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Uvodnik

Božično-novoletni čas je pred
nami. Simbolizira čas miru in
pričakovanj. Vendar nas tokrat
navdaja z mešanimi občutki, saj
ne moremo mimo trenda dogodkov zadnjih mesecev, ki kažejo
obrise delovanja širše družbe
v prihodnjem letu. Evrska kriza
se nas bo dotaknila globlje, kot
bi želeli to napovedovati. Del te
refleksije se bo odrazil tudi na
zdravstvenem področju.
Iztekajoče leto se po svojih značilnostih delovanja bolnišnice ni bistveno razlikovalo od predhodnih. Neurejene pogodbene razmere z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) se vlečejo prav do meseca decembra, kajti vsebine zmanjševanja
in prestrukturiranje programov zaradi sprejetih Aneksov 2 in 3 se v nejasnih
političnih razmerah razčiščujejo vse drugo polletje, rezultati pa bodo znani
šele januarja 2012, ko bo čas za končni obračun. To nas ovira pri načrtovanju delovnih programov in ponovno se bo zgodilo, da bodo nekateri
programi ostali neplačani, drugih pa ne bomo zmogli realizirati.
Kakorkoli, v celoti bo večina načrtovanega programa vendarle dosežena
in presežena. Pomembna je tudi ugotovitev, da dosegamo dobre rezultate
pri skrajševanju nedopustnih čakalnih dob za naše paciente. Pri storitvah
magnetne resonance, UZ dojk, na kardiologiji, nevrologiji ter pri operacijah hrbtenice so čakalne dobe že v zakonsko dovoljenih okvirih. Kljub tem
dosežkom na področju obsega dela pa smo za finančni rezultat še v skrbeh, kajti neprestano zmanjševanje sredstev s strani ZZZS ogroža finančno
stabilnost bolnišnice. Nejasna pravila obračunov ter slabo definirane spremembe s strani ZZZS nas postavljajo v podrejen partnerski položaj, hkrati
pa je težko doseči pravno varstvo.
Na področju investicij smo sprožili investicijo v energetsko sanacijo bolnišnice, v teku pa so tudi projekti, povezani z bolnišnično novogradnjo. Leto
2012 bo pokazalo, s kakšno intenziteto se bodo te investicije realizirale.
Odvisno bo od finančnih načrtov nove vlade in njene opredelitve, kakšno
raven zdravstvenega varstva si lahko privoščimo.
V vodstvu bolnišnice se v prihodnjem letu zavedamo velikih izzivov. Skupaj
z zaposlenimi bomo iskali rešitve za nadaljnji razvoj bolnišnice, za njeno
finančno stabilnost in uresničevanja poslanstva, ki ga naši prebivalci pričakujejo od nas. Če so naši predhodniki zmogli marsikaj doseči v mnogo
težjih okoliščinah, bomo tudi mi. Zato bomo še bolj razvijali vrednote medsebojnega spoštovanja, zaupanja in sodelovanja.
Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Naj vam adventni čas prinese miru, moči za novo upanje, da boste našli
čas za svoje najbližje in skupaj z njimi pogumno stopili v novo leto. Naj bo
srečno in uspešno.
Direktor
mag. Marjan Ferjanc
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TO JE SBC

5. slovenski urološki kongres
z mednarodno udeležbo in
ISC simpozij
LAŠKO, 17.- 19. NOVEMBER 2011

S

lovenski urološki kongres je organiziran vsako tretje
leto pod okriljem Združenja urologov Slovenije. Organizacijo in izvedbo 5. kongresa in ICS simpozija smo prevzeli
celjski urologi.
Veseli smo bili dobre udeležbe, in sicer preko 100 zdravnikov, večinoma urologov, in 60 medicinskih sester z uroloških oddelkov. Predavatelji in udeleženci so prišli iz 13
držav. Poleg Slovenije so bili udeleženci še iz ZDA, Švedske, Hrvaške, Argentine, Nemčije, Španije, Avstrije, Grčije,
Češke, Poljske, BiH in Egipta.

Kongres je odprl častni pokrovitelj, predsednik RS dr. Danilo Türk. Izpostavil je poročilo OZN, iz katerega je razvidno,
da je Slovenija na 21. mestu v svetu po stopnji človeškega
razvoja. Med drugim je omenil problem množičnosti obolevanja za rakom prostate, ki je bolj razširjen, kot je to v
javnosti znano. Po mnenju predsednika je treba storiti nekaj
več, da bi ta problem v javnosti bolj razumeli.

Pokrovitelj in slavnostni govornik dr. Danilo Türk
Kongres je imel dobro udeležbo

Udeleženci v dvorani

Poudarek kongresa je bil na minimalno invazivnem zdravljenju v urologiji, s prikazom novih tehnoloških možnosti in
dosežkov. V luči te tematike se je kongres tudi začel. Prvič v
Sloveniji smo izvedli prenos robotsko asistirane operacije iz
naše urološke operacijske dvorane v predavalnico Kongresnega centra v Laškem. Prenašali smo robotsko asistirano
radikalno prostatektomijo, ki jo je za konzolo robota opravil
dr. Schraml iz Češke, ob asistenci dr. Jagodiča in sestre
Marjance. Dogajanje v operacijski dvorani je v kongresni
dvorani Thermane Laško interaktivno in smelo povezoval
dr. Nado Vodopija. Prvi dan smo končali s petimi predavanji
satelitskega simpozija pod okriljem farmacevtskih podjetij.
Drugi dan dopoldan je bilo na vrsti 10 plenarnih predavanj
s poudarkom na minimalno invazivnem zdravljenju raka
prostate. Prof. Wiklund je odlično predstavil prednosti ro-
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botske prostatektomije, prof. Janetschek pa laparoskopske
prostatektomije. Sledile so še zanimive predstavitve novitet
na področju uporabe laserjev v urologiji. Popoldan je bilo
predstavljenih 20 predavanj domačih predavateljev, ki so
povzeli rezultate dela v okviru posameznih uroloških oddelkov v Sloveniji.

Nado Vodopija

farmacevtskih podjetij, ki se jim tudi zahvaljujemo za pomoč
pri izvedbi kongresa.
Izdali smo zbornik, ki povzema vsa predstavljena predavanja.
Posebna zahvala gre Thermani Laško, ki je poskrbela za
odlično izvedbo in kulinarični del. Vsekakor je prijetno presenetila številne udeležence kongresa.

Priprave na prenos operacije iz urološke operacijske dvorane v
Laško

Tretji dan se je
zaključil z ICS
simpozijem
pod okriljem
International
continence
society. Vodil
ga je priznani slovenski
profesor Ervin
Kocjančič, ki
deluje v Chicagu, ZDA.
Izzval je številne zanimive
razprave
s
področja ženske in moške
inkontinence.
Na kongresu
je sodelovalo
22 razstavljavcev iz različnih
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Prof. Peter Wiklund iz klinike Karolinska, Švedska

Priznani tuji predavatelji, številni urologi iz več držav in drugi
gostje so pripomogli k uspešni in kakovostni izvedbi 5. slovenskega urološkega kongresa in ICS simpozija. Urološki
oddelek naše bolnišnice pa je prejel več pohval za uspešno
organizacijo kongresa.

Miha Pukl, dr. med.,
specializant urologije,
Urološki oddelek
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5. SLOVENSKI UROLOŠKI KONGRES
IN 10. SIMPOZIJ UROLOŠKE
ZDRAVSTVENE NEGE

V

ki so bile predstavljene s strani ostalih kolegic s področja
zdravstvene nege, saj kot je bilo povedano, medicinske
sestre nismo samo nosilke zdravstvene nege, temveč tudi
terapevtke, koordinatorke, edukatorke, zagovornice in
osebe, ki so bolniku v oporo in pomoč.

Laškem sta od 17. do 19. 11. 2011 potekala 5. slovenski urološki kongres z mednarodno udeležbo in
10. simpozij urološke zdravstvene nege. Organizatorji teh
dveh, za nas zelo pomembnih dogodkov, so bili Združenje urologov Slovenije, Društvo medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Celje ter urološki oddelek naše
bolnišnice.
Kongres se
je začel 17.
11., ko se je
zdravniški del
predstavil z
mednarodno
udeležbo in si
izmenjal izkušnje in novosti s svojega
področja. Naslednji dan pa
se je odvijal
tudi simpozij
Sandi Poteko
urološke zdravstvene nege, ki je potekal v štirih sklopih. Poudarek je bil
na zdravstveni negi bolnika z minimalno invazivnim zdravljenjem v urologiji, predvsem v smislu robotsko asistirane radikalne prostatektomije in laparoskopske operacije
prostate, predstavljen pa je bil tudi pregled teh minimalno
invazivnih operativnih posegov na področju urologije v
Sloveniji. Seveda so bile zanimive tudi vse ostale teme,

UTIRAJMO POTI OD
ČLOVEKA DO ČLOVEKA:
V OBE SMERI NAJ POTUJEJO PLEMENITE MISLI IN
ISKRENI NAMENI…
K VSEM VAM, KI SE SREČUJEMO,
SODELUJEMO IN SE TRUDIMO ZA ZDRAVJE IN
ZADOVOLJSTVO MALIH BOLNIKOV.
SREČNO IN VSE DOBRO VAM ŽELI
KOLEKTIV OTROŠKEGA
ODDELKA KIRURŠKIH STROK

Marjanca Knafeljc, Marjana Oman, Majda Zanoškar

Poučno je bilo predavanje našega urologa, Sandija Poteka, dr. med., in naše inštrumentarke, Marjance Knafelc,
ki sta nam nazorno prikazala, kako poteka robotsko asistirana radikalna prostatektomija in celostna obravnava
bolnika pri tej operaciji. Dan se je zaključil s slavnostno
večerjo in prijetnim skupnim druženjem. Z mednarodnim
simpozijem o urinski inkontinenci, ki je potekal pod pokroviteljstvom ICS, pa se je v soboto, 19. 11., zaključil 5.
slovenski urološki kongres.
To strokovno srečanje je bilo za nas izrednega pomena,
saj smo kot organizatorji čutili posebno odgovornost pri
izvedbi kongresa in simpozija. Predstavljenih je bilo veliko novosti, tudi s področja zdravstvene nege, kjer smo
skušali prenesti svoje dragoceno znanje in izkušnje, kar je
zelo pomembno za razvoj naše stroke.
Jelena Bavčar, dipl. m. s.
Urološki oddelek

Vsi smo potniki, ki v sebi nosimo zmožnost ustvarjati novo – več in bolje.
Naj vam bo v prihajajočem letu pot tlakovana z več in boljšim.
Naj vas soj prazničnih luči spominja na vse lepe trenutke, ujete v
preteklosti in naj vam pomaga najti tisto, kar si v bodoče želite.
Zaprimo oči, objemimo ta trenutek, naj naše želje odplujejo na konec sveta.
Bodite nekje in ujemite eno zase.
Kolektiv Otroškega oddelka
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Plakete Splošne bolnišnice Celje
trem dolgoletnim predstojnikom

L

etos so se upokojili trije dolgoletni predstojniki, prim. Jože Avžner, prim. mag.
Frančiška Škrabl Močnik in prim. Vilibald
Vengust, ki so bili dolga leta tvorni načrtovalci razvoja medicinske stroke, vsak na
svojem specialističnem področju, prim.
Vengust in prim. mag. Škrabl Močnik pa kot
strokovna direktorja tudi na ravni celotne
bolnišnice.
V zahvalo in priznanje njihovemu delu jim
je direktor bolnišnice, mag. Marjan Ferjanc,
na celodnevnem sestanku predstojnikov in
glavnih medicinskih sester podelil plaketo
Splošne bolnišnice Celje.

Asist. Franci Vindišar, prim. Vilibald Vengust, prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, prim. Jože Avžner, mag. Marjan Ferjanc

Otroški oddelek tudi javno
prejel Unicefov certifikat
V

začetku novembra je naš otroški oddelek tudi javno
prejel Unicefov certifikat Dojenju prijazna zdravstvena ustanova, o katerem smo v Monitorju že pisali. Otroški
oddelek je z njim postal prvi otroški oddelek v Sloveniji s
tem nazivom, Splošna bolnišnica Celje pa prva bolnišnica

v Sloveniji, ki se lahko pohvali z obema Unicefovima certifikatoma, je ob predaji certifikata povedal dr. Borut Bratanič,
predsednik Unicefovega slovenskega nacionalnega odbora
za spodbujanje dojenja. Certifikat se podeljuje za dobo treh
let, nato pa ga je treba obnoviti.

Predajo certifikata so popestrili gojenci Srednje glasbene šole Celje

Ob predaji certifikata

Nova člana Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje

V

lada Republike Slovenije je na 150. redni seji, dne 14. 9. 2011, imenovala dva nova predstavnika ustanovitelja
v Svetu zavoda naše bolnišnice. Do poteka štiriletnega mandata Sveta zavoda je za člana imenovala mag.
Romano Reja in Radeta Iljaža. Hkrati je dolžnosti predstavnikov ustanovitelja v Svetu zavoda razrešila Janjo Romih
in Draga Perkiča.
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Naj Celjan
2011 je
Branko
Šibanc
S

pet nas je razveselila vesela novica: „Naš“ Branko Šibanc je postal
Naj Celjan 2011!
Po mnenju Celjank in Celjanov smo ga
izbrali izmed desetih kandidatov, ker
menimo, da je v iztekajočem letu za
Celje naredil največ in znal prisluhniti
širšemu družbenemu dogajanju.
Poleg že dveh zaporednih naslovov

POP-ov zdravnik leta je to le še en Čestitamo!
dokaz, kako ga cenimo in kako je priljubljen, ne le v naši bolnišnici, temveč
Ponosni sodelavci Oddelka za
tudi zunaj nje.
infekcijske bolezni in vročinska stanja

ABC POSLOVANJA SBC

Investicijska dejavnost v Splošni
bolnišnici Celje 2011–2012
O

b iztekajočem se letu smo lahko v bolnišnici, kljub krizi,
relativno zadovoljni z naložbeno politiko in uravnoteženim poslovanjem, kar je pogoj za investicije.
Med večje infrastrukturne projekte, ki so v teku, spada
energetska sanacija stavbe, v kateri sta oddelka pediatrije
in patologije. Ko smo konec septembra podpisovali pogodbo z izvajalci obnovitvenih del, sta nas prevevala tesnoba

Polaganje nove kritine

Obnova oken in fasade

in vprašanje, kako bomo izpeljali zamenjavo kritine skozi
morebitno deževno jesensko obdobje. K sreči smo objekt
vsaj z zunanje strani zaključili brez večjih težav. Zamenjali
smo 340 oken, (delno tudi na objektu »Gizela«), dodatnega
izolacijskega fasadnega ovoja je 2300 m2 in na novo pokritih strešnih površin je 2150 m2. V novem delu bolnišnice se končuje zamenjava šestih klimatov, do aprila pa bo
končana celovita obnova oddelka za patologijo in citologijo.
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Vrednost celotne investicije je 2,4 mio €, od tega je 0,9 mio
€ iz evropskih sredstev.

Del »T« objekta z novo fasado

Za medicinske aparate in opremo za zdravstveno nego
smo letos namenili preko 2 mio € lastnih sredstev in donacij
(od celotnih 3,5 mio € amortizacijskih sredstev). Med večje
nakupe spadajo: ultrazvočni aparati za potrebe ginekološkega, urgentnega in otroškega oddelka (cca 300.000 €),
rentgenski C-loki za skupne potrebe kirurgije (350.000 €),
dializni aparati (cca 190.000 €), centrifuga za epruvete za
transfuzijski odd. (cca 97.000 €), laparaskopski stolp (cca
90.000 €), bolniške postelje (90.000 €), ehohard aparat za
kardiološki odd. (cca 87.000 €), OCT aparat za očesni odd.
(87.000 €), operacijski mikroskop za ORL odd. (cca 80.000
€), ….
Pri načrtovanju novega dela bolnišnice, t.i. nadomestne
novogradnje z urgentnim centrom, smo v fazi plačila komunalnega prispevka (345.000 €). Po plačilu le-tega s strani
MZ-ja bo izdano gradbeno dovoljenje. V sodelovanju z našimi predstojniki že poteka tudi izdelava izvedbenih načrtov,
ki bodo končani do poletja. Če bo MZ zagotovilo sredstva,
bomo objavili razpise za fizično izvedbo projekta jeseni naslednje leto. V okviru pripravljalnih del za novogradnjo smo
ponovno objavili razpise, in sicer za izgradnjo »septičnih«
operacijskih dvoran z opremo, obnovo urološke operacijske
dvorane, ureditev zaklonišč in posodobitev dela centralne
sterilizacije. V pripravi so še razpisi za nakup novega rezervnega »diesel« agregata, obnovo transformatorske postaje ter strežniškega (računalniškega) centra. Predvidena
vrednost naložb v pripravljalna dela je cca 5 mio €, končane
pa naj bi bile do jeseni prihodnjega leta.

Urejanje začasnih prostorov za Oddelek za patologijo in citologijo

Drugega dela energetske sanacije nam žal ni uspelo izvesti
zaradi pritožb ponudnikov na javni razpis. Nameravali smo
zamenjati dva trideset let stara kotla, urediti energetske
podpostaje v vsej bolnišnici in vgraditi postroj za soproizvodnjo električne energije in toplote. Kljub vsemu pričakujemo
nadaljevanje projekta in realizacijo do konca prihodnjega
leta. Naložba je ocenjena na cca 4 mio € s polovičnim financiranjem EU.
Sprejemna kopalnica prej …

Montaža novih klimatov
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… in potem
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Na področju informatike in informacijske tehnologije je bilo
naložb za cca 360.000 €. Skoraj 120.000 € je bilo porabljenih za nabavo novih računalnikov in tiskalnikov, za centralno upravljanje delovnih postaj smo namenili cca 48.000 €,
izvedli smo sistem elektronskega planiranja in evidentiranja
delovnega časa uslužbencev, nadgradili program Birpis21,
uvedli smo tudi elektronski sistem naročanja iz nabavnega
skladišča …
Za ostale nemedicinske
infrastrukturne
investicije in investicijsko vzdrževanje je bilo
letos namenjenih cca 200.000
€. Uredili smo
nove površine
v kleti za namen medicinskih arhivov,
na novi lokaciji
smo pripravili
centralno kopalnico, uredili
smo prostore
za ambulante za maksilofacialno in oralno kirurgijo, travmatološke ambulante, povečali prostore za potrebe ambulante
za kirurgijo roke in plastiko, obnovili del kopalnic na pediatričnem oddelku, in nabavili nekaj nujne opreme za kuhinjo
in pralnico.

Seveda si želimo tudi v naslednjem letu veliko naložb, odvisne pa bodo vsekakor od kondicije tujega in našega gospodarstva. Potreb po nudenju visoko kakovostne medicinske
oskrbe pacientom je čedalje več, sredstva pa usihajo.
Bodimo optimisti.
Srečno in uspešno novo leto!

Začasni prostori Oddelka za patologijo in
citologijo

Oddelek za patologijo in citologijo se je za čas prenove preselil v pritlične prostore starega dela bolnišnice, v
nekdanje prostore Oddelka za medicinsko rehabilitacijo.
Dokler bo oddelek deloval v začasnih prostorih, ne bo
opravljal storitev hladilnice, prav tako na začasni lokaciji
ne bo sobe za slovo svojcev od pokojnika. Oddelek bo
na začasni lokaciji predvidoma do konca maja 2012.
Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. str.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje
ODDELKU ZA SPLOŠNO IN ABDOMINALNO KIRURGIJO

Naj vam leto 2012 prinese veliko lepih daril,
takšnih, ki jih boste z veseljem odvili,
še več pa takšnih,
ki jih boste v svoja srca in spomine skrili!
Za sodelovanje v letu 2011 se vam
zahvaljujemo sodelavci
Službe za obračun plač, Nabavne službe,
Finančne službe,
Računovodske službe in Službe za evropska sredstva!

Spoštovane kolegice, kolegi, iskrena hvala za vaše dobro opravljeno delo v iztekajočem se letu,
pravi timski duh in potrpežljivost
ob vseh naporih, predvsem pa za
profesionalen, človeški odnos do
bolnikov.
Vstopamo v novo leto 2012, v katerem vam želiva poti, posute s pravimi odločitvami, trezno glavo
za razmislek, ko je ta potreben in dobro intuicijo, saj tudi brez nje
ne gre.
ker pa je tudi sreča ali dobro naključje sestavni del uspeha, vam
želiva tudi nekaj sreče, a ne preobilo, drugače se človek razvadi.
Trdo delo, dobri prijatelji in močna volja pripeljejo na vsak cilj.
Skupaj zmoremo vse.
SREČNO!

SUZANA IN MARJETA

SREČE IN ZDRAVJA V NOVEM LETU ŽELIMO VSEM
ZAPOSLENIM V NAŠI BOLNIŠNICI
KOLEKTIV SPLOŠNE IN ABDOMINALNE KIRURGIJE
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Zmanjševanje finančnih
sredstev s strani ZZZS
SB

Celje je med letom 2011 ugotavljala uravnoteženo poslovanje
v finančnih okvirih, ki so bili zastavljeni
v začetku leta. Predvideno je bilo, da
ostanejo prihodki na ravni iz preteklega
leta, temu ustrezno so bili začrtani tudi
stroški.
Glede na negativne projekcije poslovanja ZZZS-ja pa so se že konec prvega polletja pričela vsem bolnišnicam
zmanjševati tekoča finančna nakazila.
Do kolikšnega znižanja finančnih sredstev v letu 2011 bo dejansko prišlo, je
postalo jasno s sprejemom Aneksa št.
3 k Splošnemu dogovoru 2011 v letošnjem mesecu novembru. Zniževanja
vključujejo znižanje sredstev za dežurstvo, administrativno tehnično osebje

in cene dializ. Nekatera področja znižanj (dežurstvo) se nanašajo »za nazaj«, kar pomeni, da jemljejo finančna
sredstva od 1. 4. 2011 dalje. Kljub tem
znižanjem SB Celje za obdobje 1-9
2011 ocenjuje uravnoteženo oz. pozitivno poslovanje v višini 53.376 eur. K
temu vsekakor prispeva povečana realizacija obsega dela glede na preteklo
leto in stroški, ki ostajajo v planiranih
okvirih.
Poleg omenjenih zniževanj sredstev pa
sodi v sklop varčevalnih ukrepov vlade
in ZZZS-ja tudi zmanjšanje cene neakutne obravnave za 30 %. To predstavlja že za leto 2011 za našo bolnišnico
zmanjšanje finančnih sredstev v višini
cca 280.000 eur, v letu 2012 pa cca

370.000 eur). Popotnica s strani ZZZSja kot našega glavnega vira prihodka
je tako tudi za leto 2012 vse prej kot
obetavna. Po obstoječih znanih podatkih (že omenjeni Aneks 3 brez upoštevanja zniževanj za neakutno obravnavo) je načrtovanih za SB Celje milijon
evrov manj prihodka, pri tem pa ostaja
obseg dela nespremenjen.
Poslovno leto 2011 se zaključuje, kaj
velikega se ne da več spremeniti ali
obrniti v drugo smer. To pa je vsekakor
možno in bo tudi potrebno v letu 2012,
ki je pred nami. Želim vse dobro v letu
2012.
Irena Andrenšek-Ferkolj,
univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

Dvanajst načel ergonomije
S

projektom - ČILI ZA DELO – ZDRAVI IN ZADOVOLJNI V SBC – krepitev zdravja pri delu, smo v letu 2010
začeli aktivno seznanjati zaposlene z
dejavniki, ki prispevajo k zmanjševanju
obolevnosti, s poudarkom na aktivnostih, ki zmanjšujejo obolevnost zaradi
bolezni mišično kostnega sistema in
vezivnega tkiva.
O zdravju zaposlenih smo doslej verjetno govorili premalo. Večji poudarek
je ves čas na informacijah o nezdravju
zaposlenih, ker le-to vodi v zdravstveni absentizem. Zdravstveni absentizem
pa ima vpliv na:
- delavca (nižji dohodek, zmanjšanje
osebnega zadovoljstva in zadovoljstva v delovnem kolektivu, zmanjševanje delovnih učinkov in s tem
manjše možnosti napredovanja …),
- na delodajalca (plačila bolniških nadomestil, iskanje nadomestnih de-

10

lavcev, upad produktivnosti, ugled
podjetja …).
Poleg že začetega projekta nam dodatno skrb za zdravje zaposlenih nalaga
»prenovljeni«
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.
list 43/2011), ki v 32. členu opredeljuje tudi promocijo zdravja pri delu na
delovnem mestu, smernice zanjo pa
naj bi izdelalo pristojno ministrstvo. Ko
bodo izdelane in sprejete na Ekonomsko socialnem svetu, bodo objavljene
na spletnih straneh pristojnih ministrstev – ministrstva za zdravje in ministrstva za delo.

Iz primerjave analize zdravstvenega
stanja zaposlenih v
naši bolnišnici in teh
podatkov lahko vidimo, da tudi obolevnost zaposlenih v
naši bolnišnici sledi trendom v Sloveniji
in v svetu.
Kako bomo sprejeli informacijo? Kot
oviro ali priložnost ?
Z upoštevanjem znanja in vedenj, ki
jih imamo, pravilne uporabe delovnih
pripomočkov, izboljšav v delovnih okoljih…., upoštevajmo to kot priložnost
in se vsak po svojih močeh trudimo
izboljševati zdravje nas vseh. Vloženi
trud ni zaman, saj nas dobro (ali slabo)
počutje ne zapusti z odhodom iz službe, ampak traja.

Po podatkih, objavljenih ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembru,
so v letih 2009 in 2010 na prvem mestu po vzrokih za invalidnost skeletno
mišične bolezni, sledijo jim duševne in
vedenjske motnje ter bolezni obtočil. Če smo se kdaj jezili (ali se še vedno
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jezimo) nad »šolskimi« pristopi k
delu, se vprašajmo zakaj tistega, ki
ne začne z delom nepremišljeno in
nepripravljen, običajno ne pestijo težave, ki so posledica kakršnekoli preobremenitve. Priprava na delo, akcija
in pospravljanje po opravljenem delu
so trije koraki, s katerimi se v življenju
pogosto srečujemo. Prav tako se vsakodnevno srečujemo z ergonomskimi
načeli, le da ta v vsakdanji praksi niso
prepoznana - nanizana kot sledijo,
ampak kot del delovnega procesa, ki
naj bi ga ob upoštevanju promocije
zdravja analizirali, našli odstopanja,
predlagali izboljšave in jih vgrajevali v
prenovljene delovne procese.
TELOVADBO, RAZTEZANJE MIŠIC
10.
načelo: OHRANJAJ UDOBNO
načelo: DELAJ V NEVRTALNEM
DELOVNO OKOLJE
POLOŽAJU
načelo: ZMANJŠAJ SILE PRIJE- 11. načelo: KOMANDE NAJ BODO
RAZUMLJIVE
MA
načelo: OHRANJAJ VSE V LAH- 12. načelo: ZMANJŠAJ STRES
KEM DOSEGU
načelo: DELAJ NA PRIMERNI VIZ upoštevanjem ergonomskih načel v
ŠINI
načelo: ZMANJŠAJ ŠTEVILO PO- delovnem okolju oz. na delovnem mestu skušamo uskladiti delo s človekoviNAVLJAJOČIH SE GIBOV
načelo: ČIM BOLJ ZMANJŠAJ mi fizičnimi in psihičnimi lastnostmi ter
zmanjšati morebitne negativne – škodljiSTATIČNO MIŠIČNO DELO
načelo: ZMANJŠAJ PRITISK NA ve učinke na zdravje. V praksi to pomeni
nenehno »oblikovanje dela« za delavca
TOČKE TELESA
načelo: OMOGOČI SI DOVOLJ oz. delovno skupino, ki bo delo izvajala
in s tem tudi dvig zadovoljstva udeležePROSTORA ZA DELO
načelo: NE POZABI NA GIBANJE, nih in končno tudi boljši delovni rezultat.

DVANAJST NAČEL ERGONOMIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Časi pridejo –
in gredo.

Zvezde se rodijo
in v nič spolzijo.

Drevje vzbrsti, ozeleni

in se osuje. Potem zaspi.

Z njimi trave in cvetlice.
Mi pa merimo čas in dalj
in jima iščemo pomen.
Od diha do vzdiha,
od hipa do dneva,
od leta do leta,
ki novo obeta.

(anonimus)

Iz vsakodnevne prakse poznamo primere, ko uigrane ekipe zmorejo skoraj
nemogoče, iz njih pa kljub temu žari zadovoljstvo in snujejo nove izzive. To pa
ni enkratni dogodek, ampak odraz trdega dela. Je nenehni proces, ki zahteva
dobro organiziranost in stalno vgrajevanje izboljšav, ob upoštevanju vseh
deležnikov, tudi najšibkejših členov.
V jesenskih mesecih smo že začetim
temam dodali predavanje »Mobing na
delovnem mestu«, ki ga izvaja mag.
Sandra Senčič. V januarju bomo v projekt vključili še predavanje »Stres in
pregorelost na delovnem mestu«.
Vabimo vas, da dvanajst načel ergonomije vključite v vsakodnevna opravila – v službi in doma, da informacije,
pridobljene na predavanjih in delavnicah, vgrajujete v svoje aktivnosti, da
sporočate vaše pripombe oz. predloge
izboljšav in se aktivno pridružite skrbi
za zdravje v naši organizaciji.
December je mesec, v katerem se izreka obilo želja in sklepa veliko obljub.
Želimo, da se vam iskrene želje uresničijo, hkrati pa sprejmimo obljubo, da
bomo prispevali k boljšemu zdravju posameznika in s tem k zdravju nas vseh.
Andreja Zelič, univ. dipl. org.
Splošna služba
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Pet minut za kakovost
za presojanje kakovosti v zdravstvu uveljavljanju medicinskega turizma in
sprejela tudi Slovenija.
načel prostega pretoka uporabnikov
zdravstvenih storitev.
Akreditiranje je formalen postopek,
vajanje sistema kakovosti v
v katerem zunanje institucije ocenijo Na mednarodnem zdravstvenem
zdravstvo je pred nas postavilo
izvajalce zdravstvene dejavnosti po področju se je uveljavilo več
številne in različne metode in orodja,
vnaprej pripravljenih in objavljenih programov in sistemov akreditacije
s katerimi kakovost v zdravstvu lahko
standardih kakovosti. Je zunanji pregled ali certificiranja. Kot rečeno, pa se v
izboljšujemo. Zadnje leto je v središču
delovanja zdravstvenega zavoda slovenskem zdravstvenem prostoru v
pozornosti
sistem
akreditiranja
in pokriva vse njegove dejavnosti. zadnjem času omenjata predvsem dva.
izvajalcev zdravstvene dejavnosti.
Poleg ocene skladnosti s standardi pa
Največ govora je o dveh akreditacijskih
program akreditacije zdravstvenemu The Joint Commission (TJC),
programih, o Det Norske Veritas
zavodu zagotovi tudi analitični program z najdaljšim stažem, saj
Healthcare, Inc. (krajše DNV)
in svetovalni proces nenehnega akreditacijo zdravstvenih ustanov
programu in o The Joint Commission
izboljševanja kakovosti in varnosti opravlja že več kot 50 let, je prerasel
(TJC) programu.
pacientov. Z akreditacijo zdravstveni v več mednarodnih oblik. Ukvarja se
zavod namreč ugotovi svoje dobre le z akreditacijo zdravstvenih ustanov.
Do zdaj sta bili v Sloveniji nekoliko širše
strani in svoje pomanjkljivosti ter tako Ustanovili so ga zdravstveni delavci,
poznani dve metodi presoje kakovosti,
lahko načrtuje postopke za izboljšanje da bi izboljšali oskrbo bolnikov.
model poslovne odličnosti, ki smo ga
uspešnosti svojega delovanja.
S pomočjo smernic s področja
pred leti izvajali tudi v naši bolnišnici
zdravstvenega varstva je program
in certifikacija ISO (International
V zadnjih desetletjih je bilo izoblikovanih razvil metodologijo sledenja, s katero
Organization for Standardization),
več pristopov k akreditaciji zdravstvenih lahko spremlja in ocenjuje kakovost
ki jo je s certifikatom že udejanjil naš
ustanov. Glavno področje akreditiranja bolnikove izkušnje, kar omogoča, da je
Transfuzijski center, uvaja pa se tudi
v večini programov ostajajo bolnišnice, presoja osredotočena na bolnika in na
drugod po bolnišnici. Obe metodi sta se
vendar pa v zadnjem času vse bolj postopek njegove obravnave. Zajema
začeli uporabljati predvsem v industriji,
pomembno postaja tudi vključevanje 11 standardov:
od koder sta se nato razširili tudi v
primarnega nivoja zdravstvenega o dostopnost in nepretrganost
druge dejavnosti. Sistem akreditiranja,
varstva. Najbolj dejavni na področju
oskrbe,
kakršen je že več kot 50 let prisoten
akreditiranja so evropski zdravstveni o pravice bolnika in svojcev,
v Združenih državah Amerike in po
sistemi, pridružujejo pa se jim tudi o pregled bolnika,
njem dela že 21 evropskih držav, pa
ostali nacionalni sistemi po svetu. o nega in oskrba bolnikov,
naj bi bil bližji razumevanju kakovosti
Vzrok gre iskati v vse bolj nezadržnem o izobraževanje bolnika in svojcev,
za zdravstveno osebje, zato ga je
o vodenje in izboljševanje kakovosti,
o preprečevanje in obvladovanje
okužb,
o upravljanje in vodenje,
o upravljanje stavb in varnost,
o usposabljanje in izobraževanje
zaposlenih,
SREČNO 2012
o upravljanje s podatki.
UMETNOST BITI DRZEN
Vsi presojevalci so zaposleni pri The
IN HKRATI ZELO
Joint Commission in imajo bogate
OPREZEN,
izkušnje s področja zdravstvenega
JE UMETNOST USPEHA
varstva. Mnogi so zaposleni tudi v
N. BONAPARTE
bolnišnicah ali pa imajo zasebno
prakso, vsi pa so certificirani. Nenehno
se usposabljajo in sodelujejo. The
Joint Commission ima naslednje
EIMOS
akreditacijske kategorije:
• Akreditirano
(izpolnjeni
vsi

Akreditacijski sistemi v
zdravstvu

U
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•
•
•

•

standardi, veljavni v času presoje
ali pa so uspešno izpolnjene vse
zahteve za izboljšanje)
Začasno (v predpisanem roku
niso bile uspešno izpolnjene vse
zahteve za izboljšanje)
Pogojno (zaradi narave zahtev za
izboljšanje je potrebna ponovna
presoja na kraju samem)
Predhodna zavrnitev (ugotovljene
neskladnosti so tako hude, da je
upravičena zavrnitev akreditacije,
vendar je na ugotovitev mogoča
pritožba in ponovna preučitev)
Zavrnitev (akreditacija je odvzeta
ali zavrnjena in ni več možnosti za
pritožbo)

Cilj programa je, da bolnišnice
postanejo izjemno zanesljive pri
zagotavljanju varne in učinkovite
oskrbe.
Det Norske Veritas Healthcare, Inc.
(DNV) je mednarodna organizacija
in eno od vodilnih svetovnih
certifikacijskih teles. Leta 1864 je bila
ustanovljena na Norveškem in ima več
kot 300 pisarn v 100 državah sveta.
Akreditacija DNV-NIAHO je uradno
priznana akreditacija za bolnišnice,
ki kot osnovo vključuje zahteve
standarda ISO 9001 in omogoča
prilagoditev nacionalni zakonodaji.
Pridobitev akreditacije DNV zagotavlja
večjo varnost za paciente v bolnišnici

Drage sodelavke
in sodelavci v
zdravstveni negi
Travmatološkega oddelka!
Radost prazničnih dni naj
prinese iskrice v oči.
Srečni trenutki v družbi
najdražjih dajo novih moči.
Naj sanje v prihodnjem letu
postanejo resnica,
veselje pa širno na nebu kot
ptica.
Uspehov cvetijo naj polja,
naj izzive nikoli ne mine
volja.
Vam želi

Bernarda Hostnik, mag. zdrav. nege
Glavna sestra travmatološkega oddelka

in pomeni večjo prepoznavnost med
evropskimi bolnišnicami. DNV v svetu
slovi po kakovosti in poštenosti pri
certifikaciji, oblikovanju standardov
in obvladovanju tveganj v številnih
panogah, vključno z obsežnimi
izkušnjami na področju zdravstva.
Njegov cilj je zaščita življenja,
premoženja in okolja. Standardi DNV
so povezani neposredno s pogoji
sodelovanja ameriške zvezne službe
zavarovalniških programov Medicare
in Medicaid (Centres for medicare and
Medicaid Services – CMS) in veljajo
za bolnišnice vseh velikosti. Standardi
so manj predpisujoče narave,
postopek presoje pa podpira pobude
za kakovost CMS in osredotočenost

Podarimo si vrečo, polno dobrih misli o ljudeh in dobrih
dejanjih, ki so jih storili; v njej je
vse dobro, kar nas je v življenju
doletelo. Vreča je velika in polna, vendar ni težka. Njena teža
je kot jadro na barki, v nobeno
breme ni, pomaga nam naprej.
Druga vreča pa je prazna, z veliko luknjo v dnu.Vanjo mečimo
vsa slaba dejanja in vse slabe
misli, zletelo bo skozi luknjo in se izgubilo za vedno. Sreča je zadržati radost
v duši, mir v umu in ljubezen v srcu, ne glede na okoliščine.
Vse lepo v letu, ki prihaja spet na novo, vam želi

Branka Šket
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
SE Splošne bolnišnice Celje

na neprekinjene izboljšave, ki jim
organizacija daje prednost. DNV
podpira pobude, ki so jih bolnišnice
razvile in jih izvajajo za usmerjanje
praks varne oskrbe bolnikov. Podpira
prenašanje dobrih praks ob zavedanju,
da nekatere prakse niso primerne za
vse organizacije. Meni, da obstajajo
različni načini, s katerimi lahko
bolnišnice dosežejo pozitivne rezultate
na področju varnosti bolnikov, zato
bolnišnicam, ki najbolje poznajo svoje
bolnike in razpoložljive vire dopušča,
da uporabijo inovacije za razvoj novih
metod.
Presoje NIAHO in ISO se izvajajo
skupaj z uporabo tehnologije sledenja,
kot tudi na osnovi razgovorov z bolniki
in zaposlenimi. Presoja, ki jo izvajajo
usposobljeni presojevalci, zdravniki in
diplomirane medicinske sestre, zajema
vsa področja bolnišnice, klinična
in neklinična. DNV ima naslednje
akreditacijske kategorije:
• Akreditirano (neskladnosti so bile
odpravljene skladno s korektivnim
akcijskim načrtom, ki ga je sprejela
DNV)
• Status tveganosti (organizacija ne
izpolnjuje zahtev iz korektivnega
akcijskega načrta)
• Neakreditirano
DNV ima dva glavna cilja: doseči
skladnost in bolnišnice poučiti o
najboljših praksah.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
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MI, VI, ONI

Upokojil se je
prim. Jože Avžner, dr. med.

Ob prevzemu plakete Splošne bolnišnice Celje

Z

tem vedno povabil k sodelovanju tudi nas mlajše kolege.
Tako je natisnjenih skoraj 30 njegovih strokovnih člankov.
S predavanji je sodeloval na mnogih strokovnih srečanjih
in kongresih doma ter v tujini, izpopolnjeval se je v Houstonu, ZDA. Bil je mentor mnogim specializantom s področja
kirurgije.
Leta 1994 je postal predstojnik Oddelka za splošno in žilno
kirurgijo, istega leta mu je bil podeljen tudi primariat. Tako
kot je znal prisluhniti bolnikom, je tudi oddelek vodil s posluhom za sodelavce. Perspektivo abdominalne kirurgije
je videl v reševanju onkoloških bolnikov, zato je razvijal in
razvil sodobno zdravljenje bolnic z rakom dojke; posvečal
se je tudi raku debelega črevesa in danke. Zaradi boljšega,
zlasti pa hitrejšega sodelovanja z Onkološkim inštitutom, je
povabil ljubljanske onkologe v novoustanovljeno onkološko
ambulanto. Onkološko ambulanto, vključno s kemoterapijo,
je vodil 25 let. Kot član je 8 let sodeloval v slovenskem strokovnem združenju za onkologijo.
Še eno težavo Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo
je uspel razrešiti. Vsa leta je oddelek deloval v nemogočih
prostorih v stari Gizelini bolnišnici. Z veliko truda, zavzetosti, zlasti pa potrpljenja, je uspel oddelek preseliti v nove
ustrezne prostore.
Ko se je zadnje mesece primarij Avžner pripravljal na upokojitev, nam je večkrat zaupal, kako ima v delovni knjižici
vpisanih vsaj pet delovnih organizacij, v katerih je delal, on
pa je vsak dan odhajal z Ljubečne v našo bolnišnico na isto
delovno mesto, le nazivi ustanove in oddelka so se spreminjali.
Primarij Avžner je bil 13 let predstojnik Oddelka za splošno
in abdominalno kirurgijo. Z znanjem in veščo kirurško roko

29. 11. 2011 se je upokojil naš cenjeni sodelavec, prim.
Jože Avžner, dr. med.
Če se zazre na prehojeno poklicno pot, se mu gotovo dozdeva, tako kot nam, ki smo imeli srečo delati z njim veliko
let, da je bila ta pot relativno kratka, nikakor ne predolga, pa
čeprav se je približala polovici stoletja.
Ko sem pred več deset leti prišel na kirurški oddelek bolnišnice Celje kot stažist, sem na oddelku spoznal mladega
postavnega črnolasega specialista kirurga, ki je imel komaj
dve leti po specialističnem izpitu že velik strokovni ugled
med mnogo starejšimi kolegi. To je bil doktor Avžner. Koliko
je veljalo njegovo mnenje, sem spoznal, ko mu je takratni
šef oddelka pogosto dejal: »Doktor Avžner, poglejte še vi
tega bolnika, ker imate daljše prste«. In njegovo mnenje je
bilo upoštevano. Tako sem prvič spoznal kolega z izjemno
kirurško tehniko, širokim znanjem, pravo mero poguma, pa
vendar previdnega in preudarnega v odločitvah. Ker je bil
vedno pripravljen deliti svoje znanje tudi z nami mlajšimi
kolegi, sem se ga pri vsakdanjem delu držal kot klop. Ne
samo, da sva postala tesna sodelavca, postala sva tudi dobra prijatelja. Med razgovori mi je tudi pripovedoval, kako je
kot štipendist celjske bolnišnice študiral medicino v Ljubljani
in vsako poletje počitnice prostovoljno preživljal ob kirurški
mizi. Kirurgija je bila že od nekdaj njegova želja in zapisal
se ji je z veliko zavzetostjo.
Leta 1971 je opravil specialistični izpit iz splošne kirurgije v
Ljubljani in delo nadaljeval na kirurgiji v naši bolnišnici. Kot Prim. Jože Avžner, dr. med., na 3. kongresu endoskopske kirurcenjen kirurg je hitro napredoval v stroki, pogosto je svoje gije Slovenije na Rogli
bogato znanje in izkušnje objavljal v strokovnih revijah in pri
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je pomagal mnogim bolnikom, obenem pa nesebično prenašal bogate izkušnje svojim kolegom. Kot dolgoletni predstojnik je skrbel za visoko strokovno raven oddelka. Letos je
postal častni član Združenja kirurgov Slovenije.
Z upokojitvijo primarij Avžner ne bo pretrgal stika z bolnišnico in svojimi bolniki. Gotovo pa se bo lahko več časa
posvečal družini, zlasti vnukoma in nenazadnje žogici na
travnati podlagi. Ko se mu zahvaljujemo za njegovo delo,

mu hkrati želimo v prihodnje še veliko zdravih in srečnih let.
Na Oddelku za splošno in abdominalo kirurgijo nas ostaja
še šest specialistov kirurgov. Vsi se bomo trudili, da bomo
ohranili in razvijali visoko strokovnost našega dela, tako kot
ga je začrtal primarij Avžner, da bomo lahko upravičili rek:
»Gloria discipuli gloria magistri«.
Prim. mag. Bogdan Fludernik, dr. med.
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo

Zadnje druženje v COB-u

V

sem se zdi, da čas prehitro teče?
Ah, prehitro, veliko prehitro je vse…
tako je slišati pogovore med nami. Znati se starati je vrhunec modrosti in eno
najtežjih poglavij umetnosti življenja.
V turobnih novembrskih dneh se je tokrat upokojil tudi naš kirurg, prim. Jože
Avžner, dr. med. Upokojitev je eden od
trenutkov v življenju, ki ga, kot številne
prej - začetek študija, zaposlitev, rojstvo otroka itn. - doživljamo kot prelomnico. Upokojitev v tem smislu lahko
primerjamo z vrhom lestve, po kateri
smo plezali v življenju: naposled lahko
prenehamo plezati in uživamo v razgledu! Seveda: z lepim razgledom.
Facta loquuntur. — “Dela govorijo.”
Latinske reke je pogosto rad uporabljal
v komunikaciji. Izpostaviti gre njegove tim čutom za bolnike in sodelavce. Svoj
delovni staž je z veseljem preživljal med
nami v operacijski dvorani. Neutrudno
se je gnal za skupni uspeh, s sodelavci
je delal z ramo ob rami, lenobo je imel
za greh. Pri svojem delu je vedno bil
zanesljiv, lojalen, dobro je vedel, kaj je
in ni prav. V najtežjih trenutkih pri zahtevnih operativnih posegih pa je cel tim
usmerjal s srcem in razumom. Železno
zaupanje smo imeli v njega, saj se je
znal odločati pravi čas.
Ljudje se radi spominjamo lepih in
dobrih trenutkov. Njegovi sodelavci v
COB-u smo se 11. novembra poslovili
od njega s priljubljenim simbolom petelinom. Petelin je sončen simbol, ker
bogate izkušnje, znanje, marljivost, s svojim petjem napoveduje sončni
uspeh, predvsem pa je bil človek z ve- vzhod. Kot jutranji oznanjevalec svetloliko intelektualno poštenostjo ter izrazi- be je petelin od nekdaj simbol budnosti

in premagovanja teme.
Zahvalili smo se mu za dolgoletno sodelovanje. Hvaležni smo mu za dobro
družbo, saj smo ob njem radi opravljali
svoje delo. Če kdaj so se storile male
nam nezgode, jezile nikdar niso ga –
nerode. Težko nam je bilo ob slovesu,
težko smo zakrivali blisk solz v očesu!
Poslovili smo se vsi zbrani in mu zaželeli, da mu bodo le srečni dnevi dani!
Upokojitve se lahko veseli, saj mu
prinaša veliko lepega. Čas, s katerim
lahko razpolaga po svoji želji. Konjičke.
Potovanja. Vnuke. Upokojitev je tudi
čudovita priložnost za osvežitev življenja.
Sonja Ramšak, dipl. m. s. in
inštrumentarke centralnega op. bloka
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Juretu
V času, ko se tudi v celjski bolnišnici nezadržno izteka obdobje klasične fotografske radiologije, ki jo izpodriva digitalizirana
tehnologija, se je prav na dan, ko so v bolnišnici zazidali line na
zadnji klasični temnici, mnogo prezgodaj izteklo življenje našega
radiološkega fotolaboranta, Jurija Zorka.
Samo tisti, ki delamo na tem področju, v resnici vemo, kako nepogrešljiv je bil v zapletenem delovnem procesu, ki se dan in noč
odvija v sklopu zdravljenja naših bolnikov.
V radiološko obdelavo pacientov je bil vpet polnih 33 let, še v
obdobju, ko je bilo zaposlenih v bolnišnici šest in včasih tudi več
fotolaborantov. Prišel je še v dobi mokrega razvijanja filmov, se
skupaj z nami veselil nabave razvijalnih avtomatov in nazadnje
digitalnih tehnologij. Skriti paradoks ogroženosti njegovega delovnega mesta zaradi napredka tehnologije mu je le težko prišel
Jure Zorko
do živega, saj je vedel, kako veliko rednega, natančnega in predanega vzdrževanja in strežbe potrebujejo tudi najsodobnejši stroji. V bolnišnici jih je bistveno več, kot jih je bilo ob
njegovem prihodu, on pa je zadnja leta, po upokojitvi starejše sodelavke, z marljivostjo in skrbnostjo drobne mravlje
za vse aparature skrbel sam.
Diskretno in brez negodovanja je prihajal v ta namen na delo uro ali dve pred vsemi, da je bilo vedno vse pripravljeno.
Pri tem ga niso zadržale nobene vremenske, osebne ali druge nevšečnosti.
Starejše aparature se sčasoma pogosteje kvarijo, delo se zatika ... velikokrat smo se nanj obrnili izven delovnega
časa, ob nedeljah, praznikih, ponoči … Če s svetovanjem po telefonu ni šlo, je bilo samo po sebi umevno, da se bo ob
vsakem času ali vremenu pojavil v službi in naredil vse in še več, da bi razvijalni aparati delovali.
Kot pozna zdravnik vsak najmanjši del človeškega telesa, pozna njihovo medsebojno soodvisnost in delovanje, je
Jure poznal dobesedno vsak najmanjši vijak, vzmet, valjček, loputo, drobne cevovode razvijalnih tekočin … Kot da bi
šlo za njegovo osebno, posebno drago lastnino, je skrbel za svoje temnice. Za manjša in večja popravila ali sprotno
vzdrževanje ni potreboval kovčkov orodja. Posebna orodja in pripomočke si je znal narediti sam. S svojim odnosom do
dela in naprav, ki so mu bile zaupane, je bolnišnici privarčeval prenekateri strošek servisiranja, pri čemer se je vedno
dobro zavedal, kje je meja, ko mora reševanje problema prepustiti pooblaščenemu serviserju. Iz ozadja je natančno
in z veliko skrbnostjo spremljal zaloge filmov in razvijalnih tekočin. Nikoli se ni zgodilo, da ne bi pravočasno opozoril
na potrebe po nabavi.
Bil je tih, skromen, nevsiljiv sodelavec. S svojevrstnim, pronicljivim humorjem se je občasno vmešal v pogovor ob
kavici. Pozoren poslušalec je prepoznal širino in toplino, ki je vela iz njega.
Včasih je spregovoril o družini. Kot skrben mož in oče je po svojih najboljših močeh skrbel zanjo. O tem so pričale
njegove roke, velikokrat okrašene z znamenji trdega dela. O tem je pričal njegov zamišljeni pogled, ko je zaskrbljen
razmišljal, kaj vse bo doma še treba postoriti, da bo vse tako, kot mora biti.
Tudi doma je, kot mravlja, neutrudno delal. Vse, kar je lahko naredil, je naredil sam. In to je bilo zares skoraj vse.
V zadnjih mesecih je čutil, da ga zapuščata zdravje in moč.
Vsi tisti, na katere se je z vprašanji in dvomi obračal, bomo ostali za vedno zaznamovani z opominom, da bi mu morda
lahko odločneje svetovali ali pomagali. Morda bi bilo lahko drugače.
Njegov nenaden odhod je pisano družino radiološkega oddelka močno zabolel, manj presenetil.
Naš temničar, kot smo mu včasih rekli, čeprav je bil veliko več kot to, se je iz teme preselil v svetlobo.
Prepričani smo, da je ob tem zaslišal znane besede: »... dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te
bom postavil ...«
Ko se bomo ozrli v jasno nebo, bomo med milijoni zvezd gotovo deležni svetlobe njegove zvezde. Zvezde, ki v naših
srcih nikoli ne bo ugasnila.
Marko Jagrič, inž. rad.
Radiološki oddelek
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Stanje zaposlenih na
dan 30. 11. 2011

Delovni jubileji v
novembru in
decembru 2011

Stanje zaposlenih na dan 30. 11. 2011: 1768 delavcev

10 LET
1. Lucija Naglič Flis, Nevrološki oddelek

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v OKTOBRU
in NOVEMBRU 2011)

Prihodi v oktobru in novembru 2011
• 8 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundariatu (pripravniki)
• 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu-sobni zdravnik
• 9 zdravnikov specializantov
• 2 zdravnika specialista
• 1 zdravnik specializant – dopol. delo
• 2 dipl. m. s
• 1 dipl. babica
• 1 dipl. inž. rad.
• 11 TZN - pripravniki
• 1 zdrav. administrator
• 1 bolničar, negovalec - pripravnik
Odhodi v oktobru in novembru 2011
o 1 zdravnik specialist
o 1 zdravnica specializantka – dop. delo
o 4 zdravniki brez specializacije/zdravniki po
opravljenem sekundariatu (pripravniki)
o 1dipl. babica
o 1 dipl. babica – pripravnica
o 7 TZN – pripravniki
o 1 TZN
o 1 fotolaborant
o 1 spremljevalec bolnikov
o 1 dietni kuhar
o 1 zdrav. administratorka
ZAKLJUČENI ŠTUDIJI ZAPOSLENIH
• Marija Lipar je 7. 9. 2011 zaključila srednješolsko
izobraževanje na Srednji zdravstveni šoli Celje in
pridobila izobrazbo z nazivom »tehnica zdravstvene
nege«.
• Sonja Romih je 18. 10. 2011 zaključila dodiplomski
študij na Fakulteti za upravo Ljubljana in pridobila naziv »diplomirana upravna organizatorka«.
• Mateja Podergajs je 8. 11. 2011 zaključila dodiplomski študij na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in
pridobila naziv »diplomirana medicinska sestra«.
IZVOLITEV V NAZIV
• Dr. Roman Parežnik, dr. med., je bil izvoljen v naziv
docenta za področje medicinskih ved - fiziologija. Izvolitvena doba traja od 27. 9. 2011 do 12. 10. 2015.

20 LET
1. Anita Blazinšek, Travmatološki oddelek
2. Mateja Cajhen, Travmatološki oddelek
3. Marjetka Godec, Služba za plan in analizo
4. Milena Golouh, Administracija oddelkov neoperativnih strok
5. Tanja Hribar, Otroški oddelek kirurških strok
6. Mojca Kokol, Oddelek za ortopedijo in športne
poškodbe
7. Alenka Kotnik, Otroški oddelek
8. Bojana Mlaker, Oddelek za splošno in abdominalno
kirurgijo
9. Ana Palčnik, Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo
10. Đurđica Pavić, Travmatološki oddelek
11. Alenka Podvez, Oddelek za bolezni prebavil
30 LET
1. Anica Kos, Pralnica
2. Polonca Lapornik, Oddelek za bolezni ledvic in
dializo
3. Marija Pirš, Otroški oddelek
4. Karla Planinšek, Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo
5. Zdenka Prislan, Področje zdravstvene nege
Vsem jubilantom čestitamo!

V novem letu vam želimo,
da obdržite vse svoje dobre lastnosti,
da dosežete plemenite cilje,
še naprej bogatite svoje znanje in zavest ter
da nesebično delite ljubezen, ki jo premorete.
Kolektiv
Travmatološkega oddelka
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in
seminarjih (po potnih nalogih)
za obdobje  oktober – november 2011
KDO

KAJ

KDAJ

KRAJ

Cvetka Skale, dipl. m. s. ibclc

Dojenje - presegamo omejitve časa in prostora

7.10.-8.10.2011

Laško

14.10.-15.10.2011

Poreč

6.10.-8.10. 2011

Ljubljana

Marko Bigić, dr. med.
Prim. asist. dr. Ivan Žuran, dr.med.
Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med.
Dragica Šepetavc, vms
Matjaž Pustovrh, dr. med.
Damjana Hrastnik, dr. med.
Bogomir Poharc, dipl. inž. rad.
Gorazd Šmid, inž. rad.
Metka Hudournik, inž. rad.
Mateja Kovačič, dipl. org. menedžer
Kač Martin, dipl. zn.
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
-svetnik
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
-svetnik
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
-svetnik
Janja Pajk, dr. med.
Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med.
Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.
Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.
Gregor Vrbovšek, dr. med.
Prim. Božidar Buhanec, dr. med.

Intersekcijski sestanek intenzivistov Slovenije in
Hrvaške
Endovascular treatment of varicose veins
22rd Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand
Dvodnevno strokovno srečanje medosebni odnosi
Letni strokovni sestanek sznm
Letni strokovni sestanek sznm
Letni strokovni sestanek sznm
Letni strokovni sestanek sznm
Letni strokovni sestanek sznm
Letni strokovni sestanek sznm
Letni strokovni sestanek sznm

19.10.-23.10. 2011

Pattaya

21.10.-22.10. 2011
08.10.2011
08.10.2011
08.10.2011
08.10.2011
08.10.2011
08.10.2011
08.10.2011

Rogaška Slatina
Murska Sobota
Murska Sobota
Murska Sobota
Murska Sobota
Murska Sobota
Murska Sobota
Murska Sobota

Skeletal care academy meeting

28.10.-29.10. 2011

Budimpešta

1. simpozij htd in dts

5.10.-8.10. 2011

Dubrovnik

3. osteološki dnevi

21.10.-22.10. 2011

Maribor

20.10.-26.10. 2011
18.10.-21.10. 2011
20.-21. 10. 2011
5.10.-8.10. 2011
5.10.-8.10. 2011
5.10.-8.10.2011

San Diego
Milano
Lendava
Dubrovnik
Dubrovnik
Dubrovnik

13.10.-15.10.2011

Čatež

13.10.-15.10.2011

Čatež

13.10.-15.10.2011

Čatež

13.10.-15.10.2011

Čatež

13.10.-15.10.2011

Čatež

15.10.2011

Otočec

13.10.-15.10.2011

Čatež

18.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
14.11.2011
18.11.-19.11.2011
19.11.2011
26.11.2011
24.11.2011

Laško
Rogaška Slatina
Rogaška Slatina
Rogaška Slatina
Rogaška Slatina
Maribor
Brdo pri Kranju
Golnik
Celje

11.11.-12.11. 2011

Ljubljana

Kongres transfuzijske medicine
Eurospine 2011
14. srečanje ekonomiskov v zdravstvu
1. simpozij htd in dts
1. simpozij htd in dts
1. simpozij htd in dts
Urgentni pacient z znanjem do kakovostne in varne
Jasmina Simler, dipl. m. s.
obravnave
Urgentni pacient z znanjem do kakovostne in varne
Lilijana Blazinčič, zt
obravnave
Urgentni pacient z znanjem do kakovostne in varne
Julijan Špes, vzt
obravnave
Urgentni pacient z znanjem do kakovostne in varne
Andrej Kramer, mt
obravnave
Urgentni pacient z znanjem do kakovostne in varne
Robert Iršič, dipl. zn.
obravnave
Prim. mag. Igor Bizjak, dr. med.
Bolnik s sladkorno boleznijo v modernem času
Mag. Alenka Petrovec Koščak, dipl. sanit. Urgentni pacient z znanjem do kakovostne in varne
inž.
obravnave
Marija Šrimpf, dipl. m. s.
10. simpozij urološke zdravstvene nege
Marija Mesojedec, dipl. m. s.
Prehransko rizični pacienti na dializi
Sabina Lipičnik, dipl. m. s.
Prehransko rizični pacienti na dializi
Mirjana Rep, vms
Prehransko rizični pacienti na dializi
Angela Petaci Cimperman, dipl. m. s.
Presejalni testi pri ženskah in otrocih
Matej Marinšek, dr. med.
Uz v urgentni in intenzivni medicini
Matej Marinšek, dr. med.
2. memorialno srečanje dr. Toma Ploja
Mirjana Kralj Coha, dipl. m. s.
Obravnava bolnika v ambulanti za srčno popuščanje
Bernardka Žagar, prof. zdr. vzg.
Aktualno v družinski medicini
Kritično bolan in poškodovan otrok -razpoznava, zdraJanja Blatnik, dr. med.
vljenje in prevoz
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Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med.svetnik
Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med.
Reina Dovč Dimec, dr. med.
Manja Antonič, dr. med.
Mojca Zavolovšek, vms
Doc. dr. Roman Parežnik, dr. med.
Kristina Vogrin Hudopisk, dr. med.
Ana Murko, dr. med.
Asist. Lidija Plaskan, dr. med.
Lea Zupan, dr. med.
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
-svetnik
Katja Mulej Hren, univ. dipl. org. ibclc
Mag. Vesnja Prijatelj, univ. dipl. org. inf.
Mag. Vesna Prijatelj, univ. dipl. org. inf
Mateja Agrež, dipl. ekon. (un) spec
Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med.
Simona Lah, dipl. m. s.
Jelena Bavčar, dipl. m. s.
Marjanca Knafelc, mag. zdr. nege
Edita Hrastnik, dipl. m. s
Prim. mag Igor Bizjak, dr. med.
Sandi Poteko, dr. med.
Mag. Klemen Jagodič, dr. med.
Ljubo Breskvar, dr. med.
Rok Rodič, dr. med.
Miha Pukl, dr. med.

Strokovno srečanje Združenja za infektologijo

10.11.2011

Murska Sobota

Ao Spine Principles Symposium-Degenerative Spine
Prehransko rizični pacienti na dializi
Prehransko rizični pacienti na dializi
Prehransko rizični pacienti na dializi
Šola intenzivne medicine 3. letnik
Ortopedija in šport
Ortopedija in šport
Klinični primeri dobre in slabe prakse v oskrbi s protezami
29. strokovno srečanje - združenje otorinolaringologov
Izvedenstvo 2011 - izvedenstvo pri poškodbah vratne
hrbtenice
Razvoj informatike v zn: od teorije do prakse
Razvoj informatike v zn: od teorije do prakse
Kakovost včeraj danes jutri - naslov prisp.: Dejavniki
tveganja pri uvajanju iso
Kakovost včeraj danes jutri - naslov prisp.: Dejavniki
tveganja pri uvajanju iso
Izvedenstvo 2011- izvedenstvo pri poškodbah vratne
hrbtenice
10. simpozij urološke zdravstvene nege
10. simpozij urološke zdravstvene nege
10. simpozij urološke zdravstvene nege
10. simpozij urološke zdravstvene nege
10. simpozij urološke zdravstvene nege
10. simpozij urološke zdravstvene nege
10. simpozij urološke zdravstvene nege
10. simpozij urološke zdravstvene nege
10. simpozij urološke zdravstvene nege
10. simpozij urološke zdravstvene nege

4.11.-5.11. 2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.-26.11.2011
11.11.2011
11.11.2011

Bled
Rogaška Slatina
Rogaška Slatina
Rogaška Slatina
Novo mesto
Maribor
Maribor

16.11.2011

Bled

25.11.-26.11.2011

Kranjska Gora

30.11.2011

Ljubljana

18.11.2011
17.11.-18.11.2011

Podčetrtek
Podčetrtek

10.11.-11.11.2011

Portorož

10.11.-11.11.2011

Portorož

30.11.2011

Ljubljana

18.11.2011
18.11.2011
18.11.2011
18.11.2011
18.11.2011
18.11.2011
18.11.2011
18.11.2011
18.11.2011
18.11.2011

Laško
Laško
Laško
Laško
Laško
Laško
Laško
Laško
Laško
Laško

Ničesar ne vidimo priti,
a vemo in čutimo vsi,
nekaj od nas se poslavlja,
a drugo nam sega v dlani.
Naj bo to - drugo srečno, zdravo,
zadovoljno in uspešno
novo leto 2012 želi
Kolektiv Dermatovenerološkega oddelka
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ZDRAVSTVENA NEGA

Strokovno srečanje
N

a Oddelku za medicinsko rehabilitacijo smo skupaj s Slovenskim
društvom za rehabilitacijo roke organizirali interdisciplinarno srečanje na
temo Rehabilitacija po poškodbi in
okvari upogibalk roke.
Predavanja so potekala 17. 11. 2011 v
bolnišnični predavalnici, sledil pa jim je
še ogled prostorov OMR.
Srečanje je bilo namenjeno vsem, ki
sodelujejo v procesu rehabilitacije roke:
zdravnikom, fizioterapevtom, delovnim
terapevtom, medicinskim sestram, ...
Odprla ga je naša predstojnica, asist.
Lidija Plaskan, dr. med., spec. fiziat.
in rehab. medicine. Povabilu sta se
s pozdravnima govoroma prijazno
odzvala tudi direktor naše bolnišnice,
mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.,
in strokovni direktor, asist. Franci Vindišar, dr. med.

Skupinska fotografija vseh aktivnih udeležencev, na kateri žal manjkajo Natalija Kroflič,
dipl. fiziot., Tine Arnež, dr. med., in prof. dr. Uroš Ahčan, dr. med., ki so zaradi službenih
obveznosti srečanje predčasno zapustili.

spremeni kakovost življenja, in sicer na Srečanje se je zaključilo na našem odravni dnevnih aktivnosti (skrb zase), delku, kjer smo udeležencem s ponozaposlitve, prostoročnih aktivnosti, som razkazali prostore.
športa, zabave, ...
Za pomoč in podporo pri organizaciji
Vsi, ki se ukvarjamo z rehabilitacijo, Rehabilitacija je lahko uspešna samo, se želim zahvaliti naši predstojnici, dr.
smo si enotni, da je roka zelo komple- če združimo strokovno znanje in izku- Lidiji Plaskan, vodilni fizioterapevtki
ksen in neprecenljiv organ. Omogoča šnje vsi člani tima z aktivnim sodelo- Nataliji Kroflič in kolegici, delovni teraizvajanje neštetih aktivnosti na vseh vanjem pacienta. Skupni in končni cilj pevtki Tjaši Ivenčnik.
ravneh vsakdana. Osebam, ki imajo vseh nas je ponovna vključitev pacientežave z vidom, pa služi kot tretje oko. ta v normalno življenje. Naše največje
ROKA
Zato nam izguba funkcije, amputaci- plačilo pa stavek, ki se začne z beseRoka nas hrani,
ja dela ali celo cele roke, popolnoma dami: zopet lahko, zopet zmorem ...
obláči telo,
bere pisavo
Ne glejte nazaj!
kot tretje oko.
Ker se vam zdi lepše, kot takrat, ko je bilo.
Ne glejte naprej!
Ker vse vam zdi še ljubše, kot bo takrat, ko se zgodilo bo.
Zavedajte se sedanjosti!
Želimo vam le to, da vse dobro, kar vas čaka v prihodnosti,
skupaj z
vami gre.
Srečno v novem letu 2012!
Kolektiv Oddelka za angiologijo,
endokrinologijo in revmatologijo

Roka nas brani,
poboža mehkó,
z modro pobarva
sanjavo nebo.
Rahlo drhti,
ko podarja nam cvet,
z roko v roki
srečnèjši je svet.
Liza Pukl – Štampe,
delovna terapevtka
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
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Pismo trem
dobrim možem

Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš – sence.
Tone Pavček
V novem letu naj vam
čas nakloni:
spoznati prave ljudi,
storiti prave reči,
ubrati prave poti
in v sebi in drugih
najti le dobrih sledi.
Vsem zaposlenim v SB Celje SREČNO
in USPEŠNO v letu 2012.
Kolektiv Ginekološko-porodniškega oddelka

N

aša kuhinja s svojo okusno in raznovrstno ponudbo
že dolga leta gosti nas zaposlene in obiskovalce izven
naše bolnišnice.
Žal pa je dostop do jedilnice omogočen le tistim, ki lahko
brez težav premagujejo stopnice.
V začetku letošnjega leta sem se tudi jaz posredno soočila
s tem problemom. In sicer v primeru osebe na invalidskem
vozičku, mamice z otroškim vozičkom in osebe, ki je imela
hude težave pri hoji s protezo. Vsem trem so stopnice onemogočale dostop do jedilnice, zato sem jim tople obroke
prinašala na pladnju kar v kavarnico.
Tako sem se ob koncu leta odločila, da v imenu gibalno oviranih napišem pismo trem dobrim možem: Miklavžu, Božičku in dedku Mrazu. Vsi trije so modri in radodarni. Če bodo
skupaj staknili glave, bodo gotovo našli rešitev za izgradnjo
dvigala. Le-to bi namreč omogočilo dostop do jedilnice tudi
tistim, ki jim je usoda namenila malce težji korak.
Vem, da je prošnja velika. A hvaležnost vseh prizadetih bi
zagotovo opravičila nastale stroške.
Pa srečno!
Liza Pukl - Štampe,
				
delovna terapevtka,
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

Draga bralka,
dragi bralec
Monitorja!
Kje meje sreče
so ljudi,
ki vsak od nas
jo potrebuje?
Ne išči mej!
Odlomi košček svoj,
podeli ga med brate
in z ljudmi, ki košček sreče
imajo tudi zate.
Uredniški odbor Monitorja

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose
z javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@guest.arnes.si
. Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektronski obliki
(na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne in
akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. službe, v
kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na koncu
besedila. Na fotografijah, ki niso v elektronski obliki, na hrbtni strani s svinčnikom označite naslov članka, h kateremu
jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 5. marca 2012.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Vse, kar je slabo, z novim letom naj zbledi!
Vse, kar je dobro, naj za vekomaj ostane!
Vse, kar je lepo, naj raste in cveti!
Naj v miru sreča nežno vas objame!
V novem letu vse najlepše in veliko sreče!
Irma Kovač
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Tveganja integritete kot
sestavina registrov obvladovanja
poslovnih tveganj v bolnišnici
V letošnjem letu so se zdravstveni zavodi soočili z zahtevo
zakonodajalca, da izdelajo načrt integritete, kot to določa
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. S tveganji in
načrti njihovega obvladovanja – registri poslovnih tveganj,
smo se v bolnišnici srečali že v povezavi z državno strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ, ki se je iztekla
v letu 2008. V skladu s to strategijo je morala tudi naša bolnišnica v svojem poslovnem okolju vzpostaviti sistematični
proces obvladovanja poslovnih tveganj in ga dokumentirati
v registru poslovnih tveganj.
Register poslovnih tveganj je pregleden seznam opisov
dejavnikov tveganj, ki predstavljajo nevarnost, da zastavljeni poslovni cilji zavoda ne bodo uresničeni. V registru
poslovnih tveganj je za vsak dejavnik tveganj podana ocena verjetnosti in posledic uresničitve dejavnika tveganja, so
opisane notranje kontrole, s katerimi bolnišnica zmanjšuje
verjetnost uresničitve dejavnika tveganja ter ukrepi, s katerimi obvladuje dejavnike tveganja v sprejemljivih okvirih.
Proces sistematičnega obvladovanja poslovnih tveganj
v naši bolnišnici ureja Pravilnik o obvladovanju poslovnih
tveganj, ki med drugim določa, da se v letu 2012 vzpostavijo registri poslovnih tveganj tudi na področju medicinskih
oddelkov oziroma služb. V letu 2011 je Služba za notranjo revizijo izvedla 3 delavnice, v okviru katerih je potekalo usposabljanje odgovornih nosilcev za izdelavo registra
poslovnih tveganj. To so predstojniki in glavne medicinske
sestre oddelkov. Delavnic se je udeležilo 60 % odgovornih
nosilcev.
S svojim prispevkom želimo seznaniti odgovorne nosilce za
izdelavo registra poslovnih tveganj v naši bolnišnici s tveganji integritete, ki so z vidika poslovne prakse aktualni za
našo bolnišnico in jih je zato smiselno vključiti v registre
obvladovanja poslovnih tveganj, tako na nemedicinskem
kot tudi medicinskem področju delovanja. Register poslovnih tveganj se izdela za poslovne cilje, ki so opredeljeni v
finančnem načrtu bolnišnice.
Uresničevanje zastavljenih poslovnih ciljev je izpostavljeno
1
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različnim oblikam tveganj, ki jih lahko razvrstimo v več skupin. V grobem jih lahko delimo na tveganja, ki izhajajo iz
zunanjega okolja bolnišnice in tveganja, ki izhajajo iz njenega ožjega, notranjega okolja. Ker ima bolnišnica na obvladovanje tveganj zunanjega okolja običajno manj možnosti
vplivanja, je toliko bolj pomembno, da čim bolj učinkovito obvladuje tveganja, ki imajo izvor v njenem notranjem okolju.
Tudi tveganja notranjega okolja bolnišnice lahko razvrstimo
v različne skupine. Ker bolnišnica izvaja javno zdravstveno
dejavnost, ki je financirana z javnimi sredstvi, so tveganja
integritete ena od pomembnih tveganj notranjega okolja, ki
jih mora bolnišnica obvladovati. Za lažje prepoznavanje tovrstnih tveganj in za njihovo uspešno obvladovanje je zelo
pomembno razumevanje pojma »integriteta«. Integriteta
je pojem, ki ga največkrat povezujemo s področjema etike
in morale. Razlikujemo integriteto posameznika, družbe in
institucij (tudi institucij javnega prava). Institucionalna integriteta je posebna oblika družbene integritete, ki se zahteva
od institucij na specialnih področjih, na katerih delujejo. Za
njen obstoj je potrebno troje: družba z integriteto, institucionalni akterji z osebno integriteto in institucionalni akterji z
integriteto, pričakovano in zahtevano od dotične institucije1.
Področje integritete v Sloveniji posredno urejajo vsi zakoni,
neposredno pa ga ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), katerega namen je krepiti delovanje
pravne države s tem, da določa ukrepe in metode za krepitev integritete in transparentnosti ter za preprečevanje korupcije in preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov.
Po definiciji ZIntPK je »integriteta pričakovano delovanje in
odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju
in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju
z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.«
Zakonitost poslovanja je, poleg načela preglednosti in gospodarnosti, eno temeljnih proračunskih načel, na katerih
temelji poslovanje javnih zdravstvenih zavodov. ZIntPK
vnaša v poslovno prakso javnih zdravstvenih zavodov načelo integritete in novo zakonsko obvezo, v skladu s katero
morajo zavodi izdelati načrt integritete in o tem obvestiti

dr. Matej Avbelj, www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=62841, izpisano dne 04.05.2011
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Komisijo za preprečevanje korupcije, ki je pristojna za nadziranje uresničevanja tega načrta v praksi.
Komisija za preprečevanje korupcije s svojimi navodili,
pojasnili in usmeritvami usmerja v tveganja integritete, za
katera morajo zavezanci za izdelavo načrta integritete po
ZIntPK izdelati register koruptivnih tveganj in tveganj drugih
neetičnih ravnanj. To so tveganja nedovoljenega sprejemanja daril, tveganja nasprotja interesov, tveganja omejitve
poslovanja, tveganja zaščite prijaviteljev, tveganje nedovoljenih nejavnih stikov oziroma nedovoljenega lobiranja in
tveganj javnega naročanja.
Nekatera tveganja integritete, ki so opredeljena v ZIntPK,
se po definiciji zakona nanašajo le na funkcionarje in kot
taka predstavljajo neposredno izločitev javnih zdravstvenih zavodov iz določb o zavezancih, ki so po ZIntPK dolžni izdelati načrt integritete. To so tveganja nedovoljenega
sprejemanja daril, tveganja omejitve poslovanja in tveganja
nedovoljenega lobiranja. Na podlagi teh izhodišč so aktualna tveganja integritete, ki jih mora bolnišnica vključiti v
svoj načrt integritete tveganje korupcije, tveganje nasprotja
interesov in tveganja javnega naročanja. Opredelitve teh
tveganj so naslednje:
- Korupcija je vsaka kršitev dolžnega ravnanja z namenom pridobiti korist zase ali za drugega na račun in v
breme zdravstvenega zavoda. Kršitev je storitev – ko
nekdo stori nekaj, česar ne bi smel, ali opustitev – ko
nekdo ne stori nečesa, kar bi moral. Dolžno ravnanje
(ravnanje, ki ga je oseba dolžna storiti, ker to določajo

veljavni zakonski in podzakonski predpisi ter kodeksi
ravnanja in drugi veljavni notranji predpisi poslovnih ali
poklicnih združenj, podjetij, društev itd.).
- Nasprotje interesov pomeni, da delavec zdravstvenega
zavoda zasebne interese ali interese tretje osebe postavlja pred interese zavoda. Zasebni interes pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist delavca zavoda
zanj, za njegove družinske člane in osebe javnega ali
zasebnega prava, s katerimi ima ali je imel osebne, poslovne ali politične stike.
- Tveganje javnega naročanja pa vključuje tveganja nezakonitega ravnanja na področju, ki ga ureja Zakon o
javnem naročanju.
Velja opomniti, da obstajajo v našem poslovnem okolju tudi
nekatera ostala tveganja integritete, katerih opredelitev v
ZIntPK ne ustreza poslovni praksi bolnišnice, vendar so
ta področja urejena z drugimi zakoni oziroma predpisi. To
je tveganje nedovoljenega sprejemanja daril in tveganje
omejitve poslovnega sodelovanja. Z vidika učinkovitega
in uspešnega uresničevanja zastavljenih poslovnih ciljev
je smiselno, koristno in potrebno, da odgovorni nosilci za
izdelavo registra poslovnih tveganj v proces sistematičnega
obvladovanja poslovnih tveganj vključijo vsa tveganja integritete ter zapišejo ukrepe za njihovo obvladovanje v register poslovnih tveganj bolnišnice.
Mag. Irma Kovač, univ. dipl. ekon., org.
Služba za notranjo revizijo

Na kratko o novem Zakonu o
varnosti in zdravju pri delu
(ZVZD-1)
S

3. 6. 2011 je pričel veljati nov Zakon
o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list
RS, št. 43/2011). Pomembne novosti so
predvsem v obveznostih delodajalcev
in delavcev na področju zagotavljanja
zdravja pri delu. V skladu s 6. členom
mora delodajalec načrtovati in izvajati
promocijo zdravja na delovnih mestih.
Smernice za promocijo zdravja, kot
vodilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti delodajalca, bodo objavljene na
spletnih straneh Ministrstva za zdravje
in Ministrstva za delo, družino in soci-

alne zadeve.
Ena izmed ključnih dopolnitev novega
ZVZD-1 so spremembe na področju
ocenjevanja tveganj na delovnih mestih. Izbor metod, ki so bile določene
s pravilnikom, je z dnem veljavnosti
ZVZD-1 prepuščen izdelovalcu izjave
o varnosti z oceno tveganja in ni več
zakonsko predpisan. Na področju prepoznavanja nevarnosti se predvsem
uvajajo nove nevarnosti in tveganja za
poškodbe pri delu, bolezni in poklicne
bolezni, in sicer: nasilje tretjih oseb,

prisotnost psihoaktivnih snovi (PAS),
nasilje, trpinčenje in spolno nadlegovanje, psihosocialna tveganja itd., iz
česar sledi, da bomo morali pristopiti
k ponovnemu ocenjevanju tveganj na
vseh delovnih mestih v SBC. Prav tako
moramo oceniti tveganja v sodelovanju
z vsemi predstavniki in strokovnjaki
na področju zagotavljanja varnosti in
zdravja pri delu, vključno s predstavniki
delavcev, za kar mora obstajati zapisnik o posvetovanju, ki je sestavni del
izjave o varnosti z oceno tveganja. Kot
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delodajalec moramo izjavo o varnosti
z oceno tveganja objaviti na običajen
način in jo v delu, ki se na njih nanaša,
posredovati delavcem vsakokrat, ko
se spremeni in dopolni, pa tudi novozaposlenim in vsem drugim navzočim
na delovnem mestu ob začetku dela.
SBC mora delavcu na njegovo zahtevo
omogočiti vpogled v veljavno izjavo o
varnosti z oceno tveganja.
Za zagotavljanje varne uporabe objektov in sredstev za delo je v novem
ZVZD-1 vneseno določilo predhodnega varstva:
 da sme delodajalec dati v uporabo
objekt le, če je predhodno pridobil
vso dokumentacijo v zvezi z nadaljnjim delom v skladu s predpisi na
področju varnosti in zdravja pri delu
na začasnih in premičnih gradbiščih
ter pisno oceniti tveganja, ki bi jim
delavci lahko bili izpostavljeni pri
delu,
 da sme delodajalec dati v uporabo
sredstva za delo le, če je pridobil
potrebno dokumentacijo, ki zagotavlja njihovo skladnost in varnost
pri uporabi (npr. izjavo o skladnosti,
poročilo o pregledu in preizkusu
sredstva za delo).

Pred nami so dnevi tisočerih želja, stiskov rok, ali le skromnega upanja.
Naj bo to čas, ko bomo znali ustaviti korak, dvigniti pogled, ter se
zazreti v oči tudi tistim, mimo katerih sleherni dan le z bežnimi pogledi
hitimo in hitimo….
V prihajajočem letu vam želimo, da zmorete najti najlepše darove, ki
vam jih ponuja sleherni dan!
Kolektiv oddelka ORL

zagotavljanja učinkovite varnosti in
izboljšanja zdravja pri delu. Seznam
izvajalcev medicine dela, ki bodo pridobili dovoljenje MZ, bo objavljen na
spletni strani Ministrstva, pristojnega
za zdravje (MZ).
Zakon prepoveduje dela pod vplivom
alkohola, drog ali drugih prepovedanih
substanc in zdravil, ki lahko vplivajo
na psihofizične sposobnosti na tistih
delovnih mestih, na katerih je zaradi
večje nevarnosti za nezgode pri delu
tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. SBC bo v celoti določila
postopke prepoznavanja, obravnave in
ukrepanja z internimi akti. Delavca, ki
dela v nasprotju z navedenimi določili,
moramo odstraniti z dela, delovnega
mesta in iz delovnega procesa.

in zdravja pri delu, in sicer se z dnem
uveljavitve zakona izdajajo dovoljenja
le za obdobne preiskave škodljivosti v
delovnem okolju ter obdobne preglede
in preizkuse delovne opreme. Za ostale storitve na področju varnosti pri delu
mora strokovni delavec izpolnjevati pogoje, določene v podzakonskem predpisu, ki bo objavljen v roku štirinajst dni
po uveljavitvi tega zakona.
Bistveno so se spremenile tudi kazenske določbe v novem ZVZD-1, saj je
vsaka določba, ki v zakonu določuje
obveznost delodajalca ali delavca, sedaj določena z globo, in sicer za preDelodajalec mora na področju varnosti
kršek delodajalca je le-ta v višini od
in zdravja pri delu imenovati strokov2.000 do 40.000 EUR za posamezen
nega delavca za varnost in zdravje pri
prekršek, prekrški delavca pa lahko
delu in izvajalca medicine dela (po staznašajo od 100 do 1.000 EUR.
rem Zakonu je to pooblaščeni zdravnik
Novi zakon ne spreminja temeljnega
MDPŠ). Novosti zakona ZVZD-1 prina- Z novostmi ZVZD-1 MDDSZ spremi- koncepta sistema varnosti in zdravja
šajo tudi obvezno medsebojno sodelo- nja tudi obseg dovoljenj za opravljanje pri delu v organizacijah, temveč dodaja
vanje strokovnih delavcev z namenom strokovnih nalog na področju varnosti novosti predvsem na področju zagotavljanja zdravja pri delu in vnaša že uzakonjena določila iz drugih predpisov, ki
se nanašajo na varnost pri delu.
Spoštovani vsi zaposleni v bolnišnici,
Splošna bolnišnica Celje je s projektom
prihajamo v praznično obdobje, ki
Čili za delo: Zdravi in zadovoljni v SBC
je obenem priložnost, da se vam v
– krepitev zdravja pri delu, že pričela
imenu našega kolektiva zahvaliva
izpolnjevati zahteve novega ZVZD-1,
za dobro sodelovanje v preteklem
vendar se zavedamo, da bomo za učinletu.
kovito implementacijo vseh zakonskih
določil potrebovali še kar nekaj časa,
Leto 2012 pa naj bo za vse nas
saj je potrebno v spremembe delovsrečno obdobje!
nega procesa vključiti tako naš celotni
kolektiv kot tudi različne zunanje stroOddelek za laboratorijsko medicino
kovnjake.
mag. Štefka Krivec
Ljubomir Milenković, viš. upr. del.
Helena Černjul
Referat za varstvo pri delu
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Pravni kotiček
V

zadnjih dneh starega leta se ljudje
sprašujemo, kaj izboljšati v novem
letu, kako se spremeniti na bolje itd.
Mnoge naše dobre želje in hrepenenja še posebej zorijo prav v božičnem
času in nato vse do silvestrske noči,
po kateri pa se praviloma prebudimo
nekoliko manj vzneseni in optimistični.
Naša volja in energija ponovno upadeta, zavemo se krize, ki preveva celotno
gospodarstvo in negospodarstvo. Krizi
javni uslužbenci tudi prihodnje leto ne
bomo ušli. Ne glede na barvo politične
oblasti v novem letu je dejstvo, da bo
takoj na začetku leta sprejet Interventni
zakon, ki bo ponovno ustavil napredovanja javnih uslužbencev. Tudi nagrade za redno delovno uspešnost zaposleni v javnem sektorju še nekaj časa
ne bomo dobili. A kljub temu ni prav, da
se prepustimo malodušju ter od svojih
želja in načrtov kar odstopimo ali jih potisnemo v pozabo. Želja po prenehanju
opravljanja nočnega dela, nadurnega
dela, uveljavljanje pravice do starševskega varstva, pravica do odmora in
počitka, zagotavljanje in koriščenje letnega dopusta, pravica do regresa itd.
– to so pravice, ki jih delavec, seveda
ob izpolnjevanju določenih pogojev,
mora zahtevati in lahko zahteva od delodajalca.

Še vedno je naša največja težava zagotavljanje pravice do počitka in odmorov ter zagotavljanje in izraba letnega
dopusta. V bolnišnici smo imeli v tem
letu dva inšpekcijska pregleda Delovnega inšpektorata, ki je ugotovil kršitve pri zagotavljanju počitka ter izrabi
letnega dopusta in prostih ur. Ker smo
v tem kotičku že večkrat pisali o pravici do letnega dopusta, morda le kratek
povzetek, saj se bližajo prazniki, ko večina nas potrebuje kakšen dan morda
le zase ali za svoje najbližje. Zakon o
delovnih razmerjih v 163. členu namreč
določa, da je letni dopust mogoče izrabiti v več delih, s tem da mora en del
trajati najmanj dva tedna, ter da je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega
koledarskega leta, delavec pa je dolžan
do konca tekočega koledarskega leta
porabiti najmanj dva tedna, preostanek
pa v dogovoru z delodajalcem do 30.
junija naslednjega leta. Letni dopust,
ki ga delavec ne bo izrabil do konca
tega leta (torej najmanj dva tedna), mu
propade oziroma ga kadrovska služba
odšteje od preostalega. Navedeno bo
razvidno na plačni listi meseca februarja. Pri letnem dopustu še dodajam, da
se ne more niti ne sme porabiti po urah.
Tudi v primeru, če ima delavce primanj-

Novo leto naj prinese vam darila, ki življenje bodo
vam obogatila:
ljubezen, srečo, zdravje, blagostanje in uresničene
vse vaše sanje!
Srečno 2012!
Kolektiv Oddelka za kirurgijo roke in opekline
ter plastično in rekonstruktivno kirurgijo

kljaj ur, lahko poda le soglasje, da mu
v primeru primanjkljaja 8 ur delodajalec vzame en dan dopusta (soglasje
delavec poda na obrazcu), v primeru
primanjkljaja manj kot 8 ur pa letnega
dopusta tudi s soglasjem delavca delodajalec ne sme jemati (primer: imam
5 ur primanjkljaja, dam en dan letnega
dopusta in imam še tri ure plus – gre
za drobljenje dneva letnega dopusta,
ki ni dopustno). Letni dopust je pravica
delavca in mora to tudi ostati. Zato ni
dopustno, da delavcu brez njegovega
soglasja razporejamo rabo letnega dopusta. Delavec se mora zavedati, da
če letnega dopusta ne bo porabil, pa
čeprav bi ga lahko, mu bo propadel, ter
seveda, da obstajajo možnosti, da ga
zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa v določenem obdobju
ne bo mogel izrabiti.
Za konec le še kratka misel: v novem
letu bomo z vsem začeli točno tam,
kjer bomo v starem letu končali. To je
zakon akcije in reakcije, ki se mu ne da
izogniti. Toda želja nikakor ne gre podcenjevati. Želje so namreč vedno prvi,
začetni korak… Odločilno je torej, kako
močne so.
Andrejka Presker Hudernik,
univ. dipl. prav.
Pravna služba

Tudi v novem letu 2012
naj bo vaš korak odmeven,
vaše življenje iskrivo, ustvarjalno
in polno toplih trenutkov!
Sodelavke in sodelavci Urgentnega centra
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Jezikovni kotiček
D

anes bi rada opozorila na jezikovno pomanjkljivost, ki jo srečujem praktično vsak dan, na vsakem koraku. To je neustrezna raba besede »pogoj«. Poglejmo, kako Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) opredeli ta pojem:
pogoj
1. kar se mora uresničiti, upoštevati, da se omogoči potek, uresničitev česa: biti pogoj za kaj; pogoj je izpolnjen;
določiti, spremeniti pogoje; osnovni, prvi pogoj; pogoj za sprejem je dokončana srednja šola / izpitni pogoji; mirovni pogoji
Pogoj je torej nekaj, kar se mora uresničiti, da se lahko izpolni nekaj drugega. Zato je ustrezna recimo raba v naslednjih primerih:
V kino boš lahko šel pod pogojem, da narediš domačo nalogo.
V službo so ga sprejeli pod pogojem, da dokonča šolo.
Pod kakšnimi pogoji lahko dobim kredit?
V zadnjem času pa se je kar ustalila raba besede »pogoj« v pomenu »razmere«, »okoliščine« ali »možnosti«, ki je še
posebej pogosta v vseh medijih, tako tiskanih kot na radiu ali televiziji. Takšno rabo je prepovedal že pravopis iz leta 1962,
pa tudi v SSKJ je slogovno zaznamovana kot publicistična.
Poglejmo nekaj primerov:
Neustrezno

Ustrezno

Delali so v nemogočih pogojih.

Delali so v nemogočih razmerah.

V takšnih pogojih ne morem dokončati naloge.

V takšnih razmerah/okoliščinah ne morem dokončati naloge.
Znanstvenikom je treba dati možnosti za izpeljavo načrtovane raziskave.

Znanstvenikom je treba dati pogoje za izpeljavo načrtovane raziskave.
Vlada mora ustvariti pogoje za napredek gospodarstva.

Vlada mora ustvariti možnosti za napredek gospodarstva.
(Seveda pa lahko tudi: Vlada mora izpolniti pogoje za napredek gospodarstva.)

Prav tako tudi glagol »pogojevati« lahko uporabljamo le tam, kjer gre res za pogoje, ne pa tudi v primerih, ko gre za vzročnost ali odvisnost (primer ustrezne rabe: Vpis na fakulteto so pogojevali z uspešno opravljeno maturo.)
Še nekaj primerov:
Neustrezno

Ustrezno

Razumevanje besedila je pogojeno z izobrazbo bralcev.

Razumevanje besedila je odvisno od izobrazbe bralcev.

Težke gospodarske razmere pogojujejo racionalno porabo
sredstev.

Težke gospodarske razmere narekujejo/zahtevajo racionalno porabo sredstev.

Uspešnost podjetja je pogojena s tem, kako sposobni menedžerji ga vodijo.

Uspešnost podjetja je odvisna od tega, kako sposobni menedžerji ga vodijo.

Tako kot pri mnogih podobnih primerih neustrezne rabe besed je tudi tu vzrok vpliv tujih jezikov, saj npr. v angleškem jeziku beseda »pogoj« (condition) lahko pomeni tudi »razmere«, »okoliščine«. Površni prevajalci, ki se ne potrudijo poiskati
povsem ustrezne domače besede, s tem siromašijo lastni jezik, saj z eno besedo nadomestijo tri druge.
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica
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DROBTINICE

Levstikova pot
»Kadar sije sonce, lahko naredim
karkoli.
Nobena gora mi ni previsoka, nobena
težava prehuda.
Vse lahko premagam.«
W. Rudolf

P

relepo sončno jesensko vreme nas
je vzpodbudilo, da naše letošnje
srečanje organiziramo malo drugače;
na prostem, v obliki pohoda. Kar lepo
število pohodnikov se nas je zbralo in
odpravilo proti Litiji.
Pohod ni bil navaden. Bil je poln presenečenj, dobre volje, radovednosti
in občudovanja prelepih gričev, dolin, travnikov in nasploh čudovitega
slovenskega podeželja. Narava nas
je sama od sebe vabila med prijazne
domačine, nam utirala pot med urejene
vinograde, zidanice, polja in gozdove,
od koder se ti pogled ustavi na gričih,
kjer ponosno stojijo cerkvice iz različnih
obdobij.

Čas do cilja nam je prehitro minil, zabavali smo se, okušali kulinarične in vinske dobrote, vzpodbujali drug drugega
pri hoji, spoštovali naravo in občudovali
Levstikovo dediščino.
Skratka, družile so nas prijateljske vezi,
privezali smo si dušo in sklenili, da v
tem duhu nadaljujemo tudi prihodnje
leto.

Polni lepih vtisov ter ponosni na lepoto
naše dežele smo se srečno vrnili domov.
»Živi in bodi srečen!«
Marjanca PEČOVNIK, sred. m. s.
Urološki oddelek

Večerova »Skup stopmo!«
za razvoj robotske kirurgije
D

irektor ČZP Večer, Uroš Skuhala,
je predstavnikom bolnišnice predal
simbolični ček za 20.000 evrov, ki so
rezultat Humanitarne pobude »Skup
stopmo!«. Akcija, v kateri so zbirali
sredstva za razvoj robotske kirurgije, je
potekala jeseni.
V poldrugem mesecu se je iz deležev
naročnin od vsakega naročnika in zneska vsakega dnevno prodanega izvoda časnika Večer v celjski regiji zbralo
2.977 evrov.
K temu znesku je Večer dodal še
17.023 evrov za oglaševanje celjske
Uroš Skuhala, asist. Franci Vindišar, mag. Marjan Ferjanc in prim. mag. Igor Bizjak ob
bolnišnice v svojih izdajah.
prevzemu donacije
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Prijatelji planin
Splošne
bolnišnice Celje
Vesele božične praznike, ki naj vam naklonijo miru,
ljubezni, zdravja in veselja.
Novo leto 2012 pa uspehov polno
		
vam želi
kolektiv Centralne sterilizacije

Že deset let se srečno in veselo družimo, naj bodo vaše
poti še naprej lepe in varne. Vsem želim
SREČNO NOVO LETO 2012 !!!!
Zvonka
Nov plan izletov pa smo pripravili tudi za 2012:
1. januar: po poteh celjskih grofov
2. februar: Soriška planina 2dni
3. junij: Raduha 1 dan
4. julij: Brana 1 dan
5. avgust: Krn 2 dni – naš prvi izlet pred 10 leti
6. oktober: Lovrenška jezera 1 dan
7. november: zopet v neznano 2 dni 
4. IN 5. 2. 2012 vabljeni na
SORIŠKO PLANINO
Ob 7h odhod izpred Zlatorogove dvorane proti Gorenjski.
Kava na poti in privajanje na božanske zasnežene gore
okrog nas. V Bohinjski Bistrici bomo zavili proti Selški dolini
in po nekaj km prispeli do smučarskega centra na Soriški
planini. Od tod imamo izhodišče za številne prijetne ture na
okoliške vrhove (Možic, Lajnar, Slatnik, ...). Cela planina je
prepletena z ostanki Soške fronte, številni bunkerji, ogromna kasarna, kilometri rovov, razgledi pa, dokler seže oko,
na vse strani, čudovito!!
Oprema obvezno zimska, dober čevelj, palice, mogoče
derezice, možnost turnega smučanja, alpskega smučanja.
Obvezno pa je nočno sankanje na žakljih ob polni luni. Tekma ob 10-letnici prvih sankaških izkušenj na Vršiču. Nedelja bo lenobna, priporočam kavico v Bohinju in sprehod ob
zimskem jezeru.
Zaradi rezervacije na koči prijava najkasneje en teden
pred odhodom. Zvonka: 031 300 638
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S pozitivno
energijo za
skupno dobro
E

lektro Celje, d. d., je ob predstavitvi novo ustanovljenega hčerinskega podjetja Elektro Celje Energija, d. o. o., s katerim je zagotovilo zakonsko zahtevano
ločitev omrežne in tržne dejavnosti, izkazalo tudi svojo
družbeno odgovornost do skupnosti, v kateri deluje.
Več kot 15.000 evrov, ki jih je zbralo od poravnanih računov gospodinjskih in poslovnih odjemalcev je dodalo
še 1.600 evrov sredstev, ki bi bila sicer namenjena nakupu in pošiljanju voščilnic in jih namenilo štirim ustanovam: Zvezi Sonček, Splošni bolnišnici Brežice, Splošni
bolnišnici Slovenj Gradec in naši bolnišnici. Kot večina
letošnjih donacij, bo tudi ta namenjena sofinanciranju
stroškov operacij z robotskim sistemom da Vinci.

Mag. Dušan Kragelj je 4.200 € donacije prevzel iz rok Boštjana Turineka, direktorja novoustanovljenega podjetja Elektro
Celje Energija in predsednika uprave Elektra Celje, Radeta
Kneževića

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
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Sodelavkam in sodelavcem
ortopedskega oddelka !
Malo igrivo in
malo nagajivo naj
bo tole voščilo:
Mnogo ljudi v vrsti
stoji.
Baje nekdo tam
srečo deli.
Se rinejo v gnečo za tisto malo srečo.
A jaz zraven ne grem, ker nekaj dobro vem.
Srečo že imam, odkar VAS poznam.
(A. N.)
Želim naj Vam prihajajoči prazniki prinesejo srečo, veselje, mir…
Nada Herbaj

So dnevi in trenutki
polni sreče in miline,
ko radostni oči zapremo
in si tiho zaželimo,
da ne mine.
Taki dnevi v novem letu
naj preženejo trpljenje!
Naj smeh, ljubezen
srce prevzame,
lepše bo življenje!

Ko bi le mogli, ko bi le znali,
bi pravo srečo vam poslali!
Tako pa sprejmite le želje,
da se kar sama
k vam zapelje.
Naj za njo še zdravje
bo in smeh,
in zadovoljstva zvrhan meh.
Vsem sodelavcem bolnišnice
Celje
želimo vse dobro
v letu 2012,
kolektiv Oddelka za
bolezni prebavil

Ustvarite, kar ste morali.
Dosegajte, za kar ste se trudili.
Najdite, kar ste pogrešali.
In živite, kot ste želeli!

Lep božič in vse dobro v novem letu 2012
Vam želi mag. Dušan Kragelj s sodelavci

Veliko lepega vam v prihajajočem letu želi
kolektiv Oddelka za infekcijske bolezni
in vročinska stanja!

Dobra zamisel, ki je ne delimo z drugimi,
počasi zbledi in postane jalova,
kadar pa jo delimo, živi večno,
ker prehaja od človeka do človeka
in ob tem raste.
(Lowell Fillmore)

Želimo vam veliko dobrih idej,
ki bodo živele in rasle tudi v novem letu.

Kolektiv Transfuzijskega centra

Novo leto naj prinese vam darila,
ki življenje bodo vam obogatila:
ljubezen, srečo, zdravje, blagostanje,
in uresničene vse vaše sanje!
Sektor za organizacijo, informatiko in kakovost
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Lepi časi, slabi časi pridejo - se nas dotaknejo in gredo.
Zvezde se rodijo in se nekoč v nič spolzijo.
Drevje vzbrsti, ozeleni in se na jesen vedno znova osuje.
Z njimi trave, cvetlice, čakajo, da jih beli porah posuje.
Mi pa merimo čas in mu iščemo pravi pomen.
Od diha do izdiha, od hipa, do dneva,
od leta do leta, ki vedno novo in boljše obeta.

Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Vzemite za srečno popotnico, če imate za sabo kaj nedokončanega,
neuresničenega.
V novo leto zakorakajte z voljo, vztrajnostjo, nasmehom,
pogumom in novim upanjem.
Želimo vam uspešno leto 2012, polno ljubezni, vsega lepega in dobrega.
					

Splošno kadrovsko pravni sektor

NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite
iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo
direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek
ter oddelek ali službo, v kateri ste
zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta
naslov prispele do petka, 13. januarja
2012. Kupon za dvig nagrade bomo
dobitniku poslali po pošti, njegovo
ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 33. nagradne križanke v oktobrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli
186 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: NEVEDNOST JE BOLEZEN, LE DA NI NALEZLJIVA.
Izžrebana nagrajenka je Ljubica Barić z Oddelka za transport in oskrbo
bolnikov.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti.
Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.
		
Uredniški odbor

V teh dneh, ko vsem se kam mudi,
ko nas že prazniki podijo,
izberite takšne si poti,
ki prave se smeri držijo!
Naj vodijo vas med ljudi,
ki z dobroto bogatijo,
prijazne njihove oči
pa od ljubezni se iskrijo!
Mi pa vsem želimo,
da božič vam prinese mir,
srečo, zdravje in veselje,
novo leto 2012 pa naj vam
izpolni vse tihe želje.
Področje zdravstvene nege
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Nagradna križanka 34
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Mogoče
težava ni v
tem, da naju
gleda pes.

Splošna bolnišnica Celje

Lahko je povsem nekaj drugega.
52% moških po 40. letu trpi zaradi erektilne motnje (EM)1
95% vseh primerov je ozdravljivih2

nič več izgovorov
SICLS00068

Pogovorite se s svojim zdravnikom o EM ali obiščite najinaintima.si.
Reference:
1. Feldman HA et al. Journal of Urology 1994, 151: 54-61.
2. Lobb-Rossini K. Erectile dysfunction and its management. Journal of Community Nursing Online 1999;13 (10):1-8.
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