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Kar navadili smo se na nenavadne 
dogodke v naši družbi in morda 
zato postali do njih dokaj ravno-
dušni. Besedi stavka in stečaj si 
podajata roke in predstavljata za 
nekatere ključ rešitve. Sistemu se 
lahko uspešno upiramo že s tem, 
da spoštujemo zakon – in država 
kot institucija klecne. Pa pri tem 
zdravniki in cariniki niso edini, ki 
morajo kršiti zakon, da zagoto-
vijo normalno delovanje družbe. 
Skratka, narobe svet. Država se je 
zakalkulirala s pravicami  državlja-
nov, ki jih ne more uresničiti, hkrati 

pa to počne brez odgovornosti najodgovornejših posameznikov in institucij, ki 
so neredko kar same sebi namen. Kako se bomo izvili iz tega primeža? 

Najprej si je potrebno nastaviti ogledalo. Povsod. V družbi, v politiki, na mi-
nistrstvih in seveda tudi v naši bolnišnici. Zato, da sami naredimo tisto, kar 
moremo in zmoremo, in da brez oklevanja opozorimo na napake, ki jih v naše 
delo vsiljuje zunanje okolje. Postavlja se vprašanje, ali smo pripravljeni na kon-
struktiven dialog z iskanjem rešitev namesto stavke, čeprav se zavedamo, da 
je sedanja stavka javnega sektorja predvsem odraz splošnega nezadovoljstva 
zaradi posameznikov, ki so si na »zakonit« način vzeli več, kot jim pripada po 
družbenih normah. Zato je potreben skupen konsenz, da se instituti pravne 
države korigirajo, svoja pričakovanja pa moramo uravnotežiti z materialnimi 
možnostmi, ki jih kot družba ustvarimo.

V bolnišnici se tega zavedamo. Tudi tega, da smo odvisni od svojega dela, in 
da odgovornost do pacientov sodi v okvir našega poslanstva. Iz tega razloga 
smo v bolnišnici ob najavi stavke sprejemali racionalne rešitve, ki niso ogrožale 
zdravja pacientov, niti realizacije programa bolnišnice. Prevladalo je spozna-
nje, da le kakovostno delo lahko omogoči razvoj bolnišnice, kar je pogoj za 
doseganje naših skupnih ciljev in ciljev vsakega izmed nas. Te problematike 
se lotevamo z vso resnostjo in odgovornostjo. Ker nam kot bolnišnici ne bo nič 
podarjeno, prej obratno, začenjamo s pripravo finančnega načrta za naslednje 
leto. Znano je izhodišče, da  moramo z enakim obsegom denarja narediti še 
več. Takšne so tudi zahteve v gospodarstvu. Svet zavoda nam je na svoji zadnji 
seji zadal nalogo, da se kljub finančnim stiskam raven zdravstvenega varstva 
ne sme znižati. Kako bomo to dosegli, je v naših rokah. Aktivnosti  tečejo na 
vseh področjih. Med investicije bomo prioritetno vključili predvsem tiste, ki bodo 
pomenile dvig kakovosti, možnosti obvladovanja stroškov ter omogočanje re-
alizacije dodatnih programov. Poskrbeti moramo za prihodke iz dodatnih virov, 
vključno s povečanjem obsega samoplačniških storitev. Vse pobude sodelav-
cev v tej smeri so dobrodošle, posebej jih bomo obravnavali na celodnevnem 
kolegiju s predstojniki in glavnimi medicinskimi sestrami oddelkov v začetku 
novembra.  

V naslednjih mesecih nas čaka težko delo, v katerem si bomo morali sami 
odgovoriti na zahtevne izzive sedanjega časa. Verjamem, da bomo zmogli. 

        
                                                                                                    Direktor
                                                               mag. Marjan Ferjanc
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Še.pomnite,.sodelavci.…

V tem času pred 20 leti je Celje z okolico prizadela huda 
poplava. Da bi bila tragika za bolnišnico še večja, je 

v kletnih prostorih na lokaciji sedanjega Oddelka za me-
dicinsko rehabilitacijo tik pred otvoritvijo popolnoma zalilo 
še tedanji Transfuziološki oddelek. Ogromna gospodarska 
škoda in večletne sanacije so bile kmalu pozabljene. 

In pride leto 1998 z manj hudo vodno ujmo, pa vendar zopet 
hitro saniramo, morda še koga okrivimo in pozabimo.

TO JE SBC

Mestna občina Celje je z Ministrstvom za okolje in prostor 
že pred leti podpisala pogodbo za protipoplavno saniranje 
porečja zgornje Savinje. Do leta 2013 naj bi bil projekt kon-
čan, a zgodilo se je bore malo. Temu bodo letos pritrdili vsaj 
Laščani.
Na vprašanje, kaj storiti, da ne bi prišlo do podobnih havarij, 
ni enostavnega odgovora. Narava je bila in bo nepredvidlji-
va. Z nespametnimi posegi v prostor pa si delamo še večjo 
škodo. 

 

TELEFONSKA     
CENTRALA 

Vodja  
Referata logistike  
Matej Velenšek 
(GSM 041 324 
786 ) 
(namestnik) 

Obvestilo o povišanem 
vodostaju in nevarnosti 
poplave (Regionalni center 
za obvešèanje Celje - 112) 

Vodja Tehnièno 
vzdrževalne službe 
Skutnik Silvester 
(GSM 041 640 
340) 
(namestnik) 

Vodja Referata  
med.el. In 
varovanje  
Ivan Drobež  
(GSM 041 654 
275) 
(namestnik) 

Vodja Službe za 
prehrano 
Brezinšèak Davor 
(GSM 031 353 
513) 
(namestnik) 

Vodja Službe za  
preskrbo s 
perilom  
Zeliè Štefka 
(GSM 051 370 
563) 
(namestnik) 

Krizni - operativni štab 
bolnišnice  Celje  
(strokovna direktorica, 
glavna sestra bolnišnice, 
Dejan Žohar, Milenkoviè 
Ljubo, Skutnik Silvester)       

 Milenkoviè Ljubo 
(GSM 041 691 915) 

 
 mag. Dušan Kragelj 
(GSM 041 667 420) 

DIREKTOR  
Splošne bolnišnice Celje 
Mag.  Marjan Ferjanc 

prestojnike oddelkov, 
glavne medicinske sestre 
oddelkov in vodje 
posameznih služb 
(da ravnajo v skladu z 
naèrtom) 

 Vodja  
Tehniène službe 
Žohar Dejan 
(GSM 041 675 
601) 
(namestnik) Vodja   

Bolnišnièni 
oddelki in 
ISS  

obvesti 

obvesti 

sklièe 

javi 

zadolži 

obvesti 
Obvestilo o povišanem 
vodostaju in nevarnosti 
poplave (Regionalni center 
za obvešèanje Celje - 112) 

obvesti 

NAČRT OBVEŠČANJA V PRIMERU POPLAVE

Uničena medicinska dokumentacija
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Bolnišnica sama se ne more zavarovati pred ogromnimi 
količinami vode, ki se valijo po celotni Savinjski dolini proti 
Celju. Lahko samo omilimo škodo.
Po letu 1998 smo pričeli, tako kot Mestna občina Celje, sa-
nacijo kanalizacij, kajti veliko vode smo dobili v kletne pro-
store ravno zaradi neustreznega sistema. Z naraščanjem 
Savinje se vodostaj v kanalih poviša in se tako celo prelije 
nazaj v objekte. To smo delno rešili z loputami, ki kanale 
samodejno zaprejo, interno kanalizacijo pa s  črpalkami  
tlačimo skozi zaprte lopute v isti kanal. V bolnišnici smo 
na najnižjih kotah vgradili  tudi potopne črpalke za  črpanje 
meteorne vode ter 20 fiksnih  sesalnih cevi, da gasilci lah-
ko zunaj objektov opravijo priklope na svoje črpalke, uredili 
sistem obveščanja vodstva bolnišnice in tehnično-preskr-
bovalnih služb, izvedli izobraževanje tako gasilcev kot na-
ših zaposlenih …  

Ali smo storili dovolj? Ali se spomnimo svojega delovnega 
mesta tudi tedaj, ko mu grozijo elementarne nesreče? Ali 
smo poklicali sodelavce, ki so ob tistih kritičnih trenutkih žal 
na delovnem mestu, in jim ponudili pomoč? Ne vem pov-
sem, ali lahko to, da pred dvema letoma, pa tudi letos nismo 
»plavali«, pripišem sreči ali pa do neke mere izboljšanemu 
sistemu. 

Načelo preventive pravi: vsakdo je dolžan spremljati razme-
re ter po javnem alarmiranju ali pred njim po svoji moči pre-
ventivno in zaščitno ukrepati za preprečitev in zmanjšanje 
posledic. Žal se prevečkrat zanašamo na zunanjo pomoč, 
npr. na gasilce, pripadnike civilne zaščite in vojske. Prosto-
voljstva je vse manj, za profesionalce pa ni denarja.

Upajmo, da nam nikoli ne bo treba prikazovati podobnih no-
vejših fotografij. Razmišljajmo, kaj lahko še sami postorimo 
za preventivo. Ne mislim samo na poplave. Kaj pa požari, 
prevelike količine snežnih padavin, izpadi elektrike, potresi, 

Zalite toplotne podpostaje

ali kot npr. v začetku septembra, izpad oskrbe bolnišnice z 
vodo. Ni vse tako črno, a vendar se prevečkrat učimo le na 
lastnih napakah, namesto, da bi uporabili znanje, ki so ga 
na svojih napakah že dobili drugi.

Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. str.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Služba.za.organizacijo

Služba za organizacijo deluje v sklopu Sektorja za orga-
nizacijo, kakovost in informatiko. Ta področja so močno 

povezana. Kadar želimo procese v eni organizaciji infor-
matizirati,  moramo najprej dobro spoznati procese dela 
in organizacijo. Ko želimo z informatiko podpreti obstoječe 
procese se velikokrat izkaže, da je potrebno procese op-
timizirati in v manjši ali večji meri spremeniti. Optimizacija 
procesov, standardi, procedure, smernice, analize ter ukre-
pi za izboljševanje procesov in rezultatov procesov pa so 
podlaga za zagotavljanje kakovosti. 

V juliju 2010 ste prevzeli dela in naloge v Službi za or-
ganizacijo in bi lahko rekli, da je Služba za organizacijo 

končno 'zaživela'. Ali nam na kratko lahko predstavite 
njeno vlogo?

Na področju sodelovanja z drugimi organizacijskimi enota-
mi je Služba za organizacijo zadolžena za spremljanje in 
pripravo predlogov za izboljševanje organizacijske sheme 
in izvajanja procesov s ciljem doseči optimalno in celovito 
delovanje sistemov.

V različnih organizacijah so naloge Službe za organi-
zacijo lahko različne. Prav tako lahko zasledimo, da je 
velikokrat organizirana skupaj s kadrovsko službo ali 
pa je samostojna. Ne glede na njeno umestitev v orga-
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Miha Božič, dipl. ekon.

Miha Božič se je v Splošni bolnišnici Celje zaposlil leta 
2002. Najprej je kot obračunski referent delal v Lekarni, 
nato pa od leta 2004 kot likvidator računov v Finančni 
službi. Večina ga je prav gotovo srečala v Službi za ob-
račun plač, v kateri je kot knjigovodja plač delal od leta 
2005. Januarja 2010 je diplomiral na Visoki strokovni 
šoli za podjetništvo Piran, program podjetništvo, julija 
pa prevzel dela in naloge v Službi za organizacijo. Ka-
tere so in kako se jih bo lotil, pa v intervjuju.     

nizaciji lahko vidimo, da se vedno vključuje v naloge, ki 
zahtevajo izboljšave v procesu dela. Katere so osnov-
ne naloge, ki ste jih opredelili v Službi za organizacijo 
SBC?

Pri uvajanju sprememb v poslovnih procesih je včasih po-
trebno procese pogledati »od daleč«, saj le tako dobimo 
celotno sliko organizacije poslovanja ali ustanove. Majhna 
sprememba v enem poslovnem procesu enega področja se  
lahko odraža kot velika sprememba v poslovnem procesu 
na drugem področju. Zato je potrebno to delo opravljati sis-
tematično z upoštevanjem obstoječe organizacijske kulture 
in navad zaposlenih. Potrebno je v največji meri predvideti 
organizacijske spremembe, ki bodo nastale z uvedbo nove-
ga ali spremembo starega procesa, ter jih predstaviti zapo-
slenemu kot pozitiven razvoj in ne kot dodatno obremenitev 
pri delu.

Ena izmed prioritetnih nalog službe je analiza obstoječih 
strokovnih in poslovnih procesov, njihovo dokumentiranje 
in iskanje možnosti za izboljšave. Tu ne gre za iskanje 

napak, ki jih storimo zaposleni, temveč zgolj in samo za 
odpravljanje napak, ki so nastale kot posledica nepravilno 
ali nepopolno organiziranega procesa. Na ta način lahko 
optimiziramo delovne procese do te mere, da se napake in 
neracionalna odstopanja ne bi več ponavljali. 
Osnova za dosego našega cilja je popis delovnih procesov 
in načrtovanje izvajanja optimiziranih poslovnih procesov 
z upoštevanjem možnosti podpore informacijsko komuni-
kacijske tehnologije. Poznavanje procesov in postopkov v 
zdravstvenih organizacijah je tudi osnova za  uspešno na-
črtovanje in izgradnjo informacijskega sistema.

Ste si za to leto že postavili prioritetne naloge? Katere?

Pri postavitvi prioritetnih nalog smo upoštevali razpoložljive 
vire ter potrebe po podpori procesu zagotavljanja informacij 
za poslovno in strokovno odločanje. V prvi fazi smo začeli   
spremljati in dajati predloge za izboljševanje organizacijske 
sheme.  Organigram SBC pripravljamo tudi v grafični obliki. 
Tako bomo izboljšali vidnost uvrščenosti posameznih orga-
nizacijskih enot v organiziranost SBC. 
V mesecu avgustu 2010 smo pričeli uvajati Organizacijsko 
navodilo za »Ustanovitev nove organizacijske enote« ter 
postavili osnove za zbiranje in predstavitev podatkov o po-
sameznih organizacijskih enotah iz različnih sistemov. To 
bo podlaga za  »Elektronsko osebno izkaznico oddelkov« 
(elektronski nabor ključnih podatkov o delovanju oddelkov: 
lokacija, število postelj, število ambulantnih obravnav in ho-
spitalizacij, število in vrsta osebja, popis osnovnih proce-
sov, raba informacijskih sistemov itn.). Hkrati je to osnova 
za načrtovanje Upravljavskega informacijskega sistema.
Naš cilj je tudi aktivno vključiti vse zaposlene v iskanje 
možnosti za izboljšave, saj so le oni poznavalci delovnih 
procesov. Zato vabimo vse tiste, ki prepoznavajo neučin-
kovitost trenutnih delovnih procesov, so pripravljeni deliti 
svoje predloge za izboljšavo le-teh in skupaj z nami poiskati 
možnosti za uvedbo pozitivnih sprememb.

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

Misel

'Če dodamo gosenicam krila, ne ustvarimo metuljev. 
Metulji nastanejo s transformacijo' (Marshall, 2006)

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za od-
nose z javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@guest.
arnes.si . Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektron-
ski obliki (na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo 
strokovne in akademske naslove avtorjev ter naziv od-
delka oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike pri-
ložite ločeno na koncu besedila. Na fotografijah, ki niso v 
elektronski obliki, na hrbtni strani s svinčnikom označite 
naslov članka, h kateremu jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 29. novembra 
2010.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Dvajset.let.bolnišnične.šole

Čas. Nekaj, kar se resnično nikoli 
ne ustavi. Čeprav se nam včasih 

zazdi, kot da bi za trenutek povsem 
obmiroval, nas spremembe, ki v njem 
nastajajo, vedno znova prepričajo, da 
neutrudno in brez predaha teče, in 
teče, in teče…….
In tako je, ne da bi se tega sploh za-
vedali, Bolnišničnim oddelkom I. 
osnovne šole Celje to jesen naštel že 
dvajset let. Dvajset let dela in druženja 
z otroki, ki so morali zaradi bolezni ali 
poškodb delček svojega otroštva ali 
mladosti preživeti v Splošni bolnišnici 
Celje. 
Ko potuje spomin v daljne leto 1990, 
se ob koncu poti s hvaležnostjo zazre v 
dve imeni, ki imata največ zaslug za to, 
da smo prav učitelji I. osnovne šole Ce-
lje postali tisti del strokovnega tima, ki 
je v vseh teh letih s svojim pedagoškim 
delom skrbel za dobro počutje hospitali-
ziranih otrok. To sta Ana Meštrovič, dr. 
med., takratna predstojnica Otroškega 
oddelka, in Božena Medved Berk, dr. 
med., ki je bila v tistem času predstoj-
nica Otroškega oddelka kirurških strok, 
in ni skrivala svojega zadovoljstva, ko 
je ob peti obletnici delovanja bolnišnič-
ne šole povedala: »Bolnišnično šolo 
smo si želeli zato, da bi tudi bolnemu 
in poškodovanemu otroku lahko dajali 
vse tisto, kar ima, kadar je zdrav.«
To je bil čas, ko so bile ležalne dobe 
veliko daljše kot so sedaj, obiski star-
šev pa veliko krajši. Zato smo učitelji 
poskrbeli za to, da niso imeli otroci ob 
povratku v svojo matično šolo preve-
likih vrzeli v znanju, hkrati pa smo jim 
poskušali vsaj delno nadomestiti tiste, 
ki so jih najbolj pogrešali - starše. Ma-
mica ene izmed naših učenk je takrat 
v zvezek vtisov zapisala: »Zelo sem 
vesela, ker vem, da bo lahko moja hči 
ob povratku iz bolnišnice lažje sledila 
pouku. Ko zaradi službe in drugih do-
mačih obveznosti odhajam od nje, mi 
je pri srcu lažje, ker vem, da rada hodi 
v šolo, in ji zato ob mojem odhodu ne 
bo dolg čas.«
V veliko spodbudo pa so nam bile ta-
krat tudi besede Ane Meštrovič, ki je 

o našem delu zapisala: »Z zadovolj-
stvom ugotavljam, da je bolnišnič-
na šola izpolnila naša pričakovanja. 
Učencem daje tisto, kar smo od nje 
pričakovali: ohrabruje jih z učenjem, 
jim vliva zaupanje in optimizem, vzdr-
žuje že pridobljena znanja…… Otroci 
radi obiskujejo šolo in od pouka priha-
jajo zadovoljni in razigrani, kar vpliva 
tudi na boljše in hitrejše zdravljenje.«
Le kdo bi se lahko branil takšne šole, 
v kateri ti ob igri, risanju, petju ali re-
ševanju učnega lista čas, ko čakaš 
na operacijo, preiskavo ali obisk, tako 
hitro mine? 

Srečanje z literarnim ustvarjalcem Andrejem Rozmanom Rozo

Predstojnik Otroškega oddelka kirur-
ških strok, Jože Robida, dr. med., o 
vsem tem razmišlja takole: »Šola ti 
pomaga nadomestiti dolgočasno bol-
nišnično uniformo, preglasiti včasih ne-
utolažljiv jok ob majhni bolečini ali pa 
veliki osamljenosti….. Je pa šola tudi 
zato, da ti nadomesti tisto, kar ti manj-
ka, in da te ves čas opominja, da boš 
spet vse to imel in vse to počel.«
Da je res tako, mu je s svojimi vtisi o 
bivanju v bolnišnici pritrdila tudi šesto-
šolka Ana: »V bolnišnici sem že teden 
dni, verjetno pa bom morala ostati še 
dva. Zaradi poškodbe moram ves čas 

Bolnišnične olimpijske igre 
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Z  veseljem ugotavljamo, da je dvajset let sodelovanja med Splošno 
bolnišnico Celje in I. osnovno šolo Celje obrodilo bogate sadove. Ti 
se med drugim odražajo  v  kvalitetnem programu bolnišnične šole, 
ki otrokom zagotavlja uresničevanje ene izmed temeljnih pravic, to 
je pravica do izobraževanja tudi med zdravljenjem.  S svojim delom 
bolnišnična šola prinaša mlajšim pacientom sprostitev in popestri-
tev  bolnišničnega vsakdana, tkejo se nova prijateljstva, kar ugodno 
vpliva na potek zdravljenja. S šolo postaja tudi bolnišnica bolj do-
mača in prijetnejša. 
Pričakujemo in želimo, da bi bolnišnična šola tudi v prihodnje osta-
la naš tesni  partner pri razvoju bolnišničnega zdravstva na Celj-
skem in s tem upravičila zaupanje in pričakovanja naših bolnikov. 
Za dosežene uspehe pa ob okroglem jubileju bolnišnične šole  izre-
kam vodstvu I. osnovne šole in učiteljicam bolnišnične šole iskrene 
čestitke. 

Direktor
mag. Marjan Ferjanc

ležati. Čas si krajšam z računalnikom, 
branjem knjig in reševanjem križank. 
Sem pa vesela, ker imamo tukaj tudi 
pouk. Ker med učenjem ležim, je bolj 
udobno. Učiteljica dela samo z mano, 
zato mi ni nikoli dolgočasno. Najraje 
imam likovno, slovenščino in matema-
tiko. Popoldan imam obiske in tako mi 
dan kar hitro mine.«
Od dne, ko nam je bilo kot učiteljem 
zaupano tako pomembno poslanstvo, 
kot je poučevanje otrok v bolnišnici, sta 
minili že dve desetletji. V tem času se 
je marsikaj spremenilo, tem spremem-
bam pa smo svoje delo prilagajali tudi 
učitelji. Vedno v želji in upanju, da bi se 
otroci tudi v času, ko so v bolnišnici, kar 
najbolj prijetno počutili. Zato smo poleg 
pouka zanje pripravljali tudi veliko de-
javnosti, ob katerih so se lahko razve-
drili, sprostili, zabavali, nasmejali……
V vsem tem času pa smo se zavedali, 
da otrok kljub vsem spremembam, ki 
jih prinaša čas, še vedno ostaja otrok. 
Da potrebuje takrat, ko je v stiski, ne-
koga, ki mu lahko marsikaj zaupa, ob 

tem pa še topel nasmeh, veliko razu-
mevanja, topline, pozornosti………. In 
tudi bolnišnični učitelj je tisti, ki mu to 
lahko daje. 

Andrej Mlakar, dr. med., predstojnik 
Otroškega oddelka, pa je bolnišnično 
šolo na prag tretjega desetletja  po-
spremil s temi nadvse spodbudnimi 

besedami: »Bolnišnična šola je v svojih 
dvajsetih letih delovanja že prebolela 
vse svoje otroške bolezni in najstniške 
težave ter tako vstopila v svoja najbolj-
ša leta. S svojim poslanstvom, ki ga 
opravlja zelo dobro, je pomemben člen 
v celostni obravnavi bolnega otroka.«

 Alenka Laptoš, prof.,
 vodja Boln. odd. I. OŠ Celje

ABC POSLOVANJA SBC

Negativno.poslovanje.
v.prvem.polletju..

Poslovni rezultat SB Celje v prvem polletju 2010 je iz-
kazoval izgubo v višini  okrog 770.000 eur. Negativni 

rezultat  pomeni zgolj oceno, saj pogodbeno dogovorjeni 
prihodki s strani ZZZS za leto 2010 tudi do danes še niso 
dokončno znani. 

Zmanjšani prilivi v zdravstveno blagajno so že v letu 2009 
povzročili zmanjševanje prihodkov bolnišnicam. Tako so bili 
za našo bolnišnico prihodki v primerjavi s stanjem pred zni-
žanjem oz. pred t.i. varčevalnimi ukrepi ZZZS zmanjšani za 
7 % oz. za okrog 6 mio eur. Negotova gospodarska gibanja 
so poleg navedenega zmanjšanja iz leta 2009 v letu 2010 
narekovala še dodatna zmanjševanja prihodkov celotnemu 
zdravstvenemu sistemu. Tako še do danes ni jasno, koli-
kšno naj bi bilo to dodatno znižanje za našo bolnišnico, saj 

je SB Celje sprožila arbitražni postopek na Aneks k obsto-
ječi pogodbi ZZZS, ki predvideva, da bi SB Celje izgubila 
v letu 2010 še dodatna 2,3 mio eur, v letu 2011 pa 3,3 mio 
eur. 

Vsa dosedanja znižanja prihodkov s strani ZZZS so bila v 
smeri znižanja cen ob nespremenjenem obsegu programa 
ali pa povečanje obsega programov v okviru njihove obsto-
ječe vrednosti. Končna posledica tega je nespremenjen in 
na nekaterih dejavnostih povečan obseg dela ob zmanjša-
nih prihodkih. To pa zahteva od nas izvajalcev zmanjševanje 
stroškov in racionalizacijo poslovanja na vseh segmentih.  

Kakor je razvidno že iz začetka tega besedila, se SB Celje 
v prvem polletju ni uspela v celoti prilagoditi zmanjšanim 
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prihodkom. Raven stroškov, ki bi zagotavljala uravnoteže-
no poslovanje, je bila praktično presežena na vseh ključnih 
postavkah, tako na stroških dela kakor tudi na stroških zdra-
vstvenega materiala. K negativnemu poslovanju v prvem 
polletju pa je dodatno prispevalo še nedoseganje načrtova-
nega obsega dela in s tem izguba določenega, s pogodbo 
ZZZS že dogovorjenega  prihodka. 

Kljub neugodni finančni situaciji pa je SB Celje v prvem pol-
letju uspela izvajati investicije glede na zastavljen investi-
cijski plan. Največ je bilo iz lastnih amortizacijskih sredstev 
investiranega v nakup medicinske opreme, skupaj za okrog 
3,3 mio eur. V skladu z načrti je potekalo tudi posodabljanje 
starih operacijskih dvoran.  Sicer pa osrednjo investicijsko 
dejavnost v bolnišnici zavzema načrtovana nadomestna 
novogradnja bolnišnice, ki se financira s sredstvi Ministr-

stva za zdravje. V zvezi s tem v letu 2010 tečejo naprej 
načrtovani dolgotrajni postopki za pridobivanje investicijske 
in gradbene dokumentacije. Pomemben investicijski projekt 
predstavlja investicija v energetsko sanacijo SB Celje, za 
katero je predvideno financiranje s sredstvi EU. 

Izkazan negativni poslovni rezultat v prvem polletju je za-
skrbljujoč, še posebej ob dejstvu, da je to rezultat brez 
vključenih dodatnih zmanjševanj prihodkov. Nadaljnje  zni-
ževanje prihodkov in neprilagojenost stroškov le-temu bo 
ogrozilo finančno stabilnost bolnišnice. Zato je nujno usme-
riti vse sile v racionalizacijo poslovanja, istočasno pa se od-
pira vprašanje o možnosti pridobivanja dodatnih prihodkov 
izven ZZZS-ja. Vsekakor pa je nujno doseganje programa 
dela,  obstoječih načrtovanih programov ter iskanje in izko-
riščanje primerjalnih prednosti, ki jih ima celjska bolnišnica.  

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

Redni.letni.popisi.sredstev.
in.obveznosti.bolnišnice

V skladu z zakonodajo in ne nazadnje tudi zavestjo do-
brega gospodarja smo dolžni enkrat letno pregledati in 

prešteti vsa sredstva in vse obveznosti bolnišnice – opra-
viti redni letni popis. To delo opravijo člani popisnih komisij 
ob sodelovanju delavcev, ki so odgovorni za sredstva, ter 
računovodskih delavcev, pri katerih pridobijo knjigovodske 
podatke o teh sredstvih. 

Popis bodo tudi letos opravile naslednje komisije: 
- komisija za popis opredmetenih osnovnih sredstev in neo-
predmetenih sredstev v uporabi,
- 40  komisij za popis drobnega inventarja v uporabi, ki se 
vodi skupinsko,   
- komisija za popis opredmetenih osnovnih sredstev in neo-
predmetenih sredstev v  gradnji, izdelavi oz. v pridobivanju,
- komisija za popis zalog materiala in zalog drobnega inven-
tarja v skladiščih Nabavne službe,
- komisija za popis zalog materiala v skladišču Lekarne,
- komisija za popis zalog krvi in krvnih derivatov v Transfu-
zijskem centru,
- komisija za popis zalog materiala iz skupine »endoprote-
ze« in »osteosintezni material« v Operacijskem bloku, 
- komisija za popis zalog materiala iz skupine »rentgen« na 
Radiološkem oddelku (Žilna diagnostika in interventna radi-
ologija – 2813 11),
- komisija za popis zalog materiala iz skupine »rentgen« na 
Kardiološkem oddelku (Odsek za invazivno kardiologijo – 

2733 12),
- komisija za popis denarnih sredstev v blagajni in takoj 
unovčljivih vrednostnic ter  dobroimetja pri bankah in drugih 
finančnih ustanovah,  
- komisija za popis  terjatev in obveznosti, časovnih razme-
jitev, lastnih virov, dolgoročnih obveznosti in zunajbilančne 
evidence,
- komisija za popis stanovanj ter terjatev in obveznosti iz 
naslova stanovanjskih sredstev.

Po organizaciji sta najzahtevnejša popis osnovnih sredstev, 
saj je v bolnišnici približno 30.000 kosov osnovnih sredstev 
in popis drobnega inventarja (ki se vodi skupinsko), ki ga je 
v bolnišnici okoli 118.000 kosov.  Med drobnim inventarjem 
je tudi vse perilo, ki ga popisujemo v celotni bolnišnici na isti 
dan in isto uro.   
Sam popis (ne glede na sredstva, ki se popisujejo) ima več 
faz:
- imenovanje popisnih komisij,
- priprava sredstev na popis (delo oseb, ki so za sredstva 

odgovorne),
- sam količinski popis – štetje, evidentiranje (delo popi-

sne komisije ob prisotnosti odgovornih oseb za sred-
stva, ki se popisujejo),

- ugotavljanje popisnih razlik (delo popisne komisije sku-
paj z odgovornimi osebami za sredstva),

- sestava zapisnika o popisu (delo popisne komisije),
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- sestava skupnega poročila o popisu v SBC (centralna 
popisna komisija),

- obravnavanje skupnega poročila o popisu in odločitev o 
knjiženju popisnih razlik (direktor), 

- uskladitev knjigovodskih evidenc z dejanskim stanjem, 
ki ga je izkazal popis (delo računovodskih delavcev).

Da bi bili popisi čim hitreje in čim bolje opravljeni, vsako leto 
ob zaključku ocenimo  potek popisa in pripravimo predlo-
ge za njegovo izboljšanje v naslednjem letu. Lanskoletne 
izkušnje in predloge smo upoštevali že pri delu s sredstvi  
med letom, prav tako pa jih bomo upoštevali pri  izvedbi 
letošnjega popisa. 

Ugotavljamo, da so razlike, ugotovljene pri popisu, veliko-
krat posledica neažurnega sestavljanja dokumentacije med 
letom, kot npr.: 
- zapisnik o izločitvi osnovnih sredstev in drobnega in-

ventarja,
- zapisnik o prenosu osnovnih sredstev in drobnega in-

ventarja na drugo lokacijo,
- dokumentacija o doniranih osnovnih sredstvih.

Zelo pomembna faza popisa je priprava sredstev na popis. 
Same priprave so iz leta v leto boljše, kar zagotavlja hitro 

izvedbo popisa in manj dela v fazi razčiščevanja popisnih 
razlik. Na hitrost in kakovost količinskega popisa vpliva tudi 
sodelovanje odgovornih oseb za sredstva, ki popisno komi-
sijo usmerjajo na lokacije, kjer se le-ta nahajajo.  Izkušnje 
iz lanskoletnega popisa kažejo, da je zelo velika večina od-
delkov na popis dobro pripravljena, je pa potrebno to dobro 
prakso vzdrževati in jo na nekaterih področjih še nadgraditi. 

Popisi, ki potekajo na  vseh oddelkih in službah, bodo 
v naslednjih terminih:
- popis perila v sredo 17. 11. 2010 zjutraj;
- popis osnovnih sredstev  od 15. 11. do 10. 12. 2010;
- popis drobnega inventarja, ki se vodi skupinsko, od 1. 

12. do 15. 12. 2010;
- popis blagajn 3. 1. 2011. 

Popis je vsakoletna nujna aktivnost, v katero je z različ-
nih vidikov in v različnih časovnih obdobjih  vključeno 
veliko število zaposlenih. Dejstvo je, da izvedba popisa 
večini zaposlenih zmoti redni delovni proces. Vse, ki se 
boste kakorkoli srečali s popisom, prosimo za aktiven 
in pozitiven  pristop v teh aktivnostih. Ta je namreč nu-
jen predpogoj za najracionalnejšo izvedbo popisa.     

Vodja popisa in Centralna popisna komisija

Trženje.robotske.kirurgije
»Z uvedbo robotske kirurgije v Splošni bolnišnici 
Celje uresničujemo vizijo sodobne evropske bol-
nišnice, kjer si kakovost storitev, varnost in zado-
voljstvo bolnikov podajajo roke.« To so  uvodne 
besede direktorja na novi bolnišnični spletni 
strani www.robotska.kirurgija.sb-celje.si, ki je 
v celoti posvečena robotski kirurgiji v Splošni 
bolnišnici Celje. Spletno stran so v celoti izdelali 
in postavili zaposleni v  SB Celje. Njen namen je 
seznaniti širšo javnost z novo pridobitvijo v naši 
bolnišnici oz. kot je med drugim v uvodniku sple-
tne strani zapisala strokovna direktorica: »Z na-
bavo robotskega sistema da Vinci postajamo prva 
bolnišnica v Sloveniji, ki ponuja bolnikom možnost 
operativnega zdravljenja s pomočjo robotske ki-
rurgije.«

Uvedba robotske kirurgije je poleg strokovnega 
napredka in prednosti, ki jih prinaša bolnikom,  
tudi velika tržna priložnost za Splošno bolnišni-
co Celje, s tem pa tudi priložnost za ustvarjanje 

Spletna stran Robotske kirurgije 
Splošne bolnišnice Celje
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nove dodane vrednosti. 
S poslovnega vidika je cilj bolnišnice 
na tem področju:
-  pridobiti paciente iz širše Slovenije 

in s tem povečati našo  prepoznav-
nost in prisotnost na področju urolo-
ške kirurgije v Sloveniji, 

-  pridobiti paciente iz jugovzhodne 
Evrope, kjer se robotska kirurgija še 
ne izvaja. 

Prve aktivnosti trženja robotske ki-
rurgije na področju jugovzhodne 
Evrope so stekle na  kongresu EAU 
6th South Eastern European Meeting 
(SEEM) ki je potekal 1. in 2. oktobra v 
Istambulu z udeležbo okoli 400 sluša-
teljev, ki so prihajali iz naslednjih držav:  
Turčija, Bolgarija, Nemčija, Grčija, Bo-
sna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, 
Iran, Kosovo, Makedonija, Ukrajina, 
Albanija.                       

Splošna bolnišnica Celje se je tega 
kongresa udeležila samo na področju 
trženjskega dela robotske kirurgije. 
Vodja trženja robotske kirurgije SBC, 
Simona Čretnik (kot edina predstav-
nica SBC na tem kongresu), je v avli 
kongresnega centra udeležencem 
predstavila robotsko kirurgijo v naši 
bolnišnici in način, kako lahko z upora-
bo nove tehnologije rešujemo kirurške 
probleme.  Obisk udeležencev kongre-
sa na našem predstavitvenem prostoru 

je bil zelo velik, odziv  udeležencev pa  
pozitiven, saj je robotska kirurgija med 
kirurgi poznana metoda, kar je Čretni-
kovi omogočilo konkretne pogovore o 
možnostih sodelovanja oz. izvajanja 
teh operacij v SBC tudi za paciente iz 
ostalih držav. Na kongresu je bila v tem 
prvem aktivnem trženjskem nastopu 
kot naša pomembna prednost zaznana 
geografska bližina jugovzhodnim drža-
vam, jezikovne razlike pa tudi ne pred-
stavljajo velike ovire za paciente. Naša 
prva ocena te predstavitve oz. odziva 
širše strokovne javnosti nanjo je zelo 
pozitivna. Aktivnosti za konkretizacijo 
dogovorov o medsebojnem sodelova-
nju pa bodo sledile v času po kongresu.    

Simona Čretnik na predstavitvenem prostoru Splošne bolnišnice Celje
 v Istambulu

Temu prvemu trženjskemu koraku mo-
rajo sedaj slediti še nekatere aktivnosti 
znotraj bolnišnice, da bodo naši glavni 
ambasadorji robotske kirurgije postali 
zadovoljni pacienti in njihovi osebni 
zdravniki v Sloveniji in v širšem okolju 
jugovzhodne Evrope.  
S temi aktivnostmi smo v Splošni bol-
nišnici Celje torej pričeli graditi tržno 
znamko »Robotska kirurgija«. Cilj je, 
da tudi robotska kirurgija v SBC posta-
ne sinonim za kakovost in prepoznav-
nost naše bolnišnice. 

Terezija Pinter Kampoš, 
univ. dipl. ekon.

Finančno računovodski sektor

Večje.naložbe.
v.Splošni.bolnišnici.Celje

Za dolgoročno največjo naložbo v 
bolnišnici, tj. nadomestno novogra-

dnjo, smo z javnim razpisom pridobili 
projektantsko hišo Komunaprojekt iz 
Maribora. Le-ta nam je do sedaj 
izdelala idejno zasnovo in idejni pro-
jekt, seveda ob sodelovanju naše me-
dicinske stroke, ki je vseskozi bdela 
nad izdelavo projekta. Investicijski 
program, ki je podlaga za nadaljevanje 
projektiranja za pridobitev gradbenega 

dovoljenja (PGD) in izvedbenih načr-
tov, čaka na odobritev na MZ. Upamo, 
da nam bodo program potrdili, da bomo 
naslednje leto lahko pričeli gradnjo. 
Nekaj mesecev dela pri projektu novo-
gradnje je zahtevalo angažiranje okrog 
20 zdravnikov in 30 inženirjev.
Projekti za določena pripravljalna dela, 
ki so potrebna zaradi  kasnejših selitev, 
prav tako čakajo na MZ-ju na odobritev. 
Gre za adaptacijo in preselitev septič-

nih operacijskih dvoran  na lokacijo 
sedanje sprejemne ambulante, delno 
posodobitev sterilizacije, izgradnjo 
nadomestnega strežniškega prostora 
in računalniških komunikacij, ureditev 
zaklonišč, nabavo rezervnega elektro 
agregata, nabavo hladilnega  kom-
presorja ter nabavo opreme za uro-
loške operacijske dvorane. Ocenjena 
vrednost del je okrog 3,6 mio €. Prav 
tako še ni odobritve za projekt Pacs/
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Projektni tim za nadomestno novogradnjo

Ris (elektronsko arhiviranje) in nabavo 
hiperbarične komore.
Zadnji dve leti smo pripravljali tudi po-
trebno dokumentacijo za spremembo 
zazidalnega načrta za novogradnjo in 
garažno hišo. Občinski podrobni pro-
storski načrt je zahteval pridobitev so-
glasij tako od ministrstva za obrambo 
(zaklonišča), promet (heliport na strehi 
novogradnje), okolje in prostor (protipo-
plavni ukrepi pred 500-letnimi vodami), 
kakor tudi prometno študijo za območje 
Glazije, študijo celovite presoje vplivov 
na okolje, arheološke in geološke raz-
iskave, pridobitev mnenj in soglasij 
upravljavcev celjske infrastrukture (vo-
dovoda, kanalizacije, energetike …). 
Celjski mestni svet  je septembra  na 
svoji seji skoraj soglasno sprejel odlok 
o našem prostorskem načrtu. Le-ta je 
pogoj za pridobitev gradbenih dovo-
ljenj.
Za energetsko sanacijo stavb, ki jih 
sofinancira  MZ oz. EU, smo v fazi 
razpisov za izbiro projektantov. Gre za 
obnovo stavbe, v kateri sta oddelka pa-
tologije in pediatrije ter sanacijo  ener-
getskih postrojev. Naložba je ocenjena 
na okrog 4, 5 mio €, pričela pa se bo 
jeseni 2011.
Zaradi dotrajanosti inštalacij v urolo-
ških operacijskih dvoranah smo morali 
nujno začeti njihovo sanacijo in hkrati 
širitev prostorov. Vrednost del je okrog 
250.000 €.

Obnovili smo prostore bivšega oddelka 
za plastično kirurgijo za potrebe centra 
za žilno diagnostiko, obnovili akumu-
latorsko postajo, sanirali inštalacije za 
potrebe centra za onkologijo v prosto-
rih bivšega visceralnega oddelka, ob-
novili sanitarije na gastroenterološkem 
oddelku, zamenjali dotrajano kritino na 
pralnici ...
Največja naložba v medicinsko opremo 
je vsekakor nabava opreme za izvaja-
nje robotske kirurgije - predvsem uro-
loške. Vrednost investicije je 1,7 mio € 
in je financirana iz sredstev bolnišnice. 
Ostale med. opreme, kot so monitorin-
gi, ultrazvočni in  anestezijski aparati 
ter gastroskopi, smo nabavili za okrog  
2,2 mio  €.

Sodobna informacijska tehnologija 
postaja nepogrešljiva pri vsakdanjem 
delu tako medicinskemu kot tudi osta-
lemu osebju, vendar pa stroški tudi tu-
kaj naraščajo. Za računalniško strojno 
in programsko opremo smo letos od-
šteli skoraj pol milijona evrov.
Recesija tudi nam ne prizanaša, a ven-
dar se je treba zavedati, da ne more 
biti sodobne medicinske obravnave 
pacientov brez ustreznih aparatov ter 
primernih bivalnih in delovnih razmer. 
Zato pa morajo biti tako infrastruktura 
kot kadrovski resursi primerno izkori-
ščeni, kar je naloga vseh zaposlenih in 
ne samo vodstva bolnišnice.

Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. str.
Sektor za investicije, preskrbo in 

vzdrževanje

Letni.razgovor.vodje.s.sodelavci

Letni razgovor je eno od orodij za razvoj sodelavcev in je 
znak pozornosti do sodelavca.  Namenjen je predvsem 

razvoju sodelavcev in realizaciji postavljenih ciljev organiza-
cije ter osebnih ciljev sodelavca. Pri letnem razgovoru gre 
za poglobljen pogovor o vsem, kar bi lahko izboljšalo odnos 
med sodelavcem in vodjo, motivacijo, pogoje za delo ter 
uspešnost sodelavca kot tudi organizacije. Letni razgovor 
se izvaja redno v enakih časovnih obdobjih, lahko pa tudi 
večkrat, odvisno od potreb, ki izhajajo iz delovnega procesa 
oz. želje posameznika. 
Letni razgovor lahko služi tudi kot osnova za ocenjevanje 
sodelavcev. Kot osnova služi v smislu postavljanja letnih 
ciljev, ko sodelavca ocenjujemo, pa ocenjujemo realizacijo 

postavljenih ciljev. Ocena je lahko pohvala sodelavca, ali pa 
graja s hkratno spodbudo za doseganje boljših rezultatov. 
Razgovor je namenjen izmenjavi mnenj oz. povratni infor-
maciji z obeh strani.
Izvajanje letnih razgovorov je izredno zahtevna naloga. 
Tako vodja kot sodelavec se morata na razgovor dobro pri-
praviti. Pred razgovorom se vsak pripravi na vnaprej dolo-
čene osnovne točke oz. vprašanja razgovora. Le tako bo 
letni razgovor smiseln in učinkovit.
Vodja na letnem razgovoru sodelavcu da informacije v 
zvezi z njegovim delom. Predstavi mu vlogo, cilje in vizijo 
organizacijske enote, v kateri je zaposlen. Ugotavlja, kako 
sodelavec vidi svojo vlogo in mesto v organizaciji, kako raz-
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mišlja o delu, ki ga opravlja, kakšni so njegove ambicije in 
načrti za prihodnost. Ugotavlja, kakšne so želje sodelavca 
po izobraževanju in napredovanju. Bistvo letnega razgovo-
ra za vodjo je, da si vzame čas in se sistematično pogovori 
s svojim sodelavcem ter ga bolje spozna. 

Sodelavec na letnem razgovoru predstavi svoje mnenje, 
občutja, opažanja in ideje o svojem preteklem, trenutnem in 
bodočem delu. Prav tako predstavi želje, načrte in želeni ra-
zvoj kariere. Vodji razloži, kaj je tisto, kar ga najbolj motivira, 
in na katerem mestu oz. vlogi se vidi v bodočem obdobju. 
Vodji predstavi svoj pogled na tekoče delovne naloge in na 
vizijo organizacijske enote, v kateri dela.

Oba skupaj pridobita koristne in uporabne informacije v 
zvezi z delom in njunim odnosom oz. okoljem, v katerem 
delata. Korist je obojestranska. Smisel celotnega letnega 
razgovora je, da oba udeleženca uskladita sliko preteklosti 
in na tej podlagi skleneta dogovor za delovanje v prihodnje. 
Skupaj določita cilje za prihodnje obdobje, načrt izobraže-
vanja ter podrobnejši karierni načrt.  
Letni razgovor med vodjo in delavcem je oblika medsebojne 
komunikacije. Je enkratna priložnost, da se vodja in dela-
vec zbližata kot človeka, si povesta stvari in se s tem še  bo-
lje spoznata. Tako postane njun odnos tesnejši, med njima 
se razvije zaupanje in sproščeno sodelovanje. 

Zastavljeni in jasni cilji organizacije so osnova za dobro 
izvajanje letnih razgovorov. Če organizacija in organizacij-
ske enote nimajo zastavljenih jasnih ciljev, se lahko zgodi, 
da so letni cilji sami sebi namen in postanejo zgolj še ena 
formalna naloga vodij.

Učinkovita izvedba letnih razgovorov:

• izvesti ga morajo vsi vodje;
• zaupanje med vodjo in sodelavcem;
• miren prostor;
• dovolj časa;
• vodja in sodelavec morata biti na razgovor dobro pripra-

vljena;
• razgovor naj bo vsako leto ob istem času;
• izdelan mora biti zapisnik razgovora in cilji za bodoče 

jasno evidentirani.

Letni razgovor je tako del strategije organizacije, kadrovske 
politike. Namen je izboljšanje medosebnih odnosov ter ra-
zvoj kariere posameznika, ki je usklajena s plani in strategi-
jo organizacije, v kateri dela.

Tudi Splošna bolnišnica Celje se mora pridružiti tistim 
organizacijam, ki že uspešno izvajajo letne razgovore. 
V sklopu tega bomo v Splošni bolnišnice Celje v mese-
cu novembru na temo ciljnega vodenja in letnih razgo-
vorov izvedli tri sklope delavnic, namenjenih vodjem.  
Delavnice bo vodila priznana strokovnjakinja dr. Dani-
jela Brečko, direktorica GV založbe, in sicer naslednje 
termine:
• prvi skupina: 8. in 10. 11. 2010,
• drugi skupina: 15. in 16. 11. 2010,
• tretji skupina: 22. in 24. 11. 2010.

Dnevno bo delavnica trajala 8 šolskih ur.

Izobraževalne delavnice so namenjene vodjem oz. ti-
stim, ki bodo izvajali redne letne razgovore.

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

Pravilnik.o.izvajanju.notranje.
kontrole.in.ugotavljanju.
prisotnosti..alkohola

V tem mesecu je stopil v veljavo Pra-
vilnik o izvajanju notranje kontrole 

in ugotavljanju prisotnosti alkohola in 
nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri 
zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje. 
Na podlagi sklepa direktorja bolnišnice 
so bile imenovane pristojne osebe za 
izvedbo preizkusa prisotnosti alkohola 
ali drugih nedovoljenih psihoaktivnih 

substanc v Splošni bolnišnici Celje. Te 
osebe so Mirjana Rep, Ivan Drobež, 
Ljubo Milenkovič in Matej Velenšek. 
Imenovani so se usposobili in pridobili 
ustrezno licenco za opravljanje preiz-
kusa prisotnosti alkohola.
Splošna bolnišnica Celje ima v lasti al-
kotest 7410 PLUS, ki je bil umerjen s 
strani pooblaščenega podjetja Drager.

Ta pravilnik ureja izvajanje notranje 
kontrole ter ugotavljanje prisotnosti 
alkohola in drugih nedovoljenih psiho-
aktivnih substanc pri delavcih, ki so 
zaposleni v Splošni bolnišnici Celje. 
Po tem pravilniku je predpisana sto-
pnja alkohola v krvi ali izdihanem zraku 
0,00 promila, kar pomeni, da delavec, 
pri katerem je pred nastopom dela ali 
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med delom s preizkusom ugotovljena 
stopnja alkohola v krvi ali v izdihanem 
zraku več kot 0,00 promila, oziroma pri-
sotnost mamil in drugih prepovedanih 
psihoaktivnih substanc, ne sme opra-
vljati svojega dela v bolnišnici. Stopnja 
nad 0,00 promila je resen in utemeljen 
razlog za odpoved pogodbe o zaposli-
tvi.
Delavcu, za katerega se opazi ali sumi, 
da je pod vplivom alkohola oziroma 
prepovedanih psihoaktivnih substanc, 
odgovorna oseba odredi preizkus pri-
sotnosti alkohola oziroma drugih  pre-
povedanih psihoaktivnih substanc. Če 
delavec odkloni opravljanje preizkusa 
alkohola z alkometrom, lahko zahteva, 
da se ga napoti na strokovni pregled 

z odvzemom in analizo krvi ali drugih 
telesnih tekočin za ugotavljanje priso-
tnosti alkohola, mamil ali drugih pre-
povedanih psihoaktivnih substanc. Če 
pa delavec odkloni oba predpisana 
preizkusa, se pojmuje, kot da bi prišel 
na delo ali delal pod vplivom alkohola, 
mamil ali drugih nedovoljenih psihoak-
tivnih substanc
Odgovorna oseba mora dati pisno zah-
tevo za izvedbo preizkusa in jo poslati 
referentu za varstvo pri delu. Odgovor-
ne osebe za odreditev preizkusa priso-
tnosti alkohola oziroma prepovedanih 
psihoaktivnih substanc so direktor, 
strokovni direktor, pomočnik direktorja, 
glavna medicinska sestra bolnišnice, 
predstojnik oddelka, glavna medicin-

ska sestra oddelka, vodja službe ali 
vodja referata za varstvo pri delu, v 
primeru njihove odsotnosti pa drug ne-
posredni vodja.
Na podlagi dogovora z vodstvom bolni-
šnice se bodo izvajali občasni preizkusi 
alkoholiziranosti po določenih oddelkih 
in službah. Preizkusi bodo nenapove-
dani, po možnosti pa bo zajet celoten 
oddelek oziroma služba.
Navedeni pravilnik je bil poslan vsem 
predstojnikom oddelkov, glavnim se-
stram oddelkov in vodjem služb ter je 
bil objavljen na vseh oglasnih deskah v 
bolnišnici, zaposleni pa ga lahko dobijo 
na vpogled v Splošno kadrovsko prav-
nem sektorju.

Ljubo Milenkovič, viš. upr. del.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Usposabljanje.delavcev.Splošne.
bolnišnice.Celje.za.varstvo.pred.
ionizirajočimi.sevanji

V skladu z 18. členom Pravilnika o 
pogojih za uporabo virov ionizi-

rajočih sevanj v zdravstvu (Uradni list 
RS 113/2003) mora Splošna bolnišnica 
Celje zagotoviti, da imajo vsi izvajalci 
(zaposleni) radioloških posegov za iz-
vajanje le-teh ustrezno teoretično in 
praktično znanje s področja varstva 
pred sevanji. Usposobljenost se zago-
tavlja z usposabljanjem, ki se izvede 
pred začetkom dela, kasneje pa se ob-
navlja najmanj enkrat v petih letih. 

Usposabljanje pripravi in opravi poo-
blaščeni izvedenec medicinske fizike 
(ZVD Ljubljana) in vključuje naslednja 
poglavja:
• Delovanje RTG aparata,
• Varstvo pacientov pred sevanji,
• Zagotavljanje kakovosti radioloških 

posegov.

V Splošni bolnišnici Celje smo 1. 12. 
2005 izvedli usposabljanje za vse de-

lavce, ki delajo z viri sevanj ali v polju 
sevanj. 
V letošnjem letu tako poteče veljav-
nost licence, zato smo se dogovorili z 
ZVD Ljubljana za izvedbo seminarja iz 
varstva pred IO sevanji za vse delav-
ce Splošne bolnišnice Celje. Seminar 
bomo izvedli v Celju (lokacija bo znana 
naknadno). 

Udeležence seminarja bomo razdelili 
v tri skupine, ker delajo različne stvari 
in ker pravilnik o obveznostih izvajalca 
sevalne dejavnosti (Uradni list RS št. 
13/2004) predvideva različne progra-
me izobraževanje za različne poklice 
pri virih sevanj. 
Skupina A – zdravniki radiologi, radio-
loški inženirji, itd.
Skupina B – delavci nuklearne medici-
ne
Skupina C – zdravniki kirurgi, zdravniki 
anestezisti, SMS, VMS, instrumentar-
ke, itd.

Seminar traja:
Skupina A – 3 dni od 13.00 do 18. 00 
ure
Skupina B – 3 dni od 13.00 do 18.00 
ure
Skupina C – 2 dni od 13.00 do 18.00 
ure

Po sedanji evidenci imamo v bolnišnici 
189 delavcev, ki so leta 2005 opravili 
potrebno usposabljanje oziroma prido-
bili licenco za delo z viri ionizirajočega 
sevanja. 

Oddelki, kjer delajo delavci z viri sevanj 
so: Rentgenološki oddelek, Oddelek za 
nuklearno medicino, Oddelek za bole-
zni srca, pljuč in ožilja – koronarograf.

Oddelki, kjer so delavci le občasno iz-
postavljeni viru sevanj: Oddelek za in-
tenzivno interno medicino, Oddelek za 
splošno in abdominalno kirurgijo, Uro-
loški oddelek, Oddelek za bolezni pre-
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bavil, Otroški oddelek kirurških strok, 
Oddelek za žilno kirurgijo, Oddelek za 
kirurgijo roke, opekline, plastično  in re-
konstruktivno kirurgijo, OP blok, Odde-
lek za sistemske in presnovne bolezni, 
Travmatološki oddelek, Oddelek za 
anesteziologijo in intenzivno medicino 
operativnih strok.

Ker želimo zajeti v usposabljanje vse 
delavce v bolnišnici, ki delajo z viri 
sevanj oziroma v polju sevanj, bomo 
v najkrajšem času predstojnike vseh 
bolnišničnih oddelkov pozvali, da nam 
pripravijo poimenske sezname vseh 
delavcev oddelka, ki že delajo z viri 
sevanj oziroma bodo z njimi delali v 

prihodnje.  
Opozarjam, da delavci, ki ne bodo 
opravili navedenega usposabljanja, ne 
bodo smeli opravljati dela z viri ionizira-
jočih sevanj.

Ljubo Milenkovič, viš. upr. del.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Uvedba.sistematičnega.pristopa.
k.obvladovanju.poslovnih.
tveganj.v.naši.bolnišnici

Sredi meseca julija je bil izdan interni predpis, Pravilnik 
o obvladovanju poslovnih tveganj v Splošni bolnišnici 

Celje (pravilnik). S pravilnikom se v poslovno prakso 
naše bolnišnice uvaja sistematični pristop za celovito 
obvladovanje poslovnih tveganj.  Pravno podlago 
pravilnika predstavljata Zakon o javnih financah in Zakon 
o računovodstvu. Sama ureditev obvladovanja poslovnih 
tveganj v obliki pravilnika pa temelji na določilu Pravilnika 
o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega 
nadzora javnih financ Ministrstva za finance, ki se glasi:
»Proračunski uporabniki v notranjih predpisih podrobno 
opredelijo svoje poslovanje s stališča: 

-	 poslovodnih nalog, ki se nanašajo zlasti na 
splošne usmeritve, načrtovanje, organizacijo in 
revizijsko funkcijo,

-	 programskih dejavnosti, ki se nanašajo na 
izvajanje nalog proračunskega uporabnika,

-	 finančnih nalog, ki se nanašajo zlasti na finančno 
poslovodenje in kontrole.

 Proračunski uporabniki razvijejo in sprejmejo sistem za 
ocenjevanje in obvladovanje tveganj, s katerimi se soočajo. 
Obvladovanje tveganj mora biti sestavni del vodenja. Za 
vzpostavitev tovrstnega sistema je odgovoren poslovodni 
organ proračunskega uporabnika.«

Poleg uresničevanja zakonskih določil pravilnik pravzaprav 
predstavlja formalizacijo operativnih aktivnosti notranjega 
nadzora javnih financ, ki v naši bolnišnici potekajo že vrsto  
let. 

Upoštevajoč  trenutne razmere na področju obvladovanja 
poslovnih tveganj v okviru javne zdravstvene dejavnosti v 

Sloveniji je gotovo, da je ta pravilnik v ožjem slovenskem 
prostoru  prvi tovrstni predpis, naša bolnišnica pa prva, ki 
je uvedla v svoje poslovno okolje sistematični pristop za 
celovito obvladovanje poslovnih tveganj. 

S tem se naša bolnišnica ne uvršča le ob bok sodobnim 
javnim bolnišnicam v EU, temveč je njena ureditev 
celovitega obvladovanja poslovnih tveganj lahko zgled 
dobre prakse tudi za ostale subjekte javnega prava, tudi 
gospodarske. V strokovni literaturi se za obvladovanje 
poslovnih tveganj uporablja angleški izraz Business Risk 
Management oz. Enterprise Business Risk Management, 
za celovito obvladovanje poslovnih tveganj.

Kljub temu, da se posamezni izrazi, ki jih srečamo v pravilniku, 
vse pogosteje pojavljajo tudi v vsakdanji komunikaciji, 
pravilnik v uvodnem delu vsebuje jasno opredelitev temeljnih 
izrazov, ki so povezani z obvladovanjem poslovnih tveganj 
(tveganje, dejavnik tveganja, poslovni cilji bolnišnice, 
notranja kontrola in ostalo). Pravilnik je strukturiran tako, da 
določa:

-	 področja obvladovanja poslovnih tveganj,
-	 odgovorne nosilce in način obvladovanja poslovnih 

tveganj,
-	 register poslovnih tveganj,
-	 sistem ocenjevanja in nadziranja  ter poročanje o 

obvladovanju ter 
-	 vlogo notranjega revizorja pri obvladovanju 

poslovnih tveganj. 

Vsebino pravilnika lahko najbolj nazorno predstavimo 
tako, da vsak posamezni sklop določb povzamemo v obliki 
tabelaričnega zapisa.
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1. PODROČJA IN RAVNI OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ

Ravni glavnih procesov
Poslovno področje obvladovanja poslovnih tveganj

MEDICINSKO NEMEDICINSKO
PROCESI ODLOČANJA -	 Področje zdravstvene nege 

-	 skupno medicinsko   
področje,

-	 operativno medicinsko  
področje,

-	 neoperativno medicinsko  
področje,

-	 ginekološko porodniško  
področje,

-	 pediatrično področje,
- raziskovalno razvojno               
  področje.

-	Splošno kadrovsko pravno  
področje,

-	 organizacija, informatika in  
kakovost,

-	 ekonomika,
-	 finance in računovodstvo,
-	 investicija, preskrba in  

vzdrževanje.

PROCESI ZAGOTAVLJANJA 
INFORMACIJ ZA ODLOČANJE

PROCESI URESNIČEVANJA 
ODLOČITEV – IZVEDBENI PROCESI

V sistem obvladovanja poslovnih tveganj so vključeni vsi glavni procesi in vsa poslovna področja v bolnišnici, kar zagotavlja 
izpolnitev kriterija celovitosti obvladovanja poslovnih tveganj.
 
2. ODGOVORNI NOSILCI OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ

NOSILCI Raven glavnih procesov
Direktor, strokovni (a) direktor (ica), glavna medicinska sestra 
bolnišnice, vodje sektorjev PROCESI ODLOČANJA

Vodje sektorjev PROCESI ZAGOTAVLJANJA INFORMACIJ 
ZA ODLOČANJE

Vodje služb, predstojniki in glavne medicinske sestre oz. odgovorni 
tehniki medicinskih oddelkov

PROCESI URESNIČEVANJA ODLOČITEV 
– IZVEDBENI PROCESI

Za obvladovanje poslovnih tveganj so odgovorni vsi vodstveni delavci in nenazadnje tudi vsi delavci, ki na rednih 
sestankih v okviru svojih organizacijskih enot opominjajo na morebitna poslovna tveganja, ki še niso vključena v proces 
sistematičnega obvladovanja.

 3. PREDMET OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ

PREDMET NOSILCI OPT
Strateški cilji, ki jih opredeli direktor in jih  sporoča strokovni direktorici, glavni 
medicinski sestri bolnišnice in vodjem sektorjev. Direktor

S strani strokovne direktorice, glavne medicinske sestre bolnišnice in vodij 
sektorjev opredeljeni letni cilji, ki so zapisani v finančnem načrtu  in izhajajo iz 
strateških ciljev. Letne cilje nosilci OPT sporočajo vodjem služb, predstojnikom in 
glavnim medicinskim sestram oz. odgovornim tehnikom oddelkov. 

Strokovna direktorica, glavna 
medicinska sestra bolnišnice, 
vodje sektorjev

S strani vodij služb, predstojnikov in glavnih medicinskih sester in odgovornih 
tehnikov oddelkov opredeljeni operativni cilji  (zapisani so v operativnih načrtih 
področij in izhajajo iz letnih ciljev). Operativne cilje nosilci OPT sporočajo 
delavcem. 

Vodje služb, predstojniki in 
glavne medicinske sestre oz. 
odgovorni tehniki medicinskih 
oddelkov

Zagotavljanje podatkovne ustreznosti Vodje sektorjev (razen vodja 
sektorja za ekonomiko) 

Zagotavljanje informacijske ustreznosti Vodja sektorja za ekonomiko

Predmet obvladovanja poslovnih tveganj so poslovni cilji bolnišnice ter podatkovna in informacijska ustreznost za glavne 
procese v bolnišnici.
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 4. NAČIN OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ

Način OPT Predmet OPT Nosilci OPT
Opredelitev poslovnih tveganj, načina njihovega 
obvladovanja z opredelitvijo notranjih kontrol 
in ukrepov obvladovanja ter dokumentiranje 
obvladovanja v  registru poslovnih tveganj, ki je 
priloga vsakoletnega finančnega načrta.

Letni cilji 
Strokovna direktorica, glavna 
medicinska sestra bolnišnice, 
vodje sektorjev

Opredelitev poslovnih tveganj, načina njihovega 
obvladovanja z opredelitvijo notranjih kontrol 
in ukrepov obvladovanja ter dokumentiranje 
obvladovanja v  registru poslovnih 

Operativni cilji

Vodje služb, predstojniki in 
glavne medicinske sestre oz. 
odgovorni tehniki medicinskih 
oddelkov

Zagotavljanje podatkovne 
ustreznosti) 

Vodje sektorjev (razen vodja 
sektorja za ekonomiko)

Zagotavljanje informacijske 
ustreznosti Vodja sektorja za ekonomiko

Kot je moč razbrati iz tabele, je ena ključnih značilnosti procesa obvladovanja poslovnih tveganj njegovo dokumentiranje 
v obliki izdelave registra tveganj. Pravilnik vključuje jasne določbe o tem, kdo je odgovoren za izdelavo registra tveganj ter 
njegovo sporočanje.

5. NADZIRANJE OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ

Stalni VODSTVENI NADZOR Občasni neodvisni notranji nadzor
Direktor za nadziranje OPT letnih ciljev za medicinsko in nemedicinsko 
področje.

Služba za notranjo revizijo za nadziranje 
obvladovanja poslovnih tveganj v skladu z 
delovnim načrtom.  

Strokovni (a) direktor (ica)  za nadziranje obvladovanja poslovnih 
tveganj operativnih ciljev medicinskega področja razen za področje 
zdravstvene nege.
Glavna medicinska sestra bolnišnice za nadziranje obvladovanja 
poslovnih tveganj operativnih ciljev za področje zdravstvene nege.
Vodje sektorjev za nadziranje obvladovanja poslovnih tveganj 
operativnih ciljev nemedicinskega področja.

Obvladovanje poslovnih tveganj v praksi se nadzira, nenehno ocenjuje in o njem redno poroča. Nosilce nadzora nazorno 
prikazuje predhodna tabela, način poročanja, njegove nosilce ter prejemnike poročil pa naslednja.

6. POROČANJE O OBVLADOVANJU POSLOVNIH TVEGANJ

Nosilec Način poročanja Prejemnik poročila
Direktor Izjava o oceni NNJF Prejemniki letnega poročila 

bolnišnice
Odgovorni nosilci informacijskega 
procesa

Poročilo o izdelanem registru 
tveganj in enkrat letno 
samoocenitev

Direktor

Nosilci vodstvenega nadzora vsak za 
svoje področje (razen direktorja)

Poročilo o izdelanih registrih 
tveganj za OPT operativnih ciljev. Direktor

Predstojniki in glavne medicinske 
sestre oz. odgovorni tehniki medicinskih 
oddelkov, vodje služb 

Poročilo o izdelanem registru 
tveganj za OPT operativnih ciljev 
in enkrat letno samoocenitev 
(vprašalnik NNJF)

Nosilci vodstvenega nadzora 
vsak za svoje področje (razen 
direktorja)

Služba za notranjo revizijo

Notranjerevizijska poročila, enkrat 
letno samoocenitev (vprašalnik 
NNJF) in letno poročilo (analiza 
Izjave)

Direktor



17

Splošna bolnišnica Celje

Zaključek

Sistematični pristop k obvladovanju poslovnih tveganj v 
svojem bistvu ni nič novega. Ta pristop je namreč vpet v 
vsako odločitev tako na ravni organizacije, kot tudi na 
ravni osebnih odločitev posameznika. Vsaka poslovna ali 
življenjska situacija zahteva premislek in izdelavo akcijskega 
načrta, ki ima pogosto variantno obliko (npr. plan a, plan b). 
Prav to je osnovno izhodišče obvladovanja tveganj.

Pravilnik o obvladovanju poslovnih tveganj v naši bolnišnici 
predstavlja predpis oz. navodilo za  izdelavo akcijskega 

načrta uresničevanja zastavljenih poslovnih ciljev v 
bolnišnici. Pravilnik je stopil v veljavo 15. dan po razglasitvi 
na oglasni deski (z dne 30. 7. 2010) z izjemo določbe 7. 
d člena, ki določa, da se registri tveganj za medicinske 
oddelke izdelajo od leta 2012 dalje. 

Dosledno uresničevanje predpisane ureditve celovitega 
obvladovanja poslovnih tveganj  v bolnišnici predstavlja 
enega od temeljnih pogojev za učinkovito in uspešno 
uresničevanje zastavljenih poslovnih ciljev bolnišnice.

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

Kazalniki.kakovosti
Pet.minut.za.kakovost

Kakovost lahko merimo tudi v storitvenih dejavnostih, 
celo v zdravstvu, ki je zelo kompleksen sistem.

Namen kazalnikov je podajanje informacij, saj šele 
poglobljena analiza pokaže, kaj kazalnik v resnici pomeni, ker 
je vezan na proces/postopek ali sistem. Samega kazalnika 
ni moč izboljšati brez izboljšanja procesa/postopka ali 
sistema. Kazalniki torej kažejo uspešnost sistema. En sam 
ali nekaj kazalnikov ne more presoditi uspešnosti delovanja 
bolnišnice, skupek določenih kazalnikov pa se že bolj 
približa možnosti za primerjave med bolnišnicami. Kazalnik 
nam pomaga razumeti, kje smo, kam gremo in kako daleč 
smo od standarda ali najboljše prakse ali ciljne vrednosti.

Kazalniki kakovosti v zdravstvu

Kazalniki kakovosti so v zdravstvu orodje za merjenje, 
ki kaže izide zdravljenja bolnikov in drugih uporabnikov 
zdravstvenih storitev. Uporabljamo jih kot vodilo za 
spremljanje, ocenjevanje in izboljševanje kakovosti 
zdravstvenih storitev, podpornih dejavnosti in delovanja 
bolnišnice. 

Pomagajo nam spremljati, ocenjevati in izboljševati 
uspešnost delovanja posameznika, delovnih skupin 
bolnišnice in zdravstvenega sistema v celoti. 

Ko izbiramo kazalnike, si odgovorimo na naslednja vprašanja:

Kazalniki Ključna vprašanja
Namen Kaj je cilj kazalnika?

Ozadje Zakaj potrebujemo ta kazalnik?
Kaj želimo doseči?

Opis Opis glavnih področij, št. meril, čas, metode zbiranja, analize …

Uporabniki Kdo je zainteresiran za podatke?
Ali kazalniki izpolnjujejo pričakovanja uporabnikov?

Izvedljivost

Ali je merila za kazalnik lahko uporabljati v vsakdanji praksi?
Ali imamo možnost zbiranja podatkov?
Ali imamo možnost analize in tolmačenja podatkov? Ali obstaja možnost poročanja 
zainteresiranim?

Uporabnost

Ali informacija, ki smo jo dobili z merjenjem kazalnikov, lahko postane del zdravljenja in 
odločanja?
Ali kazalnik podaja dodatno informacijo, ki se rutinsko ni zbirala?
Ali kazalnik vpleta uporabnika v proces?

Merljivost Katera merila so na razpolago?
Ali zajamejo izid, ki ga želimo izmeriti?
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Kazalniki morajo biti:
-	 jasni – vsakdo jih enako razume,
-	 primerljivi – uporabljajo dosledno definicijo 

števca in imenovalca (števec in imenovalec sta 
osnovana na podatkih, ki se sistematično zbirajo 
in analizirajo),

-	 verodostojni in veljavni – osnovani na 
znanstvenih dokazih ali na splošno sprejemljivih 
izkušnjah,

-	 merljivi – ocenjujemo uspešnost delovanja 
glede na najboljše znanstvene dokaze,

-	 realni – po njih se lahko ravnamo ali jih 
uporabljamo z viri, ki jih imamo na razpolago.

Merjenje in poročanje kazalnikov predstavlja izziv timom 
in zdravstvenim ustanovam za izboljšanje zdravstvene 
oskrbe ter pove, kje so priložnosti za izboljšave.

Ne glede na to, katere kazalnike spremljamo poleg 
zahtevanih:

1. število padcev s postelj na 1000 oskrbnih dni,

2. število preležanin, nastalih v bolnišnici, na 1000 
hospitaliziranih bolnikov, 

3. čakalna doba za računalniško tomografijo,
4. čakanje na odpust,
5. delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v 

isto bolnišnico v 7 dneh po odpustu zaradi iste 
diagnoze ali zapletov, povezanih s to boleznijo,

6. bolnišnične okužbe,

pa bodo imele meritve določeno stopnjo variabilnosti, 
ki je zaradi značilnosti bioloških procesov pričakovana. 
Vsekakor je rezultat izidov tisti, ki da osebju »sliko« o 
procesu/postopku in nas usmeri v odločitve.

Nanizala sem vam nekaj izhodišč, ki jih je potrebno 
upoštevati pri izbiri kazalnikov kakovosti in upam, da bo 
izbira le-teh sedaj lažja.

Mateja Agrež, dipl. ekon. (UN), spec.
Služba za kakovost

MI, VI, ONI

Bernarda.Hostnik,.
magistra.zdravstvene.nege

Za našo sodelavko in kolegico, Bernardo Hostnik, 2. sep-
tember 2010 predstavlja pomemben in vesel dan. Tega 

dne je na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mari-
boru uspešno zagovarjala magistrsko delo na študijskem 
programu II. stopnje z naslovom »Veljavnost napovedi hitrih 
testov za povečano tveganje zloma kolka pri starostniku«.

Bernarda Hostnik, 42-letna glavna sestra Travmatološke-
ga oddelka Splošne in učne bolnišnice Celje, je na Visoki 
zdravstveni šoli Univerze v Mariboru marca 2003 dosegla 
naziv diplomirane medicinske sestre. Od leta 1999 opravlja 
mesto glavne medicinske sestre Travmatološkega oddelka. 
Kot študentka II. stopnje po bolonjskem študiju je na Fa-
kulteti za zdravstvene vede poiskala domiselno in izvirno 
temo za svoje raziskovalno delo kar na področju, kjer dela 
vsakodnevno. 

Zaradi naraščanja deleža starejših v populaciji govorimo Bernarda Hostnik



19

Splošna bolnišnica Celje

o »epidemiji geriatrične travme«, kjer predstavlja poseben 
problem zlom kolka pri starostniku, saj  zanj lahko pomeni 
smrtno grožnjo, za družbo pa velik socialni, zdravstveni in 
ekonomski problem. Z različnimi multifaktorskimi interdisci-
plinarnimi preventivnimi programi ga poskušamo omiliti s 
primarnimi, sekundarnimi in terciarnimi preventivnimi ukre-
pi. K nastanku osteoporotičnega zloma največ prispevajo 
dejavniki, na katere ne moremo vplivati (spol, starost, bela 
rasa), na nekatere pa lahko (nezdrave razvade, pomanj-
kljiva prehrana, pomanjkanje telesne aktivnosti, starostniku 
neprijazne ovire v bivalnem okolju …). Zdravstvena nega 
mora z izobraževanjem te vplive zmanjšati. Magistrandka 
je preverila veljavnost hitrih testov za oceno povečanega 
tveganja zloma kolka pri starostniku, ki jih ponujajo različ-
ne farmacevtske tovarne, ki jih najdemo v poljudnih revijah, 
namenjenih zdravju ali jih enostavno preberemo na med-
mrežju. Njihovo veljavnost za napoved tveganja za zlom je 
preizkusila kar na hospitaliziranih bolnikih, ki so tak zlom 
pravkar doživeli in bi jim test moral tveganje tudi potrditi. S 
statistično analizo je ugotovila njihovo veljavnost v primer-

javi s kontrolno skupino enako starih vrstnikov brez zloma. 

Ugotovila je, da bi bilo potrebno povečati veljavnost testov 
tako, da bi združili uspešna vprašanja različnih testov v 
novega z upoštevanjem posebnosti slovenskega prostora, 
bivalne kulture, tradicije in demografskih lastnosti.

Svoj zagovor je pred komisijo, ki ji je predsedoval doc. dr. 
Vojko Flis, opravila z odliko, za kar si zasluži pohvalo in 
čestitke. Rezultati naloge kar kličejo po nadaljevanju dela v 
smeri doktorata, saj multifaktorski interdisciplinarni preven-
tivni programi, ki jih s pridom že uporabljajo v Veliki Britaniji, 
na Nizozemskem in v skandinavskih državah, predstavljajo 
orodje, ki ga lahko ob prilagoditvi slovenski populaciji s pri-
dom izkoristimo za preprečevanje zlomov zaradi krhkosti 
kosti pri starostnikih. Za to pa je potrebno dodatno klinično-
aplikativno raziskovalno delo. 

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

I.n...m.e.m.o.r.i.a.m..-.
prim. doc. dr. Franc Fazarinc, dr. med.

Nek trenutek se življenje strne v svoje zadnje dejanje. Ob 
srečanju z neizogibno resnico se misli ozrejo v preteklost. 
Pred več kot 30 leti sem ga spoznala kot specialista in-
ternista in predstojnika internih oddelkov. Bil je nesporna 
strokovna  avtoriteta in učitelj mnogih generacij mlajših 
zdravnikov. Vedno je imel  smele načrte, ki jih je učinkovito 
postavil v življenje.

V celjski bolnišnici je delal polnih 44 let brez enega sa-
mega dneva bolniškega staleža. Delal je predano in ne-
prenehoma nizal strokovne novosti na področju celotne 
interne medicine. Občudovali smo njegovo življenjsko 
energijo in večni nemir v iskanju  novega: prvo dializo, od 
prvih začetkov, ko je bila tehnologija še v povojih, prvi kar-
diološki UZ, bil je ključni človek pri ustanavljanju oddelka 
interne intenzivne medicine, kjer smo dobili prvi  centralni 
monitoring v državi. Njegovo delo je tudi Oddelek za nu-
klearno medicino, ki  ga je uveljavil v Sloveniji in izven 
države s svojimi  številnimi strokovnimi prispevki, vključno 
z doktorsko disertacijo s tega področja leta 1981. Tako se 
je uveljavil tudi kot fakultetni učitelj nuklearne medicine na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani.
 
Bil je mentor in učitelj mlajšim zdravnikom v naši bolnišni-
ci. Poleg celovitega obvladovanja stroke je bil tudi tehno-
loško izobražen, zato je hitro prepoznaval nove, za zdra-
vljenje bolnikov tako pomembne tehnologije, ki smo jih že 
zelo zgodaj in uspešno uveljavljali pri vsakdanjem delu z 
bolniki. Dobil je številna priznanja: Slovensko zdravniško 
društvo ga je za plodno delo na področju interne medicine 

nagradilo s častnim članstvom. Tudi država je prepozna-
la njegova prizadevanja in ga nagradila s priznanjem dr. 
Jožeta Potrča za izredne dosežke na področju zdravstve-
nega varstva. Da je bilo njegovo delo resnično izjemno 
kompleksno, govori dejstvo, da je 1977 prevzel celovito 
vodenje bolnišnice. Spomnim se, s  kakšno zavzetostjo 
je skrbel za finančno strukturo, vključno z gradnjo nove 
bolnišnice. Njegovi načrti se še danes izkazujejo kot mo-
dre rešitve. 

Impresioniral nas je njegov čut za odgovornost. Nikoli ni 
okleval, ko se je bilo treba soočiti z najtežjimi situacija-
mi. Vedno je bil tu, vedno v bolnišnici, ob kateri koli uri. 
Bolnišnici je dal sebe in naredil temelje, na katerih lahko 
generacije ustvarjajo nove vrednosti. To je zmogel, ker je 
bil pač tak človek, pa tudi zato, ker je imel dom, dom v naj-
plemenitejšem pomenu te besede. Po upokojitvi sva se 
večkrat srečala. Še vedno strokovno zavzet in angažiran 
na vrsti področij. Zlasti so ga pritegnile ekološke teme, ki 
se jim je posvetil strokovno poglobljeno in ustvarjalno vse 
do zadnjih dni. Srečala sva se tudi ob njegovih najhujših 
trenutkih. Ko ni več upanja, ko bolečina vzame vsako be-
sedo. In tako pridejo bremena, ki jim več nismo kos, pod 
katerimi človek klone. 

Ne bom ves umrl, je rekel pesnik. Prevelika je dediščina, 
da bi jo življenje prezrlo. Naj bo ta misel v tolažbo njego-
vim najbližjim.

Prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med.
strokovna direktorica
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Stanje.zaposlenih.
na.dan.30..9..2010
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v mesecih 
JULIJ, AVGUST, SEPTEMBER 2010)

Stanje zaposlenih na dan 30. 9. 2010: 1711 delavcev

Prihodi v mesecih  julij, avgust, september 2010
•	 3  zdravniki brez specializacije/zdravniki po 

opravljenem sekundarijatu (pripravniki) 
•	 4 zdravniki specializanti – redno
•	 1 zdravnik specializant – dop. delo
•	 1 zdravnik specialist
•	 1 TZN
•	 1 dipl. delov.  terapevtka
•	 1 inž. teh. strok
•	 3 zdrav. administratorke
•	 1 dietni kuhar

Odhodi v mesecih julij, avgust, september 2010
o	 3 zdravniki specializanti – redno
o	 1 zdravnik specializant – dop. delo
o	 4 zdravniki specialisti
o	 3 zdravniki brez specializacije/zdravniki po 

opravljenem sekundarijatu (pripravniki)
o	 7 TZN
o	 1 dipl. m. s. – pripravnica
o	 5 dipl. m. s.
o	 1 višja fiziot.
o	 2 strokovna sodelavca
o	 2 zdrav. administratorki
o	 2 vzdrževalca
o	 1 receptor
o	 1 servirka
o	 1 strežnica

Delovni.jubileji.v.mesecih.
septembru.in.oktobru.2010

10 LET
1. Vlasta Cvikl, Kuhinja
2. Apolonija Jošt, Odd. za intenzivno interno med.
3. Aleksandra Kovačič, Direkcija 

20 LET
1. Simona Arnšek, Služba zdravstvene 

administracije
2. Mateja Grat, Oddelek za hematologijo in 

onkologijo
3. Marija Keblič, Lekarna
4. Terezija Pinter Kampoš, Sektor za finance in 

računovodstvo
5. Alenka Pudgar, Travmatološki oddelek
6. Nataša Skale, Ginekološko-porodniški 

oddelek
7. Romana Stropnik, Služba zdravstvene nege 
8. Suzana Šalamon, Pralnica

30 LET
1. Renata Dobovičnik, Pralnica
2. Srečko Gračnar, Logistika preskrbe
3. Dragica Kobola, Šivalnica
4. Jožica Magdalenc, Pralnica
5. Magda Salobir, Služba zdravstvene 

administracije
6. Jožica Strmšek, Služba zdravstvene 

administracije
7. Stanka Šah, Lekarna
8. Metka Šmidhofer, Oddelek za laboratorijsko 

medicino 
9. Darja Tešič, Oddelek za plastično in 

rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke

Vsem jubilantom čestitamo!	

Seznam.aktivnih.udeležb.na.kongresih.in.seminarjih.
(po.potnih.nalogih).za.obdobje.avgust.–.september..2010

KDO KAJ KDAJ KRAJ
Suzana Nujić, dipl. del. terapevt Delovna terapija v skupnosti 16. 9. 2010 Debeli rtič
Prim. asist. Simona Šramek Zatler, 
dr. med. Intercongress meeting of the esp in Krakow 31. 8.- 3. 9. 2010 Krakow

Prim. doc. dr. Alenka Repše 
Fokter, dr. med. Intercongress meeting of the esp in Krakow 31. 8.- 3. 9. 2010 Krakow

Prim. asist. Simona Šramek Zatler, 
dr. med. 89. srečanje sodnih medicincev 22. 9.-25. 9. 2010 Berlin

Prim. dr. Radko Komadina, dr. 
med. -svetnik The bone and joint decade 09. 9.-12. 9. 2010 Lund
Tina Balog, dr. med. Adriatic vascular summit 06. 9.- 8. 9. 2010 Split
Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med. 7th sicot/sirot annual international conference 30. 8.- 4. 9.2010 Gothenburg
Dejan  Krušič, dr. med. 7th sicot/sirot annual international conference 30. 8.-4. 9. 2010 Gothenburg
Sandi Poteko, dr. med. Od ideje do početka rada robota 10. 9.-12. 9. 2010 Zadar
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Zaključeni.študiji.zaposlenih.

• Gordana Ravnak je diplomirala 6. 7. 2010 na Fakulteti za 
zdravstvene vede Maribor in pridobila naziv »diplomira-
na medicinska sestra«.

• Irena Vinter je diplomirala 6. 7. 2010 na Fakulteti za zdra-
vstvene vede Maribor in pridobila naziv »diplomirana 
medicinska sestra«.

• Robert Iršič je diplomiral 8. 7. 2010 na Fakulteti za zdra-
vstvene vede Maribor in pridobil naziv »diplomirani zdra-
vstvenik«.

• Bernarda Hostnik, dipl. m. s., je magistrirala po študij-
skem programu 2. stopnje na Fakulteti za zdravstvene 
vede Maribor in pridobila naziv »magistrica zdravstvene 
vede«.

• Damjana Karner Sevčnikar, dipl. upr. org., je magistrirala 
po študijskem programu 2. stopnje na Mednarodni fa-
kulteti za družbene in poslovne študije in pridobila naziv 
»magistrica managementa«.

• Renato Brunšek je zaključil izobraževanje  na Ljudski 
univerzi Žalec in pridobil srednjo strokovno izobrazbo z 
nazivom »strojni tehnik«.

• Tatjana Vrečer je zaključila izobraževanje na srednji 

zdravstveni šoli Celje in pridobila srednjo strokovno izo-
brazbo z nazivom »tehnica zdravstvene nege«.

IZVOLITEV GLAVNIH MENTORJEV
• Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik, je bil imeno-

van za glavnega mentorja s področja travmatologije za 
obdobje 6 let, to je do 1. 1. 2016.

IZVOLITEV V NAZIV
• Asist. Simona Šramek Zatler, dr. med., je 15. 7. 2010 

pridobila naziv primarij.
• Franci Pavlovič, dr. dent. med., je pridobil naziv asistent 

za predmetno področje Maksilofacialna in oralna kirurgi-
ja.  Izvolitvena doba traja od 28. 6. 2010 do 28. 6. 2013.

• Leja Kovačič, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne so-
delavke za predmetno področje Zdravstvena nega. Izvo-
litvena doba traja od 2. 6. 2010 do 1. 6. 2015.

SPECIALISTIČNI IZPITI
• Mag. Matej Delakorda, dr. med., je opravil specialistični 

izpit 17. 8. 2010.

MEDICINSKA STROKA

Strokovno.srečanje.
ob.60..obletnici.transfuzijske.
dejavnosti.v.Univerzitetnem.
kliničnem.centru.Maribor

V počastitev 60. obletnice transfuzijske dejavnost v Slo-
veniji je v mesecu maju Center za transfuzijsko dejav-

nost Univerzitetnega kliničnega centra Maribor pripravil 
strokovno srečanje z mednarodno udeležbo. Srečanja z 
naslovom Varnost in kakovost v transfuzijski medicini smo 
se udeležili tudi predstavniki Transfuzijskega centra naše 
bolnišnice.
Na srečanju smo imeli štiri predstavnike z aktivno udeležbo. 
Janja Pajk, dr. med., spec. transf. med., je pripravila preda-
vanje z naslovom Hemovigilanca v SB Celje, Marija Šeruga 
Doliška, dr. med., spec. transf. med., je predavala o senzi-
bilizacijah na eritrocitne antigene v SB Celje. Diplomirani 
medicinski sestri Vojka Krobat in Bojana Kotnik sta aktivno 
sodelovali na učnih delavnicah s temami: »Pogled v bodoč-
nost« in »Sodelovanje Transfuzijskega centra s kliničnimi 
oddelki naše bolnišnice za racionalno rabo krvi«.

Ob tej priložnosti smo prejeli priznanje Centra za transfu-
zijsko dejavnost Maribor za dolgoletno odlično sodelova-
nje na področju transfuzijske dejavnosti. Veseli smo, da s 
Centrom za transfuzijsko dejavnost Maribor že vrsto let zelo 
dobro sodelujemo in upamo, da bo tako tudi v bodoče.

Mateja Gjerkeš Tratar, mag. farm
Transfuzijski center
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Evropski.kongres.radiologov

Vsako leto na Dunaju, v kongresnem centru na Donavi, 
poteka največji evropski kongres radiologov (ECR). Le-

tošnji je trajal od 4. do 8. marca.

Sprejemna dvorana na ECR

Nobena medicinska veja ne napreduje tako hitro kot radio-
logija. Računalniška obdelava slik in digitalizacija imata pri 
tem ključno vlogo. Ob tem sta pomembna tudi RIS (radiolo-
ški informacijski sistem) in PACS.

RIS zajema:
- naročanje pacientov,
- klinične podatke o preiskavi in pacientu,
- informacije PACS sistema.

PACS je informacijski sistem za pridobivanje, shranjevanje, 
obdelovanje in posredovanje radioloških ultrazvočnih slik 
ter nuklearno-medicinskih slik v digitalnem formatu s pomo-
čjo strojne in programske računalniške ter mrežne opreme. 
Lahko je omejen na eno ali več institucij. 

Predavanja se na ECR-ju vrstijo v stavbi z več nivoji. Poleg 
predavalnic so tudi razstavni prostori proizvajalcev radiolo-
ške opreme ter radiofarmakoloških izdelkov. Ti so razsta-
vljeni v dveh nadstropjih. Predavanja so razdeljena na več 
sklopov: 
- trebuh in notranji organi,
- mišično-skeletni sistem,
- prebavni trakt, 
- prsni koš, 
- srce s post procesingom in analizo, 
- urogenitalni organi, 
- prsi, vrat in glava, 
- žile, 
- CT aplikacije, 
- nevrologija, 
- molekularni prikaz (PET scaning v primerjavi z novost-

mi MR), 
- intervencijska radiologija, 

- hrbtenica, 
- optimalni prikaz mišične patologije, 
- obravnava bolnikov z rakom.
Predavanja potekajo vsak dan od 8.30 do 17. ure. Preda-
vatelji so z vsega sveta: Evrope, Amerike, Azije, Avstralije, 
Južne Amerike itd. Bila so zelo zanimiva.

Eno od predavanj

S predstavitvenih razstavišč bi zlasti omenil Fudji Film, ki je 
predstavil nov digitalni mobilni aparat s čitalnikom in obde-
lovalnikom slik. Z njega lahko tudi brezžično pošljemo slike 
do bolnišnične CR kontrole. Aparat oz. cev ima teleskopske 
horizontalne roke, s katerimi zlahka namestimo center sli-
kanja. 

Fujijev mobilni aparat FCR Go
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ZDRAVSTVENA NEGA

Slikovna cev ima dimenzije nominalnega fokusa le 0,6 x 0,6 
mm, kar pomeni zelo majhen fokus in zato zelo ostro sliko. 
Razpon kilovoltov je od 40 do 130, po stopinjah tudi do 1 
KV. Maksimalni tok na cevi je 250 mA. Meritve lahko nasta-
vimo na formate kaset 35 x 43 cm, 35 x35 cm, 18 x 24 cm 
in 24 x 30 cm. 

Fujijev 3D sistem pregledovanja digitalnih mamografij

Poleg tega je bil pri istem podjetju razstavljen tridimenzio-
nalni optični zaslon za odčitavanje mamografij s pomočjo 
posebne optike in specialnih očal. Veliki nemški Koncern 
Agfa je na svojem paviljonu predstavljal tehnične rešitve 
med RIS-om in PACS-om ter med institucionalno povezavo.
Letos je bilo na kongresu rekordnih 19.000 obiskovalcev.

Udeleženci kongresa iz celjske in koroške regije

Sicer pa je Dunaj z 1,7 milijonov prebivalcev oziroma 2,7 
milijonov z okolico, ena najlepših evropskih metropol. Zna-
na je po lepih parkih in palačah. Dolga stoletja je bil sedež 
dinastije Habsburžanov in tudi naše glavno mesto. Promet 
po mestu in parkirišča so neprimerno bolje urejeni kot npr. 
v Ljubljani, pa tudi podzemna železnica je enkratna in vas v 
dokaj kratkem času pripelje z enega na drugi konec mesta. 
Za hotelske goste so karte za metro brezplačne. Sicer ima 
mesto Dunaj več turističnega priliva kot Slovenija in Slova-
ška skupaj.
Med kongresom so v večernih urah po predavanjih na voljo 
razne kulturne prireditve, tako da je udeležba dokaj napor-
na. Zato pa toliko bolj prijetna in polna vtisov.

Božidar Gorjanc, inž. rad.
Radiološki oddelek

Enajsto.strokovno.srečanje.
medicinskih.sester,.babic.in.
tehnikov.celjske.regije

V četrtek, 23. septembra, se nam je po vremenski napo-
vedi obetal lep dan. Poleg vremena smo se veselili še 

nečesa – tradicionalnega srečanja s kolegicami iz celjske 
regije. In res nas je razveselil prelep, sončen jesenski dan, 
še bolj pa smo se razveselili snidenja s kolegicami iz raz-
ličnih ustanov in področij dela. Zbralo se nas je preko 200!

Moto 11. strokovnega srečanja medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov celjske regije je bil: »Vloga medi-
cinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih 
bolnikov«. Izbira mota ni naključje. Moto letošnjega 12. sim-
pozija zdravstvene nege in 4. evropskega kongresa je bil 

namenjen kroničnim bolnikom in starostnikom.
V svetu in tudi pri nas je vedno večje število pacientov s 
kroničnimi obolenji. Prav gotovo je eden od razlogov dvig 
starosti prebivalstva. Pojavnost kroničnih obolenj je iz leta v 
leto večja. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na 
skokovito naraščanje s starostjo in sodobnim življenjskim 
slogom povezanih bolezni, kot so: sladkorna bolezen, srč-
no-žilna obolenja, respiratorna in rakava obolenja.
Medicinske sestre obravnavamo kronične bolnike na vseh 
ravneh zdravstvenega varstva in v vseh starostnih obdo-
bjih. Prav tako se s pacienti s kroničnimi obolenji srečujemo 
v času zdravljenja in rehabilitacije. Učimo jih svoje stanje 
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sprejeti, z njim živeti in reševati njegove zaplete. V bolnišni-
cah paciente pripravljamo na življenje v domačem okolju, 
za čim bolj samostojno življenje, za samospoštovanje, kar 
je ključni del socializacije.

Predsednica DMSBZT Celje Marjana Vengušt in moderatorica 
srečanja Nataša Leskovšek

Strokovnega srečanja se vsako leto udeleži tudi direktor bolni-
šnice

V odmoru so se malo podkrepili z dobrim pecivom in kavico ter 
seveda sendvičem

Zato ni naključje, da je bilo 11. strokovno srečanje name-
njeno prav tej populaciji. Namen strokovnega srečanja je 
izmenjava izkušenj, dvig kakovostne ravni, razvoj stroke 
zdravstvene nege.
Kot na vseh seminarjih, so tudi tokrat pomembno, če že 
ne najpomembnejšo vlogo odigrali predavatelji. Pripravili 
so resnično kakovostne prispevke in jih tudi profesionalno 
predstavili. Iskrena hvala vsem, ki ste bili pripravljeni deliti 
z nami svoje znanje in izkušnje in ste s tem obogatili naše 
strokovno srečanje.
11. strokovno srečanje je za nami in v mislih smo že pri 
naslednjem! Vse, ki si želite svoje znanje in izkušnje deliti z 
nami, prosimo za sodelovanje na 12. strokovnem srečanju. 
Nasvidenje prihodnje leto!

Darja Plank, prof. zdr. vzg.
Služba zdravstvene nege

Poznavanje.»Glasgow.
Coma.Scale«.med.delavci.v.
zdravstveni.negi.in.njen.pomen.
pri.hudi.poškodbi.glave
Predstavitev na 17. mednarodnem simpoziju o urgentni 
medicini v Portorožu  od 9. do 12. junija 2010.

POVZETEK

Poškodbe glave so glavni razlog za smrt, invalidnost in vi-
soke stroške v vsaki sodobni družbi. Najpogostejši vzrok 

za hudo poškodbo glave in možganov so prometne ne-
sreče. Namen mojega diplomskega dela je bil predstaviti 
pomembnost poznavanja poškodb in hitrega ukrepanja 
medicinskega osebja na kraju nesreče, med transportom 
poškodovanca v bolnišnico ter nadaljnjo diagnostiko pri 
poškodovancih, ki so utrpeli hudo poškodbo glave. Opisa-
li smo vrste poškodb glave pri odrasli osebi in pri otrocih; 
predstavili smo celostno oskrbo in zdravstveno nego poško-
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dovancev s hudo poškodbo glave, dotaknili smo se tudi al-
goritmov oživljanja, torej TPO in ATLS. V nadaljevanju smo 
razčlenili Glasgow Coma Scalo, na koncu teoretičnega dela 
pa smo opisali posledice in rehabilitacijo pri teh poškodo-
vancih. V drugem - empiričnem delu smo izvedli raziskavo, 
kako dobro poznajo delavci v zdravstveni negi Glasgow 
Coma Scalo ter kakšen pomen ima lestvica pri hudi poškod-
bi glave. Pri anketi je sodelovalo 80 anketirancev z različnih 
oddelkov Splošne bolnišnice Celje. 

Poškodbe glave so v prometnih nesrečah pogoste

UVOD IN NAMEN

Poškodbe glave so eden največjih zdravstveno-socialnih 
problemov v večini razvitih zahodnih dežel. Število oseb po 
poškodbi glave se tudi pri nas vse bolj povečuje. Glavo si 
lahko poškoduje kdorkoli in prav vseeno je, kdo si in kaj 
si. Poškodbe pa so lahko zelo različne, od blagih udarcev, 
pri katerih so dolgoročne posledice minimalne ali jih sploh 
ni, do katastrofalnih poškodb, ki nepovratno spremenijo ce-
lotno življenje posameznika in družine. V večini primerov 
je poškodba glave nenadna, posledica prometne nesreče, 
padca na glavo, udarca v glavo … Pojav točkovnih sistemov 
je bil rezultat potrebe po učinkovitem in strokovno pravilnem 
zdravljenju. Čeprav se fiziološko stanje v kratkem času lah-
ko zelo drastično spreminja, so dobljeni podatki pomembni 
za ocenjevanje stopnje poškodovanosti, bodisi v prehospi-
talnem ali hospitalnem delu zdravljenja. Za prehospitalno 
ocenjevanje težavnosti poškodbe se najpogosteje upo-
rabljata Trauma Score (TS) in njegova inačica – Revised 
Trauma Score (RTS). Ta točkovni sistem je bil namenjen 
za razvrščanje in napovedovanje izida zdravljenja poškod-
be. Pri tem so ocenjevali velikost sistolnega krvnega tlaka, 
frekvenco dihanja, stopnjo dihalnega napora, kapilarno pol-
njenje in Glasgow Coma Scalo (GCS). Iz vrednosti seštev-
ka je možno oceniti verjetnost preživetja. Nižja je vrednost 
Travma scoringa, manjša je možnost preživetja. Namen di-
plomskega dela je bil predstaviti pomembnost poznavanja 
poškodb in hitrega ukrepanja medicinskega osebja na kraju 
nesreče, med transportom poškodovanca v bolnišnico, ter 

nadaljnjo diagnostiko pri poškodovancih, ki so utrpeli hudo 
poškodbo glave. Namen naloge je bil tudi ugotoviti, kako 
dobro poznajo delavci v zdravstveni negi Glasgow Coma 
Scalo (GCS) ter kakšen pomen ima lestvica pri hudi po-
škodbi glave.

METODE

Pri raziskovalnem delu je sodelovalo 80 delavcev v zdra-
vstveni negi, ki so zaposleni na različnih oddelkih Splošne 
bolnišnice Celje. Sodelovali so zaposleni na travmatolo-
škem oddelku, urgentnem  oddelku, enoti  intenzivne terapi-
je operativnih strok (EIMOS) ter  oddelku  interne intenzivne 
medicine (OIIM). 
Vprašalnik so izpolnjevali zdravstveni tehniki in srednje me-
dicinske sestre, višje medicinske sestre, diplomirane me-
dicinske sestre in diplomirani zdravstveniki ter medicinske 
sestre s podiplomsko izobrazbo. Med zaposlene smo raz-
delili anonimne anketne vprašalnike. Izpolnjenih smo dobili 
60 odstotkov anketnih vprašalnikov vseh zaposlenih z vsa-
kega posameznega oddelka. Vseh zbranih anket je bilo 80. 
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 15 vprašanj zaprtega 
tipa. Vsa vprašanja in odgovore smo statistično analizirali 
s programom Microsoft Office Excel in dobljene rezultate 
predstavili z grafikoni.
  

REZULTATI

Kaj nam pove lestvica GCS in kaj ocenjuje, kolikšno je naj-
nižje število zbranih točk pri GCS, da je ocenjevanje GCS 
pri otrocih delno prilagojeno, ter da ima blaga poškodba 
glave 13-15 točk, nam je pravilno povedala več kot polovica 
sodelujočih, zato lahko hipotezo, s katero smo predvidevali, 
da delavci v zdravstveni negi poznajo GCS in jo pravilno 
uporabljajo, potrdimo. Nikakršna požrtvovalnost in človeška 
toplina ne moreta nadomestiti pomanjkljivega znanja. Po-
škodovanec potrebuje pravilno strokovno pomoč ob pravem 
času in na pravem mestu. Glavni cilji po nesreči so povečati 
možnosti za preživetje, omejiti resnost poškodb, zmanjšati 
posledice in zagotoviti preživelim čim boljše okrevanje, ter 
ponovno vrnitev v skupnost. Pogosto je potrebno ukrepati 
hitro in odločno, brez premisleka. Zatorej potrebujemo za 
svoje delo zelo veliko znanja in izkušenj. Bolnika moramo 
vedno obravnavati timsko, saj se srečujemo z različnimi pri-
meri, pri katerih ni vedno možen šolski pristop. Prav zaradi 
razlike v izobrazbi in izkušenosti vsak od članov tima prina-
ša dragocen in nenadomestljiv prispevek k oskrbi bolnika. 
Zato lahko drugo hipotezo, s katero smo predvidevali, da 
je poznavanje GCS odvisno od izobrazbe in delovnih izku-
šenj, potrdimo. Za oceno stanja zavesti ter GCS je odgovo-
ren zdravnik, kar so v veliki večini potrdili naši anketiranci. 
Spremenjeno število zbranih točk po GCS pa neprekinjeno 
spremljajo tudi vsi zaposleni v zdravstveni negi, ki izvajajo 
aktivnosti zdravstvene nege pri bolniku s poškodbo glave. 
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Odgovornost za zdravljenje bolnikov nosijo zdravniki, ven-
dar pa je tako imenovana odgovornost prve razpoznave na 
medicinski sestri. Kdaj se pojavi odgovornost prve razpo-
znave? Pojavi se vedno, ko se zdravstveno stanje bolnika 
poslabša in spremeni. 

Prva in pravočasna presoja za prepoznavanje kritične-
ga stanja do klicanja zdravnika in prvih ukrepov je vedno 
obremenjujoča za medicinsko sestro. Odgovornost prve 
razpoznave se razširi tudi na odgovornost v zvezi z nujnimi 
ukrepi. Vedno ostajajo dileme, kaj pa če bi morali v danem 
trenutku narediti nekaj drugega kot tisto, kar smo. Kaj stori-
mo najprej, ko ugotovimo, da se zdravstveno stanje bolnika 
spremeni oziroma GCS pade pod 13, se mora hitro odločiti 
vsak posameznik, ki je to spremembo opazil. Anketiranci 
so odgovorili, da bi najprej poklicali zdravnika in izmerili vi-
talne funkcije, nato bi nastavili i.v. kanal ter aplicirali kisik. 
Le manjšina se je odločila, da pa bi vseeno bilo dobro, da 
pošljejo bolnika na CT. Vse aktivnosti zdravstvene nege in 
ostali pomembni podatki o bolniku morajo biti dokumentira-

ni, saj lahko le tako zagotovimo njihovo natančnost in upo-
rabnost. Dokumentacijo bi morali imeti vedno na razpolago, 
da lahko podatke med seboj primerjamo in vrednotimo naše 
opravljeno delo. Anketiranci so v velikem odstotku potrdili, 
da v dokumentaciji včasih ali pa nikoli ne poiščejo podatka 
o oceni bolnika po GCS lestvici, kljub temu, da se jim zdi, 
da je GCS lestvica primerna za uporabo pri njihovem delu.

SKLEP

Vloga medicinske sestre temelji na znanju in suverenosti, 
slednje pa brez znanja ni. Ravno zato je potrebno stalno 
izpopolnjevanje, samokritičnost do lastnega znanja, kajti 
le tako pripomoremo k boljši in učinkovitejši končni oskr-
bi. Kompetentnost medicinske sestre pri oskrbi življenjsko 
ogroženega bolnika pomeni, da medicinska sestra poleg 
tega, da ve, kako posamezni ukrep ali postopek izvesti, 

Ob plakatu z ostalimi udeleženci simpozija o urgentni medicini iz 
celjske bolnišnice
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ve tudi, zakaj ga izvaja, in da delovne naloge ne pomeni-
jo le izvrševanja navodil in naročil. Pri oskrbi življenjsko 
ogroženega bolnika je v ospredju timski pristop, saj je čas 
dragocen, kakor je dragoceno tudi znanje, ki lahko reši dra-
goceno življenje. Medicinska sestra prva prepoznava aku-
tne spremembe pri bolniku in z ustreznim ukrepanjem še 
kako vpliva na končni razplet obravnave, saj je pravočasna 
in pravilna oskrba eden od ključnih dejavnikov, ki prepreči 
nastanek nepopravljivih sprememb. Najboljši možni razplet 
zdravljenja bolnikov s hudo poškodbo možganov lahko pri-
čakujemo, če vsi sodelujoči zavzeto, strokovno in z veliko 

vloženega truda aktivno sodelujejo pri zdravljenju. 
Menim, da bi bilo zelo dobrodošlo kakšno izobraževanje na 
temo poškodbe glave ali pa na temo ocenjevalnih lestvic, ki 
pripomorejo k hitrejšemu odzivanju in ukrepanju v primeru 
poškodb ali nesreč. Z diplomskim delom sem si zelo raz-
širila svoje znanje o poškodbi glave in upam, da ga bom 
razširila tudi bralcem tega izdelka.

Za ogled celotnega izdelka pa kliknite na internetno pove-
zavo: http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=7734 .

Jasmina Simler, dipl. m. s.  
Urgentni oddelek

Obnovitveni.tečaj.oživljanja.na.
Dermatovenerološkem.oddelku

Verjetnost, da se znajdemo v situaciji, ko je iz različnih 
razlogov ogroženo človeško življenje, je precejšnja. 

Zato je prav, da vsakdo obvlada pravilen postopek oživlja-
nja. Pri osebi, ki jo pravilno oživljamo, je možnost preživetja 
mnogo večja, kot pri tisti, ki je ne oživljamo.

Na Dermatovenerološkem oddelku smo 19. 7. 2010 v po-
poldanskih urah organizirali obnovitveni tečaj oživljanja pod 
vodstvom Mateja Marinška, dr. med. V uvodnem, teoretič-
nem delu, nam je predstavil tri pomembna področja: Alergi-
ja in anafilaksija, Oživljanje - temelji in šminka ter Urgentna 
zdravila.
Sledil je praktični del, kjer smo vsi udeleženci tečaja z vajo 
na lutki osvežili znanje oživljanja. Naučili smo se, kako rav-
nati, kadar pride do nujne situacije, in je na oddelku prisotna 
samo ena oseba zdravstvene nege, kako pravilno poklicati 
na pomoč. V seminarju našega oddelka je bilo vzdušje kot 
pri pravi reanimaciji. Vsak udeleženec je preskusil svoje 
znanje in spretnost tudi pri uporabi defibrilatorja. Pomemb-
no se je zavedati, da v resnici pomagata samo takojšnje 

izvajanje kom-
presij in zgodnja 
defibrilacija.

V imenu vsega 
oddelka se g. 
Mateju Marinšku, 
dr. med., zahva-
ljujemo za novo 
pridobljeno zna-
nje. Predvsem pa 
smo mu hvaležni, 
ker nam je na 
enostaven način približal temelje oživljanja in s tem odpra-
vil strah. Pričakujemo, da bomo v kritičnih situacijah znali 
pravilno ravnati. Toplo priporočam tečaj tudi drugim zain-

teresiranim. Pri 
nas načrtujemo 
redno letno ob-
navljanje znanja, 
prvo ponovitev 
tečaja zaradi ne-
kaj zamudnikov, 
ki so v času prve 
izvedbe dopusto-
vali, pa že kar to 
jesen.

Mojca Koštomaj, 
dipl. m. s.

Dermatovenero-
loški oddelek
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

ZAHVALE

Spoštovani!

Najbližji svojci Zorke Vujanovič, ki smo jo 6. 8. 2010 na žalost izgubili zaradi hude bolezni, se iskreno zahvaljujemo 
vsem zdravnikom in osebju bolnišnice Celje za vso pomoč, ki ste ji jo nudili, da je lažje premagovala svojo bolezen.
Posebna zahvala pa gre Kardiološkemu oddelku - vsem sestram in zdravnikom, ki so lepo skrbeli zanjo in ji pomagali 
premagovati hude bolečine do zadnjega dne...

Žalujoči mož Danilo, hčerka Danijela, sestra Mira z brati, nečakinja Goga z družino

Pravni.kotiček

September in oktober sta za marsikaterega delavca, ki 
se je odločil za nadaljnje izobraževanje, naporna me-

seca. Vpis, plačilo šolnine, usklajevanje delovnih in izobra-
ževalnih obveznosti terjajo veliko potrpežljivosti. Ob vsem 
tem se pogosto zastavlja vprašanje vloge delodajalca pri iz-
obraževanju delavcev. Zato na kratko povzemam zakonska 
in podzakonska določila v zvezi z izobraževanjem delavcev.  
Na koncu pravnega kotička pa je obrazložena premestitev 
delavca na drugo delovno mesto, predvsem v smislu dolo-
čitve njegove plače.

1. Če izobraževanje oz. izpopolnjevanje od delavca zah-
teva delodajalec, je treba upoštevati določbe kolek-
tivnih pogodb za področje zdravstva, ki se sicer med 
seboj bistveno ne razlikujejo. Izobraževanje delavcev 
določa Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije v 49. členu 14. poglavja, 
na podlagi katerega ima delavec, ki se izobražuje in 
izpopolnjuje za potrebe zavoda, med drugim tudi pra-
vico do povračila stroškov prevoza. Tako v splošni akt 
zavoda ni mogoče določiti drugačnega načina pokri-
vanja stroškov v primeru, ko se delavec izobražuje in 
izpopolnjuje za potrebe zavoda. 

 Drugačna je situacija takrat, kadar delavec želi na iz-
popolnjevanje oz. izobraževanje, pa je le-to tako v in-
teresu zavoda kot v interesu delavca. Takrat se lahko 
delavcu priznajo le tiste pravice,  za katere delodajalec 
meni, da mu jih lahko povrne, glede na njegov inte-
res do tega, da se delavec izobražuje oz. izpopolnjuje. 
Tako je Odbor za razlago KP za dejavnost zdravstva 
in socialnega varstva med drugim sprejel razlago, da 
v primeru izobraževanja v lastnem interesu delavcu 
zavod izobraževanje omogoči v skladu s svojimi mo-

žnostmi. Ta določba je opredeljena v zadnjem odstavku 
49. člena omenjene kolektivne pogodbe in jo je treba 
razumeti tako, da se delavec in zavod lahko dogovori-
ta, da bo zavod delavcu priznal le določene pravice v 
zvezi z izobraževanjem, ki si opredeljene v 48. in 49. 
členu, bodisi da mu plača šolnino, bodisi mu omogoči 
plačano odsotnost, ko opravlja izpite, ali mu omogoči 
plačano odsotnost z dela za pripravo na izpit, diplomo 
itd. Pravice med delavcem in zavodom se določijo s 
pogodbo, kadar gre za daljše izobraževanje, za krajše 
izobraževanje pa z dogovorom oz. sklepom. 

 Pri tem je treba upoštevati, da delavcu v primeru izo-
braževanja pripada nadomestilo plače za toliko ur in 
toliko dni, kolikor znaša njegova delovna obveznost na 
dan, ko zaradi opravičene odsotnosti ne dela. Odbor za 
razlago KP za dejavnost zdravstva in socialnega var-
stva pa je sprejel tudi stališče, da delavca brez soglas-
ja ni mogoče napotiti na izobraževanje tiste dneve, ko 
nima delovne obveznosti oz. ne dela. Če pa je takšna 
napotitev zaradi organizacije izobraževanja nujna, je 
treba delavcu zagotoviti pravico do 40-urnega delov-
nega tedna s prerazporeditvijo delovne obveznosti. 
Prav tako je sprejel naslednje stališče: če gre za krajša 
izobraževanja (seminarji), je Odbor mnenja, da delav-
cu praviloma pripada na sicer prosto soboto le povra-
čilo stroškov iz 49. člena. Če pa je delavec poslan na 
usposabljanje za delo, ki traja daljši čas, Odbor meni, 
da se takšno izobraževanje lahko šteje kot delo tudi v 
primeru, ko poteka v času, ko delavec sicer ne bi delal. 
Vsekakor pa je treba te pravice in obveznosti natančno 
določiti v pogodbi o izobraževanju oz. sklepu, s katerim 
se delavca napoti na tako izobraževanje. 
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 Opozoriti je treba še na določbo 173. čl. Zakona o 
delovnih razmerjih, po katerem ima delavec, ki se iz-
obražuje, izpopolnjuje ali usposablja v lastnem inte-
resu, pravico do odsotnosti z dela zaradi priprave oz. 
opravljanja izpitov. Če s KP oz. pogodbo o zaposlitvi 
ali posebno pogodbo o izobraževanju ta pravica ni po-
drobneje določena, ima delavec pravico do odsotnosti 
z dela ob dnevih, ko prvič opravlja izpite. V tem primeru 
ima pravico do plačane odsotnosti z dela za ta dan. 

2. Pravna služba pogosto obravnava vprašanja določitve 
plače ob razporeditvi delavca na novo delovno mesto v 
višji tarifni skupini.

 Ob premestitvi na drugo delovno mesto je potrebno 
upoštevati 1. odst. 19. člena ZSPJS, po katerem se 
javnega uslužbenca uvrsti v plačni razred, v katerega 
je uvrščeno delovno mesto, za katerega je sklenil de-

lovno razmerje, oziroma na katerega je bil premeščen. 
Če bi bil javni uslužbenec zaradi premestitve na delov-
no mesto v višjem tarifnem razredu uvrščen v nižji ali 
isti plačni razred, kot ga je dosegel z napredovanjem 
na delovnem mestu pred premestitvijo, se mu plačni 
razred na novem delovnem mestu določi tako, da se 
že doseženi plačni razred na delovnem mestu pred 
premestitvijo poveča za en plačni razred. Ne glede 
na to pa javnega uslužbenca ni možno uvrstiti v višji 
plačni razred, kot znaša najvišji plačni razred delovne-
ga mesta, na katerega je javni uslužbenec premeščen, 
in ki ga je možno doseči z napredovanjem. Ob tem je 
treba poudariti, da se delavcu zaradi prehoda iz nižje 
v višjo tarifno skupino napredovalno obdobje v skladu 
z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 
razrede prekine. Napredovalno obdobje se delavcu ne 
bi prekinilo samo v primeru, če bi po premestitvi ostal v 
isti ali nižji tarifni skupini.

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

Jezikovni.kotiček
Ah, ta začetnica …

Leto neusmiljeno hiti proti koncu in še preden se bomo do-
bro zavedli, bodo pred nami prazniki, z njimi pa običajna 
vsakoletna voščila in dobre želje. Tudi naslednja številka 
Monitorja bo polna novoletnih voščilnic, zato mislim, da ni 
odveč še enkrat ponoviti pravil o veliki in mali začetnici pri 
pisanju praznikov, saj se vedno znova srečujem z istimi na-
pakami. 
Pa je pravilo vendarle čisto enostavno: imena praznikov in 
spominskih dnevov se pišejo z malo začetnico (valenti-
novo, velika noč, dan samostojnosti in enotnosti …). Edina 
izjema so tista, ki so izpeljana iz svojilne oblike priimkov 
(Prešernov dan / Prešernov praznik).

Pa jih nekaj zapišimo:
novo leto, svečnica, kulturni praznik (vendar »Prešernov 
dan«), valentinovo, pust, dan žena, jožefovo, materinski 
dan, velika noč, binkošti, dan upora proti okupatorju, pra-
znik dela, vnebohod, dan državnosti, veliki šmaren, dan 
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, dan 
vrnitve Primorske k matični domovini, dan reformacije, dan 
spomina na mrtve (vsi sveti),  martinovo, dan Rudolfa Ma-
istra, miklavževo,  dan samostojnosti in enotnosti, božič, 
štefanovo, silvestrovo.
Do negotovosti verjetno najpogosteje prihaja, ker so mnogi 
prazniki izpeljani iz osebnih lastnih imen, predvsem imen 
svetnikov, te pa še urejevalnik besedil običajno podčrta. 

Če je v sestavljenem imenu praznika lastno ime, ga bomo 
seveda pisali z veliko. Tak primer je npr. »dan Rudolfa Ma-
istra« - začetnica imena praznika je mala (dan), osebno 
lastno ime pa je seveda pisano z veliko. Če bi se praznik 
imenoval »Maistrov dan«, bi ga pisali z veliko glede na zgo-
raj omenjeno izjemo. Če bi ga preimenovali v »maistrovo«, 
pa bi ga pisali z malo začetnico. 
Tako. V letošnji novoletni številki Monitorja ne bo nobenih 
pravopisnih napak pri voščilih, mar ne  ?

Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

ZAHVALA OBLIKOVALCA REVIJE MONITOR

Zaradi poškodbe očesa (prere-
zana roženica)  sem v mesecu 
avgustu bil sprejet na očesni od-
delek v Splošni bolnišnici Celje. 
Ob tej priložnosti bil se rad za-
hvalil vsem zdravnikom in me-
dicinskim sestram na očesnem 

oddelku za skrb in nego, posebej pa dr. Podgorškovi, 
ki je opravila operativni poseg na desnem očesu.
Še enkrat hvala vsem, ki ste mi omogočili, da lahko še 
naprej opravljam svoje delo. 

A. Vedenik
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DROBTINICE

Bolnišnične.igre.na.Otočcu

V času od 10. do 11. septembra 2010 so potekale na Oto-
čcu 5. bolnišnične igre, na katerih je sodelovalo rekor-

dnih 21 ekip iz celotne Slovenije. 
Prav tako je na teh igrah že peto leto zapored v kar lepi 
zasedbi nastopila tudi ekipa naše bolnišnice. 

Moško ekipo so sestavljali naslednji tekmovalci: Matej Ve-
lenšek, Franc Furman, Željko Tešič, Matjaž Štinek, Ivan 
Drobež, Ivan Hribernik, Matjaž Hribernik, Robert Iršič, Jure 
Jančič, Damjan Kladnik, Boris Kvac, Mirko Zapušek, Toni 
Veber, Gorazd Steble, Anže Gladek, Luka Jenšterle, Davor 
Brezinščak, Leon Ostrožnik, Marko Vrhovec, Uroš Stropnik 
in direktor Marjan Ferjanc.
Žensko ekipo pa so sestavljale: Breda Golež, Mihaela Ci-
zerl, Danica Skamen, Lea Ivakič, Tjaša Potočnik, Bernarda 
Šibal, Jasna Eržen, Maja Friedrich, Sonja Romih, Nataša 
Bratina, Alenka Marcen, Mija Lipar, Tatjana Mančič in Re-
nata Čoh.
Dobre volje in zelo razpoloženi smo na pot krenili z avtobu-
som v petek ob 6. uri. Po krajšem postanku, malici in kavici 
v Krškem smo prispeli na Otočec. 

Tam smo najprej odložili prtljago v hotelu Šport, kjer smo 
bili nastanjeni, nakar smo hitro odšli na prizorišče iger, kjer 
je bila najprej svečana otvoritev, nato pa so sledila tekmo-
vanja. Urnik tekmovanj je bil prvi dan zelo natrpan, tako da 
je odšla vsaka ekipa na svoje prizorišče, kjer so potekala 
tekmovanja. Ekipe so bile oblikovane že prej.

Čeprav nam je v petek dopoldne malce ponagajalo vreme, 
nas to ni odvrnilo od dobrega razpoloženja in tako smo sku-
paj pričakali v popoldanskem času tudi sonce.

Naša ekipa se je na igrah odlično odrezala, saj smo osvojili 
skupno 6. mesto od 21 ekip. Od ekipnih rezultatov bi omenil 
lep uspeh v nogometu, saj smo v zelo močni konkurenci za-
sedli 3. mesto. Imeli smo malce smole, saj smo v polfinalu 
izgubili s kasnejšim zmagovalcem šele po streljanju kazen-
skih strelov, tako da smo tekmovanje končali pravzaprav 
brez poraza z odlično gol razliko 18:1. 

Tudi v ostalih panogah je bila konkurenca zelo močna, mi 
pa smo osvojili še 3. mesto v odbojki za moške, 3. mesto 
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igrah, saj smo se zares trudili po svojih najboljših močeh.
Moram povedati, da je bila konkurenca na letošnjih bolni-
šničnih igrah zelo močna, saj je bilo prijavljenih največ ekip 
do sedaj in posamezne ekipe so na igre pripeljale tudi zares 
dobre športnike. Tudi organizacija iger je bila na visoki rav-
ni, glede na to, da je bilo potrebno v dobrem dnevu izpeljati 
večino tekmovanj.
Z vsemi uspehi, ki smo jih dosegli, smo uspešno promovirali 
našo bolnišnico in dokazali, da premore Splošna bolnišnica 
Celje tudi dobre športnike. 
Posebna zahvala velja našemu direktorju, ki je bil vseskozi 
od začetka pa do konca iger z nami kot ekipo, nas vzpod-
bujal pri vseh igrah in tudi tekmoval ter pripomogel k dobri 
skupni uvrstitvi.

Upam in želim, da se naslednje leto udeležimo iger še v 
močnejši zasedbi, in da osvojimo v skupnem seštevku še 
boljše mesto.

Matej Velenšek, dipl. upr. org.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

v družabnih igrah, 4. mesto v košarki, 4. mesto v balinanju 
– ženska ekipa. Tudi moška ekipa v balinanju se je dobro 
odrezala in osvojila 5. mesto.

Od posameznih rezultatov pa bi omenil odličen uspeh v na-
miznem tenisu, saj je Bernarda Šibal osvojila 4. mesto in za 
las zgrešila kolajno. V posamezni konkurenci, tako moški 
kot ženski, smo imeli še nekaj zavidanja vrednih rezultatov, 
ki so pripomogli k skupni dobri uvrstitvi, za kar smo zaslužni 
vsi, ki smo nastopali.

Prvi dan tekmovanj se je zaključil v poznih popoldanskih 
urah, nakar je sledilo družabno srečanje z večerjo, kjer smo 
si med seboj izmenjali izkušnje ter se poveselili ob zvokih 
glasbe skupine Victory. Tudi na družabnem srečanju smo 
se izkazali, saj smo prizorišče zapustili med zadnjimi.
Rad bi pohvalil prav vse tekmovalce, ki smo nastopili na teh 
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LEGO.kocke.za.male.bolnike

Ob takšnih in drugačnih igračah, 
s katerimi je zasičeno današnje 

tržišče, Lego kocke vrsto generacij 
ostajajo tradicionalno dobra igrača, ki 
spodbuja otroško ustvarjalnost in domi-
šljijo. Z njimi se igrajo majhni in malo 
večji otroci, izziv v kupu gradnikov pa 
najdejo tudi tisti, ki mladost merijo s 
srčnimi leti. 

Nekaj takšnih zanesenjakov, ki ob 
koncu otroške dobe Lego kock ni po-
spravilo na podstrešje ali v klet, je pred 
dvema letoma ustanovilo Klub kocke z 
enim in edinim ciljem, da na enem me-
stu združi vse ljubitelje LEGO kock.

V dveh letih delovanja jim je uspel že 
marsikateri podvig, od organizacije 
prve LEGO delavnice v Sloveniji do 
KockeFesta, razstave kreacij iz kock, ki 
se zgodi dvakrat letno. Svoji dejavnosti 
pa so dodali tudi dobrodelno noto. 

Letos so skozi svojo dobrodelno akcijo 
zbirali sredstva in LEGO DUPLO sete 
za Zavod za usposabljanje invalidne 
mladine iz Kamnika, Zvezo društev sle-
pih in slabovidnih Slovenije in za naš 

Gremo.na.Celjsko.–.tretjič!

Smo se prejšnje leto šalili, ko nam je 
že v drugo uspel pohod zaposlenih 

v finančno-ekonomskem sektorju naše 
bolnišnice, da mu oznaka »tradicional-
ni« že prav pristoji. Tako nas je letošnje 
navdušenje, da smo se uspeli zbrati 
tudi tretjič, držalo vso pot do Celjske 
koče. Pa tudi kasneje na terasi, ko smo 
ob obari in zavitku že začeli načrtova-
ti dodatne aktivnosti, ki bi naš kolektiv 
še kdaj povezale tudi zunaj delovnega 
časa. Narava je bila čudovita, sonce 
toplo in glave močno prezračene, tako, 
da nam domislic ni zmanjkalo. Ni vrag, 
da nam kakšen piknik ne uide. Če 
bomo res pogrnili na celi črti, pa nam 
vsaj »Gremo na Celjsko – četrtič« ne 
uide.

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

Otroški oddelek. Konec septembra so 
se tako naši otroci, pa tudi tisti, ki v bol-
nišnici skrbijo zanje, razveselili igrač, ki 
jim bodo krajšale bivanje pri nas.

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
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Kulinarični.kotiček. . . . Vir:.internet

Ocvirkove pogačice

Sestavine: 
za kvašeno testo:
500 g moke
2 rumenjaka
malo mleka
10 g kvasa
sol, beli poper v zrnju

za nadev:
100 g moke, 200 g mletih ocvirkov, 70 g masla

drugo:
20 g masla, 2 rumenjaka

Priprava: 
Ugnetemo kvašeno testo in ga pokritega pustimo na 
toplem, da vzhaja na dvojno količino. V skledi na hitro 
premešamo moko, mlete ocvirke in zmehčano maslo. 
Vzhajano kvašeno testo na pomokani površini razvalja-
mo, premažemo z ocvirkovo mešanico in začnemo z zla-
ganjem. Desno stran prepognemo do sredine, levo stran 
prav tako prepognemo do sredine. Nato spodnjo stran 
prepognemo do sredine, nazadnje pa še zgornjo do sre-
dine. Testo pokrijemo in pustimo vzhajati 15 minut. Nato 
testo znova razvaljamo, še enkrat zložimo po opisanem 
postopku ter pustimo vzhajati 15 minut. Postopek pono-
vimo najmanj trikrat, velja pa, da so pogačice z vsako po-
novitvijo boljše. Testo nazadnje razvaljamo na približno 2 
centimetra debelo, z modelčkom izrežemo majhne okro-
gle pogačice, jih zlagamo na z maslom namazan pekač 
ter premažemo z rumenjakom. V pečici, segreti na 180 
stopinj C, se pogačice pečejo približno 20 minut.

P.r.i.p.r.a.v.e...n.a....m.a.r.t.i.n.o.v.o

Mlačne račje prsi na rukoli

Sestavine: 
približno 460 g račjega 
prsnega fileja, 120 g rukole
250 g paradižnika češnjevca
40 g parmezana
sol
poprova mešanica
1 strok česna

solatni preliv:
4 žice ekstra deviškega olivnega olja
3 žlice balzamičnega kisa
sol
beli poper v zrnu

Priprava: 
Račji file oprhamo in obrišemo, kožo rombasto zareže-
mo, meso pa začinimo s soljo in sveže mletim poprom. 
Ponev brez maščobe segrejemo, nato pa vanjo s kožo 
navzdol položimo začinjen račji file. Pečemo ga 15 minut, 
obrnemo in pečemo še 5 minut. Pečenega zavijemo v alu 
folijo, kjer naj počiva 10 minut. Česen olupimo, rukolo oči-
stimo, operemo in dobro odcedimo, češnjevce operemo 
in narežemo na četrtine. V skodelici gladko razmešamo 
kis, žlico izcejene račje maščobe, sveže mleti beli poper 
in sol, pretlačimo česen in med mešanjem postopoma 
prilijemo še olivno olje. Rukolo in paradižnik razdelimo 
na krožnike, pokapljamo s solatnim prelivom in potrese-
mo z nastrganimi parmezanovimi lističi. Solato obložimo 
s tankimi rezinami pečenega račjega fileja in pokapamo 
z omako, ki se je natekla v alu folijo. Ponudimo s svežim 
belim kruhom.

ŠALA

Možnosti
Slovenska tovarna čevljev je v Afriko, precej neraziskano 
tržišče za prodajo čevljev, poslala dva zastopnika, da bi 
ugotovila, kakšne so možnosti za prodajo na tem oddalje-
nem tržišču. Oba zastopnika sta si razdelila potencialno 
tržišče, po mesecu dni pa sta v tovarno poslala poročili.
Prvi je sporočil: »Možnosti za izvoz in prodajo čevljev v 
Afriki so skoraj nične, saj skoraj vsi hodijo bosi!«
Drugi je sporočil: »Možnosti za prodajo so enkratne, saj tu 
vsi hodijo bosi!«

Pregovor

»Če človek pije malo, je dober kot ovca;
če popije malo več, postane hraber kot lev;
če prekorači mero, je okruten kot tiger; 
če pa mu pijača postane strast, je podoben svinji, 
ki se valja po blatu;
nazadnje napravi iz sebe še opico.«

Hebrejski pregovor 
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Čebulni žepki

Sestavine: 
1 zamrznjeno listnato testo
2 čebuli, 50 g gavde
2 žlici smetane za kuhanje
2 dl suhega belega vina
sol, črni poper v zrnu
1 strok česna, 1 rumenjak

Priprava: 
listnato testo odmrznemo. Čebulo in česen olupimo in 
drobno sesekljamo, sir drobno naribamo. V kozici prista-
vimo in segrejemo vino, ko je vroče, mu dodamo sese-
kljano čebulo, česen in smetano. Zavremo, nato pa pri 
srednje visoki temperaturi pokrito dušimo toliko časa, da 
tekočina povsem povre. Dušeno čebulo odstavimo, ji ne-
mudoma primešamo nariban sir, sol in sveže mlet poper. 
Odtajano listnato testo na pomokani površini razvaljamo, 
narežemo na kvadratke, na sredo kvadratkov naložimo 
nadev, robove pa namažemo z rumenjakom. Testo nato 
prepognemo v trikotnike, robove čvrsto stisnemo. Žepke 
zložimo na pekač, obložen s peki papirjem, jih premaže-
mo z ostankom rumenjaka ter jih 10 do 15 minut pečemo 
v pečici, segreti na 180 stopinj C

Kostanjev zavitek s smetano

Sestavine: 
za vlečeno testo: 
250 g moke
1 rumenjak
1 žlica olja
ščepec sladkorja, ščepec soli

za kostanjev nadev:
300 g pretlačenega kostanja
100 g svetlih rozin
2 žlici limoninega soka
100 g sladkorja
100 g masla
3 dl kisle smetane
80 g mletih mandljev
4 jajca

drugo:
50 g masla
2 žlici drobtin
sladkor v prahu
2 dl sladke smetane

Priprava: 
Ugnetemo gladko testo, ga oblikujemo v hlebček, ki ga 
položimo na pomokano delovno površino, premažemo 
z oljem in pustimo počivati 30 minut. Rozine očistimo, 
temeljito operemo in pokapljamo z limoninim sokom. Ku-
han kostanj odcedimo, olupimo in pretlačimo. V ponvici 
spenimo maslo, na katerem svetlo prepražimo drobtine. 
V posodi penasto umešamo zmehčano maslo, rumenja-
ke in sladkor, dodamo rozine, pretlačen kostanj, mlete 
mandlje in kislo smetano ter gladko premešamo. Beljake 
stepemo v čvrst sneg in ga nežno vmešamo v kostanjev 
nadev. Testo razvlečemo, okrajke porežemo, potresemo 
s prepraženimi drobtinami, namažemo z nadevom, zvije-
mo in položimo v namaščen pekač. Za 25 minut ga poti-
snemo v pečico, segreto na 175 stopinj C. Na pol pečen 
zavitek prelijemo s sladko smetano in pečemo še toliko 
časa, da se zlato rumeno zapeče. Pečenega potresemo 
s sladkorjem v prahu, narežemo in ponudimo še toplega.   

ŠALA

Računalniška molitev
Računalnik naš, ki si v mreži, posvečen bodi tvoj zaslon, 
naj pridejo k nam tvoji podatki. Zgodi se tvoja volja, ka-
kor na trdem disku, tako tudi na tiskalniku. Daj nam danes 
naše liste in odpusti nam naše napake, kakor tudi mi odpu-
ščamo tvoje zaradi slabih programov. Ne pusti nas dolgo 
čakati in obvaruj nas vsakega virusa, kajti tvoja je moč, 
tvoja je firma in tvoj je procesor na vekomaj!

Mafini z olivami in ovčjim sirom

Sestavine: 
250 g moke, 200 g ovčjega sira
300 g jogurta, 0,8 dl olivnega olja
70 g razkoščičenih črnih oliv
1 jajce, 2 in ½ žličke pecilnega praška
½ žličke sode bikarbone, sol, črni poper v zrnju
1 vejica rožmarina

Priprava: 
150 g ovčjega sira razrežemo na 12 približno enako ve-
likih kock, preostali sir pa v skledi zmečkamo z vilicami. 
Razkoščičene črne olive narežemo na rezinice. Lističe 
rožmarina osmukamo in drobno sesekljamo. Posebej 
razžvrkljamo jajce in mu primešamo olivno olje in jo-
gurt. V skledo presejemo moko, pecilni prašek in sodo 
bikarbono. Nato ji primešamo olive, žlico sesekljanega 
rožmarina, ščepec soli in sveže mletega popra. Prilijemo 
jajčno mešanico in na hitro premešamo, da se suhe se-
stavine navlažijo. S polovico testa napolnimo papirnate 
modelčke za mafine, nato v vsakega položimo kocko sira 
ter pokrijemo s preostalim testom. Mafine nato potrese-
mo z zdrobljenim sirom, vendar naj vse skupaj ne sega 
čez tri četrtine vdolbinic. Mafine pečemo 25 do 30 minut 
v pečici, ogreti na 180 stopinj C. Pečene mafine lahko 
ponudimo.
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28..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 direk-
torja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, v kateri ste zaposleni. Pri 
žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 5. novembra 2010. Kupon za dvig 
nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 27. nagradne križanke v julijskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 259 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: KOORDINATOR PRIMERA.
Izžrebani nagrajenec je gospod David Toman iz Urgentnega centra (mavčarna). Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolni-
šnični slaščičarni naročil in prevzel nagrado, mu bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.
        Uredniški odbor
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Izpolnite vprašalnik. Dobite ga pri svojem družinskem zdravniku 
ali na www.midva.com, kjer najdete tudi podrobnejše informacije 
o motnji erekcije.

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

Vprašalnik za oceno erektilne funkcije 
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