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Recesija je nekoliko z zamikom zaje-
la tudi zdravstvo. Vse tisto, kar se je 
napovedovalo za nas, se z različno 
intenziteto uresničuje. Še dobro, da 
je nogometna evforija v Južni Afriki 
nekoliko dvignila slovensko samoza-
vest, na trenutke izzvala valove nav-
dušenja ter nas napolnila z dodatno 
energijo. Za karkoli in kogarkoli. Tudi 
za nas, ki uresničujemo pravice in 
pričakovanja naših pacientov. Volja 
in enotnost sta presegla kompleks 
majhnosti, za katerega se prepogo-
sto skrivamo in dokazala, da se svet 
vrti dalje. 

Ko s sodelavci v teh težkih časih iščemo najboljše rešitve za nadaljnje delo naše 
bolnišnice, se pogosto znajdemo v primežu med interesom našega lastnika – dr-
žave in potrebo pacienta. Država želi z zmanjševanjem sredstev na silo zniževati 
stroške poslovanja, tako za materiale kot za delo oziroma dežurstva. Za nas se ob 
tem postavljajo moralno etične dileme, ko bi morali za zmanjšanje stroškov zmanj-
ševati kakovost svojih storitev. Obljube visokih predstavnikov, da se za paciente 
ne bo nič spremenilo, niso realne, a svoje obljube želijo naprtiti na ramena izvajal-
cev. Že samo nominalno zmanjšanje sredstev bolnišnicam v tem letu nas oddaljuje 
od tega cilja. S prerazdelitvijo programov bolnišnic preko nacionalnega razpisa v 
mesecu juniju drugim izvajalcem, tudi zasebnikom, pa se ta cilj še bolj oddaljuje. 
Razpis namreč ni vključeval potrebnih standardov, kot so kakovost materialov ter 
kadrovska in prostorska opremljenost, ki bi jih moral zagotavljati izvajalec pri izva-
janju storitev. Brez teh zahtev bodo predvsem zasebni izvajalci z lahkoto realizirali 
svoj lastniški interes. 

Načrtovani prihranki zdravstvene zavarovalnice iz tega naslova se bodo obrnili v 
svoje nasprotje. Bolnišnice, ki so po razpisu izgubile del programa, kar velja tudi 
za našo, bodo morale za obvladovanje stroškov strogo paziti, da ne bodo prekora-
čevale programov, kot je bil doslej običaj. Tako bodo prisiljene ukiniti »donacije« v 
obliki neplačanih programov zdravstveni zavarovalnici in s tem seveda pacientom. 
Posledice se bodo pokazale v povečevanju števila čakajočih in podaljševanju ča-
kalnih dob. Vrednosti »ukinjenih donacij« v obliki neplačanih programov bistveno 
presegajo vrednosti predvidenih »prihrankov« zavarovalnice.  

Približno enak učinek na podaljševanje čakalnih dob bo imela odločitev s problem-
ske konference slovenskega zdravništva v začetku julija 2010, kjer so sklenili, da 
bodo od 1. oktobra 2010 dalje delali v skladu z novimi standardi in normativi. Ti 
predvidevajo za enega bolnika bistveno več časa, kot so doslej opredeljevali ve-
ljavni standardi nacionalne zdravstvene zavarovalnice. 

S tem sem opozoril na bistveno problematiko, s katero se bomo v letošnjem letu 
soočali, tako naša bolnišnica in celoten sistem. Delno so napovedana dogajanja 
tudi posledica reakcije na samovoljo institucij pri reševanju pereče problematike v 
zdravstvu. Dejstvo je,  da se sistem zdravstvenega zavarovanja, vključno s prosto-
voljnim ne razvija, kar velja tudi za vrednotenje zdravstvenih storitev in zastarele 
normative, ki ne sledijo razvoju medicinske stroke. 

Pred nami je čas počitnic. Želim vam, da jih doživite polno, poglobite medsebojne 
vezi ter naberete energijo za drugo polovico leta. Ne bo lahko, a obstaja tudi upa-
nje, da bo  zdravstvena politika z zrelo presojo znala razrešiti nakopičene težave.
        

Direktor
 mag. Marjan Ferjanc
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Mediacija.v.zdravstvu

Mediacija je zaupno in mirno reševanje sporov in kot ta-
kšna zelo primerna za reševanje različnih konfliktov, ki 

lahko nastanejo v naši vsakdanji praksi. Kot miren način re-
ševanja sporov je znana v sodni praksi že veliko let. V Slo-
veniji je zaživela v zadnjih letih. Utemeljena je z Zakonom o 
mediacijah od leta 2008 in ima podlago v Evropski direktivi 
2008/52/ES. Slovenska pravila za izvajanje mediacije je iz-
dala Zdravniška zbornica Slovenije v ISIS-u  marca 2010.

Mediacija je zelo primerna za reševanje sporov na področju 
zdravstva. V tujini tako rešujejo številne probleme, ki nasta-
jajo na področju organizacije zdravstva, kot so spori med 
različnimi partnerji v procesu: delodajalec – plačnik, medse-
bojni odnosi pri delu, odnos do bolnika, svojcev. 

V resnici se mediacijski proces odvija spontano vsakodnev-
no. Tako sproti rešujemo različne spore in nezadovoljstva v 
okviru vsakdanjega dela. Zlasti uspešni so tisti ljudje, ki so 
po naravi dobri komunikatorji, kar pomeni, da imajo visoko 
raven empatije in primerno kulturno podstat ter nevsiljivo 
avtoriteto. 

Pri bolj zapletenih sporih in resnejših strokovnih odklonih je 
dobro poseči po mediaciji na bolj kompleksni – profesional-
ni ravni. Bistveno je, da mediacija steče takoj, ko se pojavi 
problem. Vsako zastaranje podaljšuje negativen odnos, ki 
ga je kasneje mnogo težje popraviti,  oziroma ga mnogokrat 
sploh ni več mogoče  odpraviti. Mediacija je pravzaprav po-
govor, v katerem imata obe strani možnost povedati svoje 
poglede in stališča glede sporne vsebine. Pogovor pripravi 
mediator, ki se že prej seznani s problemom in že prej iz-
dela strategijo, potem ko opravi predmediacijska srečanja. 

Na mediaciji lahko sodelujejo na eni strani bolniki, svojci, 
njihovi namestniki in pravni zastopniki, ki se v predmediacij-
skem postopku s tem strinjajo. Na tej točki je vloga media-
torja še posebej pomembna. 

Na drugi strani sodelujejo tisti, ki so vključeni v proces zdra-
vljenja, npr. zdravniki, sestre in pravnik ustanove, oziroma 
kdorkoli, ki ima v spornem dogodku kakršnokoli vlogo. Tudi 
s to skupino opravi mediator predmediacijske pogovore, da 
se dobro seznani z vsemi dejstvi.

Bistvo mediacije je, da imajo prizadete strani možnost po-
vedati svoja stališča in pripombe ter razložiti svoja ravnanja. 
Prav ta možnost namreč pri običajnem delu ni dana, zato 
ostajajo vprašanja odprta, kar vodi v nezadovoljstvo in tra-
jen konflikt.

TO JE SBC

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za od-
nose z javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@guest.
arnes.si . Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektron-
ski obliki (na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo 
strokovne in akademske naslove avtorjev ter naziv od-
delka oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike pri-
ložite ločeno na koncu besedila. Na fotografijah, ki niso v 
elektronski obliki, na hrbtni strani s svinčnikom označite 
naslov članka, h kateremu jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 27. septem-
bra 2010.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Mediacija poteka kot zaupen pogovor, k čemur se na za-
četku mediacije zavežeta obe strani. Sam mediacijski po-
stopek se mnogokrat zaključi uspešno. Kadar ni tako, je 
mediacija lahko dobra osnova za nadaljnje postopke.

Pred kratkim sem sodelovala na delavnici, ki jo je organizi-
rala Zdravniška zbornica. Povabili so skupino MATA, to je 
skupina mednarodnih strokovnjakov z veliko znanja in pra-
kse s področja mediacije. Sestavljajo jo zdravniki in pravni-
ki. Prikazali so  reševanja zelo zapletenih primerov, ki so se 
dejansko zgodili. Zanimivo je, da imajo zelo podobne pro-
bleme kot pri nas, podobne reakcije vseh vpletenih, težave 
zaradi pomanjkanja časa, pojasnilne dolžnosti, prikrivanja 
dejstev na obeh straneh ipd.
Zanimiva je bila predstavitev, ko sta bila v težjih primerih 
potrebna dva sočasna mediatorja – zdravnik in pravnik, ki 
sta se včasih med samo mediacijo ločeno pogovarjala in 
pogajala s posamezniki. 

V bolnišnici smo že uvedli mediacijo. Nekajkrat smo bili 
uspešni, vendar gre za majhno število primerov, ki ne omo-
gočajo kakšne statistične obravnave. Sicer pa je na ZZS 
koordinatorka programa mediacije gospa Simona Mlakar, 
pravnica,  ki je pripravljena sodelovati kot mediatorka ali kot 
svetovalka.

V zaključku želim poudariti, da je za reševanje različnih ne-
pravilnosti pravočasna mediacija zelo primeren in uspešen 
postopek, ki bi ga morali pogosteje uporabiti pri problemih 
na strokovni in medosebni ravni.

Prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med.
strokovna direktorica
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Anketa.o.zadovoljstvu.bolnikov

Anketa o zadovoljstvu bolnikov je bila opravljena med 1. 
3. in 31. 3. 2010. Po bolnišničnih oddelkih je bilo raz-

deljenih 700 anketnih vprašalnikov. Vrnjenih in pravilno iz-
polnjenih je bilo 628 vprašalnikov, kar predstavlja 89,7 %. 
Od tega je bilo 46,7 % bolnikov naročenih na sprejem, 52,4 
% je bilo sprejetih nenačrtovano, 0,9 % pa jih ni opredelilo 
vrste sprejema. 

S prehrano so bolniki večinoma zadovoljni. Pohvalili so 
juhe, vedno svež čaj in raznoliko prehrano. Pripombe se 
nanašajo na velikost obrokov, enim so premajhni, drugim 
preveliki. To je enostavno rešljivo, saj je mogoče ob naroči-
lu prilagoditi velikost. Večje težave nastopijo pri bolnikih, ki 
imajo dietno hrano, saj je tu izbor živil omejen.
Z osebnim in posteljnim perilom so večinoma zadovoljni. 

Izpostavljeno je bilo pomanjkanje brisač, kar ugotavljamo 
tudi brez ankete. Dejstvo je, da jih naročimo, gredo v obtok, 
pa jih kar hitro spet primanjkuje.

V bolniških sobah jih moti preveč obiskov, prezasedenost 
sob, hrupni sobolniki, smrčanje, slab zrak, itd. V starem 
delu bolnišnice so sobe velike in tu ni mogoče nič storiti. 
Tudi tokrat so napisali, da jih motijo odprta vrata bolniških 
sob, kar lahko zelo enostavno rešimo. Drugi so zadovoljni 
s sanitarijami, ki so v sklopu bolniške sobe, pravijo, da so 
sobe lepe, da je mir v njih. 

Seznanitev s hišnim redom se je v primerjavi z lanskim le-
tom izboljšala za 2 %.

Bolniki ocenjujejo, da je odnos medicinske sestre do njih 
primeren, kar je zelo razveseljivo. Le en bolnik je menil, da 
ni tako.
Med pohvalami, ki se nanašajo na medicinske sestre, so 
bolniki izpostavili: prijaznost, domačnost, natančnost, razu-
mevanje in skrb, urejenost. Všeč so jim vedno nasmejane 
medicinske sestre.

Tudi odnose med medicinskimi sestrami so dobro ocenili, z 
izjemo enega, ki se s tem ne strinja.

87,42%

4,45% 6,84%
1,27%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

sem bil zadovoljen nisem bil zadovoljen ne morem se odloèiti brez odgovora

S prehrano v bolnišnici?

92,35%

3,18% 3,66% 0,79%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

je primerno ni primerno ne morem se odloèiti brez odgovora

Osebno in posteljno perilo v bolnišnici?

91,24%

3,98% 3,34%
1,43%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

sem se poèutil prijetno se nisem poèutil

prijetno

ne morem se odloèiti brez odgovora

V bolniški sobi, v kateri sem bival v èasu zdravljenja?

87,73%

8,91%

3,34%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

sem bil seznanjen nisem bil seznanjen brez odgovora

Seznanitev s hišnim redom v èasu bivanja v bolnišnici?

 

96,81%

0,15% 1,11% 1,91%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

primeren neprimeren ne morem se odloèiti brez odgovora

Po mojem mnenju je bil odnos medicinske sestre do mene?

93,63%

0,15% 4,29% 1,91%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

primerne neprimerne ne morem se odloèiti brez odgovora

Odnose med medicinskimi sestrami ocenjujem kot?



5

Splošna bolnišnica Celje

Ocena vzdušja v Splošni bolnišnici Celje ostaja enaka kot 
v preteklosti.

Kot je razvidno iz rezultatov, so le trije bolniki morali dlje 
časa čakati na medicinsko sestro.

Skupni rezultati so bili predstavljeni na našem kolegiju, kjer 
smo sprejeli sklep, da vsaka glavna medicinska sestra pri-
pravi predloge za izboljšave. Anketa je brez pomena, če iz 
nje ne potegnemo nič in se ne potrudimo za spremembe. V 
nadaljevanju je nanizanih nekaj njihovih ukrepov:
• s hišnim redom seznaniti vse bolnike, tiste, ki so sprejeti 

v urgentnem stanju, takrat, ko se stanje izboljša;
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• za zmanjšanje nočnega hrupa prilagodimo glasnost 
govorjenja in uporabljamo primerno obutev, da ne »co-
kljamo«. Poskrbeli bomo za ustrezno zapiranje vrat, 
predalov, zmanjšanje hrupa med čiščenjem, ki se opra-
vlja v nočni izmeni; velikokrat to žal ni izvedljivo zaradi 
urgence, dementnih in delirantnih bolnikov;

• obiskovalce bomo dosledno opozarjali na hišni red in 
dogovorjeno število obiskov;

• poskrbeli bomo za profesionalne odnose med zaposle-
nimi in za profesionalen odnos do bolnikov.

So pa tudi problemi, na katere so bolniki opozorili, vendar 
jih takoj žal ni mogoče rešiti.

• Smrčanje, ki je bilo izpostavljeno na ORL oddelku, se 
bo še nadaljevalo, saj je to oddelek za bolezni nosu, kar 
pomeni, da imajo skoraj vsi tamponado v nosu. Edini 
ukrep, ki ga je v tem primeru mogoče izvesti je, da v 
sobo namestijo bolnike z enako diagnozo, kar že posku-
šajo in bodo v prihodnje še pogosteje.

• Glede odpadanja ometa in živahnejših barv na stenah 
sob bo potrebno počakati na izvedbo plana beljenja, ki 
že tretje leto čaka na realizacijo.

• Hrup na hodniku, ki nastaja zaradi različnih vozičkov, je 
nemogoče odpraviti, dokler je na tleh mozaik. Eden iz-
med oddelkov je eno leto preizkušal različne vrste gumi-
jastih koles, pa doslej še ni našel takšnih, ki bi problem 
vsaj delno odpravila. Z drugega oddelka sporočajo, da 
so prehoden oddelek, in da so v bistvu kot železniška 
postaja.

Kot je razvidno iz napisanega, so nas bolniki dobro ocenili. 
Trudili se bomo po najboljših močeh, da bomo tisto, kar je 
v naši moči, izboljšali. So pa pripombe, ki prihajajo iz slab-
še urejenih oddelkov in se bodo zagotovo pojavile tudi pri 
naslednji anketi. Pri tem edino rešitev vidim v naši novo-
gradnji, ki bo omogočila boljše bivanjske pogoje za bolnike.

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

Rdeči.noski.sedaj.tudi.uradno.
v.naši.bolnišnici

Po približno polletnem uvajalnem oz. spoznavnem času 
so v začetku junija Rdeči noski – klovni zdravniki tudi 

uradno odprli redni tedenski program v naši bolnišnici. Vsak 
četrtek tako dve ekipi oz. štirje klovni zdravniki prinašajo 
sprostitev in smeh na štiri bolnišnične oddelke in sicer na 
otroški oddelek, otroški oddelek kirurških strok, na odde-
lek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ter na 
oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Njihovo 

delo je močno moralno podprl Rokometni klub Celje, ki je 
obiskovalce svojih tekem osveščal o poslanstvu društva, za 
kar so jim Rdeči noski zelo hvaležni.

Oddelke naše bolnišnice, kjer je dnevno hospitaliziranih 
tudi do 100 otrok, so Rdeči noski začeli lani obiskovati 
enkrat tedensko le z eno ekipo oz. dvema klovnoma 
zdravnikoma. 
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Kmalu so ugotovili, da so potrebe prevelike, in zato na 
začetku letošnjega leta prvi dodali še eno ekipo. Štirje klov-
ni zdravniki so pri uresničevanju svojega poslanstva zelo 
uspešni. Tako dojenčki, otroci kot mladostniki jih odlično 
sprejemajo, saj k vsaki starostni skupini pristopijo na pri-
lagojen in njej poseben način. Velikokrat v dobro voljo mi-
mogrede spravijo še starše otrok in zdravstveno osebje, 
ki njihove obiske pozdravlja in v njih vidi mnoge koristi za 
mlade bolnike.
Rdeči noski so lansko leto obiskali 8500 bolnikov. Oddelke 
Pediatrične klinike v Ljubljani, Klinike za pediatrijo v Mari-

En nasmeh prosim! Le kaj mu je povedal …

boru ter otroške oddelke naše bolnišnice redno tedensko 
obiskuje 12 klovnov zdravnikov. Vsak mesec obiščejo še 
otroški oddelek na Inštitutu RS za rehabilitacijo in otroške 
oddelke splošnih bolnišnic v Novem mestu, Trbovljah in na 
Jesenicah.   
Morda boste kakšen četrtek na bolnišničnih hodnikih nanje 
naleteli tudi vi. Ne upirajte se, raje se prepustite dobri volji, 
ki jo širijo okoli sebe.   

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

Usposabljanje.Kaj.prinaša.
eZdravje.in.kako.se.pripraviti

V zdravstvenih sistemih predstavlja informacijsko-komu-
nikacijska tehnologija eno temeljnih orodij, ki skupaj z 

organizacijskimi spremembami in razvojem novih veščin 
pripomorejo k učinkovitejšemu razvoju, večji učinkovitosti in 
produktivnosti ter nenazadnje boljši dostopnosti in kakovo-
sti storitev.
Prav tega se zaveda tudi naša vlada, ko vpeljuje projekt 
eZdravje. Projekt sofinancira Evropski socialni sklad. Nje-
gov cilj je zagotoviti učinkovitejšo javno zdravstveno stori-
tev. Gre za projekt, ki bi pacientom med drugim prinesel 
lažje seznanjanje z možnostmi diagnostike, zdravljenja in 
skrbi za lastno zdravje, možnost elektronskega naročanja 
ter komuniciranja z zdravstvenimi strokovnjaki preko var-
ne elektronske pošte. Zaposlenim v zdravstvu bi eZdravje 
olajšalo dostop do informacij o bolnikih, njihovem zdravlje-
nju in diagnostiki, ki jih potrebujejo, pa tudi do strokovnih 
vsebin. Glede na načrte bi projekt izboljšal tudi izmenjavo 
različnih podatkov in komunikacijo v zdravstvu, na primer 
med osnovnim zdravstvom in bolnišnicami, institucijam pa 
bi olajšal posodabljanje poslovnih procesov.
Da se z omenjenim projektom seznanimo tudi zaposleni 
v Splošni bolnišnici Celje, smo skupaj z Ministrstvom za 

zdravje in Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije or-
ganizirali izobraževanje oziroma usposabljanje v naši pre-
davalnici. Usposabljanje  z naslovom Kaj prinaša eZdravje 
in kako se pripraviti smo izvedli v dveh terminih, in sicer 11. 
3. ter 7. 6. 2010.
Bistvo tega usposabljanja je bilo predstaviti projekt, njegove 
prednosti z vidika končnih uporabnikov in opozoriti na spre-
membe, ki jih rešitve prinašajo v naše okolje. Ob uvedbi in 
uporabi le-tega bomo imeli tako državljani kot izvajalci zdra-
vstvene dejavnosti izpolnjene pogoje za bolj kakovostne 
zdravstvene storitve, zdravstveni sistem pa bo učinkovitejši.

Torej bodimo PREDANI ŽIVLJENJU in pustimo, da se nam 
s projektom eZdravje omogoči: 
• boljšo informiranost, dejavnejšo vlogo pacientov pri 

zdravljenju, 
• hitrejši dostop do potrebnih informacij za zdravstvene 

strokovnjake in
• lažje upravljanje celotnega zdravstvenega sistema.

Jasna Eržen, dipl. upr. org.
Splošno kadrovsko pravni sektor
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Gostili.smo.dr..Helen.Cripps.
iz.Edith.Cowan.University.of.
Western.Australia

Junija se je v Sloveniji mudila predavateljica in razisko-
valka dr. Helen Cripps iz Edith Cowan University of 

Western Australia. V Slovenijo je prišla kot udeleženka 23. 
eKonference 'eTrust' na Bledu, kjer je predstavila izkušnje z 
uvajanjem elektronske zdravstvene dokumentacije v deželi 
Ngaanyatjarra. Čas, preživet pri nas, pa je sklenila izkoristi-
ti tudi za seznanitev z našimi izkušnjami pri informatizaciji 
zdravstva, uvajanjem elektronske kartice zdravstvenega 
zavarovanja in  izvajanjem projekta 'e-Zdravje'. Kontakti 
preko Univerze v Mariboru so jo pripeljali do mag. Vesne 
Prijatelj, ki prav tako že vrsto let raziskuje in tudi izvaja pro-
jekte na področju informatizacije zdravstva v Sloveniji. V 
razgovoru sta izmenjali izkušnje in znanja s tega področja, 
ter ugotavljali razlike v sistemih zdravstva. Skupaj z vodjo 
službe za zdravstveno administracijo sta ji predstavili elek-
tronsko podprt proces obravnave urgentnega bolnika v SB 
Celje. Potem, ko smo videli njeno navdušenje nad našim 
sistemom, predvsem pa on-line dostopom do podatkov o 
zavarovancih, smo Helen Cripps po dnevu, preživetem v 
naši bolnišnici, povprašali o njenih vtisih.
»Trenutno raziskujem uvajanje elektronskih zapisov in do-
kumentacije, zato sem si želela ogledati novosti, ki jih uva-
jate v Celju. Avstralija si trenutno prizadeva za to, da bi v  
zdravstveni sistem vpeljala čim bolj učinkovit informacijski 
sistem. Sedaj v Avstraliji deluje le nekaj namensko izdelanih 
parcialnih rešitev. Mislim, da nacionalnega sistema, kakr-
šnega postavljate v Sloveniji, v Avstraliji še kar nekaj časa 
ne bo. Zares velik vtis je name naredil sistem uporabe dikta-
fonov v Urgentnem centru in kratek čas, v katerem pacienti 
dobijo izvide. V Avstraliji tudi nimamo elektronske kartice 
zdravstvenega zavarovanja ali programa e-Rojstvo.

Mag. Vesna Prijatelj in dr. Helen Cripps

V Avstralskem zdravstvu vedno bolj prevladuje privatni 
zdravstveni sistem, saj javni ne more zadovoljiti vseh po-
treb. Zato morajo ljudje imeti dodatno privatno zdravstveno 
zavarovanje, s katerim lahko dobijo zdravstvene storitve. In 
takšen sistem je po mojem mnenju eden od vzrokov, da 
klinični zdravniki niso pripravljeni na uvajanje novih tehnolo-
gij in procesov. Med kosilom sem srečala tudi Andreja Mla-
karja, predstojnika otroškega oddelka, ki v oddelčno delo 
poskusno uvaja elektronsko terapevtsko temperaturno listo. 
Glede na odpor do sprememb, ki ga poznamo v Avstraliji, je 
bilo zame prav spodbudno videti odprtost, ki do sprememb 
vlada pri vas.         

Velik vtis sta name naredila stopnja organiziranosti in ob-
čutek zadovoljstva v bolnišnici. Vsi, ki sem jih srečala, so 
bili sproščeni in zadovoljni, da lahko predstavijo svoje delo. 
Kolikor sem lahko ocenila sama, je kakovost obravnave pa-
cientov zelo visoka, celo višja od tiste, ki jo v Avstraliji nudijo 
zasebne bolnišnice. Prepričana sem, da ima sistem, kakr-
šnega sem si ogledala v celjski bolnišnici, pozitivne učinke 
tako za osebje kot za paciente. Upam, da bo nekaj od tega, 
kar sem videla in spoznala med svojim obiskom v Celju, po-
magalo avstralski vladi pri vzpostavitvi nacionalnega infor-
macijskega sistema in izvajanju projekta  'eZdravje'. Vesela 
sem, da sem na drugi strani sveta srečala tako zanimivo 
skupino ljudi in res sem hvaležna Vesni Prijatelj za čas, ki 
mi ga je skupaj s svojimi sodelavci posvetila.«

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

ŠALA

Debeluh

Debeluh gre k zdravniku. Ko ga ta zagleda, mu ne pusti 
niti do besede in mu strogo pravi: »Vidim, česa ste 
potrebni!«
Predpiše mu zdravilno kuro: 10 dag belega riža in 
košček mesa. 
»Te diete se vestno držite!« mu zabiča.
Možakar odide, pa kmalu spet potrka: »Gospod doktor, 
pozabil sem vas vprašati, ali naj vaše zdravilo jemljem 
pred jedjo ali po jedi?«
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Požarna.varnost.v.
Splošni.bolnišnici.Celje.
aktivnosti..2009–2010.

Splošna bolnišnica Celje tako kot vse bolnišnice v Slove-
niji spada med objekte, za katere je potrebna posebna 

pozornost glede požarne varnosti. Zaradi velike nevarnosti 
smo v letošnjem letu začeli intenzivno usposabljanje zapo-
slenih oseb na področju varstva pred požarom. 
Zaradi velikega števila negibljivih bolnikov in predvsem v 
starem delu bolnišnice požarno specifičnih tehničnih raz-
mer je lahko evakuacija zelo otežena oz. nemogoča. 
Tako veliko večino oseb, zaposlenih na oddelku, usposa-
bljamo kot odgovorne osebe za začetno gašenje in evaku-
acijo. Prav tako s temi osebami izvajamo praktično usposa-
bljanje evakuacije iz objekta. Pri usposabljanju upoštevamo 
dejansko stanje požarne varnosti v stavbi in prilagajamo 
načine evakuacije. Do sedaj smo usposabljanje opravili na 
naslednjih oddelkih:
- transfuzijski center,
- oddelek za medicinsko rehabilitacijo,
- oddelek za patologijo in citologijo,
- centralna sterilizacija,
- OP blok,
- oddelek za ortopedijo in športne poškodbe,
- otroški oddelek,
- otroški oddelek kirurških strok,
- pralnica,
- služba za prehrano.

Praktično usposabljanje evakuacije iz objekta 

Praktično usposabljanje evakuacije – evakuacija bolnikov

Praktično usposabljanje za začetno gašenje  

Praktično usposabljanje za začetno gašenje

Z usposabljanjem bomo nadaljevali na ginekološko poro-
dniškem oddelku oz. na vseh ostalih oddelkih.
Ko evakuacija bolnikov z osebjem bolnišnice ni možna, se 
prične reševanje ogroženih oseb z gasilskimi enotami, ki 
prispejo na kraj dogodka – požara.   



9

Splošna bolnišnica Celje

Praktično preverjanje dosegljivosti oddelkov z  vozilom za reše-
vanje z višin   

Praktično preverjanje dosegljivosti oddelkov z  vozilom za reše-
vanje z višin   

Praktično preverjanje dosegljivosti oddelkov z  vozilom za reše-
vanje z višin   

Da bi člani poklicne gasilske enote Celje bolje spoznali ce-
loten bolnišnični kompleks in preverili intervencijske poti do 
objektov, smo 8. 6. 2010 opravili celodnevno praktično vajo 
z dvema gasilskima avtomobiloma.
Cilj projekta je bil določiti intervencijske poti za gasilce, po-
stavitvene površine, delovne površine, ugotoviti pomanjklji-
vosti prometnega režima in urediti parkirne prostore. Prav 
tako smo preizkusili dosegljivost gasilske platforme do vseh 
oddelkov bolnišnice Celje. Postavitvene površine in delovne 
površine za gasilce so določene glede na dejansko stanje, 
tako da ni mogoče v celoti upoštevati tehničnih smernic za 
požarno varnost v stavbah. Na podlagi vseh ugotovitev je v 
izdelavi projekt. Vse površine bodo po projektu označene, 
se bo pa zaradi tega zmanjšalo število parkirnih prostorov.

Praktično preverjanje dosegljivosti oddelkov z  vozilom za reše-
vanje z višin   

Aktivnosti na področju požarne varnosti bomo nadaljevali, 
tako da bomo morebiten požar lahko pogasili, če bo potreb-
na evakuacija, pa le-to izpeljali brez poškodb.

Ljubo Milenkovič, viš. upr. del.
Splošno kadrovsko pravni sektor
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ABC POSLOVANJA SBC

Na.patologiji.je.»gorelo«.

Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu KOVA 
d.o.o. je izdelala Izjavo o varnosti in oceno tveganja, v 

okviru katere smo 3. 6. 2010 izvedli izobraževanje Varnost 
pri delu in požarna varnost. Delavci oddelka smo se ude-
ležili predavanja, opravili tudi preizkus znanja ter praktično 
vajo gašenja z različnimi vrstami gasilnih aparatov. 
Ocena tveganja je po pregledu oddelka in po opravljenih 
meritvah emisijskih koncentracij kemijskih škodljivosti na 
delovnih mestih na Oddelku za patologijo in citologijo po-
kazala pomanjkljivosti na delovnih mestih. Prav tako so bile 
izmerjene povišane koncentracije formaldehida na vseh 
merilnih mestih. Ocena tveganja in poročilo o izmerjenih 
koncentracijah kemijskih škodljivosti na delovnih mestih 
vsekakor narekujeta, da je nujno potrebna obnova oddel-
ka in tudi njegova širitev zaradi premalo razpoložljivega 
delovnega prostora na zaposlenega delavca. Ob zadnji 
oceni tveganja smo pri enakih pogojih dela povečali število 
pregledov brisov materničnega vratu z 12.000 na 43.000 in 
število biopsij s 6.700 na 11.700. Število obdukcij se v tem 
času ni bistveno povečalo. 

Zbirno mesto po evakuaciji oddelka na vaji iz požarne varnosti

Čeprav vodstvo ponovno predlaga le delne rešitve, ki smo 
jih že izvedli pred 13 leti, se oddelek z delnimi rešitvami ne 
strinja zaradi zastarelega delovnega okolja v laboratorijih.  
Upamo, da bo izdelana Izjava o varnosti in ocena tveganja 
pripomogla k temu, da bo vodstvo našlo posluh za obnovo 
našega oddelka, kjer ni zagotovljeno varno delo. 

Asist. Simona Šramek – Zatler, dr. med.
Oddelek za patologijo in citologijo

Finančnih.sredstev.ni.dovolj..-.
nujne.večje.prilagoditve.v.poslovanju

Med letnimi cilji Splošne bolnišni-
ce Celje imamo opredeljeno tudi 

uravnoteženo poslovanje, kar na kratki 
in dolgi rok omogoča stabilno poslova-
nje in razvoj  bolnišnice. 

V tem času postajajo znani določeni 
pogoji poslovanja Splošne bolnišni-
ce Celje v tem letu, kot so: 
- pogodba med Splošno bolnišnico 

Celje in ZZZS, ki bo podpisana  po 
zaključenem arbitražnem postopku, 
ki smo ga sprožili zaradi neugodnih 
pogojev, opredeljenih v predlogu po-
godbe,  

- rezultati nacionalnega razpisa ZZZS 
za delitev določenih programov pro-

spektivnih primerov, za katere smo 
oddali vlogo (vlogo smo oddali za 
strukturo in velikost programa, ki 
smo ga v lanskem letu že opravljali),

- izbori javnih razpisov za zdravila in 
sanitetno potrošni material, ki smo ju 
izvedli v tem času.

Znan je tudi negativni  trend poslovanja 
v prvih mesecih letošnjega leta. Izguba 
v prvem tromesečju letošnjega leta je 
cca 500.000 eur. 

Vse navedeno v tem trenutku kaže na 
težave pri doseganju cilja uravnote-
ženega poslovanja:
- pogodba z ZZZS ne vsebuje finanč-

nih sredstev za kritje določenih dra-
gih zdravil in  določenih storitev, ki 
jih opravljamo; 

- rezultati nacionalnega razpisa 
ZZZS za delitev določenih progra-
mov operacij (ortopedske operacije, 
operacije kil in žolčnikov,  očesne 
operacije …) kažejo na dejstvo, da 
je bila v letošnjem letu  konkurenca 
drugih ponudnikov (kriterija izbora  
sta bila cena storitev in rok izvedbe 
brez določenih standardov vgradnih 
materialov) velika in so se programi 
prerazdelili drugače kot na lansko-
letnem razpisu. Iz rezultatov razpisa 
je razvidno, da so bile pri kandidira-
nju za sredstva  zelo uspešne tako 
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manjše bolnišnice kot tudi koncesi-
onarji. Splošna bolnišnica Celje  v 
tem razpisu v primerjavi z lanskole-
tnim ni v celoti pridobila nazaj svojih 
programov;

- cene zdravil na ravno zaključenem 
javnem razpisu so se pomembno 
zvišale (razpis za sanitetno potrošni 
material še ni zaključen);

- realizirani stroški v prvih mesecih 
leta so višji, kot so bili načrtovani.

Dodaten velik vpliv na velikost pri-
hodka vseh bolnišnic bo imel še 
aneks št. 1 k splošnemu dogovoru, v 
katerem bodo predvidoma opredeljeni 
dodatni varčevalni  ukrepi za področje 
bolnišnic,  ki so bili predhodno predvi-
deni že pri pripravi finančnega načrta 
ZZZS.  Ti varčevalni ukrepi ZZZS-ja 
pomenijo še dodatno zmanjševanje 
prihodkov bolnišnicam. 

Trenutno veljavni finančni načrt SBC  v 
času priprave še ni predvideval vseh 
zgornjih dogodkov, kar pomeni, da so 
bili predvideni stroški  načrtovani na 

višje prihodke, kot jih bo Splošna bolni-
šnica Celje uspela realizirati na sloven-
skem zdravstvenem trgu. Dejstvo je, 
da bodo dosedanji predvideni ukrepi in 
aktivnosti na stroškovni strani za zago-
tavljanje uravnoteženega poslovanja 
bistveno premalo, da se uokvirimo v 
razpoložljiva denarna sredstva, zato so 
potrebni še dodatni ukrepi za zmanj-
ševanje stroškov.  

Za samo uravnoteženost poslovanja 
je potrebno z racionalno organizacijo 
dela in s tem  z zmanjševanjem stro-
škov plač nujno poseči tudi na področje 
stroškov dela. Trenutno razpoložljiva fi-
nančna sredstva namreč ne zadoščajo 
za kritje le-teh v sedanjem obsegu. Nuj-
no bo potrebno preveriti tudi določene 
zelo drage storitve in se opredeliti o nji-
hovem izvajanju v letu 2010 v SBC oz. 
začasni preusmeritvi v druge terciarne 
ustanove, ki prejemajo  dodatna sred-
stva za takšne storitve.  Natančno bo 
potrebno prevetriti tudi ostale stroške in 
preučiti vse možnosti dodatnega prido-
bivanja prihodka, ki bo omogočal naši 

bolnišnici  delež na  trgu zdravstvenih 
storitev, kot ga dosega do sedaj.  

Pomemben kriterij za doseganje pro-
grama v bodoče 
bo vsekakor tudi kakovost naših stori-
tev in prijaznost izvajalcev do pacien-
tov. Na tem področju ne smemo poza-
biti tudi na odnos SBC do izvajalcev 
storitev na primarni ravni, saj so  le-ti 
pomemben dejavnik usmerjanja pa-
cientov na specialistično ambulantno 
raven in bolnišnično zdravljenje. Šte-
vilo izvajalcev zdravstvenih storitev v 
slovenskem prostoru narašča, zato 
bo konkurenčnost storitev tudi v zdra-
vstvenem sektorju v bodočnosti tista, ki 
bo določala prerazporejanje pacientov 
in s tem tudi finančnih sredstev med 
izvajalci zdravstvenih storitev.  

Terezija Pinter Kampoš, 
univ. dipl. ekon.

Sektor za finance in računovodstvo
in Irena Andrenšek Ferkolj, 

univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

Najpomembnejši.so.dobri.odnosi.
med.sodelavci

Večina od nas danes preživi v služ-
bi veliko časa oz. že skoraj večino 

dneva. V prihodnosti lahko pričaku-
jemo, da bo ta čas še bistveno daljši. 
Morali ga bomo dobro izkoristiti, in 
sicer tako, da se bomo kar najbolje 
počutili in ob tem dosegli cilje, ki jih 
od nas pričakujejo v delovnem okolju. 
Zadovoljstvo zaposlenih je pomemben 
dejavnik uspeha vsake uspešne orga-
nizacije. Dobri odnosi med sodelavci 
so temelj, na katerem lahko razvijamo 
in dosegamo cilje, ki smo si jih skupno 
zastavili. Ljudi in njihovega znanja ne 
moremo premikati s silo, lahko pa jih 
usmerjamo z dobrimi odnosi. Vsakdo 
od nas z veseljem prihaja v službo, ko 
ve, da gre med ljudi, ki jim lahko zaupa, 
s katerimi lahko dosega skupne cilje 

ter ve, da ga ne bodo pustili na cedilu, 
ko jih bo najbolj potreboval. Zaupanje, 
spoštovanje, sproščenost, poštenost, 
medsebojno poznavanje, ustrezne vre-
dnote so tiste, ki ljudi povezujejo v time, 
tako po formalni kot tudi po neformal-
ni strani. Plača kot element zagotovo 
vpliva na motivacijo sodelavcev, dolgo-
ročno pa ne more nadomestiti dobrih 
delovnih odnosov. 

Vsi smo odgovorni za ustvarjanje do-
brih delovnih odnosov in pozitivne de-
lovne klime. Naš prispevek se bo seštel 
s prispevkom sodelavca in le tako bo 
seštevek prispevkov vseh sodelavcev 
predstavljal skupen cilj oz. rezultat, ki 
bo odvisen od medsebojnega sodelo-
vanja.

Ustrezno vodenje je ključ za 
ustvarjanje dobrih odnosov

Za odnose znotraj timov so v prvi  vr-
sti odgovorni vodje. Vodja predstavlja 
sodelavcem vzgled in je nekakšen ve-
denjski vzorec, ki ga podrejeni posne-
majo in ga povzemajo za svojega. Na 
primer, če bo vodja na nek dogodek 
reagiral negativno, lahko pričakujemo, 
da bo kasneje enako reagiral tudi nje-
gov podrejeni; ali če bo vodja zamujal 
na delo, lahko to pričakujemo tudi od 
podrejenega. 
Vodja tima je tisti, ki mora v osnovi skr-
beti za dobro vzdušje v svoji organiza-
cijski enoti, to pa seveda ne izključuje 
osebnega prispevka vsakega posame-
znika.
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Timsko delo in team building

Timsko delo lahko prične delovati, ko 
ljudje sprejmejo cilje organizacije za 
svoje in se z njimi poistovetijo. Tukaj 
je zelo pomembna komunikacija med 
člani tima. Spodbujanje neke mere 
tekmovalnosti je priporočljivo z vidi-
ka postavljanja vedno višjih ciljev za 
posameznika in kolektiv. Razlike med 
posamezniki obstajajo in prav je, da 
se tega zavedamo. V timih se morajo 
vloge posameznikov dopolnjevati in ta-
krat bo tim tudi uspešen. Pomembna je 
komunikacija, povratna informacija in 
prenos informacij.
Team building zagotavlja boljše odnose 
na delovnem mestu. Je posebna oblika 
druženja, ki motivira k uresničevanju 
ciljev, boljšim rezultatom in uspešnej-

šemu timskemu delu. Preko druženja 
ter udejstvovanja v različnih družabnih 
igrah se ljudje bolje spoznajo tudi na 
neformalni ravni, kar pripomore h gra-
ditvi dobrih odnosov in boljšemu sode-
lovanju med delovnim časom. 

Komunikacija in neformalno 
druženje

Odprta komunikacija med člani tima je 
strateškega pomena za postavljanje 
in uresničevanje ciljev organizacije. 
Komunikacija znotraj skupine se veli-
kokrat najbolje razvije ob neformalnih 
druženjih zaposlenih, kot so: delav-
nice, novoletne zabave, izleti, pohodi 
itd. Oblikuje se bolj sproščeno delovno 
vzdušje, problemi in konflikti se hitreje 
rešijo. 

Obstaja dejstvo, da kdor ne bo mogel 
delati v nekem kolektivu zaradi slabih 
medsebojnih odnosov, bo službo iskal 
drugje. Tega si danes ne želi noben de-
lodajalec, ki dolgoročno 
gradi kulturo odnosov in jo ima tudi za-
pisano v strateškem načrtu organizaci-
je. Pomembno pri gradnji odnosov je 
sprejemanje različnih oseb ter seveda 
osebna naravnanost vsakega posame-
znika. Vsak posameznik pa mora na 
gradnjo dobrih odnosov gledati z vidi-
ka osebne rasti, čustvena zrelost je pa 
ravno tako eden od bistvenih elemen-
tov dobrih odnosov.

Ravnaj z drugimi tako, kot želiš, da 
drugi ravnajo s tabo!

Uroš Stropnik, univ. dipl. org.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Kaj.je.notranja.presoja.?

Presoja zdravstvene prakse je sistematičen proces izbolj-
ševanja struktur, procesov in izidov obravnave pacienta 

na podlagi pregleda zdravstvene obravnave v primerjavi s 
standardi in uvajanjem sprememb za njeno izboljševanje 
(Smith, 1992). Lahko rečemo, da je metoda, s katero ugo-
tavljamo, ali je praksa skladna s standardi, ki temeljijo na 
dokazih.

Presoja zdravstvene prakse je lahko na ravni posameznika, 
zdravstvenega tima, oddelka, dejavnosti, bolnišnice ali dru-
ge zdravstvene ustanove. Lahko se izvaja tudi v povezavi s 
potjo pacienta z ene na drugo raven obravnave (s primarne 
na sekundarno).

Vse presoje imajo nekaj skupnih značilnosti:
- gre za pregledovanje, ocenjevanje in poročanje,
- vse primerjajo stvari z najboljšo mogočo urejenostjo 

(standard, najboljša praksa),
- vse lahko pregledujejo uporabo virov,
- vse zahtevajo čas in skrbno načrtovanje,
- vse primerjajo trenutno prakso s standardi,
- gre za veljavnost na lokalni ravni (raziskava da rezulta-

te, ki so nacionalno ali internacionalno splošno veljav-
ni).

V zdravstvu poznamo več oblik presoj:
- zunanja presoja (akreditacija),
- notranja presoja (samoocenjevanje).
 Akreditacija je formalen proces zunanje presoje zdravstve-

ne ustanove, pri katerem se oceni in presodi, ali ustanova 
izpolnjuje vnaprej pripravljene in objavljene standarde ka-
kovosti.

Presoja lastne zdravstvene prakse je presoja podrobnosti 
procesov in izidov specifičnih zdravstvenih intervencij, je 
last zdravstvenih strokovnjakov in je ne smemo zamenjati 
z drugimi oblikami presoje (strokovni nadzor, zunanja pre-
soja). Zdravstveno osebje samo izvaja presojo zdravstvene 
prakse, razpravlja o njenih rezultatih in jo izboljšuje. 

Namen presoje je izboljševati procese, izide obravnav paci-
enta in povečati varnost le-teh.

V SB Celje so zaposleni sodelavci, ki so usposobljeni za 
izvajanje presoj po enem ali več sistemih (HACCP, ISO 
9001, OHSAS 18001, …), praviloma naj bi bili registrirani 
pri eni od akreditiranih organizacij za certificiranje  sistemov 
vodenja.  Njihovo znanje jim omogoča presojanje skladno-
sti, neskladnosti in predlaganje izboljšav z vzpostavljenim 
sistemom vodenja.

Presojanje posameznih področij (organizacijskih enot) 
oziroma procesov sistema kakovosti izvajajo usposobljeni 
presojevalci. Presojevalci, vključno z vodjo presoje, lahko 
izvajajo presoje samo na tistih področjih, za katera niso ne-
posredno odgovorni. 
Vodja presoje v  uvodu v notranjo presojo predstavnike pre-
sojanega področja seznani z/s:
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- namenom, obsegom in postopkom notranje presoje,
- sestavo presojevalske ekipe,
- planom notranje presoje kakovosti ( v nadaljevanju 

NPK).

Presojevalci, skladno s planom NPK, izvajajo presojo z raz-
govori, pregledi dokumentov (PQ, OP, PR, ON …) in opazo-
vanjem dejavnosti v presojanem okolju ter zbirajo dokaze o 
izvajanju posameznih procesov oziroma sistema kakovosti. 
Pojave, ki kažejo na neskladnosti, presojevalci zapišejo v 
ustrezen obrazec in o tem sproti obveščajo predstavnike 
presojanega področja (presojance). Morebitne nejasnosti 
ali nesporazume po potrebi dodatno preverjajo.  Presoje-
valci v ustrezen obrazec zapišejo tudi vsa priporočila za iz-
boljšanje delovanja posameznih procesov oziroma sistema 
kakovosti. Ugotovitve presoje, oz. Poročilo NPK prejme od-
govorna oseba za posamezno presojano področje, ugotovi 
vzrok za nastale neskladnosti in izdela predlog korektivnih 
ali preventivnih ukrepov ter določi nosilca in rok izvedbe.  
Vodja presoje ob dogovorjenem datumu izvede kontrolo iz-
vedenega ukrepa in s podpisom na ustreznem dokumentu 
overi pregled.
Realizacija in uspešnost ukrepov se obravnavata na stro-
kovnih sestankih, vodstvenih pregledih in ponovnih preso-
jah.

Želela bi poudariti, da je pri notranji presoji zelo pomem-
ben dejavnik za uspešno izvajanje vprašalnik, ki ni le pri-
pomoček za mehanično postavljanje vprašanj in beleženje 
odgovorov, temveč je v pomoč pri ugotavljanju dejstev in 
pridobivanju dokazov zanje.
 Za izbrano presojano področje so zahtevana določena 
poglavja Poslovnika kakovosti in temu primerno se pripravi 
tudi vprašalnik.

Vprašanja za notranjo presojo vsebujejo:
- preveritev izvrševanja korektivnih ukrepov (priporočil) 

iz prejšnje presoje (notranja presoja, zunanja inšpekci-
ja…),

- preveritev dokumentov o usposabljanju in izobraževanju 
zaposlenih v presojani OE,

- preveritev nekaterih procesov, ki se odvijajo v OE oz. se 
izvajajo po predpisanih postopkih oz. SOP (standardni 
operativni postopki).

Notranje presoje se praviloma izvajajo enkrat letno (redna 
letna notranja presoja), izredna notranja presoja pa se iz-
vaja v primeru kritične neskladnosti, kritičnih odstopanj od 
okoljskih parametrov, reklamacij, za preveritev korektivnih 
ukrepov in v primeru odobritve spremenjenih pogojev  oz. 
pri novih projektih.

Za konec naj strnem zapisano o notranji presoji kakovosti:
- vedno moramo vedeti, s čim primerjamo rutinsko zdra-

vstveno prakso (standardi,   
     klinične poti, strokovne smernice, ..),
- zavedati se moramo, zakaj delamo primerjavo (odkloni, 

želimo izboljšave …),
- pomembno je, da priporočila upoštevamo in izvedemo 

ukrepe.

Proces notranje presoje se ne uporablja za iskanje napak 
z namenom obtoževanja posameznika za pomanjkljivosti, 
ki jih presoja odkrije, je le priložnost za izboljšave procesa!

Mateja Agrež, spec.
Služba za kakovost

MI, VI, ONI

Aleksandra.Kovačič.–.
finalistka.tekmovanja.za.tajnico/
poslovno.asistentko.leta.2010.

Letos 21. maja, na dan tajnic, je Aleksandra Kovačič, 
tajnica direktorja naše bolnišnice, prejela priznanje za 

drugo mesto na tekmovanju za naslov Tajnica/poslovna 
asistentka leta 2010 in za naslov Preizkušena tajnica. Stro-
kovno testiranje, ki je bilo letos organizirano že štirinajstič 
po vrsti, je sestavljeno iz štirih sklopov, in sicer strokovna 
komisija ocenjuje znanje slovenskega jezika, strokovno 
asistentsko delo in osnovno poslovno pismenost, znanje 

enega od treh tujih jezikov (angleščine, nemščine in italijan-
ščine) ter obvladovanje informacijske tehnologije ter raču-
nalniških orodij. Za pridobitev certifikata preizkušena tajnica 
morajo kandidatke doseči vsaj 65 odstotkov vseh možnih 
točk. Kandidatka z največjim številom točk postane tajnica 
leta, druga in tretja pa prejmeta priznanji za finalistko izbora 
za tajnico leta.
Aleksandro Kovačič pozna verjetno večina med nami, saj je 
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tajnica direktorja že dobrih 8 let. Za nas, ki z njo tesno so-
delujemo in poznamo njene sposobnosti, visoka uvrstitev ni 
bila veliko presenečenje. Presenetila pa nas je njena odlo-
čitev, da se testiranja udeleži. Mamica 16-mesečne deklice, 
ki si s svojim možem ustvarja nov dom, ima namreč že brez 
priprav na testiranje obveznosti čez glavo.        

Zakaj ste se odločili za testiranje in kakšna je bila vaša 
konkurenca? 
Že pred tremi leti sem premišljevala, da bi se prijavila na te-
stiranje, a nisem nikoli zbrala dovolj poguma. Letos pa sem 
premagala strah. Želja po tem, da preverim svoje znanje, 
je bila povod temu, da sem se odločila, da se prijavim na 
testiranje za tajnico leta in si morda pridobim certifikat pre-
izkušene tajnice. To sem tudi storila. Prijavila sem se takoj v 
prvih dneh po razpisu. 
Tekmovalo je 30 tajnic iz cele Slovenije. Na prvi pogled so 
bile kolegice precej izkušene in so imele več kilometrine v 
svojem poklicu kot jaz. Bila sem namreč med najmlajšimi 
tekmovalkami. Poleg tega je bila več kot polovica tekmo-
valk na tekmovanju že drugič ali celo večkrat. Jaz sem bila 
novinka.

Ste pričakovali tako dobro uvrstitev in kaj vam pomeni?
Drugega mesta na izboru tajnice leta 2010 sem se zelo raz-
veselila. Na tako dobro uvrstitev si nisem upala niti pomisliti, 
ravno zaradi močne konkurence. O rezultatu sem bila obve-
ščena po telefonu. Nekaj dni po tem telefonskem klicu sem 
čakala, da me bodo poklicali, da je prišlo do pomote. Pa k 
sreči ni bilo tako.
Ta odlična uvrstitev je potrditev mojega znanja in motivacija 
za nadaljnje delo.

Zakaj ste se odločili za ta poklic?
Tajniško delo rada opravljam. Če bi morala ponovno izbirati 
poklic, bi izbrala enakega. Rada opravljam delo, ki je razgi-

Aleksandra Kovačič s priznanjem

bano, in ki zahteva iznajdljivost. Nov dan, nov izziv. Trudim 
se, da svoje znanje ves čas izpopolnjujem. Delovno mesto 
tajnice direktorja mi omogoča, da se lahko udeležujem se-
minarjev, na katerih se naučim vedno kaj novega. Vesela 
sem, da direktor podpira stalno izpopolnjevanje zaposlenih, 
in da nam to, v okviru finančnih zmožnosti, tudi omogoča.

Kaj menite o raznih stereotipih, ki krožijo o tajnicah? 
Vas kdaj prizadenejo?
Tajnica je, po mnenju nekaterih, oseba, ki kuha kavo, se 
oglasi na kakšen telefonski klic in mogoče napiše kakšen 
dopis. Na takšno mišljenje se lahko samo nasmehnem. Re-
snica je namreč daleč od tega! Poklic tajnice in poslovne 
sekretarke zahteva širok spekter znanja in nenehno izpo-
polnjevanje. Vsak dopis, vsaka korespondenca je ogledalo 
podjetja in tega se moramo zavedati!
Stereotipi o t. i. tipičnih tajnicah ponavadi govorijo o tajnicah 
blondinkah in o tem, koliko kavice spijejo. Tovrstni stereotipi 
me popolnoma nič ne prizadenejo. Mogoče zato, ker nisem 
ne blond, ne ljubiteljica kave, ha, ha. 

Kakšni so vaši profesionalni izzivi?
Eden mojih največjih profesionalnih izzivov v tem poklicu je 
bil ravno to testiranje za priznanje preizkušene tajnice.  Na 
dosežek sem ponosna, kar pa ne pomeni, da se tovrstnih 
tekmovanj ne bom več udeleževala, saj lahko na ta način 
preverim svoje znanje in sposobnosti.

Kakšen je vaš življenjski moto?
Strup je v majhnih stekleničkah.

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

ŠALA

Kako veste, da živite v 21. stoletju?

1. Avtomatsko vpišete PIN v mikrovalovno pečico.
2. Že nekaj let niste igrali pasijanse s pravimi kartami.
3. Imate spisek 15 telefonov od članov družine, ki šteje 3 ljudi.
4. Pošiljate mail kolegu, ki sedi tik ob vas.
5. Izgubili ste stike s prijatelji, ker nimate njihovega maila.
6. Po napornem dnevu pridete domov in se po telefonu 
javite z imenom firme.
7. Na domačem telefonu izbirate ničlo za izhod.
8. Če od doma odidete brez mobitela, dobite napad panike 
in se vrnete.
9. Ko zjutraj vstanete, najprej odprete Outlook in potem 
skuhate kavo. 
10. Nagibate glavo, da bi se nasmejali.
11. Ko berete to, se nasmihate.
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IN.MEMORIAM.-.
Jožica.Demšar

Sredi pomladi letošnjega leta je odšla od nas naša 
draga upokojena  sodelavka Jožica. 

Ga. Jožica Demšar je v letu 1961 diplomirala na Višji 
medicinski šoli v Ljubljani in se meseca avgusta istega 
leta zaposlila na Infekcijski kliniki.
V letu 1963 se je  skupaj z mlado  družino preselila v 
Mursko Soboto, kjer je na Srednji zdravstveni šoli po-
učevala nego bolnika in nego otroka. Čeprav ji je delo 
ustrezalo, se je zaradi  moževih delovnih obveznosti v 
letu 1968 preselila v Celje.
Sprejeta je bila na Oddelek za transfuzijo krvi v Splošni 
bolnišnici Celje, na mesto glavne medicinske sestre. V 
času, ko je prevzela vodilno funkcijo, je oddelek imel 
skromne prostore, zastarelo opremo in pomanjkanje 
strokovnega kadra.  Delo je potekalo v neprimernih 
razmerah.
V relativno kratkem času se je vztrajnost sestre Jožice 
obrestovala: oddelek je postopoma pridobival sodobno 
opremo in osebje z ustrezno izobrazbo. Svoje sodelav-
ke je skrbno uvajala v delo, poučevala, nadzirala in z 
vsemi delila svoje izkušnje. Bila je odprtega srca, polna 
razumevanja za vse, s katerimi je delala in živela. 
Prizadevala si je za nenehni razvoj in napredek stroke, 
izzive  je sprejemala s polno mero energije in optimiz-
ma.
Ko se je v letu 1992 odločila za  upokojitev, je za se-
boj pustila zgled odgovorne in spoštovane osebe, ki 
je s svojim strokovnim delom prispevala velik delež k 
razvoju Transfuzijskega oddelka Splošne bolnišnice 
Celje. 
Ostali so lepi spomini na  čase, ki smo jih preživeli sku-
paj. 

Nekdanji sodelavci Transfuzijskega centra

Jožica Demšar

V.spomin.
Mariji.(Maji).Perc

…… »Povejte mi,  a 
tukaj tole piše rak?« 
…. Tistih nekaj se-
kund mi je vzelo vse 
znanje, kako pove-
dati bolnici, znanki, 
sodelavki diagnozo, 
za katero veš, da je 
slaba … 
»A veste, da sem 
vedela. Kaj  hočem  
zdaj,  je kar je,  mo-
rala bom naprej …«

… In tako se je na-
daljevala pot naše 
Maje, najprej opera-
cije, nato onkološki, 
tja in nazaj, zdravila in druge terapije.

Maja se je rodila mami Cilki  4. aprila 1966 v Celju. Ži-
vljenje na Grobelnem se je obeh  dotaknilo v polni meri. 
Osnovno šolo je obiskovala v Šentjurju, nato pa je šo-
lanje  nadaljevala na Srednji gostinski šoli v Celju, ki jo 
je leta 1984 zaključila in se zaposlila v Splošni bolnišnici 
Celje v bolnišnični kuhinji.

Spominjamo se je kot skrbne mamice. Rada nam je po-
vedala, kako z veseljem otrokom domov prinese kakšno 
sladkarijo. »Ja veste, pa to mora bit, za moje otroke …« 
S ponosom je še pred kratkim povedala, da gre najmlaj-
ša hči k birmi. »Samo njo bi še rada videla,« je rekla. 
Bila je  nasmejana sodelavka, vendar se je žal za tem 
nasmehom velikokrat skrivala zaskrbljenost in žalost, za 
katero je vedela le sama. 
Kako z veseljem je povedala: »A veste, da sem si kupila 
avto, zdaj pa mi ne bo treba več na avtobus, pa nobe-
nega mi ne bo treba prosit za prevoz.« Pa smo se vsi  
veselili skupaj z njo.
 
Maja, tistega drugega junija 2010,  ko smo ti hoteli še 
zadnjič stisniti roko in  zaželeti čudež, so nam povedali, 
da si umrla.

Poletje je tu, vsi hitimo na morje, na dopust, novim ži-
vljenjskim prigodam naproti, naše Maje pa ni več. 

Maja, vedno boš z nami, v naših mislih in ob pogovoru 
s sodelavci.

Kolektiv Službe za prehrano

Marija Perc
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Delovni.jubileji.v.
mesecih.juniju,.juliju.
in.avgustu.2010
10 LET
1. Jasmina Adrović, Oddelek za intenzivno interno 

medicino
2. Alenka Bindas, Ginekološko-porodniški oddelek 

(za mesec maj) 
3. Barbara Hudournik, Oddelek za intenzivno interno 

medicino
4. Nataša Starič, Finančna služba

20 LET
1. Irma Kovač, Direkcija
2. Andreja Mulej, Očesni oddelek

30 LET

1. Jerneja Ašič Rihter, Radiološki oddelek
2. Slavica Božnik, Administracija specialističnih am-

bulant in funkcionalnih diagnostik operativnih strok
3. Danica Fijavž, Oddelek za anesteziologijo, inten-

zivno terapijo operativnih strok in terapijo bolečin
4. Edita Golob, Oddelek za intenzivno interno medici-

no
5. Janja Goričar, Oddelek za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo
6. Alenka Otavnik, Ginekološko-porodniški oddelek
7. Marjana Poklič, Sterilizacija
8. Igor Pirc, Ginekološko-porodniški oddelek
9. Lučka Skarlovnik, Oddelek za bolezni ledvic in 

dializo
10. Valerija Skaza, Nevrološki oddelek 
11. Marija Šišmanovič, Ginekološko-porodniški odde-

lek
12. Štefanija Zorko, Oddelek za angiologijo, endokri-

nologijo in revmatologijo
13. Slavka Tanšek, Urgentni center

Vsem jubilantom čestitamo!

Popravek
V majski številki Monitorja smo napačno zapisali, da je bil izr. 
prof. dr. Radko Komadina, dr. med., izvoljen v naziv izredne-
ga predavatelja. 19. 4. 2010 je bil namreč ponovno izvoljen v 
naziv izrednega profesorja za področje kirurgija.
Za napako se opravičujemo.

                                                 Uredništvo Monitorja

Dokončani..študiji.
zaposlenih.v.Splošni.
bolnišnici.Celje
• Mateja Agrež, univ. dipl. ekon., je 29. 4. 2010 zago-

varjala specialistično delo na Fakulteti za manage-
ment Koper in pridobila naziv specialistka manage-
menta.

• Simona Arnšek je 16. 6. 2010 diplomirala na Višji 
strokovni šoli Abitura in pridobila naziv poslovne se-
kretarke.

• Draženka Dolenec je 16. 6. 2010 diplomirala na Višji 
strokovni šoli Abitura in pridobila naziv poslovne se-
kretarke.

• Elza Erak je 2. 6. 2010 diplomirala na Ekonomsko 
poslovni fakulteti Maribor in pridobila naziv diplomi-
rane ekonomistke.

• Maja Friedrich je 11. 6. 2010 diplomirala na Višji 
strokovni šoli Abitura in pridobila naziv poslovne se-
kretarke.

• Tina Lupša, dipl. m. s., je 20. 10. 2009 zagovarjala 
specialistično delo na Fakulteti za zdravstvene vede 
Maribor in pridobila naziv specialistke gerontološke 
zdravstvene nege.

• Matjaž Sajovic, dr. med., je 21. 5. 2010 doktoriral na 
Medicinski fakulteti  Maribor in pridobil naziv doktor 
znanosti s področja biomedicinske tehnologije.

IZVOLITEV V NAZIV

• Mag. Vesna Prijatelj, univ. dipl. org., je pridobila od-
ločbo o izvolitvi v naziv višje predavateljice za po-
dročje Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi za 
obdobje od 17. 3. 2008 - 17. 3. 2013.

• Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med., je 27. 11. 2009 
pridobil naziv specialista za intenzivno medicino.

• Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med., je pridobil li-
cenco za delo na področju intenzivne medicine za 
čas od 17. 3. 2010 do 17. 3. 2017.

SPECIALISTIČNI IZPITI

• Špela Ulaga, dr. med., je opravila specialistični izpit  
26. 3. 2010.

• Eva Šoster Križnik, dr. med., je opravila specialistični 
izpit 27. 3. 2010.

• Lindita Silo, dr. med., je opravila specialistični izpit 
11. 5. 2010.

• Andrej Lipovšek, dr. med., je opravil specialistični 
izpit 28. 5. 2010.
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Seznam.aktivnih.udeležb.na.kongresih.in.seminarjih.
(po.potnih.nalogih).za.obdobje.maj.in.junij.2010

KDO KAJ KDAJ KRAJ

Janja Pajk, dr. med. Varnost in kakovost v transfuzijski medicini včeraj, 
danes in jutri 7. 5.-8. 5. 2010 Maribor

Romana Gunzek, dr. med. Učinkovitost in varnost 8. 5. 2010 Ljubljana
Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. 4. kongres intenzivne medicine 11. 5.-12. 5 2010 Brno
Mag. Krivec Krašovec Štefka, mag. 
farm. 1. srečanje uporabnikov sneqas 11. 5.2010 Ljubljana

Barbara Hribernik, dipl. fiziot. 19. simpozij interne medicine 13. 5.-14. 5 2010 Bled
Romana Jokič, dipl. m. s. Sepsa 13. 5.-14. 5 2010 Bled
Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. 
med., svetnik Mednarodni dnevi medicine športa Slovenije 14. 5.2010 Celje
Dragica Jezernik, dipl. m. s. Šok, novosti pri prepoznavanju sepse 13. 5.-14. 5 2010 Bled
Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Simpozij intenzivne medicine na Bledu 13. 5. 2010 Bled
Asist. dr. Roman Parežnik, dr. med. 16. Ažmanovi dnevi GRZS 15. 5. 2010 Logarska dolina
Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. 5th European congress of intensive care medicine cecicm 14. 5.-15. 5. 2010 Poznan
Martina Klančar, dipl. inž. rad. Interventna radiologija in terapevtski posegi 14. 5.-15. 5. 2010 Kranjska Gora
Barbara Krumpak, dipl. inž. rad. Interventna radiologija in terapevtski posegi 14. 5.-15. 5. 2010 Kranjska Gora
Luka Kukovič, dipl. inž. rad. Interventna radiologija in terapevtski posegi 14. 5.-15. 5. 2010 Kranjska Gora
Denis Tržan, dipl. inž. rad. Interventna radiologija in terapevtski posegi 14. 5.-15. 5. 2010 Kranjska Gora
Bernarda Hostnik, dipl. m. s. 1. stiki zdravstvene nege 20. 5. 2010 Celje

Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org. ZN v okolju, ki zagotavlja varno in kakovostno 
obravnavo bolnika 20. 5. 2010 Celje

Darja Plank, prof. zdr. vzg. ZN v okolju, ki zagotavlja varno in kakovostno 
obravnavo bolnika 20. 5. 2010 Celje

Lea Zupan, dr. med. Združenje otorinolaringologov Slovenije 21. 5. 2010 Strunjan
Matej Marinšek, dr. med. The last 20 years of emergency medicine in Slovenija 9. 6.-12. 6. 2010 Singapore
Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med. XI. efort congress 1. 6.-5. 6. 2010 Madrid

Andrej Strahovnik, dr. med. Conservative manag. or kyphoplasty in the treatment 
of osteoporotic vertebral fractures 16. 6.-17. 6. 2010 Pecs

Marko Mihelak, dr. med. Conservative manag. or kyphoplasty in the treatment 
of osteoporotic vertebral fractures 16. 6.-17. 6. 2010 Pecs

Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. 16. simpozij intenzivne medicine 7. 6.-9. 6. 2010 Brioni
Damjana Hrastnik, dr. med. 7. mednarodni simpozij Alpe Adria 18. 6.-20. 6. 2010 Ptuj
Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, 
dr. med. Pregled brisov bolnic z rakom 8. 6. 2010 Ljubljana

Janja Pajk, dr. med. Kongres mednarodnega združenja transfuzijske medicine 26. 6.-2. 7. 2010 Berlin
Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. Stichting advanced trauma life support 14. 6.-17. 6 2010 Riel
Jasmina Simler, dipl. m. s. Simpozij o urgentni medicini 9. 6.-12. 6. 2010 Portorož
Mag. Klemen Jagodič, dr. med. Nujna urgentna urološka obolenja 9. 6.-12. 6. 2010 Portorož

  

Stanje zaposlenih na dan 30. 6. 
2010: 1730 delavcev

Prihodi v mesecih  maju in juniju 
2010
• 3  zdravniki brez specializacije / 

zdravnik poopravljenem sekunda-
riatu (pripravnik)

• 4 zdravniki specializanti – redno 
• 1 zdravnik specializant – dop. delo
• 2 zdravnik specialista
• 1 TZN
• 2 TZN – pripravnika 
• 1 dipl. m. s, dipl. zn.
• 1 zdrav. administrator
• 1 pisarniški referent

Stanje.zaposlenih.na.dan.30..6..2010
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v mesecih maju in juniju 2010)

Odhodi v mesecih  maju in juniju 
2010 
o 4 zdravniki specializanti
o 4 TZN
o 3 TZN – pripravniki 
o 1 dipl. babica
o 1 servirka
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MEDICINSKA STROKA

Matjaž.Sajovic.–.novi.doktor.znanosti

Matjaž Sajovic, ro-
jen 21. 10. 1960 

v Celju, je po končani 
gimnaziji v Mariboru 
leta 1979 diplomiral 
na Medicinski fakulteti 
v Ljubljani 23. 8. 1985 
s povprečno oceno 
8,5. Po dveletnem 
službovanju v Zdra-
vstvenem domu Ma-
ribor je od leta 1987 
zaposlen v Splošni 
bolnišnici Celje na 
Oddelku za ortopedijo 
in športne poškodbe. 
Leta 1992 je opravil 

je namreč, da vrsta izbranega tetivnega transplantata vpli-
va na dolgoročne rezultate s pojavom artroze kolenskega 
sklepa v skupini ligamenta pogačice pogosteje kot v skupi-
ni transplantata tetiv semitendinozus in gracilis. Opravil je 
ogromno raziskovalno delo po vseh pravilih z dokazi pod-
prte medicine.
Zagovor doktorske disertacije je potekal skladno s statutom 
Univerze v Mariboru pred komisijo, ki so jo sestavljali prof. 
dr. Vinko PAVLOVČIČ, dr. med., kot predsednik, prof. dr. 
Radko KOMADINA, dr. med., svetnik, kot mentor, prof. dr. 
Kazimir MIKSIĆ, dr. med., kot  član.
Komisija je po uspešnem zagovoru sprejela sklep, da je 
asist. Matjaž SAJOVIC, dr. med., dne 21. 5. 2010 javno 
in uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom 
»Primerjava rezultatov rekonstrukcije sprednje križne vezi 
s presadkom iz kit fleksorjev in presadkov iz dela kite poga-
čice« in postal doktor znanosti s področja medicina – orto-
pedska kirurgija.
Za dosežen akademski naziv mu sodelavci in zaposleni v 
bolnišnici Celje iskreno čestitamo.  S svojim delom je dodal 
kamenček v mozaiku, ki ga sestavljamo na področju klinič-
nosti mišično-skeletne medicine. 

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik
Oddelek za raziskovalno delo in izobraževanje

Dr. Matjaž Sajovic 
(Foto: Gordana Possnig)

specialistični izpit iz ortopedije. V okviru podiplomskega 
izobraževanja je opravil številne tečaje dodatnih funkcio-
nalnih znanj, kot npr. UZ pregled kolkov pri dojenčkih, AO 
tečaj operativnega zdravljenja zlomov, tečaj artroskopije 
kolenskega sklepa, ramenskega sklepa, uporabe različnih 
zunanji fiksatorjev. Sprva se je podiplomskih izobraževanj 
udeleževal kot učenec, polagoma je prevzel vlogo učitelja. 
Razvil se je v vrhunskega ortopedskega kirurga, znanega 
zlasti med vrhunskimi športniki kot strokovnjaka za zdravlje-
nje poškodb kolenskih vezi. Strokovno delo je nadgrajeval s 
strokovno-organizacijskim in znanstvenim. O izsledkih svo-
jega dela je poročal na domačih in mednarodnih strokovnih 
in znanstvenih srečanjih ter z objavami v domačem in tujem 
strokovnem slovstvu (več člankov v Zdravniškem vestniku 
ter v uglednih mednarodnih revijah, kot npr. American jour-
nal of sports medicine, Knee surgery, sports traumatology 
and arthroscopy ter International orthopaedics). 
V svoji disertaciji je proučil dolgoročne rezultate operativ-
nega zdravljenja raztrganine sprednje križne vezi z dvema 
veljavnima operativnima tehnikama. Obe metodi sta v širo-
ki uporabi in imata v strokovnih krogih svoje zagovornike, 
kljub različnim prednostim in pomanjkljivostim. Asist. dr. 
Sajovic je uporabil svoje dolgoletne izkušnje s področja ko-
lenske kirurgije in kot eden redkih kolenskih kirurgov v sve-
tu uspel statistično obdelati lastne paciente v tako velikem 
številu, da je dolgoletno prospektivno spremljanje izsledkov 
svojega dela uspel kvalificirati kot dolgoročni randomizirani 
raziskovalni projekt. Z objavo dolgoročnih rezultatov in ugo-
tovljenih statistično pomembnih razlik med obema vrstama 
operativnih metod pri svojih bolnikih se je kar z dvema ob-
javljenima člankoma s področja svoje disertacije uveljavil 
v mednarodnem ortopedsko-kirurškem prostoru. Dokazal 

Dodeljevanje.kreditnih.
točk.Zdravniške.
zbornice.Slovenije.
udeležencem.
seminarjev.Šola.
urgentne.medicine
Sporočamo vam, da je Zdravniška zbornica Slovenije or-
ganizatorju Splošni bolnišnici Celje ter odgovorni osebi, 
prof. dr. Radku Komadini, dr. med., svetniku, izdala po-
oblastilo za izvedbo Šole urgentne medicine, za kar se 
pasivnim udeležencem podeli 1 kreditna točka, aktivnim 
udeležencem pa 1,5 kreditne točke za vsak seminar po-
sebej. Zgolj s pasivno udeležbo na teh seminarjih lahko 
tako naši zdravniki pridobijo v enem semestru 14 kredi-
tnih točk. 
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ZDRAVSTVENA NEGA

Delo.koordinatorja.primera

V lanskem letu mi je bila dodeljena 
naloga koordinatorja primera. Kljub 

delovnim izkušnjam sem bila postavlje-
na pred nov izziv in sem se spraševala, 
le kaj bom morala početi. Delo sámo je 
kar hitro pokazalo, kaj je moja dodatna 
naloga. 
Seveda v naši bolnišnici nekateri oddelki 
to delo že zelo uspešno opravljajo, ven-
dar imamo vsi svojo specifiko.
Na urološkem oddelku naše delo poteka 
nekako takole: 
Ko se zdravnik s pacientom dogovori 
za operativno zdravljenje, mu ambu-
lantna medicinska sestra izroči protokol 
»Priprava bolnika na operacijo« in vsa 
soglasja za operativni poseg, ki jih pa-
cient doma v miru prebere in podpiše. 
Informativno ga tudi seznani z okvirnim 
datumom operacije in s tem, da bo vsa 
nadaljnja navodila dobil po telefonu od 
koordinatorja primera.
Tukaj se sedaj začne moja vloga. Iz uro-
loške ambulante dobim vso pacientovo 
dokumentacijo ter ga vpišem v čakalno 
knjigo. Predstojnik oddelka mi iz čakalne 
knjige določi bolnika in okvirni termin za 
operacijo za dva do tri tedne vnaprej. Da-
tum operacije se določi glede na datum 
vpisa v čakalno knjigo oziroma glede na 
diagnozo ali specifičnost primera. Sedaj 
je moja naloga, da po telefonu obvestim 
pacienta o datumu in uri najinega prvega 
srečanja. Ti telefonski razgovori so pona-
vadi zelo dolgi, kajti pacienti imajo kup 
vprašanj, velikokrat takšnih, za katera 
sploh nisem pristojna, ali pa me v tistem 
trenutku zaradi razburjenja ne razumejo, 
tako da isto vsebino ponavljam večkrat. 
Razumeti moramo, da gre pri nas za 
same bolnike s karcinomi, pri katerih ni 
bolno le telo, temveč dosti močneje nji-
hova duša. Tako moraš z veliko mero 
strpnosti in empatije pomagati tem paci-
entom po svojih najboljših močeh.
Tukaj bi rada poudarila, kako dolgi so 
dnevi za paciente, dokler jih ne pova-
bim na prvi razgovor. Velikokrat me že 
kar sami pokličejo ali pa pridejo skupaj s 
svojci na osebni razgovor. Telefonski klici 
so ponavadi le informativni, občasno pa 
celo prosijo, jokajo, moledujejo, nekateri 
celo izsiljujejo in grozijo. Kako srečna bi 

Simona Lah – koordinatorka primera na 
Urološkem oddelku

bila, če bi imela čarobno palico in bi lah-
ko vsem takoj ugodila.
A realnost je čisto nekaj drugega. Posku-
šam jih tolažiti in jim vliti pozitivno ener-
gijo.

meri ga določijo pacienti sami. Žal tudi 
ne morem nikamor dokumentirati vsega 
svojega dela po telefonu ali osebno, saj 
so to pacienti, ki še niso hospitalizirani. 
Prepričana sem, da smo naredili velik ko-
rak za dvig kakovosti zdravstvene nege. 
S tem smo dosegli, da lahko pacienti 
ostanejo dlje časa v domačem okolju, 
skrajšali smo ležalno dobo in zmanjšali 
stroške za bolnišnico.
Skoraj tretjina bolnikov me pokliče tudi, 
ko se iz bolnišnice že vrnejo nazaj do-
mov, ne glede na dan ali uro in mi po-
tožijo o težavah, ki morda sploh niso 
urološke. Z veseljem jih poslušam in po-
novno ugotovim, da pacienti še kako po-
trebujejo koordinatorja primera, saj imajo 
nekoga, na katerega se lahko obrnejo in 
dobijo prepotrebne informacije.

Delo koordinatorja primera na urološkem 
oddelku sem namensko na kratko opi-
sala na preprost, praktičen način in ne 
s teoretičnega oz. znanstvenega vidika. 
Nikakor pa ne morem mimo tega, da 
ne bi potožila o dodatni obremenitvi, ki 
jo ima koordinator primera in prav tako 
predstojnik oddelka.
To ni le dodatno delo, temveč je delo, ki 
zahteva celega človeka in še več. S tem 
nikakor nismo razbremenili medicinskih 
sester na urološkem oddelku, temveč 
smo jih dodatno obremenili, saj razen 
jutranje nege po večini opravljam le še 
delo koordinatorja primera. Vse moje 
ostalo delo z bolniki pa sem bila primo-
rana preložiti na ramena svojih marljivih 
sodelavk.

In za konec z veseljem ugotavljam, da 
smo z delom koordinatorja primera na-
šim pacientom ponudili roko, ramo in 
srce, za katero se lahko primejo, nanjo 
naslonijo ali zjokajo. S tem pa smo do-
segli vse. Še naprej naj bo naše glavno 
vodilo EMPATIJA. 
Zamislite si, kaj bi bilo, če bi vam DANES 
povedali, da imate karcinom? Najbrž bi 
želeli biti operirani že VČERAJ, kaj šele 
JUTRI ali celo čez en MESEC!

Simona Lah, dipl. m. s.
Urološki oddelek

Ob najinem prvem srečanju preverjam 
pripravljenost pacienta za operacijo, ter 
pogledam vse prinesene izvide, ki jih 
pokažem tudi predstojniku oddelka. Ob 
ustreznosti vseh izvidov s predstojnikom 
oddelka določiva točen datum operacije 
in datum sprejema v bolnišnico. Kadar 
pogoji za sprejem in operacijo niso izpol-
njeni, skušamo biti čim bolj prilagodljivi. 
Morda so potrebne še dodatne laborato-
rijske preiskave ali specialistični pregled, 
kar uredim v čim krajšem času ali pa se 
s pacientom dogovorim za nov datum 
operacije.
Maja letos smo na našem oddelku za-
čeli izvajati tudi robotsko kirurgijo. Poleg 
naših pacientov so na ta način operira-
ni tudi drugi pacienti iz cele Slovenije in 
celo iz tujine, ki jih operira naš gost – zu-
nanji operater. Tem pacientom še doda-
tno po pošti pošiljam vse naše protokole 
za operacijo in odgovarjam na premnoga 
vprašanja. Kandidati za robotsko opera-
cijo zahtevajo še dodatno obravnavo, ki 
jo opravljata koordinator primera in uro-
log operater.
Seveda smo šele na začetku in nas delo 
uči ter nam kaže dobre in slabe strani. 
Sprejmemo vsak dober predlog ali pa tudi 
konstruktivno kritiko. Ne bi želela dolgo-
veziti, vendar imam čisti dokaz, da delo 
koordinatorja primera ni šablonsko in ga 
ne more nihče točno določiti. V največji 
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Poročilo.s.strokovnega.seminarja..
Sekcije.medicinskih.sester.in.
zdravstvenih.tehnikov.v.sterilizaciji.
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji je že sedemnajsto leto zapored organizirala, le-
tos  22. in 23. aprila v Hotelu Bernardin v Portorožu, strokovni seminar. Moto letošnjega srečanja je bil: »PRAVICA 
VSAKEGA PACIENTA ČIST IN STERILEN INŠTRUMENT«.

Strokovni seminar je bil namenjen predvsem delavcem, 
zaposlenim na področju sterilizacije v bolnišnicah 

in zdravstvenih domovih na področju zobozdravstva. 
Seminarja sva se iz Centralne sterilizacije udeležila tudi Boris 
Kvac in Albina Gabrovšek. Poleg naju so se strokovnega 
izobraževanja udeležile še tri kolegice iz COB-a in 
ginekološkega op. bloka, vzdrževalec sterilizatorjev Štefan 
Golež in kot gost Miran Ženko iz Tehničnega sektorja.

Udeleženci seminarja iz  SB Celje

 Zelo dobro je bilo zastopano aktivno sodelovanje 
udeleženk seminarja iz Splošne bolnišnice Celje, saj so 
Zdenka Cencelj Mauh z maksilofacialne kirurgije, Albina 
Gabrovšek iz Centralne sterilizacije in naša bivša kolegica 
Zorica Šuligoj prispevale velik delež  pri uspešni organizaciji 
programa strokovnega dela seminarja. Albina Gabrovšek 
je tudi sicer aktivna članica Sekcije in je sodelovala pri 
sami pripravi in poteku seminarja, pripravila pa je tudi 
idejni projekt za pripravo zloženke, s katero se je  Sekcija 
predstavila širši javnosti. 
Na seminarju je sodelovalo petnajst domačih in ena tuja 
predavateljica. Obravnavali so aktualne teme s področja 
dela v sterilizaciji. Žal zaradi naravne katastrofe –izbruha 
vulkanskega prahu ni bilo treh tujih predavateljev, kar pa ni 
ogrozilo poteka seminarja, saj so vrzel zapolnili naši domači 
strokovnjaki, ki so bili v zelo kratkem času pripravljeni 
predstaviti aktualne novosti. 

Opremo in izdelke, ki so specifični za naše delo, nam je 
predstavilo osemnajst razstavljavcev, ki so se prijazno 
odzvali na naše povabilo in obogatili predstavitve.

Razstavljavci

Po uvodnem pozdravu članice IO sekcije Milene Belšak je 
udeležence nagovorila predsednice sekcije Andreja Žagar, 
ki je predstavila pomen strokovnega srečanja in zaželela 
uspešna in strokovno bogata izobraževalna dneva.

Prvi dan so predavanja potekala v treh sklopih. V prvem delu 
je Maja  Zupanc govorila o izzivih v procesu ročnega 
in strojnega  čiščenja in dezinfekcije medicinskih 
inštrumentov, še posebej endoskopov, za katere v številnih 
evropskih deželah obstajajo različna priporočila za čiščenje 
in dezinfekcijo. Vpliv teh smernic na protokol reprocesiranja 
medicinskih inštrumentov deluje v dveh smereh:
-	 v fazi čiščenja se mora izboljšati in povečati čistilna 

moč  sredstva za čiščenje in uvesti način merjenja te 
čistilne moči,

-	 v fazi razkuževanja je potrebno čim prej zamenjati 
aldehide z drugimi aktivnimi snovmi.

Uporaba encimov še dodatno poveča čistilno moč 
površinsko aktivnih snovi. Encimi na določenih mestih 
cepijo organske molekule. Kombinacija treh različnih vrst 
encimov glede na naravo nečistoče:
–	 proteaze, ki učinkujejo na beljakovine,
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–	 lipaze, ki učinkujejo na maščobe,
–	 amilaze, ki učinkujejo na sladkorje,  
poveča zmogljivost čistila in encimski učinek.

V fazi razkuževanja pa smernice za reprocesiranje 
endoskopov priporočajo zamenjavo glutaraldehida zaradi 
strupenosti in fiksiranja proteinov na površino z drugimi 
aktivnimi snovmi. Za zamenjavo je izbrana perocetna 
kislina.
Poleg vseh teh znanj in ugotovitev  je potrebno upoštevati 
tudi evropsko zakonodajo, katere namen je razvrstiti 
kemijske snovi glede na toksičnost in ekotoksičnost, ter 
izločiti tiste s slabim vplivom.
V bližnji prihodnosti reprocesiranje medicinskih 
inštrumentov ne bo nujno avtomatizirano in še vedno 
bo ročno čiščenje in razkuževanje pomembno, ker 
lahko nadzorujemo kemijske procese in učinke čiščenja 
in razkuževanja.  

Albina Gabrovšek nas je na primeru Celostne validacije 
postopkov sterilizacije, ki je bila opravljena v Centralni 
sterilizaciji Splošne bolnišnice Celje, seznanila z osebno 
odgovornostjo, ki jo delavcem v sterilizaciji predpisuje 
novi evropski standard SISTEN ISO 17665-1:2006 - 
Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - vlažna 
toplota - 1 del: zahteve za razvoj, validacijo in rutinsko 
kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske 
pripomočke.

Albina Gabrovšek med predstavitvijo validacije v CS

Sledil je odmor z osvežitvijo in ogled razstave naših 
sponzorjev.
V drugem delu seminarja sta Toni Poje in Denis Janušič 
predstavila elektronski program sledljivosti inštrumentov. 
Sledilo je zelo zanimivo predavanje Zorice Šuligoj, ki je 
v svojem prispevku predstavila Sodobno oskrbo, nego 
in vzdrževanje inštrumentov, pribora in vsadkov. S 
pravilno medoperativno in pooperativno zdravstveno nego 
zadostimo naslednji zahtevam :
-	 varnosti pacientov in zaposlenih,
-	 dolgi in kakovostni življenjski dobi inštrumentov z malo 

popravili in malo stroški,

-	 nemotenemu delu med operacijami,
-	 omogočanju natančne izvedbe posegov z optimalnimi 

rezultati.
V  predavanju smo bili seznanjeni z :
- delitvijo inštrumentov po skupinah, namenu uporabe in 

sestavi,
- s korozijo (propadanje površine materialov),
- s ciklusom oskrbe inštrumentov, pribora in vsadkov.
Zaključne misli predavateljice so bile, da s pravilno nego 
in vzdrževanjem inštrumentov  prihranimo bolnišnici veliko 
denarnih sredstev, z neupoštevanjem naučenega tudi 
denarnih sredstev zapravimo veliko.

Sledila je razprava in po njej kosilo v hotelski restavraciji, 
kjer nas je sprejelo zelo prijazno osebje. 

Po zasluženem odmoru je sledil še popoldanski del 
predavanj. Na vprašanje »Ali je slabo očiščen inštrument 
res tudi sterilen?«, nam je v svojem predavanju  odgovorila 
Vesna Preskavec, ki je poudarila, da je pravilno izvajanje 
vseh postopkov za preprečevanje prenosa okužbe obveza, 
ki nam jo nalagata zaupanje pacienta in stroka. Za pravilno 
izvedbo vseh higienskih postopkov je potrebno dobro poznati 
inštrumente, ki se uporabljajo v zobozdravniški ordinaciji in 
njihovo razvrstitev  glede na uporabo, onesnaženost po 
uporabi in glede na možnost tveganja okužb.
Glede na to so inštrumenti razvrščeni v :
-	 kritične (inštrumenti, s katerimi predremo 

sluznico: ekstrakcijske klešče, sonde, pincete, 
kirete, ekskavatorji, svedri, matrice, konice za UZ 
odstranjevanje oblog, inštr. za endotonijo);

-	  polkritične inštrumente, ki pridejo v stik s slino in tkivi 
ustne votline (ogledalca, inštr. za nanos in obdelavo 
polnilnih materialov, odtisne žice, modelirni nožki, 
nasadni inštr., natezalci matric);

-	 nekritični inštrumenti, ki pridejo v stik z intaktno 
površino kože (ogledala, obrazni loki, barvni ključ).

Vsak pacient ima pravico do čistih in sterilnih 
inštrumentov. Naloga zdravstvenih delavcev pa je, da 
s svojim znanjem in načinom dela pacientom to tudi 
zagotovimo.  

Kako poteka priprava inštrumentov za sterilizacijo 
v zobni ambulanti v Krškem je predstavila  Damjana 
Grubar. Zdenka Cencelj Mauh pa je predstavila pripravo 
inštrumentov na Oddelku za čeljustno in obrazno 
kirurgijo v Splošni bolnišnici Celje ter transport v 
Centralno sterilizacijo. Na njeno se je navezalo naslednje 
predavanje Sprejem inštrumentov v CS in priprava za 
parno in plazma sterilizacijo, ki ga je pripravila  Albina 
Gabrovšek.
Z vidika operacijske medicinske sestre je o pomembnosti 
sledenja sterilnega materiala v operacijskem bloku 
govorila Tanja Žmavc iz Splošne bolnišnice Ptuj. 
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Zdenka Cencelj Mauh – prvič kot predavateljica

Za zaključek prvega dne strokovnega srečanja je na osnovi 
primera iz prakse Dragan Drobnjak iz Centralne sterilizacije 
UKC Ljubljana prikazal uporabo elektronskega testnega 
sistema za nadzor parne sterilizacije.
Zelo naporen in dolg delovni dan smo zaključili s slavnostno 
večerjo in prijetnim druženjem ob glasbi.

Drugi dan strokovnega srečanja je bilo na programu sedem 
predavanj in zaključek seminarja. 
Najprej je Vladka Turčić, iz Kliničnega centra Zagreb 
predstavila nova spoznanja na področju inaktivacije 
prionov. Sledilo je predavanje  Zdravstveni delavci – 
žrtev ali vir okužbe, kjer nas je Darja Musič seznanila  s 
problematiko poklicnega tveganja zdravstvenih delavcev 
za okužbo na delovnem mestu ter  problematiko  prenosa 
okužb z zdravstvenega delavca na pacienta.
O nasilju na delovnem mestu in še posebej v zdravstveni 
negi smo prav vsi udeleženci z zanimanjem prisluhnili 
Marjeti Berkopec iz Splošne bolnišnice Novo mesto. 
Predstavljene so bile najpogostejše oblike nasilja, 
medgeneracijske razlike  v delovnem procesu in še posebej 
nasilje v perioperativni zdravstveni negi s poudarkom na 
horizontalnem nasilju.

Za zaposlene v CS je bilo zanimivo predavanje predsednice 
sekcije Andreje Žagar o izbiri kadrov za delo v sterilizaciji.  
V prispevku je obravnavala pomen pridobivanja kadrov za 
delo na področju procesiranja materiala. Celoten proces 
izbire kadrov je močno povezan s procesom ravnanja s 
človeškimi viri. Pri izbiri pravega kandidata ni dovolj samo 
osebni občutek, temveč je potrebno poznati zahteve, imeti 
znanje ter ga pri končni odločitvi tudi znati pravilno uporabiti.
Pomen standardov za zagotovitev prave zdravstvene 
oskrbe je predstavila Jožica Škof Nikolič iz Slovenskega 
instituta za standardizacijo.
Po razpravi in kratkem odmoru sta sledili še zadnji dve 
predavanji: Boštjan Ivančič nas je seznanil z dolžnostmi 
delodajalcev in delavcev za zagotavljanje varnega in 
zdravega dela s sterilizatorji. Nujno potrebno je, da so 
delavci seznanjeni z nevarnostmi, ki so jim izpostavljeni pri 
svojem delu, ter da dosledno spoštujejo in izvajajo navodila 
za varno in zdravo delo. 
S pregledi in preizkusi tlačno  varnostne opreme na 
sterilizatorjih nas je seznanil Bojan Drame. Uporabniki 
bi naj ločili servis od preverjanja opreme pod tlakom. 
Servis opravlja serviser, pooblaščen s strani proizvajalca, 
preverjanje pa akreditirani kontrolni organ, pooblaščen s 
strani države. Nadzor nad opravljanjem rednih pregledov in 
preizkusov tlačne opreme opravlja Energetski inšpektorat 
RS.

Zaključek dvodnevnega seminarja je vodila predsednica 
sekcije Andreja Žagar. Med drugim so strokovnjaki z 
različnih področij odgovarjali na vprašanja udeležencev 
seminarja.

Srečanje je bilo v popoldanskih urah drugega dne 
uspešno zaključeno. Vsi udeleženci smo prejeli tudi  
Zbornik predavanj in zloženko s predstavitvijo ciljev in 
dejavnosti  Sekcije MS in ZT v sterilizaciji Slovenije.
  

Albina Gabrovšek, vms
Centralna sterilizacija

ŠALA

Vic o papagaju in serviserju

Pralni stroj gospe Mlinar se je pokvaril. Klicala je serviserja, ki se je najavil za naslednji dan.
Ker je gospa Mlinar ob tej uri imela obveznosti, je serviserju po telefonu naročila naslednje: »Pustim vam ključ pod 
predpražnikom. Popravite pralni stroj in pustite račun na mizi v kuhinji. Ne bojte se mojega psa, on nikomur nič ne 
naredi. Ampak pozor - na noben način, nikakor ne govorite z mojim papagajem!«
Ko je serviser naslednji dan prišel, je bilo vse kot dogovorjeno. 
Pes je bil sicer največji in najbolj grozljiv, kar jih je kadarkoli že videl, bil pa je res tudi čisto miren in priden ter ga je 
opazoval pri delu. Papagaj pa je ubogega serviserja ves čas nadlegoval, metal mu je lupine lešnikov na glavo, prekli-
njal in kričal je najgrše izraze, kar jih je kdaj slišal.
Konec koncev serviser ni več zdržal in je papagaja nadrl: »Drži že enkrat svoj nesramni kljun!«
Nakar se papagaj zadere: » Rex, primi ga!«
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Pravni.kotiček

V javnosti je že dolgo 
znana napoved Mini-

strstva za delo, družino in 
socialne zadeve, da se bo 
še v letošnjem koledarskem 
letu spremenila delovna 
zakonodaja. Ministrstvo je 
pripravilo spremembe Za-
kona o delovnih razmerjih, 
ki urejajo vlogo delavskih 
predstavnikov, odpovedne 
roke ter višino odpravnin. 
Predlog sprememb zakona 
je bil že 5. marca 2010 dan 
v javno razpravo, pred tem 

lavskega zaupnika, po drugi 
strani pa se bodo skrajšali 
odpovedni roki ter znižale 
odpravnine.
Za delavce je najaktualnej-
ša informacija sprememba 
na področju odpovednih 
rokov in višine odpravnine. 
Predvidene spremembe so 
prikazane v Tabeli1.

Najverjetneje pa bo še v 
tem letu ministrstvo začelo 
pripravljati obširnejše spre-
membe in dopolnitve Zako-

pa je bil poslan tudi social-
nim partnerjem. 
Predvidene spremembe 
ZDR zajemajo tri sklope 
vprašanj, in sicer:
1. ureditev delavskega 
predstavništva,
2. skrajšanje odpovednih 
rokov in 
3. znižanje odpravnin.

Z novelo ZDR-B se bodo na 
eni strani razširile pravice 
delavskih predstavnikov - in 
sicer sveta delavcev in de-

na o delovnih razmerjih, ki 
bodo zajele še druga odprta 
vprašanja iz delavnopravne 
zakonodaje.
Zaradi obljubljenih spre-
memb se bo verjetno kar 
nekaj delavcev odločilo za 
upokojitev. Zaenkrat Vlada 
RS ne napoveduje spre-
memb glede odpravnine 
ob upokojitvi, ki je uzako-
njena v 132. členu Zakona 
o delovnih razmerjih. Po 
navedenem členu delavcu, 
ki se upokoji, ob preneha-
nju pogodbe o zaposlitvi 
pripada odpravnina  v višini 
dveh povprečnih plač v RS 
za pretekle tri mesece ozi-
roma v višini dveh povpreč-
nih mesečnih plač delavca 
za pretekle tri  mesece, če 
je to ugodneje za delavca. 
Delavec ima možnost delne 
upokojitve, tako da z delo-
dajalcem sklene pogodbo 
o zaposlitvi za krajši delovni 
čas. Ob delni upokojitvi de-
lavcu pripada odpravnina v 
sorazmerju z delovnim ča-
som.

Glede na napovedi bo-
sta letošnje poletje in pa 
predvsem jesen pestra na 
področju delavno pravne 
zakonodaje. Ali bodo spre-
membe v korist delavcem, 
pa bo pokazal čas.

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

Tabela1:
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Mi.narediš.uslugo?

V tej rubriki sem že večkrat pisala o napačni rabi besed 
in različnih vzrokih, ki do tega privedejo. Največkrat gre 

za vpliv tujih jezikov, tako je tudi z rabo besede »usluga«. 
Neslovenski pomen je namreč zamajal ustaljeno slovensko 
rabo in povzroča nejasnosti. 

Pa poglejmo, kaj pravi Slovar slovenskega knjižnega jezika 
(SSKJ):

usluga – kar   se naredi za koga iz prijaznosti, naklonjenosti, 
ustrežljivosti: narediti komu uslugo; prositi koga za uslugo; 
drobna, majhna, prijateljska, velika usluga / biti komu na 
uslugo, pripravljen mu ustreči, pomagati / 

Bistvo pomena je torej v tem, da naredimo nekaj za druge-
ga, ne da bi za to zahtevali plačilo. Kljub temu ničkolikokrat 
lahko slišimo ali celo preberemo oglase različnih obrtnikov, 
ki »nudijo usluge«, po možnosti najugodnejše oziroma naj-
cenejše (npr. frizerske, kleparske, zidarske …), pa tudi v 
zdravstvu sem ta izraz srečala že vse prevečkrat (… nujne 
zdravstvene usluge nudi ambulanta na XY ulici …).
Takšna raba je z osnovnim pomenom v popolnem naspro-

tju, saj dvomim, da me bo kakšna frizerka zastonj ostrigla, 
pa tudi zdravljenje je treba plačati, bodisi neposredno iz 
žepa ali posredno iz blagajne zdravstvenega zavarovanja. 
Slovenski izraz za delo, ki ga opravimo za plačilo, je stori-
tev. 

SSKJ:
storitev – naročeno delo, ki se opravi za koga navadno 
za plačilo: podjetje opravlja določene storitve; obračunati, 
plačati, podražiti storitve; cene storitev / gostinske, komu-
nalne, obrtne, poštne, prevozniške storitve; intelektualne, 
zdravstvene storitve

Ker izraz storitev v tem pomenu v slovenskem jeziku živi 
že dolgo in se uporablja v številnih besednih zvezah, je se-
veda povsem neumestno, da ga zamenjujemo z izrazom, ki 
je v osnovi pomensko nasproten.

Morda pa mi bo kdo ugovarjal, češ da se jezik pač prilaga-
ja času, v katerem živimo, saj tudi usluge niso več to, kar 
so bile, in da zahvala s prijaznim nasmeškom marsikdaj še 
zdaleč ni več dovolj za povračilo »prijateljske usluge«…???

Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

DROBTINICE

Tretji.pohod.na.Celjsko.kočo

Očitno ne gre drugače - priprave na vzpon zaposlenih v 
Splošni bolnišnici Celje na Celjsko kočo morajo vsako 

leto potekati v kislem vremenu. Po deževnem in hladnem 
tednu nam je zato sonce, ki je 5. junija že navsezgodaj po-
kazalo svojo moč, prineslo obilo dobre volje in poleta. Hrib 
smo premagali kot bi mignil in nato okrepčani z odličnim 
bogračem uživali, kakor je bilo pač komu ljubo. 
Nekateri so se »martinčkali«, drugi so se igrali z otroci, tretji 
pa so se pomerili v družabnih igrah. Tudi tokrat so se med 
sabo pomerile tri ekipe, od katerih je največ spretnosti po-
kazala ekipa, ki si je nadela ime Kos kruha. Medtem, ko je 
s sosednje 
Pečovniške koče zadonela harmonika, so zmagovalci in 
drugouvrščeni ekipi razdelili svoje nagrade – sladice iz 
bolnišnične slaščičarne in posladkali zaključek prijetnega 
druženja.

V slogi je moč …
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… dokler se vse skupaj preveč ne zaplete.

Poskusite, če mislite, da je odbojka s takšno žogo mačji kašelj

»Kos kruha« s tekmeci

Tudi »mart«inčkanje« se je po dolgem obdobju slabega in hladne-
ga vremena zelooooo prileglo

Potem, ko je večina uživala v zasluženem počitku, je Albina s ko-
lesom odhitela še do Pečovniške koče

V prijetnem dnevu in družbi strašev so uživali tudi najmlajši

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi 
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3..tradicionalni.izlet.
ortopedskega.oddelka.
v..Prekmurje

Prišla je težko pričakovana zadnja 
sobota v mesecu maju. Zakaj tako 

težko pričakovana? Naj bo, povedala 
vam bom, zakaj. Torej napočil je 29. 
maj, sobota, krasen dan, čeprav nas 
je že ves teden skrbelo vreme, napo-
vedano je namreč bilo deževno. Načrt 
izleta nam ni bil dobro znan, vedeli 
smo le, da gremo v Prekmurje, ter da 
izlet organizirajo naši slavljenci. Ja, 
leto 2010 je nekaj posebnega. Imamo 
tri oziroma štiri slavljence. Dve sta se 
že srečali z Abrahamom, in sicer Mar-
ta in Hermina, dva pa se še bosta, to 
sta predstojnik doc. dr. Fokter ter dr. 
Sajovic. Pa še nekaj smo proslavljali. 
Dr. Sajovic je 21. maja 2010 uspešno 
zagovarjal svojo doktorsko disertacijo.

Začelo se je z zborom pred našo bol-
nišnično pralnico. Bili smo točni kot le 
kaj, kajti dr. Sajovic je naročil, naj ne 
zamujamo. Štiriindvajset nas je bilo na 
velikem avtobusu, zakaj je to dobro, 
povem kasneje. Najprej nas je pozdra-
vil in predstavil načrt izleta predstojnik, 
doc. dr. Fokter. Razdelil nam je tudi 
kape z napisom 3. tradicionalni izlet v 
Prekmurje, majice z enakim napisom 
pa nam je razdelil že dan prej. Naša 
bojna barva je bila svetlo modra. In 
tako se je počasi začel razvijati naš 
izlet. Slavljenci so za začetek dobili 
kravate z zaščitnim znakom. Iz naših 
grl in src smo jim zapeli pesem, ki so 
jo sestavile pesnice našega oddelka, 
Jožica, Nadica, Mojca in Snežka.

V prijetnem 
razpoloženju 
in vzdušju smo 
prišli do prvega 
postanka, in 
sicer v Ižakov-
ce, kjer smo si 
ogledali prek-
mursko »ižo«, 
se seznanili in 
tudi preizkusili 
v lončarstvu. 
Naša Renata 
in njen učitelj 
sta bila ob vr-
tenju kolovrata 
in ustvarjanju 
iz gline prava 
Demi Moore in 
Patrick Swayze 
iz filma Duh, le 
glasba je manj-
kala. Ampak 
tako je pač v 
življenju, nikoli 
ti ni dano vse. 

 Z veliko petja in smeha smo prispeli v 
občino Moravci, kjer smo se ustavili v 
Bogojini in si ogledali cerkev Gospodo-
vega vnebovzetja, ki ji je leta 1926 dal 
arhitekturno podobo dr. Jože Plečnik. 
Neznansko lahki, grehe smo namreč 
pustili v cerkvici, smo se napotili naprej.

Zdaj je že bil čas, da nekaj pojemo, 
žeja še ni bila tako huda, saj smo jo 
gasili iz prve pomoči v avtobusu. Tako 
smo se ustavili v znani vinski kleti Ma-
rof v Mačkovcih. Tu so nas prijazno 
pogostili z mesnimi narezki in doma-
čim kruhom, nato je sledila degustacija 
vina, ki smo jo nadaljevali še v kleti. 
Marof je namreč sodobna vinska klet, 
ki je na Decanterjevem ocenjevanju 
vin, ki velja za enega najvplivnejših in 
najpomembnejših vinskih ocenjevanj 
na svetu, prejela pomembna prizna-
nja za svoja vina. Ob odhodu smo bili 
sklepčni, da imajo res hudo klet.

Naslednji postanek je bil na Otoku lju-
bezni. Pravijo, da je otok dobil to nena-
vadno ime po grofici iz bližnje beltinške 
graščine, ki se je hodila tja kopat in is-
kat ljubezenske dogodivščine. Ogledali 
smo si tudi mlin. Zanimiva posebnost 
Otoka ljubezni je brod, ki povezuje Pre-
kmurje s Prlekijo na Štajerskem. Tudi 
vožnjo z brodom smo preizkusili. Kot 
nekoč bürjaši, to so bili delavci – možje 
in fantje, ki so utrjevali bregove Mure, 
da ni odnašala obdelovalne zemlje, 
smo si privoščili malico. Na palice smo 
nataknili kruh, ga opekli, no ja, malo 
smo ga tudi zažgali, ter ga namazali 
z zaseko in dodali česen. Vse to smo, 
kot pravi bürjaši, poplaknili s palinko. 

Naša zadnja postaja je bila gostišče 
Ribič na Ptuju. Tja smo prispeli okrog 
20. ure. Takoj po predjedi smo začeli s 

Slavljenci
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protokolom. Naša Snežka je sestavila 
in predstavila pesem, ki nam je vsem 
segla do srca. Nato so sledili govori na-
ših slavljencev, besede so jim vrele iz 
srca. Čutili smo drug z drugim. Bili smo 
vsi za enega in eden za vse. Ni res, ko-
lektivni duh ne umira, vsaj pri nas ne. 
Trudili se bomo, da ne bo umrl, saj le 
tako z lahkoto zmoremo velike stvari.

Naše slavljence smo obdarili s prak-
tičnimi darili, po reakcijah sodeč, smo 
izbrali prava vsestransko uporabna 
darila. Ne bom povedala bolj natančno, 
dejala bom le to, da smo se vsi neiz-
merno zabavali.

Zabavo in ples smo nadaljevali na 
avtobusu, ja zato je fino imeti veeelik 
avtobus.

Na koncu bi se rada v imenu vseh 
udeležencev zahvalila organizatorjem 
izleta: doc. dr. Fokterju, dr. Sajovicu in 
VMS Marti za izredno dobro organiza-
cijo. Res hvala vam za krasen dan, za 
druženje. In kot je rekel dr. Sajovic ter 
naša pesem ob Jožičini kitari: »Za pri-
jatelje si je treba čas vzet in kdaj znat 
potrpet …«

Nada Herbaj, dipl. m. s.
Oddelek za ortopedijo
 in športne poškodbe

P.s.: in še naša pesem za to priložnost:

MI SE PELJEMO 
V PREKMURJE
(JAZ PA POJDEM 
IN ZASEJEM…)

Delo res krepi človeka
in ga v formi obdrži,
a brez pravega počitka
dobrega delavca ni.

Refren: Mi se peljemo v Prekmurje,
da polepšamo si dan,
smo veseli, ker se z nami
pelje tudi Abraham.

Ko podaja instrumente,
mirne živce ona ima,
tolče ure popoldanske,
da je z dežurstva prej doma.

Refren: To je Marta, op. Marta,
spretne roke ona ima,
večkrat dela kar brez malce,
da program se dokonča. 

Pred Marofom

Kdo brez dlake na jeziku,
vso vizito naredi,
športnike na trdo prime,
da bi prej razgibali.

Refren: Se spozna na ligamente
in na ORTO vse reči,
doktorat naš dragi Sajo
z levo roko naredi.

Kdo mladenič je, ki pravi,
da ga Abraham lovi,
tudi s helikopterjem mu
prek gora ne ubeži.

Refren: Naš predstojnik, dr. Samo,
da ELITNI smo skrbi,
če ga kdo preveč polomi,
mu zategne vajeti.

Te Hermina vsi poznamo,
tvojo mirnost in vedrost,
tukaj vsi te radi imamo,
pridnost tvoja je krepost.

Refren: Vse najboljše vam želimo
dragi Abrahamovci,
da bi zdravi in veseli
mnogo let še skupaj bli!

ŠALA

Povabilo

Znani kirurg je poslal vabilo kolegu 
ter ga povabil na svojo okroglo 
obletnico rojstva. Na vabilo mu 
je napisal, naj mu sporoči, ali 
bo prišel. Ker do roka, ki ga je 
postavil kolegu, ni prejel odgovo-
ra, ga je poklical po telefonu in ga 
povprašal, ali pride na slovesnost. 
»Kaj? Slovesnost? Jaz tvojega 
pisma nisem znal prebrati, zato 
sem ga odnesel farmacevtu, da mi 
ga prebere, ta pa mi je dal kremo 
proti potenju nog!«
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Na.patologiji.je.bilo.veselo...
-.prvič

Zaposleni na Oddelku za patologijo in citologijo smo 26. 
5. 2010 iskreno čestitali kolegici, prim. doc. dr. Alenki 

Repše-Fokter, dr. med., ob njenem življenjskem jubileju. V 
čast njenega osebnega praznika smo se odločili, da sami 
izberemo Slovenko leta za posebne dosežke na področju 
strokovnega delovanja in udejstvovanja pri družbenih de-
javnostih. Soglasno smo imenovali Slovenko leta za leto 
2010 in ji podelili zlati kipec Venere, delo akademske sli-
karke Ljubice Ratkajec-Kočica. Da bi bila mera polna, pa 
smo jo tudi okronali za MISS citopatologinj Slovenije za leto 
2010. Veseli smo bili, da smo ji lahko polepšali dan, ko je z 
nami delila veselje ob osebnem prazniku, hkrati pa smo ji 
zaželeli obilo zdravja, sreče in veselja v družini in na njeni 
strokovni poti.
Voščilo ji je poslala tudi naša bivša sodelavka, prva admi-
nistratorka v pisarni citologije na našem oddelku, Slavica 
Klančnik, ki ne bi mogla bolje zapisati želje za rojstni dan.  

OJ TA PRESNETA LETA,
LETIJO KOT RAKETA.
ŠE PREDEN DOBRO SE ZAVEŠ,
ŽE V 50-A GREŠ.
NE MOREŠ JIH ZAVRETI,
KOLO NAZAJ VRTETI,
KAR MIRNO MORAŠ JIH SPREJETI.

TODA ALENKA LE NIKAR ALARMA,
SAJ Z LETI ŠE NE IZGUBLJATE ŠARMA.
ŠE VEDNO STE KOT VRTNICA V RAZCVETU
IN HITRA KOT PTICA V LETU.
TA BRZINA SE POZNA V SLUŽBI IN DOMA. 

Asist. Simona Šramek – Zatler, dr. med.
Oddelek za patologijo in citologijo

Miss citopatologinj Slovenije za leto 2010

Na.patologiji.je.bilo.veselo...
-.drugič

Delavci Oddelka za pato-
logijo in citologijo smo 

se 29. 5. 2010 odpravili na 
1. sindikalni izlet. Odpravili 
smo se na Koroško, kjer 
smo že ob 9. uri degustirali 
pivo v Pivovarni Človeška 
ribica. Pot smo nadaljevali 
na kmetijo Klančnik, kjer 
smo pokušali jelenove klo-
base. Nato smo se napotili 
v rove Rudnika svinca in 
cinka v Mežici. Pred rudnikom
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Kljub slabemu vremenu smo se uspeli popeljati s splavom 
po reki Dravi. Flosarji so v svoje vrste vzeli tudi novega flo-
sarja, ki so ga krstili iz naših vrst. Naš Lojze je bil zelo vesel 
diplome FLOSARJA, saj se bo od sedaj »flosal« naokoli, ne 
da bi se kdo doma lahko pritoževal. 

Naš diplomirani flosar Lojze

Delavci Oddelka za patologijo in citologijo na degustaciji najdraž-
jega piva v Sloveniji

Polni vtisov z zanimivih ogledov in dobre volje smo se vrnili 
domov in sklenili, da bomo izlete ponavljali. 

Asist. Simona Šramek – Zatler, dr. med.
Oddelek za patologijo in citologijo

14..bolnišnične.olimpijske.igre

Ko smo na začetku letošnjega leta 
skupaj z učiteljicama bolnišnične 

šole začeli načrtovati bolnišnične olim-
pijske igre, smo sprejeli odločitev, da 
letos pripravimo bolj interne igre, brez 
zunanjih gostov in v času, ko je v bolni-
šnici vse polno bolnih otrok. Maj je na-
mreč za športnike zelo aktiven in delo-
ven mesec, zato jih je kar težko poloviti 
v tistih prostih dnevih, ki jim ostanejo. 
Potem pa se nam ponavadi zgodi še 
to, da v dogovorjenem terminu otroci 
ostanejo zdravi in bolnišnične postelje 
prazne. Kljub trdnim namenom, da bo 
letos drugače, pa so se naši novi na-
črti hitro sfižili in prireditev je padla v 
preizkušeno shemo. Ljubljanske mle-
karne so namreč spomladi organizirale 
Alpsko turnejo, med katero so znani 
smučarji obiskovali bolne otroke po 
bolnišnicah. Ko smo jim predstavili še 
našo prireditev, ni bilo več dvoma: kot 

Olimpijski ogenj je zagorel in lahko se je začelo

zvezda Alpske turneje je 14. bolnišnič-
ne olimpijske igre obiskal udeleženec 

zimskih olimpijskih iger v Kanadi in alp-
ski smučar Aleš Gorza. 
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Super – to pa še doma ne smem vedno početi

Prejeti medaljo iz rok pravega olimpionika je res nekaj posebne-
ga

Superbabica na bolnišnični olimpijadi

Peter Kavčič nam je odkril marsikaj neznanega o Alešu Gorzi
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Tudi Claudia je razmigala staro in mlado Spet jim je uspelo – otroškemu oddelku namreč

Spet je bilo lepo!

Našim igram so ostali tradicionalno zvesti tudi pevka Clau-
dia, klovn Ronald McDonald in komentator športnih dogod-
kov Peter Kavčič. Skupaj z otroci iz I. osnovne šole jim je 
ponovno uspelo prirediti dogodek, ki je v avli bolnišnične 
poliklinike marsikomu ustavil korak, otrokom pa prinesel 
kup prijetnih spominov. 

Peter Kavčič je namreč potem, ko sta z Gorzo prižgala olim-
pijski ogenj, v pogovoru razkril tudi nekaj stvari, ki jih otroci 
o Gorzi še niso vedeli. Recimo to, da je velik in strasten 
ljubitelj nogometa, saj ima od leta 1988 zbrane vse albume 
nogometašev, ki so nastopili na velikih nogometnih dogod-
kih. Da je kot otrok igral nogomet, sedaj pa se mu je moral 
v dobro smučanja odpovedati, ker pri nogometu preveč tr-
pijo kolena, ki jih mora »šparati« za bele strmine, in da je 

sodeč po velikem številu dobrih športnikov na Koroškem, 
prava hrana za športne nadobudneže ržen kruh in domača 
suha salama. Claudia je kot vedno prireditev popestrila s 
svojo glasbo, letos pa je s plesnimi točkami poskrbela še za 
ogretost vseh prisotnih. Tudi najbolj brihtni pa so si še nekaj 
časa po zaključku srečanja razbijali glavo, kako je Ronald 
McDonald izpeljal svoje čarovnije.

Kakorkoli, letošnje bolnišnične olimpijske igre so spet uspe-
le, saj smo se na njih zabavali vsi: otroci in njihovi spremlje-
valci, nastopajoči in organizatorji. In to je pravi smisel iger, 
kajne!

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

»Na Upravni enoti Celje radi po-
skrbimo za to, da se že naše 

ime dobro sliši, zato se nekaj izmed 
zaposlenih deklet priložnostno dogo-
vori za skupno srečanje, na katerem 
uglasijo svoje glasove in ob posebnih 
priložnostih skupaj zapojejo.« Tako 
se je začelo vabilo društva – Vokalne 
zasedbe Upravne enote Celje na do-
brodelni koncert, katerega izkupiček 
je namenila otrokom, ki se zdravijo na 
našem Otroškem oddelku. 

Vokalna skupina Upravne enote Celje

Na svoje sodelavke je bil ponosen tudi na-
čelnik Upravne enote Celje Damjan Vrečko

Dvanajstim članicam vokalne zasedbe 
so se na odru pridružili številni glasbeni 
gosti, prireditev pa so povezovali otroci 
njihovih sodelavcev.  Prisrčna priredi-
tev je tako prinesla vsaj dvoje, dober 
glas o vokalistkah Upravne enote Celje 

in 3.000 evrov, ki jim jih je uspelo zbrati 
s prodajo vstopnic in nakazili številnih 
donatorjev, mi pa jih bomo porabili za 
dobrobit naših najmlajših bolnikov. 

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

Piknik.v.
Simonovem.zalivu.19..6..2010
Vsake dve leti v Simonovem zalivu organiziramo piknik za 
naše člane, njihove družine in življenjske partnerje.  Prispeli 
smo v oblačno jutro, 

ki pa se je razvilo v lep sončen dan. Vsi člani in partnerji 
smo ob prihodu dobili darilo.
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Pripravljen je bil bogat animacijski program. Animacijo pro-
grama in športne igre je vodila skupina OKEJ:

odbojko na mivki, nogomet, tenis parov, kokos balinanje, 
igre brez meja, streching, aerobiko, gimnastične vaje, na-
plahtavanje, »Speedy Gonzales«, tek zakoncev, žabe v 
vrečah, črvi-pod in čez oviro, pijanček, merjenje hitrosti 
udarca na gol, družinsko tekmovanje v mini golfu,

ročni nogomet. 

žZa otroke je skupina pripravila: razbijanje piramid konzerv 
z žogicami, iskanje kovanca v krožniku moke, zadevanje 
morske deklice z mokro gobico, balinanje, pihanje žogic, 
zadevanje lukenj z nogometno žogo,

lovljenje ribic z magnetki,

poslikavo majic, žur frizur, med dvema ognjema, grad ska-
kač, trampolin,

metanje obročkov na rožice,

»body painting«.

»Pravilno izrabljen dan 
pomeni več kot zapra-
vljeno leto. 
Od vseh stvari, ki jih 
pridobimo z modrostjo, 
da bi si zagotovili bla-
ženo življenje, je prav 
gotovo najpomemb-
nejše, pridobiti si prija-
telje.«  Mi smo se tega 
rekla držali in gotovo 
spletli nova prijatelj-
stva.

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

kirurgijo

Zabaval nas je ansambel KALAMARI, na žaru pa so se 
ves dan pekle sardele.
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Nebeška torta

Sestavine za testo: 
1300 g moke, 150 g sladkorja, 175 g masla, 100 g mle-
tih mandljev, 3 jajca, 2 žlički pecilnega praška, 2 žlici 
vanilijevega sladkorja, 20 g masla za namastitev tortne-
ga modela

Sestavine za smetanov nadev: 
7,5 dl sladke smetane
50 g sladkorja, 1 žlica vanilijevega sladkorja, ½ zavitka 
mlete želatine

P r i p r a v a : 
Dno tortnega 
modela s pre-
merom 26 cm 
namažemo z 
maslom. Peči-
co segrejemo 
na 180 stopinj 
Celzija. V ko-
tličku penasto 
umešamo na 
sobno tem-
peraturo segreto maslo, 150 g sladkorja in jajca. Na 
penasto zmes presejemo moko s pecilnim praškom. 
Premešamo. V namaščen model nalijemo četrtino testa 
in ga 10 minut pečemo v segreti pečici. Mlete mandlje 
zmešamo z 2 žlicama vanilijevega sladkorja. Po 10 
minutah model vzamemo iz pečice, testo potresemo s 
četrtino mandljeve mešanice in nato še 15 minut peče-
mo na isti temperaturi. Enako pripravimo preostale tri 
testene plošče. Zadnjo ploščo pet minut pred koncem 
še enkrat vzamemo iz pečice, razrežemo na 12 enako 
velikih kosov in jo nato spečemo do konca. V kotličku 
zmešamo želatino in 3 žlice vode. Počakamo 10 mi-
nut, da želatina nabrekne. Smetano čvrsto stepemo s 
preostalim sladkorjem in vanilijevim sladkorjem. Kotli-
ček z želatino pristavimo in med mešanjem segrejemo. 
Nato kotliček odstavimo in želatini primešamo stepeno 
smetano. Tretjino stepene smetane damo v brizgalno 
vrečko, preostalo pa namažemo na 3 testene plošče, 
ki jih sestavimo v torto. Na zgornjo plast nabrizgamo 
12 smetanovih cvetov, na katere poševno naslonimo 
narezane kose testa

Goveji ragu s slanino, korenčkom, 
paradižnikom in olivami

Sestavine: 
1,20 kg govedine, 
200 g mesnate slanine, 
220 g rdeče čebule, 
220 g korenčka, 
450 g paradižnika, 
230 g črnih oliv, 
0,5 dl olivnega olja, 
1 l suhega rdečega vina, 
0,5 dl konjaka, 
sol, 
6 zrn črnega popra, 
1 zeliščni šopek, 
4 stroki česna

Priprava: Slanino narežemo na paličice, meso pa na 
večje koščke, ki jih s to slanino pretaknemo. Korenček 
ostrgamo in narežemo na kolesca, prav tako na kolesca 
narežemo olupljeno čebulo. Česen olupimo. Meso stre-
semo v skledo, dodamo čebulo, korenček, poper, česen 
in zeliščni šopek. Zalijemo z rdečim vinom, pokapljamo 
z olivnim oljem, pokrijemo in mariniramo 24 ur. Nasle-
dnji dan pečico segrejemo na 180 stopinj. Paradižnik 
blanširamo, olupimo, razsemenimo in narežemo na 
večje koščke. Črne olive razkoščičimo. Meso položimo 
v ognjevarno posodo. Prilijemo marinado z vsemi se-
stavinami, dodamo narezan paradižnik in razkoščičene 
olive ter posolimo. Posodo neprodušno zapremo (npr. 
z alufolijo in pokrovko) in približno 4 ure pečemo. Pred 
serviranjem s površine poberemo odvečno maščobo in 
odstranimo zeliščni šopek. Zraven ponudimo poljubno 
krompirjevo prilogo ali testenine in sezonsko solato.

Kulinarični.kotiček. . . . Vir:.internet
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27..Nagradna.križanka

Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami. Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom 
»Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, kjer ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pra-
vilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 30. julija 2010. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo 
ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 26. nagradne križanke v majskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 114 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: LEONARDO DA VINCI.
Izžrebana nagrajenka je gospa Nada Jagodič iz Lekarne. 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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Izpolnite vprašalnik. Dobite ga pri svojem družinskem zdravniku 
ali na www.midva.com, kjer najdete tudi podrobnejše informacije 
o motnji erekcije.

Pokličete lahko tudi Krkino telefonsko številko (080 2 69 2) 
za brezplačno svetovanje specialista urologa.

Vprašalnik za oceno erektilne funkcije 
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