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Pred nami je dolgo, vroče 
poletje. Pa ne le poletje, tudi 
tisto pred njim, pa tisto, kar 
pride kasneje, nas ne bo 
puščalo hladnih. Skratka, 
življenje z vso  pestrostjo 
pomladanskega navdiha 
in jesenskih očarljivosti se 
bo vtkalo v naš vsakdanjik. 
Pravzaprav tako, kot se to 
dogaja vsako leto, pa ven-
dar nas leto 2010 čaka v 
nekoliko drugačni luči. Če 
bomo zasebno uspeli ohra-
niti ustaljeni življenjski ritem, 
pa bomo v poslovnem svetu 

bolj preudarno staknili glave. 
Recesija, ki se je v preteklem obdobju različno odražala v posameznih go-
spodarskih  pa tudi negospodarskih okoljih, se je zdaj zrinila tudi v zdra-
vstvo. 

Da recesija pomeni za našo bolnišnico manj denarja, je vsakomur jasno, 
kakor tudi to, da zaradi tega v bolnišnico ne bo prihajalo nič manj pacientov, 
in da bodo imeli enake ali še večje zahteve, kot so jih imeli včeraj. Duh 
pričakovanj pač ne pozna racionalnih omejitev. In tako se pred nas posta-
vljata dve težki zahtevi, na eni strani moramo razumeti paciente in njihove 
potrebe, na drugi strani pa zahteve lastnika /država, ministrstvo, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije/, za katere dobivam občutek, da me-
nijo, da je v bolnišnicah neizčrpen vir rezerv, s katerimi bomo lahko pokrili 
vse breme prazne državne blagajne. Hvala, tega bolnišnice ne zmoremo 
sprejeti. 

Ko smo oblikovali naš letni finančni načrt za 2010, smo imeli precej težav z 
uravnoteženjem  prihodkov z odhodki. Vanj smo vgradili nekatere rezerve, 
za katere menimo, da jih brez škode za paciente še lahko sprostimo. Vsako 
nadaljnje varčevanje pa je bolj podobno trikrat drobljenim tropinam, iz kate-
rih lahko z nadaljnjim stiskanjem priteče le še grenkoba – tako za paciente 
kot za delavce bolnišnice. Finančni načrt nam je Svet zavoda na svoji za-
dnji seji v mesecu februarju potrdil, vključno z vsemi razvojno naravnanimi 
investicijami, ki so usmerjene v dvig kakovosti obravnave pacientov, novim 
tehnologijam, razvoju informatike in v projekt nadomestne novogradnje bol-
nišnice. To je za nas vzpodbudno. 

A že za drugo četrtletje tega leta so predvidene dodatne finančne omejitve 
v zdravstvu, o katerih potekajo razprave že sedaj. S tem se odpirajo resna 
vprašanja  ohranjanja,  morda celo nazadovanja, ali pa vendarle razvoja 
zdravstvenega sistema nasploh. Prepričan sem, da se bo družba kot celota 
odločila za slednje.   

In še marsikaj se bo v letošnjem letu dogajalo na ravni zdravstvene politi-
ke države, ko se bomo prepričevali, kdo in na kakšen način naj pogoltne 
grenko pilulo stiske javnih financ. Mi v celjski bolnišnici bomo opravili svojo 
nalogo korektno in profesionalno, a ob tem ne bomo prevzemali večjih bre-
men, kot bo to v danih okoliščinah sprejemljivo. 

                                                                                      Direktor
                                                                  mag. Marjan Ferjanc
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Otvoritev.lanskih.naložb

Letošnje leto smo v 
bolnišnici začeli slav-

nostno, saj smo 8. janu-
arja namenu slovesno 
predali nove prostore 
Oddelka za medicinsko 
rehabilitacijo ter preno-
vljene prostore in novo 
opremo Radiološkega 
oddelka. Nove pridobi-
tve je namenu predal 
minister za zdravje Borut 
Miklavčič. 

TO JE SBC

Slovesne otvoritve so se 
udeležili številni gostje

Slavnostni govornik Borut Miklavčič je v svojem govoru po-
hvalil našo bolnišnico

S temperamentno slovansko glasbo je takt prireditvi dajal 
kvartet Akord

S posebnimi priznanji smo se na prireditvi zahvalili večjim 
donatorjem sredstev za nakup CT aparata. Mestna občina 
Celje je bila s 60.000 evri največji donator. Priznanje je pre-
vzel župan Bojan Šrot.

S posebnimi priznanji smo se zahvalili tudi vsem društvom, 
združenjem in zvezam, ki so sodelovala v donatorski akciji. 
Ponovno pa je bil gonilna sila akcije Ivan Grobelnik.
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Prerez traku pred novim CT aparatom

Ogled novih prostorov oddelka za medicinsko rehabilitacijo

Pet direktorjev celjske bolnišnice

Vsakič znova so pogostitve, ki jih pripravlja naša kuhinja, 
paša za vsa čutila  

Otvoritev.oddelka.za.
medicinsko.rehabilitacijo

Končno smo prišli na vrsto in dočakali svoj dan. Božiček 
je bil lansko leto res nadvse radodaren in nam je ob 

zlati obletnici prinesel najlepše možno darilo – nov oddelek.

Petdeset let je lepa doba, po zaslugi vseh prejšnjih in seda-
njih sodelavcev smo jo prehodili s stalnim strokovnim izpo-
polnjevanjem, dobro voljo in veliko trdega dela, za kar smo 
bili poplačani z dobrimi končnimi rezultati obravnave naših 
bolnikov in njihovim zadovoljstvom. 
Z odprtimi rokami smo sprejemali znanje in nove metode 
zdravljenja ter jih uvajali v naši bolnišnici. Prvi smo pričeli 
z zgodnjo vertikalizacijo bolnikov po poškodbi hrbtenjače 
na nagibni mizi. Prvi smo uvedli zgodnjo bolnišnično in am-
bulantno rehabilitacijo bolnikov po amputacijah na spodnjih 
udih s pomočjo pnevmatske šolske proteze. Veliko truda Na dan otvoritve
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smo posvetili bolnikom s poškodbami perifernih živcev in 
v sodelovanju z nevrokirurgi dosegli nekaj izjemnih in zavi-
dljivih rezultatov. 

V okviru našega osnovnega poslanstva – zgodnje medicin-
ske rehabilitacije, smo s pridom uporabljali vse razpoložljive 
metode rehabilitacijske medicine, a smo prišli do trenutka, 
ko novostim nismo mogli več slediti, saj zanje ni bilo več ne 
prostorskih ne tehničnih možnosti. 

Nova telovadnica

Delavnica za izdelavo kompresijskih oblačil in ortoz za 
zgornji ud

Kotiček za funkcionalno delovno terapijo

Terapija z visoko frekventnimi električnimi tokovi

Z odprtjem novega oddelka imamo spet možnost uvajanja 
novih metod, pridobivanja novih znanj in s tem bolj kakovo-
stne oskrbe bolnikov.
Dobili smo nove kinematične opornice, ki so v zgodnji me-
dicinski rehabilitaciji ključne za ohranjanje in pridobivanje 
gibljivosti prizadetih sklepov.
Svoj prepotrebni prostor in možnost ustrezne obravnave so 
dobili bolniki po preboleli možganski kapi, uvedli smo tera-
pijo v pulznem magnetnem polju, presoterapijo in terapijo z 
visoko frekventnimi električnimi tokovi.
V delovni terapiji imamo sedaj poseben prostor za izdelavo 
kompresijskih oblačil in ortoz za zgornji ud ter prostor za 
funkcionalno delovno terapijo. 
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Imamo tudi prostor za male posege in funkcionalno diagno-
stiko mehkih tkiv ter za respiratorno fizioterapijo ambulan-
tnih bolnikov.
Nov oddelek nam prinaša nove aparate in bistveno boljše 
razmere za delo, bolnikom pa omogoča zadostno mero za-
sebnosti pri vseh obravnavah.

Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k našemu novemu oddel-
ku, iskrena hvala! Upam, da ga boste spoznali le kot obisko-
valci, če pa boste vendarle potrebovali naše storitve, vas 
bomo z veseljem pričakali dobro opremljeni in pripravljeni.

Asist. Lidija Plaskan, dr. med.
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

Stena vseh, ki so 50 let pomagali graditi celjsko medicinsko 
rehabilitacijo

Dermatovenerološki.oddelek.
Splošne.bolnišnice.Celje
1954.–.2009

V septembru 2009 je dermatovenerološki od-
delek praznoval 55 let svojega delovanja in 

prvo obletnico vselitve v sodobne prostore, pri-
lagojene za dermatovenerološko dejavnost, v 
IV. nadstropju nove stavbe Splošne bolnišnice 
Celje.

Začetki dermatovenerologije na Celjskem segajo 
v leto 1923, ko je bil med drugimi socialnomedi-
cinskimi ustanovami odprt ambulatorij za spolne 
bolezni. V prvih letih so se z dermatovenerologi-
jo ukvarjali splošni zdravniki in specialisti drugih 
strok. Dermatološki oddelek je bil ustanovljen 

leta 1954, ko je bilo preurejeno najstarejše poslopje bolni-
šnice in je bil 20. septembra 1954 sprejet prvi bolnik. Odde-
lek, ki je imel okrog 20 postelj, je takrat vodila specialistka 
dermatovenerologije, Franja Završnik, dr. med. Oddelku je 
že v prvih letih obstoja primanjkovalo prostora, zato so bol-
nike pogosto odklanjali oziroma jih pošiljali v Ljubljano ali 
Maribor.

Prim. Valter Premšak, dr. med., specialist dermatovenerolo-
gije, je oddelek vodil od 1961 do svoje smrti leta 1975. Od-
delek in ambulante so deset let delovali v dotrajani zgradbi 
v nevzdržnih razmerah (slika 1).

Slika 1. Najstarejši dermatološki oddelek Splošne bolnišni-
ce Celje v letu 1961.

Slika 2. Poročilo o zaključku obnove najstarejšega trakta 
celjske bolnišnice v Večeru, 19. 3. 1964.
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Leta 1964 je bila končana prenova Gizelinega trakta (slika 
2), v katerem naj bi dobil svoje prostore tudi dermatološki 
oddelek, vendar je ob otvoritvi prišlo do spremembe na-
membnosti in v prenovljene prostore se je preselil odsek, 
kasneje oddelek za otroško kirurgijo, ki je tam še danes.

Dermatološki oddelek se je zaradi neustreznosti svojih pro-
storov, za katere je sanitarna inšpekcija izdala prepoved 
uporabe za kakršenkoli namen, moral seliti izven matične 
bolnišnice v tretje nadstropje graščine v Novem Celju (slika 
3), kjer sta bila takrat še pulmološki del internega in del otro-
škega oddelka. Specialistična ambulanta je ostala v okvi-
ru celjskega bolnišničnega kompleksa in dobila prostore v 
nekdanji bolnišnični pralnici skupno z osrednjo medicinsko 
knjižnico.

Slika 3. Graščina v Novem Celju danes: v tretjem nadstro-
pju je v letih 1964-1970 gostoval dermatološki oddelek.

V Novem Celju je bilo sicer prostora za več postelj, vendar 
so bili ti prostori funkcionalno neustrezni, oddaljenost od 
osrednjih bolnišničnih delov ter specialistične dermatove-
nerološke ambulante pa je močno ovirala delo in onemo-
gočala razvoj. Ko je bila leta 1970 ukinjena bolniška enota 

v Novem Celju, se je dermatološki oddelek preselil v lesene 
barake ameriške poljske bolnišnice (prostori otroškega od-
delka B v Novem Celju), kjer je imel prostora za 46 postelj 
za odrasle bolnike (slike 4, 5 in 6). Kljub obljubam, da je 
lokacija le zasilna in začasna, je oddelek ostal v barakah 
več kot desetletje. Tu je bil leta 1976 ustanovljen tudi otroški 
odsek z 12 posteljami. Predstojnik je bil v tistem času že 
prim. mag. Jože Arzenšek, dr. med., specialist dermatove-
nerologije, ki je vodil oddelek do leta 2004, ko je vodenje za 
štiri leta prevzela Silva Šturbej, dr. med. specialistka derma-
tovenerologije.

Slika 5. Del osebja dermatovenerološkega oddelka v času 
delovanja v barakah ameriške poljske bolnišnice v Novem 
Celju.

Slika 6. Zdravniki dermatološkega oddelka konec leta 1981, 
pred selitvijo iz barak v »vilo Sonjo« v Celju – od desne proti 
levi: mag. Karolina Godina, dr. med., prim. mag. Jože Ar-
zenšek, dr. med., Silva Šturbej, dr. med., mag. Alenka Pusti-
nek, dr. med., Jožica Kotnik, dr. med. (tedaj specializantka 
za koroško regijo).

Selitev dermatovenerološkega oddelka v Novo Celje je bila 
sprejeta kot kratkotrajna rešitev v sili, vendar se je njegovo 
delovanje izven matične ustanove zavleklo za skoraj dve 
desetletji in šele s selitvijo v »vilo Sonjo«, 23. 3. 1982, se 
je oddelek vrnil v okvir matične bolnišnice v Celju, kjer so 

Slika 4. Ameriška poljska bolnišnica v Novem Celju (bara-
ke), kjer je bil nameščen dermatološki oddelek v letih 1970-
1982.
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ves čas delovale dermatovenerološke 
ambulante, ki so bile v vmesnem času 
preseljene v staro upravno stavbo. 
Prostori v prenovljeni stanovanjski hiši 
»vili Sonji« (slika 7) pa so bili utesnje-
ni in nefunkcionalni. Število postelj se 
je močno zmanjšalo na skupno 27 za 
odrasle in 6 za otroke. Dnevno je veliko 
težavo predstavljalo delo v treh etažah 
brez dvigala.

Po uničenju prostorov ob poplavi 1. 11. 
1991 je bilo zaradi nesprejemljivih sani-
tarnih razmer nujno najti novo lokacijo 
za delovanje dermatološkega oddelka. 
Začasna namestitev dermatovenero-
loškega oddelka je bila omogočena v 
pravkar dograjenem drugem nadstro-
pju nove bolnišnice, kjer je bil sicer 
dolgoročno zasnovan tudi dermatolo-
ški oddelek v IV. nadstropju. Oddelek 
je bil na ponovni »začasni« lokaciji od 
maja 1992 do selitve na končno loka-
cijo v IV. nadstropju jeseni 2008. Tako 
je po 54 letih svojega delovanja jeseni 
2008 dermatvenerološki oddelek dobil 
sodobne, za potrebe stroke prilagojene 
funkcionalne prostore in bolniki s kožni-
mi boleznimi primerne bolniške sobe.

Zato smo konec septembra 2009 pra-
znovali kar dve obletnici: 55 let delo-
vanja in prvo obletnico vselitve v nove 
prostore (Slika 8).

Slika 7: Zapis o otvoritvi »Vile Sonje«, ki je bila dom dermatološkega oddelka od 
23. 3. 1982 do poplave jeseni 1991.

Slika 8. Sedanja predstojnica dermatovenerološkega od-
delka, mag. Ana Benedičič, dr. med., je s predstavitvijo zgo-
dovine oddelka odprla slovesnost ob praznovanju njegove 
55-letnice.

Veselje smo želeli deliti z bivšimi zaposlenimi, ki so delali 
v mnogo težjih razmerah stare celjske bolnišnice, grašči-
ne in barak v Novem Celju ter preurejene vile Sonje. Želeli 

smo se tudi zahvaliti vsem, ki so v preteklosti prispevali k 
napredku oddelka ali prispevali, da se je po mnogih letih se-
litev in začasnih namestitev končala nomadska zgodovina 
oddelka. Počaščeni smo bili, da se je vabilu poleg sedanje-
ga osebja oddelka (slika 9) odzvalo precejšnje število nek-
danjih zaposlenih in zunanjih sodelavcev (slika 10), častnih 
gostov in drugih kolegov dermatovenerologov iz različnih 
delov Slovenije ter vodstvo bolnišnice.

Zaradi velikega prispevka k razvoju stroke in oddelka smo 
se nekaj najvidnejšim posameznikom (slika 11) zahvalili s 
simboličnimi spominskimi nagradami:
- naš dolgoletni predstojnik, prim. mag. Jože Arzenšek, 

dr. med., specialist dermatovenerologije, je bil najbolj 
aktiven član različnih odborov, ki so v načrtovanju in iz-
vajanju investicij pripeljali do uresničitve gradnje novega 
dermatovenerološkega oddelka v IV. nadstropju novega 
dela naše bolnišnice (slika 14);

- prof. Aleksej Kansky, dr. med., specialist dermatovene-
rologije, je že od sedemdesetih let naš učitelj, mentor in 
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strokovni sodelavec;
- dr. Marija Berčič, dr. med., speci-

alistka dermatovenerologije, je od 
začetka osemdesetih let več kot 20 
let redno sodelovala pri histopato-
loški diagnostiki za potrebe našega 
oddelka;

- naša dolgoletna zdravnica, mag. 
Karolina Godina, dr. med., specia-
listka dermatovenerologije, je bila 
ustanoviteljica Laboratorija za aler-
gološko diagnostiko in Ambulante 
za poklicne alergološke bolezni.

Hvala vsem za njihov čas in trud za do-
bro našega oddelka!

Dermatovenerološki oddelek je v pol-
stoletnem obdobju kljub selitvam med 
zasilnimi in začasnimi lokacijami opra-
vil precejšnjo razvojno pot. Danes je z 
novimi prostori (slika 12) in po okrepitvi 
z več specializanti kljub pomanjkanju 
osebja v službi zdravstvene nege dana 
možnost za nadaljnji razvoj. Že doslej v 
obsegu izvajanja klinične dermatologi-
je nismo zaostajali za drugima večjima 
in kliničnima oddelkoma v Ljubljani in 

Slika 9. Osebje dermatovenerološkega oddelka v letu 2009.

Slika 10. Nekdanji in zunanji sodelavci dermatovenerološkega oddelka.

Slika 11. Prisotni častni nagrajenci v družbi z direktorjem 
bolnišnice in predstojnice dermatovenerološkega oddel-
ka. Od leve proti desni: mag. Karolina Godina, dr. med., 
prim. mag. Jože Arzenšek, dr. med., mag. Ana Benedičič, 
dr. med., mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon., prof. dr. 
Aleksej Kansky, dr. med.

Mariboru. Na področju vzgoje laične populacije kot orga-
nizatorji preventivnih projektov (npr. pri vzgoji predšolskih 
otrok o zaščiti pred soncem), ki se širijo na vso državo, celo 
nekoliko izstopamo med kolegi iz večjih centrov. Morda 
bomo v boljših razmerah za delo, ki jih prinašajo funkcio-
nalno primerni prostori ter več računalniške in medicinske 
opreme ob zadostnem številu zdravnikov in ostalega osebja 
lahko okrepili tudi našo raziskovalno dejavnost, seveda, če 
bodo dobre delovne razmere in ustrezna stimulacija prepre-

čile, da bi mlajši kolegi, ki se bodo v naslednjih letih vrnili s 
specializacije, takoj ne ušli s trebuhom za boljšim in lažjim 
kruhom iz bolnišnice.

Mag. Ana Benedičič, dr. med.
Dermatovenerološki oddelek

Slika 12. Vodstvo bolnišnice med ogledom novega oddelka 
v družbi namestnice predstojnice, dežurne zdravnice, ge. 
Silve Šturbej, dr. med., specialistke dermatovenerologije in 
predstojnice oddelka v letih 2004-2008.
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Pregled.najpogostejših.kožnih.
bolezni..pri.otrocih.
in.odraslih..v..letih.2007.in.2008

Enajsto leto sem kot zdravstvena administratorka za-
poslena v dermatološki ambulanti Splošne bolnišnice 

Celje, kjer pišem izvide po nareku zdravnika, obračunavam 
opravljene storitve, vlagam kartone, pišem dopise, vodim 
razne evidence in se srečujem z raznimi statističnimi po-
datki.
Pri delu sem dobila občutek, da se število bolnikov (otrok 
in odraslih) v naših ambulantah iz leta v leto veča. Ker po-
večanju števila bolnikov ne sledi povečanje števila osebja 
in me opažanje večjih obremenitev zanima, sem ga želela 
potrditi s statističnim prikazom.
Hkrati me je zanimalo, ali je povečanje števila bolnikov po-
sledica povečanja pojava določene bolezni, zato sem ana-
lizirala in prikazala velikost deležev osmih najpogostejših 
dermatoloških bolezni, ločeno za odrasle in otroke, za leti 
2007 in 2008.

Pri svojem delu uporabljam bolnišnični program BIRPIS 21, 
ki ga je izdelal Infonet Kranj, d.o.o.  Program smo pričeli 
uporabljati leta 2007, kasneje so ob uporabi uvajali novo-
sti in izboljšave. Postopek iskanja podatkov za statistično 
analizo sem opravila preko okna »Seznami in analize« v 
Birpisu 21. Dobljene podatke sem vnesla v tabelo v progra-
mu Microsoft Excel (Kompare, Dular 2008) . Iz tabele sem 
oblikovala grafični prikaz (Kompare, Dular 2008) deležev 
bolnikov za osem najpogostejših kožnih bolezni pri odraslih 
in otrocih, ločeno za leto 2007 in 2008. 

Pri odraslih je bilo v letu 2007 skupno število bolnikov 
nekoliko manjše kot v letu 2008. Pri deležih bolnikov po 

LETO 2007 - ODRASLI
Bolezen Število
borelija 14
bradavice 816
glivice 345
znamenja 1033
atopijski dermatitis 856
luskavica 2404
izpadanje las 222
akne 408
Skupaj 6098

LETO 2008 - ODRASLI
Bolezen Število
borelija 35
bradavice 771
glivice 415
znamenja 1446
atopijski dermatitis 531
luskavica 2491
izpadanje las 149
akne 404
Skupaj 6242

Št. odraslih bolnikov po boleznih v letih 2007/2008

posameznih boleznih leta 2008 v primerjavi z letom 2007 
najbolj izstopa večji delež bolnikov s pigmentnimi znamenji 
ob zmanjšanju deleža bolnikov z atopijskim dermatitisom.  

Delež odraslih bolnikov po boleznih v letih 2007/2008

 
LETO 2007 - ODRASLI

borelija

bradavice

glivice

znamenja

atopijski dermatitis

luskavica

izpadanje las

akne

 
LETO 2008 - ODRASLI

borelija

bradavice

glivice

znamenja

atopijski dermatitis

luskavica

izpadanje las

akne

Pri otrocih je bilo skupno število pregledanih bolnikov v letu 
2007 še enkrat manjše od skupnega števila pregledanih v 
letu 2008. V deležih bolnikov po posameznih boleznih ni 
bistvenih razlik med letoma 2008  in 2007. Izstopa le zmanj-
šanje števila bolnikov z boreliozo v letu 2008.   
               
Skupno število bolnikov se je v letu 2008 povečalo tako 
pri odraslih kot pri otrocih, pri čemer je povečanje bistveno 
večje (več kot 100 %) pri otrocih. Ugotovitev si razlagam 
z večjo obveščenostjo bolnikov oz. staršev bolnih otrok o 
pomenu kožnih bolezni in zgodnjem zdravljenju ter večjo 
možnostjo prehajanja med regijami. 
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Nesorazmerno povečanje nekaterih deležev  bolnikov je 
posreden dokaz večje obveščenosti bolnikov: povečanje 
deleža odraslih bolnikov s pigmentnimi znamenji v letu 
2008 dokazuje boljše poznavanje morebitne zdravstvene 
ogroženosti posameznika v primeru večjega števila ali ne-
navadnih oblik pigmentnih znamenj na koži. Slednje se je 
v letu 2008 povečalo po preventivnih akcijah in objavah v 
medijih (npr. Dan boja proti melanomu v maju 2008).

Z opravljeno analizo sem potrdila povečano obremenitev 
na delovnem mestu v letu 2008 zaradi povečanja števila 
ambulantnih obravnav pri odraslih in otrocih skupaj in po-
samično. Potrdila sem tudi spremembo v deležih bolnikov 
z nekaterimi boleznimi, ki so bile zaradi preventivnih akcij v 
začetku leta 2008 v središču medijske pozornosti.

Št. bolnih otrok po boleznih v letih 2007/2008 Delež bolnih otrok po boleznih v letih 2007/2008

LETO 2007
Bolezen Število
borelija 8
bradavice 253
glivice 56
znamenja 91
atopijski dermatitis 358
luskavica 14
izpadanje las 15
akne 15
Skupaj 810

LETO   2008
Bolezen Število
borelija 4
bradavice 594
glivice 110
znamenja 178
atopijski dermatitis 779
luskavica 40
izpadanje las 22
akne 24
Skupaj 1751

 LETO 2007 - OTROCI

borelija

bradavice

glivice

znamenja

atopijski dermatitis

luskavica

izpadanje las

akne

 LETO 2008 - OTROCI

borelija

bradavice

glivice

znamenja

atopijski dermatitis

luskavica

izpadanje las

akne

Draženka Dolenec, upr. teh.
Služba zdravstvene administracije

Krvodajalska.akcija.CIASVCP

Projekt Alkohol RES UBIJA, s katerim je lani začela Celj-
ska interdisciplinarna akcijska skupina za varnost v ce-

stnem prometu – CIASVCP, se nadaljuje tudi letos. Njegova 

rdeča nit ostaja osveščanje javnosti, da vinjene osebe ne 
sodijo v cestni promet. Prva večja letošnja aktivnost projek-
ta je bila krvodajalska akcija zaposlenih v organizacijah, 
partnerkah v CIASVCP. 

Kri je posebna vrednota, krvodajalstvo pa pravo nesebično 
dejanje, s katerim neznanim ljudem dajemo samega sebe. 
Zato je bila tokratna akcija ne le simbolično ampak dejan-
sko dejanje oz. dajanje. Poškodovanci iz prometnih nesreč 
so praviloma težko poškodovani, za njihovo zdravljenje pa 
je potrebne veliko krvi. Tokratna aktivnost je tako opozarjala 
na oboje, tako na potrebo po tem nesebičnem, anonimnem 
in brezplačnem dejanju, kot na nesprejemljivost povzroča-
nja prometnih nesreč zaradi alkoholne omame. Dejstvo je 
namreč, da so skoraj dve tretjini nesreč s smrtnim izidom 
na območju celjske regije v zadnjih dveh letih povzročili al-
koholizirani vozniki. V letih 2008 in 2009 je tako zaradi 
zlorabe alkohola na celjskih cestah umrlo 33 ljudi!  

Nalepka, ki jo je prejel vsak krvodajalec, udeleženec akcije 
CIASVCP



12

Splošna bolnišnica Celje

ABC POSLOVANJA SBC

Prvi so v akciji kri darovali Marjan Ferjanc, Janko Goršek 
in Karol Turk 

Sledili so jim tudi predstavniki drugih članic akcijske skupine

Krvodajalska akcija CIASVCP je v Transfuzijskem cen-
tru naše bolnišnice potekala v več terminih, 15. febru-
arja pa so jo z darovanjem krvi začeli direktorji nekaterih 
članic CIASVCP. Prvi so na krvodajalske stole sedli ge-
neralni direktor Policije Janko Goršek, direktor Policijske 

uprave Celje mag. Karol Turk, Božidar Pezdevšek, vodja 
Operativno-komunikacijskega centra Celje in direktor naše 
bolnišnice. Sledili so jim tudi predstavniki drugih članic ak-
cijske skupine. Vsi krvodajalci, ki so s svojim dejanjem dali 
podporo projektu, so dobili priložnostne nalepke.

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

Ali.nam.poslovno.leto.2009.
predstavlja..dobro.izhodišče.
za.leto.2010?

V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bil čas, ko smo 
pripravili letno poročilo za leto 2009. Dokument je pri-

pravljen v skladu z zakonodajo in navodili Ministrstva za 
zdravje. Vsebina letnega poročila obsega 75 strani in števil-
ne priložene bilančne in druge obrazce ter tako predstavlja 
obsežno zbirko podatkov in informacij. V dokumentu so  po-
datki in informacije o realizaciji zastavljenih ciljev, programu 
dela, uspešnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, 
stanju na področju doseganja kakovosti, notranjega nadzo-
ra javnih financ ter podatki o premoženjskem in finančnem 
stanju bolnišnice. Celoten dokument je dostopen na inter-
netni strani bolnišnice.  

Zastavimo si lahko vprašanje, ali so v tem dokumentu res 
vsi bistveni podatki o stanju bolnišnice? Odgovor je NE, saj 

letno poročilo ne vsebuje podatkov o intelektualnem kapita-
lu, ki ga lahko opredelimo kot kapital v ljudeh, povezavah in 
organiziranosti. Kapital v ljudeh se pri tem nanaša na zna-
nje in izkušnje, sposobnosti, veščine in strokovno znanje 
zaposlenih ter pripadnost zaposlenih bolnišnici. Kapital v 
povezavah obsega povezave v poslovnem okolju, dobrem 
imenu bolnišnice ipd. Kapital v organiziranosti pa obsega 
znanje, ki obstaja v sami strukturi, procesih in kulturi bolni-
šnice. Bolnišnica smo namreč ljudje. Ljudje smo najdrago-
cenejši dejavnik bolnišnice, hkrati pa plačilo za naše delo, 
usposabljanje, nadgradnjo našega znanja in veščin v struk-
turi stroškov bolnišnice predstavlja največji delež stroškov. 
Letno poročilo  vsebuje torej podatke o posledicah odločitev 
in delovanj zaposlenih (poleg  posledic neobvladljivih vpli-
vov iz okolja). 
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V spodnjih preglednicah so  na zelo poenostavljen način 
prikazani podatki o  poslovanju v  letu 2009, za kaj več pa je 
potreben bolj podroben vpogled v posamezno vrsto podat-
kov in njihovo gibanje v času ali v primerjavi s planom oz. s 
primerljivo ustanovo v Sloveniji ali v tujini.  

Če torej strnemo podatke za leto 2009:
V letu 2009  so se zaradi varčevalnih ukrepov  na področju 
pogodbenega odnosa z ZZZS stvari dogajale zelo pospe-
šeno. To lahko strnemo v enem stavku: V letu 2009 je bilo 
potrebno z zmanjšano vrednostjo sredstev opraviti ve-
čjo količino programa. 
Kljub navedenemu je SB Celje leto 2009  zaključila s 
presežkom prihodkov nad odhodki v višini 176.841 €, 
celotno obdobje je bila likvidna, kar pomeni, da je svoje ob-
veznosti  do dobaviteljev in delavcev poravnavala v dogo-
vorjenem roku. Na ugoden likvidnostni položaj so vplivala 

tudi redna plačila s strani ZZZS.  Obveznosti iz naslova 
najetih kreditov bolnišnica nima, kar ne povzroča nobenih 
dodatnih stroškov financiranja. 
Na dan 31. 12. 2009 nas je bilo v bolnišnici  zaposlenih 
1716 delavcev (1626 za polni delovni čas, 72 za skrajšan 
delovni čas in 18 za dopolnilno delo). Od navedenega šte-
vila je bilo 58 delavcev zaposlenih zaradi nadomeščanja, 
plače 83 delavcev (specializanti in pripravniki) pa so bile 
refundirane. 
Investicijska dejavnost v letu 2009 se je odvijala v skladu 
s sprejeto investicijsko politiko SB Celje in načrtom investi-
cij. Zaradi varčevalnih ukrepov in s tem znižanih sredstev 
za investicije s strani ZZZS za 20 % se je izvedba nekaterih 
prvotno načrtovanih investicij prenesla v kasnejša obdobja. 
Skupna vrednost zaključenih investicij v letu 2009 znaša 
4,737 mio €, del investicij iz investicijskega načrta 2009 pa 
se bo zaključil v prvih mesecih leta 2010.

1. Prihodki bolnišnice

V tabeli so prikazani tako količinski kot vrednostni podatki nekaterih ključnih vrst programov dela in prihodkov.

Prihodki v letu 2009 -  87.494.431 €
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a Akutna obravnava
Število SPP primerov: 
35.311
Število uteži: 47.202
Povprečna utež: 1,337
Neakutna obravnava: 
Število oskrbnih dni: 9.571

Spec. ambulantna dejavnost s funkcionalno 
diagnostiko
Število točk: 3.919.513
Število obiskov: 312.980

Osnovna zdr. dejavnost: 
Ginekološki disp. (št. količnikov): 47.861
Fizioterapije (št. točk): 178.994 

Dializna dejavnost
Skupno število dializ: 
23.235 
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a)  Prihodki iz programa ZZZS (obvezno + prostovoljno zavarovanje): 81.078.000 €
b)  Prihodki iz opravljenih zdravstvenih storitev za druge javne zavode in gospodarske subjekte 
(največji izvajalci: Odd. za patomorfologijo in citologijo, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, 
Transfuzijski center): 1.286.000 € 
c)  Prihodki iz opravljanja zdravstvenih storitev iz naslova  samoplačništva, konvencij, doplačil, 
nadstandarda ipd.: 543.000 € 
č) Prihodki iz naslova refundacij specializacij: 1.839.000 €
d) Prihodki iz refundacij pripravništva: 588.000 €
e) Prihodki iz prodaje nezdravstvenih storitev (prehrana, pranje perila, ogrevanje, parkiranje ipd.): 
1.233.000 € 
f) Prihodki iz financiranja: 130.000 €
g) Prihodki iz donacij za strokovno izpopolnjevanje: 210.000 € 
h) Ostali prihodki: 587.000 €

Komentar o uresničevanju obsega dela po pogodbi z 
ZZZS:  

-  SBC je v letu 2009 dosegla načrtovani program aku-
tne bolnišnične obravnave do ZZZS v celoti oz. ga je 
v primerjavi s planiranim presegla za 1,04 %.  Vsega 
presežka opravljenega programa SBC ni dobila plača-
nega. Načrtovanega programa neakutne obravnave 
ni dosegla (indeks 83,15), kar pomeni, da ni dosegla 

predvidenega prihodka iz tega naslova;  realizacija ne-
akutne obravnave  je bila manjša celo od leta 2008. 

-  Skupni program specialistične ambulantne dejavnosti 
s funkcionalno diagnostiko do ZZZS  ni bil realiziran v 
celoti, kljub temu pa je SBC presegla realizacijo iz leta 
2008. 

-  Skupno število opravljenih dializ je v letu 2009 preseglo 
realizacijo iz leta 2008 za 4,3 % ter nekoliko preseglo 
planirano število dializ za leto 2009.
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Glede na dejstvo, da je SB Celje na programu akutne 
obravnave v letu 2009 dosegla načrtovani program v celoti, 
je glede na določila splošnega dogovora izvajala tudi pro-
gram v povečanem obsegu dela. V skladu z možnostjo, ki 
jo daje splošni dogovor, je za preseženi program operacij 
kolkov in kolen ter preseženi obseg porodov SB Celje  dobi-
la dodatno plačilo. Celoten realizirani obseg akutne obrav-
nave v letu 2009 je SB Celje omogočal poleg plačila nave-
denih programov (endoproteze, porodi) še dodatna plačila 
glede na doseženo realizacijo v skladu z določili splošnega 

dogovora, kar je pokrilo nekatera nedoseganja programov 
specialistične ambulantne dejavnosti ter dejavnosti neaku-
tne obravnave. 
-  Čakalne dobe: Večina čakalnih dob v letu 2009 ostaja 

na ravni iz leta 2008 oz. se skrajšujejo. Podaljšanje ča-
kalnih dob je razvidno na področju operacij žil, magne-
tne resonance in koronarografij.

-  Ležalna doba: V obdobju 2007-2009  je ležalna doba v 
SB Celje nižja od 5 dni (leto 2007 -  4,68 dni; leto 2008 
– 4,94 dni; leto 2009 – 4,77 dni).

2. Odhodki (stroški) bolnišnice

V  diagramu desno in tabeli  je prikazana struktura stroškov 
glede na ključne vrste.  Posamezni podatki dajejo dovolj 
dober vpogled v  porabo sredstev v bolnišnici, za dodatne 
komentarje posameznih stroškov  pa na tem mestu ni dovolj 
prostora. 

Struktura stroškov

60%

10%

24%

6%

stroški  vezani na delo

stroški vezani na osnovna

sredstva
stroški nekaterih materialov

stroški nekaterih vrst storitev

 

Stroški  v letu 2009  -   87.317.590 €
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Stroški, vezani na 
delo: 52.554.000 € 
- izplačilo bruto plač in 
prispevkov delodajalca:  
46.361.000 €
- regres, jubilejne 
nagrade, odpravnine, 
socialne pomoči: 
1.390.000 €
- stroški prevoza na 
delo in prehrane med 
delom: 3.100.000 €
- stroški strokovnega 
izobraževanja in šolnin: 
661.000€
- storitve fizičnih oseb 
(podjemne pogodbe 
ipd.):
476.000 €
- str. zdravstvenih 
storitev 341.000 €
- stroški dela študentov: 
148.000 €
- ostali stroški dela: 
77.000 €
Delež v strukturi 
stroškov: 60%

Stroški  nekaterih vrst 
materiala: 21.116.000 
€  

- zdravstveni material 
(material iz lekarne):  
17.935.000 €
- živila: 1.289.000 €
- pisarniški material s 
tonerji: 556.000 €
- pralna in čistilna 
sredstva: 271.000 €
- stroški za strokovno 
literaturo in časopise: 
154.000 €
- medicinski plini: 
106.000 €
- drobni inventar: 
96.000 €
- drug porabljen 
material: 709.000 €
 

Delež v strukturi 
stroškov:  24%

Stroški posredno 
oz. neposredno 
vezani na osnovna 
sredstva: 8.795.000 
€

- amortizacija: 
3.621.000 €
- energija (plin, 
elektrika), voda: 
2.341.000 €
- vzdrževanje 
(material in storitve: 
1.992.000 €
- čiščenje prostorov: 
841.000 €

Delež v strukturi 
stroškov: 10%

Stroški storitev in ostali 
odhodki: 4.852.000 €

- laboratorijske storitve: 
2.992.000 €
- zakupnine, najemnine: 
348.000 €
- poštne in telefonske 
storitve: 212.000 €
- zavarovalne premije: 
190.000 €
- računalniške storitve in 
licenčnine: 185.000 €
- odvoz odpadkov 
(vključno s kužnimi): 
167.000 €
- nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča 
101.000€
- ostali odhodki: 657.000 
€ 

Delež v strukturi 
stroškov:   6%

In odgovor na vprašanje, zastavljeno v naslovu: Iz podat-
kov, ki jih vsebuje letno poročilo  za poslovno leto 2009 lah-
ko zaključimo, da so nam rezultati  preteklega leta dobro 
izhodišče za leto 2010. Poleg vplivov iz okolja (razpoložljiva 
sredstva ZZZS, zakonodaja, konkurenca itd.) bo v letu 2010 

ključnega pomena predvsem intelektualni kapital bolnišni-
ce. Ta bo tisti, ki nam bo dal zagon v teh kriznih časih ali pa 
nas bo upočasnil v  našem delovanju.

Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
Sektor za finance in računovodstvo
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Svet.zavoda.SB.Celje.sprejel.
finančni.načrt.2010

Svet zavoda SB Celje je na svoji seji 
25. 2. 2010 sprejel Finančni načrt 

SB Celje za leto 2010. Osrednje mesto 
v  finančnem načrtu predstavlja pred-
računska bilanca uspeha, ki glede na 
makroekonomska izhodišča in zakono-
dajo predvideva uravnotežen poslovni 
izid. Finančni načrt je pripravljen gle-
de na znana izhodišča iz začetka leta 
2010 in še ne vključuje napovedanih 
nadaljnjih ukrepov, ki bodo imeli za bol-
nišnice negativne finančne učinke. 

Ključno vprašanje že pri pripravi sa-
mega finančnega načrta je bilo, kako 
zagotoviti uravnotežen poslovni izid 
v pogojih, ko je načrtovani prihodek v 
letu 2010 zaradi znanih znižanj realno 
manjši od leta 2009. Glede na varče-
valne ukrepe vlade in ZZZS se je na-
mreč že  maja  2009  raven prihodka 
s strani ZZZS znižala za 7 %, pri tem 
pa je ostal obseg dela nespremenjen. 
Navedeno znižanje se nadaljuje tudi v 
letu 2010 in je vključeno v Finančni na-
črt 2010. Kljub nižjemu prihodku v letu 
2010 pa ostaja načrtovani obseg dela 
na opravljeni višini iz leta 2009 oz. se 
na nekaterih segmentih še povečuje.  

Zaradi načrtovanega nižjega prihodka 
v letu 2010 je bilo potrebno načrtovati 
tudi nižje stroške. Znižani so vsi se-
gmenti materialnih stroškov, glede na 
makroekonomska izhodišča pa je bilo 
potrebno znižati tudi načrtovano šte-
vilo zaposlenih za 1 % glede na leto 
2009. Znižanje načrtovanega števila 
zaposlenih se odraža v znižanju načr-
tovanih opravljenih delovnih ur. Pri tem 
se prioritetno načrtuje zmanjšanje ob-
sega nadurnega dela. V vse elemente 
bilance uspeha so vključeni ukrepi za 
doseganje zastavljenih ciljev in načrto-
vane ravni prihodkov in odhodkov. Za 
uresničevanje tega bo potrebno veliko 
truda in pripravljenosti k novim pristo-
pom tako pri organizaciji dela kakor 
tudi na vseh drugih področjih. 
Klub neugodni finančni situaciji pa SB 
Celje poleg ohranjanja obstoječe rav-
ni razvoja in umeščenosti v slovenski 
prostor predvideva nadaljnji razvoj, ki 
je edina pot za obstoj in ohranitev ob-
stoječega položaja ter nenazadnje tudi 
za zagotavljanje naših delovnih mest. 
To se  odraža v investicijski dejavnosti, 
kjer osrednje mesto zavzema nakup 
aparature za pričetek robotske kirur-

gije. Večji sklop investicijskih vlaganj 
predstavljajo potrebne naložbe v infor-
matiko, brez katerih ni mogoče slediti 
razvoju na vseh področjih delovanja 
bolnišnice. Neugodne prostorske raz-
mere zahtevajo naložbe v adaptacije, 
predvidena so nujna vlaganja v obsto-
ječe starejše operacijske dvorane.
Svetlo luč v teh ne najbolj svetlih časih 
predstavlja za SB Celje načrtovana na-
domestna novogradnja bolnišnice. Že v 
letu 2009 je Ministrstvo za zdravje za-
gotovilo sredstva za začetne aktivnosti, 
ki se nadaljujejo tudi v letu 2010. 
Za konec naj še enkrat poudarim, da 
sprejeti finančni načrt ne vključuje na-
povedanih dodatnih zniževanj prihod-
kov, ki jih je sicer ZZZS že predvidel 
v svojih finančnih projekcijah.  Že ob-
stoječa znižanja so takega obsega, da 
bo potreben velik napor za ohranitev 
uravnoteženega poslovanja. Kako pa 
načrtovati poslovanje naprej, če realno 
pride do dodatnih zniževanj, je v tem 
trenutku nemogoče napovedati.   

Irena Andrenšek-Ferkolj, 
univ. dipl. ekon.

Sektor za ekonomiko

Slovensko.zdravstvo.
na.razpotju

Še preden smo potegnili črto pod 
poslovanjem v zdravstvu za prete-

klo leto, je bilo jasno, da bo zaradi po-
manjkanja finančnih sredstev leto 2010 
še bolj razburljivo, z več neznankami, 
in da se bodo odprla tudi strateška 
vprašanja ohranitve, nazadovanja, ali 
pa vendarle nadaljnjega razvoja zdra-
vstvenega varstva v Sloveniji. Vzroka 
sta vsaj dva. Prvega povezujemo z 

recesijo, ki se je različno odražala v 
posameznih gospodarskih, pa tudi ne-
gospodarskih okoljih in se je zdaj pre-
ko manjših prispevkov močno usidrala 
tudi v zdravstvu. Drugi vzrok pa so za-
gotovo »izgubljena sredstva« za plače, 
ki smo se jim  tudi v zdravstvu kar nekaj 
let odpovedovali za odpravo nesoraz-
merij ob sprejemu plačne reforme. Ta 
sredstva bi se morala namensko zbirati 

na Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) za izplačila povišanih 
plač, ko je prišlo do plačne  reforme. 
Status teh sredstev, kolikor se jih je 
nabralo, ni jasen. Verjamem, da je pri-
šlo do nepreglednosti obvladovanja 
prihodnjih denarnih tokov s sprejetjem 
sprememb plačevanja dežurne služ-
be, vendar za primanjkljaje sredstev v 
zdravstveni blagajni ne morejo biti od-
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govorni zdravstveni delavci. 
Kakorkoli, finančne obveznosti iz na-
slova plač zdravstvenim delavcem za 
leto 2010 so znane, ZZZS pa je ugo-
tovil nesposobnost financiranja teh za-
konsko dogovorjenih obveznosti. Da bi 
razrešil skoraj nerešljivo uganko, je ce-
lotno breme finančne stiske v obliki var-
čevalnih ukrepov prenesel na izvajalce. 
S tem je zagotovil pozitivno poslovanje 
le samemu sebi, izvajalcem pa namenil 
pogoje poslovanja, ki vodijo v izgubo. 
Ob tem ima predlog finančnega načr-
ta ZZZS za leto 2010, ki ga je sprejela 
Skupščina ZZZS, vsaj tri nerazrešene 
dileme:  

Prvič, ne upošteva izhodišč financi-
ranja izvajalcev iz preteklega  leta. Ta 
so bila opredeljena s Splošnim dogo-
vorom 2009 in  Aneksom št. 1 ter Ane-
ksom št. 2. Z obema dokumentoma 
so se osnove financiranja v teku leta 
2009 zmanjšale za okrog  8 %. Temu 
ustrezno se je gospodarnost izvajalcev 
na sekundarni ravni zmanjšala na mi-
nimum, polovica izvajalcev primarne 
dejavnosti pa je zaključila poslovno 
leto celo z izgubo. Pri ocenjevanju teh 
osnov je pomembno dejstvo, da so se 
z Aneksom št. 2 precej izboljšale osno-
ve financiranja za primarno zdravstvo. 
Ker so se  njegove vsebine  uveljavile  
šele v oktobru oz. v novembru 2009, 
se bo njegov pozitivni učinek poznal 
predvsem v tekočem letu 2010. Takšno 
izhodišče daje večini izvajalcev na pri-
marni ravni ob siceršnjih varčevalnih 
ukrepih možnosti pozitivnega poslo-
vanja. V bistveno slabšem položaju pa 
so se znašle bolnišnice, kajti osnove 
financiranja, kot so veljale od maja do 
decembra 2009, pomenijo za leto 2010 
negativno poslovanje. Pozitivni učinki 
Aneksa št. 2 so za bolnišnice komaj 
opazni. Snovalci finančnega načrta pri 
ZZZS za leto 2010 so namreč spregle-
dali vzroke pozitivnega poslovanja bol-
nišnic v letu 2009. Ti rezultati izhajajo 
predvsem iz ugodnih osnov financira-
nja iz prvega tromesečja 2009,  obdo-
bje ostalih devetih mesecev pa je bol-
nišnicam prinašalo izgubo. Ta se je v 
letnem obračunu kompenzirala z ugo-
dnimi rezultati iz prvega tromesečja. 

Drugič, ob pripravi finančnega načrta 

ZZZS za 2010 so bile močno prece-
njene možnosti aktiviranja notranjih 
rezerv v bolnišnicah, ki bi bile brez 
škode za paciente in ne bi ogrožale 
pozitivnega poslovanja. Enostavno je 
ZZZS te navidezne rezerve vkalkuliral 
kot operativna sredstva bolnišnic za 
njihovo redno poslovanje. Tu gre za 
račun brez krčmarja, kajti bolnišnice 
so večino rezerv izkoristile že v letu 
2009 (zmanjšanje števila osebja, ra-
cionalizacija porabe materialov ...) za 
druge racionalizacije organizacijskega 
značaja pa so potrebna dodatna inve-
sticijska vlaganja. Zmanjšana investi-
cijska sredstva za 20 %  seveda tega 
ne omogočajo.      

Tretjič, brez analize obstoječih osnov 
financiranja bolnišnic predvideva Fi-
nančni načrt ZZZS za leto 2010 doda-
tna zmanjšanja finančnih sredstev. To 
bi lahko pomenilo ob koncu leta 2010 
skupne izgube izvajalcev bolnišnične 
dejavnost do višine 50 mio €.  V nasle-
dnji stopnji razvoja takšnega scenarija 
se bodo zmanjšale pravice zavarovan-
cev, kajti negativni poslovni rezultati 
bolnišnic pomenijo nujnost radikalnih 
posegov v organizacijo dela, pomenijo 
zmanjšano zmožnost obnavljanja me-
dicinske opreme, zaustavitev vlaganj v 
razvoj, kakor tudi podaljševanje čakal-
nih vrst. 

Da so sprejeta izhodišča finančnega 
načrta ZZZS na šibkih osnovah, je ugo-
tovilo tudi Ministrstvo za zdravje (MZ), 
ki je predlagalo svoj sveženj ukrepov, 
ki je sprejemljivejši za izvajalce in ohra-
nitev ravni  zdravstvenega varstva. Ob 
tem pa tudi MZ sprejema izhodišča fi-
nanciranja bolnišnic iz preteklega leta 
kot sprejemljivo dejstvo. Vendarle MZ 
zagovarja selektiven pristop pri izva-
janju ukrepov,  poudarek daje ureditvi 
standardov in normativov, ki so osnova 
za obračun zdravstvenih storitev, kakor 
tudi ureditvi mreže dežurnih mest ter 
spremembi financiranja samih dežur-
stev. Hkrati na plačnem področju pred-
videva doseganje novih dogovorov s 
socialnimi partnerji. Rešitve se iščejo 
tudi za zmanjševanje priliva pacientov 
na sekundarno dejavnost, kjer bi večje 
breme prevzela osnovna zdravstvena 
dejavnost.  

Navedena dejstva kažejo, da bomo 
v naslednjih mesecih imeli zahtevna 
pogajanja pri sprejemanju Splošnega 
dogovora 2010 in kasneje ustreznih 
aneksov. Vendar ocenjujem, da se 
prebivalci ne bodo pripravljeni odreči 
doseženi ravni zdravstvenega varstva, 
in da bo zato potrebno poiskati nove 
rešitve. Že za ohranitev doseženega 
bo potrebno vložiti dodatna finančna 
sredstva, zato je teza zgolj o varčeva-
nju in velikih notranjih rezervah le krin-
ka pred realnostjo naraščajočih potreb, 
ki jo določata vedno starejša populaci-
ja in poznavanje možnosti zdravljenja 
z novimi zdravstvenimi tehnologijami. 
Zato bo verjetno v kratkem prišlo bo 
tudi do povečanega deleža sredstev 
za zdravstvo, sicer v različnih oblikah. 
Povečati se bo morala tudi odgovor-
nost posameznika za lastno zdravje. S 
tem nas bo soočila nova zdravstvena 
zakonodaja, tako Zakon o zdravstveni 
dejavnosti kot Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
Ne glede na rok njihove uveljavitve pa 
lahko rečemo, da bo letošnje ali priho-
dnje  leto prelomnica za področje zdra-
vstva, kajti problematike ne bo možno 
razreševati le v okviru trikotnika MZ, 
ZZZS in izvajalci, temveč se bo morala 
v zavarovanje deklarirano naše najve-
čje dobrine vključiti celotna družba.

Ker je iskanje nacionalnih rešitev 
slovenskega zdravstva odvisno od 
mnogih dejavnikov, bo uspešnost po-
slovanja bolnišnice verjetno še nekaj 
časa odvisna tudi in predvsem od na-
ših naporov. Zato bomo tudi letos na-
daljevali z lani začetimi varčevalnimi 
ukrepi in iskali še tiste zadnje notranje 
rezerve, ki se jih še nadejamo v orga-
nizaciji nekaterih delovnih procesov. 
Letošnje investicije bodo, poleg tistih 
v razvoj stroke, usmerjene predvsem v 
podporo delovnim procesom, ki prina-
ša dolgoročno zniževanje stroškov. Na 
slednjem moramo namreč poprijeti že 
zdaj in ne šele potem, ko bomo ugota-
vljali, da tudi dokončne rešitve za nas 
niso najboljše.      

Mag. Marjan Ferjanc, 
univ. dipl. ekon.

Direkcija
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Pozitivna.organizacijska.
kultura.povezuje.zaposlene

Pozitivna organizacijska kultura 
povezuje zaposlene in jim daje 

razlog za prihod na delo ter ima ve-
lik vpliv na pozitivno uvajanje spre-
memb v delovnem okolju.

Organizacijska kultura je pojem, o 
katerem se govori in piše že nekaj 
časa, v našem delovnem okolju pa je 
ta izraz prav tako vedno bolj prisoten 
in pomemben. Osnovna konkurenčna 
prednost neke organizacije se kaže v 
načinu dela ter sposobnosti prilagaja-
nja spremembam, ki jih od nas zahteva 
notranje in zunanje okolje. Prilagajanje 
spremembam pa je seveda zelo odvi-
sno od organizacijske kulture v orga-
nizaciji, kjer delamo. Znano je namreč 
dejstvo, da se uspešne organizacije 
sistematično ukvarjajo z ustvarjanjem 
pozitivne, zadovoljive in napredne or-
ganizacijske  klime ter s tem 
uspešne organizacijske kulture.

Organizacijsko kulturo lahko eno-
stavno prikažemo s trditvijo članov 
v neki organizaciji: »Tako to delamo 
pri nas!«

Organizacijska kultura predstavlja 
razmeroma trajen sistem vrednot, 

prepričanj in predpostavk v določeni 
organizaciji. Povezuje člane neke or-
ganizacije tako, da vedo, kako naj se 
vedejo, hkrati pa organizaciji omogoča 
lažje prilagajanje okolju. Gradi se skozi 
daljše časovno obdobje in je globoko 
zasidrana v neko organizacijo. Zato se 
sprememba organizacijske kulture ne 
more zgoditi čez noč.

Razumevanje članov organizacije, v 
kateri člani delujejo, ter svojega polo-
žaja v njej, vpliva na njihovo vedenje, 
na njihovo ravnanje v organizacijskem 
okolju ter seveda na uspešnost orga-
nizacije. 

Organizacijski kulturi pripisujejo la-
stnost, da je preko nje mogoče razu-
meti »bistvo in dušo« organizacije.

Gre predvsem za to, s katerimi sestavi-
nami organizacijske kulture se zaposle-
ni poistovetijo in jih s svojim vedenjem 
vzpodbujajo, le-te pa vplivajo dobro ali 
slabo na organizacijo, v kateri delajo.

Da bi bila organizacija, v kateri delamo 
uspešna, je potrebna pozitivna organi-
zacijska kultura. Pozitivna organizacij-
ska kultura lepo zveni, daje organizaciji 
lep ton ter sodelavcem razlog, da se 
vsak dan z veseljem vračajo na delo. 
To pomeni predvsem, da je potrebno 
misliti pozitivno, probleme identifici-
rati in jih spremeniti v  priložnosti ter 
vse sestavine organizacijske kulture 
vzpodbujati v smeri, ki bo prinesla do-
ber rezultat organizacije.

Za zdravstvo je značilna kultura po-
sameznih poklicnih skupin. Se pa 
tukaj vedno poraja vprašanje: Kako 
značilnosti posameznih kultur najbolje 
združiti, da bi skupaj dosegli najboljši 
rezultat? Odgovorov je seveda mnogo, 
najlažji pa je ta, da se mora vsakdo od 
nas zavedati, da v bolnišnici delujemo 

s sloganom »Predani življenju«, in da 
je tako potrebno tudi delati in se vesti 
na delovnem mestu. Vključno s tem je 
prav tako pomembno, katere vrednote 
vzpodbujamo in jih želimo imeti za svo-
je. Zaupanje, spoštovanje, predanost 
pacientu, odgovornost, sodelovanje, 
odprtost, kakovost, znanje in kreativ-
nost pa so vrednote, ki se pričakujejo 
od nas, sodelavcev v Splošni bolni-
šnici Celje. Prav je, da jih poznamo, 
in da jih vključujemo v naše vedenje 
ob izpolnjevanju svojih delovnih nalog 
in poslanstva ter s tem gradimo našo 
kulturo.

V želji, da gremo v korak s časom in 
smo boljši in drugačni od ostalih bolni-
šnic, je strateškega pomena, da uve-
ljavimo oz. vzpodbujamo adaptivno – 
sodobno obliko organizacijske kulture. 
Tovrstna oblika bo vsekakor na dolgi 
rok prinašala dobro osrednjo lastnost 
organizacij, za katere je značilna ve-
lika prilagodljivost. Gre predvsem za 
uvajanje novosti in sprememb, tako na 
medicinskem kot na nemedicinskem 
področju. Zavedati se je potrebno, da 
delovanje bolnišnice povezuje več raz-
ličnih strok in dejavnosti, in da vsakdo 
od nas prispeva svoj delček k mozaiku 
in uspešnosti celote. Vse stroke in de-
javnosti se razvijajo in izboljšujejo, torej 
je prav, da takšen razvoj vzpodbujamo 
in ga vzamemo za svojega.

Kot je izjavil neki neznani avtor: »Če 
bomo vedno razmišljali tako kot do 
zdaj, bomo vedno imeli le to, kar 
imamo... zdaj!« ……. zato moramo 
biti drugačni in razmišljati izven danih 
okvirjev …….. in ko bomo drugač-
ni…….bomo tudi bolj razpoznavni in 
zadovoljni. In to bo eden od razlogov, 
da bomo z veseljem prihajali na delo.

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

Narava je dala ljudem 
dva konca – enega za sedenje
in drugega za razmišljanje.
Vse odtlej je človekov uspeh
ali neuspeh odvisen od tega,
katerega bolj uporablja.

 George R. Kirkpatrick

Lepota melodije je odvisna od 
njene spremljave.

           Frederic Chopin
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Vizija,.vrednote.in.
strategija.naše.bolnišnice

Vrednote so kategorije pojavov, ki 
jih cenimo oziroma so vrednote 

prepričanja o tem, kaj je dobro in kaj je 
prav. V vrednotah se kažejo naši cilji, 
vrednote odsevajo naš kulturni in du-
hovni razvoj. Gotovo bi vsak izmed nas 
znal opredeliti svoj nabor in lestvico teh 
vrednot, pa vrednote družbe, ki jih in 
kot jih dojema. Bi bilo enako, tudi če bi 
se povprašali po vrednotah ustanove, 
v kateri delamo? Tako kot vrednote v 
osebnem življenju združujejo ali raz-
družujejo ljudi, so namreč pomembne 
tudi za organizacije. Govorijo o tem, kaj 
podjetje in njegovi ljudje cenijo kot po-
zitivno, zaželeno in vredno truda. Vre-
dnote zato tudi v podjetju prevzemajo 
nalogo kompasa, ki usmerja ravnanja 
in vedenja njegovih zaposlenih in s tem 
samega podjetja.    

Da bi z izpostavljenimi vrednotami 
naša bolnišnica jasno postavila norme 
obnašanja in delovanja zaposlenih ter 
jasno opredelila, kaj ji je pri poslovanju 
najbolj pomembno, je v strateškem ra-
zvojnem programu za obdobje 2008 – 
2017 ob poslanstvu in viziji prvič opre-
delila tudi svoje vrednote. 

Vrednote naše bolnišnice so:

1. zaupanje,
2. spoštovanje,
3. predanost pacientu,
4. odgovornost,
5. sodelovanje in odprtost,
6. kakovost, znanje in kreativnost.

Izdelavo novega strateškega načrta 
je narekovalo spremenjeno zunanje 
in notranje okolje bolnišnice, ki se je 
odražalo v hitro naraščajočih potrebah 
prebivalstva po zdravstvenih storitvah, 
močnem razvoju medicinske stroke in 
koncu 30-letne modernizacije bolnišni-
ce. Nova zasnova nadaljnjega strokov-
nega in prostorskega razvoja bolnišni-

ce je bila zato nujnost.

Kot je za take dokumente značilno, tudi 
ta na novo opredeljuje poslanstvo in vi-
zijo bolnišnice, strateške cilje in strate-
gije za njihovo uresničevanje z razvoj-
nimi nalogami in razvojnimi projekti. 

Poslanstvo tako opisuje namen oz. 
smisel obstoja organizacije. Opisuje 
njegovo identiteto, opredeljuje njegovo 
odgovornost do uporabnikov, lastnika, 
zaposlenih in širše družbe.

Poslanstvo bolnišnice:  

• Splošna bolnišnica Celje izvaja 
celovito bolnišnično in ambulan-
tno specialistično zdravstveno 
oskrbo.

• Krepi in razvija celovito dejav-
nost oskrbe s krvjo in krvnimi 
pripravki.

• Sooblikuje zdravstveno politiko.
• Izpolnjuje pogoje za osebnostni 

in strokovni razvoj zaposlenih.
• Deluje na področju izobraževa-

nja, usposabljanja in izpopolnje-
vanja. Je učna baza za vse ravni 
izobraževanja v zdravstveni de-
javnosti.

• Izvaja in krepi znanstveno in raz-
iskovalno dejavnost.

Vizija je posplošen opis želene priho-
dnosti organizacije, je opis tega, kakšna 
naj bi postala, ko bo dosegla zastavlje-
ne strateške razvojne cilje. Vendar pa 
vizija ne sme biti neuresničljiva in ne-
izvedljiva, saj kot taka ni uporabna. Biti 
mora takšna, da predstavlja temelj za 
strateške načrte organizacije in taktiko, 
s katero jih bo poskušala uresničiti.

Vizija bolnišnice:

Splošna bolnišnica Celje je osre-
dnja slovenska splošna bolnišnica, 
ki na sekundarni in deloma terciar-
ni ravni izvaja dejavnost celovite 
zdravstvene oskrbe. Je tudi učna 
bolnišnica za vse medicinske kadre, 
teži k doseganju kriterijev klinič-
nosti, na svojem področju razvija 
raziskovalno dejavnost ter v svoje 
delo uvaja sodobne dosežke strok. 
Naša temeljna vizija je nenehno iz-
boljševanje procesov in zavezanost 
kakovosti tako v domačem kot med-
narodnem okolju.  

Za izpolnjevanje poslanstva in vizije 
bolnišnice so bili postavljeni in opre-
deljeni  strateški cilji. O njih pa več v 
naslednjih številkah Monitorja.

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

ŠALE

DO JESENI
»Marjanca, koliko časa sta bila Adam in Eva v raju?« je vprašal učitelj 
verouka.
»Do jeseni!«
»Kako pa si prišla do tega odgovora?« je začudeno vprašal učitelj.
»Ker jeseni zorijo jabolka!«

MOČ VODE
»Voda ima zelo veliko moč!« pove profesor biologije. »Ali mi kdo zna pove-
dati kakšen primer?«
»Če moja mama joka, lahko od očeta dobi, kar hoče!« se oglasi Mihec.



19

Splošna bolnišnica Celje

Aktivnosti.pri.projektih.s.
področij.organizacije.in.
informatike.
Aktivnosti pri projektih s področij organizacije in 
informatike  

Zagotovitev ustreznega informacijskega sistema predstavlja 
za vsako organizacijo velik izziv. Informacijske rešitve v 
SB Celje so bile razvite za zadovoljevanje posameznih 
funkcijskih področij. Približevanje procesno usmerjeni 
organiziranosti v SB Celje zahteva spremembe tudi v 
informacijski podpori. Cilj informacijskega sistema je, kot 
v vsaki drugi organizaciji, stalno zagotavljanje ustrezne 
podpore za uspešnejše in učinkovitejše izvajanje ključnih in 
podpornih procesov.
V začetku leta 2010 smo se osredotočili predvsem na 
reševanje zastojev pri že odprtih projektih. Sestali smo se s 
projektnimi skupinami in pregledali dokumentacijo, v kateri 
je zabeleženo znanje o sistemu, ki je predmet obravnave. 
Opredelili smo potrebne aktivnosti za realizacijo ciljev, 
nosilce aktivnosti in določili roke.  

1. Pri projektu 'Evidentiranje malih posegov' trenutno 
potekajo naslednje aktivnosti:
o	 opredelitev vsebin modula  (maske, ura, palete) in 

polnjenje vsebin palet,
o	 priprava navodil za uporabnike in izobraževanje 

uporabnikov,
o	 opis procesa evidentiranja in pravil za evidentiranje. 

Načrtujemo, da bodo v marcu 2010 zaključene vse 
aktivnosti, in da bo programska podpora v uporabi na vseh 
deloviščih, kjer se evidentirajo mali posegi. 

2. Pri projektu 'Elektronsko podprt proces naročanja in 
izvajanja histopatoloških storitev' trenutno potekajo 
naslednje aktivnosti:

o	 izdelava modela procesa naročanja preiskav in 
sprejemanja izvidov,

o	 priprava specifikacije za dopolnitev programskega 
modula,

o	 priprava pravilnikov in navodil za uporabnike ter 
izobraževanje uporabnikov.

Do junija 2010 načrtujemo konec aktivnosti in uvedbo na 
vseh deloviščih.

3. V letu 2010 smo pričeli projekt 'Nadgradnja 
bolnišničnega informacijskega sistema', ki je 
nastal na podlagi zahtev za boljšo podporo strokovnim 
in poslovnim procesom uporabnikov bolnišničnega 
informacijskega sistema. Projekt je sestavljen iz 
petih projektnih sklopov. V spodnji tabeli so navedeni 
posamezni sklopi in njihov terminski plan. 

Projektni sklopi Začetek Konec Vodja skupine
Beleženje direktnih stroškov na pacienta 1. 2. 2010 20. 12. 2011 Vesna Prijatelj
         Implementacija - vse enote COB 2. 6. 2010 1. 7. 2010  
         Testiranje - oddelek 1. 6. 2010 1. 9. 2010  
         Implementacija - vsi oddelki 2. 9. 2010 20. 12. 2011  
Uvajanje kazalnikov kakovosti 15. 1. 2010 30. 6. 2010 Saša Sedovšek
         Rane: implementacije - vse enote 18. 1. 2010 4. 3. 2010  
         Padci: implementacija - vse enote 15. 1. 2010 20. 4. 2010  
         Infekti: implementacija - vse enote 15. 1. 2010 20. 4. 2010  
         CVK: implementacije - vse enote 16. 2. 2010 30. 6. 2010  
Podpora kliničnim procesom 11. 1. 2010 24. 12. 2010 Vesna Prijatelj
        ZORA ginekol. 17. 5. 2010 30. 8. 2010  
        Struktur. lab. izvid 11. 1. 2010 30. 3. 2010  
        EMG izvid 1. 2. 2010 17. 5. 2010  
        Modul - urgenca 1. 9. 2010 24. 12. 2010  
Lekarna - javno naročanje 4. 1. 2010 30. 6. 2010 Franci Tratar
Podpora odločanju in analizam 18. 1. 2010 30. 8. 2010 Branko Andrenšek
        Kocke: testiranje 18. 1. 2010 17. 5. 2010  
        Kocke: implementacija na vse enote 18. 5. 2010 30. 8. 2010  
        Dopolnitve BIRPIS21 - izpisi, analize 20. 1. 2010 16. 7. 2010  
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Opis posameznih sklopov

a) Beleženje direktnih stroškov na pacienta 

Cilj: omogočiti natančno in takojšnje evidentiranje podatkov 
o izdanih zdravilih, porabljenem materialu in izvedenih 
postopkih, ki nastanejo v procesu zdravljenja bolnika 
neposredno pri bolnikovi postelji oziroma operacijski mizi. 
S takšnim načinom obravnave se zagotavlja varnost in 
zaupnost podatkov, predvsem pa hitrejša obravnava 
pacienta. 

Namen: učinkovito zagotavljanje spremljanja porabe 
materiala in zdravil ter opravljenih storitev na posameznega 
pacienta (direktni stroški), nadzor stroškov in izvajanja 
aktivnosti. 

Projekt bo potekal v več fazah. 
o	 V pilotni fazi se bodo zajemali podatki, ki nastanejo 

v Centralnem operacijskem bloku (COB). 
o	 V nadaljnjih fazah se uvaja na bolnišnične oddelke 

in v ambulante. 
o	 V juniju 2010 bomo testirali nov modul za 

elektronsko podprt proces zdravljenja (EPPZ). 
Na izbranem bolnišničnem oddelku bomo 
testirali načrtovanje zdravljenja (zdravnik), 
njegovo izvajanje (medicinska sestra) in uporabo 
elektronskega temperaturnega lista. 

Načrtovana IKT: uporaba čitalnikov črtne kode v povezavi z 
BIRPIS21 ter povezava BIRPIS21 z lekarniškim sistemom 
Lirpis21.

b) Uvajanje kazalnikov kakovosti

Cilj: obvladovanje neželenih dogodkov.
Namen: zmanjšanje števila neželenih dogodkov ter 
izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.

c) Podpora kliničnim procesom

Cilj: elektronska podpora kliničnim procesom.
Namen: zagotavljanje racionalne in varne zdravstvene 
obravnave.

Strukturiran laboratorijski izpis: Opredelili smo 
obliko izpisa laboratorijskih izvidov, vgrajenih v besedilo 
ambulantnih izvidov in zaključkov zdravljenja. Zahtevana 
oblika je enotna in ustrezna za vse oddelke z odraslimi 
bolniki. Za področje pediatrije bomo naknadno opredelili 
zahtevo za izpis.

Ekran za določanje parametrov izpisa bo dinamičen. To 
pomeni, da pooblaščeni uporabnik sam določa  nabor 
spremenljivk, ki jih je smiselno prenašati v besedilo 

ambulantnih izvidov in zaključkov zdravljenja. Ob prevzemu 
izdelka bomo določili odgovorno osebo, ki bo skrbela za 
upravljanje z laboratorijskimi izpisi iz BIRPIS21.

d) Lekarna – javno naročanje

Cilj: elektronska podpora procesu javnega naročanja.
Namen: racionalna izraba virov.

Modul za javno naročanje bo omogočal izvajanje javnih 
naročil na področju zdravil in zdravstvenega materiala, ki 
jih izvaja lekarna v sodelovanju z nabavno službo, komisijo 
za zdravstveni material in komisijo za zdravila. Omogočal 
bo izvedbo vseh faz javnih naročil, od priprave razpisne 
dokumentacije do izbora dobaviteljev, naročanja in analiz 
podatkov.

e) Podpora odločanju in analizam

Cilj: elektronska podpora procesu odločanja in analiz.
Namen: racionalna izraba virov, enostavna in hitra obdelava 
podatkov, pridobivanje informacij za odločanje in planiranje.

BIRPIS21 bo nadgrajen s posameznimi funkcionalnostmi za 
potrebe vsakodnevnih analiz. Poleg posodobitve BIRPIS21 
se uvaja tudi orodje K21. Več o K21 in Kockah v posebnem 
prispevku.

Mag. Vesna Prijatelj, univ. dipl. org. inf.
Direkcija

ŠALE

RAČUNALNIŠKI UPORABNIK
Definicija: Računalniški uporabnik je tisti, ki bolj ali 
manj pogosto zapravlja svoj čas s praznim buljenjem 
v računalniški ekran.
Novopečeni računalniški uporabnik (lamer) je tisti, ki 
se boji, da bo s pritiskom na tipko pokvaril računalnik.
Povprečen računalniški uporabnik je tisti, ki ne ve, 
kako popraviti svoj računalnik, potem ko je pritisnil 
tipko.
Strokovnjak med računalniškimi uporabniki je tisti, ki 
poleg svojega kvari računalnike tudi drugim. 

TEORIJA IN PRAKSA
»Teorija je, če vse veš, pa nič ne funkcionira. Praksa 
je, če funkcionira, pa ne veš zakaj. Pri Microsoftu je 
združeno oboje. Nič ne funkcionira in nihče ne ve 
zakaj.«
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O.kockah.in.K21.ali.
podpora.analizam.podatkov

K21 je (OLAP) orodje za analitičen pogled v podatke, ki 
so zbrani v informacijskem sistemu bolnišnice. Kocka 

je zbirka podatkov, ki so pripravljeni v ustrezni obliki za 
analizo v K21 orodju. Podatki so pripravljeni v posebni 
večdimenzionalni obliki, ki omogoča hiter in prilagodljiv 
način njihove analize. Zato tej obliki pravimo tudi kocka. 
Ko imamo podatke v kocki, jih lahko odpremo s K21 in 
analiziramo.

Posamezni gradniki kocke so vrednosti ali mere (znesek, 
količina, število epizod SPP), dimenzije pa kriteriji, po 
katerih dostopamo do teh vrednosti oz. mer in jih analiziramo 
(oddelek, zdravnik, ura sprejema). Ker je teh kriterijev lahko 
več, je taka kocka lahko večdimenzionalna.

Delo s programom je podobno delu v preglednicah (npr. 
Excel), uporabniški vmesnik je enostaven in pregleden, 
podatki pa so pripravljeni v obliki, ki mogoča hitro delo 
tudi z večjo količino podatkov. Omogočena je tudi grafična 
predstavitev podatkov v K21 tabeli in izvoz v Excel, Word ali 
HTML format, kar omogoča uporabo podatkov v poljubnih 
dokumentih.

Seznam in namen posameznih kock (vir: SRC Infonet 
d.o.o.)

1. Kocka Obravnave je namenjena analizi podatkov, 
povezanih z obravnavo pacienta v ambulantnem in 
hospitalnem delu dejavnosti. Zrno oz. osnovni podatek 
v kocki je obravnava. Obravnave lahko razporedimo po 
izvajalcih ali organizacijski strukturi in jih spremljamo 
v časovni dimenziji. V kocki je možno analizirati tudi 
nekatere podatke, ki so povezani s kazalniki kakovosti.

2. Kocka Aktivnosti je namenjena analizi aktivnosti v 
povezavi z kliničnimi postopki in storitvami. Zrno oz. 
osnovni podatek v kocki je klinični postopek oz. storitev, 
povezana na posamezno aktivnost. Aktivnosti lahko 
razporedimo po izvajalcih ali organizacijski strukturi 
in jih spremljamo v časovni dimenziji, prav tako pa je 
možna analiza po hierarhiji aktivnosti, ki v B21 sistemu 
lahko nastopajo tudi kot podaktivnost posamezni 
osnovni aktivnosti. Omogočena je tudi analiza 
aktivnosti z uteženimi vrednostmi za posamezno 
aktivnost v kombinaciji z lokacijo izvajanja aktivnosti.

3. Kocka Operacije KTDP omogoča analize na ravni 
kliničnega postopka. V kocko so preneseni vsi podatki 
o operaciji na način, ki omogoča analizo vnesenih 
kliničnih postopkov. Vsak KTDP, zapisan na aktivnost, 
ustvari podatek v kocki. V dimenzije so preneseni vsi 

dodatni atributi posamezne operacije (aktivnosti) in 
osnovni podatki o obravnavi.

4. Kocka Operacije TEAM omogoča analize na ravni 
oseb, sodelujočih pri aktivnosti »operacija«. Za vsako 
osebo, ki je sodelovala pri operaciji, se ustvari vrstica v 
kocki, ki opisuje funkcijo osebe pri operaciji ter osnovne 
atribute same operacije in obravnave pacienta. Analize 
omogočajo spremljanje dela operacijskih timov.

5. Kocka Diagnoze vsebuje podatke o vseh diagnozah, 
vnesenih v Birpis21 sistem. Posebna kocka za diagnoze 
je nastala zato, ker se ob posamezni obravnavi pacienta 
pojavlja več diagnoz, vsaka od njih pa ima specifične 
atribute, po katerih so se pojavile potrebe po analizi. 
Glavna diagnoza se pojavlja tudi v kocki Obravnave 
(ni ostalih diagnoz). Diagnoze se pojavljajo tudi v SPP 
kocki (ne vse, samo glavna + 19 dodatnih). Zrno kocke 
oz. raven zajema podatka je diagnoza.

6. Kocka Klinične poti : Analiza kliničnih poti omogoča 
spremljanja poteka obravnave pacienta na celotni 
klinični poti v časovni dimenziji. Nabor atributov, ki 
opredelijo klinično pot v kocki, lahko primerjamo, in na 
ta način ugotovimo določene odklone od klinične poti, 
tako strokovne kot tudi časovne.

7. Kocka Kategorizacija zdravstvene nege je 
namenjena analizi podatkov, ki jih v Birpis21 sistem 
vnašamo, in se nanašajo na evidenco zdravstvene 
nege. Zrno oz. osnovni podatek v kocki je evidentirani 
podatek o kategorizaciji nege. Čas kategorizacije je 
izračunan iz datuma in ure začetka in konca aktivnosti 
KZN.

8. Kocka Poraba materiala po pacientu vsebuje podatke 
o predpisanih in porabljenih zdravilih in materialu. Vir 
podatkov za OLAP kocko so evidence porabe materiala 
v Birpis21 sistemu. Povezava z lekarniškim sistemom 
Lirpis21 omogoča, da se določeni podatki prenašajo v 
Birpis21, kjer so na voljo za analize. Kocka omogoča 
spremljanje porabe materiala in zdravil po pacientu.

9. Kocka Lekarna omogoča analizo podatkov v lekarni. 
Vir podatkov za kocko je lekarniški informacijski sistem 
Lirpis, kjer se zbirajo podatki o zdravilih in materialu v 
lekarni. Za pripravo podatkov v podatkovno skladišče 
in ustvarjanje kocke potrebujete uporabniško ime in 
geslo za delo in dostop do podatkov programa Lirpis.

10. Kocka Fakture vsebuje podatke, prenesene iz 
fakturiranja in omogoča analizo obračunskih podatkov 
programa RAF. Osnovni podatek v FAKTUR kocki 
je postavka na računu, ki ga ustvari RAF obračun s 
količino, točkami in vrednostjo obračunanih storitev.

11. Kocka Katetri je specializirana kocka z naborom 
podatkov za analizo, zbranih pri uporabi katetrov, in 



22

Splošna bolnišnica Celje

predstavlja enega od kazalnikov kakovosti.
12. Kocka Patologija omogoča analizo medicinskih 

podatkov, vnesenih na aktivnostih patohistoloških 
preiskav.

13. Kocka Peris je namenjena za analizo medicinskih 
podatkov o porodih, vnesenih na aktivnost »Porod«. V 
kocko so preneseni podatki s porodnega zapisnika, kot 
tudi ključni podatki z obravnave pacientke in vnesene 
aktivnosti.

14. Kocka Infekti je namenjena analizi evidence odvzema 
vzorcev in odkrivanja okužb, podatki o MRSA okužbah 
so tudi eden od kazalnikov kakovosti. Osnova za 
podatek v kocki so v Birpis21 vneseni atributi na 
aktivnost »Odvzem vzorca«. »Zrno« kocke oz. podatek, 
ki ustvari posamezen zapis v kocki, je posamezen 
vzorec, vnesen kot medicinski podatek na aktivnost 
»Odvzem vzorca«.

15. Kocka Kronične rane omogoča natančno analizo 
podatkov, ki se evidentirajo pri spremljanju preležanin. 
Omogoča natančen vpogled v preventivno in kurativno 
dejavnost.

16. Kocka Padci omogoča analizo neželenih dogodkov, ki 
so spremljani na oddelku z različnimi atributi. Analiza je 
osnova za preventivno delovanje na oddelkih.

17. Kocka SPP  omogoča analizo bolnišničnih podatkov, 
zbranih v Birpis21 sistemu po SPP metodologiji, 
spremljanje uteži in statistike, ki jo pošiljamo na IVZ, 
vseh diagnoz in postopkov. Nabor mer in dimenzij v 
kocki je vedno skladen z aktualno IVZ metodologijo 
zbiranja SPP podatkov.

18. Kocka SVOP omogoča analizo podatkov, ki se v X21 

sistemu zapisujejo v posebno AUDIT tabelo sledenja. 
Različne akcije, ki so določene s parametri sistema 
X21, ustvarijo zapis (sled) v posebni tabeli. Na ta način 
lahko natančno ugotovimo čas, lokacijo in identiteto 
uporabnika, ki je do posameznega podatka kakorkoli 
dostopal (nov vnos, sprememba podatka, brisanje, 
vpogled).

19. V SBC smo tudi opredelili zahteve za novo kocko 
za Primerjavo realizacije in plana. Kocka naj bi 
omogočala spremljanje realizacije obsega dela do 
ZZZS ter primerjavo s planom (ambulantni in hospitalni 
del) za posamezno obdobje, in sicer primerjavo 
realizacije s planom na ravni oddelkov skupaj, 
primerjavo realizacije s planom posameznih oddelkov 
ter realizacijo opravljenega dela znotraj oddelkov po 
zdravnikih.

Namesto zaključka

Natančni in pravočasno evidentirani podatki so 
osnova za učinkovito izrabo informacijskega sistema. 
Zato moramo nameniti posebno pozornost postopkom 
evidentiranja podatkov in na ta način pozitivno vplivati na 
zadovoljstvo uporabnikov informacijskega sistema SB 
Celje.

Mag. Vesna Prijatelj, univ. dipl. org. inf.
Direkcija

Branko Andrenšek, inž. rač. in inf.
Služba za informatiko

Na.kaj.moramo.biti.pozorni.
pri.razvoju.bolnišničnega.
informacijskega.sistema?

1. Uvod

Bolnišnični informacijski sistem (BIS) je skupina sistemov, ki 
se uporabljajo v bolnišnici za podporo procesu zdravljenja. 
Lahko je načrtovan kot celota ali sestavljen iz posameznih 
sistemov, ki med sabo komunicirajo (informacijski sistem 
za podporo administrativnemu delu, delu zdravnikov, 
medicinskih sester, za podporo diagnostičnim in 
laboratorijskim preiskavam,  za prehrano, lekarno in druge 
podporne službe). 

2. Projekt razvoja bolnišničnega informacijskega 
sistema 

Razvoj informacijskega sistema sodi v skupino kompleksnih 
in enkratnih dejavnosti. Celoten projekt razvoja in gradnje 
informacijskega sistema je mogoče uspešno končati le, če 
je izdelana projektna naloga. V pripravi moramo določiti 
projekt in cilje, oblikovati tim različnih strokovnjakov, 
zagotoviti sredstva, opredeliti uporabnike projektnih rešitev, 
analizirati koristi in izvedljivost projekta ter izdelati projektni 
plan (opredelitev aktivnosti, rokov, virov). Zelo pomembno 
je izbrati ustreznega vodjo projekta, ki mora dobro 
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poznati področje dela, imeti dovolj vpliven položaj znotraj 
organizacije in obvladati veščine dela z ljudmi. Poleg tega 
je potrebno zbrati pravilnike in pomembno dokumentacijo v 
kateri je zabeleženo znanje o sistemu, ki je predmet analize. 

Bolnišnični informacijski sistem ima, kot vsi drugi sistemi 
svoj življenjski ciklus (slika 1). Začetek tega ciklusa je jasna 
vizija poslovnega procesa – kaj in kako bomo delali v novem 
sistemu in kaj potrebujemo za uspešno delovanje sistema. 
V prvem koraku moramo opraviti podrobno analizo nalog 
in opravil, ki jih želimo podpreti z informacijsko tehnologijo. 
Sledi faza načrtovanja kjer je potrebno natančno opredeliti 
zahteve, ki podpirajo filozofijo in prakso vseh izvajalcev 
zdravstvenih storitev. Opredelitev pričakovanj, oz. izhodnih 
informacij in učinka sistema mora temeljiti na merljivih 
rezultatih. 
V fazi gradnje sistema izvajamo vrsto dejavnosti, s 
katerimi želimo zagotoviti računalniško podporo določenih 
procesov. Ena od teh dejavnosti je programiranje ali nakup 
programske uporabniške rešitve. Njeno funkcionalnost 
preverjamo v fazi testiranja. 

Slika 1: Življenjski ciklus razvoja informacijskega sistema

Namen faze uvajanja informacijskega sistema je, da 
izdelane računalniške programe vključimo v procese 
obdelave podatkov in z njimi nadomestimo prejšnje, ročno 
ali računalniško podprte procese. Pod vzdrževanjem 
razumemo spremembe obstoječih procesov, razvoj 
novih procesov in odpravljanje napak. Cilj vzdrževanja 
informacijskega sistema je kontinuirano prilagajanje 
njegovih procesov procesom v okolju.

3. Problematika uvajanja uporabniške programske 
rešitve

Uvajanje programskih rešitev v klinično okolje vpliva 
na spremembe pri delu. Z uvajanjem lahko povzročimo 
manjše (mehke – variranje), ali korenite (trde – 
preusmerjanje) spremembe. Mehke spremembe pomenijo 
ureditev obstoječega stanja, avtomatizacijo dela in služijo 
enostavnejšem izvajanju procesov. Trde spremembe 
pomenijo temeljne spremembe procesov, odnosov in pravil.
Raziskave kažejo, da strah pred spreminjanjem 

tradicionalnih postopkov lahko povzroča vpad morale 
in zmanjšanje zadovoljstva na delovnem mestu. Vzroki 
za nastanek odpora do teh sprememb so predvsem 
nerealistična pričakovanja, sprememba tradicionalnih 
postopkov, nezadostno vključevanje uporabnikov pri 
oblikovanju informacijskega sistema, izboljšanje sistema 
kot nov način dela in navsezadnje, strah od neznanega.

Da bi zmanjšali morebitni odpor, ki bodo nastal ob 
uvajanju programskih rešitev morajo informatiki in 
vodstveni zdravstveni delavci predvideti spremembe v 
postopkih, delovanju in vlogah, ter izbrati ustrezen pristop 
za obvladovanje teh. 

Ker sta organizacijske spremembe in uvajanje informacijske 
tehnologije medsebojno odvisna, uvajanje bolnišničnega 
informacijskega sistema zahteva pozornost usmerjeno na 
organizacijsko kulturo in prav tako na človeške faktorje. 
Izkušnje kažejo, da je za dosego uspešnega sprejema 
informacijskega sistema pri zdravstvenem osebju  potrebno:

•	 aktivno vključiti zdravstvene strokovnjake že v fazi 
načrtovanja informacijskega sistema (IS);

•	 na nivoju vodstvenega kadra na oddelku določiti 
osebo za koordinacijo uvajanja IS;

•	 ustanoviti skupino koordinatorjev iz posameznih 
oddelkov zaradi izmenjave izkušenj;

•	 zagotoviti dovolj osebja za pomoč pri uvajanju;
•	 pripraviti izobraževalni program, ki vključuje tudi 

razlago za informatizacijo postopkov, odgovornosti 
uporabnikov pri uporabi novega sistema, ter 
pričakovan vpliv sistema na delo zdravstvenih 
strokovnjakov in celotno organizacijo;

•	 izšolati vodilne in izkušene zdravstvene delavce 
kot pomoč pri izobraževanju sodelavcev.

4. Zaključek

Pri načrtovanju in uvajanju informacijskega sistema 
moramo izbrati enoten metodološki pristop,  pripraviti 
kvalitetno in standardizirano dokumentacijo, izdelati 
sistem prilagodljiv spremembam ter aktivno vključiti 
končnega uporabnika. Izjemnega pomena je nenehna 
komunikacija med uporabniki in razvijalci sistema. Potrebno 
je v največji meri predvideti organizacijske spremembe, 
ki bodo nastale z uvedbo informacijskega sistema ter 
jih predstaviti uporabniku kot pozitiven razvoj in ne kot 
dodatno obremenitev pri delu. Celoten razvoj projekta in 
gradnje bolnišničnega informacijskega sistema je mogoče 
uspešno končati, le če aktivno sodelujejo strokovnjaki 
posameznih strok v vseh fazah razvoja sistema. Njihova 
vloga se spreminja od vloge analitika v fazi načrtovanja, 
organizatorja, koordinatorja in  posrednika v fazi uvajanja 
do vloge ocenjevalca informacijskega sistema. 

Mag. Vesna Prijatelj, univ. dipl. org. inf.
Direkcija
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Neželeni.dogodki,.padci.bolnikov,.
razjede.zaradi.pritiska.in.
pogovori.o.varnosti.v.letu.2009

Kot že nekaj let do sedaj, smo tudi 
za leto 2009 opravili analizo vseh 

prijavljenih neželenih dogodkov, kjer 
sta vključena tudi dva izmed šestih 
obveznih kazalnikov kakovosti – padci 
odraslih bolnikov s postelje ter razjede 
zaradi pritiska. Analizi neželenih do-
godkov pa se ponovno pridružuje tudi 
analiza pogovorov o varnosti.

NEŽELENI DOGODKI (ND)

V letu 2009 oziroma v obdobju od 1. 
1. do 31. 12. 2009 je bilo v tajništvo 
Področja ZN z 29 oddelkov / služb 
poslanih 279 izpolnjenih obrazcev za 
prijavo neželenega dogodka oz. poro-
čil o padcu bolnika (to je 39 več poročil 
kot v l. 2008). Evidentiranih je bilo 294 
neželenih dogodkov. Tudi tokrat pripo-
minjamo, da je lahko bilo ob eni prijavi 
več neželenih dogodkov, prav tako pa 
je lahko bilo vpletenih več oseb.

Vrste ND
Najpogostejši neželeni dogodki v letu 
2009 so bili padci bolnikov (143), ver-
balno nasilje bolnikov, svojcev, obi-
skovalcev, sodelavcev (24), odtujitev 
lastnine (20), fizično nasilje bolnikov, 
svojcev, sodelavcev (14), vbodi z iglo 
(13), napaka pri delu (12), poškodbe 
(9), neupoštevanje navodil / pritožbe 
svojcev / pobeg bolnika / vreznina (6) 
ter vbod - ostalo / zamenjava zdravil / 
opeklina v 2 primerih. Kot posamezni 
neželeni dogodki se pojavljajo politje 
s krvjo, izguba zobne proteze bolnika, 
kajenje bolnika v bolniški sobi, izpulje-
nje CVK, izpuljenje art. kanala, izpulje-
nje drena, ekstrakcija zoba pri otroku…
V primerjavi z letom 2008, ko se je šte-
vilo vseh vrst ND zvišalo, ugotavljamo, 
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Oblike ND pri zaposlenih

1

4

2

13

2

5

20

14

1

9

1

11

9

0 5 10 15 20 25

PADCI

POŠKODBA

OPEKLINA

VBOD Z IGLO

VBOD-OSTALO

VREZNINA

VER.NAS

FIZ.NAS

ZAMENJAVA ZDRAVIL

ODTUJITEV LASTNINE

PRITOŽBA SVOJCA

NAPAKA PRI DELU

DRUGO

 

Slika 1: Gibanje števila neželenih dogodkov v letih 2000 – 2009

Slika 2: Oblike ND pri zaposlenih

da se je v l. 2009 število pri petih vrstah 
neželenih dogodkov znižalo, število 
ene vrste ND je ostalo nespremenjeno, 
pri ostalih pa se je število zvišalo.

Osebe, vpletene v ND in lokacije ND
V 71% primerov se je neželeni dogo-
dek zgodil bolniku. Neželeni dogodki 
pri zaposlenih predstavljajo 28,78 % 
vseh udeleženih pri ND.

Največ neželenih dogodkov se je zgo-
dilo v bolniški sobi, kar predstavlja 
59,41% vseh lokacij neželenih dogod-
kov. Sledijo ambulantni prostori, hodnik 

in operacijske sobe, v posameznih pri-
merih pa so to laboratorij, sterilizacija, 
soba glavne medicinske sestre oddel-
ka, čakalnica, prostor za reanimacijo, 
čajna kuhinja, pisarna, jedilnica, vhod 
v bolnišnico, prevezovalnica … 

Čas ND
Glede na delovni čas se je število ne-
želenih dogodkov v dopoldanskem 
času povečalo za 13,05 %, v popoldan-
skem času za 4,07 %, medtem ko se je 
v nočnem času zmanjšalo za 17,13 %.

Ukrepi pri ND in posledice ND
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V 122 primerih ali 89,71 % je bilo po-
trebno ukrepati (obvestitev zdravnika, 
pregled bolnika, razgovor in pomiritev 
bolnika / svojca, oskrba ran, aplikacija 
pomirjeval …) posledice pa so bile v 30 
primerih (22,06 %), in sicer največkrat 
v obliki odrgnin, oteklin, bolečin, izgube 
lastnine …

PADCI BOLNIKOV

Statistično gledano, ostajajo padci bol-
nikov vodilna kategorija med prijavlje-
nimi ND. 
V letu 2009 je bilo na 19 oddelkih za-
beleženih 143 padcev, kar predstavlja 
48,64 % vseh neželenih dogodkov. 
Incidenca kazalnika kakovosti, ki ga 
opredeljujemo s številom padcev odra-
slih bolnikov s postelje na 1000 oskrb-
nih dni, se je v primerjavi z l. 2008 zvi-
šala, in znaša 0,35. Incidenca padcev s 
postelje leta 2008 je bila 0,28.
V letu 2009 je na 12 oddelkih prišlo 
do porasta števila padcev, 9 oddelkov 
je uspelo število padcev zmanjšati, 
na dveh oddelkih pa je število padcev 
ostalo nespremenjeno. 

Osebe, ki so doživele padec in loka-
cije padcev
V 93,7 % primerov se je padec pripetil 
odraslemu bolniku. V primerjavi z le-
tom 2008 se je ta delež znižal za 4,5 
%. Večina padcev se je tako pripetila 
v bolniški sobi, kar predstavlja 72 % 
vseh lokacij padcev. Sledijo padci v 
sanitarijah (16 %), hodnik (8 %), 4 % 
padcev pa so padci na ostalih eviden-
tiranih lokacijah: čakalnica, jedilnica, 
laboratorij, prevezovalnica, vhod pred 
urgenco, predprostor oddelka, prostor 
zunaj bolnišnice.

Čas padcev
V primerjavi z l. 2008 se je znižalo šte-
vilo padcev v nočnem času (za 21,7 %), 
se je pa žal zato zvišalo število padcev 
tako v popoldanskem (za 2,21 %) kot v 
dopoldanskem času (za 18,09 %).

Vrste padcev
V letu 2009 so bili bolniki v 33,57 % (l. 
2008 – 33,94 %) najdeni na tleh (bol-

niki zlezejo preko ograjice ali ob ogra-
jici na tla, najdeni so na tleh po zdrsu 
s postelje, po pobiranju stvari s tal, ne 
zmorejo več hoje, omagajo in osebje 
ZN jih najde na tleh ...). 
Sledijo padci ob postelji, s postelje in 
padci, ki so se uvrstili v rubriko drugo 
(padec zaradi predolgih hlačnic, padci 
med hojo, padec zaradi neurejenih tal, 
padec s sobnega stranišča, padec ob 
prisotnosti staršev …).

Stanje bolnika
Tudi za l. 2009 je značilno, da se je 
največ padcev zgodilo gibljivim in sa-
mostojnim osebam, in sicer je delež teh 
bolnikov 42 %. V primerjavi z l. 2008 se 
je zmanjšal za 10 %. 
Največkrat so se pri teh bolnikih zgodili 
padci na poti do sanitarij ali iz sanitarij 
nazaj v posteljo, pri preoblačenju, na-
tikanju copat, pobiranju stvari s tal, pa 
tudi zaradi vrtoglavice. 
Evidentiran je tudi padec s postelje 
med spanjem. Glede na stanje bolnika 
se je padec največkrat zgodil - tako kot 
v l. 2008 - povsem orientiranim ose-

Slika 3: Padci v letih 2006 - 2009
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Slika 4: Padci po izmenah v letih 2007 - 2009
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bam (55,2 %; l. 2008 – 59,6 %), sledijo 
bolniki, ki ne upoštevajo navodil zdra-
vstvenega osebja, potem bolniki, ki so 
zmedeni, imajo oslabelo mišično moč, 
motnje v ravnotežju itd.

Posteljna oprema in prostor
Varovalna ograja je bila nameščena v 
61,5 %, trapez v 66,4 % (l. 2008 – 62,4 
%), klicna naprava pa v 74,1 % (l. 2008 
– 74,3 %). 
Varovalna ograja je bila dvignjena v 38 
primerih ali 26,6 % (l. 2008 – 22,9 %), 
spuščena pa v 42 primerih ali 29,4 % (l. 
2008 – 28,4 %). V 38 primerih ali 26,6 
% nimamo odgovora glede namešče-
nosti varovalne ograje (l. 2008 – 36,7 
%). V 79,02 % (l. 2008 – 69,7 %) je bilo 
premakljivo pohištvo v času padca blo-
kirano, v 20,98 % nimamo odgovora. 
Osvetlitev je bila primerna v 74,1 % (l. 
2008 – 69,7 %), pripomočki za gibanje 
pa so bili dosegljivi v 42,66 % (l. 2008 
– 34,7 %). 
V 5,6 % primerne osvetlitve ni bilo, 
najpogostejša razlaga glede tega pa je 
bila, da je bil čas za spanje.
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Posledice padcev
V l. 2009 so bile posledice pri 45 % 
padcev (l. 2008 - 46 %), kar pomeni 2 
% manj posledic kot leta 2007. Posle-
dic ni bilo v 47 % padcev (l. 2008 - 54 
%). 
Najbolj pogoste posledice: bolečine, 
odrgnine, hematomi, krvavitve, prese-
kanine, zlom, rdečine. Kot leto poprej, 
so bile tudi v l. 2009 najpogostejše lo-
kacije poškodb glava, roke, ramena in 
kolena.

RAZJEDE ZARADI PRITISKA (RZP)

V obdobju od 1. 1. 2009–31. 12. 2009 
je bilo pregledanih 364 poročil o RZP 
za 279 pacientov s 16 oddelkov. Od 
teh je bilo 66 večkrat hospitaliziranih 
ali premeščenih. Od 279 jih je umrlo 
77, kar pomeni 27,6 % vseh pacientov. 
Število RZP ob sprejemu je bilo 495, ob 
odpustu pa 553.  Glede na leto 2008 
se je število RZP precej zvišalo, in si-
cer s 309 na 553. Novo nastalih RZP 
oz. razjed, pridobljenih v ustanovi, je 
bilo 96, pojavile so se pri 65 pacientih. 
Incidenca novo pridobljenih RZP za l. 
2009 tako znaša 2,51 in je glede na 
leto 2008 znižana za 0,77.

Sprejemi pacientov z RZP so bili naj-
večkrat evidentirani kot premestitve z 
drugega oddelka – 48 %, sledijo spre-
jemi od doma – 25 %, sprejemi iz do-
mov starejših občanov – 21  %, v  4 % 
je bil sprejem pacienta iz druge ustano-
ve, v 2 % pa ni bilo podatka, od kod je 
bil pacient sprejet v našo ustanovo. Po-
dobna slika je pri odpustih, premestitve 
na drug oddelek so bile najpogostejša 
oblika odpusta, in sicer v 41 %, sledijo 
odpusti v dom starejših občanov v 25 
%, v 24 % so bili pacienti z RZP od-
puščeni v domačo oskrbo, v 8 % pa v 
drugo ustanovo.

Za področje ZN so prav gotovo zelo 
zanimivi podatki, ki se navezujejo na 
stopnjo RZP ter stopnjo ogroženosti, in 
so s tem dobri kazalci kakovosti ZN pri 
pacientih z RZP. Glede na primerjavo 
sprejem – odpust pacienta je bilo ose-
bje ZN uspešno pri zniževanju I, IV in V 

stopnje RZP; manj uspešno je bilo pri 
obvladovanju RZP s stopnjo II, skoraj 
obvladljiva pa je bila stopnja III. Gle-
de na Norton shemo za ugotavljanje 
stopnje ogroženosti pacienta je bilo iz 
analize ugotovljeno, da so bili pacienti 
z RZP ob odpustu manj ogroženi kot ob 
sprejemu v bolnišnico.
Na področju obvladovanja RZP so 
zaposleni s področja ZN v l. 2009 
dosegli lep uspeh, saj so uspeli zni-
žati število novo nastalih RZP. Prav 
tako je analiza prikazala zmanjšanje 
stopnje ogroženosti pacienta ob od-
pustu iz bolnišnice. 

POGOVORI O VARNOSTI

V obdobju od 1. 1.–31. 12. 2009 je bilo 
evidentiranih 208 pogovorov o varnosti 
s 25 oddelkov in služb. Za primerjavo 
naj zapišem, da je bilo v l. 2008 eviden-
tiranih 132 pogovorov o varnosti s 17 
oddelkov in služb.

Vsebine pogovorov o varnosti so bile 
tudi v lanskem letu zelo različne, nave-
zovale pa so se na  različne poklicne 
skupine: MS, zdravnike, osebje teh-
nične službe, službo ISS, zaposlene 
v kuhinji. Za orientacijo naj navedem 
samo nekaj primerov varnostnih zaple-
tov, ki so ali bi lahko povzročili škodo 
bolnikom: nečitljiva pisava na tempe-
raturnih listih, napotnicah, delovnih na-
logih, terapija na temperaturnem listu 
napisana v napačni rubriki – možnost 
izpada aplikacije, nedosegljivost zdrav-
nika; na področju ZN spregledana 
nizka vrednost RR kljub monitoringu, 
pojav večjega števila flebitisov na od-

Slika 5: RZP v letih 2006 – 2009
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delku, možnost zamenjave infuzijskih 
raztopin zaradi podobnega etiketiranja 
infuzijske steklenice; s področja tehnič-
nih služb pomanjkanje rednih servisov, 
nadzora nad delovanjem med. apa-
ratov (monitorji), odlaganje popravila 
talnih površin (možnost padca bolnika); 
v okviru ostalih služb: nefunkcionalne 
termo posode za čaj (ne tesnijo, izpad 
ročice), opravljen diagnostični posto-
pek na napačnem delu telesa, pomanj-
kljiva laboratorijska diagnostika – neu-
jemanje vrednosti pri izvidih… Pacienti 
so zaposlene največkrat opozorili za 
možnost varnostnega zapleta v zvezi 
z agresivnim pacientom, prav tako pa 
so opozorili na samomorilne namere 
pacienta. 

Ukrepi, ki so sledili, so bili največkrat 
v obliki pogovorov z bolniki, med ose-
bjem ZN, s predstojnikom oddelka ali 
določenim zdravnikom, pogovori z 
zaposlenimi iz tehničnih služb, zapo-
slenimi v laboratoriju, administraciji. 
Ostali ukrepi: primerjava izvidov med 
oddelkom in laboratorijem, medseboj-
no opozarjanje zaposlenih, namestitev 
pacienta v prostor, kjer ga je mogoče 
bolje nadzirati; povečan nadzor pacien-
tov; vročitev odpustnega pisma šele ob 
prihodu reševalca; evidentiranje naročil 
zdravnika po telefonu ...

V primerjavi z l. 2008 je iz evidentira-
nih pogovorov o varnosti razvidno, 
da se je vsebina pogovorov razširila, 
zaposleni opozarjajo na zelo speci-
fična tveganja za varnostni zaplet.

Suzana Labaš, univ. dipl. org.
Področje zdravstvene nege
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NIVOJI DOKUMENTACIJE SISTEMA 
VODENJA KAKOVOSTI MALO 
DRUGAČE

Dokumentacija je ena izmed najpo-
membnejših stvari vsakega poslovne-
ga subjekta. Zato mora organizacija iz-
brati oz. predpisati le dokumente, ki so 
v posameznih procesih nujno potrebni. 
Da ne bi podlegli birokraciji, kar vodi 
v togost, je treba posvetiti posebno 
pozornost vsebini, predvsem pa ob-
segu dokumentacije Sistema vodenja 
kakovosti, v nadaljevanju SVK. Doku-
mentacija mora biti tako točna kot tudi 
smiselna. Predstavljati mora osnovo za 
izobraževanje predvsem novo prihaja-
jočih delavcev, mora pa biti tudi ažurna 
in ne preobsežna.

V  praksi pa se večkrat postavlja vpra-
šanje, na kakšen način in pri katerem 
dokumentu naj začnemo?

Najlaže je, če zaposleni, odgovorni 
za procese (predstojniki, vodje služb), 
določijo vse procese/aktivnosti, njihovo 
zaporedje in zaposlene, ki bodo sode-
lovali pri vzpostavljanju SVK, nato pa 
skupaj z zaposlenimi začnejo zapiso-
vati. 

Temeljni dokument sistema kakovosti 
je Poslovnik kakovosti (PQ – 1. nivo) 
ki daje hiter pregled nad tem, kako je 
SVK organiziran in kako deluje. V njem 
najdemo vse opise in sklice na nadalj-
njo dokumentacijo, ki določa delovanje 
sistema, v njem pa so dokumentirane 

vse osnovne zahteve sistema kakovo-
sti, kot so opredeljene v standardu ISO 
9001:2008.
Poslovnik kakovosti v skladu z ustano-
vitvenim aktom opredeljuje poslanstvo, 
strategijo, politiko, cilje kakovosti, no-
tranjo organiziranost, procese, komuni-
ciranje in strukturo organizacije.
V organizacijskih predpisih (OP – 2. 
nivo) so opredeljeni procesi. Dokumen-
tirani procesi SVK sestavljajo osnovno 
dokumentacijo za planiranje in vodenje 
dejavnosti v zvezi s kakovostjo, saj so 
v njih podani opisi poteka le-teh, pri-
stojnosti, odgovornosti in medsebojna 
povezava oseb, ki vodijo, izvajajo in 
verificirajo dela, ki vplivajo na kakovost.
Navodila za delo, SOP ostali dokumen-
ti (standardi, protokoli, klinične poti, 
smernice ...) pa uvrščamo na  3. nivo, 

saj so posamezne aktivnosti v procesu 
tako kompleksne, da zahtevajo še do-
datne dokumente, v katerih so natanč-
neje opredeljene.
Dokumentacija SVK vključuje tudi 
nadrejeno zunanjo dokumentacijo, ki 
obsega zakonske zahteve Republike 
Slovenije, regulativo Evropske unije, 
tehnično regulativo (standardi), doku-
mentacijo/zahteve naročnikov, dobavi-
teljev (dogovorjeni obrazci).

Zaradi naraščajočih zahtev po informa-
cijah se količina dokumentacije v orga-
nizaciji nenehno povečuje. Če v ureja-
nje dokumentacije ne vlagamo dovolj 
truda, lahko postane neobvladljiva. 
Pogosto se problem z obvladovanjem 
dokumentacije rešuje z računalniško 
podporo, ki omogoči izboljšanje raz-
ličnih značilnosti, med drugim: boljšo 
strukturiranost, lažje arhiviranje, jasne 
odgovornosti, povečano dostopnost in 
konsistentnost dokumentacije. 
Zato je želja po informacijski podpori 
toliko večja in verjamem, da nam bo 
kmalu na voljo.

Mateja Agrež, VMS, dipl. ekon. (UN)
Sektor za organizacijo, informatiko in 

kakovost 

Slika 1. Struktura dokumentacije SVK

Pet.minut.za.kakovost
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Rezultat.samoocenitve..NNJF.
v.SBC.v.obdobju.2007-2009

V mesecu decembru preteklega leta je bila že tretjič opravljena samoocenitev notranjega nadzora javnih financ v naši 
bolnišnici, ki je sestavni del predpisane metodologije za izjavo direktorja o vsakoletni oceni notranjega nadzora javnih 

financ (NNJF).  Samoocenitev se izvede za poslovna področja, ki v letu 2009 niso bila predmet notranje revizije.  Nosilci 
samoocenitve so pomočniki direktorja, vodja nabavne in revizijske službe, vsi predstojniki in glavne medicinske sestre ter 
odgovorni tehniki/inženirji medicinskih oddelkov. S tem so v samoocenitev vključena vsa poslovna področja bolnišnice, kar 
je eden od pogojev, da lahko izračunano povprečno oceno posplošimo na bolnišnico kot celoto. Naslednja slika prikazuje 
odzivnost ocenjevalcev na samoocenitev v zadnjih treh letih.

Za leto 2009 so bili v samoocenitev prvič vključeni tudi odgovorni nosilci procesov zdravstvene nege (glavne medicinske 
sestre in odgovorni tehniki/inženirji). V predhodnih letih je samoocenitev za to področje opravila glavna medicinska sestra 
bolnišnice.

V procesu samoocenitve NNJF so ocenjevalci izbirali med naslednjimi razpoložljivimi odgovori: da - velja za celotno podro-
čje (ocena 4), da - velja za pretežni del področja (ocena 3), da - velja za posamezna področja (ocena 2), ne - vzpostavljene 
so začetne aktivnosti (ocena 1) in ne (ocena 0). Za izboljšanje sporočilne vrednosti rezultata, ki je sicer izražen v obliki 
povprečne ocene, uporabljamo naslednji pretvornik:
4 – celotno področje poslovanja (več kot 80 %)
3 – pretežni del poslovanja (med 60 % in 80 % poslovanja)
2 – posamezna področja poslovanja (manj kot 60 % poslovanja)
1 – uvedene so začetne aktivnosti (0 % poslovanja)
0 – uvedene niso niti začetne aktivnosti (0 % poslovanja).

V nadaljevanju predstavljamo primerjavo povprečnih ocen NNJF po posameznih komponentah v obdobju zadnjega trile-
tnega zaporednega samoocenjevanja.

Primerjava odzivnosti na samoocenitev NNJF v SBC
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Vsi elementi NNJF, razen notranjega nadzora, so bili v letu 2009 ocenjeni nekoliko slabše kot v letu prej.  Prav gotovo 
lahko pripišemo del neugodnega trenda temu, da so bili v proces samoocenitve vključeni novi ocenjevalci, ki so na začetku 
nekoliko bolj previdni pri ocenjevanju.

Notranje kontrolno okolje in upravljanje s tveganji sta sestavljena iz več podpodročij. Zanimalo nas je, katero podpodročje 
največ prispeva k zmanjšanju povprečne ocene vsakega posameznega področja. Naslednja slika prikazuje razčlenitev 
ocene notranje kontrolnega okolja. Iz slike lahko razberemo, da se je ocena znižala na področju neoporečnosti in etičnih 
vrednost (največje znižanje), zavezanosti k usposobljenosti in upravljanju s kadri ter filozofiji vodenja in načinu delovanja. 
Področje organizacijske strukture in odgovornosti pa sta ocenjena skoraj enako kot leto prej.

Naslednja slika prikazuje razčlenitev povprečne ocene področja upravljanja s tveganji:

V okviru upravljanja s tveganji sta bila ocenjena opredeljenost ciljev in obvladovanje tveganj. Glede na to, da je obvla-
dovanje tveganj v primerjavi s predhodnim letom ocenjeno enako, lahko celotno znižanje ocene upravljanja s tveganji v 
povprečju pripišemo slabši oceni opredelitve ciljev.
Neugoden odmik v povprečni oceni je tudi na področju kontrolnih dejavnosti ter na področju informiranja in komuniciranja. 
Na področju notranjega kontroliranja v prvi vrsti manjkajo opisi procesov in opisi notranjih kontrol. Na področju informiranja 
in komuniciranja pa je najnižja povprečna ocena pripisana prilagajanju IS in komuniciranja na spremembe. Proces nadzi-
ranja je bil v letu 2009 v primerjavi z letom prej ocenjen bolje. 

Skupna povprečna ocena NNJF se v proučevanem obdobju giblje tako, kot to prikazuje naslednja slika:
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MI, VI, ONI

Zaključimo lahko, da so bili elementi NNJF v naši bolnišnici v letu 2009 vzpostavljeni na poslovnem področju bolnišnice, 
ki ne presega 60 %. Rezultat samoocenitve ima pomembno dodano vrednost za nosilce poslovodenja v naši bolnišnici. 
Poslovodska prizadevanja je v letošnjem letu potrebno usmeriti predvsem v naslednje aktivnosti:
- zapisati temeljna etična in moralna načela, ki jih je potrebno spoštovati v naši bolnišnici (kodeks),
- opredeliti preventivne ukrepe za primer nespoštovanja internih določil v bolnišnici in jih dosledno izvajati (npr. v obliki 

registra tveganj),
- opredeliti postopek kadrovanja, ki bo zagotavljal pridobivanje ustreznih kadrov,
- pričeti aktivnosti za določanje individualnih ciljev oz. ciljev do ravni posameznika,
- vzpostaviti sistematičen in stalen proces obravnavanja doseganja zastavljenih ciljev na vseh področjih delovanja,
- intenzivirati aktivnosti v smeri jasnih zapisov procesov, z opisanimi notranjimi kontrolami in operativnimi navodili za 

delo,
- izboljšati informiranje in komuniciranje v bolnišnici.

Prav to so aktivnosti, ki prispevajo k vzpostavljanju ustreznega sistema kakovosti v naši bolnišnici. 

Na osnovi velike odzivnosti na samoocenitev, ki je lahko tudi odraz zavesti nosilcev procesov vodenja v naši bolnišnici, je 
povprečna ocena NNJF verodostojna informacija, ki velja za bolnišnico kot celoto.

Mag. Irma Kovač, univ. dipl. ekon., org.
Služba za notranjo revizijo

Ob.upokojitvi.Terezije.Peganc,.
zaposlene.na.travmatološkem.
oddelku
 Naj danes objame
 preteklost s spomini
 in bodočnost
 s hrepenenjem.

  (Kahlil Gibran)

Pričelo se je novo leto 2010. Vsako 
novo leto prinese obilo želja, obljub 

in prelomnih trenutkov. Tudi naši dragi 
kolegici Tereziji Peganc je to novo leto 
prineslo prelomnico v njeno življenje.

Terezija Peganc se je rodila 13. 10. 
1949 v Novi Cerkvi pri Vojniku. V Splo-
šni bolnišnici Celje se je leta 1974 
zaposlila kot bolniška strežnica na 
poškodbenem oddelku in mu ostala 
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zvesta vse do upokojitve. Že  naslednje leto, 1975, se je ob 
delu vpisala v Srednjo zdravstveno šolo v Celju, ki jo je štiri 
leta pozneje končala z odličnim uspehom. Od leta 
1984 je bila razporejena na delovno mesto medicinske se-
stre v intenzivni terapiji poškodbenega oddelka, kjer poteka 
delo z najtežjimi pacienti.

Svoje delo je sestra Zinka opravljala predano in odgovorno. 
Znanje in dolgoletne izkušnje, pridobljene s kakovostnim 
delom na poškodbenem oddelku, je nesebično delila s so-
delavkami in sodelavci, prispevala je velik delež h kakovosti 
odnosov ter poudarjala pomen dobrega timskega dela in 
sodelovanja.

Njen odnos do pacientov in njihovih svojcev je bil vedno 
spoštljiv ter občudovanja vreden in je lahko marsikomu v 

spodbudo in vzor. Vedno je bila pripravljena pomagati, sve-
tovati, nasmejati in potolažiti. In vedno je poslušala s srcem.

Za svoje predano delo ji je leta 2009 Društvo medicinskih 
sester in Zdravstvenih tehnikov Celje podelilo srebrni znak.

Ob napornem delu pa je še vedno našla čas in energijo za 
svojo družino in uresničevanje svojih želja.

V novem življenjskem obdobju vsi zaposleni na travmatolo-
škem oddelku želimo naši Zinki trdnega zdravja in dobrega 
počutja. Naj bo vsak dan lep in izpolnjen z drobnimi radost-
mi, za katere ji je do sedaj zmanjkovalo časa. Vsi zaposleni 
se bomo z veseljem spominjali slehernega trenutka sode-
lovanja z njo.

Kolektiv travmatološkega oddelka

Silvu.Lipovšku,.dr..med.,.
evropski.naziv.specialista.
otroške.kirurgije.

Silvo Lipovšek, dr. med.

Evropsko združenje za otroško kirurgijo je Silvu Lipov-
šku, zdravniku z otroškega oddelka kirurških strok naše 

bolnišnice, kot prvemu Slovencu, podelilo evropski naziv 

specialista otroške kirurgije. Naziv specialista otroške ki-
rurgije je sicer v Argentini, od koder je leta 2003 prišel v 
Slovenijo, že imel.  Podelitev naziva je korak v prizadeva-
njih za uveljavitev otroške kirurgije kot samostojne stroke 
v Sloveniji, kjer za razliko od večine evropskih držav, po 
razpadu bivše Jugoslavije ni bila priznana kot samostojna 
stroka. Kljub določenim posebnostim otroške populacije je 
namreč takrat prevladala usmeritev, da naj otroke obravna-
vajo kirurgi drugih specialnosti.

Na celjskem oddelku otroške kirurgije, ki je najstarejši to-
vrstni oddelek v Sloveniji, je pred leti zrasla iniciativa o po-
novnem organiziranju slovenskih otroških kirurgov. Iz nje 
se je ob podpori strokovnjakov s področja kirurgije iz obeh 
slovenskih kliničnih centrov, Medicinske fakultete v Ljublja-
ni in Slovenskega zdravniškega društva leta 2008  pri Slo-
venskem zdravniškem društvu oblikovala Sekcija kirurgov 
otroške kirurgije (SKOK – SZD). Njen namen je uveljavitev 
otroške kirurgije kot samostojne specialnosti in zagotavlja-
nje čim celovitejšega pristopa k obravnavanju otrok in odra-
ščajoče mladine, ki potrebujejo kirurško zdravljenje. 

Čestitamo!

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
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Marija.Janež.Bizjak.–.
nominiranka.za.Slovenko.
leta.2009

Marija Janež Bizjak med snemanjem za prireditev

Že 22. leto zapovrstjo je revija Jana izbirala in izbrala 
Slovenko leta 2009. Akcija, katere poslanstvo je iska-

ti, predstavljati in nagrajevati posebno žensko energijo, ki 
rojeva, navdihuje ter navdušuje, je tudi letos izpostavila 13 
nominirank. Te je na osnovi predlogov bralcev izbralo ure-
dništvo Jane, zmagovalko oziroma Slovenko leta 2009 pa 
bralci s poslanimi glasovalnimi kuponi.

In zakaj o izbiranju Slovenke leta tokrat pišemo v Monitor-
ju? Ena izmed 13 nominirank, ki so se letos potegovale za 

ta naslov, je bila naša sodelavka, zdravnica na otroškem 
oddelku kirurških strok, Marija Janež Bizjak. Njeno nomina-
cijo so pri Jani utemeljili z naslednjimi besedami.

»Marija Janež Bizjak dela kot otroška kirurginja v celjski 
bolnišnici že skoraj štiri desetletja. Ves ta čas je z vsem sr-
cem predana ne le operiranju vnetih slepičev ali zdravljenju 
zlomljenih kosti, temveč tudi skrbi za trpinčene in zlorablje-
ne otroke. Zdravniki si zaradi pomanjkljivega sistema kdaj 
tudi zatisnejo oči, Marija Janež Bizjak pa vsak dan znova 
dokazuje, da je mogoče ravnati tudi drugače. Takega otro-
ka sprejme v bolnišnico tudi samo zato, da ga umakne od 
tistih, ki ga zlorabljajo, nato pa sede za telefon in prekliče 
prav vse, ki lahko pomagajo. Če je treba, gre k družini do-
mov, pa tudi (ne prav redkih) groženj se ne zboji. V korist 
trpinčenih otrok kot izvedenka priča na sodišču. Prepričana 
je, da bi zdravniki za to, da pomagajo trpinčenemu otroku, 
potrebovali več znanja in podpore, a jih nič ne bi smelo od-
vezati odgovornosti, da to storijo vedno, takoj in po vseh 
svojih močeh.«

Bralci Jane so za Slovenko leta 2009 izbrali ministrico za 
notranje zadeve Katarino Kresal, mi pa Mariji Janež Bizjak 
čestitamo za uvrstitev med nominiranke za to priznanje.

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

Anketa.o.zadovoljstvu.
zaposlenih.-.december.2009.

V začetku leta 2009 je bila izvedena obvezna anketa o zadovoljstvu zaposlenih v bolnišnici. Anketa je bila prvič opra-
vljena v lastni izvedbi bolnišnice. Ponovno je bila opravljena v mesecu decembru. Direkcija je pripravila anketni listič, 

ki so ga delavci dobili skupaj s plačilnim listom v mesecu decembru 2009. Anketiranci so za vsako vprašanje oz. trditev 
izbirali med petimi možnimi odgovori: 1 - se ne strinjam, 2 - delno se strinjam, 3 - se strinjam, 4 - večinoma se strinjam, 
5 - popolnoma se strinjam. Pri tem je pomen ocen sledeč: 1 - zelo slabo zadovoljstvo, 2 - slabo zadovoljstvo, 3 - dobro 
zadovoljstvo, 4 - prav dobro zadovoljstvo in 5 - odlično zadovoljstvo. 

Služba za notranjo revizijo je analizirala  rezultate ankete in pripravila poročilo. V analizo so bili vključeni vsi izpolnjeni 
vprašalniki, ne glede na to, da so bili nekateri med njimi izpolnjeni nepopolno.  Poročilo je bilo predstavljeno na sestanku 
poslovodnega kolegija ter na sestanku predstojnikov in glavnih medicinskih sester ter odgovornih tehnikov oddelkov.
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Decembra se je na anketo odzvalo 11 % manj anketirancev kot v marca. Strukturo vzorca anketirancev, ki so se odzvali 
na anketo, predstavlja naslednja slika:

Kljub manjši odzivnosti ob koncu leta je bila opravljena analiza zadovoljstva ter primerjava s povprečno oceno zadovoljstva 
v začetku leta. Primerjava je pokazala,  da se je zadovoljstvo posameznih poklicnih skupin v bolnišnici konec leta 2009 v 
povprečju nekoliko izboljšalo v primerjavi z začetkom leta. Primerjavo prikazuje naslednja tabela:

Poklicna skupina Povprečna ocena zadovoljstva delavcev
Marec 2009 December Razlika

Zdravniki 3,51 3,56 0,05
Negovalno osebje 3,52 3,40 -0,12
Ostali poklici 3,49 3,58 0,09
Povprečna ocena I 3,51 3,51 0,00
Poklicno neopredeljeni 3,37 3,77 0,40
Povprečna ocena II 3,47 3,58 0,11

Tabela 1: Primerjava povprečne ocene zadovoljstva delavcev po poklicnih skupinah

Iz gornje tabele lahko razberemo, da  je zadovoljstvo poklicno opredeljenih anketirancev v skupnem povprečju ostalo 
nespremenjeno. Povprečna ocena (I) zadovoljstva po poklicnih skupinah je v decembru enaka kot v marcu istega leta. 
Spremenile pa so se povprečne ocene zadovoljstva znotraj posamezne poklicne skupine. 

Če v izračun vključimo povprečno oceno zadovoljstva anketirancev, ki se poklicno niso opredelili, se to odrazi v izboljšanju 
zadovoljstva. V tem primeru se je v povprečju skupno zadovoljstvo zaposlenih v mesecu decembru izboljšalo za razliko 
0,11 oz. za 3 %, kar je moč razbrati iz naslednjega prikaza:
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V okviru analize odgovorov nas je zanimalo, kako se je spremenilo povprečno zadovoljstvo zaposlenih s posameznimi 
vsebinami, ki so bile predmet ocenjevanja Primerjali smo povprečne ocene zadovoljstva po poklicnih skupinah, upošteva-
joč tudi  poklicno neopredeljene. Rezultate prikazuje naslednja tabela:
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 Vprašanje mar.09 dec.09 Razlika
Moja plača je primerljiva s plačo  na  tržišču primerljivih poklicev.  2,74 2,48 -0,26
Z delom sodelavcev sem zadovoljen/zadovoljna. 3,66 3,53 -0,13
Delovne razmere /prostori, oprema/ so ustrezne. 2,99 2,86 -0,13
S svojim delom sem zadovoljen/zadovoljna. 4,08 3,96 -0,12
S sodelavci se dobro razumem. 4,29 4,21 -0,08
Z mojo plačo sem zadovoljen/zadovoljna.. 2,72 2,66 -0,06
Sodelavci drug drugemu zaupamo. 3,53 3,47 -0,06
Zadovoljen bolnik je najvišja vrednota vseh zaposlenih. 4,54 4,48 -0,06
Z mojim statusom v bolnišnici sem zadovoljen/zadovoljna. 3,53 3,48 -0,05
Zaposleni v bolnišnici (kot kolektiv) se zavedamo nujnosti sprememb. 3,77 3,72 -0,05
Za svoje delo  imam jasne zadolžitve – pristojnosti in odgovornosti. 3,77 3,76 -0,01
Bolnišnica mi nudi dobre možnosti za izobraževanje. 3,30 3,32 0,02
Ocenite timsko delo v vašem oddelku oz. enoti.  3,49 3,52 0,03
Vodstvo bolnišnice dobro opravlja svoje delo. 3,18 3,22 0,04
Nadrejeni sprejema moje predloge za izboljšave oz. doseganje večje učinkovitosti in 
uspešnosti.  3,50 3,54 0,04
Neposredno nadrejeni svoje delo dobro opravlja. 3,81 3,86 0,05
Podpiram  spremembe, ki povečujejo kakovost dela.  4,43 4,50 0,07
Dinamika uvajanja kakovosti v bolnišnici glede na potrebe je ustrezna.  3,16 3,25 0,09
Bolnišnica mi nudi dobre možnosti za pridobivanje dodatnih znanj za delo.  3,46 3,56 0,10
Ponosen/ponosna sem, da sem zaposlen/a v Splošni bolnišnici Celje. 3,5 3,62 0,12
Za razvoj bolnišnice sem pripravljen/a narediti nekaj več. 4,01 4,14 0,13
Vodstvo bolnišnice nam posreduje informacije na razumljiv način. 3,12 3,25 0,13
Z mojim delovnim časom sem zadovoljen/zadovoljna.  3,75 3,88 0,13
Delovni čas zaposlenih v bolnišnici je racionalno izkoriščen. 2,96 3,09 0,13
Delovna sredstva in materiali v bolnišnici so dobro izkoriščeni.   2,78 2,93 0,15
O bolnišnici v javnosti govorim pozitivno. 4,12 4,30 0,18
Nadrejeni mi dajejo dovolj informacij in navodil za dobro opravljanje mojega dela.  3,40 3,59 0,19
Nadrejeni sprejema utemeljene pripombe na svoje delo. 3,35 3,54 0,19
Naša bolnišnica ima v okolju velik ugled. 3,03 3,22 0,19
Kot posameznik se zavedam, da so spremembe nujne. 4,28 4,48 0,20
Pripravljen sem sprejeti normative, ki jih določajo standardi kakovosti /ISO  standardi, 
klinične poti, druga navodila/ za vsakdanje delo.  4,19 4,40 0,21
Za dobro delo sem pohvaljen.  3,05 3,26 0,21
Moji predlogi za izboljšave se upoštevajo. 2,88 3,20 0,32
Za slabo opravljeno delo sledi ustrezen  ukrep. 3,18 3,56 0,38
Podpiram uvedbo elektronskega evidentiranja delovnega časa. 3,49 3,89 0,40
Dolgoročni cilji bolnišnice so mi znani. 3 3,43 0,43
Pri postavljanju ciljev bolnišnice lahko sodelujem. 2,53 3,11 0,58
POVPREČNA OCENA ZADOVOLJSTVA 3,47 3,58 0,11

Tabela 2: Primerjava povprečnih ocen po področjih ocenjevanja

Tabela je urejena tako, da so najprej prikazana področja, ki so bila v mesecu decembru slabše ocenjena kot v marcu 
(negativna razlika v oceni). Sledijo jim področja, ki so  bila ocenjena bolje. 
Na osnovi tabele 2 ugotavljamo, da se je zadovoljstvo v povprečju izboljšalo tudi na tistih področjih, ki so bila v marcu 
ocenjena z najnižjo oceno. Ta področja so v zgornji tabeli zapisana krepko.

Z namenom izboljšati sporočilno vrednost poročila o rezultatu ankete o zadovoljstvu delavcev v nadaljevanju predstavlja-
mo primerjavo  uvrstitve povprečne ocene zadovoljstva delavcev  v smislu najboljše in najslabše povprečne ocene v obeh 
mesecih ocenjevanja:

Poklicna skupina
Uvrstitev povprečne ocene zadovoljstva delavcev

Največje zadovoljstvo Najmanjše zadovoljstvo
Marec 2009 December 2009 Marec 2009 December 2009

Zdravniki
Spremembe, ki 
podpirajo kakovost 
(vpraš. 25))

Spremembe, ki 
podpirajo kakovost 
(vpraš. 25)

Delovne razmere 
(prostori in oprema) 
(vpraš. 12)

Sodelovanje pri 
postavljanju ciljev 
bolnišnice (vpraš. 36).

Negovalno osebje
Zadovoljen bolnik 
- največja vrednota 
(vpraš. 9)

Zadovoljen bolnik 
- največja vrednota 
(vpraš. 9)

Plača in sodelovanje 
pri postavljanju ciljev 
bolnišnice 
(vpraš. 10 in 36)

Plača 
(vpraš. 10 in 11).

Ostali poklici
Zadovoljen bolnik 
- največja vrednota 
(vpraš. 9)

Zadovoljen bolnik 
- največja vrednota 
(vpraš. 9)

Sprejemanje 
utemeljenih pripomb s 
strani nadrejenih (vpraš. 
15) 

Plača (vpraš. 10)

Poklicno 
neopredeljeni

Zadovoljen bolnik 
- največja vrednota 
(vpraš. 9)

Nujnost sprememb 
(vpraš. 33)

Sodelovanje pri 
postavljanju ciljev 
bolnišnice (vpraš. 36).

Plača (vpraš. 10)

Tabela 3: Najvišja in najnižja povprečna ocena zadovoljstva po poklicnih skupinah
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Sklep

Na osnovi podrobne analize sklepamo, da se je zadovoljstvo delavcev konec leta 2009 v primerjavi z zadovoljstvom v 
začetku leta v povprečju izboljšalo. Ocenjeno je bilo z nekoliko boljšo oceno 3, kot v začetku leta, ko je bilo zadovoljstvo 
prav tako ocenjeno z oceno 3.

Kljub manjši odzivnosti anketirancev lahko, upoštevajoč povprečne ocene zadovoljstva po posameznih vprašanjih in tr-
ditvah, ki so bile vključene v anketo, prepoznamo področja, ki jih v prihodnje v bolnišnici lahko izboljšamo. To so poleg 
področij, ki v tabeli 2 izkazujejo negativno razliko,  tudi:
- področje elektronskega evidentiranja delovnega časa, ki je ocenjeno z visoko oceno ( 3,89) 
   in 
- področje uvajanja standardov kakovosti, ki je ocenjeno z oceno 4,40.

V povprečju je bila v decembru največja stopnja pomembnosti pripisana trditvi, da je  zadovoljen bolnik  najvišja vrednota 
vseh zaposlenih. To ponovno potrjuje, da so vrednote zaposlenih skladne s strateškimi usmeritvami vodstva bolnišnice, 
ki  v Strateškem razvojnem programu bolnišnice za obdobje 2008-2017 na prvo mesto uvršča zadovoljstvo uporabnikov.  

Mag. Irma Kovač, univ. dipl. ekon., org.
Služba za notranjo revizijo

Festival.izobraževanja.
in.zaposlovanja

Splošna bolnišnica Celje se je predstavila na največjem 
kariernem dogodku savinjske regije, na Festivalu izo-

braževanja in zaposlovanja, ki se je odvijal v petek, 15. 1. 
2010 na celjskem sejmišču. 
Festival so pripravili trije partnerji, Zavod RS za zaposlova-
nje, Območna služba Celje, Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Celje in Celjski sejem d. d. Zaposlitveni dogodki 
predstavljajo stičišče med ponudbo delodajalcev in iskalci 
zaposlitev ter seznanitev dijakov in študentov s poklici, ki 
so na voljo, predstavljajo pa se tudi ponudniki izobraževal-
nih storitev s svojimi izobraževalnimi programi. Obiskoval-
ci so lahko dobili informacije o nadaljnjem izobraževanju, 

kariernih in zaposlitvenih možnostih, hkrati pa so podjetja 
spregovorila o svojih kadrovskih potrebah. Festival je bil 
tako namenjen vsem, ki se soočajo s poklicnimi odločitvami 
– osnovnošolcem, dijakom, študentom, staršem, iskalcem 
zaposlitve, brezposelnim ali zaposlenim, ki iščejo druge 
priložnosti in možnosti. Namen takšnih prireditev je pogla-
bljanje neposrednih povezav med iskalci zaposlitve, brez-
poselnimi in delodajalci, končni cilj pa seveda zaposlitev.
Splošna bolnišnica Celje spada med največje regijske delo-
dajalce in v tem smislu smo želeli predstaviti našo dejavnost 
z vidika delodajalca ter spodbuditi čim več obiskovalcev za 
nadaljevanje študija in kariere na zdravstvenem področju. 
Lahko rečemo, da je bilo zanimanje za nadaljevanje štu-
dija v zdravstveni smeri veliko, veliko pa je bilo tudi pov-
praševanja po zaposlitvenih možnostih v SB Celje. Splošna 
bolnišnica Celje je izkoristila to priložnost  za predstavitev 
vseh poklicev oziroma delovnih mest, ki jih lahko bolnišnica 
nudi, spoznavanje primernih kandidatov in nenazadnje tudi 
za promocijo podjetja kot delodajalca.
S predstavitvijo na Festivalu izobraževanja in zaposlovanja 
je Splošna bolnišnica Celje zagotovo prispevala k večji pre-
poznavnosti in predstavitvi vseh poklicev, ki jih bolnišnica 
zaposluje. Zagotovo pa smo dobro predstavili bolnišnico 
kot ustanovo, ki dela »Z LJUDMI ZA LJUDI«.

Jasna Eržen, dipl. upr. org.
Kadrovsko splošni sektor
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Stanje.zaposlenih.na.dan.
28..2..2010.
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v mesecih 
decembru 2009 ter januarju in februarju 2010)

Stanje zaposlenih na dan 28. 2. 2010: 1724 delavcev

Prihodi v decembru  2009 ter januarju in februarju 
2010
• 3 zdravniki brez specializacije/zdravniki po
        opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
• 4  zdravniki brez specializacije/zdravniki po
        opravljenem sekundariatu (pripravnik)
• 4 zdravniki specializanti – redno delo
• 2 zdravnika specializanta – dopolnilno delo
• 1 zdravnik specialist
• 3 TZN
• 10 TZN – pripravnikov 
• 3 dipl. m. s, dipl. zn.
• 2 dipl. m. s. – pripravnici 
• 1 dipl. inž. informatike in račun.
• 2 vzdrževalca perila
• 5 zdrav. administratork
• 1 voznik

Odhodi v decembru  2009 ter januarju in februarju 
2010
o 1 zdravnik specialist – dopol. delo
o 3 specialisti
o 6 zdravnikov specializantov 
o 2 zdravnika brez specializacije/zdravnika po   
         opravljenem sekundariatu (pripravnika)
o 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po   
          opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
o 2 TZN – pripravnikov 
o 2 TZN
o 1 univ. dipl. pravnik
o 1 višji strok. sodelavec
o 1 višji fizioterapevt
o 2 zdrav. administratorki
o 1 pisarniški referent
o 1 vzdrževalec

Dokončani.študiji.
zaposlenih.v.
Splošni.Bolnišnici.Celje

Andreja Hrovat Bukovšek, univ. dipl. org., je bila 
22.10.2009 izvoljena v naziv predavateljica za predme-
tno področje Zdravstvena nega na Fakulteti za zdra-
vstvene vede Univerze v Mariboru.

Savo Štern, dr. med., je 26. 1. 2010 opravil specialistič-
ni izpit s področja anesteziologije, reanimatologije in 
perioperativne intenzivne  medicine.

Marjeta Kladnik Jene, dr. med., je 2. 9. 2009 opravila 
specialistični izpit s področja sodne medicine.

Andrej Strahovnik, dr. med., je 24.11.2009 opravil spe-
cialistični izpit s področja ortopedske kirurgije.

Asist. Matej Gajšek, dr. med., je 25. 2. 2010 opravil 
specialistični izpit s področja travmatologije.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Darja Veršnik, dipl. m. s. – diplomirala 11. 12. 2009
Damjana Gobec, dipl. m. s. – diplomirala 21. 12. 2009
Fanika Cerovski, dipl. m. s. – diplomirala 21. 12. 2009
Marija Kramer, dipl. m. s. – diplomirala 29. 1. 2010

Čestitamo!

Delovni.jubileji.v.mesecih.
januarju.in.februarju.2010

10 LET
1. Simona Pavrič, Travmatološki oddelek
2. Brigita Turk, Radiološki oddelek

20 LET
1. Maja Golmajer, Oddelek za anesteziologijo, 
 intenzivno medicino operativnih strok in tera-
pijo bolečin
2. Jelka Košak, Otroški oddelek kirurških strok
3. Darja Ratajc, Urgentni center
4. Jerica Selič, Nevrološki oddelek
5. Renata Šibli, Oddelek za bolezni prebavil
6. Alenka Vravnik, Dermatovenerološki oddelek

30 LET
1. Nada Brković, Ginekološko-porodniški 
 oddelek

Vsem jubilantom čestitamo!

ŠALA

ISKRENOST IN OBZIRNOST
»Če hočeš uspeti, moraš biti iskren in obziren,« reče 
oče sinu.
»In kaj pomeni iskren?« vpraša sin.
»Da vedno storiš, kar si obljubil.«
»Kaj pa obziren?«
»Da nikoli nič ne obljubiš.«



37

Splošna bolnišnica Celje

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

DECEMBER.2009.–.FEBRUAR.2010

KDAJ KDO KRAJ KAJ
10. 12. Mirjana Rep, vms Celje Strokovni seminar s področja nefrologije, 

dialize
Polonca Leban, sms

4. 12. - 5. 12. Asist. dr. Roman Parežnik, dr. med. Novo mesto Šola intenzivne medicine
12. 12. Sandi Poteko, dr. med. Celje Tumorji ledvic

2010
12. 2. - 13. 2. Barbara Bajc, dr. med. Ptuj Alergološka sekcija
28. 1. - 29. 1. Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med. Pariz 14th international Argos symposium
19. 2. - 20. 2. Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Zagreb Kongres o hemodinamskem monitoringu
9. 2. Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med. Ljubljana Strokovno srečanje
9. 2. Lidija Salobir, univ. dipl. biol.
28. 1. - 29. 1. Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav. Ptuj Telemedicina-zdravje na daljavo

13. 1. - 16. 1. Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. Kranjska 
Gora

Symposium and course on treatment of 
articular and periarticular fractures

13.1. - 16. 1. Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. svetnik

29. 1. - 30. 1. Asist. mag. Radko Komadina, dr. med, 
svetnik Ljubljana Šola klinične denzitometrije-šola za 

osteoporozo
16. 2. - 19. 2. Janja Pajk, dr. med. Dubrovnik 12th international hemovigilance seminar
	

MEDICINSKA STROKA

Odsek.za.žilno.diagnostiko

Bolezni žil predstavljajo v razvitem svetu enega  večjih 
epidemioloških izzivov. Ateroskleroza kot najpogostejši 

vzrok smrti prizadene v različnem obsegu vse pomembne 
predele arterijskega obtoka, v približno 60 % pa so hkrati 
prizadeta vsa tri pomembna območja: vratne in možganske 
arterije, koronarne arterije in arterije spodnjih okončin. Med 
slednje prištevamo tudi aterosklerotične anevrizme abdomi-
nalne aorte. Obolenja arterij lahko nastanejo tudi kot posle-
dica sistemskega vnetnega dogajanja v obliki vaskulitisov, 
tako v obliki obstruktivnih sprememb kot vazospastičnih 
obolenj.
Bolezni venskega sistema so v veliki meri posledica primar-
nega venskega popuščanja povrhnjih ven, vse pogosteje 
pa tudi kot kronična posledica prebolele tromboze globokih 
ven.  Varice kot najbolj značilna oblika kroničnega venske-
ga popuščanja se pojavljajo v populaciji med 5 in 30 %. 
Približno 1 % odraslih prebivalcev ima aktivno ali zaceljeno 
golensko razjedo. Stroški zdravljenja  so visoki in dosežejo 
do 2 % vseh sredstev, ki so namenjena zdravstveni oskrbi. 
Pravočasno prepoznavanje in zdravljenje zapletov venske-
ga popuščanja je odločilnega pomena, saj lahko prepreči-
mo nadaljnje napredovanje bolezni.

V Splošni bolnišnici Celje obravnavamo bolnike  z žilnimi 
boleznimi  na več področjih in lokacijah, zato je obravna-
va  dokaj  neusklajena in necelovita. Zamisel  o  učinkoviti, 
usklajeni in multidisciplinarni obravnavi žilnih bolnikov je 
»zorela« kar nekaj let. Ob veliki podpori strokovnega vod-
stva bolnišnice smo oblikovati multidisciplinarni tim zdra-
vstvenih delavcev, ki je pripomogel k oblikovanju Odseka za 
žilno diagnostijo z namenom, da bi lahko bolnikom na enem 
mestu zagotovili tako presejalne teste za žilna obolenja kot 
tudi najzahtevnejše diagnostične preiskave za opredelitev 
žilnih obolenj. Hkrati uvajamo tudi ambulantno obravna-
vo bolnikov z venskim popuščanjem. Poleg skleroterapij 
in minimalno invazivnih posegov na venah  bomo izvajali  
najsodobnejšo endovaskularno lasersko terapijo  venskega 
popuščanja. Odsek bo pomenil preoblikovanje zdravstvene 
prakse v razmerju bolnik - zdravstvena služba in izpolnjeni 
bodo pogoji za optimalen razvoj partnerstva med zdravstve-
nimi strokovnjaki in bolniki z žilnim obolenjem. Zavedamo 
se, da imajo ti bolniki  pravico do primerne, kakovostne in 
varne zdravstvene oskrbe. Z izdelanimi standardi diagno-
stike žilnih obolenj in kliničnimi potmi jim bomo lahko nudili 
učinkovito in pravočasno zdravstveno obravnavo. Odsek za 
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žilno diagnostiko  bo predstavljal tudi stičišče za nadzor bol-
nikov po različnih interventnih in operativnih posegih.

 

Center za bolezni ožilja  

 

V mesecu aprilu 2010 bo zdravstvena obravnava žilnih 
bolnikov potekala v obnovljenih prostorih v pritličju starega 
dela bolnišnice (stara lokacija oddelka za plastično kirurgi-
jo).  Odsek za žilno diagnostiko bo zagotavljal:
• enovito  neinvazivno diagnostiko žilnih obolenj (prese-

jalno in dokončno),
•  specialistično ambulantno dejavnosti za področje žilnih 

obolenj,
• ambulantno endovaskularno lasersko  zdravljenje krč-

nih žil,
• vse preiskave, nujne pred invazivnimi diagnostičnimi 

posegi na ožilju,
• vodenje registra vseh žilnih bolnikov, ki bodo predsta-

vljeni angiološkemu konziliju,
• na podlagi registra žilnih bolnikov spremljanje uspešno-

sti različnih terapevtskih postopkov in operativnih pose-
gov,

• preglednost in prosti pretok informacij,
• sodelovanje med zdravstvenimi strokovnjaki.

Zaposlenim v Odseku bo multidisciplinarna zdravstvena 
obravnava bolnikov z obolenji žil predstavljala izziv. Naša 
želja je, da uvedemo zdravstveno prakso, ki bo osredoto-
čena na bolnike in svojce. Zavedamo se, da uspehov ne 
bomo želi kar čez noč, kajti takšna obravnava bolnikov zah-
teva dolgoročno zavzetost in vključuje tudi preoblikovanje 
organizacijske kulture. Postati želimo strokovni tim, osno-
van na znanju in z dokazi podprto prakso. Le tako bomo 
lahko zagotavljali presojo zdravstvene obravnave žilnih 
bolnikov in se nenehno izboljševali v vsakodnevni praksi.

Slika 1. Aparat za preiskavo venskega popuščanja (APG-
air plethysmography)

Slika 2. Aparat za meritve segmentnih tlakov in fotopletiz-
mografijo

Slika 3.  Prostori Odseka za žilno diagnostiko med obnovo
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Slika 4: Ultrazvočna preiskava ožilja

Slika 5: Pregled ven z barvno dopplersko ultrazvočno me-
todo

Prim. asist. mag. Ivan Žuran, dr. med.
Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo, 

Lidija Fošnarič, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo

Predstavitev.pilotne.raziskave.
o.samojemanju.brisov.za.
ugotavljanje.prisotnosti.virusov.
HPV.z.visokim.tveganjem

V Sloveniji smo leta 2003 začeli izvajati organiziran dr-
žavni program ZORA za odkrivanje predrakavih spre-

memb na materničnem vratu. Prvi uspehi so tu, saj se je 
incidenca znižala od 20,6/100000 (2003) na 12,6/100000 
(2008). Za uspešen  presejalni program mora biti zagoto-
vljena najmanj 70 % pregledanost žensk, kar smo v Slove-
niji sicer dosegli, vendar ne pri ženskah nad 50. letom. Te 
zato zbolevajo pogosteje in za bolj napredovalo obliko bo-
lezni. V DP ZORA smo se zato odločili za raziskavo, ki naj 
bi privabila »neodzivnice«. Gre za samojemanje brisov in 
testiranje na viruse HPV z visokim tveganjem, za katere je 
znano, da povzročajo raka na materničnem vratu. Podobne 
raziskave že potekajo v nekaterih državah EU. 
 
Glede na to, da je v celjski regiji kljub prizadevanjem vseh, 
ki sodelujemo v presejalnem programu, pojavnost raka na 
materničnem vratu še vedno med najvišjimi v Sloveniji, smo 
se odločili, da pilotno raziskavo izvedemo v naši regiji. 
 

Tako je  21. 1. 2010 v predavalnici SB Celje potekalo sre-
čanje, ki so se ga udeležili predstavniki DP ZORA, gospod 
Rene Hol iz Nizozemske, predstavniki Oddelka za ginekolo-
gijo in porodništvo, Oddelka za patologijo in citologijo, ZZV, 
ZZZS, direktor mag. Marjan Ferjanc, strokovna direktorica 
prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med., prof. dr. 
Radko Komadina, dr. med., svetnik, in mag. Andreja Rihter, 
podpredsednica Odbora za zdravstvo v Državnem zboru.
 
Po uvodnih pozdravih s strani vodstva bolnišnice je g. Hol 
predstavil prve rezultate podobnih projektov, ki že potekajo 
na Nizozemskem, Finskem in v določenih predelih Italije. 
Sledilo je predavanje prof. dr. Maje Primic Žakelj, vodje DP 
ZORA, v katerem je predstavila načrtovano slovensko raz-
iskavo z naslovom Celostna ocena Državnega programa 
ZORA in aplikacija novih pristopov za optimizacijo (CONP – 
ZORA). Prof. dr. Marjetka Uršič Vrščaj je predstavila pomen 
in delo ginekologa v omenjeni raziskavi, prim. doc. dr. Fok-
terjeva pa okvirni operativni potek raziskave v celjski regiji.
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ZAHVALE

Predstavitev projekta se je zaključila z zanimivo razpravo

Ob tem je potrebno poudariti, da gre pri omenjeni raziska-
vi samo za pilotni projekt, s katerim želimo ugotoviti, ali 
bi lahko z dodatnimi aktivnostmi, kot je npr. samojemanje 
brisov, še izboljšali naše rezultate na področju odkrivanja 
predrakavih sprememb na materničnem vratu. Nikakor pa 
ta metoda ni nadomestilo za redni preventivni ginekološki 
pregled z odvzemom brisa materničnega vratu. Zato tudi 
na tem mestu pozivam vse ženske, da se odzovejo vabilu 
na preventivni ginekološki pregled in se s tem izognejo dol-
gotrajnemu, neprijetnemu, dragemu in mnogokrat neuspe-
šnemu zdravljenju napredovale oblike raka materničnega 
vratu.
 

Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med.
Oddelek za patologijo in citologijo

Zahvala
V napornem septembru 2009 je mož doživel že drugi srčni infarkt. Njegova zdravnica ga je z reševalnim vozilom 
poslala v bolnišnico, kjer je bil sprejet na kardiološki oddelek. Naslednji dan so naredili koronarografijo in mu vstavili 
dva stenta. Mož je bil očaran nad opremljenostjo in usposobljenostjo osebja, ki opravlja slikanje srčnih žil, saj je vse 
dogajanje spremljal v živo. Po posegu so na koronarnem oddelku vsakih 15 minut nadzirali osnovne življenjske funkcije 
in mesto vboda. Ta skrb in sproščeno vzdušje sta mu zelo ugajala. Drugi dan po posegu je bil odpuščen domov. Iskreno 
se zahvaljujeva za dobro opravljeno delo osebni zdravnici Mariji Junež, dr. med., zaposlenim v IPP, zaposlenim na 
kardiološkem oddelku in ekipi za koronarografije. Znate in hočete delati dobro in srečni smo, da vas imamo.  Še veliko 
uspehov vam želiva.

                                                                                          Anica in Janez Vošnjak

Spoštovani!
Natanko pred enim letom sem v vaši porodnišnici rodila svojega prvega otroka. Ker takrat ni bilo priložnosti, se želim 
danes zahvaliti celotnemu osebju porodnišnice, zdravnikom (posebej gospe Nataši Brus, ki je bila prisotna pri mojem 
porodu), babici porodničarki, za katero žal ne vem imena ter vsem ostalim zdravnikom, medicinskim sestram in ostale-
mu osebju na oddelku. Pohvalila bi vašo skrb za mamico in novorojenčka, pomoč pri dojenju in vseh ostalih težavah, 
ki so za vas morda majhne, za mamico pa ogromne :). Pomagali ste s svojo strokovnostjo, predvsem pa prijaznimi 
besedami in toplim odnosom do nas porodnic in otročkov. Ko bo čas, se spet vidimo :)
Srečno in uspešno leto 2010 vam želim. 

                                                                                             Natalija Medvešek z Jakobom

Zahvala
Podpisani pacient sem se zdravil na vašem kardiološkem oddelku. Vsemu osebju na tem oddelku se želim zahvaliti za 
vso skrb in odnos do pacientov v sobi št. 6.
Zahvala vsem zdravnicam in zdravnikom, medicinskim sestram in ostalemu osebju iz operacijskega bloka.
Posebej še hvala Petri Žohar, dr. med., za posluh pri mojem primeru in seveda za vse nadaljevanje, ki je sledilo. 
Vsem se zahvaljujem in vam želim še veliko dobrega zdravja in predvsem uspehov pri vašem delu.

Pacient Srečko Veit, Maribor, 18. 1. 2010
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Pravni.kotiček
Na začetku vsakega novega kole-

darskega leta se pravna služba 
srečuje predvsem s problematiko izra-
be letnega dopusta ter vprašanji v zve-
zi z napredovanjem javnih uslužben-
cev. V nadaljevanju objavljamo najbolj 
pogosta vprašanja. 

Ali lahko delavec prenese izrabo 
letnega dopusta iz leta 2009 v leto 
2010?
Delavec je dolžan do konca tekočega 
koledarskega leta izrabiti najmanj dva 
tedna letnega dopusta, preostanek pa 
v dogovoru z delodajalcem do 30. ju-
nija naslednjega leta. Če delavec ne 
izrabi najmanj dveh tednov letnega do-
pusta, mu slednji propade. 

V skladu z določbo 3. odstavka 163. 
člena Zakona o delovnih razmerjih 
ima delavec pravico izrabiti ves letni 
dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem 
koledarskem letu zaradi odsotnosti, ki 
je bila posledica bolezni ali poškodbe, 
porodniškega dopusta ali dopusta za 
nego in varstvo otroka, do 30. junija 
naslednjega koledarskega leta, če je v 
koledarskem letu, v katerem mu je bil 
odmerjen dopust, delal vsaj šest mese-
cev. Če pa je delavec v koledarskem 
letu, v katerem mu je bil dopust odmer-
jen, delal manj kot šest mesecev, ima 
pravico izrabiti letni dopust do konca 
tekočega koledarskega leta, od tega 
mora izrabiti do konca koledarskega 
leta najmanj dva tedna, preostanek pa 
v dogovoru z delodajalcem do 30. juni-
ja naslednjega leta. 

Ali se lahko letni dopust izrablja po 
urah?  
 V skladu z ureditvijo konvencije MOD 
št. 132 o plačanem letnem dopustu ter 
določbo 160. člena ZDR se letni dopust 
določa in izrablja le v delovnih dnevih in 
ne po urah. Pri izrabi letnega dopusta je 
potrebno upoštevati le »cele« delovne 
dni, pri čemer pa ni pomembno, koliko 

ur znaša delavčeva delovna obveznost 
na dan izrabe letnega dopusta. Kot dan 
letnega dopusta se šteje vsak delovni 
dan, ki je po razporeditvi delovnega 
časa pri delodajalcu za posameznega 
delavca določen kot delovni dan (160. 
člen ZDR). 

Delavka ima otroka, ki bo v mesecu 
avgustu star 15 let. Zanima jo, ali ji v 
letošnjem letu pripada 1 dan doda-
tnega dopusta v smislu 159. člena 
ZDR? 
 
Tretji odstavek 159. člena Zakona o 
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 
42/2002, v nadaljevanju: ZDR) res do-
loča, da ima delavec pravico do enega 
dodatnega dneva letnega dopusta za 
vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let 
starosti.
 
Delodajalec v skladu z zakonom, ko-
lektivno pogodbo in pogodbo o zapo-
slitvi odmerja delavcem letni dopust 
vsako leto. Pri tem bi moral upoštevati 
vse okoliščine, ki vplivajo na dolžino 
delavčevega letnega dopusta. Zakon 
pa ne določa, ali bi delavčev otrok mo-
ral biti mlajši od 15 let vse leto ali samo 
v času, ko delodajalec odmerja letni 
dopust oz. v začetku tekočega leta. Če 
ima delavec v času določanja dolžine 
letnega dopusta otroka, ki še ni dopol-
nil 15 let starosti, ima pravico do enega 
dodatnega dneva letnega dopusta - ne 
glede na to, da bo sicer otrok čez nekaj 
mesecev dopolnil 15 let. Nenazadnje 

je dodatni dan dopusta, ki ga je zako-
nodajalec določil za delavce, ki imajo 
otroke, mlajše od 15 let, namenjen 
delavčevim obveznostim, ki jih ima do 
družine in do tega otroka. 

Kdaj bodo lahko  napredovali tisti 
delavci, ki so jim od zadnjega na-
predovanja potekla tri leta, je pa v 
njihovem primeru pri uvrstitvi na de-
lovno mesto oziroma prevedbi v nov 
plačni sistem prišlo do razporeditve 
na delovno mesto v višjem tarifnem 
razredu?

Tem delavcem se je pričelo novo na-
predovalno obdobje, in sicer so v letu 
2009 dobili prvo oceno, 2010 drugo ter 
2011 tretjo oceno, in če izpolnjujejo po-
goje, lahko napredujejo 1. 4. 2011, saj 
Zakon o sistemu plač v javnem sektor-
ju v tretjem odstavku 16. člena določa: 
»Javni uslužbenec lahko na podlagi 
tega zakona napreduje vsaka tri leta za 
en ali dva plačna razreda, če izpolnjuje 
predpisane pogoje. Kot napredoval-
no obdobje se šteje čas od zadnjega 
napredovanja v višji plačni razred. Za 
napredovalno obdobje se upošteva 
čas, ko je javni uslužbenec delal na 
delovnih mestih, za katere je predpisa-
na enaka stopnja strokovne izobrazbe. 
Pristojni organ oziroma predstojnik naj-
manj enkrat letno preveri izpolnjevanje 
pogojev za napredovanje.«

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

ŠALA

ODKUP
Mlad zaljubljen mladenič je začel pisati pesmi. Ko pa se je število napisanih 
pesmi povečalo, se je odločil, da jih bo objavil. Poslal jih je večji
založniški hiši, toda kmalu je prejel odgovor: 
»Žal papirja ne moremo odkupiti, ker je popisan.
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Ocenjevanje.in.
napredovanje..zaposlenih.
v.Splošni.bolnišnici.Celje.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je pri-
nesel  spremembo tudi  pri ocenjevanju in napredovanju 

javnih uslužbencev, kamor spadamo tudi delavci s področja 
zdravstvene dejavnosti. 

V letu 2009,  ko smo prvič ocenjevali »po novih merilih«, 
smo za leti 2006 in 2007 stare pogoje pretvorili v nove in  
leto 2008 ocenili s pisno oceno, ki jo odreja Uredba o na-
predovanju  JU v plačne razrede  - Ur. list  RS, št. 51,  23. 5. 
2008 in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe  o na-
predovanju JU v plačne razrede  - Ur. list  RS, št. 91,  26. 9. 
2008 (v nadaljevanju Uredba). Za podrobnejšo pojasnitev 
procesa napredovanja smo sprejeli  Navodila o napredova-
nju delavcev v plačne razrede v Splošni bolnišnici Celje in z 
njimi na oglasnih deskah  seznanili zaposlene.

Zaposleni, razen tistih, ki so po navodilih Uredbe napredo-
vali 1. oktobra 2008, so v februarju oz. začetku marca 2009 
dobili  pisno oceno za leto 2008.  Tisti, ki so napredovali v 
2006, so v letu 2009 ob izpolnjenih pogojih tudi napredova-
li. Delavcem, ki naj bi napredovali  v 2010, pa smo točke, 
dosežene v 2007, spremenili v oceno. Uredba izvzema iz 
ocenjevanja delavce, ki najmanj 6 mesecev niso delali v 
javnem sektorju, dovoljuje pa ocenjevanje pripravnikov. 
Pomembno je to, da se v enem terminu ocenjuje vse za-
poslene. 

Po pravilniku o napredovanju  zaposlenih v zdravstvu smo 
do uveljavitve ZSPJS zaposlene ocenjevali na tri leta, in si-
cer v treh  možnih terminih – glede na začetek ocenjevalne-
ga obdobja. Zaposlene smo po opravljenem pripravništvu 
oz. prvih šestih mesecih sekundariata razvrstili v obdobja 
okrog 1. januarja, 1. maja  oz. 1. septembra. Tako dolo-
čenemu terminu za napredovanje je nato na tri leta sledilo 
ocenjevanje iz doseženih točk strokovnega izpopolnjeva-
nja in pa delavčeve delovne uspešnosti – samostojnosti in 
zanesljivosti pri delu.  Časovni potek so  lahko spremenili 
dogodki znotraj triletnega obdobja, če delavec  ni izpolnil 
minimalnih pogojev za napredovanje, ki jih je  narekoval 
pravilnik  o napredovanju zaposlenih v zdravstvu (dolge 
bolniške, ki niso bile posledice nezgod pri delu, poklicnih 
bolezni, porodniških, nedoseganje zahtevanih točk strokov-
nega  izpopolnjevanja, disciplinski prekrški…). 

Sama Uredba je zaposlene razveselila, saj prinaša deset 
možnih razredov napredovanj in vsakoletno ocenjevanje, 

a ob ocenjevanju tudi že razžalostila, saj  ugotavljamo, da 
bomo lahko napredovali le ob stalnem  visoko strokovnem 
in delovno uspešnem obvladovanju svojega delovnega po-
dročja.
Letno ocenjevanje namreč  omogoča večji nadzor nad re-
zultati dela v posameznem delovnem okolju, število dose-
ženih točk pa  zahteva od delavcev stalno visoko doseganje 
predpisanih meril.

Potrebno število točk:
- za prvo in drugo napredovanje -  najmanj  11 točk,
- ob tretjem in četrtem napredovanju  - najmanj  12 točk,
- ob petem napredovanju – najmanj 13 točk,
- ob nadaljnjih napredovanjih  - najmanj 14 točk. 

Za največ  dva plačna lahko napredujejo delavci, ki ob izpol-
njenih pogojih ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 
točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk. 

Letos bodo ocenjeni s pisno oceno vsi delavci, ki bodo iz-
polnili pogoje iz Uredbe, pretvorb točk ni več. Napredovali  
bodo le tisti,  ki  bodo z oceno za  leto 2009 imeli tri oce-
ne  –  ob pogoju, da bo seštevek treh ocen dal zadostno 
število točk za napredovanje glede na predhodno doseženi 
plačni razred. Vsak razred nad uvrstitvijo delovnega mesta 
namreč šteje za eno napredovanje.
V letu  2010 ponovno preverjamo izpolnjevanje pogojev za 
delavce, ki v 2009 s tremi ocenami niso zbrali zadostnega 
števila točk. Če bo letos seštevek treh najboljših ocen dal 
zadostno število točk,  bo napredovanje možno, sicer – na-
daljevanje v naslednjem letu.

Uredba določa, da delavec napreduje najpozneje v šestih 
letih, vendar je pogoj za to  povprečna »dobra ocena« iz 
treh najboljših ocen.  

Vsak delavec zase  lahko na podlagi doseženih minulih na-
predovanj ugotovi, kolikšno število točk potrebuje in  vloži 
svoj trud v prizadevanje, da »naslednji krog« zanj  ne bi po-
menil samo ocenjevanja,  ampak tudi želeno napredovanje. 
Ob pripravi Uredbe je bilo prav gotovo merilo doseganja 
uspeha tisto, ki je »zaostrilo« pogoje za napredovanje, kar 
naj  bi  se odražalo tudi v rezultatih vsakodnevnega dela.  
Delavci smo del procesa in videti oz. iskati moramo  prilo-
žnosti za izboljšave, ne pa iskati (samo) krivdo v nadreje-
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nem, ki nas morda ni ocenil najbolje.
Drži, da še nimamo dovolj dobro postavljenih  meril  za po-
samezno delovno sredino, imamo pa letne plane, delovne 
izkušnje za doseganje le-teh in nenazadnje tudi rezultate 
predhodnih let. Neformalno torej vemo, kako smo želeni cilj 
dosegli. Vsaki delovni  sredini  je tako naložena naloga, da 
opredeli merila, jih zapiše  in  uporabi kot orodje  za razvr-
ščanje  delavcev  po vloženih rezultatih. 

Potek ocenjevanja,  časovni roki ter možnost ugovorov  so 

opredeljeni v Navodilih za napredovanje delavcev v Splošni 
bolnišnici Celje.

Glede na predhodna obdobja torej ocenjujemo delavce vsa-
ko leto, napredujejo lahko ob izpolnitvi pogojev po treh letih, 
plača pa se poveča s 1. aprilom po izteku napredovalnega 
obdobja.

Andreja Zelič, univ. dipl. org.
Splošna služba

Merila.za.ocenjevanje.delovne.
uspešnosti.za.napredovanje.v.
višji.plačni.razred

Napredovanje delavcev v višji plačni 
razred je povezano z ocenjeva-

njem strokovnih in delovnih kvalitet 
zaposlenega v preteklem letu. Ocenju-
jemo delovno uspešnost delavca, ki je 
lahko odlična, kar pomeni, da delavec 
odlično opravlja svoje delo, to je visoko 
nad pričakovanji, nadalje je lahko oce-
na delovne uspešnosti zelo dobra, kar 
pomeni, da delavec opravlja delo nad 
pričakovanji. Če delavca ocenimo z 
oceno dobro, ocenjujemo, da opravlja 
delo v skladu s pričakovanji. Kadar 
delavec opravlja delo delno pod pri-
čakovanji, bo dobil oceno zadovoljivo 
in nezadovoljivo v primeru, če je delo 
delavca popolnoma pod pričakovanji 
delodajalca.
Delovna uspešnost delavca se oce-
njuje na podlagi kriterijev, določenih v 
Uredbi o napredovanju javnih usluž-
bencev v plačne razrede (Ur. l. RS, 
št. 51/08, s spremembo in dopolnitvi-
jo). Ocenjuje se pet kriterijev, in sicer 
najprej rezultati dela, kjer preverjamo 
strokovnost, obseg dela in pravoča-
snost izvajanja nalog delavca v skladu 
s predvidenimi roki in standardi stroke.  
Pri kriteriju samostojnost, ustvarjalnost 
in natančnost preverjamo, ali delavec 
pri izvajanju svojih nalog potrebuje na-
tančna navodila in nadzor oziroma delo 
opravlja popolnoma samostojno, ali pri 

delu razvija nove in uporabne ideje ter 
delo opravlja kakovostno brez napak. 
Pri kriteriju zanesljivosti pri opravljanju 
dela ugotavljamo delavčevo izpolnje-
vanje dogovorjenih delovnih obvezno-
sti, ki naj bi bilo v skladu z navodili 
delodajalca. Pri kriteriju sodelovanje 
in organizacija dela je pomembna de-
lavčeva angažiranost za medsebojno 
sodelovanje, nadalje odnos do skupin-
skega dela in nenazadnje odnos do so-
delavcev. Preverja se tudi, ali delavec 
zna organizirati in načrtovati delovni 
čas glede na vsebino nalog in roke 
ter prilagoditve nepredvidenim situa-
cijam. Pri zadnjem, petem kriteriju, se 
preverjajo delavčeve sposobnosti za 
interdisciplinarnost, delavčev odnos do 
uporabnikov (pacientov) in sposobnosti 
komuniciranja.
Ocenjevalec v skladu z navedenimi 

kriteriji ocenjuje delovno uspešnost 
delavca v preteklem koledarskem letu. 
Ocena mora biti realna in v skladu z 
uspešno ali neuspešno opravljenim 
delom v preteklem letu. Ocenjevalec 
mora svojo oceno delovne uspešnosti 
ustno predstaviti delavcu in jo tudi ute-
meljiti. 
Če se delavec z njo ne strinja, lahko v 
roku 8 dni od poteka roka za ocenjeva-
nje (najkasneje do 23. 3. 2010) zahte-
va preizkus ocene pred komisijo. 
Zahtevek se naslovi na direktorja Splo-
šne bolnišnice Celje, ki po prejemu 
zahtevka imenuje tričlansko komisijo, 
ki preveri (ne)upravičenost prejete oce-
ne.

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

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 za-
posleni. 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 19. aprila 2010.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Časopisnemu.članku.na.pot.

Pred kratkim je bil v »rumenem« ča-
sopisu objavljen članek o nezado-

voljstvu svojcev z delom enega naših 
oddelkov. V slovenski javnosti se je izo-
blikoval lik zdravstvenih delavcev, ki da 
so arogantni bogovi, bolnik jim je dru-
gotna skrb. Javnost je pozabila, da je 
naš poklic humanitaren, in da se zanj, 
kljub težavnosti in veliki odgovornosti, 
odločamo ljudje, ki želimo predvsem 
delati dobro. To, da marsikdaj dela-
mo do izgorelosti, nikogar ne zanima. 
Glasni del javnosti se pač rad nagiba k 
nestrpnosti, jezi, zavisti in celo sovra-
žnosti. Vsi uspehi pri zdravljenju so na 
mah pozabljeni ob prvi napaki, tudi taki, 
za katero nismo krivi. 
Na srečo še obstaja jasna razlika med 
zdravimi in bolnimi. Zdrave je medijska 
obsodba zdravstva večinoma prepri-
čala, celo razvnela, bolni pa so začeli 
pripovedovati o svojih dobrih izkušnjah 
z zdravstvenimi delavci. Ena od glav-
nih slabosti našega dela je slaba ko-
munikacija. Toda na tem področju bo 
težko kaj prida popraviti pri zdajšnjem 
številu zdravnikov (enem od najnižjih 
v Evropi), pri obstoječih normativih in 
denarju za javno zdravstvo bomo še 
naprej obsojeni na slabo komunikacijo 
in iz tega izvirajoče napake ali vsaj ne-
zadovoljstvo.
Zdravniki se dan za dnem srečujejo 
z dilemami, od katerih je odvisno ži-
vljenje. Kaj je v takih trenutkih odloči-
len dejavnik: kodeks, zakoni, zahteve 
bolnikov, morda zdravnikova vest? 
Gotovo vse našteto, toda pri tem velja 
hierarhija. Na prvem mestu je zagotovo 
skrb za bolnikovo najboljšo korist. To ni 
vedno podaljševanje življenja, npr. če 
gre onkraj razumnih meja, ko se samo 
podaljšuje predsmrtna agonija. Deon-
tološki kodeks podaja etično veljavna 
navodila. Zakon je mogoče (neustre-
zno) razlagati tudi tako, da je zdravnika 
mogoče preganjati tudi v primeru, ko 
opusti nekoristno zdravljenje. Na drugi 
strani pa bolnik, ki je sposoben odlo-
čanja o sebi, lahko zavrne vsakršen 
poseg v svoje telo, celo takega, ki bi 
mu rešil življenje in zdravnik mora to 
spoštovati. V nekaterih okoliščinah pa 
ima tudi zdravnik pravico, da se uma-

kne zaradi ugovora svoje vesti.  Ven-
dar tega ne sme storiti, kadar bi s tem 
ogrozil bolnikovo življenje ali zdravje. 
Zdravnik je dolžan nadaljevati priza-
devanje, da reši pacientovo življenje, 
dokler obstaja kako upanje, da bo pri 
tem uspešen. So pa primeri, ko takega 
upanja preprosto ni več. Tedaj bi bilo 
nadaljevanje poskusov zdravljenja ne 
samo v nasprotju s pravili stroke, pač 
pa tudi dejanje proti bolnikovemu člo-
veškemu dostojanstvu.
Naši uporabniki ne vedo, kako delamo, 
da smo usposobljeni za vrsto strokov-
nih del, smo člani timov, v katerih je 
vzpostavljena delitev dela glede na sto-
pnjo strokovne izobrazbe. Naše delo 
je odgovorno in povezano z moralno 
etičnimi načeli, osebnostne lastnosti pa 
nam omogočajo human in odgovoren 
odnos do človeka. Strokovno znanje, 
etična odgovornost, komunikativnost, 
ročne spretnosti, osebna urejenost in 
delovna disciplina so naši dejavniki za 
uspešno opravljanje poklica. Naši po-
goji in razmere za delo so za laično jav-
nost nepredstavljivi. Delamo v pretežno 
zaprtih prostorih, kjer so lahko vročina, 
vlaga, neprijeten vonj, nečisti predmeti 
in materiali. Delovni čas je večizmen-
ski - dopoldne, popoldne, ponoči, tudi 
v obliki dežurstev, vse dni v tednu. De-
lamo pretežno stoje ali med hojo in se 
moramo pogosto pripogibati ter prena-
šati in dvigovati težja bremena. Pri delu 
obstaja nevarnost bolnišničnih okužb 
z biološkimi materiali, poškodb, ki na-
stanejo pri delu z iglami, brizgalkami, 
škarjami, steklenicami, razkužili in dru-
gimi vnetljivimi tekočinami, kislinami, 
nevarnost poškodb hrbtenice. 
Vemo, da se bolezen dotakne celo-
tne bolnikove osebnosti, bolnikovega 
telesa, duševnosti in duhovnosti, pa 
tudi družbenega življenja, dotakne se 
ga vsak poseg zdravstvenih delavcev. 
Na drugi strani pa nihče ne pove, da 
je bolnik je prav tako poklican, da z 
zaupanjem sodeluje z zdravstvenimi 
delavci. Zavedamo se, da smo sejalci 
zaupanja in upanja v bolnikih. Svojci 
so pri zdravljenju zelo pomembni in so 
velikokrat prvi, ki zvedo za diagnozo 
svojega bližnjega. To je velikokrat tež-

ko sprejeti. Vemo da imajo tudi svojci, 
kot bolniki sami, občutke zanikanja, 
obupa, zmede in žalosti ob srečanju 
z diagnozo. Vendar se morajo zave-
dati, da se tisti svojci, ki gojijo pozi-
tivno mišljenje, tudi bolje prilagodijo 
na novo stanje – življenje z boleznijo. 
Nega bolnika in skrb zanj sta novi ak-
tivnosti in obremenitev, ki jih je doletela 
ter odgovornosti so se povečale. Po-
membno pa je, da mu kot svojci stojijo 
ob strani in ga vzpodbujajo. Svojci po-
zabljajo, da mora biti  bolnik samosto-
jen, oziroma se mora naučiti izbirati in 
sprejemati odločitve za svojo bolezen. 
Nekatere stvari so za bolnika LAŽJE 
(jemanje zdravil), nekatere pa TEŽJE 
(opuščanje razvad, pridobivanje na-
vad). Zato, da bo bolnik to storil, mora 
SAM sprejeti odločitve. Pomagajo mu 
lahko tako, da ga vzpodbujajo  v teh 
odločitvah in mu pomagajo najti pot, 
kako to storiti. Vsak sam mora  živeti s 
svojo boleznijo in tega bremena ne mo-
remo nikomur odvzeti. Bolniku moramo  
dovoliti izbiro, saj ima odgovornost do 
svoje bolezni.  Če svojci komunicirajo z 
zdravstvenimi delavci, osvojijo potreb-
na znanja in spretnosti. Dejstvo je, da 
zdravstveni delavci ne moremo popol-
noma nadomestiti bolnikovih svojcev!
Čedalje daljša življenjska doba in veča-
nje števila kroničnih bolezni, predvsem 
raka, sta prinesla tudi večje potrebe po 
kakovostnejši stalni oskrbi ob zaključku 
življenja. Zadnje življenjsko poglavje 
je velikokrat odmaknjeno v bolnišnice 
in druge socialno varstvene ustano-
ve. Raziskave kažejo, da želi večina 
bolnikov preživeti zadnje mesece 
življenja doma s svojci. Pod pojmom 
družina ne razumemo le krvnih soro-
dnikov, marveč krog ljudi, ki so zanj 
pomembni, torej tudi nekoga, s katerim 
ima bolnik globlji osebnostni stik, ni pa 
nujno, da je član ožje družine. Možnosti 
je veliko, toliko kot je posameznih usod 
in življenj. 
Soočenje z dejstvom, da bližnja ose-
ba umira, je zelo težko. Stopnje spri-
jaznjenja s koncem nekega življenja 
vključujejo fazo nejevere, besa in 
tudi sprejetja spoznanja, da niti v 
bolnišnici niso naredili nič, kar bi 
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posameznika ohranilo pri življenju. 
Svojci se ne zavedajo, da je v času, 
ki je nekomu preostal, gotovo naj-
pomembnejša kakovost teh dni. In 
to je lažje zagotoviti doma. Dnevno 
se srečujemo z (nenamerno) brez-
brižnostjo svojcev, ki so prepričani, 
da se jim dogaja krivica, če omeni-
mo odpust neozdravljivo bolnega 
človeka.  Rojstvo in smrt sta narav-
na mejnika življenja. Rojstvo je ra-
dost, je veselo pričakovanje, misel 
na neizbežnost smrti pa nas navdaja 
z nelagodjem in s strahom. Čeprav 

je umiranje del našega življenja, ki 
mu nihče od nas ne more uiti, smo 
vedno začetniki, kadar se znajdemo 
ob nekom, ki umira. Na umiranje in 
smrt smo tudi slabo pripravljeni, saj 
misel na to najraje odrivamo, kot da 
nas ne more doleteti. Včasih so lju-
dje več umirali doma, v krogu druži-
ne, in so že otroci doživljali smrt kot 
nekaj, kar spada k življenju. Vsaka 
družina ima svoj vzorec odzivanja 
na bolezen in umiranje. Največja 
dota, ki jo lahko otrok ponese s 
seboj v življenje, je pravilen odnos 

do zdravja, bolezni, do prizadetosti 
in umiranja. Vsak od nas v življenju 
neprestano potrebuje zdravljenje. V 
tej ali oni obliki. K zdravljenju spa-
da vse, kar človeku pomaga, da živi 
polnejše, da je laže kos vsem ži-
vljenjskim izzivom, da v sebi najde 
ravnotežje, da živi polne človeške 
odnose - predvsem pa vse, kar mu 
pomaga najti odgovor na vprašanje 
o smislu njegovega življenja.

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

DROBTINICE

Tudi.letošnje.novo.leto.v.
znamenju.novorojenčic

Že drugo leto zapovrstjo sta staro leto končali in novo 
začeli rojstvi deklic. Zadnja v lanskem letu je v naši po-

rodnišnici prišla na svet Pia, prvorojenka Monike Kladnik 
iz Radmirja. Kaj kmalu po polnoči pa je nov letnik dojenčk-
ov odprla Ema, drugorojenka Romane Brišnik iz Brega pri 
Polzeli. Da dežurni ekipi, ki so jo letos sestavljali zdravnici 
Ljiljana Pavičevič in Korana Kuštrin, babici Štefka Kvas in 
Alenka Otavnik, bolniška strežnica Martina Antolič, instru-
mentarka Alenka Močnik in nadzorna medicinska sestra 
Ksenija Doler, na novoletno jutro ni zmanjkalo dela, pa je 
poskrbela še Sorina, prvorojenka Rosane Jordan iz Celja.

Monika Kladnik s Pio

Tudi sicer je bilo leto 2009 v porodnišnici pestro. Lani je 
pri nas 2.110 mamic rodilo 2.125 otrok. Na svet je prijokalo 
1.091 dečkov in 1.034 deklic, 15-krat v duetu. Glede na leto 

2008 pa je bilo lani v porodnišnici vseeno malo manj gneče, 
saj je bilo število porodov manjše za 108. Omejitev obiskov 
zaradi pandemske gripe je letos, poleg utripa na oddelku, 
spremenila tudi potek tradicionalne akcije Novega tednika 
in Radia Celje. Prireditev je letos zamenjal obisk predstav-
nikov te medijske hiše, ki so  z voščili in darili podpornikov 
akcije razveselili mamice zadnjega otroka, rojenega v lan-
skem letu, in prvih dveh rojenih otrok v letošnjem letu.

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

Romana Brišnik z Emo in Rosana Jordan s Sorino
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Donacije.v.letu.2009

V letu 2009 smo v Splošni bolnišnici Celje prejeli 68.886,06 € denarnih sredstev, namenjenih nakupu medicinske opreme 
in aparatur. Največji deleži donacijskih sredstev so bili namenjeni Otroškemu oddelku, Ginekološko porodniškemu 

oddelku ter Oddelku za bolezni ledvic in dializo. Tudi letos se je v prednovoletnem času za obdarovanje bolnišnice odločilo 
kar nekaj podjetij.

Namesto novoletnih daril so donacije bolnišnici namenili:

Podjetje Namen Znesek v €
Projekt MR Inženiring d. o. o. Za nakup UZ aparata za ginekološko- porodniški odd. 8.000,00
Skupina NLB Za nakup gastroskopa za otroški odd. 4.000,00
Supra – Stan d. o. o. Za nakup UZ aparata za ginekološko-porodniški odd. 2.000,00
Probanka d. d. Za nakup EKG aparata za otroški oddelek 1.000,00
Gastro Pet Za nakup UZ aparata za ginekološko-porodniški oddelek 600,00
Grafična orodja Branko Smole s. p. Za nakup gastroskopa za otroški oddelek 500,00
Banka Koper d. d. Za nakup otroškega gastroskopa 400,00

Otroškemu oddelku je 1.000,00 € za 
nakup stvari, ki bodo polepšale dne-
ve malim bolnikom na oddelku, da-
rovala družina Čokl. Darilo je dodala 
iskreni zahvali osebju oddelka, ki je 
zdravilo njihovega majhnega člana in 
mu vrnilo zdrav nasmeh ter iskrice v 
oči, kot so zapisali v priloženem spo-
ročilu.

V začetku januarja se je s predajo 
donacije zaključila dobrodelna zaba-
va Fantasy X-mas party v organizaci-
ji Tuša in radia Fantasy.  Predbožična 
zabava na bowlingu Planeta Tuš je 
bila tokrat dober izgovor za dobro-
delno akcijo, v kateri so zbirali denar 
za nakup gastroskopa za Otroški 
oddelek naše bolnišnice. S prodajo 
vstopnic so zbrali kar 4.250 €. 

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

Ček v vrednosti 4.250 evrov so Andreju Mlakarju predali Janko in Diana, voditelja 
Zajtrka prvakov, in Anja Marjetič, vodja odnosov z javnostmi v Tušu.

ŠALE

PRIJATELJI
Mornar se vrne z dveletne plovbe in doma
najde ženo z dojenčkom.
»Kdo je oče? Je moj prijatelj Tone?«
»Ne, ni bil on.«
»Je bil moj prijatelj Marko?«

»Tudi on ni bil!«
»Je bil morda moj prijatelj Dušan?«
»Nehaj že s temi tvojimi prijatelji. Kaj res misliš, da jaz 
nimam nobenega?«

NASTANEK
»Kako so nastali Škoti?«
»Gorenjci so najbolj razsipne nagnali na otok!«
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Pust
Tudi letos je šegavi pust pokukal v bolnišnico in marsikomu izvabil nasmeh na obraz.

V Fakturni službi je brenčalo

Da je pust pokukal tudi na Otroški oddelek, sta poskrbeli 
vzgojiteljica Helena in učiteljica Alenka

Na Oddelku za žilno kirurgijo so s pustom oženili še Valen-
tinovo. Le kaj so hoteli s tem povedati?
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Simpatična ekipa Kardiološkega oddelka je polepšala dan svojim bolnikom in sebi  

Številnih komplimentov sta bili tega dne deležni prijazni miški Čeprav je močno vihtela svojo čarovno palico, je bil 
pust sončen in miren. 



49

Splošna bolnišnica Celje

Za prvi pustni vtis je bilo poskrbljeno že na vpisu

Pa da ne bo kdo rekel, da Uprava vedno zaostaja

Šeme so zavzele tudi skladišča
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Kulinarični.kotiček. . . . Vir:.internet

Beluševi vršički in agrumi v solati

Sestavine za 4 osebe: 300 g beluševih vršičkov, 1 veli-
ka pomaranča, 1 navadna grenivka, 1 rožnata grenivka
4 tanke rezine pršuta, majhen šopek drobnjaka

Preliv za solato: 1 žlica zrnate gorčice, 1 žlica belega 
vinskega kisa, 3 žlice ekstra deviškega olivnega olja, 
sol, beli poper v zrnu

Priprava: 
V osoljenem kropu na zob skuhamo beluševe vršičke. 
Ko so kuhani, jih odcedimo in za 2 minuti takoj potopimo 
v ledeno hladno vodo. Pomarančo in grenivki olupimo, 
vključno s tanko belo kožico, in narežemo na kolesca. 
Sok prestrežemo. Pršut hrustljavo spečemo na žaru ali 
v ponvi. Solatni preliv pripravimo tako, da v skodelici 
gladko razmešamo vinski kis, 2 žlici soka agrumov in 
sol. Dodamo gorčico in sveže mlet poper ter gladko 
razmešamo, nazadnje mešanici postopno med meša-
njem dodamo olivno olje. Drobnjak narežemo na dolge 
lističe. Solato serviramo tako, da na kolesca agrumov 
potresemo dobro odcejene beluševe vršičke, nanje pa 
natrgamo hrustljavo pečen pršut. Potresemo z drobnja-
kom in pokapljamo s solatnim prelivom.

Bavarska solata

Sestavine za 4 osebe: 150 g motovilca, 150 g šam-
pinjonov, 150 g mesnate slanine, 1 jajce, 2 žlici olja, 1 
žlica kisa, 1 žlica limoninega soka, sol, 1 strok česna

Priprava: 
Motovilec očistimo, operemo in temeljito odcedimo. 
Jajca v trdo skuhamo, slanino pa narežemo na kocke 
in v ponvi na žlici olja rumeno prepražimo. Šampinjo-
ne očistimo, narežemo na lističe in takoj pokapljamo z 
limoninim sokom, da ne počrnijo. Stresemo jih k slani-
ni in med mešanjem vse skupaj pražimo še približno 3 
minute. V solatno skledo stresemo odcejen motovilec, 
ga začinimo s soljo, preostalim oljem in kisom ter pre-
mešamo. Dodamo praženo slanino in šampinjone ter 
še enkrat premešamo. Na koncu solato garniramo z 
rezinami trdo kuhanega jajca ter jo po želji potresemo 
z grobo naribanim parmezanom in suho prepraženimi 
mandljevimi lističi.

Vanilijeva krostata s sadjem 

Sestavine: Za testo za pekač s premerom 28 cm: 1 in 
1/4 lončka moke, 2 žlice sladkorja, ½ žličke soli, 65 g 
masla

Za kremo: vanilijev puding, 1/2 litra mleka, 6 žlic slad-
korja, 2 zavitka vanilijevega sladkorja, 125 g masla, 
sveže sadje ali sadni kompot, želatina

Priprava: 
Sestavine za testo zamesimo in po potrebi dodamo 
malo hladne vode. Testo mora najmanj eno uro poči-
vati v hladilniku. Medtem po navodilu skuhamo puding 
in pustimo, da se ohladi. Ko je hladen, mu dodamo 
stopljeno maslo s sladkorjem in vanilijev sladkor. Testo 
razvaljamo na velikost pekača oziroma še malo na ve-
čje, tako da ob robu ostane vsaj 3 cm testa (v višino). 
Večkrat ga prepikamo z vilicami. Testo 20 do 25 minut 
(odvisno od debeline) pečemo v pečici, ogreti na 200 
stopinj C. Skoraj pečeno testo vzamemo iz pečice, na-
mažemo z vanilijevo kremo (približno 1 cm na debelo), 
nanjo nadevamo sadje in damo v pečico še za približno 
15 minut. Po želji lahko pečeno krostato prelijemo še z 
želatino.

Solata s piščancem

Sestavine za 4 osebe: 1 piščančje prsa ali puranje 
meso, 1 zelena solata (ledenka ali mehka solata), velik 
šop rukole, 1 konzerva koruze, 1 rdeča paprika, 4 trdo 
kuhana jajca, 200 g feta sira

Preliv za solato: 1 jogurt ali sladka smetana, sol, ja-
bolčni kis, olje, balzamični kis, začimbe (provansalske) 

Priprava: 
Meso narežemo na trakove, posolimo in ga dobro spe-
čemo v ponvi, dokler ne dobi lepe, rjave barve. Solato 
očistimo, narežemo, operemo in dobro odcedimo. Do-
damo na tanko narezano papriko, oprano rukolo, nare-
zana jajčka, koruzo in na drobno narezan sir. Vse sku-
paj narahlo, vendar dobro zmešamo. Naredimo preliv iz 
navedenih sestavin in z njim prelijemo solato ter ponov-
no zmešamo. Solato serviramo na krožnike ali v solatne 
skodelice in na koncu posujemo s pečenim mesom.
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25..Nagradna.križanka

Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami. Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagra-
dna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, 
ki bodo na ta naslov prispele do petka, 26. marca 2010. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v 
naslednjem Monitorju.
Žreb 24. nagradne križanke v decembrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 175 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: DA BI VSAK NAŠEL SVOJO SREČO.
Izžrebana nagrajenka je gospa Zdenka Prislan iz Službe zdravstvene nege. 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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