sobi, če gre za porodnico (določi sprejemni zdravnik) na Ginekološko – 

porodniškem oddelku;
–	 ambulanti 2 ali v bolniški sobi 10 na ORL oddelku;
–	 zdravniški sobi (bivši EKG) na Otroškem oddelku.
in nosi kirurško masko. 

Svojci, ki čakajo z bolnikom, naj uporabijo enaka osebna zaščitna sredstva kot osebje. Bolnika poučimo o higieni kašlja. Masko 
zamenja, ko je mokra, najkasneje pa v 30 minutah.
Zdravnik pregleda bolnika, pri čemer uporabi kirurško masko, razen ob posegih z večjim tveganjem FFP2 ali FFP3, ko mora uporabiti 
vizir, zaščitno haljo in zaščitne rokavice.
Pri pregledu sodeluje le nujno potrebno osebje, ki mora biti pravilno zaščiteno. OZS si nadenejo pred vstopom v prostor.

4. UKREPI OB BOLNIKU

Pri vsakem bolniku ne glede na kužnost izvajamo standardne ukrepe za prenos okužb:
1. razkuževanje / umivanje rok; 
2. uporaba osebne varovalne opreme ob stiku s krvjo, telesnimi tekočinami, izločki in iztrebki;
3. čiščenje in razkuževanje pripomočkov, opreme in bolnikove okolice;
4. pravilno odstranjevanje onesnažene opreme in pripomočkov, perila in ostrih predmetov.

RTG pljuč opravimo:
–	 na diagnostiki 11 – bolnika, ki hodi, pripeljemo po stranskem stopnišču;
–	 po poprejšnjem telefonskem dogovoru;
–	 bolnika zaščitimo s kirurško masko, osebje, ki ga spremlja, uporablja OZS;
–	 napotnico za preiskavo označimo z rumeno nalepko;
–	 po opravljenem slikanju onesnažene površine razkužimo, prostor prezračimo.
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PRI HOSPITALIZIRANEM BOLNIKU IZVAJAMO:
–	 standardne ukrepe (poudarek na razkuževanju rok pred stikom z bolnikom in po njem);
–	 ob vstopu v bolniško sobo uporabimo kirurško masko, ob postopkih, pri katerih se tvori aerosol, masko FFP3 ali FFP2 

(bronhoskopija, aspiracija izločkov dihal, intubacija);
–	 ob stiku z bolnikom, njegovimi izločki iz dihal in onesnaženo okolico uporabimo zaščitne rokavice, predpasnik ali haljo;
–	 uporabimo zaščito za oči (očala ali vizir), če se bolniku približamo na razdalji < 1m in opravljamo postopke, pri katerih se tvori 

aerosol;
–	 bolnika namestimo v enosposteljno sobo s sanitarijami ali kohortno osamimo;
–	 v sobi za izolacijo naj bodo termometer, stetoskop in merilec krvnega pritiska namenjeni izoliranemu bolniku;
–	 bolniku damo na razpolago razkužilo za roke z dozatorjem in ga poučimo o načinu uporabe;
–	 bolnik naj za brisanje nosu uporablja robčke za enkratno uporabo, ki ji sproti odstranjuje v vrečko, pritrjeno na posteljno stranico. 

Ko je polna, jo zalepimo in odstranimo v rumeno vrečo za kužne odpadke.

ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE:
-	 pred čiščenjem prostor dobro prezračimo, nato očistimo in razkužimo;
-	 čistimo / razkužujemo po onesnaženju in enkrat na izmeno;
-	 za čiščenje in razkuževanje površin je v uporabi preparat SURFANIOS CITRON (ANIOS) ali BRISAL (čistilo) in MELISEPTOL 

(alkoholno razkužilo); 
-	 nujno moramo upoštevati navodila proizvajalca o koncentraciji in kontaktnem času (Surfanios citron 0,25 % = 20 ml razkužila v 8 

l vode, kontaktni čas 15 minut);
-	 čistilni servis uporablja Incidin Extra N;
-	 delovno raztopino po uporabi zavržemo, čistilni pribor očistimo in suho shranimo;
-	 delovni pripomočki naj bodo namenjeni le izolacijskim območjem;
-	 posebno pozornost moramo nameniti pripomočkom in površinam, ki bi lahko bili onesnaženi z izločki dihal;
-	 za razkuževanje kontaktnih površin (ogrodje postelje, trapez, ograjice, servirne mizice, stikala, telefonske slušalke, ipd.) je v 

uporabi alkoholno razkužilo – površine razkužujemo v vsaki izmeni najmanj trikrat;
-	 čistilka, ki čisti in razkužuje, mora uporabljati haljo, rokavice in kirurško masko.

Vse onesnažene predmete za enkratno uporabo odložimo v embalažo za kužne odpadke (rumena vreča in črn kontejner). 

5. ODVZEM KUŽNIN

Laboratorijskega testiranja ne opravljamo več pri vsakem obolelem za pandemsko gripo.
Zdravnik odvzame bris nosu in žrela (postopek opisan na spletni strani www.ivz-rs.si).
Vzorec kužnin s spremnim listom (Anketa za spremljanje gripe, na spletni strani) napoti v Laboratorij za viruse Inštituta za 
varovanje zdravja RS na Bohoričevi 15 Ljubljana po poprejšnjem dogovoru z virologom v pripravljenosti (telefon: 01 4342 613). 
Pri odvzemu kužnin uporabljamo kirurško masko.

Transport kužnin: 
- v transportnih gojiščih za viruse (približno 2 ml);
- suhi bris (če je možna dostava v roku ENE URE);
- bris v fiziološko raztopino.
VZORCE HRANIMO NA HLADNEM!!!
KUŽNIN NE POŠILJAMO PO POŠTI – POKLIČEMO TRANSPORTNEGA DELAVCA (TELEFONSKA CENTRALA št. 9)!

Preden si nadenemo varovalno opremo, izpolnimo spremni list in ga damo v vrečko:
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Odlomimo palčko:                    V posodico nalijemo 1 ml NaCl:        Lahko v plastičen tulec brisa:

Odvzamemo bris žrela:           Odvzamemo bris nosu:                 Odvržemo lopatko:

Odrežemo palčko brisa:           Bris pustimo v posodici:

Posodice z brisi vstavimo v posodico za urin in jo damo v vrečko (enako brise).

6. ZDRAVLJENJE Z OSELTAMIVIROM

Bolniku, ki po kliničnih merilih ustreza primeru pandemske gripe IN sodi v skupino z večjim tveganjem za zaplete ter neugoden potek 
pandemske gripe, pristojni zdravnik BREZ VIROLOŠKE POTRDITVE predpiše protivirusno zdravilo v ustreznem odmerku glede na 
starost in telesno težo, če ni kontraindikacij. Odvzem kužnin pred predpisovanjem protivirusnega zdravila ni potreben. 

Zdravljenje s protivirusnim zdravilom je treba začeti čim prej, najbolje v prvih 48 urah po pojavu simptomov. V primeru težje klinične 
slike je smiselno uvesti zdravljenje tudi po preteku 48 ur od pojava prvih znakov obolenja. S protivirusnim zdravljenjem zmanjšamo 
možnost težjega poteka bolezni, sekundarnih okužb (pljučnica) in potrebo po bolnišničnem zdravljenju.

1. Bolnikom s klinično sliko pandemske gripe, ki sodijo v skupino z večjim tveganjem za zapleten potek* ali so starejši od 
65 let, otrokom, ki so mlajši kot 2 leti in nosečnicam specialist na sekundarni / terciarni ravni predpiše ustrezen odmerek 
protivirusnega zdravila.

2. Bolniku s težko klinično sliko pandemske gripe, ki potrebuje zdravljenje v bolnišnici ali celo oskrbo v enoti IT, četudi 
ne spada v skupino s povečanim tveganjem za zapleten potek, specialist na sekundarni / terciarni ravni predpiše 
protivirusno zdravilo v ustreznem odmerku.

* 
1.	 osebe, ki imajo osnovne bolezni:

- kronično bolezen dihal, vključno z astmo (KOPB);
- kronično srčno-žilno bolezen (izjema je povišan krvni pritisk brez okvare tarčnih organov);
- kronično ledvično bolezen (predvsem odpoved ledvic);
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- kronično jetrno okvaro;
- sladkorno bolezen, zdravljeno z zdravili;
- oslabljen imunski sistem zaradi bolezni ali zdravljenja z zdravili, ki slabijo imunost;
- nevrološko bolezen, zaradi katere je prizadeto delovanje pljuč (slabo izkašljujejo);

2.	 starejši od 65 let;
3.	 nosečnice (http://www.jazmp.si/objave/EMEA_AH1N1.pdf);
4.	 otroci, mlajši od 2 let (http://www.jazmp.si/objave/EMEA_AH1N1.pdf).

Na voljo sta dve protivirusni zdravili: oseltamivir in zanamivir. Za zdravljenje pandemske gripe zaenkrat predpisujemo oseltamivir, 
zanamivir bomo predpisovali šele takrat, ko se bo razvila odpornost na oseltamivir.

ZDRAVLJENJE Z OSELTAMIVIROM
Oseltamivir v kapsulah se uporablja za zdravljenje odraslih in otrok, ki so težji od 40 kg, v odmerku 75 mg (1 kapsula) dvakrat dnevno.

Odrasli: 75 mg dvakrat dnevno 5 dni.

Otroci od 1 do 12 let starosti in lažji od 40 kg jemljejo oseltamivir 5 dni:
5. lažji od 14 kg: 2 x 30 mg;
6. od 15 kg do 23 kg: 2 x 45 mg;
7. od 24 kg do 39 kg: 2 x 60 mg.

Pri otrocih, ki so lažji od 40 kg, uporabljamo suspenzijo.

Otroci med 6. in 12. mesecem starosti* jemljejo 3 mg /  kg TT oseltamivira dvakrat dnevno 5 dni.

Nosečnice in doječe matere* jemljejo dvakrat 1 tableto oseltamivira 5 dni.

* http://www.jazmp.si/objave/EMEA_AH1N1.pdf

ZDRAVLJENJE Z ZANAMIVIROM
Odmerki in trajanje
Zdravilo zanamivir (relenza) je na voljo v obliki praška, ki ga bolniki s pomočjo Diskhalerja vdihnejo v pljuča. Prašek je v 
pretisnih omotih folijskega diska – rotadiska, ki ga bolnik vstavi v Diskhaler. 

Zdravilo zanamivir ni primerno za otroke, mlajše od 5 let.

Odrasli: dobijo 2 vdiha (vsebina 2 pretisnih omotov) dvakrat na dan 5 dni.

Otroci stari 5 let in starejši: dobijo 2 vdiha (vsebina 2 pretisnih omotov) dvakrat na dan 5 dni.

Nosečnice in doječe matere*: dobijo 2 vdiha (vsebina 2 pretisnih omotov) dvakrat na dan 5 dni.

* http://www.jazmp.si/objave/EMEA_AH1N1.pdf

7. KEMOPROFILAKSA S PROTIVIRUSNIMI ZDRAVILI

Na voljo sta dve protivirusni zdravili za kemoprofilakso pandemske gripe: oseltamivir in zanamivir. Za kemoprofilakso pandemske gripe 
zaenkrat predpisujemo oseltamivir, zanamivir bomo predpisovali šele takrat, ko se bo razvila odpornost na oseltamivir.

Kemoprofilakso izjemoma predpišemo za:
−	 obvladovanje širjenja pandemskega virusa med bolniki in zdravstvenim osebjem v zdravstvenih ustanovah.

Bolnikom in zdravstvenim delavcem predpiše kemoprofilakso odgovorna oseba KOBO.

Oseltamivir v kapsulah se uporablja za zaščito odraslih in otrok, ki so težji od 40 kg v odmerku 75 mg (1 kapsula) enkrat dnevno 10 dni.

Otroci od 1 do 12 let starosti in lažji od 40 kg jemljejo oseltamivir profilaktično 10 dni:
- lažji od 14 kg: 1 x 30 mg;
- od 15 kg do 23 kg: 1 x 45 mg;
- od 24 kg do 39 kg: 1 x 60 mg.
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Pri otrocih, ki so lažji od 40 kg, uporabljamo suspenzijo.

Otroci med 6. in 12. mesecem starosti* dobijo 3 mg /  kg TT oseltamivira dvakrat dnevno 10 dni.

Nosečnice in doječe matere* dobijo 1 tableto oseltamivira enkrat dnevno 10 dni.

* http://www.jazmp.si/objave/EMEA_AH1N1.pdf

KEMOPROFILAKSA Z ZANAMIVIROM

Odmerki in trajanje
Zdravilo zanamivir (relenza) je na voljo v obliki praška, ki ga bolniki s pomočjo Diskhalerja vdihnejo v pljuča. Prašek je v 
pretisnih omotih folijskega diska – rotadiska, ki ga bolnik vstavi v Diskhaler. 

Zdravilo zanamivir ni primerno za otroke, mlajše od 5 let.

Odrasli: dobijo 2 vdiha (vsebina 2 pretisnih omotov) enkrat na dan 10 dni.

Otroci stari 5 let in starejši: dobijo 2 vdiha (vsebina 2 pretisnih omotov) enkrat na dan 10 dni.
Nosečnice in doječe matere*: dobijo 2 vdiha (vsebina 2 pretisnih omotov) enkrat na dan 10 dni.

Zdravljenje se mora pričeti čim prej, najkasneje v 36 urah po stiku z okuženo osebo. 

Če epidemiolog ali zdravnik, ki je član KOBO, osebi, ki potrebuje kemoprofilakso, zdravila NE IZROČI neposredno v roke, ga predpiše 
na zavarovalniški recept („zeleni recept“). Na receptu jasno označi, da je plačnik zdravila Ministrstvo za zdravje, in da je zdravilo 
predpisano v zaščitne namene. Oseba, ki potrebuje kemoprofilakso, bo protivirusno zdravilo dobila le v lekarnah, ki so na seznamu.

8. UČINKI PANDEMIJE NA ZDRAVSTVENO SLUŽBO

Predvideno število obolelih glede na stopnjo obolevnosti v CE regiji (britanski model in ocene CDC):

Mb Število prebivalcev po UE

Brežice Celje Laško Mozirje Sevnica Sl. Konjice

24,023 62,483 18,687 16,680 17,786 22,788

10 % 2,403 6,248 1,8692 1,668 1,779 2,279

25 % 6,008 15,621 4,6720 4,170 4,447 5,697

50 % 12,016 31,242 9,344 8,340 8,893 11,394

Predvideno število umrlih glede na stopnjo obolevnosti in smrtnosti v CE regiji:

Mt Obolevnost (Mb) v CE regiji
10 % 25 % 50 %

0,37 % 111 276 553
1,00 % 299 747 1,494
1,50 % 448 1,120 2,241
2,50 % 747 1,876 3,734
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Učinki pandemije na potrebo po zdravstvenih storitvah

prebivalci Mb 25 % Obisk zdr.

10 %

Obisk NMP 5 % Hospit. 0,55 % Umrli

0,37 %
CE regija 298,638 74,660 7,466 3,882 411 276
UE Celje 62,483 15,621 1,562 812 86 58

9. CEPLJENJE PROTI INFLUENCI A H1N1

Hranjenje cepiva:

A. Lekarna
B. Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Priloga 1: Kratka navodila za delo z bolnikom z domnevno influenco H1N1 za sprejemne ambulante
1. KLINIČNA MERILA:
- NENADEN POJAV SIMPTOMOV S POVIŠANO TELESNO TEMPERATURO 38 ºC ALI VEČ IN
- SLABO POČUTJE ALI GLAVOBOL ALI BOLEČINE V MIŠICAH IN
- KAŠELJ ALI VNETJE ŽRELA ALI TEŽKO DIHANJE.

2. OSEBNA VAROVALNA OPREMA

ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE, KI SO V STIKU Z OSEBO, PRI KATERI OBSTAJA DOMNEVA / JE VERJETEN / POTRJEN 
PRIMER:
-	 zaščitne rokavice iz lateksa (izjemoma kopolimera) ob stiku z bolnikom, izločki, s pripomočki, predmeti in površinami, ki so v 

dosegu bolnika, in bi lahko bili onesnaženi z njegovimi izločki;
-	 običajna kirurška maska.

ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE, KI SO V STIKU Z OSEBO, PRI KATERI OBSTAJA DOMNEVA / JE VERJETEN / POTRJEN 
PRIMER IN OPRAVLJAJO POSEGE Z VEČJIM TVEGANJEM ZA PRENOS (posegi z večjim tveganjem so bronhoskopija, 
aspiracija izločkov dihal, intubacija):
- zaščita za delovno obleko (predpasnik in halja, v primeru posega, pri katerem nastane aerosol, obvezno halja);
- zaščitna kapa;
- maska FFP3 ali FFP2;
- zaščita za oči (zaželen vizir);
- zaščitne rokavice iz lateksa (izjemoma kopolimera) ob stiku z bolnikom, izločki, s pripomočki, predmeti in površinami, ki so v
  dosegu bolnika, in bi lahko bili onesnaženi z njegovimi izločki.

OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA ODSTRANIMO PO OBRATNEM VRSTNEM REDU. VMES ZAMENJAMO ROKAVICE IN SI 
RAZKUŽIMO ROKE. POSEBEN POUDAREK JE NA RAZKUŽEVANJU ROK.

Bolnika namestimo v za to dogovorjen prostor.
Spremljevalci morajo imeti enako varovalno opremo.
Bolnika poučimo o higieni kašlja, robčke naj odvrže v za to namenjeno vrečko za enkratno uporabo.
Po odhodu bolnika prostor temeljito prezračimo, očistimo in razkužimo. Posebno pozornost namenimo kontaktnim površinam.
Za pripomočke in opremo za večkratno uporabo uporabljamo termodezinfektor ali jih namakamo v razkužilno-čistilnem sredstvu 
(Aniosyme DD1 ali Sekusept plus).

3. Zdravnik odvzame bris nosu in žrela (postopek opisan na spletni strani www.ivz-rs.si).
Vzorec kužnin s spremnim listom (Anketa za spremljanje gripe, na spletni strani) napoti v Laboratorij za viruse Inštituta za varovanje zdravja RS 
na Bohoričevi 15 v Ljubljani po poprejšnjem dogovoru z virologom v pripravljenosti (telefon: 01 4342 613). 

Transport kužnin: 
- v transportnih gojiščih za viruse (približno 2 ml);
- suhi bris (če je možna dostava v roku ENE URE);
- bris v fiziološko raztopino.

VZORCE HRANIMO NA HLADNEM!!!
KUŽNIN NE POŠILJAMO PO POŠTI – POKLIČEMO TRANSPORTNEGA DELAVCA (TELEFONSKA CENTRALA št. 9)!

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb
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  KOBO, avgust 2009 

NAVODILO ZA OBLAČENJE OSEBNIH ZAŠČITNIH SREDSTEV - OZS 
 
 
 
 
1. PLAŠČ 

 popolnoma prekrij telo od 
vratu proti ramenom in 
okoli hrbta 

 zaveži trakce 
 
 
2. ZAŠČITNA MASKA ALI 
RESPIRATOR 

 nadeni masko oziroma 
respirator 

 opravi test tesnjenja na 
respiratorju 

 
3. OČALA ALI VIZIR 

 nadeni očala ali vizir 
 
 
 
4. ROKAVICE 

 nadeni jih tako, da 
prekrivajo izolacijski plašč 
na zapestju 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UPORABLJAJ VARNO PRAKSO: 
 
- DRŽI ROKE STRAN OD OBRAZA 
- ČIM MANJ SE DOTIKAJ POVRŠIN 
- ZAMENJAJ ROKAVICE, KO SE RAZTRGAJO ALI MOČNO ONESNAŽIJO 
- SKRBI ZA HIGIENO ROK 
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  KOBO avgust, 2009 

NAVODILO ZA ODSTRANJEVANJE OSEBNIH ZAŠČITNIH SREDSTEV - OZS 
OSZ odstrani na izhodu iz sobe ali v 
predprostoru.  
 
1. ROKAVICE 

 zunanjost rokavic je onesnažena 
 primi zunanjost rokavice z 

nasprotno orokavičeno roko; 
odstrani rokavico 

 drži rokavico v orokavičeni roki 
 potisni prste neorokavičene roke 

pod drugo rokavico na zapestju 
 odstrani rokavico tako, da ostane 

v drugi rokavici 
 odvrzi rokavice v koš za odpadke

 
2. OČALA ALI ZAŠČITNI VIZIR 

 zunanjost je onesnažena 
 odstrani tako, da držiš za ročaje 
 odloži v termodezinfektor, 

posodo z razkužilom ali odvrzi v 
koš za odpadke 

 
3. PLAŠČ 

 sprednja stran in rokavi so 
onesnaženi 

 odveži trakove 
 potegni od vratu in ramen tako, 

da se dotikaš le notranjosti 
plašča 

 obrni ga navzven 
 zvij v zavitek in odvrzi v koš za 

odpadke 
 
4. MASKA ALI RESPIRATOR 

 zunanjost je onesnažena – NE 
DOTIKAJ SE 

 primi spodnji, nato zgornji trak ali 
elastiko in odvrzi v koš za 
odpadke 
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TO JE SBC

Vaje.študentov.medicine.
Medicinske.fakultete.Univerze.v.
Ljubljani.(MF.UL).iz.ortopedije
Od 18. do 22. maja 2009 je na Oddel-
ku za ortopedijo in športne poškodbe 
Splošne bolnišnice Celje šestnajst štu-
dentov 5. letnika medicine ljubljanske 
medicinske fakultete opravilo celotni 
predpisani program kliničnih vaj.

Za pedagoški razvoj Oddelka pred-
stavlja navedeni dogodek pomemben 
mejnik. Na oddelku sva sicer zapo-
slena dva sodelavca MF UL, ki sva 
z vodenjem kliničnih vaj pričela že v 
šolskem letu 2002/2003, vendar nama 
je bilo doslej dovoljeno delo s študenti 
izključno na Ortopedski kliniki v Ljublja-
ni. Vaje iz ortopedije so organizirane 
v tedenskih blokih, zato je njihovo vo-
denje izven matične bolnišnice zaradi 
najine odsotnosti za oddelek pred-
stavljalo precejšnjo motnjo. Odlične 
ocene najinega pedagoškega dela s 
strani študentov in vztrajna podpora 
strokovnega vodstva bolnišnice sta 
botrovali odločitvi Senata MF UL, da je 
na seji dne 2. 10. 2007 sprejel sklep, 
s katerim je razširil pravico in možnost 
vključevanja študentov medicine in 
dentalne medicine pri kliničnih vajah iz 
infekcijskih bolezni in ortopedije. S tem 
je Splošna bolnišnica Celje postala pe-

dagoška baza za izvajanje študijskega 
programa ne samo interne medicine 
in kirurgije, temveč tudi infekcijskih 
bolezni in ortopedije. Katedra za orto-
pedijo je zato eno skupino študentov v 
študijskem letu 2008/2009 prvič v svoji 
zgodovini razporedila na klinične vaje 
iz ortopedije izven Ortopedske klinike.

Vaje smo organizirali po tematskih 
sklopih. Uvodnemu prikazu anatom-
skih in fizioloških posebnosti posame-
znega dela gibal je sledila predstavitev 
kliničnega pregleda, nato pa so štu-
dentje klinični pregled pod vodstvom 
mentorjev vadili drug na drugem. V 
drugem delu dopoldneva smo jim do-
ločili hospitalizirane bolnike z bolezen-
sko prizadetostjo tistega dela gibal, za 
katerega so klinični pregled že solidno 
obvladali oziroma jih razporedili v or-
topedsko ambulanto. Dodatno smo jih 
v skladu s predpisanim programom 
seznanili s posebnostmi kliničnega 
pregleda otrok ter praktično predstavili 
osnovne tehnike mavčenja. Ob zaključ-
ku smo njihovo delo ocenili ob predsta-
vitvi izbranega bolnika in seminarski 
obravnavi določene teme z ortoped-
skega področja. 

Vaje so potekale v sproščenem in de-
lovnem vzdušju. Bolniki so delo štu-
dentov ob njihovih posteljah sprejeli 
z razumevanjem. Večina študentov je 
bila presenečena nad kakovostjo spe-
cialistične zdravstvene oskrbe in udob-
jem, ki ju bolnikom nudi naša bolnišni-
ca. Večere so poleg študija izkoriščali 
za druženje in spoznavanje Celja, saj 
jih je bilo nekaj v mestu prvič. Posebej 
navdušeni so bili nad turnirjem v keglja-
nju, ki smo ga zanje organizirali zadnji 
večer. Več kot polovica študentov je na 
anketnih listih ob zaključku navedla, da 
so bile to najbolje pripravljene vaje, kar 
so jih v teku študija doslej imeli. Takšna 
referenca gotovo predstavlja dobro 
osnovo za sodelovanje bodočih zdrav-
nikov različnih specialnosti z našo bol-
nišnico.

Ob koncu bi se rad zahvalil asist. mag. 
Janezu Podobniku, dr. med., speciali-
stu ortopedije, za požrtvovalno pomoč 
pri celostni izvedbi vaj, Marku Kotni-
ku, dr. med., specialistu ortopedije, za 
zgoščeno predstavitev otroške orto-
pedije, Andreju Strahovniku, dr. med., 
specializantu ortopedske kirurgije, za 
angažirano vodenje sklopa vaj “zgor-
nja okončina”, Andreju Kramerju, or-
topedskemu tehnologu, za nazorno 
predstavitev mavčenja, Suzani Prezelj, 
dipl. upr. org., za rezervacijo in pripra-
vo nove predavalnice, kakor tudi vsem 
kolegom in sodelavkam na oddelku za 
prijazen sprejem študentov ter naklo-
njenost pedagoškemu delu nasploh.

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

poškodbe
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Morda sta pretresljivi izpovedi Mojce Hribar in Barbare Sla-
ček le dosegli kakšna prava ušesa

Kako pomembna je pomoč v prvih minutah po nesreči, sta 
obiskovalce MOS-a opozorila prim. Slavomir Milovanovič in 
Petra Bastl …

Z realnostjo svojega vsakodnevnega dela pa jih je seznanil 
asist. mag. Drago Brilej

Projekt.»Alkohol.res.ubija«.
na.MOS-u
Celjska interdisciplinarna akcijska skupina za varnost v ce-
stnem prometu, v kateri sodeluje tudi naša bolnišnica, je 
s svojimi dejavnostmi nadaljevala na letošnjem celjskem 
Mednarodnem obrtnem sejmu. Potem, ko smo spomladi 
pripravili in na novinarski konferenci predstavili vsebine za 
zbornik prispevkov, namenjenih osveščanju ljudi o škodljivi 
rabi alkohola v cestnem prometu, smo tokrat poskušali čim 
več teh vsebin približati ljudem. Po novinarski konferenci, 
na kateri sta svojo podporo projektu izrekla tudi ministrica 
za notranje zadeve, Katarina Kresal, in direktor slovenske 
policije, Janko Goršek, se je namreč glavnina dogajanja 
prenesla na zunanji oder v središču sejemskega razstavi-
šča.

Akcijska skupina je zbornik z naslovom Alkohol res ubija 
posvetila Damjani Hribar, ki je aprila letos tragično umrla v 
prometni nesreči avtomobila in avtobusa na avtocesti. Kljub 
temu, da so storile vse, da bi se z dekliščine srečno vrnile, 
je pijani voznik povzročil tragedijo, ki je za vedno zaznamo-
vala njihova življenja, je s prisotnimi delila tragično izkušnjo 
Damjanina sestra Mojca. Ta se je za javno izpostavitev od-
ločila prav zato, da bi s svojo izkušnjo morda komu spreme-
nila pogled na sožitje alkohola in udejstvovanja v prometu. 
Enako pretresljiva je bila gotovo tudi izpoved Barbare Sla-
ček, članice društva paraplegikov JZ Štajerske, ki ji je prav 
tako vinjen voznik za vedno spremenil življenje.
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Pod odrom so tekli še praktični prikazi prve pomoči

Naša bolnišnica je v tokratnem dogodku sodelovala z dve-
ma prispevkoma. Prim. Slavomir Milovanović in diplomirana 
medicinska sestra Petra Bastl z oddelka za anesteziologijo, 
intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečine 
sta spregovorila o velikem pomenu poznavanja temeljnih 
postopkov oživljanja tudi pri laikih. Ti se običajno najprej 
znajdejo na kraju nesreče in so ob ponesrečenem prav v pr-
vih kritičnih minutah. Asist. mag. Drago Brilej pa je ob foto-
grafijah prikazal in predstavil pot ponesrečencev skozi bol-
nišnico. Ob odru so prim. Slavomir Milovanović, Petra Bastl 
in Jože Čuješ, srednji zdravstvenik iz mavčarne, prikazovali 

tako temeljne postopke oživljanja v različnih situacijah kot 
prvo pomoč poškodovanim in nezavestnim osebam.

V nadaljevanju so o potrebni preventivi spregovorili še 
predstavniki Zavoda za zdravstveno varstvo Celje in Poli-
cijske uprave Celje, ki je skupaj s Celjskim sejmom vsem 
motoristom naše regije poslala odsevne brezrokavnike.

Aktivnosti skupine se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih me-
secih, ko bo v času pred trgatvami izšla zloženka na temo 
alkoholiziranosti, ki jo pripravljajo v Psihiatrični bolnišnici 
Vojnik, in še kaj.

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

Perimetrija.z.Octopusom.900
Avgusta smo na očesnem oddelku dobili nov diagnostični 
aparat za preiskave vidnega polja. Zamenjal je starega, ki 
je bil povsem zastarel in dotrajan.

Perimetrija ali preiskava vidnega polja je preiskovalna 
metoda, s katero ugotavljamo sposobnost očesa, da loči 
svetlobni dražljaj od okolja. Te preiskave so zelo pomemb-
ne pri diagnosticiranju različnih očesnih in tudi nevroloških Nov aparat …

… in novi kakovostnejši izvidi
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obolenj. Najpogosteje jih opravljamo pri kroničnih bolnikih z 
glavkomom. S perimetrijo določimo področja v vidnem po-
lju, na katerih bolnik ne zazna svetlobnega dražljaja ali pa 
je potrebna močnejša svetloba, da ga opazi. Spremembe 
v vidnem polju pri bolnikih z glavkomom nastanejo zaradi 
odmiranja živčnih vlaken.

Nov aparat Octopus 900 je voden računalniško, zato tudi 
podatki o preiskavah bolnikov ostanejo shranjeni, možen 
pa je tudi njihov prenos na diskete. Na Octopusu opra-
vljamo statično in kinetično perimetrijo, s katero določamo 
meje perifernega vida. S statično perimetrijo se določajo 

izpadi centralnega vidnega polja. Trajanje preiskave je od-
visno od izbranega programa. Program, ki ga uporabljamo 
najpogosteje, traja približno 10 minut in je bistveno krajši ter 
bolj ugoden za bolnika in medicinsko sestro, ki ga izvaja, 
saj je na starem aparatu trajal od 35 do 40 minut. 
Naš cilj je doseči najboljše razmere za izvedbo posega in 
kakovosten izvid preiskave. Z novim aparatom, ki ga že z 
veseljem uporabljamo, bomo ta cilj tudi dosegli, hkrati pa bo 
zadovoljen tudi bolnik.

Mateja Železnik, dipl. m . s.
Očesni oddelek

ABC POSLOVANJA SBC

Dodatno.zmanjševanje.sredstev.
pripeljalo.v.rebalans.finančnega.
načrta.SB.celje..za.leto.2009
Napovedana dodatna zmanjševanja finančnih sredstev 
bolnišnicam so bila dokončno sprejeta z Aneksom št. 1 k 
Splošnemu dogovoru 2009, ki ga je potrdila Vlada RS ko-
nec julija 2009. S tem znaša skupno zmanjšanje finančnih 
sredstev s strani ZZZS naši bolnišnici v primerjavi s  sta-
njem pred varčevalnimi ukrepi 7 %.

Glede  na to je SB Celje pripravila rebalans finančnega 
načrta 2009. V primerjavi s prvotno sprejetim finančnim 
načrtom rebalans prinaša zmanjšanje prihodkov za leto 
2009 v višini 1,26 mio eur. Za uravnotežen finančni izid se v 
rebalansu v isti višini zmanjšujejo tudi stroški. Za zmanjše-
vanje stroškov je SB Celje že v juniju pripravila varčevalne 
ukrepe. Ti se nanašajo na zmanjševanje stroškov za zdra-
vstveni material, zmanjševanje števila nadur in znižanje 
stroškov izobraževanja, racionalizacijo delovnih procesov, 
zmanjševanje stroškov vzdrževanja, energije, zmanjšanje 
obsega investiranja…

Svet zavoda SB Celje je na svoji seji 16. 9. 2009 sprejel 
predlagani rebalans. Pri tem pa so se glede na predvidene 
negativne finančne projekcije v primeru, da se stroški ne 
zmanjšajo v taki meri, kot se je zmanjšal prihodek, poja-
vljala vprašanja tudi o nujnosti dodatnih ukrepov. Glede na 
to, da v bolnišnici predstavlja strošek dela kar 60 % vseh 
stroškov, je treba na tem segmentu iskati še dodatne racio-
nalizacije, tudi v okviru dežurstev. 

Sicer se samo zmanjševanje finančnih sredstev v letu 2009 
še ne odraža v polni meri, saj je bolnišnica v prvih treh me-
secih leta poslovala še z nezmanjšanimi prihodki. Tako smo 
v prvem letošnjem polletju še uspeli uravnovesiti prihodke z 
odhodki, se pa v drugi polovici leta že nakazujejo negativni 
trendi ob nezmanjšani višini stroškov. Vsekakor je potreb-
no vložiti napore na vseh področjih, da bolnišnica prilagodi 
raven stroškov nižji ravni prihodkov. Dodatnih prihodkov, ki 
bi pokrili trenutno negativno vrzel med stroški in prihodki,  
glede na gospodarska gibanja ne moremo pričakovati niti v 
letošnje in tudi ne v prihodnjem letu.  

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

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z 
javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@guest.arnes.si . Pro-
simo, da nam prispevke posredujete v elektronski obliki (na 
CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne in aka-
demske 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 30. novembra 
2009.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Ob.odhodu.spoštovane.gospe.
Hyacinte.Lipovšek.Herman.v.
zasluženi.pokoj

MI, VI, ONI

Pred davnimi – 
pa komaj minuli-
mi trideset in ne-
kaj leti – je gospa 
Hyacinta prvič 
prestopila vrata 
Splošne bolnišni-
ce Celje. 
Mlado, zvedavo 
dekle je priče-
lo z delom, ki je 

nenadomestljivo 
pripomoglo k razvoju ter boljši organiziranosti dela admini-
strativnega osebja, ki v veliki meri prispeva k dobremu delu 
celotnega osebja ter bolnišnice. S svojim vestnim in odlič-
nim delom ter tudi z novimi idejami in zamislimi je izboljšala 
razmere za delo administrativnega osebja, ki je vplivalo na 

uspešno delo celotne bolnišnice.
V Splošni bolnišnici Celje je pričela delati leta 1971 in delo 
najprej uspešno opravljala kot administratorka  na kirurških 
oddelkih,  kasneje je postala administratorka s posebno 
zadolžitvijo ter v letu 1985 koordinatorka administracije 
skupnih služb kirurgije. V letu 1994 je prevzela vodenje 
zdravstvene administracije. V letih njenega delovanja se je 
organiziranost zdravstvene administracije zelo spremenila, 
k čemur je pripomogla tudi sama. Bila je med pobudniki za 
spremembo organizacije zdravstvene administracije, ki se 
je pred kratkim tudi uspešno končala. Sodelovala je pri raz-
ličnih projektih v zdravstveni administraciji, ki so ji bili velik 
izziv, in jih je uspešno zaključevala.

Želimo ji obilo prostega časa, da bi počela stvari, ki jih ima 
rada, pa ji je zanje vedno primanjkovalo časa. 

Služba zdravstvene administracije

Stanje.zaposlenih.na.
dan.31..8..2009.
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v JULIJU IN 
AVGUSTU 2009)

Stanje zaposlenih na dan 31. 8. 2009: 1720 delavcev

Prihodi v juliju in avgustu  2009 
• 4 zdravniki sekundariji, zdravniki brez specializacije/

zdravniki po opravljenem sekundarijatu
• 7 zdravnikov specializantov
• 3 zdravniki specializanti – dopol. delo
• 1 dipl. inž. lab. biomed.

• 2 dipl. m. s, dipl. zn.
• 1 ZT, SMS,TZN

Odhodi v juliju in avgustu  2009
o 3 zdravniki specialisti
o 4 zdravniki specializanti 
o 2 zdravnika sekundarija, zdravnika brez specializacije/

zdravnika po opravljenem sekundarijatu
o 1 sekundarij
o 1 dipl. fiziot.
o 1 višji strok. sodelavec v splošnih službah
o 1 finančno računovodski delavec
o 6 ZT, SMS,TZN
o 1 zdrav. administratorka
o 1 dietni kuhar

Seznam.aktivnih.udeležb.na.kongresih.in.seminarjih.(po.potnih.nalogih).
za.obdobje

JULIJ - AVGUST 2009

KDAJ KDO KRAJ KAJ
25. - 28. 8. Branko Breznikar, dr. med. Pariz 4. IFSO-kongres
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Dokončani.študiji.
zaposlenih.v.
Splošni.
bolnišnici.Celje
Slavomirju Milovanoviću, dr. med., je 9. 6. in 14. 7. 
2009 komisija na MZ  podelila naziv primarij. 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Sebastijan Šturbej, dipl. zn.. – diplomiral 1. 7. 2009
Lea Cesarec, dipl. m. s. – diplomirala 18. 6. 2009

Delovni.jubileji.v.
mesecih.avgustu.in.
septembru.2009
10 LET
1. Miha Božič, Služba za obračun plač
2. Gordana Kmet, Služba administracije

20 LET
1. Slavica Podgoršek, Očesni oddelek
2. Vojka Krobat, Transfuzijski center

30 LET
1. Marjetica Grobelšek, Ginekološko-porodniški 
oddelek
2. Marija Jesenšek, Urološki oddelek
3. Vesna Kolarič, Urgentni center
4. Marjanca Kotar, Oddelek za splošno in 
    abdominalno kirurgijo
5. Tatjana Leskovšek, Dermatovenerološki oddelek
6. Marica Miklavc, Ginekološko-porodniški oddelek
7. Franc Novak, Logistika preskrbe
8. Marija Novak, Služba za preskrbo s tekstilom
9. Anica Prislan, Oddelek za anesteziologijo, 
    intenzivno medicino operativnih strok in terapijo 
    bolečin
10. Marija Pirš, Kuhinja  
11. Brigita Rošer, Ginekološko-porodniški oddelek
12. Marija Sluga, Oddelek za bolezni ledvic in dializo
13. Marija Stakne, Otroški oddelek

Vsem jubilantom čestitamo!

MEDICINSKA STROKA

Nova.metoda.
maloinvazivnega.
zdravljenja.
kronične.bolečine.
v.križu
Z ekipo ste 10. julija 2009 opravili popolnoma novo ope-
racijo hrbtenice. Za kakšno operacijo pravzaprav gre?
Zdravljenje hude kronične bolečine v križu predstavlja velik 
problem. Velikokrat je posledica degeneracije ene ali šte-
vilnih medvretenčnih ploščic ali diskov, ki čvrsto, vendar 
gibljivo povezujejo vretenca med seboj. Kadar z diagnostič-
nimi postopki ugotovimo, kateri disk povzroča nevzdržno 
bolečino, ga lahko nadomestimo z umetnim ali pa vretenci 
med seboj negibljivo povežemo in boleči segment hrbtenice 
zatrdimo. 
Tudi nova metoda, ki smo jo uporabili pri dveh bolnicah, 
pomeni zatrditev bolečega segmenta ledvene hrbtenice.

Del operacijske ekipe, ki je sodelovala pri operaciji (z leve): Mar-
ta Lešek, VMS, Nataša Toman, VMS, Dragan Prijić, dr. med., v 
ozadju doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med., in Lidija Borak, VMS. 
Manjkata Barbara Krumpak, rad. ing., in Dick J. Zeilstra, dr. med.

V čem je prednost nove metode pred tistimi, ki so sicer 
v klinični rabi? 
Prednost nove metode zatrditve je v njeni majhni invazivno-
sti. Pri klasičnem načinu zatrditve ledvene hrbtenice, ki ga z 
angleško kratico imenujemo PLIF, poseg opravimo z zadnjim 
pristopom. Pri tem moramo skozi vsaj 10 cm dolg kožni rez 
od hrbtenice odluščiti mišice in skozi hrbtenični kanal z od-
mikanjem hrbtnega mozga odstraniti propadlo medvretenč-
no ploščico, vstaviti s kostnimi presadki napolnjeni kovinski 
kletki, v sosednji vretenci zavijačiti močne vijake, jih pove-
zati z vzdolžnima palicama in doložiti kostne presadke. Za-
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ZAHVALA

V mesecu juniju sem bila sprejeta na Ginekološko-porodniški oddelek naše bolnišnice. Osebje lll. odseka mi je po 
uspešnem operativnem posegu lajšalo bolečine in mi nudilo strokovno zdravstveno nego, ki je skupaj s prijaznimi 
odnosi zaposlenih pomagala k hitri ozdravitvi.
Zahvaljujem se vsem zaposlenim oddelka, še posebej pa ginekologinjama Urški Salobir Gajšek, dr. med., in Alenki 
Bindas, dr. med., anestezistki Poloni Mazi Blaznik ter glavni medicinski sestri odseka Mariji Šišmanović za strokovno 
obravnavo in topel odnos.
                      Asist. Simona Šramek Zatler, dr. med.  

raščanje takšne 
zatrditve traja 3 
do 6 mesecev, v 
tem času bolniki 
niso sposobni 
za delo. Zaradi 
brazgotinjenja v 
odluščenih miši-
cah in okoli hrb-
tnega mozga re-
zultat zdravljenja 
ni vedno pred-
vidljiv. Kadar k 
hrbtenici pristo-
pimo s sprednje 
strani, torej skozi 
trebuh, da bi pri-
zadeti segment 
zatrdili (ALIF) ali 
vstavili endopro-
tezo, predsta-
vljajo problem 
velike žile, ki jih 

stveno manj neželenih stranskih učinkov. Brazgotine po 
operaciji so neprimerno manjše, izguba krvi minimalna, 
bistveno manjša je tudi potreba po lajšanju pooperativne 
bolečine, zato traja hospitalizacija le nekaj dni. Poleg tega 
se lahko bolniki že zelo zgodaj vrnejo na delo, saj med 
posegom ne poškodujemo mišičja, kar bi zahtevalo daljšo 
rehabilitacijo. Žal je metodo mogoče uporabiti le za zadnji 
ledveni segment, torej L5-S1. Poleg tega je inštrumentarij 
za operacijo namenjen le enkratni uporabi, vsadki pa so 
več kot 50 % dražji od običajnih, zato je poseg glede na 
veljavno vrednotenje SPP cenovno manj ugoden. Glede na 
krajšo hospitalizacijo, nezahtevno rehabilitacijo in hitro vrni-
tev bolnikov na delo je metoda v celoti verjetno ekonomsko 
učinkovitejša. Upamo, da jo bo kot takšno potrdil tudi ZZZS. 

Kako dolgo ste se za poseg pripravljali, kako ste ga na-
črtovali?
Za metodo sem izvedel od nekega kolega, hrbteničnega 
kirurga z vzhodne obale ZDA, na simpoziju v Salzburgu je-
seni 2007. S predstavniki proizvajalca Trans1 sem navezal 
stike in jim predlagal slovenskega zastopnika na kongresu 
Eurospine 2008 v Ženevi. Decembra lani sem obiskal dr. 
Zeilstra, specialista nevrokirurgije, ki ima z obravnavano 
metodo največ izkušenj v Evropi, v mestu Zwolle na Nizo-
zemskem. Tam sem pri operaciji, ki sem jo prej temeljito 
naštudiral po literaturi, lahko sodeloval kot asistent in prejel 
ustrezen certifikat. Julija letos je dr. Zeilstra prišel v Celje in 
sodeloval pri obeh naših operacijah. Na ta način smo bolni-
kom zagotovili največjo stopnjo varnosti.

Operacijo ste torej opravili na dveh bolnicah. Kako bol-
nici okrevata, kako se počutita?
Obe bolnici dobro okrevata. V domačo oskrbo sta bili od-
puščeni drugi pooperacijski dan. Ob kontrolnem pregledu 
po šestih tednih sta bili obe zelo zadovoljni. Stopnjo bole-
čin v križu, ki sta jo na 10-stopenjski vizualni lestvici pred 
posegom označili z 8 oziroma 9, sta ob kontroli označili z 
0 oziroma 1. Tudi številni drugi kazalci uspeha zdravljenja, 
ki jih spremljamo, kažejo na hitro in izrazito izboljšanje. Pri 
tem je treba opozoriti, da gre le za dve bolnici in kratko opa-
zovalno dobo, zato je potrebno na zanesljivejše dolgoročne 
rezultate vsekakor še počakati.   

Doc. dr. Samo K. Fokter
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe

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

Rentgenski posnetek spodnjega dela ledve-
ne hrbtenice v stranski projekciji po zatrditvi 
L5-S1 z metodo AxiaLIF.

je potrebno umikati, in drobni živci, ki nadzorujejo nekatere 
spolne funkcije in jih lahko poškodujemo. 

Pri novi metodi, ki jo s kratico imenujemo AxiaLIF, izbere-
mo popolnoma inovativen pristop. Celotna operacija pote-
ka pod stalnim nadzorom rentgenskega ojačevalca. Topo 
vodilno iglo uvedemo namreč tik ob vrhu trtice skozi le 1,5 
cm dolgo rano in se v prostoru med debelim črevesom in 
križnico, kjer ni nobenih anatomsko pomembnih struktur, 
prikrademo do njenega zgornjega dela (segment S1). Sko-
zenj, skozi center medvretenčne ploščice in telo petega 
ledvenega vretenca (L5) nato zabijemo ostro vodilno iglo, 
skozi katero izvrtamo vrtino za močan aksialni vijak. Sko-
zi vrtino najprej s posebnimi jeklenimi noži izrežemo in z 
žičnimi ščetkami počistimo ostanke propadle medvretenčne 
ploščice. Prostor izpolnimo s kostnimi presadki in sintetič-
nim kostnim nadomestkom, končno pa v vrtino zavijačimo 
še aksialni vijak. Običajno skozi dodatni 1 cm dolg kožni rez 
uvijemo še dva vijaka za učvrstitev fasetnih sklepov L5-S1, 
s čimer dosežemo povsem togo konstrukcijo.          

Kaj nova metoda zdravljenja pomeni za bolnike in ka-
kšne so njene omejitve?
Za bolnike je opisana metoda prijaznejša, saj povzroči bi-
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

JEZIKOVNI.KOTIČEK

O.sklanjanju.imen.in.priimkov
Pred časom sem prejela vprašanje, ki se je nanašalo na 
sklanjanje imen in priimkov. Ker lahko v vsakdanjem sporo-
čanju večkrat slišimo ali preberemo napačne oblike, ne bo 
odveč ponoviti pravil.
Imena in priimki sodijo v kategorijo večbesednih poimeno-
vanj. Če je lastno ime sestavljeno iz ujemalnih besed, ki 
se same zase lahko sklanjajo (samostalnik + samostalnik 
ali pridevnik + samostalnik), potem sklanjamo vse dele. 
Izjema so priimki ob ženskih imenih – teh ne sklanjamo, 
razen, če se končajo na -a. Torej:

Ivan Cankar, Ivana Cankarja, Ivanu Cankarju ….
 
Josip Murn – Aleksandrov, Josipa Murna – Aleksandrova …

Mila Kačič, Mile Kačič, Mili Kačič …

Ivana Kobilica, Ivane Kobilice, Ivani Kobilici …

Pri tem je treba paziti tudi na nekatere posebnosti v sklanja-
tvah, kot je npr. sklanjanje moških imen, ki se končajo na -o:

Danilo Türk, Danila Türka, Danilu Türku … (ne Danilota, 
Danilotu …)

Bruno Saje, Bruna Sajeta, Brunu Sajetu …. (ne Brunota ….)

Posebnost so tudi moška imena, ki se končajo na –a. Ta 
lahko sklanjamo bodisi po vzorcu prve ženske ali prve mo-
ške sklanjatve:

Vasja, Vasje, Vasji, Vasjo, pri Vasji, z Vasjo
ali
Vasja, Vasja, Vasju, Vasja, pri Vasju, z Vasjem

Pri moških imenih, ki se končajo na samoglasnik -e ali -i, 
osnovo preprosto podaljšamo s -t ali -j (Dare, Dareta; Jure, 
Jureta; Rudi, Rudija ….)

Posebnost so tudi ženska imena, ki se ne končajo na -a 
(Karmen, Lili …). Teh ne sklanjamo. Torej:
Karmen Zaplotnik, Karmen Zaplotnik, Karmen Zaplotnik ….

Lili Novy, Lili Novy, Lili Novy …

V nasprotju z nekaterimi drugimi slovanskimi jeziki v sloven-
skem ne uporabljamo priimkov ob ženskih imenih v pridev-
niški obliki (kot denimo v češkem: Renata Voracova, Danije-
la Hantuchova …). Pridevniško obliko priimka ženske lahko 
uporabljamo le za nazivi ali poklici – če uporabimo samo 
priimek (profesorica Kraljeva, inženirka Novakova …).

Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica 

Pravni.kotiček
Delavka ima v pogodbi o zaposlitvi navedeno: »Pogod-
ba o zaposlitvi se sklepa za določen čas enega leta, in 
sicer od 1. avgusta 2008 do 30. julija 2009 oz. do vrnitve 
delavke s porodniškega dopusta oz. dopusta za nego 
in varstvo otroka.«
Odsotni delavki se porodniški dopust izteče že 5. junija 
2009, potem bo uporabila še preostali del letnega dopu-
sta iz lanskega leta, tako da se bo na delo vrnila 22. ju-
nija 2009. Kaj je treba upoštevati za datum prenehanja 
pogodbe o zaposlitvi: zapisani datum (30. julij 2009) ali 
datum vrnitve odsotne delavke? Ali mora delavka pre-
jeti obvestilo o prenehanju delovnega razmerja?

Delavka je sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas po 
drugi alineji prvega odstavka 52. člena Zakona o delovnih 
razmerjih (ZDR) to je za nadomeščanje začasno odsotne 
delavke.
Po 77. členu ZDR pogodba o zaposlitvi, sklenjena za dolo-
čen čas, preneha veljati s potekom časa, za katerega je bila 
sklenjena, oz. ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s pre-
nehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena. Ker je 
bil razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi nadomeščanje 
začasno odsotne delavke v času njenega starševskega do-
pusta, pogodba, sklenjena za določen čas, preneha veljati 
z dnem, ko preneha obstajati razlog, zaradi katerega je bila 
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pogodba sklenjena, to pa je z dnem vrnitve odsotne delav-
ke. Glede na zakon ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas delavcem ni treba posebej izdajati obvestila o 
prenehanju, saj pogodba preneha veljati sama po sebi.

Delavec se želi upokojiti v roku 3 tednov in ne podaljše-
vati delovnega razmerja, nasprotno pa njegov deloda-
jalec želi, da delavec delo nadaljuje še nekaj časa. Ali 
mora delavec upoštevati željo delodajalca in ali delo-
dajalec lahko določi odpovedni rok? Ali je dovolj samo 
obvestilo delavca o datumu upokojitve?

Delovno razmerje nastane s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi 
in preneha na enega izmed načinov, določenih v 75. členu 
Zakona o delovnih razmerjih. Ob upokojitvi delavca sta v 
praksi običajna dva načina, bodisi prenehanje pogodbe o 
zaposlitvi s sporazumom bodisi redna odpoved pogodbe 
s strani delavca. Da je veljaven, mora biti sporazum med 
strankama sklenjen v pisni obliki, vsebovati pa mora tudi 
datum prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. Sicer 
pa lahko delavec kadarkoli redno odpove pogodbo o zapo-

slitvi in mu ob tem odpovednega razloga ni treba navajati 
oz. razlagati. Pri redni odpovedi je delavec dolžan spošto-
vati zakonsko ali pogodbeno določen odpovedni rok. Če po-
godbo o zaposlitvi redno odpoveduje delavec, je minimalni 
zakonsko določen odpovedni rok en mesec. S pogodbo o 
zaposlitvi ali kolektivno pogodbo pa je lahko dogovorjen tudi 
daljši odpovedni rok.
Vse to velja tudi za konkretni primer. Če se delavec in de-
lodajalec nista dogovorila za sporazumno prenehanje ve-
ljavnosti pogodbe o zaposlitvi ter za datum prenehanja, 
mora delavec v pisni obliki pogodbo odpovedati in pri tem 
upoštevati odpovedni rok, ki ga ima določenega s pogodbo 
o zaposlitvi. Če pogodba ne vsebuje odpovednega roka, 
tega pa ne določa niti kolektivna pogodba, ki zavezuje kon-
kretnega delodajalca in delavca, mora delavec upoštevati 
minimalni odpovedni rok iz 92. člena ZDR, to je en mesec.
Samo obvestilo delavca o izračunanem in torej možnem 
datumu upokojitve za prenehanje delovnega razmerja ni 
dovolj.
 

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

Zakaj.se.odrasli.težje.vključujejo.
v.izobraževanje

Pojem poklic 
označuje sorodne 
vrste del, oziroma 
opise delovnih 
mest, ki se poja-
vljajo na področju 
zaposlovanja. Po-

klic je v sodobnih družbah opredeljen s 
poklicnimi standardi, ki predstavljajo 
osnovo za poznavanje šolske (prak-
tične) poklicne kvalifikacije. V stati-
stični terminologiji poklic na tej podlagi 
označuje sorodno vrsto del, ki jih lahko 
opravlja ena oseba. Izraz poklic je iz-
razito večenotski in večrelacijski in se 
v slovenskem prostoru povezuje tako s 
področjem izobraževanja kot tudi zapo-
slovanja. Anglosaksonske dežele upo-
rabljajo namesto enega izraza poklic 
dvoje izrazov: izraz zaposlitev, oziro-
ma tudi izraz posel, ki pomeni delo, 
tudi delovno mesto, ki ga nekdo zase-
da, ali zaključno opravilo, ki ga nekdo 
v svojem poklicu opravi. Izraz poklic 
se izrazito povezuje z rokodelskimi in 

obrtnimi posli, deli, delovnimi mesti in 
zaposlitvami. Slovenski jezik nima te 
sreče, da bi dosegel to jasno, dvojno 
pomensko označevanje oziroma raz-
likovanje, vse preveč se uporablja le 
izraz poklic in je v tem smislu preobre-
menjen, kar povzroča šume v komuni-
kaciji. Vedno večja organizacijska spe-
cifikacija delovnih nalog se odraža v 
večji poklicni diferenciaciji celo znotraj 
istega poklica! Poklic postaja v sodobni 
družbi vedno bolj fleksibilna, individual-
na in heterogena kategorija. Na števil-
nih področjih se znanje spreminja tako 
hitro, da bi ga bilo nesmiselno kodirati 
in institucionalizirati v vsebinsko stabil-
ne poklice. Sodobne države se soočajo 
z vprašanjem, kako hitro dinamiko na 
trgu delovne sile posodobiti z izobraže-
valnimi programi. Danci so že dokazali, 
da v povprečju znanje računalniškega 
inženirja zastari eno leto po tem, ko 
kandidat zaključi šolanje! Zanimanje 
za dejavnike, ki odrasle spodbujajo k 
vključitvi v izobraževanje ali odvračajo 

od nje, ima na področju izobraževanja 
odraslih že dolgo tradicijo in običajno 
so vključeni v vsako raziskavo, s kate-
ro se proučuje udeležba odraslih v izo-
braževanju. Poleg poznavanja motivov 
in motivacije odraslih – kot tiste sile, za 
katero predvidevamo, da jih spodbuja 
k vključitvi v izobraževalni program in 
vztrajanju v njem – je izredno pomemb-
no tudi poznavanje izobraževalnih ovir. 
Po znani klasifikaciji morajo odrasli, 
preden se vključijo v izobraževalni 
program, pa tudi potem, ko so vanj že 
vključeni, premagati tri vrste ovir:
• najprej morajo premagati družinske, 

finančne, zdravstvene probleme, 
probleme s prevozom, pomanjka-
njem časa in druge probleme, ki jih 
morajo rešiti, da se sploh lahko ude-
ležijo izobraževanja ali na njem osta-
nejo. Te ovire imenujemo situacijske 
in izvirajo iz posameznikovega trenu-
tnega položaja.

• Odrasli, ki se želijo izobraževati, se 
morajo soočiti še z ovirami, ki jih 
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postavljajo izobraževalne ustanove. 
Pogosto se soočajo z veliko admi-
nistrativnimi opravki, šolninami, ne-
primernimi urniki, preveč oddaljeno 
lokacijo kraja izobraževanja itd. Vse 
te dejavnike uvrščamo med instituci-
onalne ovire, ki lahko odraslemu pre-
prečijo udeležbo v izobraževalnem 
programu.

• Tretja skupina ovir pa se povezuje s 
psiho-socialnimi značilnostmi posa-
meznika, kot so stališča, samopodo-
ba, prepričanja o sposobnostih itd. Te 
ovire imenujemo dispozicijske in nji-
hovo poznavanje je za načrtovanje, 
promocijo in izvedbo izobraževanja 
zelo pomembno.

Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 16. januarja 2008 pravi o izobra-
ževanju odraslih, da za učenje ni nikoli 
prepozno. 

Položaj starejših oseb na trgu 
delovne sile

Varuh človekovih pravic se pri svojem 
delu pogosto srečuje s širšo proble-
matiko zaposlovanja in ohranjanjem 
delovnih mest starejših delavcev, pa 
tudi s težavami ob njihovem ponovnem 
vključevanju v zaposlitev. Delodajalci 
neradi ohranjajo v zaposlitvi starejšo 
osebo in jo želijo čim prej nadomestiti z 
mlajšo. V naši družbi prevladuje negati-
ven stereotip o starejših delavcih, ki da 
so bolni, manj izobraženi in se slabše 
prilagajajo novim izzivom. Delodajalci 
se večinoma ne zavedajo izgube znanj 
in veščin, ki nastajajo s prezgodnjim 
odhodom starejših delavcev s trga de-
lovne sile. Takšno ravnanje pa že lahko 
pomeni diskriminacijo in s tem kršenje 
človekovih pravic. Raziskave kažejo, 
da se v EU in v Sloveniji delovna sila 
stara in se bo ta trend še nadaljeval. 
Zato se je s tem problemom potrebno 
soočiti takoj ter načrtovati aktivnosti in 
ukrepe za usposabljanje in treniranje 
starejših delavcev za nove delovne iz-
zive, za njihovo motivacijo in vztrajanje 
v delovnem procesu. Treba je pritiskati 
na delodajalce, da bi skrbeli za stara-
jočo se delovno silo. Dosledno je treba 
spoštovati ergonomičnost pristopa pri 

reševanju problema zaposlovanja in 
ohranjanja delovnih mest za starejše 
delavce, kar pomeni, da moramo po-
svetiti več časa raziskovanju človeko-
vih telesnih in duševnih zmožnosti ter 
ustreznemu prilagajanju delovnih obre-
menitev. Zato je stalno izobraževanje 
ali treniranje, kot običajno to poimenu-
jejo v EU, eden od temeljnih ciljev kako-
vostne zaposlitvene politike. Ravnanje 
s človeškimi viri postaja tako za sodo-
ben management pomemben strokov-
ni in družbeni izziv. Pred nami je eden 
najtrših problemov do sedaj, to je vpliv 
starajoče se populacije na zaposlova-
nje in trg delovne sile. Zaradi številnih 
socialnih posledic, ob nedopustnosti 
diskriminacije glede na starost, so v 
EU v zadnjih letih sprejeli več resolucij 
in deklaracij, ki predlagajo nacionalnim 
vladam, da sprejmejo posebne ukrepe, 
socialnim partnerjem pa, da med de-
lodajalci povečajo zavedanje o posle-
dicah, ki spremljajo pričakovan porast 
števila starejših ljudi. Cilj je reintegra-
cija starejših nezaposlenih delavcev, 
odstranjevanje pravnih ovir v zaposlo-
vanju starejših delavcev in ohranjanje 
njihovih delovnih mest. V večini držav 
se tako pojavljata dva spremljajoča se 
dejavnika - rastoči državni primanjkljaj 
in starajoča se populacija, ki sta za-
skrbela države EU in prisilila nekatere 
delodajalce, da premislijo o svojih od-
nosih do starejših delavcev. Izpostavili 
so pet elementov: investiranje v člo-
veški potencial, preprečevanje izpada 
znanja, maksimiziranje potencialov, 
iskanje odgovorov na demografske 
spremembe in promoviranje različno-
sti, ki so pomembni tako za delodajal-
ce kot za starejše delavce. Nujna je 
vključitev sindikatov, ki mora temeljiti 
na socialni pravičnosti, zmanjševanju 
zgodnjega izstopa iz dela in medgene-
racijski solidarnosti.  Raziskave doku-
mentirajo in analizirajo starostne ovire 
pri zaposlovanju, skupaj s primeri ukre-
pov za boljše delo managerjev s sta-
rejšimi delavci, tako v zasebnem kot v 
javnem sektorju. Poudarek je na pobu-
dah za ohranjanje dela, reintegraciji in 
ponovni usposobitvi starejših delavcev 
za delo in ne na upokojevanju in od-
hodu teh delavcev s trga delovne sile. 

Ukrepi, namenjeni starajoči se delovni 
sili, so torej neizbežni. Glavni akterji 
morajo postati osveščeni delodajal-
ci, ki ob pomoči države, lokalnih obla-
sti, sindikatov, zaposlitvenih agencij in 
nevladnih organizacij v svojih delovnih 
okoljih sprejemajo takšne ukrepe, ki 
bodo omogočali stalno izobraževanje 
in trening starejših delavcev z name-
nom njihove integracije in reintegracije 
v nove delovne procese. Potrebna je 
široka zastavljena akcija za oblikovanje 
novih fleksibilnih delovnih možnosti za 
starejše delavce. Posebno pozornost 
je treba nameniti promociji starejših 
delavcev in preprečevanju njihove dis-
kriminacije na trgu delovne sile. Razi-
skave kažejo, da se niti delodajalci,  niti 
vlade, niti starejši delavci, pa tudi civil-
na družba še ne zavedajo dovolj, kako 
pomembno dejstvo postaja skrb za sta-
rajočo se delovno silo. S prezgodnjim 
odhodom starejše delovne sile s trga 
dela se pojavijo nepremostljivi proble-
mi preobremenitve vladnih proračunov 
zaradi izdatkov za pokojninske oziroma 
socialne transferje. Po drugi strani pa 
prihaja do izgube pomembnih znanj 
in veščin, do novih družbenih - psiho-
socialnih problemov zaradi izključitve 
velikega števila še aktivnega dela pre-
bivalstva iz delovnih procesov, pa tudi 
do predvidenega postopnega soočanja 
s pomanjkanjem delovne sile. Speci-
fičnosti, ki jih pri izobraževanju sta-
rejših delavcev moramo upoštevati: 
sociološke, ekonomske in psihofizične 
osnove izobraževanja odraslih, njihovo 
zaposlitev, življenjske in delovne izku-
šnje, motive, interese in njihov odnos 
do izobraževanja. V andragoški didak-
tiki predstavljajo načela izobraževalne-
ga dela z odraslimi osnovna izhodišča, 
ki opozarjajo na posebnosti organizaci-
je in uresničevanja tega izobraževanja. 
Načela demokratičnosti, prostovoljno-
sti, integrativnosti, funkcionalnosti, ra-
znovrstnosti in dinamičnosti ter druga 
specifična načela. Pri izobraževanju 
odraslih je posebej pomembno, da kre-
pimo njihovo motivacijo kakovostno, 
vsebinsko in metodično.

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

2..tradicionalni.oddelčni.izlet:.
Vipavska.dolina.in.Goriško
“Vreme ni nikoli tako slabo, da se ne bi splačalo 
iti zdoma” si v tolažbo rečemo gorski reševalci, 
kadar moramo na reševanje v dežju ali snegu. 
Sončna sobota 31. maja 2009 je bila vsekakor 
pravo nasprotje, kot ustvarjena za akcijo, ki 
smo jo skrbno načrtovali že od preteklega leta: 
2. tradicionalni izlet ortopedskega oddelka.

Glede na pričevanja o odličnem vzdušju na pr-
vem izletu (2008) po vzhodnem delu Slovenije 
je bila udeležba kar 100 % večja. Ob 11. uri 
se nas je ob avtobusu zbralo 19 in vsi smo bili 
židane volje. Ženski del družbe je frfotal okoli 
mladega voznika v posebej izbranih majicah z 
logotipom, da si je komaj uspel predvideno pot 
zabeležiti na zemljevid svojega mobilnega tele-
fona. Cilj: Vipavska dolina! Razdelili smo si še 
»bejzbolske« čepice (primerne barve seveda) 
in se enotno opravljeni odpeljali proti zahodu. 

Prvi postanek smo napravili na turistični kmetiji Hudičevec 
v Razdrtem, kjer so nam postregli s pravo primorsko joto, 
niso pa pozabili priložiti domačih klobas, ki so se neverjetno 
podale k njej. Na svoji poti se je v istem gostišču ustavil le 
še avtobus z upokojenci, zato smo lahko brez slabe vesti 
zasedli otroška igrala in kar težko se je bilo brez joka od-
praviti naprej. Na naslednjem postanku nas je ob dogovor-
jeni uri namreč že čakala prijazna vodnica Jana, ki nam je 
strokovno razkazala Vipavski križ, čudovito mestece, ki na 
značilnem griču kraljuje nad zgornjim delom Vipavske doli-
ne. Jana, ki nas je med stare zidove popeljala brezplačno, 
nam je tudi povedala, da je bil Križ nekdaj tako pomemben, 
da se je Primož Trubar leta 1563 ustavil pred cerkvijo in s 
svojo pridigo navdušil zbrane meščane.

Vsekakor je jota postopoma izpuhtela, vročina pa je priti-
skala dalje, zato je bil naslednji postanek na turistični kmetiji 
Cigoj v središču vasice Črniče več kot dobrodošel. Podje-
tnega gospodarja, priznanega vinogradnika in očeta vinske 
kraljice 2005 sicer ni bilo doma (žal tudi gospodične ne), 
zato pa nam je hišo razkazala gospodinja, ki je iz kmetije 
pravzaprav napravila mali gospodarski čudež. Odlično re-
stavracijo v prenovljenem kmečkem poslopju z značilnimi 
arkadami je dopolnila s sobami za prenočišča, ob tem pa 
poskrbela, da na rob vasi prestavljena gospodarska  po-

slopja kmetije še nadalje omogočajo nemoteno osnovno 
dejavnost družine. Nič čudnega, smo soglasno ugotovili, 
saj je gospa Silva medicinska sestra, ki je prej delala na 
kirurškem oddelku, doma pa s Štajerske! 

Zadnja postaja našega izleta je bil Štanjel. Do znamenitega 
Ferrarijevega vrta, kjer sta si na beneškem mostičku nad 
bazenom večno zvestobo ob zvokih godalnega orkestra 
pravkar prisegala mladoporočenca, smo se sprehodili po 
senčni Fabianijevi poti. Naše dame so bile tako ganjene, 
da smo jih komaj umirili šele s prvovrstno kavo znamke Illy 
v kavarnici na grajskem dvorišču. Zaključili smo z večerjo 
“Pri Zorotu”, kjer se je zbrala tudi prijetna družba vaščanov 
in slovenskih izseljencev s harmoniko. Vabljivim zvokom se 
je bilo težko dolgo upirati in mnoge med nami so zasrbele 
pete. Žal je bilo treba spet na pot, tokrat proti domu in v 
dežju. Da bi pravočasno prispeli in lahko šli z doma tudi 
prihodnje leto, na 3. tradicionalni izlet.

Ob koncu bi se rad zahvalil Nadi Herbaj, VMS, za vrhunsko 
organizacijo izleta, Sandi in Aniti s TIC Ajdovščina, ki sta 
pripravili vodenje po Vipavskem Križu, sponzorju Auremia-
na d.o.o., Sežana, za delno kritje stroškov in seveda vsem 
udeležencem za dobro voljo in nepozabno druženje. 

Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med.
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe
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Žensko ekipo pa so sestavljale: Slavica Gajšek, Mihaela Ci-
zerl, Saša Hacin, Simona Čretnik, Mojca Vukmanič, Zlatka 
Lesjak, Jasna Eržen, Bojana Leskovšek, Natalija Kroflič, 
Mirjam Jug in Simona Pustoslemšek. 

Bolnišnične.igre.v.Portorožu
V času od 28. do 29. avgusta 2009 so potekale v Portorožu 
4. bolnišnične igre, na katerih je sodelovalo rekordnih 21 
ekip iz celotne Slovenije. 
Prav tako je na igrah že četrto leto zapored nastopila tudi 
ekipa iz naše bolnišnice, ki je imela kar lepo zasedbo. 

vsaka ekipa hitro odšla na svoje prizorišče tekmovanja. Eki-
pe so bile oblikovane že prej.
Naša ekipa se je na igrah odlično odrezala, saj smo med 21 
ekipami osvojili skupno 7. mesto. 
Od ekipnih rezultatov bi omenil lep uspeh v košarki, saj smo 
nastopili z dvema ekipama in v močni konkurenci zasedli 
2. in 3. mesto. Tudi v ostalih panogah je bila konkurenca 
zelo močna, mi pa smo osvojili še 5. mesto v nogometu, 
5. mesto v balinanju – moški in 6. mesto v streljanju. Tudi 
ženska ekipa v odbojki se je dobro odrezala in osvojila 5. 
mesto kljub smoli pri žrebanju, saj so v skupini dobile naj-
težje nasprotnice. 
Od posameznih rezultatov pa bi omenil odličen uspeh v lo-
kostrelstvu, saj je Dušan Kragelj premagal vso konkurenco 
in osvojil 1. mesto. V posamezni konkurenci, tako moški kot 
ženski, smo imeli še nekaj zavidanja vrednih rezultatov: 4. 
mesto v pikadu  – moški, 5. mesto v badmintonu v moški in 
tudi ženski konkurenci ter še nekaj dobrih uvrstitev. Seveda 
so tudi ta mesta lep dosežek in so v marsičem pripomogla 
k skupni dobri uvrstitvi. 
Prvi dan tekmovanj se je zaključil pozno popoldne, nakar je 
sledilo družabno srečanje z večerjo, kjer smo si med seboj 
izmenjali razne izkušnje ter se poveselili.
Naslednji dan so bile na sporedu le še družabne igre, na 
katerih smo tudi nastopili.
Rad bi pohvalil prav vse tekmovalce, ki smo nastopili na 
igrah, saj smo se zares trudili po svojih najboljših močeh.

Drugouvrščeni in …. 

Naša ekipa

…. tretjeuvrščeni košarkarji

Dušan Kragelj je pometel z 
vso konkurenco

Tudi družabna srečanja so pomemben del takšnih iger

Moško ekipo so sestavljali naslednji tekmovalci: Matej Ve-
lenšek, Željko Tešič, Matjaž Štinek, Franc Furman, Ivan 
Hribernik, Matjaž Hribernik, Dušan Antlej, Boris Kvac, Jaka 
Velenšek, Mirko Zapušek, Toni Veber, Matjaž Kvas, Gorazd 
Steble, Matej Hartman, Darko Arnšek, Anže Gladek, Luka 
Jenšterle, Ljubo Milenkovič, Davor Brezinščak, Leon Ostro-
žnik, Dušan Kragelj in direktor Marjan Ferjanc.

Dobre volje in zelo razpolože-
ni smo na pot krenili v petek 
ob 5. uri. Po krajšem postan-
ku, malici in kavici na poči-
vališču Lom smo prispeli v 
Portorož. Tam smo se najprej 
nastanili v lepih apartmajih 
Marine Portorož, nakar smo 
hitro odšli na prizorišče iger, 
kjer je bila najprej svečana 
otvoritev, nato pa so sledila 
tekmovanja. Urnik je bil prvi 
dan zelo natrpan, tako da je 

Moram povedati, da je bila konkurenca na letošnjih bolni-
šničnih igrah zelo močna, saj je bilo prijavljenih največ ekip 
do sedaj in tudi posamezne ekipe so na igre pripeljale zares 
dobre športnike.
Z vsemi uspehi, ki smo jih dosegli, smo uspešno promovi-
rali našo bolnišnico in dokazali, da Splošna bolnišnica Celje 
premore tudi dobre športnike. 
Posebna zahvala velja vodstvu bolnišnice in samemu go-
spodu direktorju, ki je bil tudi z nami, da so nam omogočili 
sodelovanje na igrah. Zahvaljujem se tudi gospe Suzani 
Prezelj, ki mi je tako kot vsako leto pomagala pri organiza-
cijskih zadevah.

Matej Velenšek, dipl. upr. org.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje
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Harvey.Norman.
za.otroke
Harvey Norman – avstralsko podjetje, ki je prejšnji mesec v 
Celju odprlo svojo tretjo slovensko in 275. trgovino na sve-
tu, je tridnevni otvoritveni festival izkoristilo tudi za dobro-
delna dejanja. Vse tri dni otvoritvenega festivala so namreč 
zbirali sredstva za nakup medicinskega aparata za potrebe 
našega otroškega oddelka.  S to gesto želijo prebivalcem 
Celja in okolice pokazati, da bo, tako kot drugod, Harvey 
Norman tudi tukaj živel z lokalno skupnostjo. 

Lične hiške, v katerih so se zbirala donirana sredstva

Andrej Mlakar z direktorjema slovenskega Harvey Norma-
na, gospo Jo Wieden in gospodom Blainom Callardom

Harvey Norman svojo dobrodelnost namenja predvsem 
otrokom. Tako bo 5.000 evrov šlo za nakup aparata za 
pH-metrijo, s katerim naši pediatri diagnosticirajo obolenja 
prebavil tako pri dojenčkih in otrocih kot pri mladostnikih. 
Glede na to, da so staremu pH-metru šteti dnevi, so donira-
na sredstva prav gotovo našla svoj pravi namen.

Kulinarični
kotiček

Brancinov file s klapavicami in 
mladim krompirjem v foliji

Sestavine:
4 brancinovi fileji (večji)
24 klapavic
12 mladih krompirjev
8 paradižnikov češnjevcev
1 dl olivnega olja
1 dl suhega belega vina
2 stroka česna
1 rdeč čili
1 manjši šopek peteršilja
1 manjši šopek drobnjaka
sol, beli poper v zrnu

Priprava: 
Krompir operemo, v hladni vodi pristavimo, zavremo in 
kuhamo približno 20 minut. Nato ga odstavimo, odcedi-
mo in po potrebi olupimo. 
Školjke temeljito očistimo. Čili očistimo in drobno sese-
kljamo. Prav tako na drobno narežemo oz. sesekljamo 
drobnjak in peteršilj. Česen olupimo in stremo, paradi-
žnike pa operemo.
Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Odrežemo 4 
kose alu folije s stranico 30 cm in jih namažemo z oliv-
nim oljem. Ribje fileje pokapljamo z malo olivnega olja, 
začinimo s soljo in sveže mletim poprom ter jih na žaru 
ali v ponvi po vsaki strani pečemo 1 minuto. Medtem na 
2 žlicah olivnega olja v ponvi zlato rumeno prepražimo 
strt česen, ga odstranimo in v ponev stresemo očišče-
ne klapavice, češnjevce in čili ter polovico peteršilja in 
drobnjaka. Zalijemo z belim vinom, začinimo s soljo in 
sveže mletim belim poprom ter na hitro kuhamo dobro 
minuto oz. tako dolgo, da se školjke odprejo (če se ka-
kšna ne odpre, jo brez pomišljanja zavržemo!!!). Če je 
omaka pregosta, ji dodamo še kakšno žlico vode.
Na sredo vsake folije položimo en ribji file, ga obloži-
mo s školjkami in kuhanim krompirjem ter prelijemo z 
omako od kuhanja školjk. Nazadnje pokapljamo s preo-
stalim olivnim oljem in potresemo s preostalim peterši-
ljem in drobnjakom. Folije neprodušno zapremo v obliki 
vrečk in jih za 10 minut potisnemo v ogreto pečico. Jed 
postavimo neposredno na krožnike, tako, da si vsak je-
dec lahko pri mizi sam odpre svojo vrečko.
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23..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 »Nagra-
dna 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, 23. oktobra 2009. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v 
naslednjem Monitorju.
Žreb 22. nagradne križanke v julijskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 146 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: VESELJE, KI GA DELIŠ, SE POMNOŽI. Izžrebana na-
grajenka je gospa Marjetka Gajster s Travmatološkega 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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Revija in knjižice

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