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Dogodki se dandanes odvi-
jajo z veliko hitrostjo. Komaj 
jim sledimo. Zato se nas 
včasih poloti občutek, da 
nam pomembne stvari pol-
zijo iz rok, in da nismo go-
spodarji svojega položaja. 
Zasipajo nas z informacijami 
iz domačih in tujih logov, ki 
nas miselno okupirajo in na-
jedajo kolektivno in osebno 
samozavest. Reforme, spo-
padi za oblast, za material-
ne dobrine, stavke, potresi, 
tajfuni, pohlep, izguba razu-
ma, revščina, egoizem in še 

marsikaj nas obremenjuje ter 
prepričuje o nemoči in vdanosti v usodo. Pa vendarle to ni nič novega. Do-
gaja se tisto, kar se je dogajalo tudi v preteklih tisočletjih, le ciklusi so danes 
nekoliko hitrejši in odražajo se na drug način. Zato je nujno, da se zavestno 
ogradimo od slabih informacij in se posvetimo lastnemu delu in svojemu 
okolju. Ugotovili bomo, da nam je lepše kot našim prednikom, in da imamo 
možnosti, da izgradimo boljši svet.  

Tudi dogajanja v zdravstvu lahko mnogokrat uvrstimo v rubriko »že videno«. 
Obstaja stalno nesorazmerje med potrebami in možnostmi, zato si plačnik 
– Zavod za zdravstveno  zavarovanje Slovenije (ZZZS) izmišlja vedno nove 
načine in metode, s katerimi bi za manj denarja odkupil več storitev. V po-
stopkih sklepanja letne pogodbe med nami in ZZZS so nam pogosto vsiljeni 
pogoji, ki niso odraz partnerskega dogovarjanja, kot se formalno deklarira. 
Kljub temu si prizadevamo, da bi ob vseh finančnih omejitvah pošteno opra-
vičili svoje poslanstvo in ob tem poskrbeli tudi za potreben razvoj.

Pogodbo z ZZZS za leto 2011 je naša bolnišnica podpisala že v mesecu 
aprilu, kar je v primerjavi s preteklimi leti precejšen napredek. Podpisana 
pogodba zagotavlja dokaj stabilno  delovanje bolnišnice, ob tem, da so se 
naše obveznosti v primerjavi s preteklim letom še povečale. Največjo korist 
od tega bodo imeli pacienti, saj se bodo nekoliko skrajšale čakalne dobe. 
Obstaja pa nevarnost, da se bodo pogoji poslovanja z Aneksom št. 1 k 
Splošnemu dogovoru za leto 2011, ki bi naj bil sprejet še pred polletjem, po-
slabšali. Novi pogoji bodo zahtevali nova prilagajanja, predvsem na organi-
zacijskem področju, kajti za ohranjanje že dogovorjenih sredstev bo morda 
potrebno obseg določenih programov še povečati. Kot pri ostalih izzivih, 
bo bolnišnica sprejela tudi tega, da bi lahko ob tem realizirala tudi svoje 
dolgoročne cilje. Ti so povezani z uveljavljanjem novih metod zdravljenja, 
povečevanjem kakovosti in varnosti pacientov, investicijskimi vlaganji ter 
povečevanjem ravni organizacijske kulture.

Zavedam se, da ne bo lahko, prepričan pa sem tudi, da ima kolektiv celjske 
bolnišnice izredno notranjo energijo in dovolj zavzetih posameznikov, s ka-
terimi bomo krepili vlogo in položaj osrednje regijske zdravstvene institucije 
in tretje največje bolnišnice v Sloveniji.

Direktor
                                                                            mag. Marjan Ferjanc
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Bolnišnico.so.obiskali

7. aprila 2011 …

Aprila so na pobudo Alojza Posedela, poslanca, ki je v 
naši bolnišnici uspešno prestal robotsko asistirano ope-

racijo prostate, na obisk in predstavitev robotske kirurgije 
prišli predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. 
Pavel Gantar in nekateri poslanci državnega zbora. Po 
operaciji predsednika države Danila Türka na kliniki v av-
strijskem Innsbrucku se je namreč zanimanje za robotsko 
kirurgijo v Sloveniji močno povečalo. Alojz Posedel, ki so 
mu raka prostate odkrili med obdobnim zdravniškim pregle-
dom, je bil z zdravljenjem v naši bolnišnici in z rezultati, ki 
so sledili, izjemno zadovoljen, zato je želel s to novostjo 
podrobneje seznaniti tudi svoje kolege. 

4. maja 2011 …

TO JE SBC

Predsednik in poslanci državnega zbora na obisku v bolnišnici

Župan in mestni svetniki med predstavitvijo in ogledom da Vincija

V začetku maja pa so bolnišnico obiskali župan in mestni 
svetniki Mestne občine Celje. Kot največji poslovni su-

bjekt v regiji je bolnišnica pomemben soustvarjalec splošnih 
družbenih, poslovnih in zdravstvenih dogajanj v regiji, zato 
je bil sestanek namenjen predstavitvi njenih investicijskih 
načrtov, ki bodo v veliki meri spremenili sedanjo podobo in 
okolico bolnišnice. Seveda pa so tudi mestni svetniki z zani-
manjem prisluhnili predstavitvi robotske kirurgije in bolnišni-
ci čestitali za ta tehnološki in strokovni napredek.

13. maja 2011 …

Na povabilo poslovnega in strokovnega vodstva je v 
petek, 13. maja, bolnišnico obiskal minister za zdravje 

Dorijan Marušič. Po sestanku z vodstvom bolnišnice se je 
sestal še s člani strokovnega sveta ter s predstojniki in glav-
nimi medicinskimi sestrami bolnišničnih oddelkov, jim pred-
stavil svoje načrte in usmeritve ministrstva ter odgovarjal na 
aktualna vprašanja. Ob tem je povedal, da za našo bolnišni-
co vidi izjemne možnosti za razvoj, saj je poleg tega, da je 
ravno prave velikosti za doseganje stroškovne učinkovitosti, 
bolnišnica razvojno in raziskovalno naravnana, usmerjena v 
uvajanje novosti in proevropsko jasno začrtana. 
Pohvalil in podprl je usmeritev v robotsko kirurgijo, hkrati 
pa opozoril na problem umestitev uporabe novih tehnolo-
gij v sistem slovenskega zdravstvenega zavarovanja. Sam 
prav tukaj vidi nove priložnosti za razvoj zavarovalniških 
produktov. Prav tako ima celjska bolnišnica po njegovem 
mnenju pomembno mesto v mreži urgentnih centrov, kate-
rih izgradnjo bo pospešilo tudi 30 milijonov evropskih sred-
stev. Vendar pa bo v bližnji prihodnosti moralo priti tudi do 
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Obisk.predsednika.WFHSS.
v.centralni.sterilizaciji.

povezovanja sekundarne in primarne ravni oz. do izvajanja 
urgentne dežurne službe v bolnišnici.
Minister našo bolnišnico podpira tudi pri priznanju klinično-
sti posameznih strok, seveda pod pogojem, da izpolnjujejo 
vse potrebne pogoje za pridobitev tega naziva. Z nazivom 
kliničnega oddelka ali stroke pa ne povezuje nujno tudi ter-
ciarnosti in dodatnih sredstev, ki jih ta prinaša.
Nekoliko manj zadovoljen pa je bil minister Marušič s po-
slovnim rezultatom leta 2010, ki je bil odraz manjše reali-

Nove tehnologije morajo najti prostor v slovenskem zdravstve-
nem sistemu, pravi minister.

Med obiskom si je minister z ekipo ogledal tudi prostor, kjer bo 
stala nadomestna novogradnja.

zacije programa dela. Prepričan je, da bi bolnišnica morala 
narediti vse, da bi zastavljeni program realizirala v celoti. 
Še posebej zato, ker bi s tem tudi skrajšala čakalne dobe in 
izboljšala dostopnost do storitev. Po podatkih ministrstva je 
namreč dostopnost do zdravstvenih storitev v primerjavi z 
ostalimi slovenskimi regionalnimi bolnišnicami v Celju slab-
ša, več opravljenih storitev pa bi jo izboljšalo. 

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

Na povabilo predsednice Sekcije MS in ZT v sterilizaciji 
je Slovenijo od 6. do 10. aprila 2011 obiskal predsednik 

WFHSS – Svetovnega združenja bolnišničnih sterilizacij, 
gospod Wim Renders iz Belgije. 

Med ogledom Centralne sterilizacije sta se ugledna gosta sezna-
nila tudi s pripravo robotskih instrumentov za sterilizacijo.

Predsednik WFHSS Wim Renders, predsednica Sekcije MS in 
ZT v sterilizaciji Andreja Žagar in gostiteljica Albina Gabrovšek.

Poleg udeležbe na našem strokovnem seminarju v Laškem 
si je želel ogledati tudi nekaj centralnih sterilizacij v sloven-
skih bolnišnicah.
Po prihodu v Ljubljano je obiskal Centralno sterilizacijo na 
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Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Na poti v Laško se je v po-
poldanskih urah ustavil tudi v Celju, v Centralni sterilizaciji 
Splošne bolnišnice. 
Obisk je potekal v sproščenem razgovoru in ogledu pro-
storov sterilizacije in postopkov dela. Z zanimanjem si je 
ogledal aparature, materiale, pripravo inštrumentov in do-
kumentacijo. Nad samo organizacijo sterilizacijske službe 
je bil presenečen in zelo zadovoljen ter nam izrekel vso 
pohvalo. 
Zanimalo ga je tudi število zaposlenega osebja na oddel-
ku. Glede na naše podatke, koliko pacientov in operacij-

skih dvoran oskrbujemo, je bil mnenja, da imamo odločno 
premalo zaposlenih. Z njegovimi ugotovitvami se tudi mi 
popolnoma strinjamo, saj posledice preobremenitev čutimo 
pri vsakodnevnem opravljanju naših nalog.
Obisk smo z visokim gostom zaključili v prijetnem klepetu 
ob kavici skupaj z našo popoldansko ekipo in mu v spomin 
izročili sladke radosti naše slaščičarne s spominskim gr-
bom mesta Celja. Ko smo skupaj z našim gostom zapuščali 
prostore, je bil presenečen nad urejenostjo in čistočo naše 
bolnišnice. Sledila je samo še »fotka« pred glavnim vhodom 
in slovo od Celja.

Albina Gabrovšek, VMS
Centralna sterilizacija

Svetovni.dan.zdravja.2011..

Svetovni dan zdravja je bil 7. aprila, tako kot vsako leto 
od leta 1950, ko je Svetovna zdravstvena organizacija 

razglasila prvega. Letošnji je potekal pod geslom Prema-
gajmo odpornost mikroorganizmov proti zdravilom – Brez 
ukrepanja danes ni ozdravitve jutri! Svetovna zdravstvena 
organizacija namreč želi letos še posebej opozoriti na pojav 
bakterij, ki lahko povzročajo življenjsko nevarne okužbe, in 
postajajo vedno bolj odporne proti antibiotikom. Gre za po-
sledico razširjene in nepreudarne uporabe antibiotikov in 
postaja vse bolj pereč problem.
Ob osrednji temi pa so ta dan prišle do veljave tudi druge 
vsebine in aktivnosti za izboljševanje zdravja. Na osrednji 
prireditvi v mestnem središču so sodelovale številne usta-
nove, organizacije, društva in šole, na strokovnem posvetu 
v Narodnem domu pa so se številni strokovnjaki posvetili 
problematiki zgodnjega odkrivanja nekaterih kroničnih bo-
lezni. Izpostavili so dejstva, da obstajajo velike razlike med 
pojavnostjo bolezni v različnih okoljih, in da so v veliki meri 
odvisne od izobraženosti prebivalcev in njihovih dohodkov. 
Ugotavljali so, da največ k boljšemu zdravju prispevajo pre-
ventivni programi, pa vendar so ti, kljub enaki dostopnosti, 
po različnih delih regije zelo različno obiskani oz. uporablje-
ni. V krajih s slabo odzivnostjo bo zato treba prebivalstvo 
dodatno seznanjati s prednostmi presejalnih preventivnih 
programov.

Predstavitev programa Svit pred MO Celje

Ravno zaradi potrebe po 
ozaveščanju aktivnega 
prebivalstva o ohranjanju 
in izboljševanju zdravja 
je škoda, da se osrednje 
aktivnosti ob svetovnem 
dnevu zdravja vsako leto 
dogajajo dopoldan. V tem 
času si namreč številne 
predstavitve lahko ogleda-
jo le otroci in upokojenci.
V mozaik predstavitev 
zdravju prijaznih dejavno-
sti je tudi letos svoj košček 
dodala naša bolnišnica. 

Predstavili smo dve vsebini, in sicer higieno rok  ter temelj-
ne postopke oživljanja na demonstracijski lutki. Predvsem 
zadnje je med šolarji in ostalimi obiskovalci vzbudilo veliko 
zanimanja, saj so lahko teoretična navodila preizkusili tudi 
v praksi.

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

Le kam kasneje izgine ta radovednost in vnema?

Gospod, tako pa izgledajo 
umazane roke.
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Pred.začetkom.nove.motoristične.
in.kolesarske.sezone

Od leta 2006 do 2010 je v Republiki Sloveniji v prome-
tnih nesrečah umrlo 287 voznikov enoslednih vozil, 

kamor prištevamo kolesarje, voznike koles z motorjem in 
voznike motornih koles, od tega 44 na območju Policijske 
uprave Celje. Če statistike pogledamo še podrobneje, je 
bila četrtina umrlih na območju PU Celje voznikov koles 
z motorjem, šestina voznikov motornih koles, dvanajstina 
umrlih pa je bila kolesarjev. Povprečna starost umrlih kole-
sarjev je bila 51,3 let, voznikov koles z motorjem 47,3 let, 
voznikov motornih koles pa le 32 let. Pregled časov, ko so 
nastale te nesreče pa je pokazal, da se največ nesreč s 
smrtnim izidom zgodi v soboto, izven naselja med 18.00 in 
21.00. Največkrat je vzrok prometnih nesreč enoslednih vo-
zil neprilagojena hitrost, sledita pa ji napačna stran vožnje 
in nepravilno prehitevanje. Več kot tretjino vseh prometnih 
nesreč povzročijo vozniki, stari med 24 in 34 let.
Policijska uprava Celje je tako pred začetkom motoristične 
in kolesarske sezone pripravila srečanje s predstavniki mo-
toklubov, ki se ga je udeležilo 50 predstavnikov iz 39 moto-
klubov celjske in koroške regije. Na njem so zbrane sezna-
nili s preventivnimi vsebinami, ki so jih na dom nato prejeli 
vsi lastniki motornih koles in koles z motorjem na Celjskem 
ter z možnostjo praktičnega usposabljanja na avtopoligonu 
ZŠAM Savinjske doline v Ločici ob Savinji. Na srečanje pa 
je Policijska uprava Celje povabila tudi predstavnika naše 

Andrej Strahovnik je predsednikom moto klubov in novinarjem 
spregovoril o poškodbah motoristov

ustanove. V prometnih nesrečah voznikov enoslednih vo-
zil namreč prihaja do številnih in hudih težkih telesnih po-
škodb. Andrej Strahovnik je zato zbranim motoristom spre-
govoril o najpogostejših poškodbah motoristov in potnikov 
na motornih kolesih ter o njihovih posledicah. Priložnost je 
izkoristil tudi za opozorilo na najnujnejše ukrepe ob prome-
tnih nesrečah.

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

ABC POSLOVANJA SBC

Izvajanje.ukrepov.za.
racionalizacijo.poslovanja.je.nujno

SB Celje je poslovno leto 2010 za-
ključila z negativnim rezultatom 

v višini 596.994 eur. Za pripravo urav-
noteženega Finančnega načrta za leto 
2011 je bil potreben razmislek o konkre-
tnih ukrepih, tako za doseganje načrto-
vanih prihodkov kakor za obvladovanje 
stroškov. Svet zavoda SB Celje je zah-
teval izdelavo sanacijskega programa, 
ki je praktično zbir ukrepov, vključenih v 
sprejeti Finančni načrt za leto 2011. 

Pri planiranju prihodkov za leto 2011, 
katerih višina je na ravni iz leta 2010, je 
bil za izhodišče nerealizirani program 
v pogodbi ZZZS iz leta 2010. Zato je 
poglavitni ukrep na prihodkovni strani 
za leto 2011 celotno doseganje načr-
tovanih prihodkov. Za to so predvidene 
naslednje aktivnosti:
- zagotoviti ustrezno osebje (različne 

aktivnosti), kjer je vzrok za nereali-
zirani program pomanjkanje zdrav-

nikov;   
- zagotoviti operacijski čas, opremo 

oz. prostore, kjer je vzrok nedose-
ganja v teh dejavnikih;

- izvesti prestrukturiranje, kjer bodo 
za to izpolnjeni pogoji; 

- sprotno spremljanje ustreznosti evi-
dentiranja opravljenih storitev. 

Še bolj konkretizirane aktivnosti na  se-
gmentu za doseganje prihodkov so: 



7

Splošna bolnišnica Celje

- v januarju 2011 je bilo sprejeto organi-
zacijsko navodilo „Postopek zaklju-
čevanja zdravstvene dokumentacije 
in spremljanje realizacije“. Namen 
tega dokumenta je povečati ažur-
nost zaključevanja zdravstvene do-
kumentacije in s tem tudi obračuna-
vanje zdravstvenih storitev; 

- uvedeno je tedensko spremljanje 
SPP uteži (na vsakem oddelku 
zdravstvena administracija teden-
sko pripravi izpis, iz katerega je 
razvidna povprečna SPP utež za 
pretekli teden);  

- uporaba programskega orodja KOC-
KE v praksi (spremljanje obsega 
dela po izvajalcih, po dnevih ...).

Poleg prihodkov ZZZS predstavljajo 
vedno pomembnejši delež tudi prihod-
ki izven ZZZS-ja. Za povečano trženje 
samoplačniških storitev je bil sprejet 
„Pravilnik o opravljanju in trženju sa-
moplačniških zdravstvenih storitev“. Za 
pokrivanje stroškov uvedbe robotske 
kirurgije je predviden ukrep zbiranje 
donacijskih sredstev.

Na strani stroškov je poglaviten strošek 
dela (60 %). Za obvladovanje načrto-
vane višine tega stroška je potrebno 
izvajanje naslednjih ukrepov: 
- podrobno načrtovanje urnikov dela 

v skladu z dogovorjenim obsegom 
dela:  planiranje in analiziranje raz-
porejanja delavcev po deloviščih;

- uvedba elektronske evidence delov-
nega časa in planiranja delovnega 
časa:  razpis je v fazi analiziranja 
ponudb;

- mesečno spremljanje  števila opra-
vljenih delovnih ur: izvajanje sestan-
kov s predstojniki;  

- obvladovanje zaposlovanja v skladu 
s kadrovskim načrtom in obsegom 
programa dela: izdelava kadrovske-
ga načrta po delavcih iz ur po oddel-
kih;

- optimiranje stroškov izobraževanja, 
interna izobraževanja; 

- omejevanje študentskega dela;
- učinkovita izraba notranjih kadro-

vskih resursov in vpeljava organiza-
cijskih sprememb; 

- optimizacija delovnih procesov s po-
močjo informatizacije.

Primeri nekaterih konkretnih aktivnosti: 
- zdravstvena administracija: izdela-

va opisa in ocene izrabe delovnega 
časa za administrativne postopke v 
procesu zdravljenja (standardizaci-
ja);

- vzpostavitev skupne baze inštru-
mentark; 

- elektronsko sporočanje okvar v 
SIPV in službo informatike;

- elektronsko naročanje v skladišča 
nabavne službe;

- interni kadrovski razpisi.

Druga največja skupina stroškov v 
bolnišnici (20 % vseh stroškov) je 
zdravstveni material. Za obvladovanje 
načrtovane porabe so predvideni na-
slednji ukrepi: 
- zmanjšanje stroška zdravil – opti-

mizacija porabe antibiotikov, switch 
terapija  (aktivno delo komisije za 
zdravila);

- omejevanje porabe dragih zdravil iz 
krvi;

- prihranki pri sanitetnem  in obvezil-
nem materialu - področje kifoplasti-
ke, „lifasure“, anestezijskih ter dru-
gih materialih;

- prihranki pri porabi rtg filmov:  s 15. 
5. 2011 na nevrološkem oddelku 
prehod z uporabe  rtg filmov na digi-
talno sliko;

- prihranek pri porabi šivalnega ma-
teriala:  racionalna poraba šivalnih 
materialov;

- zmanjševanje zalog materialov na 
oddelkih in s tem manjša vezava 
denarnih sredstev v zalogah.

Ukrepi na področju drugih vrst stroškov 
so:

- znižanje stroškov zunanjih laborato-
rijskih storitev: prenos ENA in ANA 
preiskav v domač laboratorij;

- obvladovanje stroškov čiščenja: 
racionalen pristop pri čiščenju (npr. 
zmanjšanje pogostosti čiščenja 
uprave);

- obvladovanje stroškov energentov 
- v pripravi so aktivnosti za zmanj-
ševanje porabe energentov.

Za izvajanje ukrepov so potrebna orod-
ja, ki nam omogočajo analizo stanja 
in vpogled, ali se aktivnosti izvajajo in 

ali prinašajo načrtovane rezultate. Ta 
orodja so: 
- priprava podrobnejših planov,
- mesečno spremljanje realizacije v 

primerjavi s planom,
- uvedba kazalnikov na določenih po-

dročjih (primerjava dveh kategorij),
- uvedba spremljanja stroškov po pa-

cientu. 

Vsekakor pa je potrebna odgovornost 
in zavzetost vseh odgovornih delavcev 
in vseh zaposlenih za uvajanje kulture 
varčevanja in racionalnega obnašanja, 
tako na večjih in tudi manjših  segmen-
tih poslovanja. Le uravnoteženo po-
slovanje, tj. poslovanje brez izgub in 
prilagodljivost zunanjemu okolju zago-
tavljata dolgoročno stabilnost bolnišni-
ce, njen razvoj in ohranjanje delovnih 
mest.  

Irena Andrenšek-Ferkolj, 
univ. dipl. ekon.

Sektor za ekonomiko

Terezija Pinter-Kampoš, 
univ. dipl. ekon.

Sektor za finance in računovodstvo

Kdor hoče nekaj narediti, že najde 
pot;
kdor noče nič narediti, najde 
izgovor.
                           Arabski pregovor

Kdor misli, da je preveč pomem-
ben 
za majhna dela, je ponavadi 
premajhen za velika dela.
                    

Jacques Tati

Čemu je podoben tisti, katerega 
modrost
je večja kot njegova dela? 
Drevesu z mnogo vej pa z malo 
korenin;
če pride veter, ga izruva in prevr-
ne.

Talmud
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Načrt.integritete

V decembrski številki Monitorja smo 
vas seznanili z nekaterimi novostmi 

Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije – ZintPK. Med drugim smo 
vas obvestili tudi o tem, da je naša bol-
nišnica med zavezanci, ki morajo do 
5. junija 2011 sprejeti načrt integritete. 
Komisija za preprečevanje korupcije si 
je za glavni cilj ZIntPK in načrta integri-
tete postavila okrepitev delovanja prav-
ne države in preprečevanje korupcije v 
javni upravi.
Poudariti je treba, da vsaka nepravil-
nost ali kršitev dolžnega ravnanja seve-
da ni nujno korupcija v pravem pome-
nu, kot je zapisano v ZintPK, ki določa, 
da je korupcija vsaka kršitev dolžnega 
ravnanja uradnih in odgovornih oseb v 
javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi 
ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev 
ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okori-
stijo, zaradi neposredno ali posredno 
obljubljene, ponujene ali dane oziroma 
zahtevane, sprejete ali pričakovane ko-
risti zase ali za drugega.
Direktor je imenoval delovno skupino, 
ki bo v naši bolnišnici skupaj s Komisijo 
za preprečevanje korupcije izdelala ta-
kšen vzorec načrta integritete, ki nam 
bo pomagal, da bomo z obvladovanjem 
tveganj krepili pravno državo, integrite-
to in učinkovitost. Delovno skupino se-
stavljajo: vodja Katja Ramšak ter člani 
Simon Jevšinek, Irma Kovač, Suzana 
Labaš, Matej Marinšek, Matjaž Štinek 
in Matej Velenšek.
Delovna skupina se je sestala na svo-
jem prvem sestanku v četrtek, 5. maja 
2011, in najprej proučila, kateri vzroki 
v našem organizacijskem okolju pred-
stavljajo dejavnike tveganj za kršitve 
dolžnega ravnanja. 
Dela skupine nikakor ne smemo razu-
meti kot »lov na koruptivne čarovnice«, 
ampak si moramo vsi s pozitivnim pri-
stopom prizadevati, da ugotovimo tiste 
vzroke, pojave, razloge, ki lahko prive-
dejo do hotenih ali nehotenih kršitev 
dolžnega ravnanja. Pri tem nas načrt 
integritete ne sili v nobene posebne 
aktivnosti, ki jih v javni upravi ne bi po-
znali. 

Organizacijski pogoji
Pri organizacijskih pogojih naj bi  pro-
učili normativno podlago našega sku-

pnega delovanja in preverili, ali so naši 
predpisi in drugi splošni akti, ki urejajo 
naše poslanstvo, organiziranost, delo-
vanje in cilje:
• »transparentni« – tako kot za 

predpise in splošne akte v javni 
upravi zahteva načelo javnosti; 

• »posproteni« –  prečiščeni in skla-
dni, oz. ali jih  imamo tam, kjer so  
potrebni; 

• »podnormirani« – ali omogoča-
jo »pričakovano ravnanje«, ki je 
zakonski standard integritete v 
javnem sektorju, ker je integriteta 
nujen pogoj pri javnih funkcionarjih 
in javnih uslužbencih za zakonito in 
učinkovito izvajanje javnih funkcij; 

• »prenormirani« – ali niso morda 
pretirano togi, da s tem resno ovi-
rajo uresničevanje našega poslan-
stva in ciljev ter pričakovanj, pravic 
in zakonitih interesov ljudi;

• »odvečni« – kar sicer povzroča, da 
se javna uprava zaradi  pretirane-
ga števila predpisov, usmeritev ipd. 
ponekod dobesedno duši v  nesmi-
selnih in nepotrebnih pravilih, kar 
lahko predstavlja že kar sistemsko 
tveganje za kršitve dolžnega ravna-
nja, nezakonitost ali neetičnost.

Prav tako bomo preverili, ali imamo 
primerno urejene etične standarde 
poklicnega (profesionalnega) življenja 
in vedenja, da lahko na poenoten in 
predvidljiv način krepimo naš pozitiven 
odnos do temeljnih vrednot in razvija-
mo profesionalno, etično kulturo – inte-
griteto v notranjih in zunanjih odnosih.

Zaposleni
Spoštovanje človekovega dostojan-
stva, dobri medsebojni odnosi, brez 
vsakršnega nasilja, šikaniranja, dis-
kriminacije, trpinčenja, spolnega ali 
drugega nadlegovanja, odprtost in 
pripravljenost za pošteno (samo)kri-
tiko, so po izkušnjah med najboljšimi 
obrambnimi ukrepi tudi pred visokimi 
tveganji za kršitve dolžnega ravnanja 
in korupcijo. Strokovno znanje in etično 
ravnanje pri izvajanju zakonov in dru-
gih predpisov sta prav tako sestavna 
dela pričakovanega ravnanja – inte-
gritete javnih funkcionarjev in javnih 
uslužbencev. Vsekakor tudi odnos do 

naših strank in družbenih vrednot, ki 
jim s pričakovanim ravnanjem – integri-
teto služimo. Predmeti našega skupne-
ga preverjanja na tem področju so torej 
naša strokovnost, učenje in osebna 
rast v delovnem okolju.     
    
Delovni procesi
 enak način bomo  proučili naše de-
lovne procese, če je morda v njihovem 
organiziranju, upravljanju, poteku in 
končni izvedbi kakšen dejavnik, ki lah-
ko povzroča kršitve dolžnega ravnanja 
ali druge oblike nezakonitega ali nee-
tičnega ravnanja, ki jih zunanja javnost 
lahko dojema kot korupcijo.

Ukrepi
Pri izbiri ukrepov si bomo v kar najve-
čji možni meri skupaj prizadevali, da 
določimo tiste, ki so našim potrebam, 
zmožnostim, organizacijskim pogojem, 
zaposlenim in delovnim procesom, 
poslanstvu in ciljem najbolj primerni in 
potrebni, uresničljivi in racionalni. Pri 
tem bomo dosledno upoštevali ukre-
pe, ki jih za krepitev pravne države, 
krepitev integritete in transparentnosti, 
preprečevanje korupcije in nasprotja 
interesov kot obvezne določa Zakon o 
integriteti in preprečevanju korupcije, 
in bomo tako kar se da natančno opre-
delili naslednja tveganja: nedovoljeno 
sprejemanje daril, neupoštevanje na-
sprotja interesov, neupoštevanje ome-
jitev poslovanja, nedovoljeno lobiranje, 
zaščita prijaviteljev, javna naročila in še 
vsaj eno področje, kjer se lahko poja-
vita sum korupcije in zloraba položaja.

Spoštovane sodelavke in sodelavci, 
delovna skupina za pripravo načrta in-
tegritete Splošne bolnišnice Celje vam 
sporoča, da je polna delovnega zago-
na in idej, kako pripraviti dober načrt 
integritete naše bolnišnice. O podrob-
nostih, aktivnostih in časovnih obdobjih 
izvajanja nalog, povezanih z načrtom 
integritete, vas bomo sproti obveščali, 
pri tem pa vas vabimo, da se tudi sami 
aktivno vključite v te dejavnosti s tem, 
da nas opozorite na morebitne vzroke, 
pojave, razloge, ki lahko privedejo do 
kršitev dolžnega ravnanja.

Katja Ramšak, univ. dipl. prav.
Pravna služba
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Pomen.projekta.
ČILI.ZA.DELO.–.ZDRAVI.
IN.ZADOVOLJNI.V.SBC.–.
krepitev.zdravja.pri.delu.

V prejšnji številki Monitorja so bili v predstavitvi projekta ČILI ZA DELO – ZDRAVI IN ZADOVOLJNI V SBC  – krepitev 
zdravja pri delu  poudarjeni podatki o odsotnosti zaradi bolezni kostno-mišičnega sistema in vezivnega tkiva.  

Podatki sami ne povedo veliko, če njihov delež ni primerljiv z odsotnostjo zaradi ostalih bolezni. 

Prikaz deležev upravičene zadržanosti zaposlenih od dela – odstotek bolniškega staleža po vzrokih odsotnosti – 
po MKB-10

Prikaz deležev upravičene zadržanosti 
zaposlenih od dela – odstotek bolniške-
ga staleža po vzrokih odsotnosti – po 
MKB-10 predstavlja delež najpogostej-
ših odsotnosti v SB Celje v primerjavi z 
bolnišnično dejavnostjo v Sloveniji in v 
primerjavi z vsemi dejavnostmi v Slo-
veniji. Vidimo, da  je SB Celje v treh od 
petih opazovanih let nad slovenskim 
povprečjem in nad povprečjem odso-
tnosti v bolnišnični dejavnosti zaradi 
bolezni mišično-kostnega sistema in 

vezivnega tkiva .
 
Odsotnost ne pomeni samo izdatkov za 
stroške bolniškega staleža in stroške 
zdravljenja, pač pa veliko več. Zmanj-
šano je osebno zadovoljstvo posame-
znika,  njegova produktivnost, vplivi se 
kažejo  na delovni skupini – povečane 
obremenitve le-te,  zmanjšana  celotna  
produktivnost,  obremenjena je  dru-
žina …, v končni fazi lahko posledice 
privedejo celo do invalidnosti.

Ker ne moremo meriti kazalnikov 
zdravja, pač pa le njihove odklone,  so 
prizadevanja usmerjena v izboljšave 
v  človekovem bivalnem in delovnem 
okolju. Ozaveščenost o pomenu gi-
banja  in vzpostavitev redne gibalne 
dejavnosti v kulturo življenja posame-
znika je pomemben korak pri krepitvi  
zdravja. Z delavnicami, ki potekajo 
v okviru projekta, želimo poudariti 
(ali pa samo osvežiti) oseben odnos 
posameznika do zdravega sloga ži-



10

Splošna bolnišnica Celje

vljenja in od sodelavcev pridobiti 
mnenja, kako v danih možnostih iz-
boljšati oz. spremeniti delovno oko-
lje, da bo prijaznejše posamezniku.

Za lažjo predstavo, kakšna je sploh od-
sotnost zaradi bolniških v SB Celje, je v 
nadaljevanju prikazanih nekaj statistič-
nih podatkov. Po mesečnih podatkih, ki 
jih spremljamo v SB Celje, in so vezani 
na preračun odsotnosti v delovne ure, 
je gibanje glede na vzrok oz. trajanje 
(zaradi vseh obolenj) v letih  2008 – 
2010 po mesecih v tabelah na desni 
strani.

Iz podatkov vidimo, da se odsotnost za-
radi krajših bolniških in nege družinske-
ga člana med poletnimi meseci v vseh 
opazovanih letih zmanjša. V SB Celje 
nimamo vzpostavljenega  nadzora nad 
neupravičeno rabo odsotnosti. Kljub 
zaupanju v zaposlene se pa vendarle 
postavlja vprašanje, ali v opazovanem 
obdobju, ko je tudi največ letnih dopu-
stov, vsako leto toliko zmanjšamo ob-
seg dela, da smo  kljub veliki obreme-
njenosti zaradi dopustniških odsotnosti  
bolj zdravi,  ali je vzrok kje drugje?
Odsotnost, ki je prikazana v naslednji 
tabeli, namreč bremeni vse – tiste, ki 
so bolni in tiste, ki še niso. Združimo 
moči in iščimo poti, da bomo radi in 
zdravi prihajali v službo. Da, zdravi, 
kajti tudi zanikanje bolezni lahko dol-
goročno povzroča še večjo škodo kot 
kratke,  a uspešno obvladane bolniške 
odsotnosti.

Najprej izoblikujemo navade, 
potem pa navade izoblikujejo nas. 

John Dryden

Vedno obstaja košček vesolja, 
ki ga lahko popravite: to ste vi 
sami.
                   Gabriel Honore Marcel
 

Največja oblast je oblast nad 
samim seboj. 

Seneka
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Posameznik je izredno pomemben,  
a v množici (pre)velikokrat neviden. 
Predlogi vseh bodo dobrodošli, zato 
ob delavnicah le izrazite svoja mne-
nja in dajte predloge.

V naslednji številki: Aktivnosti projek-
ta v pomladnih mesecih

Andreja Zelič, univ. dipl. org.
Splošna služba

Notranja.presoja.
kontaktne.izolacije

UVOD
Bolnišnice imajo pomembno vlogo pri zdravljenju, pospeše-
vanju zdravja in preprečevanju bolezni in okužb, ki so po-
vezane z zdravstvom. Pogostost bolnišničnih okužb (BO) je 
pomemben kazalec kakovosti zdravstvenih storitev in ena 
izmed prednostnih nalog pri povečevanju varnosti in kako-
vosti. 
Po podatkih EU države članice letno zabeležijo 3 milijone 
primerov BO, ki se v 50000 primerih končajo s smrtjo bol-
nika. Na splošno velja ocena, da se pri vsakem desetem 
bolniku razvije BO. Ker BO uvrščamo med preprečljive 
neželene dogodke, se nam je postavljalo vprašanje, ali si 
dovolj prizadevamo, da bi zmanjšali delež bolnikov, pri ka-
terih pride do prenosa VOM med hospitalizacijo, in ali se 
upoštevajo navodila kontaktne izolacije (KI).

1. OBLIKOVANJE STANDARDOV IN 
ORGANIZACIJSKIH NAVODIL
Za kakovostno ZN je treba upoštevati standarde. V bolnišni-
ci imamo vrsto standardov in organizacijskih navodil, ki jih 
redno dopolnjujemo in posodabljamo. Standardi so realni, 
zanesljivi, veljavni, jasni, merljivi in osnovani na najboljši 
praksi, ki se ji želimo približati ali jo celo preseči.  Obliko-
vani so na osnovi vpeljane ALPHA metodologije (Agenda 
for leadership for programs in healthcare accreditation). S 
pregledom in študijem obstoječe literature je bil pripravljen 
osnutek standarda o  ukrepih KI. Po pregledu osnutka in 
vnesenih popravkih je bil standard sprejet na Kolegiju glav-
nih medicinskih sester, Svetu za ZN in pri Komisiji za obvla-
dovanje bolnišničnih okužb (KOBO).
V standardu so opisani postopki za izvajanje KI, in sicer: 
način prenosa, indikacije za KI, trajanje izolacije, namesti-

tev bolnika, transport in premeščanje bolnika, navodila za 
vzdrževanje neposredne bolnikove okolice, ravnanje s pri-
pomočki za ZN, ravnanje z odpadki, navodila za odvzem 
nadzornih kužnin in navodila za obveščanje). S standardom 
so seznanjeni vsi, ki so vključeni v obravnavo bolnika, in je 
vodilo za izvajanje ukrepov KI.
Namen notranje presoje je, da na osnovi spremljanja 
standardov dobimo  informacije, katere so tiste stvari, ki 
jih pri izvajanju najpogosteje spregledamo, jih ne izvajajmo 
dosledno, in kje bi lahko svoje delo še  izboljšali in s tem 
dosegli večjo varnost in kakovost naših storitev. Notranja 
presoja nam omogoča, da skrbimo za varno in kakovostno 
ZN, nenehno lahko uvajamo izboljšave in tako dobro opra-
vljamo svoje poslanstvo. 
Prednosti notranje presoje so: izobraževanje zaposlenih, 
vključevanje v proces izboljševanja, usklajena ocena posa-
meznih oddelkov, prepoznavanje dobre prakse, nudi nam 
možnost za priznavanje izboljšav pri ocenjevanju, napredo-
vanju in pri akreditaciji bolnišnice.
Pripravili smo ocenjevalni list s štirinajstimi merili na podlagi 
standarda o izvajanju KI. Ocenjevalni list je sprejela KOBO. 
Glede na standard je vsako merilo ocenjeno z: A - merilo 
je izpolnjeno, B - merilo je delno izpolnjeno, C - merilo ni  
izpolnjeno.
Delovanje je ocenjeno neskladno (NU - standard se ne 
upošteva), kadar je  katerokoli merilo ocenjeno s »C« 
ali je odgovorov »A« manj kot 65 % (Robida 2004). 
Za standarde, ki so bili ocenjeni kot delno skladni ali neskla-
dni, smo  pripravili opis pomanjkljivosti in predlagali  ukrepe 
za izboljšanje, določili odgovorno osebo za izvedbo oziro-
ma realizacijo in rok, do kdaj je treba neskladnosti odpraviti. 
Izvajalki presoje sta bili diplomirana medicinska sestra in 
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diplomirana sanitarna inženirka za področje obvladovanja 
bolnišničnih okužb – SOBO. Kot presojevalec se lahko do-
loči tudi katerikoli drug strokovnjak s področja obvladovanja 
BO. Nadzorovane osebe so bili vsi zdravstveni delavci.

2. REZULTATI  NOTRANJE PRESOJE
V obdobju od oktobra 2010 do aprila 2011 smo opravili 50 
presoj izvajanja ukrepov KI. Vse so bile nenapovedane. Na 
otroških oddelkih presoja ni bila opravljena. Pod kirurške 
oddelke smo šteli tudi Ginekološko porodniški oddelek. 

Graf 1: Izvedene presoje glede na področje ZN

Kar 66 % presoj je bilo opravljenih na internističnih oddel-
kih, ki so  tudi sicer bolj obremenjeni z bolniki, ki so naselje-
ni ali okuženi z VOM.
Indikacija  za kontaktno izolacijo je bila  najpogosteje kolo-
nizacija ali okužba z bakterijami, ki izločajo laktamaze raz-
širjenega spektra (ESBL) in z na meticilin odpornim zlatim 
stafilokokom (MRSA).

 Graf 2: Vzrok za kontaktno izolacijo

Zaželeno je, da koloniziranega bolnika z VOM namestimo 
v enoposteljno sobo  (če je mogoče z lastnimi sanitarijami). 
Bolniki so bili v 28 primerih nameščeni v enoposteljno sobo 
(večinoma nadstandardne sobe s sanitarijami).
V prvi fazi smo opravili 25 presoj, jih analizirali in rezultate 
predstavili oddelkom. V prvem sklopu je bilo kar 68 %  pre-
soj neskladnih, v drugem obdobju pa 40 %. V drugem sklo-
pu presoj nismo mogli zajeti popolnoma enake razporeditve 
glede na oddelek kot pri prvem.

Pri izolacijskih ukrepih največkrat spregledamo:
• Vrata v izolacijsko sobo morajo biti zaprta, izjemoma 

pustimo malo priprta, kadar bolnik potrebuje nadzor. V pr-
vem ocenjevalnem obdobju je bilo kar 48 % meril neizpol-
njenih (ocena C) na račun odprtih vrat, v drugem  še 16 % 
.

• Oprema in pripomočki za nego morajo ostati v izolacijski 
sobi in so individualni. Največkrat bolniki niso imeli indivi-
dualnega termometra, stetoskopa, negovalne kozmetike, 
umivalnika ali pa  so bili pripomočki neustrezno hranjeni – 
16 % meril ocenjenih s C v prvem ocenjevalnem obdobju 
in 24 % v drugem.

• Pred izolacijsko sobo je preveč osebnih zaščitnih sred-
stev, predvsem zaščitnih predpasnikov (možnost kon-
taminacije materiala) – 4 % meril ocenjenih s C v prvem 
ocenjevalnem obdobju in 8 % v drugem sklopu presoj.

• Dokumentacija bolnika (negovalna dokumentacija, tem-
peraturni list) naj bo oddaljena  vsaj 1,5 m od bolniške po-
stelje oziroma izven bolniške sobe – 16 % meril ocenjenih 
s C v prvem ocenjevalnem obdobju in 4 % v drugem.

• V izolacijski sobi mora biti na razpolago čistilo oz. raz-
kužilo za površine in pripomočke za nego – 8 % meril 
ocenjenih s C v prvem ocenjevalnem obdobju in kar  20 % 
v drugem.

• Nepravilno ravnanje z odpadki (predvsem z infektivnimi 
odpadki ali brez zabojnika za ostre predmete) smo ocenili 
s C v 16 % v drugem ocenjevalnem obdobju.

• Razmik med posteljami naj bo vsaj 1,5 m. Kadar smo 
imeli možnost, smo iz izolacijske sobe odmaknili nezase-
deno posteljo in s tem pridobili ustrezen razmik – 16 % 
meril ocenjenih s C v prvem ocenjevalnem obdobju.

• Pripomočki za nego morajo biti ločeni, če sta v sobi dva 
ali več bolnikov – 16 % meril ocenjenih s C v prvem oce-
njevalnem obdobju in 4 % v drugem.

V grafu 4 so prikazana merila, ki so bila ocenjena s C, kar 
je pomenilo, da ukrepi niso v skladu s standardom. Iz grafa 
je razvidna razlika med prvo in drugo presojo za posame-
zna merila. Izboljšala so se merila »zapiranje vrat«, »loka-
cija dokumentacije«, »razmak med posteljami«, »ločenost 
pripomočkov, če sta dva bolnika«, še vedno opažamo, da 
bolniki nimajo individualnega telesnega termometra, kadar 

Graf 3: Namestitev bolnika
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so sami v izolaciji. Pogosto v izolacijski sobi ni zabojnika 
za ostre/infektivne predmete, odpadki pa so napačno raz-
vrščeni. 
Pri opravljanju presoj smo tudi večkrat ugotovili, da v izola-
cijski sobi ni pripomočkov za razkuževanje površin.

Graf 4: Merila, ki so bila ocenjena s C v prvem in drugem 
sklopu presoj  

ZAKLJUČEK
Na podlagi dobljenih rezultatov smo ugotovili, da se določe-
ne aktivnosti ne izvajajo v skladu s standardom. Predlagani 
popravni ukrepi so bili izvedeni v predpisanem roku, vendar 
pri ponovnih presojah ugotavljamo enake pomanjkljivosti, 
kar pomeni, da navodila niso bila popolnoma jasna in so si 
jih zaposleni različno tolmačili.

Pojavile so se nove  dileme (predvsem glede gibanja bol-
nikov, uporabe skupnih sanitarij, odprtih vrat …), ki smo jih 
izpostavili na seji KOBO in dopolnili standard z natančnej-
šimi navodili. Presojanje bomo nadaljevali, dokler ne bomo 
dosegli skladnosti standarda in nam bo ta vodilo pri kakovo-
stni obravnavi bolnika v KI. 

Majda Hrastnik, dipl. m. s., 
Alenka Petrovec Koščak, dipl. san. inž.

Področje zdravstvene nege

Kakovost.v.
bolnišničnih.lekarnah

Jeseni 2010 je Evropsko združenje bolnišničnih farma-
cevtov (EAHP) v Haagu na Nizozemskem organiziralo 

štiridnevno delavnico  z naslovom: Vidiki izdelovanja zdravil 
v  lekarniškem merilu. Glavne teme predavanj so bile: Magi-
stralna priprava, Priprava citostatikov in Aseptična priprava 
v malih serijah. Namen delavnic je bil, poučiti udeležence, 
kako v bolnišnični lekarni pripraviti varen, učinkovit in ka-
kovosten izdelek, upoštevajoč vsa področja in procese, ki 
lahko vplivajo na kakovost končnega izdelka. Delavnice se 
je lahko udeležil samo eden ali dva predstavnika iz vsake 
države članice združenja, ki jih je trenutno 31 iz vse Evrope. 

Zanimiva je bila zasnova delavnic, ki je temeljila na aktivni 
udeležbi vseh sodelujočih. Organizator je vse udeležence 
razdelil v skupine z določeno nalogo. Vsakemu predava-
nju je sledilo skupinsko delo, kjer je vsaka skupina morala 
narediti zastavljeno nalogo, ki smo jo na koncu delavnice 
tudi predstavili ostalim udeležencem in predavateljem. Zelo 
zanimiva je bila tudi izkušnja iskanja skupnega jezika v po-
samezni skupini, ker smo prihajali iz držav z različno razvito 
bolnišnično farmacijo. 
Pridobljena znanja smo morali v obliki delavnic predstavi-
ti kolegom iz bolnišničnih lekarn tudi doma. Delavnica za 
kolege iz slovenskih bolnišničnih lekarn je potekala aprila 
2011 v Ljubljani. Prijetno okolje hotela, v katerem so potekale delavnice.
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Cilj teh in bodočih delavnic je, da se v evropskem prostoru 
vzpostavi čim bolj enoten sistem priprave in vrednotenja 
pripravkov, izdelanih v bolnišničnih lekarnah, dvig kakovosti 
storitve in  spremljanje učinkovitosti delovnih procesov.

Nekaj poudarkov z delavnic:
- za kakovost smo odgovorni vsi zaposleni,
- izdelana mora biti jasna vizija ciljev ustanove, vodstva in 

zaposlenih,
- opredeliti je treba finančne učinke posameznih proce-

sov,
- zagotovljeni morajo biti ustrezna oprema in prostori,
- zagotovljena mora biti ustrezna kadrovska zasedba,
- vsi procesi morajo biti napisani in dokumentirani,
- vsi zaposleni, udeleženi v določenem procesu, morajo 

biti seznanjeni s kompetencami in odgovornostmi, 
- vzpostavljen mora biti sistem zagotavljanja kakovosti v 

skladu s strokovnimi smernicami (GMP, GLP),
- vzpostavljen mora biti ustrezen nadzor kakovosti izdel-

ka, vključno s postopki odpoklicev neustreznih izdelkov,
- vzpostavljen mora biti sistem obvladovanja tveganj, ki 

vključuje oceno tveganja posameznega procesa in ukre-
pe za zmanjševanje ugotovljenih tveganj,

- zagotovljen mora biti stalen proces izobraževanja za vse 
zaposlene,

- kjer je le mogoče, uvedemo validirane avtomatizirane 
procese,

- zavedati se moramo, da kakovost tudi stane.

Veliko povedanega se v naši bolnišnični lekarni že izvaja 
in glede na to, da imamo od 2010 sodobno prenovljeno le-
karno, lahko trdim, da je zaradi izboljšanih razmer dela tudi 
kakovost naših storitev in izdelkov boljša. Velik korak je bil 
narejen na področju magistralne in galenske proizvodnje, 
vzpostavljena je bila centralizirana priprava  citostatikov, 
sposobni smo se hitro odzvati na specifične potrebe oddel-
kov. Vse novosti, ki jih uvedemo, so podprte tudi z dokazi 
v literaturi. V prihodnosti nas čaka še dokončna ureditev 
prostorov za aseptično pripravo zdravil, kjer bomo lahko 
ponovno izdelovali pripravke za oči in ostale izdelke, ki zah-
tevajo aseptično pripravo. To bo pomenilo tudi prihranek za 
bolnišnico, ker teh pripravkov ne bo treba kupovati.  

Upam in verjamem, da lahko v skupnem sodelovanju z 
oddelki še izboljšamo naše delo za skupno korist vseh, ki 
poiščejo pomoč v naši ustanovi.

Matjaž Krznar, mag. farm.
Lekarna

MI, VI, ONI

4. POHOD NA 
CELJSKO KOČO

Spoštovane sodelavke in sodelavci!

Da še enkrat preverimo, ali res velja star latinski pregovor, ki pravi 
»Zdrav duh v zdravem telesu«, vas vabim, da skupaj s sodelavci preživite prijetno sobotno 

dopoldne in se nam v soboto, 4. junija 2011, pridružite na 4. pohodu na Celjsko kočo.

Start bo med 8.30 in 9.00 uro pri gasilskem domu v Zagradu. Na Celjski koči se boste lahko 
ob vznožju smučišča okrepčali s toplim obrokom.

Sledilo bo druženje, za najbolj zagrete pa bomo pripravili nekaj družabnih iger.

Vabljeni so tudi družinski člani!

Direktor
mag. Marjan Ferjanc

P. S. Ker za dobro organizacijo potrebujemo vsaj okvirno število pohodnikov, vas prosimo, da na vaših oddelkih zberete prijave 
udeležencev in njihovo število sporočite do torka, 31. maja 2011, do 10. ure na e-naslov info@sb-celje.si ali pokličete po telefonu 

na številko 30 30 v tajništvo direktorja in podatek sporočite ge. Aleksandri Kovačič
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Upokojila.se.je.Zdenka.Dolinar.
medicinska.sestra.Transfuzijskega.centra.Celje

Zdenka se je rodila v 
Celju, 29. 12. 1952, 

kot gospodična Špitaler. 
Mogoče se je ravno zaradi 
svojega dekliškega priimka 
zapisala bolnišnici in pokli-
cu medicinske sestre.
Po končani srednji šoli za 
medicinske sestre v Celju 
se je leta 1973 zaposlila 
na oddelku za intenzivno 
interno medicino bolnišni-
ce Celje. Spominjam se je 
kot deklice z modrimi očmi 
in blond lasmi. Ni čudno, 
da so mnogi pacienti mislili, da se jim prikazuje angel ob 
postelji.
Bolezni in trpljenje pacientov pa so Zdenko vedno znova 
pregloboko pretresli, zato je zapustila intenzivni oddelek 
in se leta 1975 zaposlila na transfuzijskem oddelku. V tem 

času je postala tudi mamica sinu Gregorju, ki jo je pred ne-
kaj leti že razveselil z vnukinjo Valentino. Globoka pove-
zanost s sinom je odtehtala vse težave, ki so spremljale 
Zdenkino življenje.
Svoje delo je opravljala predano in odgovorno. Bila nam je 
za vzgled in vzpodbudo kot strokovna sodelavka, mentorica 
in prijateljica. V naš kolektiv je vedno prinašala toplino in 
veselje. 
Leta so tekla in oktobra 2010 prišel je tudi Zdenkin težko 
pričakovani zadnji delovni dan ter vpis v stranko »NIMAM 
ČASA«. Vnukinja Valentina bo še naprej skrbela za njeno 
vitalnost in kondicijo. Čas pa bo tudi za vse druge konjičke. 
Zdenka ljubi morje, rada gre na kakšno potovanje, ljuba so 
ji tudi druženja s prijateljicami.
V našem kolektivu pa je ostala praznina, ki se še lep čas 
ne bo zapolnila.
Zatorej draga Zdenka, želimo ti vso srečo, še dolga zdrava 
leta in naj se ti še večkrat spomin povrne na leta, ki si jih z 
nami preživela na transfuzijskem oddelku. 

Kolektiv Transfuzijskega centra

S 3. pohoda na Celjsko kočo
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Upokojila.se.je.
Jožica.Metelko.Kraševec

Februarja letos se je upokojila naša dolgoletna predse-
dnica Jožica Metelko Kraševec, predsednica Sindikata 

zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikata zavoda 
Splošna bolnišnica Celje.

Svojo poklicno pot v naši bolnišnici je začela davnega leta 
1972, ko se je zaposlila kot srednja medicinska sestra na ta-
kratnem poškodbenem oddelku. Že v času njenih začetkov 
se je srečevala z nepravilnostmi in določenimi kršitvami na 
delovnem mestu, česar seveda ni odobravala. 
Leta 1985 se je začela intenzivno ukvarjati s sindikalnim 
delom, postala je sindikalna zaupnica in eden njenih prvih 
večjih uspehov je bil, ko je uredila položaj medicinskih se-
ster, ki so dežurale v nočnem času 7 dni neprekinjeno po 11 
ur. Postala je predana sindikalnemu delu in zaradi tega se 
je leta 1986 vpisala na Višjo upravno šolo. Želela je nadgra-
diti svoje znanje tudi na pravnem in upravnem področju, da 
bi lažje pomagala članom sindikata. Leta 1989 je uspešno 
diplomirala na Višji upravni šoli.
Leto 1990 je bilo prelomno in Jožica je bila med ustanovitelji 
Sindikata zdravstva in socialnega varstva – sindikata v ta-
kšni obliki, kot je še danes. V naši bolnišnici je ustanovila ta 
sindikat, zbrala preko 1.100 pristopnih izjav članov in vedno 
bolj aktivno delovala. 
Leta 1992 je po dolgih pogajanjih z vodstvom dosegla, da 
je začela delati kot profesionalna sindikalna zaupnica polo-
vični delovni čas. Spomladi leta 1993 pa je postala profesi-

onalna sindikalna zaupnica za poln delovni čas. 
Nato so se začeli ustanavljati še drugi sindikati v zdravstvu, 
toda Jožica je ostala neomajna in obdržala številno član-
stvo v našem sindikatu, ki obsega vse profile zaposlenih v 
zdravstvu.
V svoji bogati poklicni karieri je bila dolgo tudi predsednica 
konference sindikatov bolnišnic Slovenije, članica republi-
škega odbora in članica republiškega izvršilnega odbora 
sindikata.

Vedno je znala pomagati pomoči potrebnim, njen način dela 
je bil specifičen, bila je ostra in pravična pogajalka, vedno 
je znala potegniti dobro za člane. Aktivno je sodelovala na 
republiški ravni tudi pri prevedbi delovnih mest v Zakonu o 
sistemu plač v javnem sektorju, kjer je za dosti zaposlenih v 
naši bolnišnici dosegla maksimum.

V vseh letih sindikalnega delovanja je Jožica dosegla veliko 
uspehov za svoje člane, ki so ji vedno sledili in ji zaupali vse 
vrste problemov, ki jih je vedno znala rešiti.
Kljub temu, da se je upokojila, je ostala zvesta našemu in 
njenemu sindikatu, tako da je ostala članica še naprej in bo 
verjetno še kdaj pomagala pri nasvetih s svojimi dragoceni-
mi izkušnjami. Člani sindikata jo bomo pogrešali. 
Želimo ji veliko sreče in zdravja še naprej, in da bi se sedaj 
lahko v polni meri posvetila svojim hobijem, ki jih je zaradi 
natrpanega delovnika malo zapostavljala.

Matej Velenšek, dipl. upr. org.
SZSVS, Sindikat zavoda SBC

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za od-
nose z javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@guest.
arnes.si . 
Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektronski obliki 
(na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokov-
ne in akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka 
oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike prilo-
žite 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 4. julija 2011.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Matej.Velenšek.–.
novi.profesionalni.sindikalni.zaupnik.Sindikata.
zdravstva.in.socialnega.varstva.Slovenije

Matej Velenšek

Matej Velenšek se je v Splošni bol-
nišnici Celje  zaposlil leta 1990. 

Delo je najprej opravljal v Varnostni 
službi in v Telefonski centrali, potem, 
ko je leta 2002 diplomiral na Fakulteti 
za javno upravo, pa je svojo profesio-
nalno pot nadaljeval v Tehnični službi 
Sektorja za investicije, preskrbo in 
vzdrževanje. Kot referent je delal na 
področju javnih naročil, leta 2008 pa je 
prevzel vodenje Referata za logistiko 
preskrbe. Študij je nadaljeval na Fa-
kulteti za državne in evropske študije, 
smer mednarodne študije na Brdu pri 
Kranju, kjer končuje podiplomski stro-
kovni magistrski študij. K Sindikatu 
zdravstva in socialnega varstva Slove-
nije je kot član pristopil leta 1991, deset 
let pozneje pa je postal član Izvršilne-
ga odbora in podpredsednik Sindikata 
zavoda Splošna bolnišnica Celje. To je 
ostal vse do leta 2010, ko je bil izvoljen 
za predsednika Sindikata zavoda Splo-
šna bolnišnica Celje. Funkcijo je začel 
opravljati 10. februarja letos. Še vedno 
pa ostaja tudi strokovni sodelavec za 
področje javnih naročil v Sektorju za 
investicije, preskrbo in vzdrževanje. Od 
leta 2005 do 2009 je bil tudi delavski 

zaupnik za varnost in zdravje pri delu 
v Splošni bolnišnici Celje. Letos je bil 
v Ljubljani za obdobje petih let izvoljen 
tudi za predsednika konference Sindi-
katov bolnišnic Slovenije.          

1. Zakaj ste se odločili za delo sin-
dikalnega zaupnika in kaj vse po 
vašem mnenju obsega delo v tej 
funkciji?
Za delo sindikalnega zaupnika sem se 
odločil že pred slabimi 10 leti, ko sem 
bil izvoljen v takratni izvršilni odbor in bil 
potem dve mandatni obdobji tudi pod-
predsednik našega sindikata. Mislim, 
da imam sindikalizem v krvi, odraščal 
sem v delavski družini in sem delo ter 
življenje tovarniškega delavca dodobra 
spoznal. Tudi sam sem že marsikaj de-
lal v svojem poklicnem življenju, tako, 
da človeka cenim po njegovih lastno-
stih in ne po tem, na kakšnem položaju 
je.  Sem človek, ki ne prenese krivice, 
in rad pomagam ljudem.
Delo sindikalnega zaupnika je v dana-
šnjih časih težko. Na eni strani člani pri-
čakujejo od tebe  skoraj nemogoče, po 
drugi strani pa si lahko deležen raznih 
pritiskov z vrha organizacije ali zavoda. 
Mislim, da s pravilnim dostopom lahko 
dobro usklajuješ svoje delo v dobrobit 
članstva in tudi organizacije, kjer si 
zaposlen. Delo sindikalnega zaupnika 
v večjem sindikatu pa poleg vseh vrst 
pravnih svetovanj, pomoči in raznih 
organizacij obsega tudi psihološke in 
socialne pristope. Če hočeš biti dober 
sindikalni zaupnik, moraš biti tudi do-
ber sociolog, včasih pa tudi psiholog. 
Sindikalni zaupniki članom dajemo tudi 
nasvete z raznih področij.
Mislim, da sem se za to delo pravilno 
odločil, in če bi moral izbirati še enkrat, 
bi izbral enako.

2. Kateri so bili ključni poudarki va-
šega programa, na podlagi katerega 

ste bili izvoljeni na to funkcijo?
Program v našem sindikatu je že do-
bro vpeljan, vpeljala ga je moja pred-
hodnica, seveda s pomočjo izvršilnega 
odbora sindikata. Jaz bom poskusil 
ta program še nadgraditi z nekaj več 
druženja med člani. Menim, da imamo 
zaposleni v bolnišnici dokaj stresno 
delo in je pomembno za naše poču-
tje, da nekaj damo tudi na rekreacijo 
in druženje. Zavzel pa sem se tudi za 
dosledno spoštovanje delovnopravne 
in ostale zakonodaje, za odpravo vseh 
vrst diskriminacij ter za ohranitev jav-
nega zdravstva.
Rad bi tudi povedal, da sem se lažje 
odločil za kandidaturo za predsednika, 
ko sem videl, da imam veliko podporo 
in zaupanje med člani.

3. Ste si zastavili kakšne posebne 
naloge oz. projekte?
Poleg stvari, navedenih v prejšnjem 
odgovoru, sem si zadal nalogo, da 
ohranim dokaj veliko število članov v 
našem sindikatu, oziroma da se po mo-
žnosti številčno še okrepimo. Menim, 
da so sindikati v današnjem času zelo 
pomemben partner v socialnem dialo-
gu, ki pa ga je na žalost vedno manj. 
Brez sindikatov bi delodajalci lahko 
pravzaprav počeli, kar bi hoteli. Drugi 
moj cilj je posodobitev naše spletne 
strani z željo, da jo člani in tudi drugi 
čim večkrat obiščejo.
Seveda pa je zame najpomembneje, 
da so člani našega sindikata zadovolj-
ni z mojim delom in delom izvršilnega 
odbora, in da je po možnosti čim manj 
problemov.

4. Ali boste kljub temu, da je sindi-
kat, katerega zaupnik ste, v bolnišni-
ci najštevilčnejši, v prihodnje število 
članstva še zvišali?
Res je, da smo najštevilčnejši sindikat 
v naši bolnišnici, in kot sem povedal, je 
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ena od nalog mene kot predsednika in 
celotnega izvršilnega odbora, da se po 
možnosti številčno še okrepimo. Tako 
bomo poskušali nekaj narediti tudi na 
propagiranju našega sindikata. Menim, 
da dosti ljudi ne ve, koliko jim lahko 
pomaga sindikat in se jim zato ne zdi 
smiselno včlaniti vanj. V javnem sektor-
ju pa smo sindikati zelo dobro organi-
zirani in imamo tudi veliko moč in več 
nas je, še močnejši smo.

5. Kaj menite o potrebnih strukturnih 
spremembah, ki so pred Slovenijo?
Trenutna situacija v Sloveniji in tudi 
drugod po svetu je dokaj težka zaradi 
gospodarske krize, in so vsekakor po-
trebne reforme. Vendar je po mojem 
mnenju boljše ne spreminjati stvari, 

kot pa jih spreminjati na slabše. Če 
vzamem za primer pokojninsko refor-
mo. Res je potrebna zaradi demogra-
fije, vendar ne na silo in sploh ne brez 
vključevanja socialnih partnerjev. Drugi 
člen Ustave RS govori, da je Slovenija 
pravna in socialna država. Kakšna je to 
socialna država, če ne upošteva social-
nega dialoga? 
Država mora z vsemi svojimi organi 
in institucijami sama skrbeti, da se ne 
krši načelo socialne države. Država je 
objektivno odgovorna za vzpostavitev 
in kakovost sistema socialne države in 
za njegovo pravilno in učinkovito de-
lovanje. Težiti mora k ciljem socialne 
države in skrbeti za socialne pravice, 
ki sodijo med temeljne človekove pra-
vice in svoboščine ter so torej ustavna 

kategorija.
Cilj socialne države je namreč poma-
gati tistim ljudem, ki si sami ne morejo 
pomagati, (ostareli, onemogli, socialno 
ogroženi ...) in jim zagotoviti človeka 
dostojno življenje.
Menim tudi, da bi se država morala bolj 
osredotočati na ustanavljanje novih 
podjetij in s tem novih delovnih mest, 
kot pa na krčenje pravic delavcem v 
javnem sektorju, upokojencem in krče-
nje socialnih transferjev.

6. Kakšen je vaš življenjski moto?
Z vztrajnostjo in poštenjem vedno pri-
deš do cilja.

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

Stanje.zaposlenih.na.dan.
30..4..2011.
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v MARCU in 
APRILU 2011)

Stanje zaposlenih na dan 30. 4. 2011: 1732 delavcev

Prihodi v marcu in aprilu 2011
• 2  zdravnika brez specializacije/zdravnika po
        opravljenem sekundariatu (pripravnik)
• 1 zdravnik specializant
• 1 zdravnik specializant – dop. delo
• 1 zdravnik specialist
• 5 dipl. m. s
• 1 dipl. babica – pripravnica
• 1 dipl. fiziot.
• 1 dipl. inž. rad.
• 3 TZN

Zaključeni.študiji.zaposlenih.            

IZVOLITEV V NAZIV

• Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik, je bil izvoljen v naziv redni profesor za področje kirurgije za neome-
jeno dobo. 

• Cvetka Felicijan, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne sodelavke za predmetno področje Zdravstvena nega. 
Izvolitvena doba traja od 7. 12. 2010 do 6. 12. 2015.

• 1 zdrav. administratorka – pripravnica 
• 1 zdrav. administrator
• 2 dietna kuharja
• 2 vzdrževalca perila

Odhodi v marcu in aprilu 2011
o 2 zdravnika specializanta – dop. delo
o 2 zdravnika specialista
o 7 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
       opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
o 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po
o    opravljenem sekundariatu – sobni zdravnik
o 3 dipl. m. s.
o 1 dipl. m. s. – pripravnica
o 8 TZN
o 1 zdrav. administratorka
o 1 vzdrževalec 
o 1 dietni kuhar
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Seznam.aktivnih.udeležb.na.kongresih.in.seminarjih.
(po.potnih.nalogih).za.obdobje.marec.–.april.2011

KDO KAJ KDAJ KRAJ
Asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med. Šola interventne medicine 25. 3. 2011 Bled

Uršula Gajšek Salobir, dr. med. 11. kongres endoskopske krg. z mednarodno 
udeležbo 23. 3.-25. 3 2011 Ljubljana

Petra Šket, dr. med. 11. kongres endoskopske krg. z mednarodno 
udeležbo 23. 3.-25. 3. 2011 Ljubljana

Cvetka Skale, dipl. m. s., ibclc Zdrav otrok in mladostnik - cilj ms v pediatriji 26. 3. 2011 Rogaška Slatina
Jasna Baliban, dipl. m. s. Zdrav otrok in mladostnik - cilj ms v pediatriji 26. 3. 2011 Rogaška Slatina

Mag. Andreja Hrovat Bukovšek, univ. dipl. org. 30. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih 
znanosti 23. 3.-25. 3. 2011 Portorož

Mojca Bervar, dr. med. Šola interventne medicine 25. 3. 2011 Bled
Marko Zupan, dr. med. Šola glavobola za zdravnike družinske medicine 23. 3. 2011 Celje
Nataša Petrović, dr. med. Šola glavobola za zdravnike družinske medicine 23. 3. 2011 Celje
Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med. Šola glavobola za zdravnike družinske medicine 23. 3. 2011 Celje
 Rok Pavlič, dr. med. Anti aging kongres 11. 3.-12. 3. 2011 Bled
Asist. Franci Vindišar, dr. med. 7. Celjski dnevi - Zlom kolka v Sloveniji 18. 3.-19. 3. 2011 Portorož
Dragan Dević, dr. med. 11. kongres endoskopske krg. Slovenije 23. 3.-25. 3. 2011 Ljubljana
Rajko Kandare, dr. med. 11. kongres endoskopske krg. Slovenije 23. 3.-25. 3. 2011 Ljubljana
Ban Boris, dr. med. 7. Celjski dnevi - Zlom kolka v Sloveniji 18. 3. 2011 Portorož
Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med. 7. Celjski dnevi - Zlom kolka v Sloveniji 18. 3-19. 3. 2011 Portorož
Dr. Matjaž Sajovic, dr. med. 11. kongres endoskopske krg. Slovenije 23. 3.-25. 3. 2011 Ljubljana
Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Medicinska etika v intenzivni medicini 8. 3. 2011 Ljubljana
Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. 31. mednarodni simpozij iz intenzivne medicine 22. 3.-25. 3. 2011 Bruselj
Mag. Krivec Krašovec Štefka, mag. farm. 
spec. med. biok. Prikrita krvavitev v blatu 10. 3. 2011 Ljubljana

Grega Konda, dipl. inž. lab. biok. Prikrita krvavitev v blatu 10. 3. 2011 Ljubljana
Prim. mag. Aleš Demšar, dr. med. 7. Celjski dnevi - Zlom kolka v Sloveniji 18. 3.-19. 3. 2011 Portorož
Asist. Lidija Plaskan, dr. med. 7. Celjski dnevi - Zlom kolka v Sloveniji 18. 3.-19. 3. 2011 Portorož

Asist. Lidija Plaskan, dr. med. 22. dnevi rehabilitacijske medicine - z dokazi podprta 
rehabilitacija 25. 3.-26. 3. 2011 Ljubljana

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. – svetnik 7. Celjski dnevi - Zlom kolka v Sloveniji 18. 3.-19. 3. 2011 Portorož
Prim. mag. Bogdan Fludernik, dr. med. 11. kongres endoskopske krg. Slovenije 23. 3.-25. 3. 2011 Ljubljana
Mag. Milena Osole, dr. med. 11. kongres endoskopske krg. Slovenije 23. 3.-25. 3. 2011 Ljubljana
Asist. mag. Igor Černi, dr. med. 11. kongres endoskopske krg. Slovenije 23. 3.-25. 3. 2011 Ljubljana
Jana Pečovnik, dr. med. 11. kongres endoskopske krg. Slovenije 23. 3.-25. 3. 2011 Ljubljana

Sonja Ramšak, dipl. m. s. Sodobni psihološki pristopi k medosebnim odnosom 
v zdravstvu 11. 3.-12. 3. 2011 Logarska dolina

Andrej Mlakar, dr. med. Pomen spanja in otrokov razvoj 9. 3. 2011 Celje
Tanja Oštir, dipl. m.s. Pomen spanja in otrokov razvoj 9. 3. 2011 Celje

Marko Požin, dipl. zn. Sodobni psihološki pristopi k medosebnim odnosom 
v zdravstvu 11. 3.-12. 3. 2011 Logarska dolina

Mag. Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el. Doseganje planiranih rokov izdelave projektnih nalog 
v slovenskih bolnišnicah 23. 3.-25. 3. 2011 Portorož

Andrej Strahovnik, dr. med. Estes postgraduate course MRMI 1. 3.-6. 3. 2011 Slavonski Brod
Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med. 7. Celjski dnevi - Zlom kolka v Sloveniji 18. 3.-19. 3. 2011 Portorož
Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. 7. Celjski dnevi - Zlom kolka v Sloveniji 18. 3.-19. 3. 2011 Portorož
Asist. Matej Gajšek, dr. med. 7. Celjski dnevi - Zlom kolka v Sloveniji 18. 3.-19. 3. 2011 Portorož
Kristjan Omahen, dr. med. 7. Celjski dnevi  - Zlom kolka v Sloveniji 18. 3.-19. 3 2011 Portorož
Kristjan Omahen, dr. med. 11. kongres endoskopske krg. Slovenije 23. 3.-25. 3. 2011 Ljubljana
Boštjan Čuvan, zt Vacumm Based Imression 19. 3. 2011 Ljubljana
Julijan Špes, vzt Vacumm Based Imression 19. 3. 2011 Ljubljana
Rok Rodič, dr. med. Izobraževanje za delo z robotom 7. 3.-10. 3. 2011 Usti nad Laben
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Sandi Poteko, dr. med. 11. kongres endoskopske krg. z mednarodno 
udeležbo 23. 3.-25. 3. 2011 Ljubljana

Marija Šrimf, dipl. m. s. Prepoznavnost našega dela - izziv in zahteva 7. 4.-8. 4. 2011 Laško
Albina Gabrovšek, vms Prepoznavnost našega dela - izziv in zahteva 7. 4.-8. 4. 2011 Laško
Mirjana Rep, vms Strokovno srečanje ms in zt v nefrologiji, dializi in tx 1. 4.-2. 4. 2011 Rogaška Slatina
Brigita Rabuza, dipl. m. s. Strokovno srečanje ms in zt v nefrologiji, dializi in tx 1. 4.-2. 4. 2011 Rogaška Slatina
Saška Lampreht, dipl. m. s. Strokovno srečanje ms in zt v nefrologiji, dializi in tx 1. 4.2. 4. 2011 Rogaška Slatina
Leban Polonca, zt Strokovno srečanje ms in zt v nefrologiji, dializi in tx 1. 4.-2. 4. 2011 Rogaška Slatina
Marija Mesojedec, dipl. m. s. Strokovno srečanje ms in zt v nefrologiji, dializi in tx 1. 4.-2. 4. 2011 Rogaška Slatina
Petra Šket, dr. med. 2. izobraževalni dan programa Zora 8. 4. 2011 Brdo pri Kranju
Matjaž Krznar, mag. farm. Vidiki izdelovanja zdravil v lekarniškem merilu 14. 4. 2011 Ljubljana
Ana Seničar, dipl. m. s. 4. mednarodni kongres anestezije 14. 4.-17. 4. 2011 Šibenik
Maja Navodnik Preložnik, dr. med. Vene 8. 4.-9. 4. 2011 Šmarješke Toplice
Prim. asist. dr. Ivan Žuran, dr. med. Vene 8. 4.-9. 4. 2011 Šmarješke Toplice

Prim. asist. dr. Ivan Žuran, dr. med. Sekcija za možganskožilne bolezni -akutna možgan-
ska kap 15. 4-16. 4. 2011 Ljubljana

Katja Knavs, dr. med. Prikaz org. modela multidisciplinarne obravnave 
bolnika s kronično vensko boleznijo 8. 4.-9. 4. 2011 Šmarješke Toplice

Reina Dimec Dovč, dr. med. Sekcija ms in zt v nefrologiji 1. 4.-2. 4. 2011 Rogaška Slatina
Mojca Zavolovšek, dipl. m. s. Strokovno srečanje ms in zt v nefrologiji, dializi in tx 1. 4.-2. 4. 2011 Rogaška Slatina
Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Advances in critical care management 15. 4.-17. 4. 2011 Niš
Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med. 2. izobraževalni dan programa Zora  8. 4. 2011 Brdo pri Kranju
Prim. asist. Simona Šramek Zatler, dr. med. 2. izobraževalni dan programa Zora  8. 4. 2011 Brdo pri Kranju

Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med. Pomladansko srečanje združenja za patologijo in 
sodno medicino 15. 4.-16. 4. 2011 Lipica

Prim. asist. Simona Šramek Zatler, dr. med. Pomladansko srečanje združenja za patologijo in 
sodno medicino 15. 4.-16. 4. 2011 Lipica

Zlatko Iternička, dr. med. Pomladansko srečanje združenja za patologijo in 
sodno medicino 15. 4.-16. 4. 2011 Lipica

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. - svetnik 12th European congress of trauma emergency 
surgery 26. 4.-30. 4. 2011 Milano

Tomo Šibli,  dr. med. Prikaz org. modela multidisciplinarne obravnave 
bolnika s kronično vensko boleznijo 8. 4.-9. 4. 2011 Šmarješke Toplice

Janja Pajk, dr. med. 12. Nata simpozij 7. 4.-8. 4. 2011 Dublin

Andrej Strahovnik, dr. med. 12th European congress of trauma Emergency 
surgery 27. 4.-30. 4. 2011 Milano

Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med. 12th European congress of trauma -Emergency 
surgery 26. 4.-30. 4. 2011 Milano

Sandi Poteko, dr. med. Vstavitev katetra za peritonealno dializo 1. 4.-2. 4. 2011 Rogaška Slatina
Sandi poteko, dr. med. Robotska kirurgija 7. 4. 2011 Laško
Alenka Petrovec Koščak, dipl. sanit. inž. Prepoznavnost našega dela - izziv ali zahteva  8. 4. 2011 Laško

Delovni.jubileji.
v.aprilu.in.maju.2011

10 LET
1. Leonida Perčič, Oddelek za angiologijo, endokrinolo-

gijo in revmatologijo
2. Klavdija Prah Oprešnik, Oddelek za bolezni prebavil
3. Danilo Rednak, Travmatološki oddelek
4. Tatjana Sovinc, Oddelek za anesteziologijo, intenziv-

no terapijo operativnih strok in terapijo bolečin

20 LET
1. Mihaela Cizerl, Telefonska centrala
2. Nives Čadej, Oddelek za bolezni ledvic in dializo
3. Tadeja Germ, Urgentni center
4. Robert Iršič, Urgentni center
5. Romana Koren, Oddelek za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo
6. Vivijana Ograjenšek, Ginekološko-porodniški odde-

lek

30 LET
1. Vladimir Majoranc, Tehnično vzdrževalna služba

Vsem jubilantom čestitamo!
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V prvem trimesečju letošnjega leta smo na Oddelku za or-
topedijo in športne poškodbe uresničili nekatere že pred 

časom zastavljene strokovne cilje in uvedli nekaj novosti, s 
katerimi želimo seznaniti sodelavce in bralce Monitorja.

V Parizu je od 27. do 28. januarja 2011 pod predsedstvom 
prof. dr. Kazuhira Hasegawe iz Niigate na Japonskem pote-
kal 15. simpozij Evropskega združenja raziskovalnih skupin 
za hrbtenično osteosintezo (ARGOSPINE) s pomenljivim 
delovnim naslovom »Z dokazi podprta hrbtenična kirurgija: 
mit ali realnost?«. ARGOSPINE združuje preko 300 nevro-
kirurgov, ortopedov in znanstvenikov z vsega sveta, ki se 
na subspecialistični ravni ukvarjajo s hrbtenično kirurgijo. Z 
dvema aktivnima prispevkoma, ki sta bila zelo dobro spreje-
ta in sta sprožila živahno razpravo, se je simpozija udeležil 
doc. dr. Samo K. Fokter in predstavil solidno raven hrbtenič-
ne kirurgije v Splošni bolnišnici Celje. Vodstvo združenja je 
ob zaključku simpozija doc. dr. Fokterja soglasno imenova-
lo za predsednika 17. simpozija ARGOSPINE, ki bo potekal 
konec januarja 2013 v Parizu.

MEDICINSKA STROKA

Novosti.na.ortopediji

Preddverja hotela Pullman Tour Eiffel, kjer je potekal simpozij Ar-
gospine 2011. V neposredni bližini je bistro Ribe, kamor je rad 
zahajal legendarni francoski hrbtenični kirurg prof. dr. Jean Dubo-
usset, ki je imel na simpoziju odmevno častno predavanje. European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology 

(EJOST)

V preteklem mandatu (2007–2010) je ekipa Oddelka za 
ortopedijo in športne poškodbe SB Celje predsedovala 
Združenju ortopedov pri Slovenskem zdravniškem dru-
štvu (ZOSZD). Med zastavljenimi cilji je bila tudi določitev 
mednarodno uveljavljene strokovne revije za uradno gla-
silo ZOSZD. Pogovori z uredništvom revije European Jo-
urnal of Orthopaedic Surgery and Traumatology (EJOST) 
ugledne založbe Springer so se začeli jeseni 2009, pismo 
o nameri pa smo s prvim pomočnikom urednika, Cyrilom 
Mauffreyjem, dr. med., podpisali med njegovim obiskom na 
spomladanskem sestanku ZOSZD v Laškem, 5. 2. 2010. 
Revija z večletno tradicijo, ki je že uradni glasnik nekaterih 
strokovnih združenj in je indeksirana v številnih bazah po-
datkov, prinaša v osmih letnih številkah okoli 75 % ortoped-
skih in 25 % travmatoloških prispevkov na zavidljivi ravni 
kakovosti. Dokončni dogovor je z glavnim urednikom, prof. 
dr. Pierrom Kehrom, podpisal doc. dr. Fokter v Parizu 28. 1. 
2011, s čimer se je nanj in na SB Celje preneslo mesto vo-
dilnega izvršilnega urednika EJOST, kar vsekakor pomeni 
veliko priznanje naši ustanovi.
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V želji po nadaljnjem razvoju artroplastike kolka smo na 
Oddelku že v letu 2010 pričeli priprave za maloinvazivni ki-
rurški pristop. Rutinsko namreč pri vstavitvi totalne kolčne 
endoproteze uporabljamo tradicionalni lateralni (transglute-
alni) pristop. Po izboru ustreznega modela endoproteze z 
javnim naročilom in ogledu operacije »v živo« na kliniki v 
Gentu, Belgija, je poseg v Celju prvi opravil prim. Vilibald 
Vengust 11. 2. 2011. Operaciji je kot inštruktor prisostvo-
val mag. Phillipe Van Overschelde, eden vodilnih evropskih 
strokovnjakov za maloinvazivni sprednji pristop. Doslej je 
bilo z novim pristopom, ki zahteva za okoli polovico krajši 
kirurški rez, uspešno zdravljenih že nekaj bolnikov, ki so 
imeli krajšo hospitalizacijo in manjšo izgubo krvi. Poleg 
prim. Vengusta je poseg doslej uspešno opravil tudi Marko 
Kotnik, dr. med., drugi pa se ga bomo predvidoma priučili v 
kratkem.
Nezadržni razvoj tehnologije, ki mu kljub neugodni ekonom-
ski situaciji na oddelku vsekakor skušamo slediti, omogoča 
v zadnjem času kirurgom varnejše in bolj zanesljivo delo. 
Ena od naprednih tehnoloških rešitev v ortopedski kirurgiji 
je kolenska artroplastika z navigacijo. Posebna naprava, ki 
jo sestavlja sistem kamer in odsevnikov, lahko namreč ob 
ustrezni računalniški podpori ortopedskemu kirurgu zelo 
natančno določi višino in smer kostnih rezov na stegnenici 
in golenici, potrebnih pri vstavitvi popolne kolenske endo-
proteze. Toleranca, ki pri tradicionalnih ročnih rezih znaša 
+ 3°, znaša pri rezih s pomočjo navigacije + 1°, kar lahko 
pomembno vpliva na dolgoročno preživetje  endoproteze. 
Vstavitev popolne kolenske endoproteze s pomočjo navi-
gacije je v Celju prvi opravil doc. Fokter 16. 3. 2011, zelo 
kmalu pa sta – kot smo zaradi intuitivnega računalniškega 
programa tudi pričakovali – tehnologijo osvojila mlajša ko-
lega (mag. Andrej Strahovnik in Igor Vučajnk). Pri nobenem 
od doslej operiranih bolnikov nismo imeli zapletov. Posebej 
ponosni smo, da nam drage aparature ni bilo treba kupo-
vati, temveč smo si jo v trdih pogajanjih na javnem naročilu 
preprosto dolgoročno izposodili od dobavitelja endoprotez, 
ki pa zaradi tega ni smel dvigniti cene.  
Do pomembnih novosti je v zadnjem času prišlo tudi na po-
dročju revizijske kolenske artroplastike. Znano je namreč, 
da nobena endoproteza ne traja večno. Glede na število 
vgrajenih kolenskih endoprotez, ki v svetu in pri nas nara-
šča veliko hitreje kot število kolčnih, bolniki pa so tudi vse 
mlajši in imajo povečano telesno težo, lahko v kratkem pri-
čakujemo tudi naraščanje števila potrebnih revizij. Poseben 
problem so vnetni zapleti, ki so pri kolenski artroplastiki 
pogostejši kakor pri kolčni, nabave posebnih sterilnih ope-
racijskih skafandrov pa nam doslej v bolnišnici niso odobrili. 
S cementno revizijsko artroplastiko kolena smo imeli nekaj 
slabih izkušenj, zato smo se odločili preiti na brezcementni 
model endoproteze z gibljivim goleničnim platojem, ki smo 
ga izbrali pri podjetju DePuy (Johnson in Johnson). Ino-
vativna endoproteza omogoča metafizno kostno vgradnjo 
zaradi posebnega sistema obojk, zato uporaba kostnega 
cementa ni potrebna. Kot prvi v Sloveniji smo v SB Celje 

Rentgenski posnetek bolnice z nezaraščenim zlomom notranjega 
kondila golenice in artrozo kolenskega sklepa.

Rentgenski posnetek iste bolnice po vstavitvi brezcementne ko-
lenske endoproteze Sigma MBT Revision z obojkami.

opisano revizijsko brezcementno endoprotezo kolena z 
obojkami vstavili 1. 4. 2011. Pri operaciji so sodelovali dr. 
Miroslav Lisy z Univerzitetne ortopedske klinike v Bratislavi 
kot inštruktor, asist. dr. Matjaž Sajovic in doc. dr. Fokter.

Ob koncu se želim posebej zahvaliti medicinskim sestram 
in tehnikom COB 5, ki z veliko mero potrpežljivosti in nujno 
potrebnim dodatnim izobraževanjem v prostem času sledijo 
spremembam, kakor tudi negovalnemu delu ekipe našega 
oddelka, ki novosti bolj kot dodatno nevšečnost razume in 
sprejema kot zanimiv izziv.    

Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med.
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe
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VIII..celjski.dnevi.-.Zlom.kolka.
v.Sloveniji.2000-2010.

Organizirani v sodelovanju Društva travmatologov Slo-
venije, Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko me-

dicino SZD, Združenja ortopedov SZD, Travmatološkega 
oddelka SUB Celje ter nacionalne ekspertne skupine BJD 
so 18. in 19. marca letos potekali že VIII. celjski dnevi. Or-
ganizacijskemu odboru je predsedoval prof. dr. Radko Ko-
madina.  Namenjeni so bili analizi uspehov in še nerešenih 
problemov v zvezi s problematiko zloma kolka pri starostni-
kih v Sloveniji. Tokrat je organizacijski odbor za srečanje 
izbral kongresni center hotelov LifeClass v zadnje čase vse 
bolj mondenem Portorožu.

Celjski dnevi so ortopedsko-travmatološko-fiziatrična bi-
enalna strokovna srečanja z mednarodno udeležbo, ki so 
bila prvič organizirana leta 1997. V Desetletju gibal Svetov-
ne zdravstvene organizacije so prerasli v temelj novega po-
dročja mišično-skeletne medicine. Letos so bili celjski dnevi 
organizirani na temo najnevarnejšega osteoporotičnega 
zloma starostnikov – zloma kolka.
Prvi dan se je začel z uvodnim govorom prof. dr. Radka 
Komadine, nacionalnega koordinatorja in ambasadorja De-
setletja gibal SZO, ki je predstavil 10-letno kampanjo Dese-
tletja gibal in napovedal nadaljevanje projekta v naslednjem 
desetletju. Sledilo je predavanje mag. Mateje Rok Simon iz 
IVZ, ki je govorila o epidemiji zloma kolka v Sloveniji. Nato 
je prof. dr. Janja Marc s Fakultete za farmacijo UL predsta-
vila lastnosti oziroma funkcijo informacijskih molekul v ko-
stnini. Prof. Gerold Holzer z Dunaja je pojasnil biomehaniko 
zloma kolka. Sledil je prikaz demografskih kazalcev zloma 
kolka, ki ga je predstavil  asist. mag. Teodor Pevec. 

Gostujoči predavatelj prof. dr. Gerold Holzer z Dunaja

Po kratkem odmoru so sledila predavanja o sočasnih zlo-
mih zaradi osteoporoze (asist. mag. Simon Herman) ter o 
novostih v diagnostiki in zdravljenju omenjene bolezni (doc. 

dr. Tomaž Kocjan). Predstavljene so bile spremljajoče bole-
zni pri zlomu kolka (prof. dr. Andrej Čretnik) ter sekundarna 
preventiva po zlomu v tem predelu (prof. dr. Janez Preželj). 
Sledila je predstavitev dejavnikov, na katere moramo biti še 
posebej pozorni pri hudo poškodovanih starostnikih (Kri-
stjan Omahen).  

Kristjan Omahen, predstavitev posebnosti pri hudo poškodovanih 
starostnikih

Naslednji sklop predavanj se je začel z anesteziološko pro-
blematiko (Sabina Štivan) ter  ASA točkovanjem pri zlomih 
kolka (Boris Ban). Doc. dr. Samo Fokter je predstavil dilemo 
izbire med totalno ali parcialno artroplastiko pri zlomih kol-
ka starostnikov. Nato sta bila predstavljena pomen (asist. 
Lidija Plaskan) ter klinična pot (Bogdana Sedej) zgodnje 
medicinske rehabilitacije po zlomu kolka. Program se je na-
daljeval s predavanji o funkcionalnih in pričakovanih izidih 
rehabilitacije po zgoraj omenjenih poškodbah (mag. Duša 

Strokovne debate predavateljev iz celjske bolnišnice
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Marn-Vukadinović, Mateja Lukšič-Gorjanc, Vladimir Maga-
nja). Asist. mag. Klemen Grabljevec je predstavil predloge 
enotnih smernic za medicinsko rehabilitacijo po zlomu kolka 
starostnika. Probleme zdravljenja osteoporoze z zdravili je 
predstavil. asist. Miro Čokolič.
Po končanem strokovnem delu in burni razpravi o obravna-
vanih temah je sledil zaključek delovnega dne, ki se je kon-
čal z večerjo v čudovitem ambientu Grand hotela Portorož.
 
Drugi dan srečanja se je začel z okroglo mizo, kjer so pred-
stavniki večine slovenskih bolnišnic razpravljali o proble-
mih, s katerimi se srečujejo pri zdravljenju zlomov kolka. 
Okroglo mizo je vodil predstavnik Splošne bolnišnice Trbo-
vlje, Marko Rifel. 
Prof. dr. Radko Komadina je v nadaljevanju predstavil ra-
zvoj kirurškega zdravljenja zloma kolka, sledil je prikaz 
Slavena Babića o operativnem zdravljenju zlomov kolka 
v obdobju 2000-2010 na Travmatološki kliniki v Zagrebu, 
nato pa še predavanja prim. dr. Želimirja Koraća iz Splošne 
bolnišnice v Karlovcu o endomedularnem žebljanju pri zlo-
mih kolka, asist. Mateja Gajška o pertrohanternih zlomih ter 
asist. Francija Vindišarja o zlomih vratu stegnenice. Asist. 
dr. Vladimir Senekovič, predsednik DTS, je predaval o orga-
nizaciji kirurškega zdravljenja zlomov kolka pri starostnikih, 
padce pri starostnikih pa je obravnaval Gorazd Veninšek, 
predstavnik geriatričnega združenja v ustanavljanju.

Prof. dr. Radko Komadina, predsednik organizacijskega odbora 
VIII. celjskih dnevov

Slušatelji in predavatelji na VIII. celjskih dnevih

Med posameznimi sklopi so potekali satelitski simpozi-
ji. Doc. dr. Tomaž Kocjan je predstavil 10-letne izkušnje v 
zdravljenju osteoporoze s stroncijevim ranelatom, prof. dr. 
Saša Markovič je predstavila neželene učinke protivnetnih 
zdravil, prof. Horak iz Češke je predstavil Prolio – novo 
zdravilo za zdravljenje pomenopavzalne osteoporoze. Go-
razd Požlep je predstavil Lyrico kot zdravilo za zdravljenje 
pooperativne in potravmatske nevropatske bolečine. 

VIII. celjski dnevi so se zaključili s smernicami:
• za zdravljenje osteoporoze pri zlomu kolka v Sloveniji, 
• za kirurško zdravljenje zloma kolka, 
• o zveznem procesu zdravljenja starostnika po operira-

nem zlomu kolka z medicinsko rehabilitacijo. 
Smernice bodo obravnavali področni razširjeni strokovni 

kolegiji. 

Kovanje načrtov za naslednje Celjske dneve

Celjski dnevi so združili travmatologe, ortopede, fiziatre, 
anesteziologe, endokrinologe, revmatologe ter ostale spe-
cialiste v javnem zdravstvu. Izbira tako domačih kot tujih 
predavateljev je bila odlična, izkazali pa so se tudi mladi 
predavatelji, ki sledijo pozitivnim zgledom svojih mentorjev. 
Izdan je bil tudi recenziran zbornik s preglednimi članki va-
bljenih avtorjev iz Slovenije in tujine, ki ga je uredil prof. dr. 
Komadina.

Prim. Božidar Buhanec in asist. Franci Vindišar med poziranjem 
za bolnišnično glasilo

Kristjan Omahen, dr. med.
Travmatološki oddelek
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Prvi.tečaj.MRMI.-..
Odziv.medicinskih.služb.
ob.množičnih.nesrečah.
Društvo travmatologov Slovenije in Travmatološki oddelek SB Celje sta v sodelovanju s Slovenskim zdravniškim 
društvom ter pod častnim pokroviteljstvom in s podporo Ministrstva za zdravje organizirala tečaj po evropskem 
modelu MACSIM (MAss Casualty SIMulation System), ki obsega teoretični del ter simulacijo ukrepov v zdravstve-
nih zavodih na primarni, sekundarni in terciarni ravni ob množičnih nesrečah. 
Namen izobraževanja s področja kriznega upravljanja zdravstvenega sistema ob množičnih nesrečah je interdi-
sciplinarno sodelovanje in povezovanje managementa, medicine in zdravstvene nege na vseh ravneh zdravstve-
ne dejavnosti. Udeleženci tečaja so se na tečaju dodatno strokovno izpopolnili in pridobili znanja s področja 
načrtovanja in odzivanja. Tečaj je podprl izpolnjevanje interesov Ministrstva za zdravje, ki jih ima na področju 
izobraževanja ter urejanja sistema zaščite in reševanja v zdravstvu. 

Okoli 22. ure je v 2. nadstropju hotela eksplodirala bom-
ba. Bilo je veliko smrtnih žrtev, ranjenih, nastala je 

zmeda in panika. Kako obvladati situacijo?
Prav teh veščin smo se učili na 1. tečaju MRMI – Medical 
Response to Major Incidents ali po naše Odziv medicinskih 
služb ob večjih nesrečah.   
Slovensko travmatološko društvo je pod pokroviteljstvom 
Ministrstva za zdravje in v sodelovanju s hrvaškim dru-
štvom za urgentno medicino organiziralo tečaj, na katerem 
so se udeleženci različnih strok  učili in vadili, kako ukrepati 
ob nesrečah z večjim številom poškodovanih. Tečaja se je 
udeležilo 62 tečajnikov, sodelovalo je 20 inštruktorjev iz Slo-
venije in tujine.
Švedski profesor kirurgije Sten Lennquist, ki je v osemde-
setih letih pričel razvijati model organizacije in povezovanja 
različnih služb ob množičnih nesrečah, je slušateljem prvič 
v Sloveniji predstavil evropsko sprejeti model ter načrt po-
vezovanja in ukrepanja različnih služb, ki običajno delujejo 
ob tovrstnih dogodkih.
Gospod Bob Dobson, šef reševalcev pri londonski policiji, 
je predstavil izkušnje ob londonskem terorističnem napa-
du, Dr. Boris Herckovski je predstavil izkušnje iz obdobja 
hrvaške domovinske vojne, Andrej Strahovnik, kirurg trav-
matolog pa je predstavil zadnje izkušnje iz misije ISAF XIV 
v Afganistanu.

Na portoroškem tečaju smo simulirali večji teroristični napad 
z eksplozijo bombe v 2. nadstropju večjega hotela. Na kraju 
dogodka je bilo poškodovanih več kot 360 oseb.  Eksplozija 
se je zgodila v nočnem času, ko delujejo le dežurne službe. 
Razdeljeni po delovnih postajah, so udeleženci tečaja or-
ganizirali celotno verigo reševanja, začenši z dispečarsko 
službo in regionalnim nadzornim centrom, ki je usmerjal 
delo reševalnih ekip na mestu dogodka ter koordiniral pre-
voze poškodovanih z različnimi sredstvi v bližnje bolnišnice. 
Poškodovanci in stopnja poškodb so bili jasno opredeljeni 

dovanci, so najprej organizirali delo z vključitvijo zaposle-
nih na vseh ravneh. Ustanovljeni so bili krizni štabi, ki so 
poročali in svoje delo koordinirali z regionalnim nadzornim 
centrom. Ob simulirani množični nesreči so udeleženci te-
čaja naleteli na prav vse težave, ki se pojavljajo ob tovrstnih 

Andrej Strahovnik z Biserko Simčič, predstavnico Ministrstva za 
zdravje

V eni izmed bolnišnic

v obliki plastičnih kartonov, na katerih so bili navedeni: vr-
sta poškodbe, stanje poškodovanca in čas, ki je na voljo za 
reševanje pred nastopom zapletov in morebitnim smrtnim 
izidom. V štirih bolnišnicah, kamor so bili pripeljani poško-
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dogodkih. Primanjkovati je pričelo respiratorjev, operacijske 
dvorane so bile predolgo zasedene, število poškodovanih je 
na urgenci preseglo zmožnosti osebja, čakalnice so morali 
spremeniti v prostore za triažo, organizirati so morali službo 
za stike z javnostjo in komunicirati s predstavniki medijev.
 
Ugotovili smo, da mora prav vsak zaposleni v celotni verigi 
reševanja natančno poznati svojo vlogo in mesto v prime-
ru množičnih nesreč. Le tako lahko spremenimo zmedo in 
paniko v znosen kaos in preprečimo morebitne nepotrebne 
žrtve, ki so bile pravočasno  pravilno oskrbljene na pravem 
mestu.

Navodila za delo v bolnišnici

Naslednji dan smo doživeli eksplozijo v večjem hotelu z 
več poškodovanimi, le da se je zgodila v jutranjem času, 
ko vse bolnišnice delujejo s polno obremenitvijo celotnega 
sistema, brez rezerv v prostorih, osebju in aparaturah. Ude-
leženci tečaja so, ponovno razdeljeni po delovnih postajah, 
v celotni verigi reševanja preigrali nov scenarij množične 
nesreče in ugotovili, da je organizacija dela ob tovrstnih do-
godkih še težja v času polnega delovanja vseh ustanov kot 
v času dežurnih služb.

tovrstni model razvijati, kajti trenutno ugotavljamo več sis-
temskih vrzeli v sistemu reševanja ob množičnih nesrečah. 
Zdravstvena služba, ki je le člen ali del verige v modelu re-
ševanja, se mora ob tovrstnih dogodkih odzvati usklajeno 
in enovito na vseh ravneh, od dispečarjev in reševalcev, 
zdravstvenikov in zdravnikov v predbolnišnični oskrbi, do 
končne oskrbe in organizacije v bolnišnicah. Vsi skupaj se 
moramo naučiti enotne in učinkovite organizacije, koordina-
cije in komunikacije, kar so ob množičnih poškodbah ključni 
elementi.

Dispečerji pod nadzorom mentorja prof. dr. Komadine

Pri vojnih kirurgih smo si izposodili izrek: »Primanjkljaj opre-
me ni izgovor za slabo medicino in slabo oskrbo poškodo-
vancev.« 
MRMI je ESTES-ov izobraževalni model za zdravnike, zdra-
vstvenike/ medicinske sestre ter zdravstveni management 
na predbolnišnični in bolnišnični ravni. Za javne zavode v 
Sloveniji  je Društvo travmatologov Slovenije v sodelovanju 
s Hrvaškim združenjem za urgentno kirurgijo, s pokrovitelj-
stvom MZ in v sodelovanju s Hrvaškim ministrstvom pripra-
vilo prvi tečaj MRMI. Namen organizatorjev je pripravljati 
tovrstna ciklična izobraževanja skupno za obe državi. To 
upravičujemo z majhnostjo obeh držav in stroški logistike 
zahtevanega velikega števila inštruktorjev na interaktivnem 
tečaju, saj je potrebno na tri tečajnike zagotoviti po enega 
inštruktorja ESTES. Sodelovanje med državo članico EU in 
državo kandidatko predstavlja dobrodošli primer v evrop-
skih izobraževalnih modelih.

Glavna sestra Bernarda v komandnem centru

Prof. Lennquist in prof. dr. Komadina

Andrej Strahovnik, dr. med. 
Travmatološki oddelek

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

Kot organizatorji smo bili navdušeni nad zavzetostjo in pre-
danostjo udeležencev tečaja, ki so se popolnoma vživeli v 
dano situacijo zmede in kaosa. Razprave so bile živahne in 
skoraj smo pozabili, da smo imeli opravka s plastificiranimi 
kartoni poškodovancev.

Celoten sistem reševanja ob tovrstnih dogodkih je sesta-
vljen iz verige različnih služb, ki učinkovito delujejo le, če 
so dobro povezane in koordinirane. V Sloveniji moramo 
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ZDRAVSTVENA NEGA

Dve možnosti imaš
ko sprejemaš in ko daš,
saj na svetu ni stvari,
ki ne bi imela dveh »plati«,
eno, ki se kaže dobro,
druga slaba se ti zdi.

Če odločen si tako,
da sprejemaš vse za dobro,
se ti tisto, kar na videz je slabo,
v dobro spremenilo bo.

Naj življenjska te modrost uči
»v slabem dobro videti«,
in zavedaj se,
da slabo kmalu vrne se!

                          (Vera Štebe)

Spoštovane kolegice, kolegi!

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

Področje zdravstvene nege

Marjana.Oman.–.
dobitnica.srebrnega.znaka

Marjana Oman

»Biti dober je več, kot biti srečen.«

Naj bo ta misel uvod v predstavitev 
naše glavne sestre Marjane Oman.

Marjana Oman, rojena Pečolar, je višja 
medicinska sestra, ki je svojo službeno 

pot pričela 9. 11. 1977 kot višja medi-
cinska sestra pripravnica na UROLO-
ŠKEM ODDELKU SB Celje. Glavna 
sestra pa je že vse od 1. 9. 1978.
Sestra Marjana se je rodila 10. 4. 1953 
v Celju, kjer je tudi obiskovala osnovno 
šolo in gimnazijo. Diplomirala je na višji 
šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani 
31. 8. 1977. Strokovni izpit je opravila 
26. 9. 1978. Bila je tudi štipendistka SB 
Celje vse od leta 1974 in tako je SB Ce-
lje ostala zvesta do danes.
Od 1. 8. 1991 do 28. 2. 2007 je poleg 
funkcije glavne medicinske sestre uro-
loškega oddelka opravljala tudi delo 
koordinatorke kirurške službe zdra-
vstvene nege. Možnost za uveljavljanje 
same sebe, tako pred sabo, kakor tudi 
pred drugimi, ji daje njena inteligenca. 
Omogoča ji, da pridobi znanje na ra-
znih področjih človekove dejavnosti in 
ustvarjalnosti. Naša Marjana je uspe-
šna pri delu, uspešno rešuje različne 

življenjske naloge in probleme ter pa-
metno ravna v slehernem položaju. Z 
vsemi zaposlenimi ustvarja izjemen 
»team«, vse življenje se uči in si s tem 
veča splošno izobrazbo, širi duhovno 
obzorje in bogati miselni zaklad. Oseb-
ne težave pušča doma, v službi pa z 
veliko mero posluha in umirjenosti pri-
sluhne prav vsakemu posebej in na tih, 
diskreten način rešuje težave vseh nas 
zaposlenih, kakor tudi težave bolnikov 
in njihovih svojcev. S svojo rahločutno-
stjo in strokovnim znanjem uživa ugled 
tako pri bolnikih kot med zaposlenimi. 
Vrsto let je sodelovala pri raziskavi 
»REDUCE«, to je raziskava za zmanj-
šanje možnosti nastanka raka prostate 
z zdravili. Vsakodnevno aplicira zdravi-
la proti raku ambulantnim bolnikom, ki 
prihajajo na urološki oddelek. Je tudi 
mentorica bodočim izvajalcem zdra-
vstvene nege, tako dijakom, kot tudi 
študentom. Trudi se, da je naš bolnik 
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vedno obravnavan le kot »ČLOVEK«. 
Že vrsto let deluje kot predavateljica 
prve pomoči na območnem združenju 
RK Celje. Čeprav opravlja psihično na-
porno delo, je nikoli ne utrudi toliko, da 
se ne bi z vso vnemo posvečala svoje-
mu teamu. Dvakrat mesečno opravlja 
tudi dežurstvo kot nadzorna kirurška 
medicinska sestra. Vedno prisluhne 
vsem in vsakomur rada pomaga ter pri-
skoči na pomoč ljudem, ki potrebujejo 
njeno znanje in izkušnje. 
Svoje zasebno življenje zapolnjuje z 
raznimi konjički. Med najljubšimi je ob-

delovanje vinograda, saj z njim neguje 
tudi dediščino svojih staršev. Vsako 
leto poskrbi za skupno druženje urolo-
ških medicinskih sester pri sebi doma, 
kjer se začuti njena izjemna sposob-
nost za kulinariko. Z veseljem nam po-
nudi dobro kapljico iz domače kleti, ki 
je sad njenega dela. Je dobra žena in 
mati dveh otrok. V zadnjem letu se je 
na njen obraz zarisala mimika sreče in 
ponosa, saj je postala tudi babica.
Naša Marjana je torej dokaz, da v ži-
vljenju uspevajo le ljudje, ki verjamejo 
vase, sledijo svojemu srcu ter intuiciji 

in jim ni mar za okolico. Njen um je or-
gan zaščite, ki nas varuje pred težkimi 
preizkušnjami, rad ponudi za rešitev 
»staro preverjeno stvar«, ki jo že po-
zna iz svojih obogatenih izkušenj. Naj-
pomembnejše energije za voditelja so: 
poštenost, iskrenost in zaupanje. To je 
naša Marjana!
Zato jo je kolektiv urološkega oddelka 
in kolegij glavnih medicinskih sester 
kirurške službe predlagal za dodelitev 
srebrnega znaka.

Iskrene čestitke!

Anica.Podkrajšek.–.
dobitnica.srebrnega.znaka

Anica Podkrajšek

Gospa Anica Podkrajšek (roj. Župa-
nec), rojena 6. 12. 1960 v Celju, je 

leta 1979 končala Srednjo zdravstveno 
šolo v Celju. V Splošno bolnišnico Ce-
lje je vstopila kot pripravnica 1. 9. 1979.  
Oddelek za notranje organe oz. dana-
šnji Oddelek za splošno in abdominal-
no kirurgijo je bil njeno prvo delovno 
mesto. Leta 1980 je po končanem pri-
pravništvu uspešno opravila strokovni 
izpit v Ljubljani. Od takrat dalje je na 
oddelku za Splošno in abdominalno 
kirurgijo opravljala delo zdravstvenega 
tehnika v intenzivni terapiji III in zdra-

vstvenega tehnika v intenzivni negi 
ter zdravstvenega tehnika v intenzivni 
terapiji I, II. Od 1. 8. 2008 dalje je na 
delovnem mestu srednje medicinske 
sestre v intenzivni terapiji I, II.
 »Vse za bolnika« je njen delovni moto. 
Zaveda se, da so bolniki v zdravstve-
nem sistemu najpomembnejši in si pri-
zadeva za prijazen izgled. Svoje delo  
vedno opravlja zelo strokovno, požrtvo-
valno in s srcem. Pristni stik z bolnikom 
ji  pomeni največ. Je topla oseba,  ki  
zmeraj zna prisluhniti in pomagati.  S 
svojo mirnostjo in znanjem obvladuje 
vsako situacijo, za kar smo ji predvsem 
zelo hvaležni sodelavci, ki jo cenimo in 
spoštujemo. Svoje znanje in izkušnje 
zelo rada skrbno in potrpežljivo prena-
ša na mlajšo generacijo. Vseskozi se 

zavzema za višjo raven kakovostne 
zdravstvene nege. Na tem delovnem 
mestu je vztrajala vse do danes, ko se 
lahko pohvali z bogatimi izkušnjami, v 
katere je vložila veliko mero svojega 
neprecenljivega znanja, dobre volje in  
srčnosti.
Želimo, da bi imela še veliko dobrih 
idej, delovnega zanosa, in da je njen 
večni entuziazem in vera v ljudi ne bi 
nikoli zapustila. Veseli smo, da je del 
našega tima, saj s svojo vztrajnostjo, 
voljo, trudom in vedno novimi idejami 
prispeva k uspešni zdravstveni negi.
Zaradi vsega naštetega jo je oddelek 
za splošno in abdominalno kirurgijo 
predlagal za podelitev srebrnega zna-
ka.

Iskrene čestitke!

K plemenitemu človeku spadajo tri stvari, katerih nobene nisem sposo-
ben: človečnost, ta rešuje potrtosti; modrost, ta rešuje dvomov; pogum, 
ta rešuje strahu.

                                                                                Konfucij

Prijazen bodi s tistim, ki ga srečaš na poti navzgor, saj se ti prav lahko 
zgodi, da ga boš spet srečal pri spustu.

                                                                                 
Mahmud Tajmur
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Darja.Plank.–.
dobitnica.zlatega.znaka

Darja Plank

Darja Plank se je rodila v Celju leta 
1971. Po zaključeni Srednji zdra-

vstveni šoli v Mariboru se je vpisala na 
Višjo šolo za zdravstvene delavce v 
Ljubljani – smer zdravstvena nega, kjer 
je leta 1994 diplomirala. Študij je nada-
ljevala na Pedagoški fakulteti – Visoki 
šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani 
– smer zdravstvena vzgoja, kjer je leta 
1998 diplomirala in si pridobila naziv 
profesorica zdravstvene vzgoje. Njeno 
izobraževanje se s tem ni zaključilo, saj 
se je leta 2007 vpisala na magistrski 
študij menedžmenta neprofitnih orga-
nizacij na Fakulteti za družbene vede 
v Ljubljani, ki ga zaključuje s pisanjem 
magistrske naloge.

Prvi del pripravništva je opravila v Uni-
verzitetnem kliničnem centru v Ljublja-
ni, zaključila pa ga je leta 1997 v Splo-
šni bolnišnici Celje. Najprej je delala na 
Urološkem oddelku, nato na Oddelku 
za anestezijo, intenzivno medicino 
operativnih strok in terapijo bolečine v 
enoti intenzivne terapije. Od leta 2001 
je zaposlena na Področju zdravstvene 
nege kot medicinska sestra za izobra-

ževanje. Leta 2007 je prevzela dela 
in naloge koordinatorke Operativnega 
področja in je ena od namestnic glavne 
medicinske sestre bolnišnice. Zave-
da se potrebe po povezovanju teorije 
in prakse, zato se vključuje v dežurno 
službo kot nadzorna kirurška medicin-
ska sestra. 
Skrbi za organizacijo in izvedbo in-
ternih predavanj in učnih delavnic za 
vse zaposlene, kjer je sama pogosto 
aktivna predavateljica. Odgovorna je 
za strokovne standarde zdravstvene 
nege. Strokovno razvija in dopolnjuje 
bogato dediščino svoje predhodnice 
na tem področju, tako da ima danes 
Splošna bolnišnica Celje izdelanih že 
181 strokovnih standardov zdravstve-
ne nege.
Je izpraševalka na strokovnih izpitih 
zdravstvenih tehnikov za področje 
zdravstvene nege.   
Že enajst let aktivno sodeluje pri orga-
nizaciji vsakoletnih Strokovnih srečanj 
medicinskih sester, babic in zdravstve-
nih tehnikov celjske regije, ki jih orga-
nizirata Splošna bolnišnica Celje ter 
Društvo medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Celje. Ni samo 
organizatorka, je tudi mentorica sode-
lujočim, aktivna udeleženka in urednica 
zbornikov  predavanj  na teh srečanjih.
Vedoželjnost in ljubezen do poklica 
medicinske sestre sta jo vodili tudi pri 
pridobivanju in raziskovanju ustnih 
in pisnih virov o razvoju zdravstvene 
nege v Splošni bolnišnici Celje. Je ena 
od soavtorjev monografije ob 120-letni-
ci obstoja Splošne bolnišnice Celje.
V letu 2008 je bila na Fakulteti za 
zdravstvene vede Univerze v Mariboru 
izvoljena v  naziv predavateljica zdra-
vstvene nege. Od ustanovitve Visoke 
zdravstvene šole v Celju aktivno sode-
luje kot predavateljica in prodekanica 
za izobraževanje.
Odlikujejo jo ljubezen in predanost po-
klicu, moralno etična drža, marljivost, 

doslednost in natančnost. Je pozitivna 
oseba, ki si vedno vzame čas za po-
govor; zna poslušati dijake, študente, 
sodelavke in sodelavce. Aktivno se 
vključuje v uvajanje strokovno orga-
nizacijskih sprememb v slovenskem 
prostoru. Je kritična predstavnica svo-
jega poklica, ki aktivno sodeluje pri re-
ševanju problemov. Želi si kakovostne 
in humane zdravstvene in babiške 
nege, ki bo primerljiva z evropskimi 
standardi. Darja je optimistka s pozi-
tivnim pogledom na svet. Ne vemo, od 
kod ji energija za vse. Najbrž jo črpa 
iz velike ljubezni do narave in športa, 
saj je navdušena kolesarka in strastna 
smučarka.

Držalo pa bo tudi: »Kdor daje svetlobo 
drugim, se ji sam ne more izogniti.«

Darji Plank je Zbornica zdravstvene in 
babiške nege Slovenije – Zveza stro-
kovnih društev medicinskih sester, ba-
bic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
podelila zlati znak. Iskrene čestitke!
   

Področje zdravstvene nege

Kdor ne misli na druge, bo nekega 
dne spoznal, da tudi drugi ne 
mislijo nanj.             

Kitajski pregovor

Če je po zaslugi nekega človeka 
na svetu nekoliko več ljubezni in 
dobrote, nekoliko več svetlobe in 
resnice, je njegovo življenje imelo 
smisel. 

                                                                                                       
Alfred Delp
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Usposabljanje.delavcev.za.
opravljanje.dezinfekcije.in.
sterilizacije.medicinskega.
materiala.v.Zagrebu

Hrvatska Udruga Medicinske Sterilizacije (HUMS-te) je 
ob podpori World forum for Sterile Supply (WFHSS) 

in Österreichischen Gesellschaft für Sterilgutversorgung 
(ÖGSV) v času od 18. do 27. februarja 2011 v Zagrebu or-
ganizirala osnovni tečaj, 1. stopnjo usposabljanja delavcev 
za opravljanje sterilizacije in dezinfekcije medicinskih in-
strumentov v zdravstvenih ustanovah. Organizacijo izobra-
ževanja so podprli tudi Združenji za dezinfekcijo in steriliza-
cijo iz Makedonije in Srbije ter Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji iz Slovenije.

Program usposabljanja je aktivno promoviran med člani-
cami WFHSS zadnji pet let in je posledica vse večjih stro-
kovnih zahtev na področju dela v sterilizaciji. Centralizacija 
sterilizacijske službe zagotavlja učinkovito procesiranje me-
dicinskega materiala in oskrbo s steriliziranim materialom 
za vse uporabnike v bolnišnici, s čimer je zagotovljen profe-
sionalen pristop k delu in vodenju delovanja oddelka, delo 
pa opravlja strokovno usposobljeno osebje. Centralizacija 
in profesionalizacija sta pogoj za visoko kakovost procesa 
oskrbe s steriliziranim medicinskim materialom v bolnišnici.

Omenjeni program usposabljanja zagotavlja pridobitev 
specialnih znanj za procesiranje instrumentov in ostalega 
medicinskega materiala v skladu z EN, ISO standardi ter 
Evropsko direktivo 93/42 EEC, ki se nanašajo na proizva-
jalce steriliziranih izdelkov, med katere spadajo tudi enote 
centralnih sterilizacij.  Z omenjeno direktivo bi morali biti 
usklajeni že do 14. junija 1998, navaja WFHSS Training 
program. Ta obsega tri stopnje funkcionalnega izobraževa-
nja, ki se med seboj nadgrajujejo. Tako je 1. stopnja name-
njena vsem zaposlenim delavcem v centralnih sterilizacijah, 
2. stopnja je za vodje timov in 3. stopnja za management v 
sterilizaciji.

Program izobraževanja v Zagrebu je bil v celoti sestavljen 
po zahtevi programa WFHSS l. stopnja in je obsegal 80 ur 
teorije in praktičnih vaj ter bil zaključen z uspešno opravlje-
nim izpitom, ki je bil pogoj za izdajo certifikata. Tečaja se je 
udeležilo 38 slušateljev iz držav bivše Jugoslavije. To so bili 
predvsem vodilni delavci iz centralnih sterilizacij, iz  sterili-
zacij v  operacijskih dvoranah in  zdravstvenih delavci, ki 
delajo na področju higiene. 

Slovenski udeleženki in predavatelj na usposabljanju v KBC Re-
bro v Zagrebu – Andreja Žagar, Peter Kozin in Albina Gabrovšek.

Iz Slovenije sva se tečaja udeležili Andreja Žagar z Onko-
loškega inštituta Ljubljana in Albina Gabrovšek iz Splošne 
in učne bolnišnice Celje. Tako sva certifikat po programu 
izobraževanja WFHSS, po katerem že vrsto let v nekaterih 
državah EU izobražujejo osebje  na področju dela v sterili-
zacijah, dobili tudi prvi udeleženki iz Slovenije.   
 Prvi dan je po registraciji udeležencev zvečer sledila uradna 
otvoritev tečaja v Kliničnem bolničkem centru (KBC) Rebro 
v Zagrebu. Najprej je vse udeležence pozdravila predse-
dnica HUMS-te, mr. sc. Vlatka Turčič. Pozdravni govor in 
uvodno predavanje o pomembnosti izobraževanja delavcev 
v sterilizaciji je imel predsednik WFHSS, Wim Renders.

Del slušateljev iz Hrvaške, Makedonije, Slovenije in Srbije z or-
ganizatorko izobraževanja, predsednico HUMS-te gospo mr. sc. 
dr. Vlatko Turčić
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Vsebinski poudarek tečaja je bil na splošni higieni, osnovah 
mikrobiologije in infektologije, varstva pri delu, upravljanja s 
kvaliteto, zakonskih predpisih in standardih, ki naj bi jih po-
znali delavci v sterilizaciji. Sledilo je zelo obsežno poglavje, 
namenjeno kirurškim instrumentom, instrumentom za en-
kratno uporabo, čiščenju in dezinfekciji, pakiranju materiala 
za sterilizacijo, sterilizacijskim postopkom in monitoringu 
sterilizacijskih postopkov, dokumentaciji, skladiščenju in 
transportu.
Predavanja so potekala v prostorih Poliklinike KBC Rebro v 
dopoldanskem času od 8. do 13. ure. Popoldne je od 14.30 
do 17.45 ure sledil  še praktični del v obliki vaj na Kliniki za 
mikrobiologijo in v Centralni sterilizaciji KBC. V času šola-
nja smo imeli tudi veliko priložnosti za izmenjavo delovnih 
izkušenj, spregovorili pa smo tudi o izzivih, s katerimi se 
srečujemo pri vsakdanjem delu.

Po zaključenih predavanjih in vajah so v soboto potekale 
priprave na izpit. Zadnji dan tečaja, v nedeljo, je sledil pisni 

izpit. Vsi  udeleženci tečaja smo ga uspešno opravili.
Sledila je še  slovesna podelitev mednarodno priznanega 
Certifikata za opravljeni Osnovni tečaj 1. stopnje za delavce 
v sterilizaciji. Podelila ga je gospa Viola Buchrieser, vodja 
izobraževanja pri Svetovnem združenju bolnišničnih sterili-
zacij WFHSS.
Zaključim lahko, da izobraževanje nudi bogata osnovna 
znanja za delo v sterilizaciji, ki so dobra popotnica in pod-
laga za uspešno delo in poklicni razvoj, ter da je takšno 
usposabljanje zelo potrebno tudi v Sloveniji. Znanja za delo 
v sterilizaciji so tako specialna in obsežna, da so letni se-
minarji preprosto premalo. Na to opozarjajo tudi zaposleni. 
Zato je tudi v Sloveniji želja po realizaciji izobraževanja v ta-
kšni obliki. Nedvomno bo prispevalo k večji kakovosti dela, 
ohranjanju uporabnosti materialov in instrumentov, večji 
varnosti delavcev in preprečevanju okužb.   

Albina Gabrovšek, VMS
Centralna sterilizacija

Strokovni..seminar.sekcije.
medicinskih.sester.in.
zdravstvenih.tehnikov.v.
sterilizaciji.Slovenije.

Naša sekcija je letošnji, že osemnajsti strokovni seminar 
po vrsti, organizirala v prelepem okolju novega »Kon-

gresnega centra Wellnes park Laško«. Dogodek je potekal 
7. in 8. aprila 2011. Moto srečanja je bil: 
»PREPOZNAVNOST NAŠEGA DELA – IZZIV ALI ZAHTE-
VA«?

Strokovni seminar je bil namenjen delavcem, zaposlenim 
v bolnišnicah in v zdravstvenih domovih na področju steri-
lizacije ter dezinfekcije materiala in medicinskih inštrumen-
tov. Seminarja so se udeležili zdravstveni delavci iz celotne 
Slovenije, pridružile pa so se nam tudi kolegice iz sose-
dnje Hrvaške, Bosne in Makedonije. Še posebej smo bili 
počaščeni, ker sta prišla na srečanje predsednik Svetovne 
organizacije združenja bolnišničnih sterilizacij (WFHSS), 
gospod Wim Renders iz Belgije in predsednica Hrvatske 
Udruge Medicinske Sterilizacije, dr. Vlatka Turčić.
Uvodne pozdrave so izrekli: predsednica sekcije, ga. An-
dreja Žagar; iz bolnišnice Celje glavna medicinska sestra, 
ga. Hilda Maze, in predstojnik Oddelka za skupne potrebe 
kirurgije, g. Franci Vindišar, ter vodja programa medicine iz 

Thermane Laško, ga. Cvetka Jurak.    
Udeležence seminarja je pozdravil tudi g. Wim Renders, 
ki se nam je zahvalil za povabilo. V svojem nagovoru je 
poudaril pomen našega dela in vidno vlogo centralne steri-
lizacije v bolnišnicah pri preprečevanju bolnišničnih okužb. 
Predsednica mu je ob tej priložnosti izročila v spomin sli-

Udeleženci strokovnega seminarja
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ke Maribora, Ljubljane in Krasa, ki jih je ustvaril mariborski 
akademski slikar, g. Rajko Ferk. 
Naša predavanja so potekala v modri dvorani. Na njih je so-
delovalo štiriindvajset domačih in trije tuji predavatelji. Med 
predavatelji smo bili tudi štirje iz Splošne bolnišnice Celje. 
Sandi Poteko je v svojem predavanju predstavil novost v 
naši državi, najnovejšo metodo operativnih posegov, ki jih 
opravljajo na urološkem oddelku z robotom da Vinci.  Či-
ščenje in vzdrževanje robotskih inštrumentov je predstavila 
Marija Šrimpf. Alenka Petrovec Koščak je v svojem preda-
vanju opozorila na pravilno uporabo zaščitnih rokavic, za 
kar pa je potrebno veliko motivacije, učenja in spodbujanja 
zdravstvenih delavcev. Albina Gabrovšek je predstavila 10 
let izkušenj s plazma sterilizacijo v Splošni bolnišnici Celje 
in tudi v Sloveniji. Na seminarju je sodelovala tudi naša bi-
vša kolegica Renata Roban s predstavitvijo teme Stres v 
notranjih okoljih. Poleg omenjenih so bile na predavanjih 
predstavljene naslednje vsebine z našega področja dela: o 
delovanju parnega sterilizatorja, postopkih sterilizacije, pro-
blemih s prisotnostjo nekondenzirajočih plinov, tveganjih za 
varnost in zdravje pri ročnem premeščanju bremen, čišče-
nju in vzdrževanju inštrumentov, dokumentaciji in še druge.  
 

Marija Šrimpf, dipl. m. s. med predstavitvijo čiščenja in sterilizaci-
je robotskih inštrumentov

Našemu povabilu se je odzvalo tudi osemnajst razstavljav-
cev, ki so v avli pred dvorano predstavili opremo in proizvo-
de, specifične za naše delo.
Tako nas je bilo skupno okrog 200 udeležencev srečanja, 
kar je za našo dejavnost velik dosežek. Vse teme in tudi 
razstavljena sredstva so vzbudila med udeleženci veliko 
zanimanje, saj je bil strokovni program vsebinsko bogat in 
kakovosten.
Po napornem prvem dnevu strokovnega programa je zve-
čer sledila slavnostna večerja v svečano pripravljeni veliki 
dvorani. Udeležba je bila množična, saj smo izmenjevali 
strokovna mnenja, izkušnje pri delu in spoznavali nove pri-
jatelje. Ob spremljavi glasbenega dueta »Peti as« nam je 
v prijetnem ambientu večer kar prehitro minil. Udeleženci 
smo se v prijetnem in sproščene vzdušju veselo zabavali 
do zgodnji jutranjih ur. 

Tako kot prvi, so nas tudi drugi dan srečanja v pomladnem 
jutru pozdravili toplo sonce in nasmejani obrazi. 
Predavanja z novimi temami in predstavitvami so se nada-
ljevala do popoldanskih ur. Živahne razprave in izmenjave 
mnenj so obogatile naše srečanje.

Zaključek dvodnevnega seminarja je vodila naša predse-
dnica Andreja Žagar s pogledi in razmišljanji o nadaljnjih 
ciljih. Predstavila je dva projekta, ki ju želi Sekcija MS in 
ZT  v sterilizaciji uresničiti: prvi je usposabljanje delavcev 
za opravljanje sterilizacije in dezinfekcije medicinskih in-
strumentov, ki je enoten za vse članice WFHSS, in drugi 
priprava enotnih smernic za delo v sterilizaciji.
Razmišljanje o pomembnosti in vlogi našega dela ter izo-
braževanja je podala ga. dr. Vlatka Turčić, naša gostja iz 
Zagreba. 

Predavateljem, in še posebej vsem iz Splošne bolnišnice 
Celje, se v imenu predsednice in članic organizacijskega 
odbora Sekcije MS in ZT v sterilizaciji iskreno zahvaljujem 
za predstavljene teme in prispevke, ki so predstavljeni v 
zborniku, da obravnavane vsebine ne bodo šle v pozabo.
Zahvala gre tudi vsem razstavljavcem za  prikaz opreme 
in materialov, udeležencem seminarja pa za aktivno spre-
mljanje dogajanja in številno udeležbo z željo, da bi vsaj del 
slišanih vsebin tudi uspešno uporabili pri vsakdanjem delu.
Iskrena zahvala gre prijaznemu osebju Thermane Laško za 
gostoljubnost, še posebno pa ge. Mojci Leskovar za pomoč 
pri organizaciji ter izvedbi našega strokovnega srečanja. 
Za organizatorje programa so bile največje zadovoljstvo 
ob zaključku seminarja  pohvale g. Rendersa, ge.Turčić in 
vseh udeležencev o uspešnem, kakovostnem in odlično or-
ganiziranem strokovnem srečanju. Nekaj pozitivne energije 
sta k temu vsekakor prispevala tudi čudovito vreme in pre-
bujajoča se pomlad. 

Albina Gabrovšek, VMS
Centralna sterilizacija

Sandi Poteko, dr. med. nas je seznanil z robotsko asistirano ra-
dikalno prostatektomijo
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Kolegicam.in.kolegom.ob.
12..maju,..Mednarodnem..
dnevu.medicinskih.sester.
in..zdravstvenih.tehnikov.
ter.5..maju,.Mednarodnem.
dnevu.babic..

V zapletenem in občutljivem sistemu 
zdravstva je pomembno usklaje-

no delovanje posameznih delov tega 
sistema. Zlasti pomemben je človeški 
dejavnik, kajti tu ljudje delamo za ljudi, 
ki so bolj kot drugi uporabniki, stranke, 
klienti, naročniki (npr. v bankah, trgovi-
nah, državnih uradih, pri obrtnikih) ob-
čutljivi, ranljivi, tudi kritični ali nemočni. 
Zdravstveni delavci delujemo v zdra-
vstvenih, negovalnih in drugih timih. Ob 
tem se tako pri uporabnikih kot pri izva-
jalcih pojavlja vprašanje, kako in koliko 
je zadovoljstvo posameznika povezano 
z oprijemljivim, materialnim, ekonom-
skim, koliko z etičnim, moralnim, kajti v 
zdravstvu ne gre le za izdelke, storitve, 
izide zdravljenja, bolj ali manj kakovo-
stne, gre tudi za medosebne odnose 
tistih, ki dajejo, do tistih, ki prejemajo, 
in obratno. Ob tem ne moremo mimo 
medpoklicnih odnosov, ki prav tako 
kot stroka oz. organizacija vplivajo na 
kakovostno, učinkovito in varno zdra-
vstveno obravnavo. 
Zaskrbljujoč je visok odstotek odso-
tnosti z dela pri zdravstvenih delavcih, 
zatekanje v bolezen, nasilje na delov-
nih mestih v različnih pojavnih oblikah, 
nezadovoljstvo bolnikov, vse večje od-
tujevanje obeh poklicnih skupin, vztra-
janje na okopih hierarhije in neprijazno 
delovno ozračje.  
Tehnološki razvoj je pomemben za po-
večevanje konkurenčnosti poslovanja. 
Na koncu pa zmagovalci in poraženci 
ne bodo razmejeni glede na svoje bite 
in RAM-e. Zmagale bodo organizacije, 
ki jih bodo vodili pametni in ustvarjalni 

ljudje, ki se bodo znali uspešno spora-
zumevati in spodbujati druge - zunaj 
in znotraj organizacije. Obvladovanje 
umetnosti dobrih medčloveških odno-
sov lahko ljudi preusmeri od tega, da bi 
nadzirali druge, k temu, da jih bodo vo-
dili. Pomeni pomoč ljudem, da doseže-
jo tisto, za kar so sposobni: zasnovati 
vizijo, spodbujati, poučevati, svetovati, 
razvijati in ohranjati uspešne medse-
bojne odnose. V zdravstvu prihaja do 
izraza široka paleta odnosov, tako med-
osebnih kot medpoklicnih. Na eni strani 
so bolniki, kjer ne gre prezreti številnih 
medosebnih interakcij, ki se odvijajo pri 
enem samem bolniku v času ene same 
zdravstvene obravnave; na drugi strani 
so zaposleni, svojci in drugi, ki vstopa-
jo v to okolje. Bolnik in njemu bližnji pri 
tem intenzivno zaznavajo naš odnos in 
svoje počutje v zanj tujem, lahko tudi 
neprijaznem okolju. 
Skupna značilnost delovnih mest obeh 
poklicnih skupin so specifični delovni 
pogoji: izmensko delo, delo ob nedeljah 
in praznikih, izpostavljenost škodljivim 
vplivom, nasilje vseh vrst, neugodna 
mikro- in makroklima, velike psihične, 
telesne, čustvene obremenitve. Na-
rava dela predvideva vstop zdravnika 
in medicinske sestre, zdravstvenega 
tehnika ali babice, v bolnikovo intimo 
tako telesno, psihično, socialno kot 
ekonomsko in drugo, kadrovsko po-
manjkanje  in našteti dejavniki vplivajo 
tudi na medpoklicne odnose. Medpo-
klicno sodelovanje je tesno povezano s 
kakovostno zdravstveno obravnavo, z 
zadovoljstvom bolnikov (krajša ležalna 

doba, manj pritožb, zapletov, ponovnih 
pregledov, hospitalizacij) in zaposlenih 
(manj absentizma, višja samopodoba, 
boljša učinkovitost dela, prijaznejše de-
lovno okolje, boljše zdravje), z večjim 
ugledom obeh skupin tako v strokovni 
kot v splošni javnosti in z večjim zau-
panjem. 
Babica ima pomembno vlogo že pri sa-
mem načrtovanju družine s promocijo 
zdravega načina življenja in zdrave ter 
odgovorne spolnosti, spremlja nosečni-
co v obdobju veselega pričakovanja, jo 
seznani s spremembami, ki jih to obdo-
bje prinaša, jo v okviru šole za starše 
pripravi na sam porod in poporodno ob-
dobje. Seznani jo s tehnikami sprošča-
nja in lajšanja bolečine, ter jo vodi skozi 
sam porod, kar je porodnicam v veliko 
pomoč in olajšanje. Po porodu pomaga 
pri vzpostavitvi dojenja in v okviru pa-
tronažne službe spremlja novopečeno 
mamico in novorojenčka v poporodnem 
obdobju, družino spodbuja k zdravemu 
družinskemu življenju in odgovornemu 
starševstvu. V tujini babice spremljajo 
ženske vse življenje, tudi ob prehodu 
v meno. Aktivne so tudi v okviru raznih 
podpornih in svetovalnih skupin, kar pri 
nas še ni toliko razvito. Razveseljujoče 
pa je, da pri nas postajajo babice ve-
dno bolj opazne in aktivne tudi izven 
ginekoloških ambulant, porodnišnic in 
patronažne službe. Tako z njihove stra-
ni prihaja veliko vzpodbud za porod po 
meri ženske in pobud za večjo dosto-
pnost in avtonomijo babiške službe.

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

Pacientove.dolžnosti.v.
postopkih.zdravstvene.oskrbe

Pri obravnavi domnevnih kršitev 
pacientovih pravic v postopkih 

prvostopenjske obravnave velikokrat 
zasledim vprašanje oziroma očitek 
udeleženih zdravstvenih delavcev o 
prevelikem poudarku zgolj pacientovih 
pravic ter premajhnem poudarku na 
dolžnostih pacienta, ki bi jih morali sle-
dnji spoštovati v času svoje zdravstve-
ne oskrbe.
Pacientove dolžnosti v postopkih zdra-
vstvene oskrbe so določene v III. po-
glavju Zakona o pacientovih pravicah 
(ZPacP), pri čemer navedeno poglavje 
zajema zgolj en, to je 54. člen, ki paci-
entom nalaga:
- dejavno sodelovanje pri varovanju, 

krepitvi in povrnitvi lastnega zdrav-
ja,

- ravnanje v skladu s prejetimi stro-
kovnimi navodili in načrti zdravlje-
nja,

- obveščanje in podajanje potrebnih 
in resničnih informacij zdravstvene-
mu osebju,

- obzirnost in spoštljivost do drugih 
pacientov in zdravstvenega osebja,

- spoštovanje objavljenih urnikov, 
hišnega reda in predpisanih organi-
zacijskih postopkov,

- pravočasno obveščanje izvajalca 
zdravstvenih storitev o morebitnem 
izostanku na pregled ali zdravljenje.

Iz navedene zakonske dikcije je razvi-
dno, da zakon zelo skopo določa pa-
cientove dolžnosti, pri čemer slednje 
zgolj taksativno našteva, a jih podrob-
neje ne razčlenjuje. 
Za primerjavo dodajmo, da so pacien-
tove pravice (14 pacientovih pravic), 
ki jih določa navedeni zakon v II. po-
glavju, opisane in razčlenjene veliko 
obširneje, v kar 49 členih, iz česar je 
nedvomno mogoče sklepati, da gre pri 
ZPacP za predpis, ki paciente postavlja 
v ugodnejši položaj nasproti izvajalcem 
zdravstvenih storitev in  je primarno na-
menjen pacientu kot šibkejšemu udele-
žencu v procesu zdravstvene oskrbe.
Kljub očitnemu nesorazmerju med 
številom pravic in dolžnosti pacienta 
nasproti izvajalcu zdravstvenih storitev 
ter dejstvu, da v primeru neupošteva-

nja dolžnosti zakon ne predpisuje no-
benih sankcij zoper pacienta, pomen 
neupoštevanja dolžnosti ni zanemar-
ljiv pri presoji odgovornosti izvajalcev 
zdravstvenih storitev.
Če pacient ne izpolnjuje dolžnosti iz 
54. člena ZPacP, mu sicer ni mogoče 
odreči zdravstvene oskrbe, vendar je 
zdravstveno osebje razbremenjeno 
odgovornosti za neugoden izid zdra-
vljenja v tistem delu, ki je odvisen od 
opustitve dolžnega ravnanja pacienta.
Da v zgoraj navedenem primeru ne 
gre zgolj za mrtvo točko zakona, do-
kazuje dejstvo, da smo eno od pritožb, 
prejeto zaradi domnevne kršitve pravi-
ce do primerne, kakovostne in varne 
zdravstvene oskrbe, rešili v postopku 
prvostopenjske obravnave v naš prid 
in zdravnika razbremenili odgovornosti 
za nastale posledice, ko smo dokazali, 
da do nastale škodljive posledice ne bi 
prišlo, če bi pacientka zdravnika obve-
stila o podatkih, pomembnih za njeno 
nadaljnjo zdravstveno oskrbo.

Nataša Horjak Deželak,  univ. dipl. prav.
Pravna služba

Izobraževalne.metode.
v.Splošni.bolnišnici.Celje

Če želimo v organizaciji organizirati 
izobraževalni sistem, ki bo ustrezal 

potrebam ter interesom zaposlenih in 
seveda organizacije, moramo najprej 
te potrebe poznati. Običajno se vseh 
izobraževalnih potreb zaradi omejenih 
možnosti ne da uresničiti hkrati, zato v 

planih izobraževanja predvidevamo nji-
hovo postopno zadovoljevanje.  Splo-
šna bolnišnica Celje svoje izobraževal-
ne potrebe uresničuje v sodelovanju z 
izbranimi izobraževalnimi ustanovami, 
s svojo lastno izobraževalno dejav-
nostjo in s kombinacijo obeh naštetih 

načinov. 
Možina in drugi avtorji (1998) razla-
gajo izobraževalno metodo kot del iz-
obraževalnega procesa, ki se kaže v 
določenem načinu ravnanja učitelja in 
izobražencev v tem procesu. Z upora-
bo ustreznih izobraževalnih metod se 
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z izobraževalnim procesom skuša čim 
bolj učinkovito doseči zastavljene cilje.

Razlikujemo pasivne, pasivno-aktivne 
in aktivne izobraževalne metode.

Jereb (1998) pri pasivnih izobraže-
valnih metodah našteva metodo pre-
davanja, pripovedovanja, opisovanja, 
pojasnjevanja, poročanja in metodo 
kazanja.
Pasivno-aktivne izobraževalne me-
tode so metoda razgovora, diskusije, 
vaje, preučevanje primerov, igranje 
vlog in urjenje. Metodo, pri kateri izvor 
znanja ni učitelj, ampak si mora izobra-
ženec sam pridobiti znanje iz drugih 
virov, imenujemo aktivna izobraže-
valna metoda. Te metode so metoda 
dogodka, projektna metoda, metoda 
programiranja učenja in metoda učenja 
z računalnikom.

V bolnišnici imajo zaposleni možnost 
udeležbe  na  vseh treh  izobraževal-
nih metodah, vendar je najpogostejša 
pasivna. Kot interna izobraževanja se v 
naši organizaciji  najpogosteje izvajajo 
seminarji in tečaji, najpogostejša zuna-
nja izobraževanja pa so poleg seminar-
jev še kongresi in tečaji.

Seminar je organizirano predavanje 
z določenega področja za dodatno 
izobraževanje. Izvaja se v obliki pre-
davanj, kjer gre za prenašanje znanja 
ene osebe (predavatelja) drugim ose-
bam (poslušalcem). Seminarjev, tako 
internih kot eksternih, se v bolnišnici 
udeležujejo vsi zaposleni. Kongres je 
po pristojnosti najvišji sestanek odpo-
slancev politične ali strokovne organi-
zacije ali združenj, zlasti v državnem in 
mednarodnem merilu. V bolnišnici se 
na različne kongrese (tudi mednaro-

dne) največ prijavljajo zdravniki, neko-
liko manj pa ostali zdravstveni delavci. 
Tečaj je skupek organiziranih preda-
vanj oziroma vaj, ki omogoča določeno 
usposobljenost. Nekateri tečaji imajo 
ob koncu tovrstnega izobraževanja tudi 
preizkus znanja. V naši organizaciji je 
najbolj znan Tečaj temeljnih postopkov 
oživljanja s preizkusom znanja. Tečaj je 
namenjen vsem zaposlenim, možnost 
udeležbe pa imajo tudi osebe iz drugih 
zdravstvenih ustanov, torej osebe, ki 
niso zaposlene v naši ustanovi.
Izobraževalni sistem je velikega po-
mena za organizacijo, kajti uspešne 
organizacije so tiste, ki znajo znanje 
vrednotiti, ga poiskati, nadgrajevati in 
uporabiti. 

Jasna Eržen, dipl. upr. org.
Simon Jevšinek, mag. posl. in ekon. ved

Referat za izobraževanje

Kolektivno.nezgodno.
zavarovanje.zaposlenih.v.
splošni.bolnišnici.Celje.in.
njihovih.družinskih.članov

Gotovo se zavedate, da se nezgode ne zgodijo samo 
ljudem, ki živijo nevarno. V najbolj vsakdanjih situaci-

jah smo jim izpostavljeni prav vsi. Sodoben način življenja 
samo še povečuje priložnosti za nezgode. Na vas pa je od-
ločitev, da povečate svojo varnost pred njihovimi finančnimi 
posledicami.
Ugotavljamo, da zaposleni v bolnišnici niso dovolj sezna-
njeni s tem, da je sklenjeno kolektivno nezgodno zavarova-
nje osnova za izplačilo odškodnine za vsak dan odsotnosti 
z dela zaradi nezgode. 
Splošna bolnišnica Celje ima sklenjeno zavarovalno polico 
za kolektivno nezgodno zavarovanje z Zavarovalnico Tri-
glav v Celju. Ob sklenitvi nezgodnega zavarovanja se lahko 
vsak odloči za višino mesečne premije. Na razpolago so tri 
različice mesečnih premij (5.53 €, 8.35 €, 11.50 €). Zavaru-
jete lahko samo sebe, lahko pa se odločite tudi za sklenitev 
nezgodnega zavarovanja za družinske člane. Za družinske-

ga člana štejejo mož, žena, sin, hči, oče, mati in izvenza-
konski partner. Mesečna premija za nezgodno zavarovanje 
družinskega člana je enotna in znaša 5.00 € na mesec. Za 
nezgodno zavarovanje poskrbi vsak sam. Na plačilni listi, 
ki jo prejmete vsakega 10. v mesecu, lahko preverite, ali 
plačujete mesečno premijo za zavarovanje oziroma pre-
verite, ali ste nezgodno zavarovani (odtegljaji – kolektivno 
zavarovanje).  
Izjavo, ki jo ob sklenitvi  kolektivnega nezgodnega zava-
rovanja podpišete, izpolnite v Splošno kadrovsko pravnem 
sektorju. S podpisom dovoljujete, da se mesečna premija 
odteguje od osebnega dohodka, ki ga prejemate. Če imate 
pomisleke, vprašanja, lahko pokličete v Splošno službo na 
tel. 30-65, go. Damjano Karner Sevčnikar.

Damjana Karner Sevčnikar, mag. manag.
Splošna služba
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Pravni.kotiček
1. Fizično in verbalno nasilje na delovnem 
mestu

Zaposleni na bolnišničnih oddelkih in tudi drugih ambulan-
tah se vsakodnevno srečujejo z nezaželenimi dogodki, ko 
pacienti fizično ali verbalno napadejo zaposlene delavce. 
Kako zaščititi delavce pred takšnimi napadi in kakšne pravi-
ce imajo napadeni delavci, sta temeljni vprašanji, na kateri 
poskuša odgovoriti naša služba.

Nasilje na delovnem mestu na splošno zajema žalitve, gro-
žnje in fizično ali psihološko nasilje s strani pacientov nad 
zaposlenim zdravstvenim in nezdravstvenim osebjem, kar 
ogroža njihovo zdravje, varnost ali dobro počutje. Nasilje 
ima lahko obliko nevljudnega obnašanja - premalo spošto-
vanja do drugih, fizično ali verbalno nasilje - z namenom 
prizadeti napadenega in napad - z namenom škoditi napa-
denemu. 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v 43. členu določa, da 
mora delodajalec izpolniti pogoje za varnost in zdravje de-
lavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju 
pri delu. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) pa v 
prvem odstavku 5. člena določa, da je delodajalec dolžan 
zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom, pri 
čemer med ukrepe zagotovitve varnosti in zdravja spada 
tudi obveščanje o problemih. V 23. členu je še izrecna do-
ločba o obveščanju o varnem delu (sem spada tudi nepo-
sredna nevarnost za zdravje). Okolje zdravstvene dejav-
nosti spada med najbolj tvegana okolja, saj stik s pacienti 
poveča tveganja, da zaposleni naletijo na nasilje. Osnovni 
namen je torej preprečiti pojav nasilnih dejanj ali jih vsaj 
zmanjšati. Če pa pride do nasilnega ravnanja, je na drugi 
strani potrebna pomoč osebi, ki je tak dogodek doživela. 
Namen delodajalca mora biti vsekakor preprečiti nasilje s 
pomočjo prepoznavanja nevarnosti, ocene tveganja in iz-
vajanja preventivnih ukrepov, kadar so potrebni. Izposta-
vljeno delovno osebje je potrebno predvsem usposabljati 
in obveščati ter seveda sprejeti ukrepe, npr. usposabljanje 
v veščinah za obvladovanje nasilnih pacientov in uporaba 
ničelne tolerance, s katero se ljudem da jasno vedeti, da se 
ne dopušča nikakršnega nasilnega ravnanja zoper osebje, 
in da bo vsak storilec takega dejanja kazensko preganjan.

Če pride do nasilja s strani pacientov do zaposlenega de-
lavca, je potrebno o tem obvestiti policijo. Prav tako je po-
trebno izpolniti obrazce prijave nesreče pri delu, delavec pa 
ima možnost od zavarovalnice, pri kateri ima Splošna bolni-

šnica Celje zavarovano odgovornost, zahtevati odškodnino. 

Zavarovati zaposlene pred verbalnim nasiljem pacientov 
je nemogoče, nenazadnje smo lahko z njim soočeni tudi 
drugje. Preprečiti ali napovedati ga je praktično nemogoče. 
Najpomembnejše je, da so delavci seznanjeni s postopkom 
ravnanja pri napadu, prepoznavanjem nevarnosti ter v pri-
meru verbalnega nasilja, da se jim nudi pomoč.

2. Pravica do odsotnosti z dela brez 
nadomestila plače

V skladu z 39. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. l. RS, št. 
15/94, s spremembami in dopolnitvami) ima delavec pravi-
co do odsotnosti z dela brez nadomestila plače do 30 dni v 
posameznem koledarskem letu pod pogojem, da odsotnost 
ne bo bistveno motila delovnega procesa. Delavec je lahko 
odsoten zaradi:
- neodložljivega osebnega opravka,
- zasebnega potovanja,
- nege družinskega člana, ki ni medicinsko indicirana,
- zdravljenja na lastne stroške,
- strokovnega izpopolnjevanja, ko nima pravice do odso-

tnosti z nadomestilom plače,
- sodelovanja na športnih ali kulturnih prireditvah kot izva-

jalec,
- sodelovanja na kongresih in konferencah političnih 

strank.

V času odsotnosti pravice in obveznosti iz delovnega raz-
merja mirujejo, čas te odsotnosti pa se šteje v zavarovalno 
dobo, če so poravnani ustrezni prispevki iz delovnega raz-
merja, ki jih plača zavod, razen v primerih iz alineje 1. in 2., 
ko jih poravna sam delavec. Kolektivna pogodba omogoča 
odsotnost z dela brez nadomestila plače tudi nad 30 dni v 
posameznem koledarskem letu, če to dopušča delovni pro-
ces. V tem primeru se takšna odsotnost všteva v zavaro-
valno dobo, če delavec sam poravna ustrezne prispevke. O 
delavčevi odsotnosti z dela brez nadomestila plače odloča 
direktor oz. pooblaščeni delavec. Če možnosti delovnega 
procesa take odsotnosti ne dopuščajo, lahko direktor oz. 
pooblaščeni delavec zahtevo delavca zavrne.

Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Pravna služba
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Jezikovni.
kotiček
Dvojina

Slovenščina je eden redkih jezikov na svetu, ki ima pri števi-
lih ohranjeno dvojino, pravzaprav edini, ki jo je ohranil prak-
tično v celoti. To je poleg sklanjatev tudi ena največjih težav, 
ki jih imajo tujci, ki se želijo naučiti slovensko. 
No, pa ne le tujci, tudi sami Slovenci si z dvojino nismo naj-
bolj dobri. 
Ena najpogostejših napak, ki jih srečujemo v vsakdanjem 
jezikovnem sporazumevanju, je ravno napačna raba dvoji-
ne. Žal to napako zelo pogosto zasledimo tudi v javnih me-
dijih, predvsem na radiu in televiziji.

NAROBE PRAV

Pred dvemi leti se je vrnil iz 
tujine.

Pred dvema letoma se je 
vrnil iz tujine

Imam dva vprašanja: prvo je ... Imam dve vprašanji: prvo 
je …

Bil je slep na oba očesa. Bil je slep na obe očesi.
Paket je povezal z dvemi 
vrvicami.

Paket je povezal z dvema 
vrvicama.

Poglejmo nekaj primerov:

Napaka je verjetno posledica dejstva, da imata sicer pri be-
sedah, ki se sklanjajo, v dvojini rodilnik in mestnik množin-
sko obliko (dveh lip / treh lip, pri dveh lipah / pri treh lipah; 
dveh stolov / treh stolov, na dveh stolih / na treh stolih). Ob-
staja očitna težnja, ta vzorec prenesti še na ostale sklone. 
Zakaj skušamo izriniti nekaj, kar dela naš jezik edinstven?

Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

DROBTINICE

Tudi.v.današnjih.časih.je.vojna.
medicina.izziv

Konec lanskega leta se je kot član 14. slovenskega kon-
tingenta v misiji Isaf v Afganistan odpravil naš zdravnik 

travmatolog Andrej Strahovnik, zasebno sicer tudi ljubitelj-
ski fotograf, potapljač, letalec in popotnik. Njegova naloga 
je bila zdravstvena oskrba pripadnikov slovenske vojske, ki 
so, oziroma sodelujejo v operaciji. 

Ko sem se pripravljala na pogovor z njim in prebirala poro-
čila o operaciji v revijah slovenske vojske, je bilo vprašanje, 
h kateremu sem se kar naprej vračala, kaj za vraga vleče 
človeka z adrenalinskim poklicem in z vsaj dvema adre-
nalinskima konjičkoma na vojno območje, kjer usodo ljudi 
v veliki meri krojijo zagrizeni teroristi. Ko sva se dobila na 
klepetu, je odgovor izstrelil kot iz topa. Vojna medicina oz. 
medicina v vojnih razmerah. To je bil izziv, zaradi katerega 
je bil pripravljen sprejeti tudi vsa pripadajoča tveganja. In ko 
so predstojnik in sodelavci travmatološkega oddelka v veči-
ni pozitivno sprejeli to odločitev, jo podprli in ga nadomestili 
pri delu v bolnišnici, so se meje Afganistana zanj odprle. Za 
to se jim iskreno zahvaljuje.  

Afganistan

Afganistan

Vse od žalostnega 11. septembra 2001, ko je Al Kaida izve-
dla dobro znane napade na ZDA, je Afganistan sinonim za 
zibelko islamskega terorizma, nekoliko manj pa je verjetno 
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znano, da miru v tej državi ni že več kot 30 let. V državi, ki 
leži v Srednji Aziji in je po površini enaka približno četrtini 
Evrope, namreč že skoraj 35 let trajajo plemenske vojne in 
napadi Talibanov. Dežela, katere pokrajina je močno razčle-
njena in se v njej prepletajo puščavske ravnine ter visoke 
gore, je domovanje več narodnostnih skupin. Največ, 40 
odstotkov je Paštunov, s 25 odstotki jim sledijo Tadžiki in z 
19 odstotki Hazari, ostale narodnostne skupine so manjše. 
Vsaka narodnostna skupnost ima svoje navade, značaj in 
jezik, zato je v Afganistanu težko govoriti o državni enotno-
sti. Še posebej težko pa jo bo doseči v obdobju revščine, v 
katerem je država danes.

varnostnih razlogov ni uspelo obiskati. Novembra lani pa 
se je tja odpravil kot del 88-članskega slovenskega kontin-
genta v misiji Isaf. Na njej je skrbel za zdravstveno oskrbo 
vojakov, ki so v okolici baze v Shindandu skupaj s pripadniki 
nacionalne garde Kolorada, dobrih sto kilometrov južno od 
Herata, skrbeli za varovanje in nadzorovanje avtoceste št. 
1, ki je glavna in edina krožna prometnica, ki povezuje ce-
lotno državo. Kot taka pa je seveda priljubljena pot za hitre 
premike Talibanov, tihotapcev opija in drugih upornikov ter 
poligon za teroristične napade na tuje vojake. Samomorilski 
napadi z avtomobili bombami ali nastavljena eksplozivna 
telesa so tukaj nekaj povsem običajnega in pričakovane-
ga, kot so običajni tudi skriti ostrostrelci in občasni raketni 
napadi. 

Afganistan

Čeprav je v Afganistanu samo 12 odstotkov površja primer-
nega za obdelovanje, se kar 85 odstotkov Afganistancev 
preživlja s kmetijstvom. V glavnem pridelujejo žito, zelenja-
vo, orehe, bombaž in nekaj sadja, v nekaterih provincah 
pa so tudi velika polja maka, osnovne surovine za opij. Ti-
hotapljenje mamil je še eden od večjih afganistanskih pro-
blemov. Sicer pa država živi še od reje karakulskih ovc in 
zemeljskega plina, ki ga v glavnem izvažajo v Rusijo.

Shindand

Shindand

Andreja Strahovnika je Afganistan že od nekdaj privlačil. 
Zaradi slikovitosti pokrajine in ljudi je ta namreč za vsakega 
fotografa ena najbolj privlačnih, če ne celo najbolj privlačna 
dežela. Prvič jo je želel prečkati že leta 1993, ko so bili na 
oblasti Talibani, vendar mu je ne takrat, ne kasneje, zaradi 

Shindand

Poleg nadzorovanja in varovanja območja ob prometni-
ci pa je slovenski kontingent tokrat še inštruiral oz. men-
toriral enega od afganistanskih bataljonov za samostojno 
opravljanje vseh potrebnih nalog. Čeprav je nekaj izkušenj 
iz sodelovanja v mirovni misiji Andrej Strahovnik dobil že 
leta 2000, ko je v okviru Sfor-ja deloval v Sarajevu, pa se 
je tokrat prvič znašel na vojnem območju. Občutek, da te 
lahko pot od točke A do točke B stane življenja, in da bi 
lahko raketa, ki se je razstrelila nekaj sto metrov zunaj meja 
baze, kaj lahko zadela bazo, ni bil prav prijeten. Prav zaradi 
številnih težko obvladljivih nevarnosti je bilo vse delovanje 
posvečeno in podrejeno zagotavljanju varnosti in povsem 

Konvoj
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načrtovano. Vse dnevne aktivnosti, ki so bile zjutraj načr-
tovane in razdeljene, so bile zvečer analizirane. Razen za 
patrulje, izhoda iz baze ni bilo, v njej pa je vse teklo po 
strogem vojaškem redu. Edini Afganistanci, s katerimi je 
imel stik, so bili bodisi vojaki, bolniki, prevajalci ali lastniki 
majhnih trgovinic, ki so trgovali v bazi. 

Zdravstvena enota

Poleg Andreja Strahovnika so v zdravstveni enoti delovali 
še tehnik in bolničarja. Pred odhodom na misijo se niso po-
znali, vendar so se takoj ujeli in zelo dobro sodelovali. Že 
drugi dan po prihodu so odprli »vrata« svojega ambulantne-
ga šotora in pričeli delo. Polovica bolnikov je prišla k njim z 
obolenji, ki so bila posledica zelo neprijaznega vremena z 
velikimi temperaturnimi nihanji, peščenimi viharji in zelo su-
him zrakom, polovica pa se je poškodovala pri opravljanju 
dnevnih nalog. Ob vsakdanjem delu v ambulanti je zdra-
vstvena enota pripravila tudi usposabljanja s področja prve 
pomoči. Pripravili so ponovitveni tečaj oživljanja na bojišču 
in reševanja s helikopterjem oz. medevac. 
 

Zdravstvena enota

Ob rednem delu v svoji enoti je slovenska ekipa navezala 
stike z ameriškimi kolegi v njihovi poljski bolnišnici. Hitro so 
ugotovili, da lahko dobro in precej bolj intenzivno sodelu-
jejo. Andrej Strahovnik je tako tam redno operiral in sode-

Ambulanta Role1

Vkrcavanje

Puljenje zoba

loval v dežurstvu, preostali člani pa so izmenično aktivno 
sodelovali pri vsakdanjem delu v bolnišnici. Poseben do-
godek zanj pa je bil obisk vojaške afganistanske bolnišnice 
v Camp Stonu blizu Herata, kjer je še isti dan operiral dva 
otroka s poškodovanima komolcema. Srečanje je bilo po-
zitivno za obe strani, zato so se na njem dogovorili še za 
kakšen obisk in operacije. 

Ambulanta Role1
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Poljska bolnišnica – v operacijski  

Ker lahko varnost povečaš tudi s podporo lokalnega prebi-
valstva, to pa pridobiš s sicer zelo težko dostopnimi zdra-
vstvenimi storitvami, so bila vrata ambulante v bazi odprta 
tudi lokalnim prevajalcem in okoliškim prebivalcem.        

Izkušnja

Vsemu tveganju navkljub je bila to zanj v vseh pogledih bo-
gata izkušnja. Tako bogata in pozitivna, da se bo podobni 
priložnosti še kdaj odzval.  Kot kirurg se je imel možnost 
preizkusiti v kompleksni obravnavi bolnika, ki je zahtevala 
znanja in izurjenost tudi zunaj njegove specialnosti, v raz-
merah, ki so bile pogosto drugačne od teh, ki jih je vajen 
pri nas. Prav zato so toliko bolj dragocene. Sodeloval je z 
osebjem, ki je bilo visoko motivirano in odlično strokovno 

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmiV bazi

podkovano. Prav tako je bil navdušen nad profesionalno-
stjo vseh ostalih članov mirovne misije. Kot vedno, je bil 
tudi tokrat njegov zvesti spremljevalec fotoaparat. Z njim je 
zabeležil kar nekaj utrinkov iz dežele kamna in peska. 
Kot letalski navdušenec pa je užival v letih z blackhawki 
in apachi ter ob pogledih na mogočne herkulese in cheno-
oke le streljaj od njegovega šotora. Hladnega ga seveda 
ni pustila niti ostala najnovejša vojaška oprema, ki je je na 
takšnih misijah na pretek. 
Izkušnja vojnega območja in velike revščine vsakdanjega 
življenja v Afganistanu mu je dala nov pogled na življenje v 
Sloveniji. Po treh mesecih življenja na nevarnem območju, 
kjer je za zagotavljanje največje možne varnosti potrebna 
nenehna osredotočenost in natančno načrtovanje vseh 
nalog, je spoznanje, kaj resnično pomenita varnost in svo-
boda, toliko močnejše. Svoboda v tem, da lahko kadarkoli 
odideš kamorkoli, in da ti za to ni treba prej preigrati vseh 
možnih scenarijev izogibanja nevarnostim, ki te čakajo na 
poti. Po Afganistanu pa je drugačno tudi njegovo dojemanje 
blaginje, v kateri živimo. V primerjavi z življenjem v tej is-
lamski deželi in dobršnem delu sveta nasploh, imamo vse-
ga v presežkih, blaginja pa je težavam navkljub ogromna.

Shindand

Iz intervjuja, ki ga je Andrej Strahovnik 
naredil s podpolkovnikom Big Muratom, po-
veljnikom 6. bataljona 2. brigade 207. kor-
pusa afganistanske narodne vojske.

»Se spominjate miru v Afganistanu?
Ne. Vse svoje življenje sem v vojni. V času miru 
sem bil star dvanajst let, zdaj jih imam 46. Miru 
se ne spomnim.«

Si predstavljate, da bi bila zgodba podpol-
kovnika Big Murata vaša zgodba? 
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Pavliha.na.obisku

Šolsko leto, v katerem so Bolnišnični 
oddelki I. osnovne šole Celje pra-

znovali svoj 20. rojstni dan, se počasi, 
a s prihodom toplih sončnih žarkov vse 
bolj vztrajno bliža koncu. 
V tem letu smo se učitelji, ki v teh od-
delkih poučujemo, velikokrat v mislih 
povrnili na mnoge poti, ki smo jih v 
dvajsetih letih skupaj z vodstvom bol-
nišnice, zdravniki in drugimi zdravstve-
nimi delavci prehodili z namenom, da 
bi pomagali hospitaliziranim učencem 
bivanje v bolnišnici narediti kar najbolj 
prijetno. 
Te poti so posute z neštetimi fotografi-
jami, pod katere bi lahko napisali mar-
sikaj zanimivega. Prav vse pa bodo 
ostale skrbno shranjene v mapi z napi-
som BOLNIŠNIČNA ŠOLA. 
Nekatere izmed njih si je mogoče ogle-
dati na plakatih, s katerimi smo na od-
delkih, na katerih poučujemo, v sliki in 
besedi predstavili naše dvajsetletno 
delo. V besedi zgolj toliko, da smo se 
spomnili začetkov in se smelo zazrli v 
prihodnost, o vsem ostalem pa najbolj 
zgovorno pripovedujejo slike. Na njih je 
mogoče videti veliko veselih obrazov, 
razigranih oči… 
Nasmeh na obraz pa so našim malim 
bolnikom ter mnogim njihovim staršem 
pričarali tudi učenci dramskega krožka 

Glasba, ples in igra so spet popestrili bolnišnični dan

in otroškega pevskega zbora I. osnov-
ne šole, ki so po prvomajskih praznikih 
v bolnišnico pripeljali vedno šaljivega 
Pavliho in veliko razigranih pesmic. 
S to prireditvijo smo želeli ob našem 
jubileju z nasmehom in v vedrem raz-

položenju preplesti vse tiste drobne 
niti, s katerimi smo v teh letih skupaj z 
zdravstvenimi delavci tkali podobo bol-
nišnične šole. 

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

Kulinarični.kotiček. . . . Vir:.internet

Sirove kroglice po dunajsko

Sestavine: 250 g edamca, 30 g ostre moke, 1 jajce, sol 
in beli poper v zrnu, olje za cvrtje
Za panado: 50 g moke, 50 g krušnih drobtin, 1 jajce

Priprava: 
Sir grobo naribamo. Jajca zmešamo s soljo in sveže mle-
tim poprom ter dodamo naribanemu siru. Na vse skupaj 
presejemo moko in zgnetemo v gladko testo. Iz mase 
oblikujemo kroglice, ki jih povaljamo v moki, stepenem 

jajcu in drobtinah. Polagamo jih v segreto olje in zlato 
rumeno ocvremo. Sirove kroglice po dunajsko ponudimo 
tople, najbolje z jogurtovo omako in/ali z majonezo.
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Makaroni s škampovimi 
repki in beluši

Sestavine: 
400 g makaronov, 500 g škam-
povih repkov, 300 g zelenih be-
lušev, 4 šalotke, 2 dl smetane 
za kuhanje, 2 žlici olivnega olja, 
konjak, sol, beli poper v zrnu, muškatni orešček, 1 maj-
hen šopek drobnjaka

Priprava: 
Beluše očistimo in narežemo na približno 3 centimetre 
dolge koščke. Škampove repke očistimo, splaknemo 
pod tekočo vodo in temeljito odcedimo. Čebulo olupimo 
in drobno sesekljamo. V ponvi pristavimo olivno olje in 
sesekljano čebulo, ki jo med občasnim mešanjem praži-
mo toliko časa, da postekleni. Tedaj dodamo narezane 
beluše in jih pokrite tako dolgo dušimo, da se zmehčajo. 
Makarone skuhamo po navodilih, vsekakor pa na zob. 
K zmehčanim belušem dodamo škampove repke. Za-
činimo s soljo, sveže mletim belim poprom in drobnim 
ščepcem naribanega muškatnega oreščka. Premeša-
mo, zalijemo s smetano in odišavimo z nekaj kapljicami 
konjaka. Na hitro prevremo. Kuhane testenine odcedi-
mo in stresemo na omako, premešamo in odstavimo. 
Jed razdelimo na ogrete krožnike in potresemo z drob-
no narezanim drobnjakom.

Gratinirane palačinke z mesnim nadevom
Sestavine za žvrkljano testo: 250 g moke, 3 jajca, 5 dl 
mleka, 40 g masla, ščepec soli
Sestavine za nadev: 200–250 g mletega mesa, 1 sre-
dnje velika čebula,1 rdeča paprika, 100–150 g emental-
ca, 1 lonček creme fraîche, 2,5 dl čiste goveje juhe, sol, 
črni poper v zrnu, 1 strok česna, 3 vejice peteršilja

Priprava: 
Pikantno žvrkljano testo pripravimo tako, da v skledo 
presejemo moko, ji dodamo jajca in ščepec soli ter pre-
mešamo. Med žvrkljanjem postopoma prilijemo mleko, 
povsem na koncu pa dodamo še 15 gramov stopljenega 
masla. Testo pustimo počivati 2 uri. Nadev pripravimo 
tako, da čebulo in česen olupimo, drobno sesekljamo 
in v ponvi prepražimo, tako da čebula blago porume-
ni. Takrat ji dodamo mleto meso, ki ga med mešanjem 
prepražimo, da posivi. Papriko očistimo, razpolovimo, 
razsemenimo in narežemo na drobne kockice. Stre-
semo jo k mesu, vse skupaj začinimo s soljo in sveže 
mletim poprom, zalijemo s čisto govejo juho, pokrijemo 
in počasi dušimo 10 minut. Dušeno meso odstavimo in 
ohladimo. Ementalec drobno naribamo. Peteršilj osmu-
kamo in drobno sesekljamo (za 1 žlico), ga dodamo 
ohlajenemu mesu in papriki ter polovico naribanega sira 
in creme fraîche. Žvrkljano testo razredčimo s približno 
decilitrom hladne vode. Pečico segrejemo na 200 °C. 
V ponvi spečemo palačinke, jih sproti mažemo s pri-
pravljenim nadevom, zvijamo in zlagamo v pomaslen 
ognjevarni pekač. Palačinke v pekaču premažemo s 
preostalo smetano in potresemo v preostalim sirom. 
Pekač za 10 do 15 minut postavimo v segreto pečico. 
Palačinke ponudimo kot samostojno jed s kakšno toplo 
omako in/ali z izbrano solato.

Marinirane jagode 
s sokom rdečih pomaranč

Sestavine: 
500 g jagod
4 rdeče pomaranče
1 žlica sladkorja v prahu
2 žlici pomarančnega likerja
1 vejica mete

Priprava: 
Jagode očistimo, splaknemo pod tekočo vodo in dobro 
odcedimo. Pomaranče razpolovimo in ožamemo. 
Odcejene jagode stresemo v primerno skledo. Potre-
semo jih s sladkorjem v prahu ter prelijemo s poma-
rančnim sokom in likerjem. Mariniramo jih 1 uro, potem 
pa jih še 1 uro hladimo v hladilniku. Vmes jih nekajkrat 
nežno pretresemo. Solato razdelimo v skodelice in po-
tresemo z osmukanimi metinimi lističi. K njej ponudimo 
kepico limoninega sladoleda.

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 na-
slov prispele do petka, 10. junija 2011. Kupon za dvig 
nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime 
pa objavili v naslednjem Monitorju.Žreb 30. nagradne 
križanke v marčevskem Monitorju. V uredništvo Moni-
torja smo prejeli 305 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: LEPA BESEDA NIKOMUR 
NE PRESEDA. Izžrebana nagrajenka je gospa Katja 
Škrabl iz Investicij. Čestitamo! Bon, s katerim bo v 
bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji 
bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sode-
lovanju.          Uredniški odbor
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Nagradna.križanka
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Mogoče 
težava ni v 
tem, da naju 
gleda pes.
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Pogovorite se s svojim zdravnikom o EM ali obiščite najinaintima.si.

52% moških po 40. letu trpi zaradi erektilne motnje (EM)1

95% vseh primerov je ozdravljivih2

Lahko je povsem nekaj drugega.


