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Uvodnik

Sestavljam sliko današnjega
časa. Okvir predstavljajo predvidljive spremembe, osrednji del pa
napolnjuje vse tisto, česar ne zmoremo napovedati in pri čemer še
znanstveniki tavajo v megli. Zato
je slika precej meglena. Še okvir
ni posebej izrazit, kajti tudi predvidevanja se mnogokrat izkažejo kot
pobožne želje, dogodki pa gredo
svojo pot. Nekje na Islandiji kihne
ognjenik in večina evropskih letal
obtiči na tleh – kriza se poglobi. V
Ameriki se zaradi nesreče na naftni
ploščadi razlije nafta po mehiškem
zalivu - in ceno bomo plačevali tudi mi. V Grčiji so porabljali preveč, sedaj jim
ukinjajo trinajsto in štirinajsto plačo in še kaj. Zato protestirajo. Tudi njim bomo
menda pomagali. Pri nas še ni tako hudo. Dobili smo nekaj novih ministrov,
med njimi tudi ministra za zdravje. In oči so uprte vanj, da reši nakopičene
probleme. Ali pa so pričakovanja nas izvajalcev prevelika?
Vse prevečkrat se v naši družbi namreč čutimo opeharjene. Ko se že sprijaznimo z neko nepravilnostjo (lastninjenje, odpravnine ...) in smo jo po sili razmer
pripravljeni kot skupnost sanirati, se pojavijo neke nove prevare, ki segajo celo
v področje delovanja državnih institucij. In potem nam država skozi dokumente
in zakonodajo razloži, da je zmanjkalo denarja za zdravstvo, in da bo potrebno
znova zategniti pas. To ni nič novega, ostaja le vprašanje, do kdaj bomo kot
izvajalci in kot uporabniki to »razumeli« in od kdaj naprej bo tega razumevanja
konec.
Mi kot bolnišnica smo zavezani poslanstvu in predstavljamo realni del javnega
sektorja, kjer se dnevno zdravi blizu 600 hospitalnih pacientov ter opravimo
dnevno preko 1000 ambulantnih storitev. Ob vseh nepravilnostih v družbi bo
težko najti argumente, s katerimi bi prepričali paciente, da je zanje zmanjkalo
denarja. In obseg dela se bo v prihodnosti le še povečeval, ne glede na dogajanja v primarnem zdravstvu. Zato bodo naši napori usmerjeni predvsem v
optimalno organizacijo dela ter v povečevanje celovite kakovosti, da bi lahko
naredili več in bolje. Ne bomo pa zmanjševali obsega dela, ker bi bilo to v nasprotju s strategijo bolnišnice in v nasprotju s pričakovanji prebivalcev.
Vse to so razlogi, ki nas v letošnjem letu vodijo v uvedbo robotske kirurgije ter
večje naložbe v informatiko. Pričakujem pomemben preskok na področju dviga
kakovosti, ki z novo tehnologijo predstavlja mladim strokovnjakom pomemben
izziv in veliko zavezanost za čim boljšo izkoriščenost te tehnologije. Z boljšo
organizacijo in uporabo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije /
IKT/ pa bomo zagotovili natančnejše podatke o procesu zdravljenja in vzpostavili boljše osnove za stroškovno obvladovanje procesov
Zavedamo se, da prihodnost ni rožnata, a imamo dovolj energije, da sledimo
našim ciljem iz Strateškega razvojnega načrta. Zato bomo svoje prihranke vlagali tako v razvoj in rast bolnišnice, kakor tudi v zaposlene, da bi lahko tudi v
prihodnje nudili našim pacientom najboljše zdravstvene storitve.
Direktor
mag. Marjan Ferjanc
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TO JE SBC

V prizadevanju za strokovni
napredek smo v naši bolnišnici
prišli do prelomnega dogodka
V

prizadevanju za strokovni napredek smo v naši bolnišnici prišli do prelomnega dogodka – uvajamo maloinvazivno robotsko kirurgijo. Usmeritev v maloinvazivno
kirurgijo je bila del vizije in ena od strategij v našem načrtu,
ki jo je predlagal koordinator kirurških strok, prim. Miodrag
Vlaović, dr. med., specialist splošne kirurgije.
Slabi dve leti sta minili, kar je Sandi Poteko, dr. med., specialist urologije, obelodanil idejo o robotski kirurgiji v naši
bolnišnici. Robotska kirurgija s hitrimi koraki napreduje v
vseh razvitih državah, zato je postala izziv tudi za nas. Prinaša številne prednosti, predvsem pa je, kot maloinvazivna
metoda, prijazna bolnikom. Omogoča hitrejšo rehabilitacijo,
manjšo porabo krvnih derivatov, vse več je podatkov o boljših izidih zdravljenja. Ob vseh teh nedvomnih prednostih pa
se zavedamo, da gre za drago aparaturo in tudi sama orodja imajo visoko ceno, zato je odločanje o aparatu spremljala
kar precejšnja skepsa.
Z natančno finančno analizo smo ocenili previden obseg
dela, stroške in prihodke za nekajletno obdobje. Praksa in
izkušnje centrov, ki so uvedli robotsko kirurgijo, namreč kažejo, da število posegov z robotom narašča postopoma. V
prvem letu število robotsko asistiranih operacij ne preseže
številke 100, v naslednjem letu pa dosegajo 200-250 posegov letno. Analiza je pokazala, da je naša priznana cena za
poseg nekoliko nižja, kot so vsi z robotom povezani stroški.
Za pokrivanje razlike načrtujemo vrsto dejavnosti, ki jih vodi
direktor, mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl ekon. s sodelavci.
Na strokovni ravni smo o robotski kirurgiji veliko razpravljali.
Leta 2009 smo na strokovnem svetu idejo predstavili in jo
načelno podprli, vendar je bilo tedaj vse še dokaj oddaljeno,
zato na to temo ni bilo kakšne večje razprave. Konec leta
smo na Strokovnem svetu ponovno obravnavali možnost
postavitve robotsko asistirane kirurgije in to mnenje je bilo
podlaga za odločitev o nakupu aparature. Kljub pozitivnemu
mnenju so bili izpostavljeni številni pomisleki, povezani z
operacijskim prostorom, večnim pomanjkanjem anestezistov, anestezijskih tehnikov in instrumentark. Z reorganzacijo dela v operacijskih dvoranah smo zmanjšali prostorsko
stisko, zahvaljujoč razumevanju pomena nove metode pa
smo našli tudi soglasje pri kadrovskih vprašanjih. Dvom je
bil izražen tudi glede naših marketinških sposobnosti in iz-

kušenj, vendar lahko pritrdim, da je bilo na tem področju v
zadnjih mesecih storjenega veliko dela, zato sem prepričana, da bo tudi ta segment uspešen.
V začetku bo asistirana robotska kirurgija uvedena na področju urologije, kjer je bil izražen temeljni interes. Z veseljem ugotavljam, da se je odločil za sodelovanje z našimi
zdravniki prim. Vodopija, največja strokovna avtoriteta na
področju urologije. Celotna ekipa je bila poleg drugih usposabljanj tudi na treningu v Strassburgu: Nado Vodopija, dr.
med., Sandi Poteko, dr. med., mag. Igor Černi, dr. med.,
mag. Klemen Jagodič, dr. med. in instrumentarke Zdenka
Filipič, vms, Jana Petelinšek, dipl. m. s., Jana Petelinšek,
dipl. m. s., Marjanca Knafeljc, dipl. m. s. Samo metodo uvajamo v naši bolnišnici v skladu s standardi, ji jih zahtevata
proizvajalec in stroka.
Robotska kirurgija je uspešna tudi na področju ginekologije, abdominalne in žilne kirurgije, kar daje odlične razvojne
možnosti tudi na teh področjih. Ob tem želim poudariti, da
je poleg sodobne tehnologije pomembna tudi skrb za rast
in razvoj osebja ter spodbudnih medsebojnih odnosov, ki
zagotavljajo kakovostno timsko delo in celovit kakovostni
napredek.
Robotski kirurgiji želim uspešno pot v naši bolnišnici.
Prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med.
strokovna direktorica
Navodila avtorjem, piscem v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@guest.
arnes.si . Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektronski obliki (na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo
strokovne in akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na koncu 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 21. junija
2010.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Robotska kirurgija
R

obotska kirurgija je uporaba robota
pri operativnem zdravljenju. Beseda robot izhaja iz češke besede rabota,
kar pomeni delati. Zaradi nepopolnosti
človeških čutil in utrudljivosti človeških
gibal je lahko robot tudi v medicini v
veliko pomoč. Načrte za prvega robota
je izdelal italijanski izumitelj, umetnik
in arhitekt Leonardo da Vinci (14521519). Zaradi tega so robota, ki se
uporablja pri operativnem zdravljenju,
poimenovali robot da Vinci.

tov je več vrst, večinoma prijemalke, šivalniki in škarje. Operater s posebnimi
vodili na kirurški konzoli vodi gibanje in
delovanje inštrumentov, ki so pritrjeni
na robotski stolp. Slika, ki jo vidi operater v kirurški konzoli, je tridimenzionalna in desetkrat povečana. Vgrajen je
tudi filter, ki odpravi tremor rok, tako da
je gibanje inštrumentov natančnejše.
Te lastnosti robota da Vinci omogočajo
natančnejšo izvedbo kirurškega posega. Do leta 2003 so izdelovali robota
da Vinci s tremi rokami. Od leta 2003
Robota da Vinci je razvila družba Intui- dalje ima na robotskem stolpu štiri detive Surgical, Inc. iz Kalifornije, ZDA, ki lovne roke, kar še olajša delo kirurga.
je še vedno edini proizvajalec robota za Najsodobnejši sistem se imenuje robot
uporabo pri operativnem zdravljenju.
da Vinci S HD. Na tri roke so pritrjeni
Prvi prototip so izdelali v sodelovanju
z ameriško vojsko leta 1980. V medicini je bil prvi poseg z robotom da Vinci
opravljen leta 1999. Kmalu so ugotovili, da robot da Vinci omogoča izvedbo
zapletenih operativnih posegov, saj
združuje prednosti laparoskopskega in
klasičnega načina operiranja.
Lahko rečemo, da robot da Vinci omogoča izvedbo »odprtega« operativnega
posega v obliki minimalno invazivne
kirurgije. Zaradi velike uporabnosti so
sistem še izpopolnili.
Sistem robota da Vinci sestavljajo: kirurška konzola, robotski stolp, stolp za
prenos slike in inštrumenti. Inštrumen-
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inštrumenti, na četrto pa kamera. Vse
štiri roke vodi operater s kirurško konzolo. Ob bolniku sta med posegom še
asistent in inštrumentarka. Za izvedbo
vseh večjih operativnih posegov sta
potrebna le dva kirurga, in ne trije kot
pri laparoskopskih in klasičnih operativnih posegih.
Ob koncu leta 2008 je v svetu delovalo 1135 robotov da Vinci v 33 državah
sveta. V prvih šestih mesecih leta 2009
je bilo na novo instaliranih 107 robotov.
Število robotov se je od leta 2006 do
leta 2008 podvojilo. Ocenjujejo, da je
upravičen 1 robot na milijon prebivalcev.

Splošna bolnišnica Celje
-

žilni kirurgiji,
torakalni kirurgiji,
kardiovaskularni kirurgiji,
ginekologiji,
ORL.

Trenutno se robotska kirurgija največ
uporablja v urologiji in ginekologiji. Rak
prostate je postal najpogostejše maligno obolenje v razvitem svetu. Zaradi
dobre diagnostike je pri vedno večjem
številu moških obolenje ugotovljeno v
zgodnjem stadiju. Najboljši način zdravljenja je radikalna odstranitev prostate, ki je velik kirurški poseg. S pomočjo
robota da Vinci je odstranitev prostate
Število delujočih robotov da Vinci ob Češka 7,
lažja za bolnika in operaterja. V ZDA 80
koncu leta 2008:
ZDA 827.
% radikalnih odstranitev prostate opraItalija 34,
vijo z robotsko kirurgijo. Tudi v Evropi
Belgija 21,
Robot da Vinci se lahko uporablja na
čedalje več teh posegov opravijo robotFrancija 21,
naslednjih področjih:
sko. Robotska kirurgija torej zavzema
Švica 12,
urologiji,
vedno bolj pomembno mesto v operaŠvedska 10,
abdominalni kirurgiji,
tivnem zdravljenju bolnikov z rakavimi
obolenji.
Uporaba robota da Vinci za bolnika
omogoča operativni poseg z:
- manj bolečin,
- manj transfuzij,
- manj zapletov,
- manj brazgotin,
- kratko ležalno dobo,
- hitrejšim okrevanjem,
- hitro vrnitvijo v normalno aktivnost,
- boljšimi ali vsaj enakimi rezultati
zdravljenja.
V primerjavi s klasičnimi in laparoskopskimi operativnimi posegi je robotska
kirurgija dražja. Medicina se trajno razvija in vsi sodobnejši načini zdravljenja
zahtevajo višja finančna sredstva. V
onkologiji so sodobna radioterapija in
novi kemoterapevtiki prav tako čedalje dražji. Torej so bolniki, predvsem
tisti z ozdravljivim rakavim obolenjem,
upravičeni do sodobnega kirurškega
zdravljenja, ki jih ozdravi s čim manj
stranskimi učinki. Takšno zdravljenje
omogoča robotska kirurgija, ki je tu in
bo ostala.
Čas je, da tudi mi bolnikom omogočimo
dosegljivost najsodobnejšega načina
kirurškega zdravljenja.
Sandi Poteko, dr. med.
Urološki oddelek
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Rak prostate

S

podaljševanjem življenjske dobe in uspešnim zdravljenjem kroničnih obolenj se veča verjetnost za nastanek
rakavih obolenj. Rak prostate je tako postal najpogosteje
ugotovljen rak pri moških tudi v Sloveniji. Iz agresivnega
obolenja postopno prehaja v kronično bolezen starejših
moških. Zaradi napredka v diagnostiki in zdravljenju raka
prostate se zmanjšuje tudi umrljivost zaradi te bolezni.
Prostata je moška spolna žleza, ki leži pod mehurjem in
obdaja sečnico. Moški se začno zavedati svoje prostate
takrat, ko jim prične povzročati težave. V srednjem življenjskem obdobju je najpogostejše vnetje prostate. Po 50. letu
starosti se pogosto razvijeta benigna hiperplazija prostate,
ki je nerakavo povečanje, in rak prostate. V Evropski uniji
letno oboli za rakom prostate 78,9/100.000 moških in umre
30,6/100.000 moških. V Sloveniji pričakujemo, da bo v letošnjem letu na novo ugotovljen rak prostate pri več kot 1000
moških.
Dejavniki tveganja za nastanek raka prostate so dednost,
starost, rasa in hrana. Najpogosteje za rakom prostate obolevajo ameriški črnci. Dokazano je, da uživanje hrane s čim
manj živalskih maščob in veliko zelenjave zmanjša verjetnost za nastanek bolezni.
Rak prostate večinoma raste počasi. Najprej je v prostati v speči (latentni) obliki in ne povzroča težav. Po več letih preraste v klinično obliko, ki povzroča težave. To vrsto
raka prostate lahko ugotovimo s preiskavami in zdravimo.
Preden se odločimo za način zdravljenja, moramo ugotoviti razširjenost raka (staging). Z dodatnimi diagnostičnimi
preiskavami, kot so ultrazvok, računalniška tomografija,
scintigram skeleta in analiza krvi, se oceni razširjenost. Z
dobljenimi rezultati ocenimo razširjenost raka prostate s
TNM- klasifikacijo.
• Omejeni rak (T1 in T2) je rak prostate, pri katerem je
bolezen omejena na prostato.
• Lokalno napredovali rak, T3, je rak prostate, pri katerem
je bolezen že razširjena skozi ovojnico ali v semenske
mešičke (vezikule).
• Napredovali rak, T4, je rak prostate, ki že vrašča v druge
organe (sečni mehur, črevesje, mišice male medenice).
Kadar osebni zdravnik pomisli na raka prostate, bolnika
napoti k urologu, ki opravi potrebno diagnostiko. Nujna je
določitev vrednosti PSA, ki je tumorski označevalec in ga
tvorijo žlezne celice prostate. Če je vrednost PSA povišana,
lahko domnevamo, da gre za raka prostate. Svetujemo tudi
določitev vrednosti PSA enkrat letno pri moških, starejših od
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50 let. S pravočasnim odkritjem raka so boljše tudi možnosti
zdravljenja.
Odločitev o načinu zdravljenja zahteva natančno oceno bolezni in stanja bolnika. Poznati moramo razširjenost raka
(staging) in histološko obliko (grading). Na odločitev vplivajo tudi starost bolnika, morebitne dodatne bolezni, splošno
stanje, želje bolnika in ocena možnih neželenih učinkov
zdravljenja. Izbor zdravljenja raka prostate je širok. Izbiramo lahko med operativno odstranitvijo prostate, obsevanjem, hormonskim zdravljenjem, kemoterapijo in pozornim
opazovanjem raka prostate. Odločiti se moramo za zdravljenje, ki bo za bolnika najbolj učinkovito, ne bo vplivalo
na kakovost življenja in bo imelo najmanj možnih neželenih
učinkov.
Najpogostejši način zdravljenja je kirurška odstranitev prostate. Opravimo jo pri bolnikih z omejenim rakom (T1, T2) in
pričakovano življenjsko dobo vsaj 10 let. Pri mlajših bolnikih
se lahko odločimo za odstranitev prostate in bezgavk tudi
pri lokalno napredovalem raku (T3). V tem primeru moramo bolnika seznaniti tudi z možnostjo dodatnega zdravljenja z obsevanjem in hormonskimi zdravili. Bolnike, pri
katerih je pričakovana življenjska doba krajša od 10 let ali
imajo dodatne bolezni, zdravimo z obsevanjem prostate in
hormonskimi zdravili. Hormonsko zdravljenje je osnovni
način zdravljenja bolnikov z napredovalim rakom prostate
(T4). Pri starejših bolnikih lahko omejeni rak prostate samo
pozorno opazujemo in se odločimo za aktivno zdravljenje
šele, če bi bolezen napredovala.
Rak prostate je pogosto obolenje in ga lahko uspešno zdravimo, če je ugotovljen pravočasno. Moškim, starejšim od
50 let, svetujemo redne preglede prostate, tudi če nimajo
težav z njo. Določitev vrednosti PSA je najpomembnejša v
diagnostiki raka prostate. Če bolezen odkrijemo zgodaj, je
ozdravljiva. O raku prostate se posvetujte z osebnim zdravnikom, ki vas bo po potrebi napotil na pregled k urologu.
Ali veste:
• moški brez težav ima lahko raka prostate,
• moški z normalno vrednostjo PSA ima lahko raka prostate,
• težave pri uriniranju še ne pomenijo, da ima moški raka
prostate,
• povišana vrednost PSA še ne pomeni, da ima moški
raka prostate.
Sandi Poteko, dr. med.
Urološki oddelek
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40. obletnica prvega urološkega
oddelka v Sloveniji – v bolnišnici Celje

V

soboto, 27. 3. 2010, je Urološki oddelek praznoval 40.
obletnico ustanovitve samostojnega oddelka, ki je bil
prvi samostojni urološki oddelek v Sloveniji. Ob tej priložnosti smo organizirali srečanje v Rimskih Toplicah. Sodelovali
so tako slovenski urologi, kakor tudi urologi iz Hrvaške in
uslužbenci Urološkega oddelka.
V strokovnem delu je bil vabljen tudi predavatelj z Danske, Peter Iversen, ki je govoril o zgodnjem odkrivanju
karcinoma prostate. Predavatelj Bojan Štrus je imel predavanje o erektilni disfunkciji
po radikalni prostatektomiji.
Istočasno smo obeležili tudi
obletnici prve dialize in prve
transplantacije v Sloveniji, ki
40 let delovanja je oddelek sta bili ravno tako pred 40 leti.
obeležil s strokovnim sre- Samostojni urološki oddelek v
SB Celje je 1. 1. 1970 ustanočanjem
vil prim. doc. Zvonimir Šusteršič. Doc. Šusteršič je leta 1948 prišel v Celje kot predstojnik
kirurškega oddelka in ravnatelj bolnišnice. Uvedel je sodobno kirurgijo, in sicer tako na torakoabdominalnem področju
kot tudi pri poškodbah, v ortopediji, plastični in otroški kirurgiji, hkrati pa tudi fizioterapijo in intenzivno terapijo. Z njegovim prihodom je bilo uvedeno dežurstvo. Urološki odsek je
bil takrat v starem delu bolnišnice, v tako imenovani »Stari
hiši«, kjer je »verter Janez« skrbel za 30 hiralcev s katetri.
Leta 1965 je doc. Šusteršič opravil izpit iz urologije in postal predstojnik urološkega odseka v sklopu kirurških. Takoj je naraslo število ambulantnih pregledov. Delovali sta
dve urološki ambulanti dopoldne in dve popoldne. Naraslo
je tudi število odprtih uroloških operacij, saj smo imeli na
voljo dva operativna dneva v tednu. Izpopolnila se je RTG
diagnostika (aortografije), leta 1967 pa je bila uvedena retropubična prostatektomija po Millinu.
Zaradi specifičnega dela v
urološki ambulanti,
endoskopske in
urodinamske
diagnostike,
uvedbe velikih
operativnih posegov (anomalije, karcinomi
ledvic, mehurja), samostojne
specializacije
Peter Iversen z Danske

iz urologije in samostojne Urološke sekcije je bil 1. 1. 1970
ustanovljen prvi samostojni urološki oddelek v Sloveniji, in
sicer v Celju.
Prelomno v razvoju Urološkega oddelka je bilo leto 1973,
ko je prim. Milan Žuntar uvedel transuretralno resekcijo prostate. Prim. Žuntar je bil od leta 1977 do 2003 predstojnik
Urološkega oddelka in ga je umestil med vodilne oddelke v
bivši Jugoslaviji, saj je poleg vseh ostalih posegov, ki so jih
na oddelku že opravljali, uvedel še radikalno cistektomijo,
prostatektomijo, transrektalni UZ prostate in biopsijo, protiinkontinentne posege in operacije na uretri.
Specializacijo na Urološkem oddelku so od leta 1972 do
2008 nastopili: prim Karel Kisner, prim. mag. Igor Bizjak,
Marko Erklavec, mag. Štefan Tisel, Sandi Poteko, mag.
Klemen Jagodič, Ljubo Breskvar in Rok Rodič.
Tako je bilo leta 2008 na Urološkem oddelku 6 specialistov,
en specializant, 10 diplomiranih medicinskih sester, 19 srednjih medicinskih sester oz. tehnikov, 3 administratorke in
dve bolniški strežnici, skupaj 37 zaposlenih.

Oddelek ima 34 postelj in 4 postelje na oddelku za otroško
kirurgijo.
Leta 2008 smo opravili skoraj 15 000 ambulantnih pregledov, 1/3 ambulantnih točk kirurških ambulant, več kot 700
odprtih operativnih posegov in skoraj 600 endoskopskih
posegov.
Nadaljujemo z delom naših predhodnikov, uvajamo nove
tehnologije v urologiji, kot je robotska kirurgija. Trudimo se
za skrajšanje čakalnih dob. Naša želja je, da bi dobil urološki oddelek ustrezne prostore, kot jih imajo ostali kirurški
oddelki v SB Celje, in po možnosti, da postanemo tudi klinični oddelek.
Ambulantnih pregledov je bilo leta 1965 le 1147, leta 2008
pa že 14 648; operacij 180 leta 1965, leta 2008 pa že 1253.
Številke povedo veliko, kažejo se v praksi in v delu. Upamo,
da bo nadaljnji vzpon enak, če ne še hitrejši.
Prim. asist. mag. Igor Bizjak, dr. med.
Urološki oddelek
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1000 mest, 1000 življenj –
Življenje v mestih šteje
L

eta 2007 je v urbanih naseljih živelo 50 % svetovne populacije. Po projekcijah naj bi se do leta 2030 ta delež
povečal na 60 % in do leta 2050 na kar 70 %. Danes v
mestih že živi več kot 3 milijarde ljudi. Zaradi vpliva na tako
velik del populacije se zadnja leta povečuje pomen dejavnikov, ki v urbanih naseljih vplivajo na zdravje ljudi.

Izzivi, ki jih pred sodobno družbo – posameznika, civilne
družbe, lokalne skupnosti in državo postavlja urbano okolje,
so naslednji:
• Urbano okolje praviloma zmanjša telesno dejavnost
(prenaseljenost, motoriziranost, onesnažen zrak, pomanjkanje javnih in športnih površin).

Učinki urbanizacije na zdravje ljudi so lahko tako pozitivni
kot negativni, njihove posledice pa se kažejo tudi v obolevnosti in umrljivosti zaradi kroničnih nenalezljivih boleznih,
duševnih motenj, nasilja, prometnih nesreč in nalezljivih
bolezni, kakršni sta med drugim HIV/AIDS in tuberkuloza.

Kako se sedi pravilno in kako ne

Osrednje prizorišče prireditve je bilo v središču mesta
S spodbujanjem zdravega načina življenja in drugimi ukrepi
lahko negativne učinke urbanizacije na zdravje ljudi zmanjšamo. Uveljavljanje ustreznih stanovanjskih standardov,
preskrba s pitno vodo, urejena kanalizacija, ustrezni predpisi glede varnosti hrane neposredno zmanjšujejo tveganja
za zdravje. Posredno pa nanj lahko vplivajo dobro zasnovan aktivni transport, območja, namenjena telesni aktivnosti
oziroma celovita urejenost mesta, ki zagotavlja lahko dostopnost in prijaznost do vseh starostnih skupin.

Naši stojnici sta bili pred stavbo MO Celje
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• V urbanih naseljih se praviloma poveča uživanje nezdrave hrane (energijsko koncentrirana, prehransko
manjvredna hrana z velikim deležem maščob, sladkorja
in soli).
• Uporaba tobačnih izdelkov je pogosto večja, kot je na
podeželju, zaradi večje dostopnosti tobačnih izdelkov in
marketinških aktivnosti tobačne industrije.

Pravilna drža telesa in telesna vadba sta pomembni v vseh
starostnih obdobjih

Splošna bolnišnica Celje
• Promet pomembno vpliva na zdravje
v urbanih naseljih zaradi prometnih
nesreč, onesnaževanja zraka, hrupa, spodbujanja telesne nedejavnosti in podnebnih sprememb.
• Pogostost in intenzivnost nasilja sta
tesno povezani z ekonomskimi in
socialnimi neenakostmi.
Danes je nosilec promocije urbanega
zdravja v Sloveniji Slovenska mreža
zdravih mest, ki je izšla iz evropskega
projekta »Zdravo mesto«. Celje se je
temu projektu, ki ga je sprožila Svetovna zdravstvena organizacija, priključilo
leta 1989, letos pa je bilo izbrano za
prizorišče osrednje slovenske prireditve
ob svetovnem dnevu zdravja. Ta se je
zgodila 7. aprila, na svetovni dan zdravja, pod sloganom »1.000 mest, 1.000
življenj«. Njena tematika je bila posvečena zdravemu življenjskemu slogu, v
množico prireditev pa vključena vrsta
tistih, ki so tako ali drugače povezani s
skrbjo za zdravje.

Najbolj neobremenjeni in navdušeni nad možnostjo preizkusa postopkov oživljanja na lutki so bili najmlajši
s katerimi si lahko pomagamo pri odpravljanju posledic dolgotrajnega sedenja
in nepravilne drže. Vsi trije so z zanimivo razlago in predstavitvijo uspeli pridobiti zanimanje prisotnih in jim prenesti vsebine, ki bodo vplivale na njihovo zdravje
in morda kdaj tudi na življenje katerega izmed nas.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Marsikoga misel na uporabo avtomatskega defibrilatorja prestraši
Med sodelujočimi se je pred Mestno
občino Celje z drobcem svoje dejavnosti predstavila tudi naša bolnišnica.
Na prvem predstavitvenem prostoru je
Jože Čuješ vsem zainteresiranim na lutki predstavljal prvo pomoč in postopek
oživljanja z avtomatskim defibrilatorjem.
Vse slišano in prikazano so nato lahko
poizkusili tudi sami. Na drugem predstavitvenem prostoru pa sta fizioterapevtki
Majda Zupanc in Nataša Vodeb zbranim
govorili o pravilni drži, sedenju in vajah,
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ABC POSLOVANJA SBC

Nova pogodba z ZZZS v
znamenju gospodarske recesije

G

lavnino prihodka SB Celje predstavljajo prihodki, ki jih pridobimo
na osnovi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Pogodba
z ZZZS se sklepa vsako leto na novo in
načeloma velja od aprila tekočega leta
do konca marca naslednjega. Osnova
za sklepanje pogodbe z ZZZS je na
novo sprejeti Splošni dogovor. Splošni
dogovor za leto 2010 je bil sprejet 25.
3. 2010 in glede na to so se v aprilu
pričele aktivnosti za sklenitev nove pogodbe z ZZZS.
Sestavni deli pogodbe z ZZZS so program obsega dela, vrednost tega programa, čakalne dobe in ordinacijski
časi ambulant. Nova pogodba prinaša
spremembe v okviru programa obsega
dela. Glede na t. i. varčevalne ukrepe
se v letu 2010 zmanjšuje obseg programa akutne obravnave, za vrednost
tega programa pa se povečuje obseg
specialistične ambulantne dejavnosti.
Gre za t. i. prestrukturiranje programov,
s katerim naj bi dosegli, da bi bili pacienti obravnavani na cenejši, ambulantni način.
Znižanje cen zdravstvenih storitev
ZZZS načrtuje tudi v letu 2010 doseči s
t. i. nacionalnimi razpisi. Nacionalni razpisi so bili prvič uvedeni že v letu 2009,
potekajo pa na način, da se bolnišnicam s pogodbo z ZZZS odvzamejo določeni programi, za le-te pa se izvede
razpis. Na razpisu imajo bolnišnice možnost pridobiti programe nazaj, lahko
pridobijo tudi večji obseg programa, če
zanj kandidirajo, lahko pa tudi manjši
ali pa se program v celoti prerazporedi
k nekemu drugemu izvajalcu. Prednost pri pridobitvi programov imajo tisti
izvajalci, ki zanje ponudijo nižje cene.
Seveda je namen teh razpisov, da se
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čim več programa razporedi k tistim izvajalcem, ki ponudijo najnižje cene. V
letu 2010 bo izveden nacionalni razpis
za naslednje programe: endoproteza
kolka in kolena, artroskopije, operacije sive mrene, operacije kil in žolčnih
kamnov, operacije krčnih žil, operacije
karpalnega kanala, odstranitev osteosintetskega materiala, lažji posegi na
ženskem reproduktivnem sistemu.
Dodatno problematiko v novi pogodbi
z ZZZS za SB Celje zopet predstavlja
precenjenost programa akutne obravnave, saj je cena akutne obravnave v
SB Celje višja od povprečne slovenske. Za razliko do povprečne slovenske cene je potrebno v novi pogodbi
predvideti večji obseg dela pri programu akutne obravnave. Glede na skupno precenjenost akutne obravnave v
SB Celje v vrednosti cca 470.000 eur
je potrebno opraviti 297 primerov več
kakor v prejšnji pogodbi. To pomeni, da
je potrebno za enak obseg finančnih
sredstev opraviti večji obseg dela.
Nova pogodba z ZZZS načeloma povečuje obseg programa ob istih finančnih
sredstvih, del programa pa jemlje in ga
daje na nacionalne razpise. Načeloma

je te programe možno pridobiti nazaj, je
pa vprašanje, po kakšni ceni. Glede na
to lahko sklepamo, da je nova pogodba
neugodna kljub temu, da so varčevalni
ukrepi ZZZS-ja iz leta 2010 vključeni le
deloma. Pri tem je potrebno upoštevati,
da nova pogodba z ZZZS vključuje tudi
vsa znižanja finančnih sredstev (za cca
7 %), ki so bila zaradi gospodarske recesije uveljavljena že v letu 2009.
Glede na predvideni finančni primanjkljaj v zdravstveni blagajni v letu 2010
in 2011 pa ZZZS načrtuje nadaljnje
zmanjševanje finančnih sredstev bolnišnicam, kar bo uveljavil sprejem Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 2010.
Sprejem tega aneksa bo pomenil spremembo v pogodbi ZZZS za leto 2010,
ki je trenutno v pripravi na osnovi sprejetega Splošnega dogovora za 2010.
Na katerih segmentih je predvideno
nadaljnje zmanjšanje obsega finančnih
sredstev, in kaj bo to pomenilo za pogodbo SB Celje z ZZZS-jem, bo jasno
po sprejetju Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 2010.
Irena Andrenšek-Ferkolj,
univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

ŠALA
Poštenost
Na radijsko postajo med oddajo »v živo« nekdo pokliče.
Poslušalec: »Dober dan, tukaj Tone iz Ljubljane.«
Voditelj: »Pozdravljeni, Tone, kaj bo dobrega?«
Poslušalec: »Danes zjutraj sem v Argentinskem parku našel denarnico s precej
denarja in vsemi dokumenti.«
Voditelj: »Koliko pa je denarja?«
Poslušalec: »Malo čez deset tisoč evrov in kartice.«
Voditelj: »A se da iz dokumentov razbrati, kdo je lastnik?«
Poslušalec: »Ja, to je neki Janez Novak.«
Voditelj: »In kako lahko gospod Novak pride do vas?«
Poslušalec: »Saj ne kličem zaradi tega. Zavrtite gospodu kakšno dobro glasbo!«

Splošna bolnišnica Celje

Vsaka odločitev  na delovnem
mestu ima finančne posledice –
zato razmišljajmo!

S

plošna bolnišnica Celje je v prvem trimesečju
letošnjega leta poslovala z izgubo. Problem pri tem
je, da je neuravnotežen rezultat posledica nedoseganja
načrtovanih prihodkov (realizacije programa dela) ob
istočasnem preseganju načrtovanih odhodkov. Rešitev za
obvladovanje nastale situacije je torej potrebno iskati v
obeh smereh:
- povečevanju učinkovitosti pri delu in s tem
doseganju zastavljenega programa dela,
- obvladovanju stroškov.
Glede na visoko izobrazbeno strukturo zaposlenih imamo
v bolnišnici močan intelektualni kapital, ki je sposoben
poiskati in izvesti ustrezne rešitve kot odziv na nastale
razmere. Nujno je, da vodje organizacijskih enot, nosilci
timov, kot tudi vsi zaposleni takoj intenziviramo iskanje
ustreznih kombinacij materialov, storitev, izkoriščenosti
opreme in prostorov ter organizacijskih prijemov, ki nam
bodo omogočali optimalne rezultate. Nenehno prilagajanje
nastalim razmeram je nujno potrebno, da lahko ostanemo
zaupanja vredna bolnišnica.
Prav je, da pri svojem delu poznamo tudi okvirne
cene materialov in storitev ter osnovnih sredstev, ki jih
uporabljamo, saj si le na takšen način lahko ustvarjamo
celostno podobo o vrednostnem delu naših opravljenih
storitev. Še bolj prav pa je, da opravljeno delo znamo
popolno in pravilno tudi zaračunati našemu plačniku, kar
nam včasih dela težave.
Kot osnova za razmišljanje o poslovanju v bolnišnicah
v letošnjem finančno težavnem letu morda še naslednji
podatek: povprečna plača v R Sloveniji v mesecu decembru
2009 je bila 1.488,19 € bruto I (neto 957,14 €). Da se
povprečnemu delavcu lahko plača izplača, je treba rezultate
njegovega dela (izdelke ali storitve) prodati na globalnem
konkurenčnem trgu Slovenije, Evrope ali drugih svetovnih
trgih in zanje tudi dobiti plačilo.
Prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se zbirajo na
ZZZS, so od povprečne slovenske plače obračunani v
naslednji višini mesečno:

Prispevki za zdravstveno
zavarovanje od 1.488,19 €:

Znesek prispevka

Delojemalec = 6,36 %

94,65 €

Delodajalec = 6,56 %

97,63€

Skupaj prispevki za
zdravstveno zavarovanje =
12,92 %

192,28 €

Podatek je zgovoren sam po sebi, vsak posameznik pa naj
si s svojega zornega kota ustvari sliko o finančnih sredstvih,
ki se prelivajo v zdravstvu. Podatek 192,28 € (ki je pri nas vir
prihodka) lahko uporabljamo tudi za preproste primerjave
z marsičim na odhodkovni strani, npr. ceno kartuše za
tiskalnik, ceno laboratorijske preiskave, ceno materiala za
enkratno uporabo, vrednostjo materiala, ki mu je potekel rok
uporabe, stroškom vzdrževanja aparature itd. (primerjave
so izbrane naključno, morda si tudi sami poiščete konkretne
primerjave s svojega področja dela!).
Glede na trenutno finančno situacijo v SBC bo potrebno
racionalizacijske ukrepe, ki se že izvajajo, v prihodnjem
obdobju še nadgraditi in oz. še bolj dosledno izvajati.
Prihajamo v obdobje, ko si moramo vedno znova in
znova postavljati vprašanja, ali lahko stvari opravimo na
racionalnejši način.
Vsi se zavedamo, da je v zdravstvu varnost pacientov na
prvem mestu in tako je tudi prav. Ko govorimo o varnosti
pacientov, pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da lahko
varnost pacientom nudi le bolnišnica, ki ohranja svojo
finančno varnost. Finančna varnost bolnišnice omogoča
tudi finančno varnost zaposlenih v bolnišnici. Morda je v
teh mislih potrebno iskati navdih o smiselnosti racionalnega
delovanja v našem delovnem okolju, za katerega si želimo,
da nam dolgotrajno omogoča naš strokovni razvoj in
zadovoljstvo pri delu.
Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
Sektor za finance in računovodstvo
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Vpliv makroekonomskih
smernic na zaposlovanje novih
sodelavcev in obvladovanje
stroškov dela

K

ot je že znano dejstvo, največji strošek bolnišnice predstavlja masa plač, ki jo mesečno zasluži preko 1700
sodelavcev Splošne bolnišnice Celje. Letos se je recesija,
ki so jo lani občutili v gospodarstvu, premaknila še v javni
sektor, kar občutimo tudi v naši ustanovi. Makroekonomske smernice, ki smo jih prejeli od Ministrstva za zdravje, in
smo jih dolžni upoštevati, nam narekujejo znižanje števila
zaposlenih za 1 %. To predvidoma pomeni zmanjšanje števil zaposlenih s 1713 delavcev iz delovnih ur s konca leta
2009, na število 1695 delavcev iz delovnih ur. Prav tako
moramo za zagotavljanje vzdržnega finančnega stanja v
bolnišnici izvajati vrsto ukrepov, ki nam zaposlenim niso vedno najljubši. Poleg zniževanja in obvladovanja načrtovanih
stroškov materiala in storitev ter doseganja načrtovane rasti
in prihodkov na trgu moramo obvladovati tudi načrtovane
stroške dela.
Dnevno prihaja z raznih oddelkov in služb veliko predlogov
oz. želja po zaposlitvi novih sodelavcev, bodisi za nadomeščanje, bodisi za dodatne zaposlitve zaradi programov
oz. povečanega obsega dela. Zavedati se moramo, da je
situacija izredno resna, in da mora vsak od nas v svoji organizacijski enoti in na svojem delovnem mestu poskrbeti za
ŠALA
Bill Gates je umrl in ......
Umre Bill Gates. Pride pred Sv. Petra in ta mu reče:
Sv.: »Bili, ti pa nisi imel Bogu najbolj zglednega življenja.
Imaš možnost, da si izbereš, ali greš v pekel ali v nebesa.«
Bill: »Ali si lahko še prej malce pogledam?«
Sv.: »Seveda, nato pa se vrni sem.«
In gre Bill najprej v pekel... Tam so ful dobre mrhe, da dol
padeš... pijača... hrana... žur skratka... Po določenem času
pa reče, da gre pogledat še v nebesa. Pride v nebesa... Tam
ljudje samo sedijo, nič ne počnejo... skratka dolgčas... Pa
pride mimo Sv. Peter in reče: »Bili... si se že odločil?«
Bill: »Ja... grem jaz kar v pekel... večji žur kot kle gor!«
In gre nazaj v pekel ... Komaj stopi skozi vrata, ga že vklenejo in ga vržejo na vroče olje.... sama vročina... skratka tipično
peklensko... Pa kliče Bill Sv. Petra: »Ja kaj zdaj to pomeni!?
Prej bejbe, hrana, pijača, žur... zdaj pa te tegobe in mučenja... kaj se sploh dogaja ?!«
Sv. Peter pa reče: »Tisto prej je bil DEMO!«
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optimalno opravljanje dela, skrbnost pri porabi materiala in
ustrezen odnos do iskanja rešitev ter uvajanja organizacijskih sprememb.
Glavni ukrepi na področju obvladovanja stroškov dela, ki
smo jih zastavili za obvladovanje nastale situacije, so naslednji:
 omejevanje dodatnega zaposlovanja in nenadomeščanje osebja na področjih, kjer to ni nujno potrebno,
 optimiranje delovnega časa oz. zniževanje števila
opravljenih delovnih ur,
 omejitev pogodbenega dela z zunanjimi sodelavci,
 racionalizacija dela operacijskih dvoran,
 obvladovanje stroškov izobraževanja,
 izboljševanje uspešnosti in učinkovitosti procesov
zdravstvene obravnave pacienta.
Dejstvo, s katerim se soočamo je, da je bolnišnica v
prvem trimesečju poslovala z izgubo, in da je nujno
potrebno sodelovanje vseh poklicnih skupin za iskanje pravih rešitev za prebroditev neugodnega obdobja.
Vsak sodelavec lahko sam na svojem delovnem mestu
najbolje pripomore k racionalnemu vedenju in s tem
doda svoj prispevek k reševanju nastale situacije.
Potreben je pozitiven pristop, kajti odgovornost, ki jo nosimo do davkoplačevalcev in bolnikov, ki jih zdravimo, je zelo
velika. Na eni strani moramo znižati stroške, na drugi pa
zagotavljati ustrezno skrb za bolnika. Sami pa smo tisti, ki
lahko na svojem delovnem mestu najbolje ocenimo, kaj je
potrebno in kaj ne, ter iščemo rešitve, ki so mogoče v danih
situacijah. Problem, ki obstaja, je resen, zato je prav, da se
o njem pogovarjamo, razmišljamo in podajamo predloge,
ki bi bili za bolnišnico najboljši. Le s sodelovanjem vseh
sodelavcev bomo lahko »naredili« bolnišnico boljšo, in
kar je v tem trenutku najbolj pomembno - varčnejšo.
Uroš Stropnik, univ. dipl. org.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Splošna bolnišnica Celje

Modul 'Elektronsko naročanje in
evidentiranje podatkov o malih
posegih v  SB Celje' deluje v
BIRPIS21
P

o uspešno zaključenem projektu E-rojstva smo
pretekli mesec izvedli zaključne aktivnosti pri projektu
'Elektronsko naročanje in evidentiranje podatkov o
malih posegih v SB Celje'. Ožja delovna skupina (R.
Kandare, S. Sedovšek, B. Andrenšek, S. Arnšek, I. Žilavec,
R. Kampoš, M. Vodenik, V. Prijatelj, F. Vindišar, N. Škrabl
Močnik, M. Ibrič) je v zadnjih mesecih vložila dodatne napore
za izdelavo modela procesa, dopolnitev informacijske
podpore (modul v BIRPIS21) in uvedbo sistema v klinično
okolje.
Pripravljenost zaposlenih na posameznih organizacijskih
enotah za uvedbo in uporabo tega modula je še posebej
pozitivno vplivala na zaključek aktivnosti, kar kaže,
da je zavedanje o pomembnosti pravočasnega in
kakovostnega zajema podatkov na visoki ravni.
Proces e-naročanja
Za učinkovito uporabo sistema e-naročanja je pomembno,
da se proces izvaja pravilno. Zdravnik glede na vrsto posega
in vrsto anestezije določi, v kateri operacijski dvorani bo
poseg opravljen ter uro posega in vrsto anestezije (splošna
ali lokalna). Na podlagi tega administratorka (oz. med.
sestra, kjer ni prisotna administratorka) izvede e-naročilo.
Izvedene aktivnosti:
o oblikovan model procesa;
o izdelana navodila za uporabo e-podpore procesu;
o uvedba sistema na naslednjih deloviščih: septika,
magnetna resonanca, mavčarna, očesni oddelek,
maksofacialna kirurgija, ginekologija, urologija,
abdominalni oddelek, gastro oddelek in koronarografija;
o učne delavnice za uporabo bodo potekale od aprila
2010 (izvajata R. Kandare, B. Andrenšek).
Nadaljnje aktivnosti:
o uvajanje sistema na deloviščih, kjer bo interes;
o zbiranje predlogov za izboljšavo sistema;
o izvajanje učnih delavnic in podpora uporabnikom.

Prednosti
Informatizacija postopka naročanja in evidentiranja
podatkov omogoča optimizacijo procesa, hitrejše analize in
obdelave podatkov, ki so podlaga za:
o izračun obremenjenosti zdravstvenih delavcev v
operacijskih dvoranah (ki je osnova za določitev PPDjev);
o evidentiranje dela zaposlenih v manj ugodnih delovnih
razmerah (podatki so po Pravilniku o določitvi
dodatnega letnega dopusta za delo v območju virov
sevanja osnova za odmero dodatnega letnega
dopusta);
o izračun SPP pri bolnišnični obravnavi,
o pomoč pri študijah.
Zaključek
Življenjski ciklus kateregakoli informacijskega sistema se
po uvajanju ne konča, ampak preide v fazo vzdrževanja
in ponovnega ocenjevanja s ciljem izboljševanja. Projekt
e- naročanja in evidentiranja malih posegov je tako iz faze
uvajanja prešel v fazo vzdrževanja. Skrbnik te faze je g.
Branko Andrenšek, inž., ki:
koordinira aktivnosti, ki so potrebne, da modul ustrezno
deluje;
o izvaja izobraževanje v sodelovanju s predstavniki
posameznih strok in nudi pomoč uporabnikom
modula ter
o sprejema zahteve za izboljšave/dopolnitve
modula.
Mag. Vesna Prijatelj, univ. dipl. org. inf.
Sektor za organizacijo, informatiko in kakovost
Mag. Vesna Prijatelj je 26. 4. 2010 postala pomočnica
direktorja in vodja sektorja za organizacijo, informatiko
in kakovost.
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Vidiki kakovosti v SB Celje
V

sako podjetje je s svojimi zaposlenimi in z zunanjimi
sodelavci vključeno v proces nenehnega izboljševanja
z namenom doseči svojo vizijo, cilje, izražene zahteve, doseči najbolj učinkovit način uporabe človeških in materialnih
virov ter zadovoljstvo zaposlenih in uporabnikov storitev.
Zato lahko na kakovost gledamo z različnih vidikov:
- managerski vidik kakovosti,
- ekonomski vidik kakovosti,
- vidik stroke,
- tehnični vidik kakovosti,
- vidik kakovosti poslovno informacijskih projektov,
- kakovost z vidika pacienta,
- pravni vidik …

Pregled procesov »prinese« ugotovitve, ali so le-ti skladni z
zakonodajo, zahtevami - standardi, cilji, zadovoljstvom udeleženih v procesu … ali pa so potrebne spremembe (organiziranost, oprema, ustrezno izobraženo osebje …).
V primeru uvajanja sprememb pa razmišljamo o prihodnosti
(proizvodne metode, novi materiali, stroški, zahtevana znanja, sposobnosti organizacije prilagajati se …) in zmožnostih, ki so nam na razpolago, ter jih postopoma uvajamo.

Služba za kakovost se trudi in širi vidik kakovosti. V načrtu je približati zaposlenim (izobraževanja za ciljne skupine
– delavnice) vlogo in pomen kakovosti službe kot take in
pomen kakovosti pri samem delu na vseh področjih.
Delovanje Službe za kakovost poteka v sodelovanju z zunanjim svetovalcem. Pripravljamo dokumentacijo (prepoznanim procesom v bolnišnici »damo« obliko in vsebino) in
obravnavamo vprašanja, ki se porajajo med individualnim
delom, po želji pa organiziramo delovne sestanke.
Zaposleni informacije o dokumentih s področja kakovosti
lahko najdejo v Monitorju ali se obrnejo na Službo za kakovost.
Glede na praktične izkušnje (Bolnišnica Golnik ima certifikat
ISO 9001) zaposlenih, ki se že dalj časa ukvarjajo z uvajanjem sistema vodenja kakovosti v organizacije in so pri
tem uspešni, pa je strinjanje, da sta način in organiziranost
le-tega v naši bolnišnici ustrezna.
Zavedamo se, da bomo vložili še veliko truda, preden bo
projekt uvajanja kakovosti končan in predvsem osvojen, saj
je bolnišnica velika organizacija z raznoliko strukturo zaposlenih.
Mateja Agrež, VMS, dipl. ekon. (UN)
Sektor za organizacijo, informatiko in kakovost

MI, VI, ONI

Marko Vrhovec, dr. med.,
predstojnik Očesnega oddelka
M

arko Vrhovec je Medicinsko fakulteto v Ljubljani končal leta 1988,
leto kasneje pa naredil strokovni izpit.
Svojo profesionalno pot je začel v celjski bolnišnici, kjer je najprej leto dni
delal na Nevrološkem oddelku in na
Transfuziološkem oddelku. Leta 1991
je začel specializacijo okulistike in specialistični izpit opravil leta 1995. V tem
času je Očesni oddelek naše bolnišnice zapustil oftalmolog Marjan Irman, ki
je bil predviden za uvajanje nove operativne metode odstranitve sive mrene,
tako imenovane fakoemulzifikacije. S
to metodo operirajo skozi 2,5 mm dolg
rez, kar omogoča hitro celjenje rane Marko Vrhovec, dr. med.
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in odpust bolnika iz bolnišnice še isti
dan. Na izobraževanje v tujino je tako
odšel Marko Vrhovec. Teoretično znanje je pridobil v Heidelbergu, praktično
pa nato izpopolnil med nekajtedenskim gostovanjem na kliniki v Veveyu
v Švici. Operacijo katarakte so nato v
naslednjih letih še izpopolnili in osvojili
vsi zdravniki specialisti Očesnega oddelka.
Sicer pa se Marko Vrhovec redno
udeležuje kongresov doma in v tujini,
predvsem s področja katarakte in glavkoma. Poleg tega je področje njegovega delovanja tudi kontaktologija, to je
predpisovanje kontaktnih leč.

Splošna bolnišnica Celje
1. Vodenje Očesnega oddelka ste
prevzeli v času, ko je ZZZS izdala
nova pravila glede predpisovanja
očal, med koncesionarje pa je odšla
še ena izmed vaših kolegic. Kako se
boste spopadli s tem problemom?
Nova pravila ZZZS glede predpisovanja očal so nam prinesla večji naval na
preglede za očala. Ljudje namreč mislijo, da so od sedaj vsa očala povsem
zastonj, kar pa žal ne drži. Zato smo
uvedli pogostejše naročanje za očala, žal pa so se nam čakalne dobe za
predpis očal s 4 mesecev že podaljšale
na 8 mesecev in še naraščajo. Aprila
nas je zapustila kolegica Puvaličeva, ki
je dobila 60 % koncesijo v Zdravstvenem domu Šoštanj. Štiri mesece bo še
delala pri nas dvakrat tedensko, za naprej pa nam sodelovanja še ni obljubila.
Namesto nje bomo v delo pospešeno
vključili specializantko dr. Krajnčevo, ki
je pri nas od januarja. Vseeno pa bomo
morali nekoliko skrčiti obseg dela v
ambulanti. Naslednje leto pa upam, da
se nam bosta pridružili dve novi spe-

cialistki.
2. Kakšni so vaši načrti glede razvoja stroke na oddelku?
Najprej bo potrebno kadrovsko okrepiti
oddelek, saj smo trenutno na Očesnem
oddelku polno zaposleni samo štirje
specialisti, potrebovali pa bi jih sedem.
Želimo nadaljevati z dejavnostmi, ki jih
že sedaj obvladujemo ter razširiti diagnostiko in terapijo, predvsem bolezni
rumene pege, ki postajajo čedalje pogostejše zaradi staranja prebivalstva.

mostojen v zadosti velikih in primerno
opremljenih prostorih v novi bolnišnici,
kjer bi lahko delali dopoldne in popoldne, skrbeli za redno izobraževanje ter
dvignili ugled oddelka v Sloveniji.

4. Predstojnik Očesnega oddelka
je bil tudi vaš oče. Ali vidite v tem
prednosti?
Moj oče je bil zelo cenjen zdravnik,
tako po človeški kot po strokovni plati in
mi je zato svetel vzor. Njegovi nasveti
in izkušnje so mi seveda veliko poma3. Katere bodo vaše prednostne na- gali na začetku moje strokovne poti, še
loge v letošnjem letu in katere so ti- posebej pa bi mi prišli prav danes, na
mojem novem položaju.
ste, ki jih štejete med strateške?
Prednostna naloga bo torej pripraviti
specializantko za samostojno delo ter 5. Kateri je vaš življenjski moto?
nabaviti nekaj nove, nujno potrebne Posebnega življenjskega mota nimam,
opreme, ultrazvočni aparat in IOL ma- držim pa se načela, kar delaš, delaj doster, to je aparat za natančno določitev bro, v prostem času pa čim bolj izkoristi
dioptrije implantirane leče po operaciji življenje, saj čas res hitro teče. Torej
katarakte. Trudili se bomo v čim večji Carpe diem!
meri izpolniti program ZZZS, strateško
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
gledano pa želim stabilen očesni odSlužba za odnose z javnostmi
delek s sedmimi specialisti, ki bi bil sa-

Za popotnico
in trepet za specializante. Rad se je
pošalil z našim neznanjem. Marsikdaj
nam je pripravil sceno, ki smo jo morali
razrešiti. Ali je nevidno stisnil kakšno
cevko, občasno dodal zdravila, odprl
do konca halotan ... Nato pa se je začelo iskanje problema. Vedno je ostal
v ozadju in opazoval, da ni prišlo do
hujših zapletov. Midva sva kmalu prešla na tikanje, kljub generacijski razliki.
Imel sem občutek, da mi zaupa. Jaz
pa sem imel ob sebi dobrega učitelja
in prijatelja.
Nikoli nisi rad pripovedoval o svoji preHenry Travnik, dr. med, specialist teklosti. Z zagonom po novem znanju
anesteziologije in reanimatologije
si prišel iz Zagreba preko ZD iz Raven
na Koroškem v Zdravstveni center Cea tiste, ki ga ne poznate, in one, lje marca 1973. Takrat si začel speciaki ga pogrešajo - saj ga ne vidite lizacijo iz anestezije in reanimatologije.
več na svojem delovišču v operacijski Začetki so bili težki, saj je bilo takrat
dvorani. Naš Henry je v začetku leto- malo zdravnikov. Kot mlad specializant
šnjega leta odšel v zasluženi pokoj. Ko si bil porinjen v »vodo«, kjer si dobro
sem prvič prišel v stik z njim, je bil strah plaval med vsemi ovirami, ki so te ča-

Z

kale v specializantskem morju. Delovišč je bilo skoraj toliko kot danes, delavcev pa manj. Anestezije so morale
izvajati tudi anestezijske sestre same.
Od junija 1982, ko si postal specialist
anesteziolog, si bil dober in strog ter
natančen učitelj za mlajše rodove. V
svojo stroko si rad vpletal tudi znanje
računalništva, francoščine. Zelo rad
si kolesaril. Rad si pomagal vsakemu
po svojih močeh. Za bolnika si napravil
vse in še več. Po 37 letih in 10 dneh pa
si odšel v zasluženi pokoj.
Henry, hvala ti za vse. Pogrešali bomo
tvoj jecljajoči glas. Če si mu prisluhnil,
si lahko izvedel marsikaj. Upam, da
nas boš obdržal v dobrem spominu in
se občasno še vračal med nas na oddelek.
Rajko Kandare, dr. med.
Oddelek za anesteziologijo, EIMOS
in terapijo bolečin
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Upokojila se je Milka Miletić,
zaposlena na Travmatološkem
oddelku
Samozavestno stopaj po poti svojih sanj!
Živi življenje, ki si si ga zamislil.
			
(Henry David Thoreau)
Med dvema trenutkoma se vedno odpirajo vrata v nov čas,
polagamo nove kamenčke v mozaik življenja in pogumno
sledimo v novo smer, ki jo riše življenje.
Minulo leto 2009 se je od Travmatološkega oddelka „poslovila“ sestra Milka Miletić, ki je z nami sodelovala polnih 37
let in stopila v novo smer življenja.
Sestra Milka se je rodila leta 1953 v Čupriji v Srbiji, kjer je
leta 1972 končala srednjo medicinsko šolo. Zaradi takratnih
razmer je zaposlitev poiskala daleč od doma. Njena poklicna pot se je tako začeta leta 1972 v Celju, ko se je kot pripravnica zaposlila na delovni enoti kirurgije. Od leta 1973 je
bila zaposlena na odseku A, B in C kirurških oddelkov. Leta
1976 pa jo je poklicna pot pripeljala na poškodbeni oddelek

Splošne bolnišnice Celje. Pri nas je ostala vse do upokojitve
leta 2009.
Sestra Milka je svoje delo opravljala predano in odgovorno.
Pacientom je znala svetovati, pomagati, jim vliti upanje in
jih nasmejati. Tolažilno besedo pa je s korektnim odnosom
vedno našla tudi za njihove svojce. Med zaposlenimi je prisegala na timsko sodelovanje in kakovosten odnos do dela.
Degenerativne spremembe hrbtenice so jo v zadnjih letih
prisilile v 4-urno delo. Samo z močno voljo in energijo je
uspela pripeljati svojo poklicno pot do upokojitve.
Zdaj ji življenje bogati njena družina, predvsem vnuki, ob
katerih pozabi na zdravstvene težave.
Ob upokojitvi ji vsi zaposleni na Travmatološkem oddelku
želimo čim več zdravja, sončnih dni in radosti v krogu najbližjih.
Kolektiv Travmatološkega oddelka

Branka Šket – Človek in pol
N

aša Branka, diplomirana medicinska sestra, je 19. 4.
2010 prejela priznanje „Človek in pol“, ki ga podeljuje
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

Branka Šket je glavna medicinska sestra na oddelku za
žilno kirurgijo in predsednica sindikalne enote v Splošni
bolnišnici Celje. Je človek z veliko pozitivne energije in
sposobnostjo povezovanja ljudi. Kot predsednica sindikata
si prizadeva rešiti vsak problem na področju zdravstvene
nege na prijazen in strpen način. Želi, da bi vse medicinske
sestre in zdravstveni tehniki bili člani našega sindikata, kajti
kot je sama zapisala „Solidarnost in stanovska pripadnost
še vedno visoko kotirata na borzi vrednot“.
Njen talent je tudi pisanje, zato članstvo zelo dobro obvešča
o aktivnostih sindikata zdravstvene nege. Je avtorica številnih člankov, ki jih zelo radi preberemo, in tako svoje široko
znanje prenaša na članstvo sindikata.
S svojim delom veliko pripomore k umestitvi zdravstvene
nege na mesto, ki ji v zdravstvenem sistemu pripada. Zelo
si prizadeva za nenasilje v zdravstveni negi, za zdrave odnose v timu, ki temeljijo na spoštovanju vsakega.
To priznanje si zasluži zaradi svojega bogatega dela. Želimo pa, da bi ji dajalo moč in energijo tudi za naprej.
Branki za priznanje iskreno čestitamo.

Ana Justin, VMS,
Ginekološko porodniški oddelek
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Vabilo na tretji
vzpon na Celjsko
kočo

V

soboto, 5. junija 2010, se bo zgodil sedaj že tradicionalni, tretji vzpon zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje
na Celjsko kočo. Vabimo vas, da se ga v čim večjem številu
udeležite. Vreme smo naročili, hrano še bomo, dobro voljo
pa prinesite zraven. Tudi letos se bodo udeleženci lahko
zabavali med sodelovanjem v različnih športnih igrah ali pa
»martinčkali« in uživali v naravi.
Ko bo čas, bomo podrobnejše informacije obesili na oglasne deske in nanje opozorili vodje služb.

Stanje zaposlenih na dan
30. 4. 2010
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v mesecih
marcu in aprilu 2010)
Stanje zaposlenih na dan 30. 4. 2010: 1728 delavcev
Prihodi v mesecih marcu in aprilu 2010:
• 4 zdravniki brez specializacije/zdravniki po
opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
• 3 zdravniki brez specializacije/zdravniki po
opravljenem sekundariatu (pripravnik)
• 4 zdravniki specializanti - redno
• 1 zdravnik specialist
• 2 TZN
• 1 dipl. m. s,dipl. zn.
• 1 dipl. babic
• 1 dipl. inž. rad.
Odhodi v mesecih marcu in aprilu 2010:
o 2 zdravnika specialista
o 2 zdravnika specializanta
o 1 zdravnik specializant – dopolnilno delo
o 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po
opravljenem sekundariatu (pripravnik)
o 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po
opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
o 1 TZN
o 2 dipl. m. s.
o 1 radiol. inž.
o 1 dietni kuhar

Lanskoletni zmagovalci Grmadniki s prvo nagrado
Vi pa si rezervirajte dan in pridite na Celjsko kočo!

Delovni jubileji v mesecih
marcu, aprilu in maju 2010
10 LET
1. Jelena Bavčar, Urološki oddelek
2. Andreja Hrovat Bukovšek, Kardiološki oddelek
3. Damjan Kladnik, Kuhinja
4. Tanja Knafelc, Oddelek za bolezni prebavil
5. Lidija Kundih, Slaščičarna
6. Tanja Malgaj, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
7. Mirela Ozvaldič, Travmatološki oddelek
8. Franci Pavlovič, Oddelek za kirurgijo čeljusti in obraza
9. Simona Sinkar, Otroški oddelek
10. Vesna Škrinjar, Travmatološki oddelek
11. Matjaž Štravs, Mizarska delavnica
12. Sebastijan Šturbej, Kardiološki oddelek
13. Andreja Voršič, Oddelek za splošno in abdominalno
kirurgijo
14. Mateja Zelič, Splošna služba
20 LET
1. Ksenija Črepinšek, Oddelek za žilno kirurgijo
2. Dragan Dević, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno
terapijo operativnih strok in terapijo bolečin
3. Natalija Kroflič, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
4. Alenka Močnik, Ginekološko-porodniški oddelek
5. Petra Žohar, Kardiološki oddelek
30 LET
1. Milena Cimperšek, Ginekološko-porodniški oddelek
2. Ivana Vovk, Kuhinja
Vsem jubilantom čestitamo!
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Dokončani študiji zaposlenih v Splošni bolnišnici celje
Izr. prof. dr. Radko Komadina, dr. med., je bil 19.
4. 2010 izvoljen v naziv izrednega predavatelja za
predmetno področje kirurgija, na Medicinski fakulteti
Univerze v Ljubljani
Ratko Delić, dr. med., je 25. 3. 2010 opravil specialistični izpit s področja GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA
Petra Šket, dr. med., je 24. 3. 2010 opravila specialistični izpit s področja GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA

Danijel Korenjak, dr. med., je 5. 3. 2010 opravil specialistični izpit s področja TRAVMATOLOGIJE
Miha Božič je 28. 1. 2010 diplomiral na Visoki šoli za
podjetništvo Piran, program podjetništvo in pridobil
naziv diplomirani ekonomist.
Gordana Kelavič, TZN, je 1. 3. 2010 opravila poklicno
maturo za poklic
tehnik zdravstvene nege na Srednji zdravstveni šoli v
Celju

Seznam aktivnih udeležb na kongresih, in seminarjih
(po potnih nalogih) za obdobje marec - april 2010
KDO
Albina Gabrovšek, vms
Anica Koštomaj, sms
Mag. Vesna Prijatelj, univ. dipl. org.-inf.
Cvetka Skale, dipl. m. s.
Jakob Koren, dr. med.
Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s.
Roman Jokič, dipl. m. s.
Biserka Lipovšek, dipl. m. s.
Savo Štern, dr. med.
Ana Seničar, dipl. m. s.
Dean Sinožič, dr. med.
Mag. Ivan Žuran, dr. med.
Irena Milotič, dr. med.
Doc. dr Samo K. Fokter, dr. med.
Prim. Vilibald Vengust, dr. med.
Andrej Strahovnik, dr. med.
Barbara Sodin, dr. med.
Asist. dr. Roman Parežnik, dr. med.
Zdenka Cencelj Mauh, dipl. m. s.
Asist. Lidija Plaskan, dr. med.
Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med.
Simona Šramek Zatler, dr. med.
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. -svetnik
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. -svetnik
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. -svetnik
Renata Jakob Roban, dipl. m. s.
Silvo Franci Lipovšek, dr. med.
Milena Senica Verbič, dr. med.
Andrej Strahovnik, dr. med.
Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med.
Igor Ante Jeremič, dr. med.
Matej Gajšek, dr. med.
Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.
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KAJ
Pravica vsakega pacienta čist in sterilen instrument
Estetska dermatologija
Vpliv uvajanja ikt v zdravstvu na nivo pozornosti pri
preprečevanju napak
Varnost otrok in mladostnikov na vseh nivojih zdravstvenega
varstva
Prvi izobraževalni dan programa ZORA
Človek in organizacija
5. mednarodni simpozij o kronični rani, okužbi mehkih tkiv in
skeleta
5. mednarodni simpozij o kronični rani, okužbi mehkih tkiv in
skeleta
5. mednarodni simpozij o kronični rani, okužbi mehkih tkiv in
skeleta
Druga obavjest, 3. mednarodni kongres
Hrbtenica: Klinične poti zdravljenja pri zdravljenju
spondiloartritisa
Kritična ishemija
Antimicrobial stewardship: Measuring Auditing and Improving
1. slovenski kongres hrbtenične krg.
1. slovenski kongres hrbtenične krg.
1. slovenski kongres hrbtenične krg.
Tečaj iz dodatnih postopkov oživljanja
Akutni koronarni sindrom v Sloveniji
Pravica vsakega pacienta - čist in sterilen instrument
Spine Slovenija
1. izobraževalni dan programa Zora
1. izobraževalni dan programa Zora
5th Croation congress of surgery
Medicina v izrednih razmerah
Spine Slovenija 2010
Druga obavjest, 3. mednarodni kongres
Otroški pediatrični kongres
Otroški pediatrični kongres
Medicina v izrednih razmerah
Medicina v izrednih razmerah
Medicina v izrednih razmerah
Medicina v izrednih razmerah
Človek in organizacija

KDAJ
22. 4.-23. 4. 2010
17. 4. 2010

KRAJ
Portorož
Rogaška Slatina

24. 3.-26. 3. 2010

Portorož

9. 4.-10. 4. 2010

Portorož

9. 4. 2010
Ljubljana
24. 3. - 26. 3. 2010 Portorož
22. 4.-23. 4. 2010

Portorož

22. 4.-23. 4 2010

Portorož

22. 4.-23. 4. 2010

Portorož

22. 4.-25. 4. 2010

Šibenik

5. 3. 2010

Ljubljana

16. 4. 2010
8. 4.-10. 4. 2010
9. 4. -10. 4. 2010
9. 4.-10. 4. 2010
9. 4.-10. 4. 2010
9. 4.-11. 4. 2010
27. 3. 2010
22. 4.-23. 4. 2010
9. 4.-10. 4. 2010
9. 4. 2010
9. 4. 2010
28. 4.-1. 5. 2010
19. 3.-20. 3. 2010
09.04.-10.4. 2010
22. 4.-25. 4. 2010
18. 3.-27. 3 2010
18. 3.-27. 3. 2010
19. 3.-20. 3. 2010
19. 3.-20. 3. 2010
19. 3.-20. 3. 2010
19. 3.-20. 3 2010
24. 3.-26. 3. 2010

Šmarješke Toplice
Dunaj
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Bled
Portorož
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Dubrovnik
Portorož
Ljubljana
Šibenik
Kuba
Kuba
Portorož
Portorož
Portorož
Portorož
Portorož
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MEDICINSKA STROKA

Best Intern/
Best Team Player Award 2009
S

i želite dobrih sodelavcev? Mogoče marljivih, pripravljenih za učenje in delo, požrtvovalnih, ko gre za sodelavce in z zdravim smislom za humor?
Kako pa jih najdete? Razpisi? Priporočila znancev od znancev dobrih prijateljev? Kako veste, da se vam za sodelavce
ne ponujajo oni drugi, ki bodo požrtvovalni samo do sebe,
marljivi, ko bo šlo za prelaganje obveznosti, delovni, kadar
bo šlo zgolj za besede in za povrh zabavni kot Alan Ford v
slovenščini?
A-team ali Ehhhh-team; prvi se radi izmuznejo kam drugam, drugih se ne morete nikoli znebiti! Ne v Sloveniji, ne
v javnih zavodih!
V večini med nami je želja, da bi se v življenju izkazali. Nekateri znajo svojo dobro stran odigrati sami, druge je potrebno vzpodbujati, da bi lahko pokazali najboljše, kar zmorejo. Brez vzpodbud nekaterih ne boste nikoli prepoznali!
Da bi v stalnem osebju in mladih zdravnikih prepoznali tiste,
ki so že ali še bodo A-team, smo v IPP (internistični urgentni
ambulanti) jeseni leta 2009 začeli iskati najboljše med njimi.
Best Intern Award 2009 naj gre tistemu mlademu zdravniku,
ki bo najbolj prepričal zdravnike in drugo osebje v IPP, in bo
hkrati najbolje ocenjen s strani mladih zdravnikov samih.
Mentor, osebje v IPP in mladi zdravniki vsak po tretjino točk.
In bonus točke: za dobra dejanja, ki jih pohvalijo uporabniki
IPP in tista, ki gredo v dobro svetu okoli nas … masten plus
za delo v pasjem zavetišču, podtalne akcije Greenpeace…
Best Team Player Award tistemu izmed stalnega osebja, ki
s svojo marljivostjo, požrtvovalnostjo in smislom za humor
najbolj prepriča svoje sodelavce v IPP. In, jasno, tudi zanje
bonus točke: pohvale uporabnikov, Greenpeace, Karitas,
kolesarjenje v službo in podobne dobrodelne dejavnosti…
Award?
Mlademu zdravniku izobraževanje po lastni izbiri v vrednosti 500 evrov! Najboljšemu izmed stalnega osebja odhod

Novo objavljena
znanstvena publikacija
Delić R., Štefanović M. Optimal laboratory panel for
predicting preeclampsia. J Matern Fetal Neonatal Med.
2010 Jan;23(1):96-102.
Department of Gynecology and Obstetrics, General
Hospital Celje, Celje, Slovenia

na portoroški Simpozij iz urgentne medicine - najzabavnejši
uvod v poletje!
Preden razkrijem imeni, bi vam rad povedal še to: mladi
zdravniki Tanja Grujičić, Marko Gulan, Maja Nose, Klemen
Steblovnik, Angela Svoljšak, Barbara Zupančič, Andrej Žist
so A-team. Morda je to informacija, ki jo potrebujete, če
pravkar razmišljate o razpisih in se sprašujete, kaj bi neki
prišlo nazaj! Morate vedeti, da nekateri dajejo veliko in si
zaslužijo, da je to prepoznano!
Zmagovalca?
Klemen Steblovnik, dr. med., si bo izbiral izobraževanje
(ultrazvočna šola, če vem prav). Karmen Razdevšek,
SMS, pojde junija letos v Portorož.
Morda še to. Za povprečne med nami plačilo zagotavlja
plačnik. Povprečen v svoji presoji! Denar za nagrado najboljšima je bil tokrat zbran z odpovedjo honorarju opravljenih predavanj za eno od farmacevtskih firm.
Matej Marinšek, dr. med.
Kardiološki oddelek
ŠALA
Blondinka v letalu
Letalo je na poti v Melbourne, ko neka blondinka na letalu iz
'Tourist class' preide v 'First class'! Pri tem jo opazuje stevardesa in od nje zahteva karto na kateri piše, kateri razred je.
Ko ga pregleda, ji reče, da je plačala za 'Tourist' in naj se vrne
nazaj na dodeljeni sedež.
Blondinka ji odgovori: »Jaz sem blond, jaz sem lepa, jaz letim
v Melbourne in bom tuki sedela!«
Stevardesa se obrne, gre k pilotoma in jima pove: »Ena neumna blondinka sedi v 'First class', spada pa v 'Tourist' in noče
iti nazaj, kjer je bila!« Kopilot gre k blondinki in ji poizkusi dopovedati, da naj gre nazaj v 'Tourist class', nakar mu blondinka
odgovori: »Jaz sem blond, jaz sem lepa, jaz letim v Melbourne
in bom tuki sedela!« Ves rdeč od jeze pove kopilot kapitanu
letala, da nima smisla s tisto blondinko karkoli urejevati, in da
je najbolje prijaviti jo policiji, ko pristanejo v Melbournu! Kapitan letala mu pomirjujoče odgovori: »Ona je blond in zadevo
z njo bom uredil jaz! Sem namreč z eno blondinko poročen in
govorim 'blond'.«
In gre k blondinki v 'First class' ter ji prišepne nekaj besed v
uho! Blondinka zardi in odvrne: »Oh, oprostite, tega nisem
vedela!« in gre na svoj sedež v 'Tourist class'.
Stevardesa in drugi pilot sta bila ob sapo, ko sta videla, kaj se
je zgodilo in vprašata kapitana, kaj ji je prišepnil na uho.
Ta pojasni: »Povedal sem ji da 'First class' ne leti v Melbourne!«
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ZDRAVSTVENA NEGA
Ne glej nazaj!
Saj vse se zdi ti lepše,
kot je takrat, ko je bilo.
Ne glej naprej!
Ker vse se zdi ti hujše,
kot bo takrat, ko se zgodilo
bo.
Uživaj zdaj!
Saj si kot pesek v uri časa,
ki skoz ožino spušča se.
Nikoli več ne bo nazaj tega
trenutka,
zato sedaj veseli se!

Spoštovane kolegice, kolegi!
Ob 12. maju, našem prazniku, vam iskreno čestitamo in vam želimo veliko delovnih
uspehov in osebne sreče.

(Vera Štebe)

Področje zdravstvene nege

Nada Herbaj

Nada Herbaj

N

ada Herbaj je kot odlična dijakinja zaključila Srednjo
zdravstveno šolo v Celju leta 1984. Nekaj mesecev za
tem se je zaposlila v Splošni bolnišnici Celje kot srednja
medicinska sestra na Oddelku za splošno in abdominalno
kirurgijo. Kolegice se je spominjajo kot tihe, marljive, vestne
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in izjemno delavne sodelavke. Želja po znanju jo je vodila
na Visoko zdravstveno šolo v Ljubljani, ki jo je leta 1998 tudi
uspešno zaključila.
Njeno pridnost, natančnost in strokovnost so opazili tudi
sodelavci z drugih oddelkov in tako je prejela povabilo za
mesto glavne medicinske sestre Ortopedskega oddelka.
Zaradi želje po novih znanjih in izkušnjah je povabilo tudi
sprejela. Glavna sestra Ortopedskega oddelka je od septembra 2001.
Nada izstopa po svojem izjemnem čutu za človeka: za bolnike, sodelavce, svojce. Sodelavci že vrsto let opazujemo
njen neskončno potrpežljiv in topel odnos do bolnikov in
svojcev. Ko je na oddelku največja gneča: vizita, preiskave, sprejemi, odpusti … sestra Nada bolniku potrpežljivo že
petič razlaga npr. kdaj bo šel na slikanje ali kdaj bo dobil
odpustnico ... ali se v največji gneči vedno prijazno oglasi
po telefonu in odgovarja na vprašanja pacientov ali ostalih, ki kličejo. S svojim izjemnim odnosom do bolnikov je
zgled vsem, ki delamo z njo. Lepega odnosa pa nima le do
bolnikov in svojcev, ampak tudi do sodelavcev na oddelku.
Vedno je pripravljena poslušati naše želje, predloge, naše
veselje in stiske. Sodelavce zna motivirati, nam razdeliti naloge in nam pomaga pri doseganju skupnega cilja – to je zadovoljen bolnik. Sledi tudi viziji razvoja oddelka in bolnišnice
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– skratka z eno besedo: je zelo dobra glavna sestra oddelka
in zelo konstruktivna članica Kolegija glavnih medicinskih
sester kirurških oddelkov.
Čeprav je po poklicu diplomirana medicinska sestra in glavna medicinska sestra oddelka, se vsakodnevno vključuje v
osnovno zdravstveno nego bolnika. Zanima jo vse, kar se
dogaja z bolniki; njena prva skrb so bolniki in njihovo zadovoljstvo, potem pa postori še vse obveznosti, ki jih ima kot
glavna medicinska sestra oddelka, teh pa seveda ni malo.
Njen delovni čas ni usklajen z urnikom, ampak s potrebami
dela. Ko odide domov, je njenega delovnega časa že davno
konec.
Sestra Nada se zelo zaveda vseživljenjskega izobraževanja. Nenehno sledi razvoju stroke zdravstvene nege in z
zanimanjem spremlja vse novosti na tem področju ter jih
nesebično deli s kolegicami. Če odkrije kakšno novost, ki bo
v korist bolnikom, jo seveda tudi »pripelje« v prakso. Da si
svoje znanje prizadeva nenehno dograjevati, dokazuje tudi
dejstvo, da se je odločila za nadaljevanje šolanja. Obiskuje
strokovni magistrski študij zdravstvene nege na Fakulteti za
zdravstvene vede v Mariboru.
Sestra Nada je uspela zgraditi zelo pomemben most med

zdravniškim in negovalnim timom. Njeno strokovnost, čut
za bolnike in profesionalnost spoštujejo tudi zdravniki in s
tem uspešno zastopa interese stroke zdravstvene nege ter
zagovarja njeno pomembnost v zdravniškem delu tima.
Nada bi verjetno zase dejala, da ni nič posebnega. Mi pa
vemo, da je! Je zelo skromna, topla, prijazna, vedno nasmejana, polna pozitivne življenjske energije, in še bi lahko
naštevali. S temi lastnostmi je zgled sodelavcem in vsem
dijakom, študentom in pripravnikom, ki opravljajo del kroženja na ortopedskem oddelku.
V svojem prostem času večino ljubezni in energije posveča
svoji družini; možu, sinu Mitji in hčeri Maji. Je tudi velika
ljubiteljica vrtnarjenja: na vikendu si je uredila pravo »malo
vrtnarijo«, v čemer zelo uživa. Je tudi velika ljubiteljica narave ter živali in njenemu kužku Gizmu se v njeni družini
zagotovo zelo dobro godi.
Zaradi resnično plemenitega zgleda, ki nam ga daje vsak
dan, smo jo sodelavke z ortopedskega oddelka in kolegice
Kolegija glavnih medicinskih sester kirurških oddelkov predlagale za podelitev srebrnega znaka.
Iskrene čestitke Nada! Ponosni smo nate!

Simona Lah

Simona Lah

S

imona Lah je svojo službeno kariero začela leta 1988
kot srednja medicinska sestra v Splošni bolnišnici Celje. Delovne izkušnje si je nabirala tudi v enoti intenzivne
interne medicine, kamor je bila razporejena za krajši čas.
Po diplomi na Visoki šoli za zdravstvo, leta 1998, je bila razporejena na delovno mesto višje medicinske sestre, v letu
2003 pa na delovno mesto diplomirane medicinske sestre
na Urološkem oddelku. Od leta 2004 dalje je namestnica

glavne sestre na Urološkem oddelku.
V lanskem letu je prevzela delo koordinatorja primera, kar
pomeni sodelovanje med bolnikom, njo in predstojnikom
pred predvidenim operativnim posegom. Bolnika pred operacijo ambulantno pripravimo na poseg, tako da se obenem
skrajša čakalna doba na sam poseg ter seveda znižajo
stroški, ker ni nepotrebne hospitalizacije. To delo opravlja
Simona z velikim posluhom in razumevanjem za stisko čakajočih bolnikov.
Simona je svoje znanje in izkušnje vedno z veseljem pripravljena deliti s sodelavci, dijaki, študenti in pripravniki. Svoje
znanje posreduje tudi kolegicam izven bolnišnice z aktivno
udeležbo na strokovnih sekcijskih srečanjih. S svojimi predlogi se vključuje v organizacijske in strokovne spremembe
ter izboljšave na oddelku.
Svoj prosti čas velikokrat preživi na Območni organizaciji Rdečega križa, kjer predava prvo pomoč, tako dijakom
srednjih šol, kakor tudi odraslim, ki potrebujejo znanje za
opravljanje vozniškega izpita. S svojim temperamentom,
delavnostjo, prijaznostjo in inovativnostjo že vrsto let prispeva pomemben delež k razvoju in delovanju Urološkega oddelka. Sodelavke čutimo njeno veliko željo pomagati
bolniku, sodelavcem, posebej mlajšim, učečim začetnikom,
željo po dobrih medsebojnih odnosih na oddelku in zaradi
tega njenega vidnega prizadevanja smo jo predlagale za
podelitev srebrnega znaka!
Simona iskrene čestitke!

21

Splošna bolnišnica Celje

Kolegicam in kolegom ob 5. maju,
mednarodnem dnevu babic in  12. maju,  
mednarodnem dnevu medicinskih sester

V

zapletenem in občutljivem
sistemu zdravstva je pomembno usklajeno delovanje
posameznih delov tega sistema.
Zlasti pomemben je človeški dejavnik, kajti tu ljudje delamo za ljudi, ki so bolj kot drugi uporabniki,
stranke, klienti, naročniki (npr. v
bankah, trgovinah, državnih uradih, pri obrtnikih) občutljivi, ranljivi, tudi kritični ali nemočni.
Zdravstveni delavci delujemo v zdravstvenih, negovalnih
in drugih timih. Ob tem se tako pri uporabnikih kot pri izvajalcih pojavlja vprašanje, kako in koliko je zadovoljstvo
posameznika povezano z oprijemljivim, materialnim, ekonomskim, koliko z etičnim, moralnim, kajti v zdravstvu ne
gre le za izdelke, storitve, izide zdravljenja, bolj ali manj
kakovostne, gre tudi za medosebne odnose tistih, ki dajejo,
do tistih, ki prejemajo, in obratno. Ob tem ne moremo mimo
med-poklicnih odnosov, ki prav tako kot stroka oz. organizacija vplivajo na kakovostno, učinkovito in varno zdravstveno
obravnavo.
Zaskrbljujoč je visok odstotek odsotnosti z dela pri zdravstvenih delavcih v slovenskih zdravstvenih zavodih, zatekanje v bolezen, nasilje na delovnih mestih v različnih
pojavnih oblikah, nezadovoljstvo bolnikov, vse večje odtujevanje obeh poklicnih skupin, vztrajanje na okopih hierarhije
in neprijazno delovno ozračje.
Tehnološki razvoj je pomemben za povečevanje konkurenčnosti poslovanja. Na koncu pa zmagovalci in poraženci
ne bodo razmejeni glede na svoje bite in RAM-e. Zmagale
bodo organizacije, ki jih bodo vodili pametni in ustvarjalni
ljudje, ki se bodo znali uspešno sporazumevati in spodbujati
druge - zunaj in znotraj organizacije. Obvladovanje umetnosti dobrih medčloveških odnosov lahko ljudi preusmeri
od tega, da bi nadzirali druge, k temu, da jih bodo vodili.
Pomeni pomoč ljudem, da dosežejo tisto, za kar so sposobni; zasnovati vizijo, spodbujati, poučevati, svetovati, razvijati in ohranjati uspešne medsebojne odnose. V zdravstvu
prihaja do izraza široka paleta odnosov, tako medosebnih
kot medpoklicnih. Na eni strani so bolniki, kjer ne gre prezreti številnih medosebnih interakcij, ki se odvijajo pri enem
samem bolniku v času ene same zdravstvene obravnave;
na drugi strani so zaposleni, svojci in drugi, ki vstopajo v to
okolje. Bolnik in njemu bližnji pri tem intenzivno zaznavajo
naš odnos in svoje počutje v zanje tujem, lahko tudi neprijaznem okolju.
Skupna značilnost delovnih mest obeh poklicnih skupin so
specifični delovni pogoji: izmensko delo, delo ob nedeljah
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in praznikih, izpostavljenost škodljivim vplivom, nasilje vseh
vrst, neugodna mikro in makro klima, velike psihične in telesne obremenitve. Narava dela predvideva vstop zdravnika
in medicinske sestre, zdravstvenega tehnika ali babice, v
bolnikovo intimo tako telesno, psihično, socialno kot ekonomsko. Kadrovsko pomanjkanje in našteti dejavniki vplivajo tudi na medpoklicne odnose. Medpoklicno sodelovanje
je tesno povezano s kakovostno zdravstveno obravnavo, z
zadovoljstvom bolnikov (krajša ležalna doba, manj pritožb,
zapletov, ponovnih pregledov, hospitalizacij) in zaposlenih
(manj absentizma, višja samopodoba, boljša učinkovitost
dela, prijaznejše delovno okolje, boljše zdravje), z večjim
ugledom obeh skupin tako v strokovni kot v splošni javnosti
in z večjim zaupanjem.
Babica ima pomembno vlogo že pri samem načrtovanju
družine s promocijo zdravega načina življenja in zdrave ter
odgovorne spolnosti, spremlja nosečnico v obdobju veselega pričakovanja, jo seznani s spremembami, ki jih to obdobje prinaša, jo v okviru šole za starše pripravi na sam porod
in poporodno obdobje. Seznani jo s tehnikami sproščanja in
lajšanja bolečine ter jo vodi skozi sam porod, kar je porodnicam v veliko pomoč in olajšanje. Po porodu pomaga pri
vzpostavitvi dojenja in v okviru patronažne službe spremlja
novopečeno mamico in novorojenčka v poporodnem obdobju, družino spodbuja k zdravemu družinskemu življenju in
odgovornemu starševstvu. V tujini babice spremljajo ženske vse življenje, tudi ob prehodu v meno. Aktivne so tudi v
okviru raznih podpornih in svetovalnih skupin, kar pri nas še
ni toliko razvito. Razveseljujoče pa je, da pri nas postajajo
babice vedno bolj opazne in aktivne tudi izven ginekoloških
ambulant, porodnišnic in patronažne službe. Tako z njihove
strani prihaja veliko vzpodbud za porod po meri ženske in
pobud za večjo dostopnost in avtonomijo babiške službe.
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo

Splošna bolnišnica Celje

ZAHVALE

Kljub vsemu je bil en čudovit dan …
Petek je bil prav lep, zame normalen in delaven dan, ponoči pa mi enostavno podivja srce in se odloči spremeniti utrip s
55 na 150 udarcev v minuti! Naenkrat sem bil drug človek, brez volje, moči, ves obseden sem hlastal za zrakom, podoben sem bil ribi na suhem! Čakam in čakam in nič se ni hotelo samo spremeniti spet v normalno stanje. V ponedeljek pa
se le prepričam, da si nikakor ne znam pomagati sam. Odpeljem se v ZD Žalec in tam opišem svoje težave sestri in nato
še mojemu zdravniku, dr. Panteliji Pantošu. Takoj sta me poslala na EKG. Sestra, ki dela na EKG, mi je takoj namestila
cel kup elektrod in transfuzijo. Poklicala je mojega zdravnika, istočasno pa so prihiteli štirje mladi ljudje z urgentnim
vozilom. Vodil jih je dr. Klemen Marovt. Takoj me je spoznal, saj sva oba iz okolice Braslovč. Prav na kratko se je nekaj
dogovoril z Žalčani in že smo brzeli proti Celju. Vsi so bili bolj zaskrbljeni od mene in me tolažili in prepričevali, da ne bo
nič hudega, in da bo vse spet dobro. Vsi so bili zelo prijetni in prijazni, udarili smo debato o hribih, kolesarstvu, motorjih,
pozabil sem na težave in se skoraj počutil, kot da sem njihov vrstnik. Dr. Marovt me je predal urgentnemu oddelku, dr.
Rezarjevi. Na izredno prijeten in razumljiv način mi je razložila, kaj se je z menoj zgodilo in kaj bo potrebno, da me spet
vrnejo v normalno stanje. Naredili so mi vse potrebne preglede in predpriprave za zadnjo fazo, s katero z elektrošoki
vzpostavijo normalno delovanje srca. Bil sem radoveden, kako ta postopek poteka, saj sem »štromar«. Dr. Rezarjeva
pa ni ustregla moji radovednosti in je enostavno »ukazala« sestri Sabini, naj me na kratko uspava. Zbudil sem se, kot
se človek zbudi po res dobrem nočnem spancu in srce je spet delovalo povsem normalno. Malo sem še poležal, nato
sem se oblekel, zahvalil in poslovil in se spet zdrav odpeljal domov.
Kljub težavam s srcem sem imel prečudovit dan, saj sem smel srečati toliko prečudovitih ljudi. So veliki strokovnjaki, ki
vedo, kako strokovno odpravljati različne zdravstvene težave pacientov. Vsi do zadnjega so bili neizmerno požrtvovalni
in prijazni, so LJUDJE, ki s svojim znanjem ozdravijo pacienta in poleg tega s svojo človečnostjo in prijaznostjo ozdravijo tudi dušo pacienta in jo do vrha napolnijo z zelo potrebno in predragoceno pozitivno energijo.
Upravičeno se lahko vprašamo, zakaj naši mediji spregledajo te prečudovite LJUDI in se ukvarjajo skoraj vedno le z
negativci, ki niso vredni, da so Slovenci, na dobre ljudi pa enostavno pozabljajo!!
Še enkrat vam vsem od srca hvala za vašo pomoč, istočasno pa vam želim prijetne praznike.
Vaš hvaležen pacient
Drago Presker
Podvrh, 31. 3. 2010

ZAHVALA
Vsem kolegicam in kolegom, ki ste se trudili, da bi sestri Jožici povrnili zdravje, vsem sestram in zdravstvenim tehnikom, ki ste tako lepo skrbeli zanjo in jo negovali, fizioterapevtkam, ki ste ji lajšale njene
težave in vsem, ki ste se poslovili od nje, jo pospremili na njeni zadnji poti in grob zasuli s cvetjem,
se iskreno zahvaljujem!
								

Aleš Demšar
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Celiakija
ZGODOVINA
Že v 2. stoletju pred našim štetjem je Grk Aretej prvi opisal
celiakijo pri odraslih bolnikih. Angleški zdravnik Samuel Gee
pa je pred nekaj več kot sto leti (leta 1888) opisal klinične
znake celiakije pri otrocih. Nizozemec Dicke je prvi povezal
nastanek te bolezni z beljakovino – glutenom – v žitaricah.
Bolezen se pojavlja povsod tam, kjer ljudje uživajo nekatere
izmed žitaric. Pojavlja se s pogostnostjo 1 primer na 1000
do 3000 rojstev. Najpogostejša je na Irskem, Škotskem
in v skandinavskih državah. Med indijanci in afriškimi
domorodci je redka. Natančne ocene za Slovenijo zaenkrat
še nimamo, vendar ocenjujejo, da se pojavlja na 1000
do 1500 živorojenih otrok. Po vsej verjetnosti je celiakija
še pogostejša. Zdravniki odkrijejo le majhen odstotek
ljudi s celiakijo, ki imajo značilne klinične znake obolenja.
Velika večina ljudi ima latentno obliko celiakije in ima malo
kliničnih znakov bolezni ali pa so celo vse življenje brez
znakov obolenja.
Celiakija je obolenje tankega črevesa. Glavna naloga
tankega črevesa je prenos hranilnih snovi iz črevesa v
kri. Pri celiakiji so resice sluznice tankega črevesa zaradi
nekaterih beljakovin žitaric (kot so pira, pšenica, rž, ječmen,
oves, tritikala) spremenjene. Škodljiva beljakovina se
imenuje gluten. Če se bolnik s celiakijo prehranjuje s hrano,
ki vsebuje gluten, se resice tankega črevesa spremenijo.
Lahko se celo popolnoma zgladijo (atrofija). Nujen prenos
hranil, vitaminov in mineralnih snovi je močno zmanjšan.
Pojavi se značilna ali neznačilna klinična slika bolezni.
Bolezen se pojavi pri podedovanem nagnjenju, vendar le
ob sočasnem prehranjevanju z glutenom.

Kaj je celiakija?
Celiakija je kronična bolezen tankega črevesa, ki je
posledica preobčutljivosti za gluten. Gluten je osnovni
protein zrnja pšenice, podobne proteine pa najdemo tudi v
zrnju ječmena, rži pa tudi ovsa. Gluten povzroča poškodbo
sluznice tankega črevesa, kar zmanjša funkcijo tega dela
črevesa in povzroči motnje v presnovi hrane. Bolniki imajo
prebavne motnje, pride do pomanjkanja vitaminov in drugih
sestavin hrane ter padca odpornosti organizma.
Z odvzemom vzorca črevesne sluznice (biopsija) lahko pri
nezdravljeni celiakiji dokažemo tipične spremembe le-te.
Resice tankega črevesa izginejo, sluznica postane ploska atrofična. Z brezglutensko hrano si bolna sluznica tankega
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črevesa postopoma opomore. Stanje bolnika se počasi
izboljša, začne pridobivati težo, krvna slika se normalizira
in končno se tudi prizadeta sluznica ne razlikuje več od
zdrave.
Pojavne oblike celiakije
Vse spremljajo protitelesa, značilna za celiakijo.
Tipična celiakija
Pojavlja se v zgodnjem otroštvu. V klinični sliki prevladujejo
dolgotrajne driske, slabo napredovanje oziroma izguba
telesne teže, bruhanje, napet trebušček, smrdeče
neprebavljeno blato, slabokrvnost … Bolnikova sluznica
tankega črevesa je značilno spremenjena.
Atipična celiakija
Pojavlja se pogosteje pri otrocih po drugem letu starosti in
pri odraslih. V klinični sliki prevladujejo neznačilni simptomi,
kot so nespecifične trebušne bolečine, slabo počutje, nizka
rast, zaprtje, slabokrvnost, nevrološke motnje … Tudi tu je
bolnikova sluznica tankega črevesa značilno spremenjena.
Tiha celiakija
Pri njej tipična okvara črevesne sluznice poteka brez
izraženih simptomov.
Latentna celiakija
Bolnik je nekoč že imel značilno atrofično (zglajeno) sluznico
tankega črevesa, a se mu je po ustrezni brezglutenski dieti
opomogla in normalizirala.
Potencialna celiakija
Je oblika bolezni (za razliko od latentne), pri kateri bolnik še
ni imel atrofične sluznice. Le obstoj značilnih protiteles kaže
na preobčutljivost za gluten.

TIPIČNI SIMPTOMI BOLEZNI
To so:
•
•
•
•
•
•
•

pogosto odvajanje, stolice so obilne, mastne in
imajo neprijeten vonj,
telesna teža stagnira ali celo pada,
velik in napet trebuh,
dolge, suhe okončine,
bledica kože in vidnih sluznic,
bruhanje,
slabo razpoloženje,
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•
•
•

utrujenost,
pomakanje apetita,
zaostajanje v rasti.

Bolezen
se
običajno razvije pri
dojenčkih med 6.
in 18. mesecem
starosti,
vedno
nekaj tednov ali
mesecev po tem,
ko otrok začne
uživati žitarice. Pri
Mednarodni znak za brezglutenske starejših otrocih in
odraslih ti simptomi
izdelke
niso tako izraziti.
V ospredju so nespecifične abdominalne bolečine, slabo
počutje, nizka rast, deformacije zobovja, osteopenija,
osteoporoza, nevrološke motnje, ginekološke motnje,
zaprtje, alopecija, slabokrvnost …
V zadnjem času bolezen, ki poteka z atipičnimi simptomi,
odkrivamo vse pogosteje. Prav tako pa je vedno več
bolnikov, pri katerih bolezen poteka brez kakršnihkoli
simptomov.

ZDRAVLJENJE
Do sedaj je znana samo ena oblika zdravljenja - to je stroga
brezglutenska dieta, ki traja vse življenje.

Prehrambeni izdelki iz pšenice, rži, ječmena in verjetno tudi
ovsa SO V DIETI BREZ GLUTENA PREPOVEDANI.
To pomeni, da vseh živil iz omenjenih žitaric, kot so: moka,
zdrob, kruh, drobtine, keksi, testenine, zakuhe, pecivo,
omake in temu podobne jedi, bolniki s celiakijo ne smejo
uživati.
Pozornost je treba obrniti tudi na sestavo drugih
prehrambenih izdelkov, ker le-ti lahko vsebujejo veziva
pšeničnega izvora.
Vsa druga živila, kot so: koruza, riž, ajda, proso, krompir,
zelenjava, sadje, mleko, jajca, meso, ribe so v prehrani
bolnikov s celiakijo dovoljena. Kot nadomestilo za pšenično
moko obstajajo posebne brezglutenske moke, na voljo pa
so tudi brezglutenski kruh, testenine in brezglutenski keksi.

DOLGOROČNA NAPOVED
Dokler se bolnik s celiakijo prehranjuje z brezglutenskimi
živili, nima nobenih težav in se pojmuje, da je zdrav.
Zaenkrat pa žal ni nobene možnosti, da bi se celiakija
dokončno pozdravila.
POZOR: Če prekrški pri dieti ne povzročijo takojšnjega
poslabšanja bolezni, to še ne pomeni, da se lahko bolnik
normalno prehranjuje. Težave po prekinitvi diete lahko vodijo
v dosti hujšo obliko bolezni, ki pa jo je težje pozdraviti. Rak
prebavil, predvsem maligni limfom, je pogostejši pri bolnikih
s celiakijo, ki se ne držijo stroge brezglutenske diete!
Romana Stropnik, dipl. m. s.
Služba zdravstvene nege

Opredelitev poškodbe pri delu
in postopek prijave poškodbe v
Splošni bolnišnici Celje
G

lede na dejstvo, da prihaja pri internih prijavah poškodb pri delu
s strani poškodovanih delavcev in neposrednih vodij del do nepravilnega
postopka ali navedbe nepopolnih podatkov o vzroku za nastanek poškodb,
podajamo opredelitev poškodbe pri
delu in celoten postopek prijave v Splošni bolnišnici Celje.

Za poškodbo pri delu po 63. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju se šteje vsaka poškodba,
ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega
ali kemičnega učinka in poškodba, ki
je posledica hitre spremembe položaja
telesa, nenavadne obremenitve telesa
ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba

v vzročni zvezi z opravljanjem dela, na
podlagi katerega je poškodovanec zavarovan.
Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, ki jo utrpi delavec na redni poti
od stanovanja do delovnega mesta in
nazaj ali na službeni poti.
Za poškodbo pri delu velja tudi obolenje, ki je neposredna in izključna po-
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sledica nesrečnega naključja ali višje Ob 10.00 uri je pri hoji po hodniku
sile med opravljanjem dela, na podlagi Otroškega oddelka kirurških strok medicinski sestri Mariji zdrsnilo na mokrih
katerega je delavec zavarovan.
tleh. Pri zdrsu je padla in si poškodoPostopek prijave nesreče pri delu v vala zapestje desne roke. Tla so bila
mokra, vzrok pa je bil polit čaj. Čaj je
Splošni bolnišnici Celje:
Če se delavcu pri delu zgodi nezgoda, malo pred tem polil otrok, ki je ležal v
katere posledica je poškodba, mora o eni zmed bolniških sob. Neposredna
tem takoj obvestiti svojega neposre- očividka nesreče je bila medicinska sednega vodjo del (glavna sestra, vodja stra Jožica.
delovne enote …), ta pa mora napisati
zapisnik – interno prijavo poškodbe pri Natančnost vseh podatkov je namreč
delu. Obrazec interne prijave pri delu potrebna za kasnejše ugotavljanje
ima štiri strani. Prvi dve izpolni nepo- odgovornosti za nastalo poškodbo desredni vodja del, tretjo sam poškodo- lavca oziroma izplačilo odškodnine iz
vanec, četrto pa neposredni očividec zavarovanja odgovornosti.
nesreče, če ta obstaja.
Po izpolnjeni in podpisani interni prijavi
V interni prijavi je potrebno zelo na- nesreče je prijavo treba takoj poslati v
tančno ugotoviti kraj in čas poškodbe Referat za varstvo pri delu. Pošlje jo
ter natančno opisati dogodek in vzrok lahko delavec sam oziroma neposredni
vodja del. Strokovni delavec varstva pri
nesreče.
delu Splošne bolnišnice Celje po interPrimer pravilno izpolnjenega obrazca ni prijavi opravi ogled nesreče, analizira vzrok in izpolni obrazec R-8. To je
prijave nesreče pri delu:

obrazec Prijava nezgode, ki ga pošlje
pristojnemu zdravniku poškodovanca.
Podpisana prijava nesreče na omenjenem obrazcu pa že pomeni priznavanje
nesreče pri delu oziroma priznavanje
100 % nadomestila odsotnosti zaradi
bolezni oziroma poškodbe.
Od delodajalca (Splošne bolnišnice
Celje) je torej odvisno priznavanje poškodbe pri delu in s tem odločitev, ali
bo delavec imel 100 % nadomestilo
plače ali ne.
Če se pripeti nesreča na poti na delo
oziroma na poti z dela, je potrebno v interno prijavo vpisati točen čas nastanka nesreče in čas pričetka oziroma čas
zaključka dela. Poleg tega je treba v
prijavi navesti točen kraj poškodbe, ker
se prizna samo redna, najkrajša pot od
doma do delovnega mesta.
Ljubo Milenkovič, viš. upr. del.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Pravni kotiček
K

onec marca smo vsi zaposleni prejeli sklepe o določitvi
letnega dopusta. Pri odmeri števila dni smo upoštevali
vse okoliščine, ki vplivajo na odmero in število dni letnega
dopusta. V veljavo je stopil tudi nov notranji akt Splošne
bolnišnice Celje, Pravilnik o določitvi dodatnega letnega
dopusta za delo v območju ionizirajočih virov sevanja in za
delo s citostatiki, ki določa število dni dodatnega letnega
dopusta za delo pod posebnimi delovnimi pogoji. Namen
novega pravilnika je uskladiti dodatne dneve letnega dopusta, zagotoviti evidentiranje dela pod posebnimi pogoji, kar
bo podlaga za določitev dodatnih dni letnega dopusta, ter
preiti na določitev števila dni dodatnega letnega dopusta za
koledarsko in ne za predhodno leto, kot je to bilo po prej
veljavnem aktu. Zavedamo se, da je pravica do letnega
dopusta za delavca ena izmed najpomembnejših delovnih
pravic, zakonodaja jo opredeljuje kot temeljno socialno pravico, namenjeno počitku in umiku od delovnih obveznosti
ter skrbi za učinkovito zaščito delavčeve varnosti in zdravja.
Zaradi sprememb, ki jih je prinesel nov pravilnik, smo v
pravni službi prejeli manjše število zahtev za spremembo
sklepa o določitvi letnega dopusta. V večini se nanašajo
ravno na spremembe, ki jih je prinesel zgoraj navedeni pra-
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vilnik. Zato v nadaljevanju podajam najpogostejša vprašanja in odgovore nanje.
1. Kaj razumemo pod pojmoma »stalno delo« in »občasno delo« v območju virov ionizirajočega sevanja?
O stalnem delu v območju virov ionizirajočega sevanja govorimo, ko poteka delo v območju virov ionizirajočega sevanja več kot 2/3 delovnega časa, o občasnem delu pod
viri ionizirajočega sevanja pa govorimo, ko poteka delo pod
viri manj kot 1/3 delovnega časa, a več kot 10 ur na teden.
2. Ali lahko preračunamo letni dopust v ure?
Letni dopust se določa in evidentira le v dnevih. Če delavec
ne izkoristi letnega dopusta iz preteklega leta, ki ga je pod
določenimi pogoji lahko prenesel v to koledarsko leto, mu
ta 30. 6. propade. Letnega dopusta nikakor ne smemo preračunati v ure!
3. Kako je s pravico do letnega dopusta, kadar ima delavec z več delodajalci sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za krajši delovni čas?
Ko ima delavec več zaposlitev za krajši delovni čas, mu
delodajalci odmerijo letni dopust vsak po svojih merilih, pri
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vseh pa mora imeti na podlagi zakona najmanj minimalni
letni dopust (4. odstavek 64. člena ZDR). Delodajalci morajo delavcu v tem primeru zagotoviti tudi sočasno izrabo
letnega dopusta.
4. Odškodnina za neizrabljeni letni dopust
Pravica do letnega dopusta je temeljna pravica delavca
iz delovnega razmerja in se ji delavec ne more odreči niti
z enostransko izjavo niti s sporazumom z delodajalcem o
odpovedi pravici ali odškodnini za neizrabljeni letni dopust.
Sporazum, s katerim se delavec in delodajalec dogovorita o
odškodnini za neizrabljeni letni dopust, je dopusten samo v
primeru, ko delavcu preneha delovno razmerje pri delodajalcu in mu pred iztekom delovnega razmerja ni več mogoče
zagotoviti izrabe letnega dopusta, do katerega je upravičen.

Odškodninska odgovornost delodajalca se v primeru, ko
delavec letnega dopusta zaradi okoliščin na strani delodajalca ne more izrabiti, lahko uveljavlja po splošnih načelih
civilnega prava. Glede izrabe letnega dopusta je treba poudariti, da je njegov osnovni namen obnova psihofizičnih
in delovnih sposobnosti delavca. Skladno s tem namenom
lahko izrabijo letni dopust le delavci, ki delo dejansko opravljajo. Če pa je delavec odsoten z dela zaradi bolezni, sicer pridobi pravico do letnega dopusta, vendar je njegova
izraba v tem obdobju onemogočena. Iz sodne prakse tudi
izhaja, da če je razlog za nemožnost izrabe letnega dopusta
na strani delavca, ta ni upravičen do odškodnine za neizrabljeni letni dopust.
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Pravna služba

Jezikovni kotiček
A

li razmišljamo o pomenu tistega, kar govorimo oziroma
pišemo?

Naglica vsakdanjega življenja, ki jo v zadnjem času vse bolj
zaznamujeta površnost in nagnjenost k čim večjemu udobju, se še posebej kaže v medsebojnem sporazumevanju
in zato zelo slabo vpliva tudi na naš jezik, ki postaja vse
bolj reven. Način sporazumevanja, kot ga uporabljamo pri
kratkih telefonskih sporočilih, prodira tudi na druga področja
pisnega izražanja. Vedno bolj uporabljamo ustaljene fraze
in sploh ne razmišljamo več o njihovem pravem pomenu
in smislu. Lep primer so najrazličnejše potrošniške akcije
naših trgovcev, ki v svojih oglasih na veliko razglašajo, da
so »ti in ti izdelki znižani za toliko in toliko odstotkov«. Če bi
ta oglas bral kakšen tujec, ki bi si ga prevajal dobesedno,
bi se najbrž spraševal, kako trgovci to storijo. Mar izdelke
spodaj ali zgoraj malo odrežejo, da so bolj nizki? Seveda bi
bilo prav reči, da so znižali cene izdelkov.
V zadnjem času zelo pogosto slišimo, govorimo in beremo
o čakalnih dobah v zdravstvu. Ob tem sem že dostikrat
prebrala besedno zvezo, da »je treba zmanjšati čakalne
dobe«. Ta zveza kaže, da tisti, ki jo je zapisal, ni kaj dosti
razmišljal o pomenu uporabljenih besed.
Pojem »doba« Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)
razlaga kot omejeno trajanje, v katerem se kaj zgodi, ali ki je
za kaj namenjeno, za izražanje količine pa vedno uporablja
pridevnik dolga ali kratka. In kar je dolgo, lahko skrajšamo,
nikakor pa ne zmanjšamo. Pravilno je torej reči ali zapisati,
da »si prizadevamo skrajšati čakalno dobo« ali »da so se
čakalne dobe spet podaljšale«.

V strokovnih besedilih, ki jih lektoriram, pogosto najdem
primere, ko so določeni žargonski izrazi, ki jih uporablja
medicinsko osebje v vsakdanjem sporazumevanju, tako
tudi zapisani. Npr.: »Bolniku smo odvzeli hemokulturo in jo
poslali …«
Medicinski slovar navaja, da je hemokultura »kultiviranje
mikroorganizmov iz krvi bolnika, dodane tekočemu gojišču«. Bolniku torej gotovo ne moremo odvzeti »kultiviranja mikroorganizmov«, ampak kvečjemu »vzorec krvi
za kultiviranje mikroorganizmov«. Pravilno bi bilo torej
zapisati: »Bolniku smo odvzeli vzorec krvi za hemokulturo
in ga poslali …«
Še en primer: »Bolnikova prognoza je slaba.«
SSKJ navaja, da pomeni prognoza »napoved, predvidevanje«. Gornja poved bi torej pomenila, da je bolnik napovedal/predvideval nekaj slabega. Vemo pa, da v medicinskem žargonu ta izraz pomeni predvidevanje, da se bo
bolnikova bolezen slabo končala, se pravi, da verjetno ne
bo ozdravel.
Lahko bi torej kvečjemu zapisali »Prognoza izida bolezni je
slaba«, seveda pa je najbolj prav, da takrat, ko imamo za
nek pojem ustrezno slovensko besedo, uporabimo le-to. Se
pravi, da bomo bodisi zapisali: »Napoved izida bolezni je
slaba« ali pa našli kakšno ustrezno drugo besedno zvezo,
s katero bomo povedali isto, če že ne želimo zapisati, da bo
bolnik verjetno umrl.
Širok besedni zaklad in način izražanja kažeta našo razgledanost in kultiviranost, zato tega ne bi smeli brezbrižno
zanemarjati.
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica
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Pogajanje

P

ogajanja so del našega vsakdana: doma, v trgovini,
v službi, kjerkoli. Lahko se pogajamo za malenkosti
ali za zelo pomembne stvari, ki bodo vplivale na naše
nadaljnje življenje. Tudi kot zdravstveni delavci se vsak dan
srečujemo s pogajanji, kar vpliva na naše delo in s tem na
dobro pacienta. Zato je za nas kot zdravstvene delavce zelo
pomembno, da vemo, kaj vse vpliva na pogajanja, da jih
lahko solidno izpeljemo.
Pri pogajanju gre za dvosmerno komunikacijo, ki je
namenjena doseganju dogovora, kadar imamo mi in
nasprotna stran nekatere interese skupne in druge
nasprotne. Bistvo pogajanj je, da se vzpostavi neko
zaupanje med obema stranema. Pogajanja so najvišja
oblika komunikacijske veščine. Pri pogajanjih si vedno
postavimo eno ključno vprašanje: »Kako lahko ljudje
premagujejo medsebojne razlike?« Vsi razumemo, da se
Slovenec in Kitajec brez poznavanja skupnega jezika ne
moreta razumeti. Zdi pa se nam skoraj nemogoče, da se ne
moreta sporazumeti dva, ki govorita isti jezik.

Ključ do uspešnih pogajanj:
- pozabite na ego,
- upoštevajte cilj, ki ga želite doseči,
- upravljajte s čustvi (pokažite svoja čustva),
- pravica in resnica kot racionalni kategoriji v
pogajanjih nimata kaj iskati, kot vrednoti pa sta
zaželeni,
- pri pogajanjih ne gre za to, kdo ima prav, še manj
za to, kdo bo zmagal ali prevladal. Tukaj gre za
uveljavljanje interesov.
S pogajanji se srečujemo vsak dan. Bistvo pogajanj je,
da dosežemo dogovor brez prepira. Cilj pogajanj je,
da dosežemo prijateljski dogovor brez popuščanja, da
dosežemo dogovor, ki bo zadovoljil pogajalčeve vsebinske
interese in dogovor, ki bo ohranil dobre odnose ali jih
vzpostavil.
Obstaja več vrst pogajanj: trdo pogajanje, mehko pogajanje
in načelno pogajanje. Katero je najboljše, saj se pogajalec
odloča na podlagi pomembnosti problema. Ta metoda je
trda do bistva pogajanj in mehka do ljudi.
Za uspešna pogajanja je potrebno upoštevati štiri osnovna
priporočila:
- ločiti ljudi od problema,
- osredotočiti se na interese ne na stališča,
- potrebno je oblikovati možnosti v obojestransko
korist,
- potrebno je vztrajati pri tem, da izidi pogajanj
temeljijo na objektivnih merilih.
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LOČITI LJUDI OD PROBLEMA
Pri pogajanjih so najpomembnejši ljudje. Ljudje smo
čustveni, imamo vrednote, izhajamo iz različnih okolij,
imamo različne poglede na stvari, osebe, dogodke, smo
izredno nepredvidljivi … vse to vpliva na pogajanja. V veliki
meri ljudje povedanega ne razumejo tako, kot smo mislili,
da bodo razumeli, in ne mislijo tistega, kar smo razumeli,
da so rekli. Želja ljudi, da bi se počutili dobro in njihova
skrb, kaj si bodo drugi mislili o njih, so pogosto pomemben
element pogajanj. Ko se ljudje počutijo negotove, postanejo
hitro jezni, prestrašeni, depresivni, napadalni, prizadeti …
kar vse otežuje pogajanja. Vsak vidi svet s svojega zornega
kota, kar pogosto pomeni, da svoje zaznave mešajo s
stvarnostjo. Če se pogajanja prepletajo z osebnostnimi
lastnosti pogajalcev, je verjetnost, da uspejo, bistveno
manjša. Izjave, ki so namenjene opredelitvi problema,
se takrat pogosto razumejo kot osebni napad. Odnos
med pogajalcema naj temelji na natančnih zaznavah,
jasni komunikaciji in primernih čustvih. S težavami, ki jih
povzročajo človeške lastnosti pri pogajanju, se moramo
neposredno soočiti. Teh problemov ni dobro reševati s
prevelikim popuščanjem. V pogajanjih zlahka pozabimo,
da se moramo ukvarjati ne le s človeškimi lastnostmi druge
strani, temveč tudi z lastnimi.
Na obvladovanje človeških lastnosti pogajalcev vplivajo
zaznavanje, čustva in komunikacije.
Zaznavanje
Razlog za spor ni objektivna stvarnost, temveč naš
pogled nanjo. To je posledica našega zaznavanja in načina
razmišljanja. Ljudje radi vidimo tisto, kar hočemo ali smo
sposobni videti. Iz množice informacij običajno razberemo
tiste, ki potrjujejo naša pričakovanja in zaznave. Ena
najpomembnejših sposobnosti pogajalca je zmožnost videti
položaj, kot ga vidi nasprotna stran. Če želite vplivati na
nasprotno stran, morate razumeti, kakšno moč ima njihovo
stališče in čutiti moč čustev, s katerimi verjamejo vanj. Ni
dovolj, da jih analizirate kot hrošče pod mikroskopom, vedeti
morate, kaj pomeni biti hrošč. Napačno je tudi sklepanje
o nasprotnikovih namerah, ki izhajajo iz naših strahov, saj
radi predvidevamo, da ima nasprotna stran namen narediti
tisto, česar se bojimo. Vabljivo je tudi kriviti druge za svoj
problem. Tudi če to drži, nam pri pogajanju ne pomaga. Ob
napadu se nasprotnikova stran postavi v bran in je prav nič
ne zanima, kaj imamo povedati. Ko se pripravlja osnutek
dogovora, je dobro vključiti nasprotno stran, ker je dogovor
lažji, če imata obe strani občutek lastništva nad zamislimi.
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Komunikacija
Karkoli rečete v pogajanjih vedite, da bo druga stran skoraj
vedno slišala nekaj drugega. Pri pogajanjih v veliki večini
primerov nastanejo trije problemi komunikacije:
1. Pogajalci se ne pogovarjajo med sabo tako, da bi
se lahko razumeli. Govorijo dve različni zgodbi.
2. Čeprav morda govorite neposredno in jasno, vas
morda ne slišijo. Medtem, ko vi govorite, razmišljajo
o tem, kako se bodo odzvali, kako bodo predstavili
naslednji argument, kaj želijo doseči …
3. Nerazumevanje.
4. Z izjavo: »Želim vam pomagati,« druga stran
razume: »Misli, da zadeve ne razumem.«

dogovora zgolj nekje na poti med našim in njihovim
interesom. Zato se ustvarjalno razmišljanje ustavi le pri
vprašanju, kam med dvema skrajnostma se bomo postavili.
Potrebno je oblikovati več možnosti, ki bodo sprejemljive za
obe strani. V večini pogajanj obstajajo štiri glavne ovire, ki
ovirajo oblikovanje več možnosti:
1. Prenagljena sodba: prenaglimo se, ker nas je
strah, da nam ne bo uspelo.
2. Iskanje enega odgovora: nove ideje bi pogajanja
le zapletle.
3. Predpostavka o nespremenljivem obsegu
pogajanj: prepričani smo, da če popustimo za
milijon evrov, druga stran dobi milijon evrov več.
4. Razmišljanje »Reševanje njihovega problema je
njihov problem.« Pogajalec, ki želi doseči dogovor,
mora pripraviti rešitev, ki ustreza tudi drugi strani.
Ker je vaš uspeh pri pogajanjih odvisen od tega, ali
nasprotnikova stran sprejme odločitev, ki si jo želite vi,
morate narediti vse, kar je v vaših močeh, da jim to odločitev
olajšate. Svojo rešitev, ki jo ponujate drugi strani, lahko
ovrednotite s stališča tretje osebe tako, da si predstavljate,
kako bi bili kritizirani, če bi tako rešitev sprejeli.

OSREDOTOČITI SE NA INTERESE, NE NA
STALIŠČA

VZTRAJANJE PRI UPORABI OBJEKTIVNIH
MERIL

Bistveni cilj pogajanj je doseči dogovor, ki je ugoden za
obe strani. Vsaka stran ima svoje potrebe, cilje in interese.
Vsaka stran pa ima tudi svoja stališča, kar lahko bistveno
moti pogajanja. Pomembno je, da razlikujemo med stališči
in interesi. Interesi opredeljujejo problem, medtem ko so
stališča posledice naših predsodkov, izkušenj, strahov,
mnenj … Pomembno dejstvo pri pogajanjih je, da ima
vsaka stran zagotovo več kot eno potrebo oziroma interes.
Pogosto mislimo, da je denar edini interes na pogajanjih.
Najmočnejši interesi so posameznikove človeške potrebe.
Pogosto premalo upoštevamo interese nasprotne strani,
ker se preveč ukvarjamo s svojimi, ki pa jih ne povemo.
Prepričani smo, da jih mora ugotoviti druga stran sama.
V trenutku, ko nekdo ugotovi, da so nam njegovi interesi
pomembni, mu postanemo bolj zanimivi in simpatični, kar
pogajanje naredi lažje. Pri pogajanjih je zelo pomembno, da
če želimo, da nas nekdo razume, mu najprej povejmo svoje
interese in utemeljitev, šele nato zaključke in predloge.

Bolj kot sami upoštevate merila poštenosti, učinkovitosti ali
znanstvenih dokazov, večja je verjetnost, da bo končni izid
pogajanj uspešen.
Objektivna merila je potrebno oblikovati tako, da vsaj
teoretično veljajo za obe strani. Temeljijo lahko na tržni
vrednosti, predhodnih primerih, strokovnih standardih,
učinkovitosti … Najboljše je, da obe strani poskušata
skupaj oblikovati objektivna merila.

Čustva
Pogosto se v pogajanjih pojavlja, da so čustva
pomembnejša od vsebine. Najprej je potrebno ugotoviti,
kakšna so naša čustva, potem pa poizkušamo ugotoviti,
kakšna čustva prevevajo drugo stran. Ko se pogajamo, je
potrebno pokazati svoja čustva in upoštevati čustva druge
strani kot upravičena. Na čustvene izbruhe nasprotne strani
se v pogajanjih ne odzivamo.

OBLIKOVANJE MOŽNOSTI V
OBOJESTRANSKO KORIST
Ena najkoristnejših sposobnosti oblikovalca je oblikovanje
možnosti. Pogosto se nam zdi, da obstajajo vse možnosti

Nenazadnje velja vedeti, da so pogajanja medosebna
komunikacija, da se vedno pogajamo z ljudmi z vsemi
njihovimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Zato je sposobnost
medosebnega komuniciranja vsaj tako pomembna, kot
poznavanje samega pogajalskega predmeta in veščine
pogajanj.
Brigita Turk, dipl. inž. radiologije
Radiološki oddelek
ŠALA
Šala ob nedeljskem kosilu
Pri nedeljskem kosilu nekdo vpraša babico: »No babica,
kako si kaj zadovoljna z novim slušnim aparatom?«
Babica zadovoljno odgovori: »Odličen je! Odkar ga imam,
sem že trikrat spremenila oporoko!«
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DROBTINICE

Američan v Celju
T

homas G. Nessler tretji je študent zadnjega letnika Univerze South Caroline. Zadnje mesece študija je izkoristil za izbirne vsebine, nekaj v ZDA, 5 tednov v Sloveniji (v
naši bolnišnici je gostoval od 18. 11. 2009 do 24. 12. 2009)
in za konec 4 tedne v Dublinu na Irskem. Julija letos bo
začel specializacijo iz urgentne medicine v Austinu v zvezni
državi Texas, na eni od treh zanj zaželenih lokacij (sistem
specializacij je v ZDA sicer precej zapleten, iti tja, kamor
želiš, pa ni vedno mogoče). Kot večina tujih študentov pred
njim, je bil tudi Thomas zanimiv gost. Ob slovesu sva se
dogovorila, da bo na kratko, v dveh odstavkih, strnil svoje
misli o gostovanju v celjski bolnišnici.
Namen tega je bil, da izvemo, kako nas je videl in kakšne
izboljšave predlaga za naslednje gostujoče študente.
Matej Marinšek, dr. med.
Kardiološki oddelek
15. 1. 2010
Matej,
Dublin has been wonderful so far, except for the weather. Apparently I am
bringing bitter cold weather with me wherever I go. They had snow for
the first time in quite a while and it has been debilitating for the area. It is
a bit comical. I am headed to a rugby match tomorrow, so that should be
exciting. I don't know much about rugby, but I am certainly willing to learn.
Now, for the paragraphs promised: Recommendation for improvement:
I really don't have much that can go in this section. The welcome was
warm and I felt very taken care of. The apartment is very close and convenient, and provides anything a person could want who will be staying
a month. The food coupons were great, and I loved the food. My only
suggestion would be to pencil in more days with the pre-hospital crew.
This only applies if the student is interested in Emergency Medicine;
otherwise, it wouldn't matter. I would not have minded hanging out with
them for a couple more shifts. I really enjoyed the time I spent with them
and would have liked another shift or two. Other than that, I was beyond
happy with how my entire experience went.
Entry for the paper: »After receiving the warmest of welcomes, I thoroughly enjoyed my learning experience at Celje General Hospital. As
someone who does not speak the native language, everyone made an
effort to speak with me in English and I cannot thank you enough. My
intent was to learn about the culture, compare the medical systems, and
travel as much as possible. I more than accomplished all of these goals.
Ahbeer exercised amazing patience and kindly offered to teach me blood
draws. Klemen Steblovnik took charge of my social life and ensure that I
had a wonderful time. Matej Marinsek took care of everything else, from
cardiac education to history lessons to a Thanksgiving meal complete
with football. In between working, I managed to visit Postojna Caves,
Predjama Castle, and Ljubljana. I also spent a weekend in Budapest
and three days in Dubrovnik. Around Celje, I viewed a handball match,
went bowling, visited the castle, and danced to Cubismo at Planet Tus.
I could not have imagined that I would fit so much into four short weeks.
I had no idea what to expect when I landed in Ljubljana; however, I left
Slovenia with the highest regard for its people (and its food). I can say
for certain that I will make a concerted effort to return in the future. Next
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time, however, I will visit during the summer! Thanks again for a positively
memorable experience and I look forward to seeing you again.« - Thomas G. Nessler III
I will certainly be in touch and, when you head back to the United States,
please let me know. Take care and I will talk to you soon.
Respectfully, T. G. Nessler III
MUSC College of Medicine

Matej,
če izvzamemo vreme, je Dublin čudovit. Očitno prinašam kislo
in hladno vreme, kamorkoli pridem. Prvič po dolgem času je v
Dublinu zapadel sneg in ohromil celo območje. Vse skupaj je že
prav smešno. Jutri grem na rugby tekmo. Mislim, da bo zanimivo.
Sicer o rugbyu ne vem veliko, vendar sem se vedno pripravljen
naučiti kaj novega. Sedaj pa k obljubljenemu.
Predlog za izboljšave: Pravzaprav ni veliko tega, kar bi lahko zapisal v to rubriko. Sprejem je bil topel in vseskozi ste skrbeli zame.
Stanovanje, ki sem ga uporabljal, je v bližini bolnišnice, opremljeno z vsem, kar človek potrebuje za bivanje, kot je bilo moje. Bloki
za hrano so bili super in hrana krasna. Edini predlog, ki ga imam
je, da v takšno izobraževanje vključite več dni s prehospitalno
ekipo prve pomoči. Pri tem imam v mislih predvsem program za
študente, ki jih zanima urgentna medicina, za ostale to ni tako
pomembno. Res mi je bil všeč in koristen čas, ki sem ga preživel
z njimi in nič ne bi imel proti, če bi lahko z njimi preživel še nekaj
dni. Sicer pa sem več kot zadovoljen s svojim izobraževanjem v
vaši bolnišnici.
O bolnišnici: V Splošni bolnišnici Celje sem po toplem sprejemu
užival v celotni učni izkušnji. Ker ne govorim domačega jezika,
so se vsi okoli mene potrudili in z mano govorili angleško, za kar
se jim resnično zelo zahvaljujem. Namen mojega obiska je bil
spoznati novo kulturo, primerjati zdravstvena sistema in čim več
potovati. Vse tri cilje sem več kot uresničil. Ahbeer je bila z mano
neizmerno potrpežljiva. Prijazno mi je ponudila priložnost, da me
nauči jemati kri. Klemen Steblovnik se je zavzel za moje družabno
življenje in poskrbel, da sem se imel čudovito. Matej Marinšek
je poskrbel za vse ostalo, od lekcij iz kardiologije, zgodovine do
Thanksgiving večerje (v počastitev ameriškega žetvenega praznika hvaležnosti, ki je zadnji četrtek v novembru) skupaj s prenosom
tekme ameriškega nogometa, ki ga onstran luže na ta dan vedno
spremljamo. V prostem času sem uspel obiskati Postojnsko jamo
in Predjamski grad ter Ljubljano. Ob tem sem preživel še konec
tedna v Budimpešti in tri dneve v Dubrovniku. V Celju sem obiskal
rokometno tekmo in Celjski grad, šel na bowling in plesal ob glasbi Cubisma v Planetu Tuš. Nikoli si nisem predstavljal, da bom v
štirih tednih toliko doživel. Ko sem pristal na ljubljanskem letališču, nisem vedel, kaj lahko pričakujem, Slovenijo pa sem zapustil
s posebnim spoštovanjem do njenih ljudi (in hrane). Zagotovo se
bom potrudil za to, da se v Celje še vrnem. Naslednjič vseeno
raje poleti! Še enkrat hvala za vse nepozabne izkušnje. Veselim
se našega naslednjega srečanja.
Thomas G. Nessler tretji
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26. Nagradna križanka

Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami. Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom
»Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse
pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 4. junija 2010. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo
ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 25. nagradne križanke v marčevskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 58 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: NASPROTJA SE DOTIKAJO.
Izžrebana nagrajenka je gospa Zdenka Kolar Jerič z Dermatovenerološkega oddelka. Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični
slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.
								
Uredniški odbor
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Vprašalnik za oceno erektilne funkcije

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.
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