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Uvodnik

Čas beži. Prva četrtina leta je skoraj
za nami in vseskozi smo v neki časovni stiski pripravljali letni obračun
in kovali načrte za naprej. Ni bilo časa
za predah. Danes, ko pripravljam ta
prispevek, je pustna nedelja. Čas
norčij. Še tri dni, pa bo Pust pokopan,
maske snete in ponovno bo čas za
realnost. Neverjetno, s kakšno energijo in domiselnostjo se mlajši in starejši vključujejo v pustne povorke, se
pripravljajo na vloge v njih, izživljajo
svoje nestrinjanje z vsem, kar jih teži
in se imajo pri tem lepo.

Prav je, da je tako. Slovenci, tolikokrat poteptani, smo vedno našli notranjo
moč, se znova dvignili in na krilih lastne identitete stopili korak naprej. Tudi
tokrat ne bo nič drugače. Ko so javne finance v škripcih, se problematika
neposredno odraža v zdravstvu – in to z dvojno mero, saj se poleg zdravstvenih skozi stranska vrata prihulijo zraven še socialni problemi prebivalstva. Odveč so vprašanja »Zakaj?« in »Kdo je za to kriv?« Razvoj družbe
se giblje ob svojih stalnih odklonih, želeno ni vedno uresničeno, na kar bi
se morali regulatorji v družbi odzvati. Kadar zatajijo, smo razočarani, saj se
zavedamo, da se bodo vse stranpoti reševale na naših ramenih. In nam v
zdravstvu so tudi zato naložene dodatne obveznosti, ki se kažejo v povečevanju obsega dela, v skrbi za reševanje socialnega položaja pacientov,
v skrbi za sledenje razvoju medicine in vse to ob enakih ali celo manjših
finančnih sredstvih.
To je naša popotnica, ko razmišljam, kako se bomo organizirali, s čim bomo
delali, da bi uresničili finančni načrt za leto 2011. Svet zavoda nam ga je
sicer potrdil in nam hkrati že kar na začetku leta naložil še izdelavo sanacijskega načrta. Vse to z namenom, da resnično uspemo z njegovo realizacijo. Natančno moramo proučiti vse možnosti prihrankov in pridobitve novih
prihodkov. Za vsako predvideno aktivnost bomo zadolžili posameznike, ki
bodo odgovorni za njihov izvedbo. Takšnih pristopov so vajeni predvsem
tisti, ki so v materialni proizvodnji in jim konkurenca leto za letom znižuje
ceno. Za nas je to težje sprejemljivo in običajno najdemo odgovore, zakaj
to ni možno. Vendar moramo v tej situaciji spremeniti koncept razmišljanja
tako, da bomo dejansko iskali boljše rešitve. Že leta 2014 bo namreč začela
veljati direktiva evropskega parlamenta o čezmejnem zdravstvenem varstvu, kar pomeni, da bodo lahko šli naši pacienti na zdravljenje čez mejo.
Ne pričakujem, da bi se to dogajalo v večjem obsegu, lahko pa pridejo iz
tujine k nam, kar je tudi naša poslovna priložnost. Na to se moramo pripraviti. Pomembna sta kakovost in varnost zdravstvene oskrbe. V ta namen
bomo v naslednjih letih izvedli tudi ustrezno mednarodno certificiranje in
akreditiranje naše bolnišnice. Če bomo pripravljeni na izzive, se nam za
delo in delovna mesta ne bo treba bati, nasprotno, lahko ustvarimo tudi
nova delovna mesta.
Vse to in še marsikaj nas čaka v tem letu. Stopili bomo skupaj in se lotili
nalog, ki jih od nas zahteva država in pričakujejo pacienti. Prepričan sem,
da bomo zmogli tudi tokrat.
Direktor
mag. Marjan Ferjanc
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TO JE SBC

Kazalniki kakovosti
v letu 2010
T

udi leto 2010 je minilo v evidentiranju vsebin, ki se
navezujejo na kakovost in varnost v zdravstvu. V okviru
kazalnikov kakovosti smo tako obravnavali: neželene
dogodke – vključno s padci, razjede zaradi pritiska,
izpolnjevanje protokola Priprava pacienta na operativni
poseg ter izvajanje Pogovorov o varnosti.

»Odgovorni smo za to, kar delamo,
pa tudi za tisto, česar ne delamo.«
Voltaire

sanitarnih prostorih, zahteva pacienta po kajenju, odklonitev
aplikacije zdravil …

NEŽELENI DOGODKI
V letu 2010 je bilo v tajništvo Področja ZN poslanih 251
izpolnjenih obrazcev za Prijavo neželenega dogodka
oz. Poročil o padcu bolnika (to je 28 obrazcev manj kot
v l. 2009). Evidentiranih je bilo 282 neželenih dogodkov
(neželeni dogodki vključno s padci). Ob eni prijavi je bilo
evidentiranih več vrst neželenih dogodkov kot tudi več
vpletenih oseb.

Najpogostejši neželeni dogodki so bili: padci bolnikov (162),
verbalno in fizično nasilje bolnikov, svojcev, obiskovalcev,
sodelavcev (22), neupoštevanje navodil zdravstvenega
osebja (15), vbodi z iglo (10), poškodbe (8), napaka pri
delu (6), odtujitev lastnine (4), pobeg pacienta/vreznina (3),
vbod in ostalo (zamenjava zdravil, pritožba svojca) pa po 1
primer.
V primerjavi z letom 2009 ugotavljamo, da se je v l. 2010
zvečalo število padcev, fizičnega nasilja in število dogodkov,
ki se nanašajo na neupoštevanje navodil; pri vseh ostalih
oblikah neželenega dogodka se je pojavnost zmanjšala.
Fizično nasilje se s strani pacientov kaže na podoben
način kot prejšnja leta, le s to razliko, da se mu pridružuje
še grožnja s hladnim orožjem. Neupoštevanje navodil
zdravstvenega osebja se največkrat pojavlja kot predčasno
vstajanje pacienta po posegu oz. na splošno vstajanje
pacientov, ki je v nasprotju s predpisano aktivnostjo gibanja.
Zabeležen je tudi samovoljni izhod iz bolnišnice, kajenje v

V 68 % primerov se je neželeni dogodek zgodil odraslemu
pacientu. Neželeni dogodki pri zaposlenih predstavljajo 21
%. Otroci so bili udeleženi v 5 %, ostali pa se pojavljajo v
manjšem deležu.
Največ neželenih dogodkov se je, kot že leta poprej, zgodilo
v bolniški sobi, kar predstavlja 67,55 % vseh lokacij in je več
kot v letu 2009. Sledi rubrika drugo, kjer najdemo sanitarne
prostore, prostore zunaj bolnišnice oz. vhod bolnišnice,
dvigalo, pisarno, prevezovalnico, laboratorij, prebujevalnico,
čajno kuhinjo, jedilnico. Posledice je imelo 50 dogodkov, ki
predstavljajo 56,18 % vseh prijavljenih ND (N = 89), padci
niso vključeni. V 26 primerih oz. 29,2 % posledic ni bilo, v 13
primerih (14,6 %) pa smo ostali brez podatka o posledicah.

PADCI
V letu 2010 je bilo na 22 oddelkih zabeleženih 162
padcev, kar predstavlja 57,45 % vseh neželenih dogodkov.
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Incidenca padcev od l. 2006 stalno raste. Če govorimo o
kazalniku kakovosti, ki ga opredeljujemo s številom padcev
odraslih bolnikov s postelje na 1000 oskrbnih dni, se je
incidenca v primerjavi z l. 2009 malenkostno zvišala in
znaša 0,36 na tisoč oskrbnih dni (l. 2009 – 0,35). V 92,6
% primerov je padel odrasel bolnik, v slabih 5 % so bili to
otroci. Vzrok padcev otrok je v večini primerov slab nadzor
staršev (puščanje otroka samega, ko se starši umaknejo
iz sobe, ne da bi zagotovili varnost z namestitvijo otroka v
posteljico in dvigom ograjice; plezanje otroka po okenskih
policah; padci z lastnih posteljic ali starševske postelje itd.).

Večina padcev se je zgodila v bolniški sobi, kar predstavlja
67,7 % vseh lokacij. Sledijo padci v WC-ju in kopalnici,
skupno predstavljajo 19,26 % vseh lokacij in jih je v
primerjavi z lanskim letom za 3 % več. Povečalo se je
tudi število padcev zunaj bolnišnice, kar je med drugim
tudi posledica neupoštevanja navodil s strani pacientov.
Povečano število padcev v sanitarijah lahko pripišemo tudi
precenjevanju pacientovih sposobnosti, pomanjkljivemu
nadzoru, povezano pa je tudi z neupoštevanjem navodil, ki
jih bolnikom dajo zdravstveni delavci.
Že tretje leto zapored se je največ padcev zgodilo v nočnem
času – 43,2 % (v primerjavi z letom 2009 za 2 % več).
Sledijo padci v dopoldanskem času – 30,9 % (v primerjavi
z letom poprej za 7,6 % manj) in padci v popoldanskem
času – 17,3 %.

%. V primerjavi z l. 2009 se je delež zvečal za 4,87 %. Delež
negibljivih pacientov, ki so padli, se je zmanjšal za 4,09 % .
Zvečali so se deleži pacientov, ki potrebujejo pomoč druge
osebe, ki uporabljajo hojico ali invalidski voziček, zmanjšal
pa se je delež tistih pacientov, ki pri hoji uporabljajo bergle.
V rubriki drugo so evidentirani padci pacientov, ki so bili
po operativnem posegu, po amputaciji noge, in ki pri hoji
potrebujejo palico. Analiza stanja bolnika pokaže zvečanje
deležev orientiranih pacientov, ki kljub svojemu stanju
doživijo padec, in sicer je teh kar 60,5 %. Zvečal se je
tudi delež nasilnih pacientov, ki padejo – 3,09 % ter delež
pacientov, ki padejo zaradi vrtoglavice – 4,94 %. Zmanjšal
pa se je delež zmedenih pacientov, pacientov z oslabljeno
mišično močjo, z motnjami v ravnotežju, motnjami vida,
hipotenzijo itd. Največje zmanjšanje deleža se nanaša na
paciente, ki ne upoštevajo navodil zdravstvenega osebja, in
sicer se je ta delež zmanjšal za 6,77 %. Delež pacientov, ki
precenjujejo svoje sposobnosti, znaša 13,58 %, pacientov,
ki so padli po zaužitju pomirjeval ali uspaval pa je 5,56 %.
Glede posteljne opreme je ugotovljeno, da so se posamezni
deleži v primerjavi z letom poprej zvečali, in sicer se je tako
zvečal delež nameščene varovalne ograje za 5,17 %, delež
nameščenega trapeza za 13,8 % ter delež, ki se navezuje
na dosegljivost klicne naprave za 16,5 %.
Padci so imeli posledice v 77 primerih oz. 47 % (l. 2009
– 45 %), brez posledic je bilo 64 primerov oz. 40 % (l. 2009
– 47 %). V 57 primerih oz. 74 % je šlo za manjše poškodbe
(odrgnine, manjši hematomi, rdečine, praske ...), v treh
primerih pa so bile poškodbe težje (počena kost, globoke
vreznine z obilnejšo krvavitvijo ...).

Zdravniško osebje je ukrepalo v 72 %. Največkrat je bil
opravljen pregled pacienta, in sicer v 56 %, v 11% je bila

Zgornji graf prikazuje vrste padcev. Naj omenim, da so v
rubriko drugo bili uvrščeni padci, ki so bili posledica slabosti,
zdrsa bergel, natikanja copat, zapletanja z infuzijskim
stojalom, mokrih nog, epileptičnih napadov, padec med
hojo, padec z voza, invalidskega vozička itd. Glede na
gibanje bolnika je zadnja leta opaziti trend, da padejo
največkrat prav gibljivi pacienti. To velja tudi za l. 2010, kjer
je delež gibljivih pacientov, ki so doživeli padec, kar 47,53
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potrebna odreditev ustrezne terapije ter RTG preiskave,
napotitev v kirurško obravnavo je bila naročena v 10 %,
ostali ukrepi pa se pojavljajo v manjšem deležu.
Osebje ZN je ukrepalo v 84,6 %. Njihovi ukrepi ostajajo
podobni kot v prejšnjih letih.

RZP
Pregledanih je bilo 164 poročil o RZP za 156 pacientov s 14
oddelkov. Od 156 pacientov z RZP:
- je bilo 97 obravnavanih samo na enem oddelku in
predstavljajo 62,18 % vseh pacientov z RZP,
- je 37 pacientov z RZP (23,72 %) v času ene hospitalizacije
bivalo na več oddelkih,
- je 8 pacientov z RZP (5,13%) imelo večkratno
hospitalizacijo,
- je umrlo 25 pacientov z RZP, kar predstavlja 16 % vseh
pacientov z RZP.

Pacienti z RZP so bili v 41 % sprejeti od doma, sledijo
sprejemi iz domov starejših v 26 %, v 4 % so bili pacienti
sprejeti iz druge ustanove, v 28,2 % (44 pacientov) pa
žal nismo dobili natančnega podatka. V primeru odpusta
so se pacienti v 30 % vrnili domov, sledijo odpusti v dom
starejših v 24 %, v 17 % pa so bili pacienti odpuščeni v
drugo ustanovo.
Glede na primerjavo sprejem – odpust pacienta v okviru
stopnje RZP vidimo, da je bilo osebje ZN uspešno pri
zmanjševanju vseh stopenj RZP, razen v primeru RZP
stopnje II. V času odpusta je bilo saniranih 6,1 % vseh RZP.
sani- ni
I
II
III
IV
V
rano podatka
/
sprejem 14,54 % 15,7 % 37,8 % 14,54 % 17,45 %
15,7 %
6,1%
odpust 10,98 % 29,68 % 35,37 % 11,38 % 12,6 %
12,19 %

Pacienti z RZP so bili ob odpustu manj ogroženi kot ob
sprejemu v bolnišnico. Žal so tudi v sklopu Nortonove
sheme posredovani pomanjkljivi podatki.
Norton shema
sprejem
odpust

do 12 točk do 14 točk nad 14 točk nepopolni podatki
66,03 %
3,85 %
1,93 %
28,2 %
63,46 %
5,13 %
10,9 %
20,51 %

IZPOLNJEVANJE PROTOKOLA
''PRIPRAVA PACIENTA NA OP. POSEG ''
Novo nastalih RZP v letu 2010 oz. število razjed,
pridobljenih v ustanovi, je 74. Incidenca na novo nastalih
RZP za l. 2010 tako znaša 1,85 (število novo nastalih RZP/
število hospitaliziranih bolnikov x 1000) in je glede na leto
2009, ko je bila 2,51, zmanjšana za 0,66. Incidenca na novo
pridobljenih RZP se že nekaj let zmanjšuje.

Beleženje teh protokolov je potekalo na 11 oddelkih.
Skupno je bilo razdeljenih 10.528 OP protokolov, od tega
je bilo pomanjkljivo izpolnjenih 5.648, kar predstavlja 53,65
%. Pomanjkljivo izpolnjen protokol smo prepoznali po
manjkajočih podpisih oseb, ki sodelujejo v tem procesu.
Rezultat prikazuje spodnja tabela:
MANJKA PODPIS MANJKA PODPIS MANJKA PODPIS MANJKA
ODG. MS NA ODD. ANEST. MS
OPER. MS
PODPIS
ZDRAVNIKA
OP.
222

2816

1583

4422

3,9 %

49,86 %

28,03 %

78,3 %

Za boljši vpogled v dinamiko izpolnjevanja teh protokolov
smo naredili primerjavo med decembrom 2009 in 2010. Ta
primerjava je glede na pričetek spremljanja izpolnjevanja
op protokola najbolj bistvena. Ugotovili smo, da je prišlo do
manjšega porasta skupnega števila razdeljenih obrazcev,
večje je tudi število obrazcev z odstopanji, in sicer za
skoraj 8 %. Največji porast v negativno smer zasledimo pri
zdravniškem osebju, kjer se je neizpolnjevanje še dodatno
povečalo za dobrih 25 %.
ŠT. VSEH ŠT.
OBRAZCEV OBRAZCEV
Z
ODSTOPANJI

dec.
09
dec.
10

MANJKA
PODPIS
ODG. MS
NA ODD.

MANJKA
PODPIS
ANEST.
MS

MANJKA
PODPIS
OPER.
MS

946 42,6 %

5,7 %

MANJKA
PODPIS
ZDRAVNIKA
OP.
57,57 % 34,25 % 62,53 %

997 50,57 %

3,96 %

48,02 % 30,4 %

87,6 %
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POGOVORI O VARNOSTI
Evidentiranih je bilo 164 pogovorov o varnosti s 24 oddelkov
in služb. Leto poprej je bilo evidentiranih 208 pogovorov o
varnosti s skupno 25 oddelkov in služb. V primerjavi z letom
2009 se je izvajanje pogovorov o varnosti zmanjšalo za 44
primerov oz. 21,15 %.
V 97 % so na tveganje za varnostni zaplet opozorili
zaposleni, v ostalih 3 % pa pacienti. V 2 primerih so na
tveganje opozorili vsi zaposleni.
Vsebine pogovorov o varnosti ostajajo podobne, iste
ostajajo tudi poklicne skupine, na katere se te vsebine
navezujejo.
Najpogostejši primeri vsebin pogovorov o varnosti so bili:
Zdravniki: naročanje terapije po telefonu, opuščanje
beleženja teh naročil na temperaturni list; nečitljiva pisava
na temperaturnih listih, napotnicah, delovnih nalogih;
nedosegljivost zdravnika; neupoštevanje pisanja napotnic
(prelaganje le-tega na osebje ZN); pisanje napotnic
brez priimkov in imen pacienta; opuščanje prepisovanja
obstoječe terapije na temperaturnem listu; vztrajanje
zdravniškega osebja, da se laboratorijski izvidi prepisujejo
na temperaturni list ...
MS: problematika nadzora pacientov po opravljenih
posegih v anesteziji; doslednost pri identificiranju bolnika;
nadzor pacientov, ki dobivajo analgetike ali narkotike po
infuzijskem sistemu; pomanjkljivo upoštevanje pravila 6 x P;
pomanjkljiv nadzor nad infuzijo, pojav zatekanja v okoliška
tkiva; pomanjkljiv nadzor nad vbodnimi mesti i.v. kanil,
njihova prehodnost, pojav flebitisov; povečana pozornost
v zvezi s položajem električnih kablov pri op. mizah;
pomembnost celovitega prenosa informacij med osebjem
ZN; redno testiranje aparatov za določitev KS; pomanjkljivo
vodenje bilance tekočin; redka uporaba določenih
sistemov, priključkov, aparatov za delo in zato negotovost
MS pri njihovi uporabi; slaba komunikacija MS – zdravnik;
nezadostno nadziranje nemirnih pacientov; doslednost pri
predaji pacientov; poudarek na razgovoru s tistimi pacienti,

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@guest.
arnes.si . Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektronski obliki (na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo
strokovne in akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na koncu besedila. Na fotografijah, ki niso v
elektronski obliki, na hrbtni strani s svinčnikom označite
naslov članka, h kateremu jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 3. maja 2011.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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ki odklanjajo zdravila oz. ukrepe za zagotavljanje njihove
varnosti; pogovor o pomembnosti ažurnega nadomeščanja
manjkajočega materiala in pripomočkov v op. prostorih
(nujna stanja); možnost napačnega odmerjanja zdravil
zaradi različnega zapisa odmerkov zdravila na originalni
embalaži; ažurnost MS pri sporočanju patoloških
mikrobioloških izvidov tudi ob koncu tedna.
Tehnične službe: dolgotrajni problem izlivov na delovne
aparate – dokončna sanacija; neizvedba določenih naročil
(montaža rešetk ...).
Ostale službe: občasno predolg odzivni čas transportne
službe; izdaja infuzijskih raztopin, pri katerih je možna
zamenjava zaradi podobne embalaže; izdaja steklenih
infuzijskih steklenic s slabim sistemom pritrjevanja –
možnost padca le-teh na ležečega pacienta; dogovor o
dostavi hrane na oddelek, da se zagotovi HACCAP sistem;
pošiljanje hrane, ki ni v skladu s pacientovo dieto ...
Opozorila s strani bolnikov: opozorijo na možnost zamenjav
zaradi enakih priimkov; kot zunanji opazovalci opozorijo na
aktualno dogajanje in na komunikacijo med negovalnim in
zdravniškim osebjem.
Ukrepi so bili največkrat izvedeni v obliki pogovorov z bolniki,
med osebjem ZN, s predstojnikom oddelka ali določenim
zdravnikom, z zaposlenimi iz tehničnih služb, zaposlenimi
v laboratoriju, kuhinji. Poleg tega pa še: medsebojno
opozarjanje zaposlenih; namestitev pacienta v prostor,
kjer je bilo možno izvajati večji nadzor; povečan nadzor
pacientov; evidentiranje naročil zdravnika po telefonu.
Splošna ugotovitev spremljanja vsebin pogovorov o varnosti
od pričetka do danes je pri negovalnem osebju opazna
razlika v širšem dojemanju in razumevanju dejanskih
tveganj, ki vodijo v nevarnost za pacienta.
Tudi v letu 2011 se bodo nadaljevale dosedanje aktivnosti
s področja kakovosti. Nabor kazalnikov kakovosti se bo z
letošnjim letom še povečal.
Suzana Labaš, VMS - univ. dipl. org., QSM
Področje zdravstvene nege
ŠALA
Angelčki v nebesih
V nebesih se srečajo trije angelčki. Pogovarjajo se,
kako je kateri umrl.
Prvi pravi: »Jaz sem iz Italije. Kupil sem si Ferarija in se
zapeljal z njim v prepad! Zlomu avto, zlomu sebe, zdaj
sem pa tu.«
Drugi pravi: »Sem iz Nemčije, iz Bavarske. Kupil sem si
BMW- ja, športne felgne, športni amotizerji, 300 km/h,
karambol, in zdaj sem tu.«
Tretji pravi: »Jaz sem pa iz Slovenije. Kupil sem boljšega Audija, kot ga ima sosed, in umrl od lakote!«

Splošna bolnišnica Celje

Optimizacija procesa
transporta bioloških vzorcev
v Splošni bolnišnici Celje
V

laboratorijski medicini je predanalitični del tesno povezan z zanesljivostjo laboratorijskih analiz. Za pravilen rezultat
analize bioloških vzorcev ni pomemben le odvzem, temveč tudi pravočasen transport le-teh na Oddelek za laboratorijsko
medicino, ki mora biti opravljen v roku ene ure. V nasprotnem primeru se lastnosti vzorcev lahko spremenijo.
V sodelovanju s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru oziroma njihovim projektom LARS (Logistično Akademsko
Raziskovanje in Svetovanje) smo v letu 2010 začeli aplikativno-raziskovalni projekt »Optimizacija procesa transporta
bioloških vzorcev v Splošni bolnišnici Celje«. Med raziskavo smo preučevali tri temeljne probleme:
• določiti število zaposlenih za prenos bioloških vzorcev,
• določiti optimalne poti transportne ekipe,
• opredeliti smiselnost uporabe transportne torbe ali vozička.
Biološke materiale sestavlja devet različnih bioloških
vzorcev, ki se prenašajo v različnih oblikah posodic in
epruvet.
Za transport skrbi Centralna transportna ekipa (v
nadaljevanju CTE). V dopoldanskem času sta bila za to
zadolžena dva delavca na redni poti, še več pa se jih je
vključevalo po potrebi, če je prišel klic z oddelka. Biološke
materiale so prenašali na pladnjih ali občasno tudi brez
njih.

Slika 2: Pladnji za prenos bioloških vzorcev (LARS, oktober
2010)

Slika 1: Vrste bioloških vzorcev (LARS, oktober 2010)

Vzorci se zbirajo v 20 različnih ambulantah in na oddelkih
(v nadaljevanju odjemna mesta), ki so locirani v treh fizično
ločenih stavbah bolnišnice.

Pri samem projektu smo se osredotočili le na optimizacijo poti v dopoldanski izmeni, ker je bilo na podlagi obdelave
100.000 bioloških vzorcev iz leta 2009 ugotovljeno, da so ti termini najbolj pogosti. V ta namen so bile opravljene tri meritve
na terenu. Pokazali so se problemi v organizaciji in komunikaciji med CTE in odvzemnimi mesti:
• Večkrat se zgodi, da transporter pride na določeno odjemno mesto, ko vzorci še niso pobrani in pripravljeni za transport.
Temu sledi čakanje na odvzemnem mestu in zato zastoj za vsa ostala odjemna mesta, ki si po vrsti sledijo na redni
poti. To sproža veliko nezadovoljstvo med medicinskimi sestrami.
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• Drugi problem, ki se pojavlja med transportom in odjemnimi mesti, je nekorektno obveščanje o nujnosti vzorcev, četudi
vzorec ne potrebuje nujne obdelave. Ker so vsi transporterji na poti, ne morejo pravočasno odnesti resnično nujnega
vzorca (npr. krvi za plinsko analizo).
• Kot tretji problem je bila ugotovljena otežena komunikacija znotraj CTE. Transporterji so pri opravljanju rednih poti
za komunikacijo z vodjo transporta uporabljali lastne mobilne aparate. Predvsem v kletnih prostorih nekateri mobilni
aparati izgubijo signal, zaradi česar organizatorka ne more pravočasno obvestiti transporterja o naknadno odvzetem
vzorcu. To povzroči povečano število prehojenih metrov, ker transporter naročilo dobi šele ob prihodu v CTE.
• Pri opravljanju meritev na terenu se je izkazalo, da zaposleni na enem oddelku uporabljajo za označevanje vzorcev
različne kratice imena oddelka, npr. Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo: ENDO, REVMA, AER.
Redne poti so bile organizirane od ponedeljka do petka. Konec tedna so bili transporterji na klic. Prva redna pot je bila
opravljena vsako uro med 6.00 in 16.00 uro, druga pa ob 9.00 in 13.00 uri. Za optimizacijo poti so bili upoštevani naslednji
parametri:
• dolžina poti,
• število klicev v CTE,
• število intervalov, ko na posameznem odjemnem mestu ni nobenega odvzetega vzorca.
Dobljene poti so upoštevale začetek v CTE in zaključek na Oddelku za laboratorijsko medicino. Na prvi redni poti, ki
poteka vsako uro, transporter opravi 1295 metrov, kar za 10 urnih intervalov znaša 12950 metrov. Na drugi redni poti, ki
se opravlja le dvakrat dnevno, prehodi 1060 metrov oziroma skupaj 2120 metrov. To znese skupaj 15070 metrov. Skupno
število prehojenih metrov v resnici znese dosti več, če bi upoštevali poti, ki jih transporterji prehodijo na klic. Število klicev
za transport odvzetih materialov je bilo na podlagi baze podatkov iz leta 2009 ovrednoteno na 5345. To pomeni v delovnih
dnevih dva klica na urni interval.

Rezultati in aplikacija projekta »Optimizacija procesa transporta bioloških vzorcev v Splošni
bolnišnici Celje«
Pripravili smo poenotenje kratic za vse oddelke in ambulante, kar nedvomno prispeva k zmanjševanju napak pri njihovi
prepoznavi v celi bolnišnici.
Na podlagi analize smo določili poti za vsako uro med 6.00 in 16.00, tako za delovne dni kot vikende. Pri načrtovanju
poti je bila upoštevana verjetnost, da bo na določenem odjemnem mestu treba pobrati vsaj en vzorec. V naslednji tabeli
je predstavljen »Urnik obhodov ob 7.00 uri zjutraj«. Ob tej uri pobiranje opravljata dva transporterja, prvi opravi pot v 20
minutah ter 10 sekundah in ob tem prehodi 1000 metrov, drugi pa porabi 18 minut ter ob tem prehodi 903 metre.
Relacija
CTE → PED2
PED2 → INF
INF → UROL
UROL → OTRKRG
OTRKRG → HEMATO
HEMATO → GASTRO
GASTRO → AER
AER → PULMO
PULMO → KARDIO
KARDIO → LAB
SKUPAJ

Dolžina prehojene poti (m)
239
193
162
104
89
26
26
35
49
77
1000

58
CTE → ŽILKRG*
ŽILKRG → NEVRO
72
NEVRO → PLAST
73
PLAST → DERMA
153
DERMA → ORTO
125
ORTO → TRAVMA(c,i)
60
TRAVMA(c,i)→TRAVMA(a)
140
PLAST → NEF_DIA
97
NEF_DIA → LAB
125
SKUPAJ
903
Tabela1: Urnik obhodov ob 7.00 uri (LARS, oktober 2010)
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Čas prispetja na oddelek
1. POT

2. POT

Čas čakanja na oddelku (min)

7:02:40
7:05:50
7:08:40
7:10:45
7:12:45
7:14:05
7:15:20
7:16:45
7:18:15
7:20:10
20 min 10s

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
9

7:01:40
7:03:25
7:05:15
7:06:55
7:09:20
7:11:00
7:13:35
7:15:35
7:18:00
18 min

1
1
1
1
1
1
1
1
0
8
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Vsako odvzemno mesto je prejelo »Urnik pobiranja bioloških vzorcev«, ki je prirejen na dobljene urnike obhodov
transporterjev. Za vsako odjemno mesto sta dve tabeli, prva prikazuje urnik pobiranja vzorcev za delovni dan, druga pa
ob sobotah in nedeljah. V vsaki izmed navedenih tabel prvi stolpec predstavlja urni interval, v katerem se izvajajo obhodi
transporterjev, drugi pa prikazuje, ali je odjemno mesto v tem urnem intervalu uvrščeno v redno ali klicno pot. Tretji stolpec
prikazuje čas prihoda transporterja na odjemno mesto, peti prikazuje, kdaj bodo v tem urnem intervalu pobrani vzorci
prispeli v laboratorij. Glede na to, da razlika med petim in četrtim stolpcem ne sme presegati ene ure, je v četrtem stolpcu
naveden najhitrejši čas pričetka pobiranja vzorcev na vsakem odjemnem mestu.

ODDELEK GASTRO
DELOVNI TEDEN
Urni interval

Tip poti

Čas prihoda
transporterja

Najhitrejši čas
pričetka pobiranja
vzorcev
/
6:30:00
7:30:00
8:35:00
9:30:00
10:35:00
11:30:00
12:35:00
/
/

Čas prispetja
transporterja v
laboratorij
/
7:20:10
8:19:30
9:23:20
10:19:35
11:21:35
12:21:40
13:23:20
/
/

6:00-7:00
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

klicna
redna
redna
redna
redna
redna
redna
redna
klicna
klicna

/
7:14:05
8:10:40
9:17:15
10:13:30
11:15:30
12:12:50
13:17:15
/
/

Tip poti

Čas prihoda
transporterja

Najhitrejši čas
pričetka pobiranja
vzorcev
6:00-7:00
klicna
/
/
7:00-8:00
redna
7:10:40
6:35:00
8:00-9:00
redna
8:08:10
7:30:00
9:00-10:00
klicna
/
/
10:00-11:00
klicna
/
/
11:00-12:00
klicna
/
/
12:00-13:00
klicna
/
/
13:00-14:00
klicna
/
/
14:00-15:00
klicna
/
/
Tabela 2: Urnik pobiranja bioloških vzorcev za Oddelek za bolezni prebavil (LARS, oktober 2010)

Čas prispetja
transporterja v
laboratorij
/
7:24:15
8:16:45
/
/
/
/
/
/

VIKEND

Urni interval

Slika3: Srednja transportna torba - zmogljivost za 50 epruvet
(LARS, oktober 2010)
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Če imajo oddelki, ki so ob posameznih urnih intervalih uvrščeni na klicne poti, za transport pripravljene biološke vzorce,
morajo CTE informirati o tem vsaj 5 minut pred obravnavano polno uro. Transporterji vsako polno uro pričenjajo redne
obhode iz CTE in lahko s tovrstno uskladitvijo klicne poti združijo z rednimi obhodi.
V času trajanja projekta je bilo ugotovljeno, da transportni vozički za prenos bioloških materialov niso potrebni, saj so
na tržišču transportne torbe z dovolj velikimi zmogljivostmi. Vozički bi obenem omejili mobilnost transporterjev, ker bi
zaradi njih morali uporabljati dvigala. Za določitev velikosti transportnih torb so bile upoštevane minimalne in maksimalne
vrednosti vsega biološkega materiala v letu 2009. Predlagana in realizirana je bila nabava dveh torb z zmogljivostjo 50
epruvet in ene torbe za 100 epruvet.
Nabavljen je bil mobilni telefonski aparat, ki je namenjen zgolj komunikaciji med organizatorko v CTE in transporterji na
redni poti.
Nov način pobiranja bioloških vzorcev smo začeli uveljavljati decembra 2010. Redno spremljamo pripombe, dane tako
na odvzemnih mestih kot v CTE. V tem času smo imeli še dve usklajevanji na področnih kolegijih in eno z glavnimi
medicinskimi sestrami tistih oddelkov, na katerih je prihajalo do težav. Sedaj poteka transport bioloških vzorcev brez večjih
problemov, seveda pa nikoli ne smemo pozabiti, da je človek tisti, pri katerem je kakršnokoli uvajanje sprememb težko in
dolgotrajno.
Mag. Hilda Maze
Področje zdravstvene nege

2. festival izobraževanja
in zaposlovanja
T

udi letos se je Splošna bolnišnica Celje predstavila na
2. festivalu izobraževanja in zaposlovanja, ki je potekal
v četrtek, 13. 1. 2011 na celjskem sejmišču.
Organizatorji 2. festivala izobraževanja in zaposlovanja so
bili: Zavod RS za zaposlovanje – območna služba Celje,
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Regionalna
gospodarska zbornica Celje in Celjski sejem, d. d. Na enodnevnem izobraževalnem – zaposlitvenem dogodku se je
predstavilo preko 30 podjetij in izobraževalnih ustanov. Namenjen je bil šolam in izobraževalnim ustanovam, ki mlade izobražujejo za njihovo poklicno pot; šolarjem, dijakom
in študentom, ki se odločajo, kaj bodo v življenju počeli;
brezposelnim ali zaposlenim, ki iščejo druge priložnosti in
možnosti ter navsezadnje podjetjem, ki iščejo oz. bodo v
prihodnosti iskala nove sodelavce. Obiskovalci, ki jih je bilo
po mnenju organizatorjev približno 4500, so tako lahko na
enem mestu dobili informacije o nadaljnjem izobraževanju,
kariernih in zaposlitvenih možnostih ter o kadrovskih potrebah predstavljenih podjetij. Namen takšnega dogodka je
tudi spodbuditi neposredne povezave med iskalci zaposlitve, brezposelnimi in delodajalci, s končnim ciljem – uspešno zaposlitvijo.
Kot eden izmed največjih regijskih delodajalcev smo želeli
na festivalu predstaviti našo dejavnost z vidika delodajalca
in predstaviti vse poklice oziroma delovna mesta, ki jih lahko
bolnišnica nudi ter v okviru tega spodbuditi čim več obiskovalcev za nadaljevanje študija in kariere na zdravstvenem
področju, nenazadnje pa tudi za promocijo bolnišnice kot
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delodajalca. Cilji, ki smo si jih postavili, so bili uresničeni,
saj je bilo zanimanja za nadaljevanje študija v zdravstveni
smeri veliko. Prav tako pa je bilo veliko tudi povpraševanja
po zaposlitvenih možnostih v Splošni bolnišnici Celje.
Na tovrstni prireditvi je Splošna bolnišnica Celje s predstavitvijo vseh poklicev, ki jih zaposluje, vsekakor prispevala k
večji prepoznavnosti le-teh na trgu dela.
Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
Referat za izobraževanje

Splošna bolnišnica Celje

ABC POSLOVANJA SBC

Letno poročilo  bolnišnice
za leto 2010
oslovno leto 2010 je za nami in mesec februar je čas,
ko ocenjujemo uspešnost poslovanja v preteklem letu.
P
Dokument, ki vsebuje zbirni pregled letnega poslovanja

je Letno poročilo, ki je pripravljeno v skladu z zakonodajo
in navodili Ministrstva za zdravje, in je v celoti dostopno na
internetni strani naše bolnišnice. Vsebina letnega poročila
obsega 82 strani in priložene bilančne in druge obrazce
ter tako predstavlja obsežno zbirko podatkov in informacij.
V dokumentu so podatki in informacije o realizaciji zastavljenih ciljev, programu dela, uspešnosti, gospodarnosti
in učinkovitosti poslovanja, stanju na področju doseganja
kakovosti, notranjega nadzora javnih financ ter podatki o
premoženjskem in finančnem stanju bolnišnice.
V tem članku se bom omejila le na posamična področja finančnega dela poslovanja naše bolnišnice v preteklem letu.
Cilja uravnoteženega poslovanja nam v letu 2010 ni uspelo
doseči, saj izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki
v višini 596.994 EUR. Navedena izguba predstavlja 0,67%
celotnih lanskoletnih prihodkov bolnišnice, ki so znašali
88.595.489 EUR.
Za leto 2010 je bilo značilno aktivno dogajanje v pogodbenem odnosu do ZZZS-ja, saj je ZZZS aktivno uveljavljal svoje varčevalne ukrepe, ki so se odražali v zniževanju sredstev za bolnišnice, prav tako pa smo morali zaradi
ohranjanja določenih dosedanjih sredstev (sredstva t. i.
precenjenosti) ponuditi večji obseg dela. V skladu z novim
modelom obračunavanja magnetne resonance in CT-ja je
bilo treba ob nespremenjenem obsegu finančnih sredstev
opraviti tudi povečano število teh preiskav.

Struktura realizacije posameznih dejavnosti v pogodbi z
ZZZS-jem v letu 2010:
Dejavnost
1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

%

56.293.397

70,02

1.363.820
42.586
1.762

1,70
0,05
0,00

301.757

0,38

651.992

0,81

16.995.270
4.747.512

21,14
5,91

80.398.096

100

Akutna bolnišnična
obravnava

2.

v EUR

Neakutna bolnišnična
obravnava
Doječe matere
Spremljevalci
Sobivanje starša ob
hospitaliziranem otroku
Osnovna zdravstvena
dejavnost
Specialistična
ambulantna dejavnost
Dialize
Skupaj

V letu 2010 smo imeli zaradi različnih vzrokov težave z doseganjem dogovorjenega progama. Kljub naporom nam jih
ni uspelo v celoti obvladati. Zaradi tega je bolnišnica izgubila del finančnih sredstev, ki bi jih glede na pogodbo lahko
pridobila.

Področje akutne bolnišnične obravnave
Iz spodnje tabele je razvidno, da je SB Celje v letu 2010 presegla planirano in realizirano število primerov akutne obravnave iz leta 2009. Zaradi manjše povprečne realizirane uteži od planirane in realizirane v letu 2009 pa ni bilo doseženo
planirano število uteži. Glede na to, da je poleg doseganja samega števila primerov končno plačilo ZZZS pogojeno z
doseganjem števila uteži, SB Celje v letu 2010 na programu akutne obravnave ni pridobila celotnega plačila, ki ga je bilo
možno pridobiti od ZZZS. Tako bi bilo možno ob doseganju planiranega števila uteži v letu 2010 s strani ZZZS dodatno
pridobiti še 495.490 EUR.
AKUTNA OBRAVNAVA
- število SPP primerov
- število uteži
- povprečna utež

Realizacija
1-12 2009
35.415
47.555,37
1,343

Plan
1-12 2010
35.440
47.605,16
1,343

Realizacija
1-12 2010
35.546
47.189,83
1,328

Indeks
R10/R09
100,37
99,23
98,87

Indeks
R10/P10
100,30
99,13
98,83

Iz spremljanja podatkov o ležalni dobi ugotavljamo, da je bila v obdobju zadnjih štirih let v letu 2010 v SB Celje najnižja
ležalna doba, ki je bila v povprečju 4,38 dni na hospitaliziranega pacienta (leto 2007 – 4,68 dni, leto 2008 – 4,94 dni, leto
2009 – 4,77 dni)
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Področje specialistične ambulantne dejavnosti
Iz spodnje tabele je razvidno, da skupni program specialistične ambulantne dejavnosti s funkcionalno diagnostiko v
letu 2010 ni bil realiziran v celoti, kljub temu pa je presegel
realizirano število točk iz leta 2009.
Vzrokov za nedoseganje je več, vsekakor pa tudi povečan plan v letu 2010 in pomanjkanje ključnih nosilcev na
nekaterih dejavnostih. Program specialistične ambulantne
dejavnosti je načrtovan posebej in tudi obračunan na ravni
AMBULANTNA DEJAVNOST
1. Specialistična ambulantna dejavnost
(brez magnetne resonance in CT-ja)
št. točk
št. obiskovalcev oz. preiskav
2. Osnovna zdravstvena dejavnost
ginekološki dispanzer –
št. količnikov
fizioterapija – št. točk
					

posamezne specialistične dejavnosti. Prelivanje med dejavnostmi ni možno, je pa možno v skladu z Dogovorom
pravočasno prestrukturiranje.
V okviru predloga prestrukturiranja pogodbenih programov
smo uspeli del programov prestrukturirati (prenos finančnih
sredstev s programov, ki niso opravljeni, na programe, ki so
preseženi), ne pa vseh, tako je ostalo neplačanih realiziranih programov specialistične ambulantne dejavnosti v višini
160.770 EUR.

Realizacija
1-12 2009

Plan
1-12 2010

Realizacija
1-12 2010

Indeks
R10/R09

Indeks
R10/R09

3.652.269
312.980

3.905.233
316.459

3.728.780
307.238

102,09
98,17

95,48
97,09

47.861

52.549

48.925

102,22

93,10

178.994

201.947

203.033

113,43

100,54

Realizacija
1-12 2009
9.571

Plan
1-12 2010
11.510

Realizacija
1-12 2010
13.479

Indeks
R10/R09
140,83

Indeks
R10/P10
117,1

Neakutna bolnišnična obravnava
NEAKUTNA OBRAVNAVA
Število oskrbovalnih dni

SB Celje je v letu 2010 v celoti dosegla in tudi presegla
program neakutne obravnave. Za preseženi program neakutne obravnave je SB Celje glede na določila Dogovora
tudi dobila dodatno plačilo v višini 106.000 EUR.
Pri doseganju zgoraj navedenih prihodkov je bolnišnica
sprožila 89.192.483 EUR stroškov oz. odhodkov. Struktura
stroškov leta 2010 je naslednja:
Skupina stroškov
v EUR
%
1. Vsi stroški dela
53.244.580 59,7
2. Zdravstveni material
18.314.311 20,5
3. Živila
1.283.092 1,4
4. Vzdrževanje
1.989.215 2,2
5. Laboratorijske storitve
– zunanji izvajalci
2.963.653 3,3
6. Energija, voda
2.056.829 2,3
7. Amortizacija
4.500.598 5,0
8. Vsi drugi odhodki
4.840.205 5,4
Skupaj

89.192.483

100

Kljub različnim ukrepom za obvladovanje stroškov, ki so
navedeni v letnem poročilu, so bili ustvarjeni stroški previsoki glede na doseženi prihodek.
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Iz navedenega je razvidno, da je poleg obvladovanja
stroškov nujno potrebno posvetiti vso pozornost tudi
doseganju zastavljenega programa in s tem prihodkov.
Dejstvo, da je bolnišnica poslovanje leta 2010 zaključila s
presežkom odhodkov nad prihodki, ima za posledico pripravo sanacijskega načrta, ki ga mora potrditi Svet zavoda.
Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
Sektor za finance in računovodstvo
ŠALI
Čudna izbira
V knjigarno vstopi moški in reče prodajalki:
»Prosim, rad bi knjigo z naslovom »Moški, gospodar v
hiši.« Prodajalka ga pogleda in reče. »Poglejte zgoraj,
znanstveno fantastiko prodajamo v prvem nadstropju.«
Obisk
Doktor temeljito pregleda pacientko in reče:
»Gospa Ana, resnično vam nič ne manjka.« »Saj vem,«
odgovori pacientka, »toda moj mož je na službenem potovanju, prijateljice so na dopustu, pa sem mislila, da grem
še jaz lahko nekam. In tako sem prišla k vam.«
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Pregled izobraževanj in
usposabljanj v letu 2010
Ž

e Isaac Newton je zapisal: »To,
kar vemo, je kapljica, to, česar ne
vemo, je morje«. Te misli se držimo tudi
v Splošni bolnišnici Celje. Klišejska je
že fraza, da so zaposleni največje bogastvo in kapital vsakega podjetja, a
kljub temu je na mestu in realna. Teh
dejstev se vseskozi držimo tudi v bolnišnici. Znanja, ki smo jih osvojili pred
leti, bodisi v času formalnega kot neformalnega izobraževanja, so že oziroma
postajajo zastarela.
Izobraževanje zaposlenih pomeni
načrtno in sistematično pridobivanje
novih znanj z različnimi oblikami izobraževanja. Pravico do izobraževanja
delavcem daje tudi 172. člen Zakona
o delavnih razmerjih, ki govori, da ima
delavec pravico in dolžnost do stalne-

ga izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja v skladu s potrebami
delovnega procesa z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za
opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ohranitve zaposlitve ter povečanja
zaposljivosti. To pravico je bolnišnica
kljub gospodarskim razmeram, ki so
bile v letu 2010, zaposlenim v bolnišnici
dodobra omogočila.
V letu 2010 smo v bolnišnici omogočili
zaposlenim naslednje oblike izobraževanj:
- eksterna izobraževanja zaposlenih
doma in v tujini (seminarji, tečaji,
kongresi, simpoziji …),
- interna izobraževanja v prostorih
bolnišnice (za konkretne potrebe in
primere),

-

nadaljnje šolanje in študij (s čimer
si je delavec formalno pridobil višjo
stopnjo izobrazbe),
lastno samoizobraževanje delavcev izven delovnega časa.

V letu 2010 je bilo v kadrovskem sistemu vpisanih in evidentiranih 34.225,5
ur odsotnosti zaradi eksternega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih, bodisi doma ali v
tujini. Vsak dan je zato manjkalo 16,4
delavcev iz ur.

V grafu 1 je prikazano število dni strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v
letih 2006 – 2010. Iz grafa je razvidno,
da je bilo v letu 2010 število dni strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj
4277. V primerjavi z letom 2009 je razGraf 1: Število dni strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v letih 2006 do 2010 viden padec števila dni strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj, kar lahko
pripišemo gospodarski krizi.
Poleg eksternih izpopolnjevanj in usposabljanj so v bolnišnici organizirana
tudi interna izpopolnjevanja in usposabljanja. V letu 2010 je bilo izvedenih
232 internih dogodkov, kar predstavlja
231,8 ur. Iz tabele 1 je razvidno, da
je bilo največ ur internega izpopolnjevanja in usposabljanja na temo Tečaj
temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom znanja, ki se ga je udeležilo 241
zaposlenih.
Študij ob delu, ki je bil financiran ali sofinanciran s strani Splošne bolnišnice
Celje, je v letu 2010 zaključilo 19 zaposlenih. V tabeli 2 je prikazano število zaključenih študijev v letu 2010 po
pridobljeni ravni zaključene izobrazbe.
Tabela 1: Najobsežnejša interna izobraževanja v letu 2010
Zap. Št.

Naziv internega izobraževanja

1

Tečaj temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom znanja

2
3
4
5

Teoretično in praktično usposabljanje za varno delo
Vodenje s cilji in vodenje rednih letnih razgovorov
Kaj prinaša e-zdravje in kako se pripraviti
Oskrba CVK

Ure skupaj

Število udeležencev

130

241

42,75
48
13,25
10,75

291
137
58
249
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Tabela 2: Zaključeni študiji zaposlenih Opombe:
v letu 2010
6/1 – višješolski študijski program
6/2 – stari visokošolski strokovni programi in novi bolonjski visokošolski ter
Raven zaključene
Število
univerzitetni bolonjski programi
izobrazbe
zaposlenih
7 – stari univerzitetni programi in magi6/1
3
stri stroke za imenom oz. 2. bolonjska
6/2
7
stopnja
7
5
8/1
2
8/1 – specializacija po univerzitetnih
8/2
2
programih in magistri znanosti
SKUPAJ
19
8/2 – doktorati znanosti

Le zaposleni, ki se nenehno izobražujejo, in so zainteresirani za vključevanje
v najrazličnejše oblike izobraževanja,
ki jih bolnišnica omogoča, so lahko kos
nenehnim zahtevam tržišča in se hkrati
zavedajo, da je s tem tesno povezana
njihova nadaljnja kariera.
Jasna Eržen, dipl. upr. org.
Simon Jevšinek, mag. ekon.
in posl. ved
Referat za izobraževanje

Stanje notranjega nadzora
javnih financ v letu 2010
po samoocenitvi
Z

vidika obsega javnih sredstev, s katerimi upravlja, naša
bolnišnica sodi v okvir javnih zdravstvenih zavodov, ki so
dolžni vsako leto opraviti notranjo revizijo svojega celotnega
poslovanja. Poslovno področje bolnišnice je zelo obsežno,
kompleksno in specifično. Z lastnimi notranjerevizijskimi viri
je to zahtevo zakonodajalca praktično nemogoče realizirati.
Zato se za področja, ki jih v določenem letu notranji revizor
ni pregledal, izvede samoocenitev NNJF. Podlaga za samoocenitev je samoocenitveni vprašalnik, ki smo ga v letu
2010 v naši bolnišnici izpolnjevali že četrtič zapored.
Nosilci samoocenitve so nosilci posebnih pooblastil z vseh
poslovnih področij bolnišnice. Odzivnost na samoocenitev
vsako leto zagotavlja ustrezno reprezentativnost za izračun
vsakoletne povprečne ocene NNJF za bolnišnico kot celoto.
V letu 2010 so bili vsi elementi NNJF ocenjeni nekoliko bolje
kot leta prej. Primerjavo povprečnih ocen za dosedanja leta

Slika 1: Primerjava povprečnih ocen po elementih NNJF
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samoocenjevanja prikazuje naslednja Slika 1.
Iz prikaza je moč razbrati, da so bili vsi elementi NNJF za
leto 2010 ocenjeni nekoliko bolje kot leta prej. Največji napredek v razvoju NNJF je evidentiran na področju notranjega kontrolnega okolja (20 %) in na področju upravljanja s
tveganji (11 %). V okviru notranjega kontrolnega okolja je
bila evidentirana največja sprememba v oceni področja neoporečnosti in etičnih vrednot, v filozofiji vodenja ter načinu
delovanja. To spremembo povezujemo z nastopom novega
vodje Splošnega, kadrovskega in pravnega sektorja (konec
leta 2009). Spremembo povprečne ocene na področju upravljanja s tveganji pa pripisujemo interni formalizaciji ureditve
sistematičnega obvladovanja poslovnih tveganj v bolnišnici, ki določa jasno razmejitev odgovornosti za obvladovanje
poslovnih tveganj v bolnišnici (sprejet je bil pravilnik).
V letu 2010 je bila samoocenitev NNJF v primerjavi z ostali-
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Slika 2: Primerjava povprečnih ocen NNJF
mi leti v povprečju najboljša, kar prikazuje naslednja Slika 2.
V procesu samoocenitve NNJF so ocenjevalci navedli tudi
primere izboljšav na področju NNJF in tveganj, ki jih še
prepoznavajo. Izboljšave na nemedicinskem področju se
nanašajo predvsem na področje zapisa procesov v skladu
z ISO metodologijo, na medicinskem področju pa na izboljšave v povezavi s čakalnimi vrstami, racionalizacijo izrabe
delovnega časa in povečanje prizadevanj za obvladovanje
stroškov v načrtovanih okvirih. Prepoznana tveganja pa se
še vedno nanašajo na nezadostno kadrovsko zasedbo,
opremljenost prostorov in pomanjkanje prostorskih zmogljivosti nasploh.
Povzamemo lahko, da se je stopnja razvitosti NNJF v letu
2010 v primerjavi s predhodnim letom izboljšala na vseh
posameznih sestavinah. Upoštevajoč s pravilnikom določen pretvornik povprečnih ocen v deleže poslovanja lahko
zaključimo, da se s povprečno oceno za leto 2010 razvitost
NNJF približuje 60 % poslovnih področij v bolnišnici.
Rezultat samoocenitve poleg podlage za letno poročilo
predstavlja tudi zelo koristno informacijo o stopnji razvitosti NNJF po posameznih poslovnih področjih bolnišnice.
Je zelo pomemben vir informacij, ne samo za posamezne

odgovorne nosilce obvladovanja tveganj, temveč tudi za
nosilce procesov odločanja.
Upoštevajoč najnižje povprečne ocene v okviru samoocenitve 2010 je treba v procesih vodenja v prihodnjem letu
nameniti več pozornosti:
- opredelitvi preventivnih ukrepov za primer kršitev internih formalnih določil v bolnišnici in jih dosledno izvajati
(npr. v obliki registra tveganj),
- opredelitvi postopka oblikovanja izbirne komisije pri kadrovanju,
- intenzivirati aktivnosti v smeri jasnih zapisov procesov, z
opisanimi notranjimi kontrolami in operativnimi navodili
za delo.
Na osnovi velike odzivnosti na samoocenitev, ki jo pripisujemo visoki stopnji zavesti o odgovornosti nosilcev procesov
vodenja v naši bolnišnici, je povprečna ocena NNJF verodostojna informacija, ki velja za bolnišnico kot celoto.
Mag. Irma Kovač, univ. dipl. ekon., org.
Služba za notranjo revizijo

Program dela in finančni
načrt bolnišnice za leto  2011
SB

Celje je že v decembru 2010 začela pripravljati Finančni načrt 2011. Izhodišče za pripravo so predstavljala
navodila Ministrstva za zdravje z vključenimi makroekonomskimi izhodišči. Osnova za finančno načrtovanje je
program dela, iz katerega izhaja planirani razpoložljivi prihodek, ki narekuje tudi možen okvir stroškov.
Večinski prihodek SB Celje izhaja iz Pogodbe ZZZS na osnovi dogovorjenega programa dela. SB Celje načrtuje program
dela za leto 2011 iz Pogodbe ZZZS, ki velja od 1. 1. 2011 dalje. Omenjena pogodba se praktično ne razlikuje od tiste, ki je
veljala v letu 2010, in v bistvu predstavlja Aneks k Pogodbi 2010. Za pogodbeno leto 2011 namreč veljajo določila iz leta
2010 in se ne pripravlja nov Dogovor. Po veljavnem Dogovoru se tako kot v letu 2010 tudi v letu 2011 dopušča možnost
za plačilo preseganja določenih programov do 20 % nad dogovorjenim z ZZZS. To so programi operacij kolka, kolena,
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kil, žolčnikov, hrbtenice, koronarografije, operacije ramena in operacije ožilja. Program porodov in PTCA posegov pa se
plačuje v višini celotne realizacije. SB Celje si je v svojem programu dela za leto 2011 zastavila, da bo izvedla programe v
višini, ki jih omogočajo omenjena določila Dogovora.
Največji delež med prihodki od ZZZS zavzema program akutne obravnave. Program akutne obravnave je načrtovan v
številu primerov in številu uteži. V letu 2011 je treba realizirati število primerov na ravni iz leta 2010, povečano pa je število
uteži. Že v letu 2010 se je pojavljala problematika nedoseganja števila uteži zaradi prenizke povprečne uteži. Za leto 2011
moramo za doseganje programa dela in s tem prihodkov realizirati večjo povprečno utež kot v letu 2010.
Program dela akutne obravnave v letu 2011
AKUTNA OBRAVNAVA
Plan
1-12 2010
- število SPP primerov
35.440
- število uteži
- povprečna utež

Realizacija
1-12 2010
35.546

Plan
1-12 2011
35.503

Indeks
P11/ P10
100,18

Indeks
P11/R10
99,88

47.605

47.190

47.556

99,90

100,78

1,343

1,328

1,339

99,72

100,90

Na področju specialistične ambulantne dejavnosti ostaja program dela v letu 2011 na ravni iz leta 2010, z ZZZS tečejo
razgovori o prestrukturiranju programov znotraj dogovorjenega skupnega obsega dela. SB Celje za leto 2011 načrtuje tudi
povečano trženje storitev izven programa ZZZS, predvsem na področju samoplačniških operacij robotske kirurgije.
Finančni načrt prihodkov in odhodkov SB Celje v letu 2011 v EUR
Realizacija
2010

ELEMENTI BILANCE USPEHA

Finančni načrt
2011

Indeks
FN11/R10

I. PRIHODKI SKUPAJ

88.595.489

90.042.420

101,6

II. ODHODKI SKUPAJ

89.192.483

90.042.420

101,0

-596.994

0

III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Za leto 2011 je tako glede na makroekonomska izhodišča in zastavljeni načrt programa dela predvideno povečanje
prihodka za 1,6 % glede na leto 2010. Zaradi izkazanega negativnega poslovnega izida v letu 2010 je bilo treba za
uravnoteženo bilanco predvideti manjšo rast stroškov, kot je predvidena rast prihodkov. Zato smo morali v posamezne
bilančne postavke vključiti ukrepe za racionalizacijo stroškov poslovanja, ki so omogočili načrtovan uravnotežen poslovni
izid.
Plan ključnih vrst stroškov SB Celje v letu 2011
ELEMENTI BILANCE USPEHA*
ODHODKI SKUPAJ
Vsi stroški dela
Zdravstveni material
Živila
Vzdrževanje
Laboratorijske storitve
Energija, voda
Amortizacija
Vsi drugi odhodki

Realizacija 2010
EUR
89.192.483
53.244.580
18.314.311
1.283.092
1.989.215
2.963.653
2.056.829
4.500.598
4.840.205

%
100,0
59,7
20,5
1,4
2,2
3,3
2,3
5,0
5,4

Finančni načrt 2011
EUR
90.042.420
54.268.310
18.009.850
1.300.000
2.100.000
2.883.370
2.200.000
4.344.000
4.936.890

%
100,0
60,3
20,0
1,4
2,3
3,2
2,4
4,8
5,5

Indeks
FN11/R10
101,0
101,9
98,3
101,3
105,6
97,3
107,0
96,5
102,0

Iz predstavljenih podatkov je razvidno, da načrtujemo racionalizacijo na področju zdravstvenega materiala, ki bo zahtevala
napore odgovornih oseb na vseh ravneh, predvsem pa odgovorno ravnanje vseh zaposlenih. Posebna pozornost v letu
2011 bo namenjena številu in izplačilu opravljenih delovnih ur, ki jih bomo morali obvladovati, število nadur pa zmanjševati.
Načrtuje se tudi racionalizacija naročanja dragih zunanjih laboratorijskih preiskav, rast cen prispeva k neizpodbitnemu
povečanju stroškov energije, stroški vzdrževanja se dvigujejo zaradi vzdrževanja dragih medicinskih aparatur.
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Na osnovi dogovorjenih ukrepov iz Finančnega načrta 2011 je bil pripravljen tudi Sanacijski načrt za odpravo izgube.
Svet Zavoda SB Celje, ki je obravnaval Finančni načrt 2011 na svoji seji 28. februarja 2011, je zahteval dopolnitve
Sanacijskega načrta in tudi Finančnega načrta. Dopolnitve Finančnega načrta 2011 bodo potrebne v primeru spremenjene
strukture programov v pogodbi ZZZS za leto 2011, kar bo dokončno razvidno po usklajevanju z ZZZS v letošnjem marcu.
Do sprejetih dopolnitev Finančnega načrta 2011 so merodajni parametri in kazalci za nadzor nad poslovanjem zgoraj
predstavljeni podatki.
Dopolnitve sanacijskega načrta so s strani našega nadzornega organa (Svet zavoda) zahtevane predvsem v smeri bolj
konkretnih zadolžitev odgovornih oseb za izvajanje in nadzor nad posameznimi ukrepi za racionalizacijo poslovanja.
Zaostreni pogoji poslovanja v zadnjih dveh letih, ki so prinesli zniževanje cen in s tem tudi prihodkov ob vedno večjem
zahtevanem programu dela in kakovostnejših storitvah zahtevajo dosledno izvajanje tako načrtovanega programa dela ter
spremljanje prihodkov in stroškov. Vsakršno nepredvideno odstopanje pomeni nadaljnje negativne trende v poslovanju,
ki vodijo v likvidnostne težave in s tem v negativno spiralo poslovanja, ki je danes v razmerah gospodarske recesije še
posebej nevarna.
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

Investicijska dejavnost
v bolnišnici 2011–2012

T

udi letos je prišlo s strani oddelkov
in služb za približno 50 mio € želja
in potreb po investicijah. Lahko rečem,
da je skoraj polovica izraženih potreb
upravičena, a kaj, ko imamo lastne
amortizacije komaj 3,5 mio €. Pa še
izguba iz lanskega leta nam je odnesla
pol mio €. Seveda poskušamo pridobiti
še druge vire, ti pa so ponavadi vezani
na vsakokratne vladne rebalanse ...
Največ bomo to leto namenili za pripravljalna dela za nadomestno gradnjo bolnišnice, in sicer 6,1 mio €, kar bo zagotovilo Ministrstvo za zdravje. V ta sklop
spadajo: izgradnja dveh novih »septičnih« operacijskih dvoran na lokaciji
sedanje sprejemne kopalnice; nabava
medicinske opreme za urološko operacijsko dvorano, ureditev zaklonišč v
kleti, nabava novega kompresorskega
postroja za povečanje hladilnih zmogljivosti (klime), delna sanacija oddelka za sterilizacijo, izdelava izvedbenih
načrtov za novogradnjo, elektronsko
shranjevanje in obdelava rentgenskih
posnetkov, obnova transformatorske
postaje, nabava dveh rezervnih dieselskih agregatov za rezervno elektro napajanje ter novi prostor za računalniške

strežnike. Nekaj javnih razpisov smo
že objavili, a je žal že vložena pritožba
na Državno revizijsko komisijo. Kljub
vsemu nameravamo te investicije izpeljati do konca leta. Letos bomo pridobili
tudi gradbeno dovoljenje za nadomestno novogradnjo. Država nima na razpolago večjih infrastrukturnih projektov
za oživitev gospodarstva, zato se lahko
nadejamo, da bomo naslednjo leto pričeli graditi stavbo novega urgentnega
centra in nekaj bolnišničnih oddelkov
(skupaj 15.000 m2 v prvi fazi).
Bolnišnica bo letos namenila 1,7 mio €
za nakup najnujnejše medicinske opreme, kot npr: rentgenske aparature t.i.
C loki, dializne in ultrazvočne aparate,
operacijske mikroskope, laparoskopski
stolp z monitorji …
Sredi leta bomo začeli energetsko sanacijo bolnišnice, ki je ovrednotena na
5,5 mio €. Seveda s tem denarjem ne
moremo sanirati celotne bolnišnice,
ampak le del energetske infrastrukture.
Največji delež bo namenjen soproizvodnji električne energije in toplote, obnovi šestih razdelilnih strojnih podpostaj,

zamenjavi dveh (30 let starih) kotlov za
ogrevanje bolnišnice, šestih klimatov,
celotni obnovi Oddelka za patologijo in
citologijo (tudi strehe, fasade in oken),
obnovi strehe nad upravo in nad pediatričnim oddelkom (tudi fasade in okna).
Evropska skupnost nam pri teh investicijah krije približno polovico sredstev,
ostalo bomo morali sami prihraniti ali si
sposoditi. Investicija je strogo namenska, dokazovati bomo namreč morali
prihranke pri energiji. Torej se bomo
morda za kakšno stopinjo manj greli
v naslednjih letih oz. poleti ne bomo
pretiravali s hlajenjem. Tehnična ekipa
bolnišnice bo v prihodnje pripravila seminarje za zaposlene, da bomo lahko
brez težav uresničili napovedana varčevanja.
Informatizacija medicinskih in poslovnih procesov, obnova strojne in programske opreme, plačilo licenc za računalniške programe ... to nam bo letos
odneslo približno 1,1 mio €. Večji novi
programi pa bodo: elektronsko evidentiranje delovnega časa in planiranje
urnikov, elektronsko spremljanje procesov in sterilnega materiala v Centralni
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sterilizaciji, posodobitev programa za
povezavo s transfuzijskimi centri v Sloveniji itd.
Za opremo za zdravstveno nego, kuhinjo, pralnico in infrastrukturo bolnišnice (energetike) nameravamo porabiti
okrog pol mio € investicijskega denarja.
Od celotnih odhodkov bolnišnice (89,1

mio € za leto 2010) predstavlja strošek
dela okrog 60 %, poraba zdravstvenega materiala 20 %, amortizacija 5
%, laboratorijske storitve 3,3 % ostali
stroški (energija, voda, živila, vzdrževanje...) pa so posamezno do 2 %. Ali
lahko kje kaj prihranimo v teh kriznih
časih, da ne bomo imeli na koncu 2011
izgube? To vprašanje ni zgolj retorično,

saj bomo v primeru, da se bomo bolj
racionalno obnašali, lahko več namenili
za investicije.
Podrobnejši finančni načrt lahko najdete na internetni strani bolnišnice.
Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. str.
Sektor za investicije, preskrbo in
vzdrževanje

Predstavitev projekta
Čili za delo – zdravi in
zadovoljni v SBC –
krepitev zdravja pri delu
K

onec leta 2010 je direktor Splošne
bolnišnice Celje imenoval projektno skupino, zadolženo za naslednje
naloge:
- pripravo in spremljanje statističnih podatkov, ki se navezujejo na
zdravje zaposlenih,
- analizo stanja in dejavnikov tveganja za izboljšanje delovnega
okolja,
- promocijo zdravega načina življenja in dela,
- pripravo predlogov in izvedbo
aktivnosti za izboljšanje stanja
za ohranjanje zdravja in zadovoljstva zaposlenih,
- sodelovanje z vsemi poklicnimi
skupinami v SBC.

na organizacija, 1986) je utirala pot
tovrstnim spremembam v dojemanju
zdravja in spremembam v korist zdravja.
Splošna bolnišnica Celje je v letu
2008 sprejela strateško razvojni plan,
v katerem je opredelila cilje, ki jih želi
doseči do leta 2017. Posebno vlogo
pri doseganju strokovnega razvoja in
uvedbe novih tehnologij imajo kadri.
Vlaganje vanje, v kakovost življenja v
delovnem in bivalnem okolju, lahko da
pomembne rezultate. Analiza bolniškega stanja (BS) s sprejemom ukrepov za
obvladovanje odsotnosti zaradi BS, je
namenjena tako izboljšanju gospodarskega položaja zavoda kot večjemu
zadovoljstvu in večji vlogi posameznika
v zavodu ter dvigu kakovosti njegovega življenja. Bolezni ne pustimo doma
ali v službi, nosimo jo s seboj in z njenim obvladovanjem lažje dosegamo
življenjske cilje. Če že posledic bolezni
ne moremo preprečiti, naredimo vse,
kar je v naši moči, da jih odložimo za
kasnejši čas.

V preteklih nekaj letih se je dojemanje
zdravja močno spremenilo. Novo razumevanje zdravja obsega tako duševno kot telesno in socialno zdravje ter
kakovost življenja. Zdravje ni stanje,
ampak proces. Človeka upoštevamo
kot celoto, ki ima vrsto potencialov,
in ne kot nekoga, ki ga je treba zgolj
zaščititi pred boleznijo in poškodbami.
Ottawska listina (Svetovna zdravstve- V Splošni bolnišnici Celje (SBC) doslej
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Ena prvih delavnic v okviru projekta ….

še nismo analizirali odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Mesečno in letno sicer spremljamo podatke o
odsotnosti zaposlenih glede na število
opravljenih delovnih ur, kar pa ni enako
metodološkemu spremljanju bolniške
odsotnosti, ki ga izvaja Inštitut za varovanje zdravja. Ta v izračun odsotnosti
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…. Čili za delo

zajame vse dni, ne le delovne dni oz. Pomemben podatek pri analizi kazalure, in vključuje tudi vzroke – razloge in nikov zdravja/nezdravja je tudi resnost
trajanje posameznih odsotnosti.
bolezni oz. vzroka – povprečno trajanje
ene odsotnosti z dela zaradi bolezni,
Po vzrokih bolniškega staleža smo v poškodbe ali drugega zdravstveneodstotkih zaposleni v Splošni bolnišnici ga vzroka. Velika resnost se kaže pri
boleznih mišično-kostnega sistema in
Celje najpogosteje odsotni zaradi:
vezivnega tkiva – na prvem mestu po
- bolezni mišično-kostnega sistema odstotkih bolniškega staleža in na trein vezivnega tkiva,
tjem mestu po pogostosti zdravstvenih
- bolezni dihal,
obravnav. V opazovanem obdobju so
- bolezni v zvezi z nosečnostjo, po- prikazani podatki za SBC, bolnišnično
rodom in poporodnim obdobjem, zdravstveno dejavnost v Sloveniji in
- poškodb in zastrupitev pri delu,
za Slovenijo – pri boleznih mišično- poškodb in zastrupitev izven dela, kostnega sistema in vezivnega tkiva
- duševnih in vedenjskih motenj.
naslednji:
SBC – vsi
moški
ženske
bolnišnična zdrav. dej. vsi
Slovenija vsi

2005
42,40
22,42
45,88
35,26
29,25

2006
30,78
25,70
31,38
30,67
27,90

2007
35,64
30,50
36,24
31,00
28,00

Vir: IVZ, 2010

Primerjava odsotnosti zaradi bolezni mišično-kostnega
sistema in bolezni vezivnega tkiva

Vir: IVZ, 2010

2008
27,02
15,27
28,78
36,80
30,7

2009
30,88
14,67
32,60
34,05
31,40

Ugotovljeno stanje je iztočnica za aktivnosti projektne skupine. Delovanje
bo usmerjeno predvsem v zmanjševanje obolevnosti zaradi bolezni
mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva. Spremljanje glede na
vzroke obolenja po deloviščih oz. po
posamezniku ni možno zaradi varovanja osebnih podatkov. Aktivnosti bodo
usmerjene v ozaveščanje zaposlenih
o vzrokih za nastanek bolezni mišičnokostnega sistema in vezivnega tkiva,
pravilni uporabi delovnih pripomočkov, pomenu gibanja in pridobivanju
povratnih informacij v obliki anket ter
priporočil s posameznih delovišč.
Začenjamo neprekinjen proces, z mislijo, ki jo je zapisal Gandhi:
Pomembno je dejanje, ne njegovi sadovi. Storiti morate pravo stvar.
Morda ni v vaših močeh, morda ne bo
obrodila sadov v vašem času.
Toda to ne pomeni, da morate nehati
delati, kar je prav. Morda ne boste nikoli izvedli, kakšen je bil plod vašega
dejanja.
Vendar, če ne boste ničesar delali, ne
bo nobenih sadov.
Andreja Zelič, univ. dipl. org.
Splošna služba
ŠALA
Nadloga
Zemlja kroži po vesolju, ko pride
mimo drug planet in jo pozdravi:
»O, glej jo glej, Zemlja … dolgo se
že nisva videla, mar ne … kakšnih
500.000 let, če se ne motim?«
Zemlja: »Pozdravljen … ja, res bo
nekaj takega, mejdun, kako čas
hitro teče …«
Planet: »Pa nekam slabo mi izgledaš, Zemljica draga, da ni kaj narobe s tabo, čisto bleda in onemogla
si videti?«
Zemlja: »Ah, res se bolj slabo
počutim. Smolo sem imela, da sem
staknila človeka.«
Planet: »Ojej, si pa res revica … Pa
nikar ne skrbi, saj ne traja dolgo …«
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Elektronski terapevtskotemperaturni list
Z

apis o pacientu (ang. Patient's Record,
Health Record) je opredeljen kot zapis
podatkov, pomembnih za zdravje pacienta, ki jih pri svojem delu uporabljajo člani
zdravstvenega tima. Zbiranje podatkov in
njihova interpretacija imata osrednjo vlogo
v procesu zdravljenja in sta ključnega pomena v procesu odločanja. Čeprav smo že
dolgo časa v informacijski dobi, se podatki
ob bolnikovi postelji še vedno zapisujejo
na papir, kjer jih večina tudi ostane. Zaradi
tega niso izkoriščeni tako, kot bi lahko bili.
Načrtovanje elektronske podpore procesu
zdravljenja je izjemno zahtevna naloga, saj
je sam proces zelo kompleksne narave.
Zato smo v SB Celje najprej načrtovali podporo procesom, ki so povezani s temperaturno-terapevtskim listom - TTL. V nadaljevanju načrtujemo podporo zdravstveni negi
ter povezavo s kliničnimi potmi. Razvoj
pilotnega projekta je potekal od januarja
2010. Uporabniški vmesnik in funkcionalnost rešitve smo v SB Celje testirali na Oddelku za pediatrijo v septembru 2010.
Namen projekta je zmanjševanje papirnih
evidenc, preprečevanje napak v procesu
zdravljenja, optimizacija procesov in razporejanja virov. Cilj projekta je z uporabo
informacijsko komunikacijske tehnologije
(IKT) celovito podpreti proces zdravljenja
ter omogočiti natančno in takojšnje evidentiranje podatkov neposredno pri bolnikovi
postelji.
1. Metode dela
Za analizo delovnih procesov smo uporabili metodo strukturirane analize. Pri zbiranju podatkov smo uporabili tehnike: študija
dokumentacije, ki nastopa v procesu zdravstvene obravnave; opazovanje procesov;
intervjuji z udeleženci v procesu; 'viharjenje
možganov' (brain storming) v strokovni delovni skupini.
Za ocenitev tveganja za napake v procesu
zdravljenja smo uporabili Metodo analize
napak, posledic in kritične analize (HFMECA – Healthcare Failure Modes, Effects
and Criticality Analysis). Metoda omogoča odkrivanje možnosti za odstopanja od
načrtovanega procesa, oceno tveganja,
povezano s temi odstopanji ter omogoča
opredeliti in izvesti korektivne ukrepe za
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njihovo reševanje.
Oblikovali smo multidisciplinarno skupino
strokovnjakov (zdravniki, medicinske sestre, farmacevti ter informatiki s specializiranim poznavanjem delovnih procesov v
zdravstvu) in s tem zagotovili, da se obravnavajo in upoštevajo različna stališča. Člani s področja stroke so zagotavljali skupini
pogled na to, kako se proces dejansko
izvaja, spodbujali kritičen pogled z upoštevanjem sprejetih standardov in prakse, ter
prepoznavali ranljivosti, ki bi jih lahko posamezniki spregledali.
2. Analiza procesa
2.1 Postopek evidentiranja podatkov na
TTL
Zdravljenje pacienta, tako bolnišnično kot
ambulantno, lahko razdelimo v dve fazi:
načrt zdravljenja in izvajanje načrta zdravljenja. Glavni nosilec prve faze je zdravnik, medtem ko pri izvajanju lahko nastopajo vsi tipi zdravstvenih delavcev. Na
podlagi ocene stanja pacienta in napotne
dokumentacije zdravnik ob sprejemu določi sprejemno diagnozo in načrtuje zdravljenje. Na temperaturno-terapevtskem listu
(TTL) označi nabor aktivnosti, ki se bodo
spremljale v procesu zdravljenja (npr. vitalni znaki), ter naroči izvajanje laboratorijskih
in diagnostičnih preiskav, storitve tujih zavodov, terapijo in prehrano.

služijo kot vodilo za izvajanje ostalim zdravstvenim delavcem. Izvedba načrtovane
aktivnosti se zabeleži na TTL, s konkretnimi rezultati ali brez, saj so ti lahko le priloženi. Izvajalci načrta zdravljenja zapisujejo
na TTL le povzetke, medtem ko v lastno
evidenco lahko zapišejo podrobnejše podatke s spremljajočimi opažanji.
Zdravnik ob hitrem pregledu podatkov na
trenutnem TTL, s pomočjo dogovorjenih
načinov izpostavljanja pomembnejših
rezultatov in opažanj, z enim pogledom
zajame podatke o zdravstvenem stanju
pacienta in se odloči, katere izsledke naj
natančneje pregleda (izpostavljeni patološki rezultati laboratorijskih preiskav, alergije, povišane temperature in drugo). Izvidi,
torej viri povzetkov na TTL, so običajno priloženi na ločenih papirjih. Na tak način se
uporablja TTL vsak dan. Načrt zdravljenja
in poročanje o njegovi izvedbi ter o stanju
pacienta se revidirajo, potrjujejo in dopolnjujejo na viziti.
2.2 Odkrivanje pomanjkljivosti v procesu
Poleg problematike dostopnosti in hranjenja medicinske dokumentacije smo natančneje ugotavljali pomanjkljivosti uporabe papirnatega TTL. Ugotovitve smo strnili
v listo pomanjkljivosti:
- slaba berljivost zapisanega na TTL;
- primanjkovanje prostora za posamezne medicinske segmente, zato izkoriščanje prostora, namenjenega drugemu medicinskemu segmentu;
- manjkajoči medicinski segmenti;
- neustrezno število dni za prikaz zaporednega dneva zdravljenja;
- oteženo spremljanje zapisovalcev na
TTL;
- oteženo spremljanje sprememb na
TTL;
- zapisani podatki, predvsem o terapiji, v
večni primerov ostanejo zapisani le na
TTL, ne pa tudi v celovitem elektronskem zdravstvenem zapisu pacienta;
- oteženo materialno poslovanje (ne evidentirajo se vsi postopki in porabljen
material).

Izvedene aktivnosti v procesu zdravljenja evidentira posamezen izvajalec. To je
lahko zdravnik, medicinska sestra, fizioterapevtka ali pa drug zdravstveni delavec,
ki je aktivnost izvedel. TTL je tipična preglednica na A3 formatu, pri čemer sklopi v
vrsticah predstavljajo medicinsko skupino,
stolpci pa zaporedni dan zdravljenja. Od
bolnišnice do bolnišnice ali celo od oddelka
do oddelka znotraj ene bolnišnice so medicinski sklopi lahko drugače razporejeni ali
pa nekateri izpuščeni in dodani tisti, ki so
posebej pomembni za določeno specialnost oddelka.
Na TTL zdravnik zapiše ugotovitve po vsakodnevnem pregledu ležečega pacienta
ter zapiše ali dopolni načrt zdravljenja (terapije, naročila na preiskave in druge aktivnosti). Načrt zdravljenja, torej zdravnikove Ugotovljene pomanjkljivosti kažejo mougotovitve, navodila in naročila na TTL, žnost nastanka zdravstvenih napak. Zdra-
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vstvena napaka je napaka, ki se zgodi pri
opravljanju zdravstvene dejavnosti. Pomeni odstopanje od pričakovanih norm zdravstvene stroke in od tega, kar se v stroki pojmuje kot običajno in pravilno (Ministr- stvo za zdravje, 2010).
2.3 Ocena tveganj
Pri ugotavljanju resnosti in verjetnosti za
nastanek napak v procesu zdravljenja smo
uporabili Lestvico ocenjevanja nevarnosti
po HFMEA. Lestvica ocenjevanja nevarnosti je merilo potencialnega vpliva napake. Z drugimi besedami: kakšen bo vpliv
na pacienta ali zdravstveno oskrbo, če se
napaka zgodi?
Slabo berljivost, razpršenost podatkov na
posameznih listih in nepopolno sledljivost
izvajanja naročenih postopkov smo ocenili
kot potencialne nevarnosti za nastanek napak.
Pri razvoju prototipne rešitve smo upoštevali rezultate ocen tveganj in vgradili varnostne mehanizme za preprečevanje napak.
Postavili smo merila, na podlagi katerih
smo zasnovali prototipno rešitev e-TTL:
- uporabniku prijazen in razumljiv vmesnik;
- enostaven in hiter dostop do informacij

o celotnem zdravljenju skozi eno vstopno točko; uporaba klasifikacij in standardnih procedur;
uporaba sodobne tehnologije;
beleženje odstopanj od načrtovanega
procesa.

3. Opis prototipne rešitve e-TTL
Dogovor strokovne delovne skupine je
bil, da je potrebno obdržati obliko in način
predstavljanja povzetka zdravstvenega
stanja in načrta zdravljenja, kot je sedaj na
papirnati različici – torej v obliki razpredelnice.
Sestavili smo nabor postopkov, ki jih lahko
s pomočjo IKT izboljšamo, in s tem dosežemo boljšo učinkovitost zdravstvenih delavcev. Glede na raznolikost bolnišničnih
oddelkov smo prepoznali in določili standardne sklope: podatki o bolniku in hospitalizaciji; sprejemni podatki; diagnoze;
postopki/posegi; predpisana zdravila; dieta; vitalni znaki; tekočinska bilanca; laboratorijski izvidi; RTG; drugi diagnostični testi;
alergije; okužbe; aktivnosti/fizioterapija;
zdravstvena nega (intervencije); konziliarni
pregledi; opis zdravljenja (dekursus); splošna opažanja.
Pri načrtovanju rešitve smo upoštevali mo-

žnost enostavne prilagoditve pogleda na
zdravstvene podatke in načrt zdravljenja
glede na potrebe uporabnika. Zdravnika
najbolj zanima trenutno poznani pogled na
TTL, medtem ko medicinska sestra želi hitro dobiti tudi vpogled v aktivnosti, ki jih je
potrebno opraviti ob predpisanih urah. To
pomeni, da je isti (enkrat vneseni) podatek
v takem primeru uporabljen in predstavljen
na najmanj dva načina. Obliko uporabniškega vmesnika smo zato vezali tudi na
vlogo uporabnika elektronskega TTL. Skupine podatkov, ki jih želi videti na ekranu,
lahko uporabnik sam določi. Tako smo zagotovili možnost različnih vpogledov v iste
podatke za posamezne strokovne skupine.
Pri oblikovanju grafičnega vmesnika smo
reševali težave prevelike vsebine za predvideni prostor. Kar so uporabniki na papirju
pisali preko meja medicinskega sklopa,
sedaj v elektronski obliki to ni več mogoče.
Elektronska rešitev tovrstne težave rešuje
z ustreznim pametnim skrivanjem podatkov. Na primer: izmed več kritičnih dejavnikov obdržimo kot povzetek vse alergije,
medtem ko so drugi podatki dostopni na
ustrezno odzivnost (desni klik za podrobnosti, hover dogodek).
Posamezne faze evidentiranja podatkov
se lahko opravijo na različnih deloviščih.
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Zdravnik lahko načrtuje zdravljenje v zdravniški sobi, ambulanti, ob pacientovi postelji.
Izvajalci zdravljenja pa podatke evidentirajo ob samem izvajanju, oz. ob bolnikovi
postelji. Predvsem delo medicinske sestre
zahteva, da ima pri pacientovem zdravljenju na razpolago potrebne medicinsko
tehnične pripomočke in ustrezen nabor
zdravil. To pomeni, da potrebuje tudi ustrezen prostor in delovno površino ob bolniški
postelji. Evidentiranje opravljenih aktivnosti
mora biti omogočeno tudi stoje. Na trgu je
različna ponudba mobilnih naprav, ki so
ročno prenosljive ali pa na vozičkih. Trenutno raziskujemo možnost uporabe nove
generacije prenosnikov, ki so v povezavi
z bolnišničnim sistemom preko brezžične
povezave, imajo najmanj 8 ur avtonomije
(brez električnega napajanja) in so uporabni tudi v operacijskih sobah.
Septembra 2010 smo opravili prvo testiranje prototipne rešitve na Oddelku za pediatrijo v SB Celje. Namen testiranja prototipa
je bil, ugotoviti ali grafični vmesnik zadosti
z izbrano obliko ter ali je uporabniku prijazen (nedvoumnost ukazov, doslednost
uporabljenih gradnikov, barv). Prav tako
smo želeli preveriti izbrane segmente za
dinamično prilagajanje vsebine.
Testiranje smo opravili po pripravljenih
scenarijih, ki posnemajo proces dela s
TTL: izbiranje pacienta s seznama ležečih
na oddelku; pregled diagnoz; posegi; pregled opazovanj stanja pacienta (zdravnikove opombe); vpogled v terapijo na TTL
in njene detajle; vpogled v zaključene terapije; spreminjanje statusa terapije; priprava pregleda terapije za delitev; beleženje
Projektu elektronske temperaturne liste
smo se zaposleni na Otroškem oddelku
priključili z velikim entuziazmom. Osebno pričakujem predvsem pomembno izboljšano preglednost številnih podatkov,
ki jih temperaturna lista vsebuje. Dobra
preglednost lahko zmanjša število napak
in poveča varnost dela. Elektronska temperaturna lista lahko na storjeno napako
tudi opozori. Mnenja sem, da bo uvedba
elektronske temperaturne lista zmanjšala potrebo po večkratnem prepisovanju
podatkov in omogočila hitrejšo in preprostejšo pripravo odpustnega pisma.
Preskok s papirne oblike na elektronsko
bo težak, zahteval bo veliko časa in potrpljenja. Verjamem pa, da bo na koncu
omogočal varnejše in tudi lažje delo.
Andrej Mlakar, dr. med.
predstojnik Otroškega oddelka
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izvajanja terapije (kot predpisano, kjer so
spremembe glede na predpis in po potrebi). Vsak scenarij je najprej izvedel povezovalec testiranja, uporabnik ga je po tem samostojno ponovil. Izvedbo scenarijev smo
tudi ocenili, in sicer z več vidikov: prikaz
informacij, način beleženja podatkov ter
podpora procesu dela. Prvo ocenjevanje
scenarijev so opravile medicinske sestre,
drugo ocenjevanje pa pravkar opravljajo
zdravniki. Uporabnik je izvedel vse načrtovane scenarije. Analiza ocen scenarijev
kaže, da je splošna oblika prikaza TTL
ustrezna. Z oceno »odlično« je ocenjena
navigacija med odprtimi okni – TTL-ji za
različne bolnike. Od 12 scenarijev je 75 %
ocenjenih z oceno »prav dobro«. Uporabniki niso izrazili zahteve po večjih funkcionalnih spremembah, ampak le po manjših
izboljšavah grafičnega vmesnika.
4. Varnostni mehanizmi
V programsko rešitev smo vgradili mehanizme preprečevanja napak. Sistem lahko
sam preverja naročeno terapijo z izvedeno ter opozarja na morebitne napake. Če
je medicinska sestra nehote kršila eno od
»Pravil 5 P« (Pravo zdravilo, Pravem oskrbovancu, Pravo količino, ob Pravem času
in na Pravi način) se na računalniškem
zaslonu z drugo barvo prikaže odstopanje.
Rešitev zagotavlja bazo znanja o odstopanjih v procesu zdravljenja in informacije za popravne ukrepe, ki jih je mogoče
uporabiti kot vir za preprečevanje napak v
prihodnje in kot orodje za usposabljanje za
nove zaposlene.

Osebno sem zelo navdušena nad elektronskim terapevtsko temperaturnim
listom, saj vidim v njem večjo kakovost
dela, pridobitev časa in manj možnosti
napak pri delu medicinskih sester. Obstaja pa seveda tudi strah pred neznanim
– to je sprejetje elektronske terapevtsko
temperaturne liste s strani zaposlenih.
Vsaka novost, ki zahteva spremembo v
načinu dela, v mišljenju in organizaciji,
povzroči pri zaposlenih določeno stopnjo
strahu, tudi neodobravanja in pa kopico
vprašanj – in elektronska terapevtsko
temperaturna lista to je.
V ta projekt je bilo do sedaj vloženega
ogromno truda in časa. Zato se bova s
predstojnikom oddelka v največji možni
meri trudila, da bo elektronski terapevtsko temperaturni list, ko bodo opravljena prva testiranja v praksi, zaposlenim
oddelka predstavljen na najboljši možni
način, in da ga bodo sprejeli kot prednost
pri delu, ne pa kot dodatno nalogo.
Katja Mulej Hren, dipl. m. s.
glavna medicinska sestra
Otroškega oddelka

Rezultati testiranja kažejo, da načrtovana
rešitev omogoča nov način organiziranja
zapisov v elektronski obliki z upoštevanjem
sistemskega pristopa k obvladovanju procesa zdravljenja in zdravstvene nege ob
izkoriščanju možnosti sodobne IKT. eTTL
predstavlja primer organizacijsko tehnološke inovacije.
Z uporabo takšnega sistema lahko zagotaS pomočjo računalnika delamo stvari, ki jih
vljamo tudi visoko raven varnosti pacientov
do sedaj nismo.
in visoko kakovost obravnave pacienta.
Študije kažejo, da so se z uporabo takšnih
Z e-TTL lahko vplivamo na zmanjševanje
sistemov zmanjšale napake pri zdravljenju
napak, ki so posledica slabosti beleženja
za 71 in 86 odstotkov. Izkušnje kažejo, da
in hranjenja podatkov o pacientu na paz vgrajevanjem varnostnih mehanizmov v
pirnatih medijih. Rešitev zagotavlja bazo
programskih rešitvah lahko vplivamo na
znanja o odstopanjih v procesu zdravljenja,
raven pozornosti izvajalcev zdravstvene
ki jih je mogoče uporabiti kot vir za prepreoskrbe in s tem na izboljševanje zagotačevanje napak v prihodnje in kot orodje za
vljanja varne oskrbe pacienta.
usposabljanje za nove zaposlene. Na ta
način in z vgrajevanjem varnostnih mehaPrikazana rešitev opozarjanja na odstonizmov v programskih rešitvah lahko vplipanja med načrtovanimi in izvedenimi
vamo na raven pozornosti izvajalcev zdrapostopki ni preveč navdušila medicinskih
vstvene oskrbe in s tem na izboljševanje
sester, saj je v naši družbi še vedno miselzagotavljanja varne oskrbe pacienta.
nost 'iskanja krivca za napake' in ne iskanja
napak v sistemu. Ko so ugotovile, da je to
lahko priložnost za izboljšave v organiziraMag. Vesna Prijatelj,
nosti procesa dela, so uvedbi mehanizmov
univ. dipl. org., inf.
za preprečevanje napak postale bolj nakloSektor za organizacijo, informatiko in
njene.
kakovost
5. Zaključek
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Pet minut za kakovost
Izboljševanje kakovosti

Z

naraščajočimi pričakovanji odjemalcev, zakonskimi predpisi in zastavljenimi cilji organizacije nenehno
naraščajo zahteve po kakovosti.
Izboljševanje kakovosti zahteva akcije namesto reakcij, kar pomeni hitro
doseganje kakovosti storitev in hitro
ukrepanje na zahteve uporabnikov
storitev (pacienti, naročniki storitev v
zdravstvu…).
Osnovna izhodišča za nenehno izboljševanje procesov in postopkov so:
- opredelitev nalog v organizaciji za
vse zaposlene,
- posredovanje znanja vključno z
metodami dela,
- priznanje in /ali ocenjevanje predlogov za izboljšave.
Za doseganje kakovosti potrebujemo
finančne, tehnične, organizacijske in
kadrovske vire, ki organizaciji omogočajo delovanje v skladu s pričakovanji
odjemalcev.
Ko govorimo o procesih, razumemo
vse tehnične procese, postopke in tudi
vse aktivnosti, ki spadajo k delovanju
organizacije. Vsaka delovna operacija
je del določenega procesa.
Izboljševanje procesa zahteva povezovalno mišljenje (enotno razumevanje
poteka procesov), prepoznavanje medsebojnih vplivov procesov (razumevanje vzrokov, ki povzročajo neskladnosti in njihove posledice), upoštevanje

učinkov (posledice pri odjemalcih).
Za vse to potrebujemo informacije, povratne informacije in izobraževanje.
Jasno je, da procesov neke organizacije ni mogoče predpisati s pomočjo
standardnih pravil, vendar pa je lahko
model družine standardov ISO 9000
dobra podpora procesno usmerjenemu
oblikovanju sistemov vodenja. Nove ali
razširjene zahteve so tako največkrat
usmerjene k stalnim izboljšavam sistemov vodenja kakovosti.
Kakovost ni cilj, ki naj bi ga dosegli,
kakovost poteka nenehno. Nenehno
preverjanje, ocenjevanje, analiziranje,
izboljševanje.
Krog, ki simbolizira zaključen potek
procesov, sloni na fazah Demingovega
kroga (Plan –Do – Check –Act) in tako
izrecno zahteva vpeljavo potenciala
nenehnega izboljševanja.
DEMINGOV KROG

Načrtuj (plan)
- določi cilje (kaj hočemo doseči?),
- vprašanja in napovedi (zakaj?),
- načrt za izvedbo kroga (kdo?, kdaj?,
kaj?, kje?, kako?).
Izvedi (do)
- izvedi načrt v skladu z zahtevami
procesa, s predvidenimi ureditvami
(pravilniki, organizacijski predpisi,
navodila za delo …),
- dokumentiraj probleme in nepričakovana opažanja.
Preveri (check)
- analiziraj podatke,
- primerjaj podatke z napovedmi,
- povzemi ugotovitve.
Ukrepaj (act)
- določi korektivne ukrepe,
- izboljšaj obstoječe procese.
- Naslednji krog?

Izboljšava
Demingov krog (P-D-C-A) opredeljuje Ima pomen samo, če je povezana z
štiri ključne stopnje upravljanja ter ne- opazovanjem glede na določena merila. Razumemo jo, ko je opredeljena
prestanega izboljševanja procesov.
z značilnostmi, kot so: uspešnejše,
Koncept PDCA srečamo na vseh po- učinkovitejše, lažje, hitreje, prijaznejše,
dročjih našega poklicnega in zaseb- varnejše ipd.
nega življenja. Uporablja se nenehno,
formalno ali neformalno, zavestno ali Štiri ključna načela izboljševanja so:
podzavestno, pri vsem kar počnemo. - vedeti, zakaj potrebujemo izboljšavo,
- oblikovati spremembe, za katere miVsaka aktivnost, enostavna ali zaplete- slimo, da bodo privedle do izboljšave,
na, se ravna po tem vzorcu brez konca. - izvedeti, ali se je izboljšava res zgodila,
- testirati spremembo, preden jo uvedemo v delo (vsaka sprememba še ne
privede do izboljšave – merila, ki jih
uvedemo, povedo ali spremembe privedejo do izboljšav).
Članek zaključujem z mislijo: »Nikogar
ni, ki bi stvari opravil tako, da se jih ne
bi dalo izboljšati in ničesar, kar se ne bi
dalo izpopolniti (Leskošek B. , Pajntar
M.)«.
Mateja Agrež, dipl. ekon. (UN), spec.
Služba za kakovost
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MI, VI, ONI

Prim. mag. Aleš Demšar –

častni član Združenja za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino

Asist. mag. Klemen Grabljevec, dr. med. in mag. Alenka Hoefferle
Felc, dr. med. ob predaji listine prim. mag. Alešu Demšarju

A

leš Demšar se je rodil 6. avgusta 1939 v Ljubljani in
tam preživel zgodnja otroška leta. Osnovno šolo je obiskoval v Brežicah, nižjo gimnazijo v Tržiču, višjo pa v Škofji Loki. Po njej je študij nadaljeval na Medicinski fakulteti
v Ljubljani, ki jo je z diplomo zaključil leta 1965. Kot mlad
zdravnik je stažiral v murskosoboški in celjski bolnišnici,
kjer se je leta 1967 tudi zaposlil. Specializacijo iz ortopedije
Uspeti pomeni
zaupati v delo,
izbrati svojo pot,
vztrajati
in se veseliti sadov.
Bilo jih je mnogo.
Naj jih še bo!
Iskrene čestitke ob imenovanju!
Oddelek za medicinsko
rehabilitacijo
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je opravil leta 1972, iz fizikalne in rehabilitacijske medicine
pa leta 1989. Vmes je 1986 opravil še magistrski študij na
Ortopedski kliniki v Zagrebu.
Od leta 1978 do 1981 je prim. mag. Demšar »začasno
honorarno« vodil enoten Oddelek za fizikalno medicino in
delovno terapijo, ki je bil ustanovljen v okviru TOZD-14. Ponovno, tokrat v celoti, pa je vodenje oddelka za medicinsko
rehabilitacijo prevzel leta 1986 in ga vodil do leta 2010, ko je
funkcijo predal sedanji predstojnici, asist. Lidiji Plaskan. Oddelek izvaja rehabilitacijo na visoki strokovni ravni in v skladu z najnovejšimi smernicami. V svoji bogati delovni karieri
je bil Aleš Demšar nekaj let tudi direktor bolnišnice. Najprej
je opravljal funkcijo v. d. direktorja OE bolnišnica Celje v
okviru Zdravstvenega centra Celje, po njegovem preoblikovanju pa je postal prvi direktor JZ Splošne bolnišnice Celje.
Leta 1993 je bil prim. mag. Demšar prvič izvoljen v naziv
višji predavatelj na Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru. Ta naziv mu je bil znova podeljen v letih 1999 in 2005,
ko ga je poleg tega Zdravniška zbornica Slovenije ponovno
imenovala še za glavnega mentorja za področje specializacije iz fizikalne in rehabilitacijske medicine. Dolgo vrsto let
je Aleš Demšar tudi sodni izvedenec za ortopedsko kirurgijo
ter za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.
Od leta 1996 do 2002 je predsedoval Združenju za fizikalno
in rehabilitacijsko medicino in v tem času postavil temelje,
na katerih združenje tudi dandanes nadaljuje svoje delo. Od
marca 1994 je član razširjenega strokovnega kolegija za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. Redno aktivno sodeluje
na interdisciplinarnih srečanjih s kirurgi, ortopedi in specialisti drugih strok. Leta 2003 je izšel njegov učbenik orto-
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pedije, pa tudi sicer je kot predavatelj Visoke zdravstvene
šole Univerze v Mariboru zapustil sledi tudi na pedagoškem
področju.
Imenovanje za častnega člana Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino je upravni odbor združenja obrazložil tudi z naslednjimi besedami:
»Primarij Demšar je tako v svojem okolju, SB Celje, pa tudi
v Sloveniji in tujini priznan ter cenjen strokovnjak rehabilitacijske in ortopedske stroke. Njegovo ime kolegi izgovarjajo
s spoštovanjem, ne le zato, ker je velik strokovnjak, ampak
ker je bil vedno neuklonljiv človek načel in dostojanstva ter
prvi zagovornik spoštovanja mnenja kolegov in integritete
bolnikov.

Ob vseh izkušnjah, ki jih je pridobil v dolgih letih prakse v
stalnem stiku z vsemi novostmi stroke in zapletenimi primeri
rehabilitacijske medicine, so ti zanj še vedno izziv. Je družaben človek, iskriv sogovornik, ki uživa v življenju in mu
lahko rečemo tudi bonvivan. Je velik ljubitelj umetnosti in
klasične glasbe.
Upravni odbor združenja mu soglasno in z velikim spoštovanjem izreka svoje najvišje priznanje in ga imenuje za častnega člana združenja.«
Spoštovanemu kolegu iskreno čestitamo!
Prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, dr. med.
Direkcija

Asist. dr. Dragan Kovačić,

dr. med., predstojnik Kardiološkega
oddelka

Dragan Kovačić

D

ragan Kovačić se je 11. 1. 1973
rodil v Celju, kjer je po končanem
osnovnem šolanju leta 1991 uspešno
zaključil Srednjo tehniško šolo Celje –
naravoslovno matematično smer. Po
opravljenih sprejemnih izpitih je študij
nadaljeval na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki jo je leta 1998 zaključil kot eden izmed dveh najboljših
študentov letnika s povprečno oceno

9,26 in zato prejel Oražnovo nagrado.
Svojo poklicno pot je še isto leto začel
v Splošni bolnišnici Celje, kjer je opravil
6-mesečni sklop iz urgentne medicine
in ga februarja 1999 zaključil z uspešno
opravljenim strokovnim izpitom. Specializacijo interne medicine je opravil leta
2003 in od takrat naprej dela kot specialist interne medicine na Kardiološkem
oddelku Splošne bolnišnice Celje. Pred
imenovanjem za predstojnika oddelka
je vodil odsek za invazivno diagnostiko.
Leta 1999 je Dragan Kovačić začel tudi
podiplomski študij biomedicine in ga
leta 2008 zaključil z uspešnim zagovorom doktorske disertacije z naslovom
»Vpliv različnih zaviralcev adrenergičnih receptorjev beta na presnovo,
inzulinsko neodzivnost in plazemsko
koncentracijo adipokinov pri bolnikih s
kroničnim srčnim popuščanjem«. Sicer
pa se ob kliničnem delu na oddelku
udeležuje tudi nacionalnih in mednarodnih strokovnih srečanj, sodeluje v
predkliničnih in kliničnih raziskavah
(OASIS V, VI, SPICE, BEAUTIFUL,
SHIFT, HEAAL, SIGNIFY…), opravlja
lastno raziskovalno delo, objavlja članke v domačih in tujih strokovnih publikacijah in kot mentor aktivno sodeluje

pri izobraževanju mlajših kolegov.
Aktivno uporablja angleški, hrvaški in
makedonski jezik, pasivno pa še nemščino.
1. Kako ocenjujete oddelek, katerega vodenje ste prevzeli. Kje vidite
njegove prednosti in kje možnosti
za izboljšave?
Kardiologija SB Celje je oddelek, ki je v
svoji zgodovini šel skozi več razvojnih
faz. Od ločitve od Oddelka za intenzivno medicino, preko skromnih začetkov
glede osebja in opreme, vse do današnjih dni, ko ocenjujem, da sem prevzel
oddelek, ki sodi glede na kompetence
zdravstvenega osebja, odnos do bolnikov ter dosegljivost, hitrost in kakovost
diagnostičnih postopkov v vrh slovenske kardiologije. Naša prednost pred
večjimi kardiološkimi klinikami obeh kliničnih centrov je zlasti visoka strokovnost ob sočasno ohranjenih medčloveških odnosih, tako med sodelavci, kot
tudi med zdravstvenimi delavci in sodelavci ter bolniki, ki so na našem oddelku
ne le na papirju, temveč tudi dejansko
v središču celotnega procesa. Velika
prednost našega oddelka je tudi nepre-
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kinjen proces učenja, katerega končni
produkt je trenutno stanje, v katerem je
vsak specialist in marsikateri specializant popolnoma samostojen glede diagnostičnih in terapevtskih postopkov,
kar v primerjavi s sistemom ozko specializiranih subspecialistov močno pospešuje obravnavo bolnikov. V proces
izobraževanja je aktivno vključeno tudi
negovalno osebje, na katerega sem
upravičeno ponosen, saj s svojo požrtvovalnostjo, znanjem in zanesljivostjo
daje ključni prispevek k uspehu našega
oddelka in je v njegovem delovanju popolnoma enakovreden partner.
2. Kakšni so vaši načrti glede razvoja stroke na oddelku? Katere bodo
vaše prednostne naloge v letošnjem
letu in katere so tiste, ki jih štejete
med strateške?
Stroka na oddelku prihaja v fazo, ko
je treba že doseženo formalizirati in
postaviti temelj za nove dejavnosti. V
naslednjih štirih letih tako pričakujem
zaključek specializacije in vrnitev naših
kolegov specializantov. Kar šest naših
kolegov bo v tem času zaključilo tudi
doktorski študij, kar bo predstavljalo
jedro nove raziskovalne skupine. Istočasno bomo vsi zdravniki opravili
evropski izpit in pridobili evropsko licenco za transtorakalno ehokardiografijo, vsaj dva tudi za transezofagealno
ehokardiografijo. Na osnovi tega bomo
izpeljali postopek evropske certifikacije
laboratorija za funkcionalno diagnostiko. V tem letu bomo v redni program
dela uvrstili tudi cikloergospirometrijo.
Na področju invazivne diagnostike
bomo v letu 2012 s pridobitvijo intravaskularnega ultrazvoka lahko začeli
opravljati najbolj zapletene perkutane
posege na koronarnih arterijah. Že letos bomo v sodelovanju s kolegi iz Kliničnega centra Ljubljana poglobili naše
znanje s področja razreševanja kroničnih zapor koronarnega žilja in balonske
dilatacije aortne zaklopke.
Na področju izgub zavesti bomo v
sodelovanju s kolegi z Oddelka za
intenzivno interno medicino nadgradili program vstavljanja trajnih srčnih
vzpodbujevalnikov z implantabilnimi
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»loop recorderji«. S pomočjo donacij
smo že pridobili sredstva za merilec
agregacije trombocitov, kar odpira
mnoge nove možnosti kliničnega raziskovanja, tako na našem kot tudi na
drugih oddelkih…
Strateško gledano pa bo naš oddelek
z izpolnjevanjem zastavljenih ciljev počasi izpolnjeval tudi vsa merila za pridobitev naziva klinike. Ob daljšajočih
se čakalnih vrstah in slabšajoči se dosegljivosti posegov za naše bolnike pa
tudi spogledovanje z elektrofiziologijo
in kardiokirurgijo v Splošni bolnišnici
Celje kmalu ne bo le želja, temveč logičen ter za državo in zdravstveni sistem
zelo racionalen korak.
V letošnjem letu bo ključno z upravo
bolnišnice oblikovati natančen načrt
razvoja tako glede osebja in prostorov
kot tudi opreme, saj je pritisk starajoče
se populacije, pri kateri so srčno-žilne
bolezni zdravstveni problem številka
ena, izreden. Če se bo dobro sodelovanje iz zadnjih let nadaljevalo, bo marsikaterega od zgoraj navedenih ciljev
lažje doseči.
3. Ste tudi član sveta zavoda, organa, ki nadzira uspešnost poslovanja
bolnišnice. Kako bo ta funkcija po
vašem mnenju vplivala na vaše vodenje oddelka?
Kot član sveta zavoda sem imel veliko priložnost sodelovati pri nekaterih

ključnih odločitvah v bolnišnici Celje v
zadnjih letih. Imel sem priložnost spoznavati sistem odločanja v zdravstvu
s plati, ki so nam kot zdravstvenemu
osebju pogosto odmaknjene in nevidne. Širši pogled na zdravstveno problematiko mi je že večkrat pomagal pri
raznih odločitvah in ocenjujem, da mi
bodo nova znanja s tega področja v
veliko pomoč tudi pri vodenju oddelka.
Predvsem pa menim, da bom s pomočjo pridobljenih izkušenj znal bolje
zagovarjati interes preko 300.000 prebivalcev naše regije, ki s svojimi težavami s področja kardiologije gravitirajo
na naš oddelek. Gre za veliko skupino
državljanov, ki od nas vseh, od mene
pa najbolj, pričakuje opustitev malodušja in depresije, ki sta zajela celo
družbo ter nov zagon energije in optimističnih ciljev, ki se jih bomo trudili v
mojem mandatu doseči. Načrte za naš
oddelek dejansko ocenjujem kot ambiciozne. V pogovorih s kolegi dobim občasno občutek, da se zdijo marsikomu
nerealni, toda takšen pač sem.
4. Kateri je vaš življenjski moto?
Posebnega mota nimam. Ob tem vprašanju se spominjam, kako sem izbral
srednjo šolo. Vprašal sem se: » Katera
je najtežja?« In zdi se mi, da še danes
ravnam enako! Doslej se je obneslo…
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

ŠALA
Stava
Na Štajerskem v gostilno nekega dne stopi Ljubljančan in zavpije:
»Slišal sem, da ste Štajerci hudo odporni pivci, sam pa sem prepričan, da ste
navadne reve.Tako prepričan sem, da grem stavit, da nihče med vami ne more
spiti 4 litre vina na eks, enega za drugim. Če komu uspe, mu dam 3000 EUR.«
Cela gostilna obstane v molku. Nihče se ne prijavi, le en mož celo odide iz
gostilne, kot da je v zadregi. Ljubljančan zadovoljen sede in naroči pijačo. Pol
ure pozneje se možakar, ki je odšel, vrne. Stopi do Ljubljančana in ga potrka po
ramenu: »Poslušaj, a tvoja stava še velja?«
Ljubljančan prikima in kelnarci naroči, naj prinese 4 litre vina. Štajerc zagrabi
prvi liter in ga kot za šalo eksa. Rojaki ga na ves glas spodbujajo. Litri se praznijo eden za drugim, dokler v grlo ne pljuskne še iz zadnjega litra. Gostilna je
v ekstazi, Ljubljančan osupnjen sede in junaku izroči 3000 EUR. Toda nekaj ga
vseeno tare: »Oprosti, ker te tole sprašujem, ampak zanima me, kam si izginil
za tiste pol ure?«
Štajerc, kot bi že malo pozabil: »Aja, to misliš. V klet sem šel probat, če res
lahko.«
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Upokojila se je Rada Aubreht
– medicinska sestra kontrolne
travmatološke ambulante

K

ot gospodična Milenković se je Rada rodila 30. 9. 1953
v kraju Stubica v Srbiji. Tam je v družbi brata in sestre
preživela svoja otroška leta, obiskovala osnovno šolo in leta
1972 v Čupriji končala srednjo zdravstveno šolo. Pot jo je
pripeljala v Slovenijo, kjer je leto kasneje, natančneje 18.
6. 1973, pričela delati v SB Celje kot medicinska sestra –
pripravnica. Delo v bolnišnici je nadaljevala celih 37 let in
15 dni.
Od leta 1977 je delala kot medicinska sestra v urgenci in 9.
5. 1979 v Ljubljani uspešno opravila strokovni izpit.
Vse pridobljeno znanje je vedno z veseljem delila z nami.

Svoje delo je opravljala predano in odgovorno, obvladala je
delo v vseh ambulantah splošne kirurgije in vedno je imela
spoštljiv odnos do zdravnikov, pacientov in svojcev.
Zato ji ni bilo tuje niti delo na travmatološkem oddelku, na
katerega je bila razporejena 1. 1. 2003. Bila je nepogrešljiva
sestra kontrolne travmatološke ambulante, kjer je bila zaposlena do upokojitve.
Kmalu po zaposlitvi v SB Celje je spoznala svojega moža
ter postala gospa Aubreht. Leta 1975 je prvič postala mamica sinu Tomažu, par let kasneje se jim je pridružila še
hči Tina. Oba sta jo tudi že razveselila z vnuki, in tako Eva
in Anže ter Lovro in Tilen danes zelo skrbijo za babičino
kondicijo.
Za kondicijo pa Rada velikokrat poskrbi tudi sama, saj je
zaljubljena v hribe in z veseljem se udeleži skoraj vsakega
pohoda.
Njena prav tako velika ljubezen je tudi morje, saj ima na
naši obali prikolico, ki ni prav nikoli prazna. Vse sončne dni
tam najraje preživi v družbi vnukov.
Njen zadnji delovni dan, 7. 5. 2010, nam bo ostal v zelo
lepem spominu, saj smo se ob njeni zabavi lepo poslovili. S
tem dnem je odšla na zaslužen in težko pričakovan dopust
ter se 2. 7. 2010 tudi uradno upokojila.
Znano je vsem, da upokojenci nimajo veliko prostega časa,
pa vendar ji želimo, da bi ga porabila čim več za svoje konjičke ter družino. Zatorej draga Rada – vso srečo vam želimo, še dolga, zdrava leta; in naj se vam še kdaj spomin
povrne v čas in leta, z nami skupaj preživeta.
Kolektiv travmatološkega oddelka

Tanji v slovo
O

Tanji smo nekaj malega vedeli, še
preden smo jo osebno spoznali.
Najbrž ji nikoli ni bilo znano, da se je v
tistih dneh, ko se je odločala o svojem
poklicu, njen oče slučajno ali pa namerno sprehodil mimo celjske fizioterapije. Tam se je v pogovoru z znanko iz
mladosti pozanimal, kakšno je delo, za
katero se navdušuje njegov otrok. Želel
se je prepričati, ali bo njegova fizično
krhka in ranljiva hči zmogla napor, ki ga
zahteva to delo, in ali bo po zahtevnem

študiju sploh dobila zaposlitev. Njegove takratne skrbi so bile povsem odveč,
saj se je Tanja takoj po diplomi več kot
dobro znašla v službi, v svojem drugem
domu. Sprva je tiha in plaha bolj s pogledom kot z besedo iskala potrditev,
da je njen pristop k bolnikom pravilen,
čez čas pa je že samozavestno in z veliko mero sočutja pomagala vsem, ki so
potrebovali njeno pomoč. Ta pomoč ni
bila le strokovna, saj sta njeno znanje
vedno spremljali tudi človeška toplina
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in prijaznost. Med sodelavkami je kmalu našla najboljše prijateljice, ki so ji nudile oporo tudi ob prvi veliki preizkušnji
v življenju – ob smrti njene mame. Niso
še minila štiri leta od takrat, ko je na tem
mestu v neizmerni žalosti ponavljala:
»Imela sem najboljšo mamo na svetu.
Vi ne veste, kako zlata je bila.« Morda
je prav žalovanje za mamo pripomoglo
k temu, da je zbolela tudi sama.
A takšna, kot je bila, je bolezen premagala. Potem je prijateljicam zaupala
svoje strahove, pa tudi načrte o tem,
kako bo zbrala moč in se jih osvobodila. Slednjič je videla rešitev zase v
mirnem življenju s svojo hčerjo Laro.
Njuna globoka povezanost je odtehtala vse težave Tanjinega življenja. Zdaj

Nikoli več
ne bova kradli minute za jutranjo kavo,
se pogovarjali o strahovih včerajšnjega dne,
se spraševali, kaj bo prinesel dan.
Nisem verjela tvojim strahovom,
nisem hotela poslušati toliko, kot si želela.
Komaj zdaj razumem tvojo stisko.
Hudo mi je, ker ti nisem znala pomagati.
Čakam tvoj telefonski klic,
da stopiš skozi vrata.
Nikoli ne pozabim tvojega nasmeha.
Pride dan, ko se bodo solze posušile in bo
moje srce mirneje bilo.
Večno se bom spraševala: »Zakaj?«
Hvala, ker sem lahko bila tvoja prijateljica.
Marjana

bo Tanja počivala v kraju, kjer je brez
bremen, ki jih prinašajo izbrane zveze
in poti, preživljala svojo mladost. Naj ji
bodo naša popotnica v dokončni mir
besede pesmi, ki jo je poslušala z vsem
svojim srcem: »Črne in bele kozjanske
kapele so stražile mojo mladost, med
njimi so krotke procesije pele: Obvaruj
nas suše, Gospod.«
Te kapele, želje in besede nas bodo
združevale z njo v času, ki nam je ostal,
odkar je odšla in v nas pustila dragoceno sled topline in prijateljstva. Po tej
sledi bomo hodili drug k drugemu in
naša Tanja bo tako vedno z nami.
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

Zaključenih študiji zaposlenih
• Nataša Leskovšek, dipl. m. s., je 20. 12. 2010 magistrirala po študijskem programu 2. stopnje na Fakulteti za
zdravstvene vede Maribor in pridobila naziv »magistrica
zdravstvene nege«.
• Lidija Fošnarič, dipl. m. s., je 20. 12. 2010 magistrirala po študijskem programu 2. stopnje na Fakulteti za
zdravstvene vede Maribor in pridobila naziv »magistrica
zdravstvene nege«.
• Andreja Hrovat Bukovšek, univ. dipl. org., je 21. 12.
2010 končala podiplomski magistrski študij na Fakulteti
za organizacijske vede v Kranju in pridobila znanstveni
naziv »magistrica znanosti«.
• Romanca Jokić, dipl. m. s., je 23. 12. 2010 končala podiplomski specialistični študijski program Perioperativna
zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni naziv »specialistka perioperativne zdravstvene nege«.
• Asist. Anton Jošt, dr. med., je 23. 12. 2010 končal podiplomski magistrski študijski program Biomedicine na
Medicinski fakulteti v Ljubljani in pridobil znanstveni naziv »magister znanosti«.
• Irena Potočnik je 20. 1. 2011 diplomirala na Fakulteti za
zdravstvene vede Maribor in pridobila naziv »diplomirana medicinska sestra«.
• Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el., je 1. 2. 2011 končal podiplomski magistrski študijski program Management na
Fakulteti za management v Kopru in pridobil znanstveni
naziv »magister znanosti«.
• Leja Kovačič, dipl. m. s., je 14. 2. 2011 magistrirala po
študijskem programu 2. stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila naziv »magistrica
zdravstvene nege«.
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IZVOLITEV V NAZIV
• Irena URANJEK, dr. med., je pridobila 25. 11. 2010 naziv specialistke za intenzivno medicino.
• Nataša Leskovšek, mag. zdrav. nege., je pridobila naziv strokovne sodelavke za predmetno področje Zdravstvena nega. Izvolitvena doba traja od 2. 6. 2010 do
1. 6. 2015.
• Andreja Fendre, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne
sodelavke za predmetno področje Zdravstvena nega.
Izvolitvena doba traja od 13. 10. 2010 do 12. 10. 2015.
• Nataša Skale, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne
sodelavke za predmetno področje Zdravstvena nega.
Izvolitvena doba traja od 13. 10. 2010 do 12. 10. 2015.
• Tanja Atelšek, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne
sodelavke za predmetno področje Zdravstvena nega.
Izvolitvena doba traja od 13. 10. 2010 do 12. 10. 2015.
• Jasna Baliban, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne
sodelavke za predmetno področje Zdravstvena nega.
Izvolitvena doba traja od 7. 12. 2010 do 6. 12. 2015.
• Romana Koren, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne
sodelavke za predmetno področje Zdravstvena nega.
Izvolitvena doba traja od 7. 12. 2010 do 6. 12. 2015.
• Marta Jug, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne sodelavke za predmetno področje Zdravstvena nega. Izvolitvena doba traja od 30. 6. 2010 do 29. 6. 2015.
• Mateja Germek, dipl. m. s., je pridobila naziv strokovne
sodelavke za predmetno področje Zdravstvena nega.
Izvolitvena doba traja od 7. 12. 2010 do 6. 12. 2015.
SPECIALISTIČNI IZPITI
• Sanja Trajković, dr. med., je 9. 12. 2010 opravila specialistični izpit s področja pediatrije.
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih
in seminarjih (po potnih nalogih) za obdobje
december 2010, januar 2011, februar 2011
KDO

KAJ

KDAJ

KRAJ

Andrej Drozg, dr. med.

Laboratorijske in klinične obravnave na dializi

02.12.2010

CELJE

Prim. Vilibald Vengust, dr. med.

Spine Deformy Meeting

1.12 - 4.12.2010

ISTANBUL

Mag. Krivec Krašovec Štefka,
mag.farm., spec. med. biok.
Mag. Lidija Gobec, mag. farm.,
spec. med. biok.
Petra Šepec,
univ. dipl. kem.

Laboratorijska in klinična obravnava bolnika na
dializi
Laboratorijska in klinična obravnava bolnika na
dializi
Laboratorijska in klinična obravnava bolnika na
dializi

02.12.2010

CELJE

02.12.2010

CELJE

02.12.2010

CELJE

Prim. mag. Igor Bizjak, dr. med.

Laparoskopsko zdravljenje raka prostate

9.12.- 12.12 2010

BEOGRAD

Sandi Poteko, dr. med.

2. Černičevi dnevi
4th Sympsoium and course on treatment of
articular and periarticular fractures
4th symposium and course on treatment of
articular and periacticular fractures

18.12.2010

MARIBOR

12.1.- 15.1. 2011

KRANJSKA GORA

12.1.- 15.1. 2011

KRANJSKA GORA

28.1.- 29.1. 2011

MARIBOR

28.1.- 29.1. 2011

MARIBOR

Asist. Zdenko Orožim, dr. med.
Asist. Franci Vindišar, dr. med.

Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med.

17. srečanje slov. in hrvaških zdravnikov tema:
Nekrozantne okužbe mehkih tkiv
17. srečanje slov. in hrvaških zdravnikov tema:
Nekrozantne okužbe mehkih tkiv
14th Argospine international symposium

26.1.- 29.1 2011

PARIZ

Renata Šibli, dr. med.

Bolezni sodobnega časa - urgentna stanja

21.1.-22.1.2011

KRANJSKA GORA

12.1.-15.1. 2011

KRANJSKA GORA

12.1.- 15.1. 2011

KRANJSKA GORA

12.1.- 15.1 2011

KRANJSKA GORA

11.02.2011

CELJE

2.2.- 4.2 2011

PORTOROŽ

Maja Golmajer, dr. med.
Asist. mag. Anton Jošt, dr. med.

Prof. dr. Radko Komadina, dr.
med., svetnik

4th symposium and course on treatment of
articular and periacticular fractures
4th symposium and course on treatment of
Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.
articular and periacticular fractures
4th symposium and course on treatment of
Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med.
articular and periacticular fractures
Mag. Marija Snežna Fludernik, dr. Cedens –oralno-kirurški posegi pri
med.
trombocitopeniji
Prof. dr. Radko Komadina, dr.
1. slovenski tečaj MRMI
med., svetnik
Janja Pajk, dr. med.
13. mednarodni hemovigilančni seminar

8.2.- 12.2 2011

AMSTERDAM

Andrej Strahovnik, dr. med.

1. slovenski tečaj MRMI

2.2.- 4.2 2011

PORTOROŽ

Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org

Požarna varnost v bolnišnicah in sodelovanje
prvih posredovalcev ob velikih intervencijah

15.02.2011

TACEN

Delovni jubileji v
mesecih januar,
februar in marec 2011
10 LET
1. Renato Brunšek, Logistika preskrbe
2. Dušica Čuček, Oddelek za bolezni prebavil
3. Zoran Delibašić, Elektro delavnica in medicinski plini
4. Sabina Glavač, Oddelek za laboratorijsko medicino
5. Nataša Leskovšek, Oddelek za otorinolaringologijo in
cervikofacialno kirurgijo
6. Bernarda Paš, Kardiološki oddelek
7. Andrejka Presker Hudernik, Pravna služba
8. Bojana Žnidar, Kardiološki oddelek

20 LET
1. Andrej Drozg, Oddelek za bolezni ledvic in dializo
2. Valentina Fric, Očesni oddelek
3. Sonja Romih, Kadrovski referat
4. Dean Sinožić, Oddelek za angiologijo, endokrinologijo
in revmatologijo
5. Andreja Vidmajer, Ginekološko-porodniški oddelek
6. Milica Žnidar, Oddelek za angiologijo, endokrinologijo
in revmatologijo
30 LET
1. Marija Draksler, Oddelek za maksilofacialno in oralno
kirurgijo
2. Dušica Ilić Škrijelj, Oddelek za transport in oskrbo
bolnika
Vsem jubilantom čestitamo!
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Stanje zaposlenih na
dan 28. 2. 2011

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v DECEMBRU
2010 ter JANUARJU in FEBRUARJU 2011)
Stanje zaposlenih na dan 28. 2. 2011: 1737 delavcev
Prihodi v decembru 2010, januarju in februarju 2011
• 12 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundarijatu (pripravnik)
• 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po
opravljenem sekundarijatu (sobni zdravnik)
• 2 zdravnika specializanta
• 1 zdravnik specializant – dop. delo
• 2 zdravnika specialista
• 5 dipl. m. s
• 1 dipl. m. s. – pripravnica
• 1 dipl. babica
• 2 mag. farm.

•
•
•
•
•

5 TZN
1 dipl. inž. lab. biomed. – pripravnik
1 farm. tehnik – pripravnik
3 zdrav. administratorke – pripravnice
1 bolničar – pripravnik

Odhodi v decembru 2010, januarju in februarju 2011
o 1 zdravnik specializant
o 8 zdravnikov specialistov
o 3 zdravniki brez specializacije/zdravniki po
opravljenem sekundarijatu (pripravnik)
o 3 dipl. m. s.
o 5 TZN
o 1 dipl. fiziot.
o 1 dipl. del. terap. – pripravnik
o 1 strokovni sodelavec
o 1 vzdrževalec tehnik
o 1 dietni kuhar
o 1 bolničar
o 1spremljevalec bolnikov
o 1 vzdrževalec perila

MEDICINSKA STROKA

Prebrali smo -

Kakovost dela posameznih
zdravnikov in bolnišnic v
obdobju od 2005 do 2009
Z

dravniška zbornica Slovenije poskuša od leta 1999 v
okviru projekta Kakovost v zdravstvu Slovenije odgovarjati na vse pogostejša vprašanja o tem, kakšna je kakovost
strokovnega dela posameznih zdravnikov ter posameznih
bolniških in porodniških oddelkov v Sloveniji. V želji, da bi
dobri zgledi vlekli, in da bi bili dobri pohvaljeni, so leta 2009
začeli objavljati imena zdravnikov, katerih rezultati strokovnega dela so bili na izbranih kazalnikih kakovosti nadpovprečno dobri in so pomembno odstopali od povprečja. Prvič
so objavili imena zdravnikov štirih specialnosti, kjer so pri
opredelitvi rezultatov sodelovali vsi sorodni oddelki: abdominalna kirurgija – operacija žolčnih kamnov, ginekološke
operacije, perinatologija in torakalna kirurgija – operacije
karcinoma pljuč. Drugič so bila objavljena imena splošnih
zdravnikov, zdravnikov, ki delajo na okulistiki – operacija katarakte, onkologija – operacija karcinoma dojke in urologija
– TVT-plastika pri urinski inkontinenci.
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V letošnji marčevski številki glasila Zdravniške zbornice
Slovenije pa so bili poleg rezultatov opredelitve strokovne
kakovosti dela posameznih zdravnikov štirih specialnosti
(abdominalna kirurgija, ginekologija, perinatologija, torakalna kirurgija) s sorodnih slovenskih bolnišničnih oddelkov
prvič prikazani tudi rezultati opredeljevanja kakovosti strokovnega dela posameznih porodniških oddelkov. Porodnišnice so izbrali zato, ker se v perinatologiji zbirajo podatki o
vseh porodih in so zato rezultati najbolj verodostojni.
Po izbrani metodologiji je na področju perinatologije od povprečja močno odstopal naš specialist ginekologije in perinatologije Igor Pirc, dr. med. Hkrati pa je ob porodnišnici Splošne bolnišnice Murska Sobota najboljše rezultate glede na
izbrane kazalnike kakovosti dosegla naša porodnišnica.
Čestitamo!
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ZAHVAlE
ZAH VALA
Prav zares odšla si tja, v neznano …
A kako si mogla, ko smo mi še tu?
Nositi moramo vsak svojo rano – molče,
da ji ne zmotimo miru.
Na 4. adventno nedeljo je tiho in počasi odšla od nas draga žena, skrbna mama in oma.
TEREZIJA RAVNJAK iz Zreč. Radi bi se zahvalili čudoviti ekipi onkološko-hematološkega oddelka bolnišnice Celje, na čelu
z dr. Matejo Grat, ki je bila vsa leta njena svetla luč in njen angel varuh. Iskrena hvala tudi višji med. sestri Dragici in vsem
ostalim, saj se je med vami počutila precej domače. Prepričani smo, da je tudi zaradi vas vztrajala vsa ta leta in imela vas
je rada. Včasih mora človek doživeti kaj hudega, da začne malo bolj spoštovati. Od tega trenutka dalje še bolj spoštujemo
vaše delo in vsakega posameznika, ki opravlja tako humano delo. Naj vas še dalje čuvajo angeli …
Mož Tone, sinova Tomi in Dani z družinama

Zahvala
Bolnišnico Celje obiskujeva z možem že vrsto let (od l. 77). V petintridesetih letih zakona je bil gotovo 45-krat hospitaliziran.
Nekaj malega tudi jaz. V tednih, ko je bil v bolnišnici, nisem nikoli naletela na koga, ki bi bil neprijazen. Vedno ste nas vsepovsod sprejemali s prijaznimi besedami. Lani, 25. decembra 2010, sva bila ves dan pri vas. Kirurška ambulanta na božični
dan. Vsi so bili zelo prijazni. V operacijski sobi št. 20 pa sem doživela več kot samo prijaznost. Gospa sestra Anica Prislan
in vsi ostali – iz njih sije toplina, ki se je ne da opisati. Res ljudje, ki so vredni vse pohvale. Vam povem, da je bil božič kljub
bolezni zelo lep. Ko čutiš medčloveško ljubezen, ki jo izražajo vaši zaposleni zdravniki in sestre.
Zato bi želela vsakemu posebej izreči iskreno pohvalo.
Vsem želim mnogo zdravja, sreče in blagostanja, da nam boste še lahko pomagali, če bomo to potrebovali. Naj vas in vse
spremljata zdravje, ljubezen in zadovoljstvo. Mislim, da lahko sami preverite, kje vse sva z možem že iskala pomoč, jaz pa
potrdim, da smo bili vsepovsod lepo, prijazno sprejeti.
Vsem v bolnišnici Celje se iskreno zahvaljujeva za nesebično pomoč ter vas in vse zaposlene prisrčno pozdravljava Katica
in Ciril Centrih.
Zahvali se pridružujeta tudi sinova Matjaž in Metod Centrih.
Hvala vam

Zahvala
Iskrena hvala mag. Božidarju Krofliču, dr. med., spec. ortorinolaringologije, za uspešno opravljen operativni poseg ter negovalnemu osebju celotnega ORL oddelka za skrb, strokovnost, nego ter prijazen in človeški odnos, ki smo ga bili deležni v
času zdravljenja naše Žive.
Hvala vsem!
Andreja in Živa Burja

Pohvala!
Želimo izraziti pohvalo g. Željku Tesiču iz sprejemne kopalnice, ob sprejemu naše drage mame Cecilije Kožar, dne 14. 11.
2010 dopoldan, za izjemno human in čustven odnos do nje ob sprejemu. Svoje delo opravlja profesionalno, z velikim čutom
nežnosti do starejših ljudi. Gospod ima visoke moralne vrednote in želimo, da to njegovo obnašanje vodstvo pohvali.
Gospod Željko, nadaljujte s to prakso! Hvala!
Vnukinja Karmen in hčerka Anica Bregar iz Laškega
Celje, 12. 1. 2011
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Motnje hranjenja
M

otnje hranjenja so pomemben javnozdravstveni problem, oboleva od 2–12 % žensk med 15. in 35. letom
starosti (Turnbull, 1996). Vsako leto je odkritih 7 primerov
anoreksije nervoze (AN) in 14 primerov bulimije nervoze
(BN) na 100.000 prebivalcev. Motnje hranjenja so kronične,
ponavljajoče se duševne motnje ter pogosto povezane z
drugimi psihiatričnimi motnjami in resnimi telesnimi zapleti.

ETIOLOGIJA MOTENJ HRANJENJA
1. Družinski dejavniki tveganja
2. Socio-kulturni dejavniki tveganja
• vpliv medijev - ideal lepote (vitkost)
• spremenjena vloga ženske
3. Biološko-genetski dejavniki tveganja
• prekomerna TT ob rojstvu in v otroštvu
• specifične osebnostne poteze
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Motnja se pojavi na prehodu iz otroštva v puberteto. Anoreksija nervoza je motnja, za katero je značilno, da obolela
oseba ni sposobna vzdrževati niti minimalne ustrezne telesne teže. Posledica je izguba menstruacije (pri ženskih
bolnicah). Hkrati to osebo obvladuje neizmeren strah pred
pridobivanjem telesne teže in debelostjo ter stalni občutki
krivde in neustreznosti. Ima izkrivljeno podobo o svojem telesu in je prepričana, da je debela. Te osebe imajo za več
kot 15 % manjšo telesno težo od pričakovane (glede na njihovo višino) oziroma imajo indeks telesne mase (ITM) pod
17,5 (normalen ITM je od 20 do 25).

Anoreksična dekleta izgubijo menstruacijo. Temu strokovno
pravimo amenoreja. Zaradi hormonskih sprememb pride
tudi do povečane poraščenosti. Pojavijo se lahko motnje
srčnega ritma (bradikardija), otekline (edemi) in druge duševne težave (npr. kompulzivno vedenje). Anoreksijo lahko
spremlja tudi bruhanje.

SIMPTOMI IN ZNAKI ANOREKSIJE

KLASIFIKACIJA MOTENJ HRANJENJA

Anoreksična oseba je pretirano shujšana. Ima izkrivljeno
podobo o sebi. Kljub suhosti še vedno misli, da je debela, in neprestano hujša, odklanja hrano, pretirano telovadi.

ANOREXIA NERVOSA (AN) se pojavi na prehodu iz otroštva v adolescenco. Kaže se kot paničen strah pred debelostjo, moteno doživljanje lastnega telesa, telesna teža je vsaj
za 15 % pod ustrezno (ITM <17.5), deklice ponavadi lahko
izgubijo menstruacijo.
BULIMIA NERVOSA (BN) se kaže ob prehodu iz adolescence v odraslost. Bolnik ima strah pred debelostjo, ponavljajo se obdobja prenajedanja in občutek pomanjkljivega
nadzora nad lastnim hranjenjem. Po prenajedanju sledijo
neustrezni mehanizmi zmanjševanja TT (ITM: od 20 do 30).
KOMPULZIVNO PRENAJEDANJE (KP) se pojavlja v
zgodnjem in srednjem odraslem obdobju, pojavljajo se
obdobja prenajedanja, prav tako gre za pomanjkljiv nadzor
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nad lastnim hranjenjem. Po obdobju prenajedanja ne sledi
uporaba vedenjskih vzorcev za zniževanje TT, pogosta je
prekomerna TT (ITM>25).
NOVE OBLIKE MOTENJ HRANJENJA Ortoreksija nervoza – obsedenost z zdravo prehrano (EKO in BIO prehrano)
in Bigoreksija nervoza – obsedenost z atletskim videzom
(izoblikovanje mišične mase v fitnesu).
Ločimo dva podtipa anoreksije nervoze:
a) purgativni tip
Te osebe vzdržujejo nizko telesno težo s pomočjo bruhanja
(pogosto se tudi prenajedajo), jemanja odvajal in/ali diuretikov ter s pretirano telesno dejavnostjo (75 % oseb z anoreksično motnjo).
b) restriktivni tip anoreksije nervoze
Te osebe vzdržujejo nizko telesno težo z odklanjanjem
vseh vrst hrane ali pa le ogljikovih hidratov in tiste hrane,
za katero menijo, da je visoko kalorična. Obenem pogosto
pretiravajo s telesno aktivnostjo (25 % oseb z anoreksično
motnjo).

ZDRAVLJENJE ANOREKSIJE
Anoreksija je izredno nevarna bolezen, ki zahteva psihiatrično zdravljenje. Približno vsaka deseta anoreksična oseba umre, zato je zdravljenje anoreksije nujno. Zdravljenje
poteka s psihoterapijo in zdravili, zato je zelo pomemben
lasten motivacijski trening, lastna motivacija, občasno je
potrebno internistično zdravljenje.
Najustreznejše je zdravljenje, ki ne odpravlja le simptoma
motnje, temveč ugotavlja in razrešuje vzroke nastanka, ki
pa najpogosteje izvirajo iz otroštva. Do popolne ozdravitve
so sposobni priti le tisti, ki imajo psihiatrično pomoč, močno
voljo in lastno motivacijo ter podporo družine.
Viri
Povzeto po predavanju Karin Sernec
Fotografije: internet
Romana Stropnik, dipl. m. s.
Področje zdravstvene nege

Stopnje oziroma ravni
izobrazbe
K

er je v bolnišnici vedno več diplomantov bolonjskih študijskih programov in pri tem prihaja do napačnih
interpretacij pri doseženih stopnjah oz.
ravneh izobrazbe, na kratko povzemamo ravni izobrazbe po starih študijskih
programih in novih bolonjskih programih.
Visoko šolstvo v Republiki Sloveniji

ureja Zakon o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo), ki ga sestavljajo Zakon
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
67/93) ter vse spremembe in dopolnitve Zakona o visokem šolstvu, objavljene v Uradnih listih RS, št. 99/99, 64/01,
100/03, 63/04 in 94/06. Predvsem
Zakona o spremembah in dopolnitvah

Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004
in 2006 (Uradni list RS, št. 63/04 in
94/06) sta pravna okvira za vpeljavo
tristopenjskega visokošolskega sistema, skladnega z Bolonjsko deklaracijo.
Visokošolski študij je sestavljen iz treh
stopenj, zato se mu tudi reče tristopenjski študij. Nekdanji dodiplomski
študij je preoblikovan v prvo diplomsko

Tabela 1: Prikaz ravni izobrazbe po starih študijskih programih in novih bolonjskih programih
RAVNI IZOBRAZBE PO DOSEDANJIH PROGRAMIH RAVEN

RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH BOLONJSKIH PROGRAMIH

višješolski programi (do 1994)
višješolski strokovni programi
specializacija po višješolskih programih
visokošolski strokovni programi

visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja
univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja

specializacija po visokošolskih strokovnih programih
univerzitetni programi
specializacija po univerzitetnih programih
magisteriji znanosti (PRED imenom)
doktorati znanosti (PRED imenom)

6/1
6/2
7

magisteriji stroke (ZA imenom; 2. bolonjska stopnja)

8/1
8/2

doktorati znanosti (PRED imenom; 3. bolonjska stopnja)

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2009

33

Splošna bolnišnica Celje
stopnjo, druga stopnja je nadomestila
stari magistrski študij, tretja stopnja pa
predstavlja doktorski študij. Največ polemik glede bolonjske reforme in vsega
povezanega z njo se je in se še sproža
ob vprašanju o izenačitvi ravni izobrazbe po starih študijskih programih in
novih bolonjskih študijskih programih.
Stari študijski programi se postopoma
opuščajo, zadnji razpis za vpis je bil
mogoč za študijsko leto 2008/2009,
končati pa jih je treba najpozneje do izteka študijskega leta 2015/16. V tabeli
prikazujemo razmerja med vrstami študijskih programov pred prenovo in po
njej, ki so določena z zakonom in Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega
sistema izobraževanja in usposabljanja
(Uradni list RS, št. 46/06).
Iz tabele je razvidno, da se ravni izobrazbe po bolonjskem programu delijo
še v podravni. Šesta stopnja izobrazbe je razdeljena na podravni 6/1 in
6/2, osma pa na podravni 8/1 in 8/2. V
podraven 6/1 se uvrščajo nekdanji višješolski programi, medtem ko se nekdanji visokošolski strokovni programi
uvrščajo na podraven 6/2. Ta podraven
stopnje izobrazbe pa pripada tudi prvi
bolonjski stopnji, tako visokošolskemu
kot univerzitetnemu programu. Na ra-

ven 7 uvrščamo poleg starih univerzitetnih programov in specializacij po
visokošolskih programih tudi drugo bolonjsko stopnjo. Nov bolonjski program
nima stopnje 8/1, kamor se uvrščajo
magisteriji znanosti in specializacije po
univerzitetnih programih, ima pa 8/2, ki
se enači z doktoratom znanosti in predstavlja tretjo bolonjsko stopnjo.

Pojasnilo glede dodatka za
akademski naziv

da izobrazba, pridobljena s specializacijo, magisterijem ali doktoratom, v veljavnem aktu o sistemizaciji ni opredeljena kot pogoj za zasedbo delovnega
mesta (37. člen KPJS). Specializacija,
magisterij ali doktorat mora biti pridobljen na poklicnem področju, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno
razmerje, kar pomeni, da mu je v neposredno pomoč pri opravljanju del in
nalog na njegovem delovnem mestu ali
iz druge smeri strokovne izobrazbe, ki
je po presoji delodajalca povezana z
vsebino dela, ki ga opravlja javni uslužbenec. Kolektivna pogodba za javni
sektor pa tudi določa, da se dodatki za
specializacijo, znanstveni magisterij in
doktorat med seboj izključujejo, in če
ima javni uslužbenec več naslovov različnih stopenj, mu pripada le dodatek, ki
je zanj najugodnejši. Prav tako dodatek
za specializacijo, znanstveni magisterij
ali doktorat ne pripada javnim uslužbencem v primeru, da ima javni uslužbenec še enega ali več naslovov iste
stopnje, kot je zahtevano v aktu o sistemizaciji za zasedbo delovnega mesta
(Uradni list RS, št. 16/09).

Pri tem je treba pojasniti dodatek za
akademski naziv, ki pripada javnim
uslužbencem. Po 37. členu Kolektivne
pogodbe za javni sektor (KPJS – Uradni list RS, št. 57/08) dodatek za akademski naziv pripada javnim uslužbencem, ki imajo opravljeno specializacijo
po končanem univerzitetnem izobraževanju, po opravljenem znanstvenem
magisteriju in po opravljenem doktoratu. Dodatek pa ne pripada javnim
uslužbencem z opravljenim strokovnim
magisterijem (druga stopnja bolonjskega izobraževanja) in zaposlenim z
opravljeno specializacijo po visokošolskem izobraževanju. Dodatek pripada Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
Referat za izobraževanje
javnim uslužbencem samo v primeru,

Pravni kotiček
K

onec prejšnjega leta je
Državni zbor RS sprejel
Zakon o interventnih ukrepih
(Ur. l. RS, št. 94/10), s katerim se omejujejo prejemki
in plače javnih uslužbencev.
Navedeni ukrepi se izvajajo
tudi za zaposlene v zdravstvu in eden izmed njih je
tudi napredovanje v višji
plačni razred.
V letošnjem letu se vsi javni uslužbenci ocenjujejo v
skladu z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v
plačne razrede, vendar pa
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javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje
v letu 2011, v tem letu ne
napredu¬jejo v višji plačni
razred, ne glede na 16. in
17. člen Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju in
na njegovi podlagi sprejetih
predpisov ter ne glede na
določbe drugih predpisov in
splošnih aktov. Po Zakonu
o interventnih ukrepih bodo
ti javni uslužbenci napredovali v letu 2012. Zakon
namreč določa, da se leta
2012 uredijo napredovanja v
višji plačni razred, v naziv ali

višji naziv ob ureditvi višine
uskladitve vrednosti plačnih
razredov za leto 2012, skladno s 5. členom ZSPJS, ki v
šestem odstavku določa, da
se pogajanja pričnejo najkasneje do 1. maja in se praviloma zaključijo 30 dni pred
rokom za predložitev proračuna v Državni zbor. Glede
na nenapredovanje javnih
uslužbencev, ki izpolnjujejo
pogoje za napredovanje v
letu 2011, se leto 2011 ne
šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji
plačni razred. Navedeno

pomeni, da prihodnje leto
javnih uslužbencev ne bomo
ocenjevali, oziroma tudi če
jih bomo, se ocena za leto
2011 ne bo štela v napredovalno obdobje.
Interventni zakon pa omejuje tudi druga izplačila. Tako
javni uslužbenci tudi v letošnjem in prihodnjem letu ne
bomo dobili dela plače za
redno delovno uspešnost,
regres za letni dopust za leto
2011 pa bo izplačan v višini
692,00 € (gre torej za ohranitev višine regresa na ravni
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iz leta 2010). Vsi javni uslužbenci pa bomo do konca
meseca marca prejeli sklep
o letnem dopustu. Če boste
menili, da vam letni dopust ni
bil pravilno odmerjen, oz. da
vam je bila v zvezi z odmero

dopusta kršena pravica iz
delovnega razmerja, imate v
skladu z 204. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur.
l. RS, št. 42/02 in 103/07, v
nadaljevanju ZDR) od delodajalca pravico pisno zahte-

vati, da kršitev odpravi. Če zahtevate sodno varstvo
delodajalec v osmih dneh po pred pristojnim delovnim sovročitvi pisne zahteve kršitve diščem.
ne odpravi, lahko v 30 dneh
od poteka roka za izpolnitev Andrejka Presker Hudernik,
obveznosti oz. za odpravo
univ. dipl. prav.
kršitve s strani delodajalca
Pravna služba

Jezikovni kotiček
Problemi s števili
V besedilih nam zelo pogosto dela težave zapis števil, še
posebej, če jim sledi znak za določeno enoto. Ta znak je
lahko bodisi okrajšava za mersko enoto, matematični simbol
za odstotke, okrajšava za denarno enoto in podobno.
Najpomembnejše pravilo pri tem zapisu je, da med številom
in takim znakom naredimo presledek.
Poglejmo nekaj primerov:
NAROBE

PRAV

25%
50km/h
15°C
300m
100€
10s

25 %
50 km/h
15 °C
300 m
100 €
10 s

Veliko problemov nam dela tudi številčni zapis razpona »od
x do y«. Kadar pri zapisu razpona namesto predlogov od in
do uporabimo število, mora biti to stični pomišljaj, se pravi
dolga črtica, ki jo zapišemo brez presledkov na eni in drugi
strani.
NAROBE

PRAV

str. 25-30
25-30%
V obdobju 2000-2005
od 10.00-15.00 ure
od 1. – 31. januarja

Str. 25–30
25–30%
V obdobju 2000–2005
od 10.00–15.00 ure
od 1.–31. januarja

Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Organizacija sestanka
N

ajpogostejši poslovni dogodki so
sestanki, seje, konference, srečanja, seminarji in delavnice. Pri tem
se lahko zberejo samo delavci znotraj
organizacije, lahko pa tudi zunanji obiskovalci.
Če se sestane skupina poslovnežev, ki
o nečem razpravlja ali sklepa, rečemo
temu poslovni sestanek. Ta skupina
ima nek skupni interes in bi rada dosegla nek skupni cilj (npr. vsi zaposleni na
Dermatološkem oddelku se sestanejo,
da bi ugotovili, kako povečati število
ambulantnih pregledov glede na osebje in sredstva, ki so na razpolago).

med udeleženci, urejevalni pa iskanju
novih zamisli, urejanju zadev. Sama se
udeležujem informativnih sestankov,
na katerih nas predstojnica seznanja
z novimi postopki, s potekom načrtov,
projektov za naslednje leto, s poročili
o delovanju naše ambulante in oddelka…

Poslovna srečanja so draga metoda
komuniciranja, saj je treba upoštevati
stroške dela, organizacijske stroške
pred sestankom, med njim in po njem,
stroške najema ali nakupa prostora in
opreme, stroške bivanja in potne stroške, zato moramo sestanke kar se da
Obstajata dve osnovni vrsti sestankov: skrajšati in čim bolj uporabiti lastne
informativni in urejevalni. Informativni prostore, ki jih moramo vnaprej rezerso namenjeni posredovanju informacij virati in poskrbeti, da se vanje namesti

potrebna oprema (npr. projektor, računalnik, zvočniki, tabla …). Prostor, v
katerem bo potekal sestanek, naj bo
opremljen z lahkimi mizicami in stoli, ki
jih lahko postavimo v različne oblike: v
gledališkem slogu, v obliki sejne sobe,
učilnice, v obliki črke U ali črke L.
Ugotovila sem, da so za strokovno izvedbo sestanka potrebne dobra priprava in učinkovita organizacija ter udeležba. Ker ima na sestanku vsak možnost
spregovoriti, pride do izmenjave mnenj,
zato je potrebna strpnost vodje sestanka in udeležencev. Rešitve nastalega
problema ne najdemo vedno takoj,
pogosto je treba sestanek ponoviti.
Po sestanku poskrbimo za zapisnik,
ki vsebuje sklepe z roki, ki so določe-
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ni vršilcem sklepov. Dva do tri dni po
menitosti (če bo sestanek potekal - čim hitreje po sestanku je treba posestanku pošljemo udeležencem čim
več dni),
skrbeti za zapisnik, ki mora vsebovabolj strnjeno obliko zapisnika oz. ga - kdo bo vse to plačal,
ti pomembnejše izjave udeležencev,
obesimo na oglasno desko, kjer je na - koliko je razpoložljivih sredstev za
ki sodijo v dnevni red in sklepe; paziti
ogled vsem.
sestanek.
je treba na roke, ki so določeni izvršilcem sklepov,
Naj naštejem nekaj pomembnih vpra- 3. Sestavni deli zapisnika so:
- dva do tri dni po sestanku je treba
šanj in predlogov, ki nam bodo v pomoč - oznaka sestanka, čas in kraj,
poslati udeležencem čim bolj strnjepri izvedbi sestanka:
- prisotni in odsotni,
no obliko zapisnika.
1. Kdaj sklicati sestanek?
- dnevni red,
Poslovni sestanek skličemo, ko bi radi - kratek povzetek razprave in sklepi Organiziranje večjih poslovnih dorazrešili neko pomembno zadevo, kas poimensko navedbo oseb, ki jih godkov
tere rešitev je vezana na skupino ljudi
bodo izpolnile,
Poslovna sekretarka vsaj nekajkrat lein ne na posameznika. Sestanek mora - na koncu podpis zapisnikarja in ose- tno organizira večje srečanje, kongres
upravičiti porabljen čas in stroške.
be, ki je vodila sestanek.
(domač ali mednarodni), konferenco in
seminar, ki se ga udeleži večje število
2. Kaj zajemajo priprave na sesta- 4. Potek učinkovito organiziranega ljudi, poleg domačih lahko tudi iz tujine,
nek?
sestanka:
zato mora pritegniti k delu še več ljudi
Pred organiziranjem sestanka se mora - sestanek se začne ob dogovorjenem in poskrbeti še za dodatne storitve:
poslovna sekretarka natančno pozaničasu,
- udeležence je treba obvestiti, kako
mati o naslednjem:
- dnevni red je točno določen, točka
se pride do kraja srečanja (zemljevid
- kdaj in koliko časa naj bi potekal
razno kar se da skrčena,
s telefonsko številko organizatorja in
(čas pričetka in predvidena ura za- - vnaprej je določen čas, ki bo poraoznako, kje naj parkirajo),
ključka),
bljen za vsako točko dnevnega reda - če so povabljeni tujci, ki bodo osta- koliko bo povabljenih, od kje bodo
(sestanek tik pred kosilom ali na
li nekaj dni, jim mora priskrbeti na(imena, priimki in funkcije udeleženkoncu dneva),
mestitev; p. p. organizirati izlete,
cev; če prihajajo iz drugih krajev, - na sestanek so vabljeni le odgovorni
poslovna kosila, ogled muzeja ali
poskrbi za njihovo namestitev),
in nujno potrebni ljudje (npr. če so
koncerta (z vodičem ali tolmačem),
- obvesti telefonista in vratarja, ki
neposredno odgovorni in imajo vpliv - na razpolago morajo biti računalniki,
dobi seznam udeležencev,
pri obravnavani zadevi; imajo inforda lahko udeleženci komunicirajo s
- v kakšnem prostoru bo potekal semacije in jih težko dobimo drugje;
svojo organizacijo,
stanek (glede na število udeleženimajo pristojnosti, da prevzamejo ob- - pri mednarodnih srečanjih je treba
cev, dnevni red in način dela); proveznosti za razrešitev ali izvrševanje
poskrbeti za ustrezno identifikacijo
stor je treba prej očistiti in prezračiti,
predloga skupine),
udeležencev (priponka),
- vedeti mora, če je udeležencem - udeležencev med sestankom ni do- - na koncu srečanja izdati publikacijo
poleg vabil treba poslati še drugo
voljeno motiti,
z referati, predstavljenimi na konfegradivo (vabila pošlje 5–7 dni pred - nujna sporočila se dostavijo pisno
renci,
sestankom, če udeleženec ne statajnici v dogovoru s telefonistom,
- poskrbeti za razdelitev promocijskenuje v kraju sestanka; udeleženci - če se poslovni sekretarki zdi, da razga materiala.
morajo potrditi svojo udeležbo oz.
prava izstopa iz okvirov dnevnega
poslati svojega namestnika),
reda, diskretno opozori vodjo seDraženka Dolenec,
- kdo bo vodil sestanek,
stanka,
poslovna sekretarka
- kakšna tehnična oprema je potrebDermatovenerološki oddelek
na (npr. diaprojektor); pred pričetkom mora delovanje preveriti za to Misli
pristojna oseba ali poslovna sekretarka,
»Kdor ne misli na druge, bo nekega dne spoznal, da tudi drugi ne mislijo nanj.«
- ali bo treba naročiti hrano in pijaKitajski pregovor
čo (pijača: kava, sokovi, mineralna
voda; če je za udeležence predvi- »Kadar se pojavi veselje, mu moramo odpreti vrata in okna, ker nikoli ne pride
deno poslovno kosilo, ga rezervira ob nepravem času.« 				
Arthur Schopenhauer
glede na pričakovani čas trajanja
sestanka ter poskrbi za prevoz do »Kakor za komedijo tudi za življenje ni pomembno, ali je dolgo, ampak ali je
restavracije),
dobro odigrano.« 						
Seneka
- morda pripravi ogled kakšne zna-
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DROBTINICE

Tokrat je novo leto
začel Jaka
V

naši porodnišnici je bilo leto 2010
uspešno leto. Imeli smo 2.166 porodov, kar je 56 več kot leto prej, na
svet pa je prijokalo 2.200 novorojenčkov. Modre pentljice s svojim imenom
je na posteljico dobilo 1.114 dečkov,
rožnate pa 1.086 deklic. Svoje starše
so 34-krat razveselili dvojčki. Dvojčici,
Minea in Mia, sta tudi zaključili statistiko lanskega leta. Kmalu po polnoči je
nov letnik dojenčkov odprl Jaka, zvečer
istega dne pa se mu je pridružila tudi
prva letošnja deklica, ki so jo poimeno-

vali Evita.
Dežurno ekipo, ki je na prehodu iz
lanskega v letošnje leto poskrbela, da
je bilo vse lepo in prav, so sestavljali
zdravnika Filip Simoniti in Ratko Delić, babici Angelca Cimperman Petaci
in Adrijana Marguč, bolniška strežnica
Milica Melanšek, instrumentarka Metka
Grobelšek in nadzorna medicinska sestra Ana Justin.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi Letošnji prvi novorojenček z mamico

Še eno (lojalno) leto je za nami
K

aj je lojalnost: širok pojem, za vsakega drugačen.
Zadnje čase ljudje nočejo slišati o lojalnosti ali niti ne
vedo, da je lojalnost eno temeljnih pravil življenja. Beseda lojalnost je francoskega izvora, pomeni pa vdanost ali
zvestobo določeni državi, ureditvi, ustanovi, organizaciji,
prijatelju ali ideji.
December je edini mesec v letu, ko smo člani sindikatov
zelo lojalni. Kako ne bi, saj nas v tem mesecu doletita obdarovanje otrok in članov. Zgoditi se mora, ker to članom
pripada in zato so sindikati !?
Tudi Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je otrokom članov priskrbel predstavo o Pepelki, z odlično izvedbo dijakov Srednje zdravstvene šole in obiskom dedka Mraza z darili, člani pa so dobili vrednostni bon.
Kakšna je bila predstava, je razvidno iz fotografij, čustva so
se po veselem decembru umirila do naslednjega decembra,
ko se bo lojalnost zopet čudežno pojavila.
Branka Šket, dipl. m. s.
Oddelek za žilno kirurgijo
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Donacije v letu 2010
V

letu 2009 smo v Splošni bolnišnici Celje prejeli donacije
osnovnih sredstev oz. sredstev za njihov nakup v višini
94.200 Eur. Poleg tega pa je bolnišnica zbirala donacijska
sredstva tudi za pokrivanje stroškov robotskih operacij.
Kot večina novih in zahtevnejših tehnologij, tudi uvedba
robotske kirurgije za bolnišnico ne pomeni le stroškov nakupa aparata in šolanja izvajalcev, ampak tudi višje stroške vsakega posameznega operativnega posega. Ti so za
2.600 Eur višji od sedanjih stroškov oz. cene, ki nam jo za
obravnavo takšnega bolnika priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zaradi resnično velike razlike v
kakovosti kirurškega zdravljenja bolnikov z rakom prostate
smo se kljub temu odločili, da bomo te operacije za vse, ki
so primerni kandidati, opravljali brez doplačila. V donatorski
akciji, v kateri smo se s svojo prošnjo obrnili na večja slovenska podjetja in pri tem naleteli na široko razumevanje
širše družbene skupnosti, smo v letu 2010 zbrali 85.800
Eur, do zdaj pa 91.800 Eur. Zahvaljujemo se vsem, ki so
nam priskočili na pomoč, javno pa objavljamo imena tistih
donatorjev, ki so se z objavo strinjali.
Podjetje
Kemofarmacija d.d.
Pivovarna Laško d.d.
LEK d.d.
Banka Celje d.d.
Pošta Slovenije d.o.o.
Elektro Turnšek d.o.o.
Zavarovalnica Maribor d.d.
SALUS, Ljubljana, d.d.
LANCom d.o.o.
Energetika Celje d.o.o.
OPLAST, Ofentavšek Tone s. p.
Auremiana d.o.o.
Supra-stan d.o.o.
Roche d.o.o.
Loterija Slovenije

Nakazilo
15.000
10.000
10.000
7.000
6.500
5.000
5.000
4.000
1.000
brez objave zneska
brez objave zneska
brez objave zneska
brez objave zneska
brez objave zneska
brez objave zneska

Z zbiranjem donacij za kritje stroškov robotskih operacij
bomo nadaljevali tudi letos, saj zaenkrat lahko le tako krijemo razliko v ceni. Postopki za priznanje višje cene za robotsko kirurgijo na Zdravstvenem svetu namreč še potekajo.
V začetku letošnjega leta sta nas s svojimi donacijami razveselila še dva donatorja.
Že drugič zapovrstjo sta nas s čekom in zbranimi donacijskimi sredstvi razveselila podjetje Tuš in Radio Fantasy.
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Ob predaji donacije Pošte Slovenije za kritje stroškov robotskih
operacij

Anja Marjetič iz Tuša ter Janko in Diana z Radia Fantasy so spet
razveselili predstojnika in glavno medicinsko sestro otroškega
oddelka

Konec lanskega leta sta organizirala Fantasy Xmas party in
Fantasy Halloween party, zbrano vstopnino, 5.000 Eur, pa
ponovno namenila našemu otroškemu oddelku. Podarjena
sredstva bo oddelek namenil nakupu aparata za polisomnografijo, ki ga potrebujejo za diagnostiko motenj dihanja
v spanju in za dolgotrajno snemanje EEG zapisa pri otrocih,
za katere domnevajo, da imajo epileptične napade.
Anja Marjetič, vodja odnosov z javnostmi v Tušu, je ob predaji donacije pojasnila njihovo odločitev z naslednjimi besedami: »Tuš je celjsko podjetje, zato smo se že drugo leto
odločili, da pripravimo dobrodelno akcijo, namenjeno prav
najmlajšim v širši celjski regiji, ki zaradi bolezni potrebujejo
našo pomoč.«
Skrb za lokalno okolje so še enkrat več pokazali tudi na
Radiu Fantasy. Janko in Diana, voditelja Zajtrka prvakov na
Radiu Fantasy sta ob predaji čeka povedala: »Ustvarjanje
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pozitivne energije in dobre volje je moto našega radia. Če
lahko poleg tega delujemo tudi v dobro naših poslušalcev,
pa je razlogov za dobro voljo še več.«
Konec lanskega leta sta v dobrodelni akciji Pomagajmo novorojenčkom združila moči tudi Duracell in Mercator. Rezultat akcije je donacija prepotrebne opreme naši porodnišnici
v vrednosti 10.000 Eur. Celjskim novorojenčkom so podarili
dve ogrevani posteljici, namenjeni otrokom, ki se rodijo prezgodaj ali s premajhno telesno težo, in v prvih dneh življenja potrebujejo dodatno toploto, pulzni oksimeter, prilagojen
značilnostim novorojenčka, ki je namenjen spremljanju nasičenosti krvi s kisikom, ter lučko za fototerapijo (zdravljenje
s svetlobo), ki se uporablja pri zdravljenju novorojenčkov z
zlatenico.
»V podjetju se zavedamo svoje družbene odgovornosti in
zato že več let v sodelovanju z raznimi organizacijami izvajamo različne družbeno koristne projekte in aktivnosti,
vse v skladu z našim globalnim programom Live, learn and
thrive - Živi, uči se in se razvijaj. Podjetje Procter&Gamble
stalno sodeluje z nevladnimi in dobrodelnimi organizacijami ter mnogimi bolnišnicami in zdravstvenimi strokovnjaki
– vse z željo pomagati pri razvoju otrok po celem svetu,«
je ob predaji donacije povedal Matej Podobnik, vodja odnosov z javnostmi pri Procter&Gamble, d.o.o. Saša Grm,

Direktor bolnišnice in predstojnik Ginekološko-porodniškega
oddelka sta pozdravila akcijo in z veseljem prevzela donirano
opremo

v. d. izvršne direktorice pri UBS Tehnika, Mercator, d. d.,
pa je dodala: »Današnjo donacijo razumemo kot prispevek
okolju, v katerega smo vključeni in se zavedamo pomena
kakovostnega življenja v njem. Zdravje je naše največje
bogastvo, in če lahko pomagamo k boljši opremljenosti porodnišnice, pomagamo k zadovoljstvu in sreči najmlajših in
njihovih staršev. Prepričani smo, da smo opremo donirali
pravi porodnišnici, in da jo bo osebje dobro uporabljalo.«
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

P U S T
Kot se za pustni torek spodobi, so resne obraze tudi v bolnišnici zamenjale manjše in večje šeme. Zime jim ni bilo več
treba preganjati, zato pa so marsikomu polepšale trenutek ali dva in izvabile nasmeh na obraz.

Tako je, ko pust zavzame bolnišnico

Veliki čarovnik ni bil dolgo brez pomočnikov
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Kot da na blagajni pričakuješ kaj drugega…

Razigrani PUST je z dobro voljo in sladkimi krofi popestril
vzdušje tudi na Infekcijskem oddelku. Med malimi in velikimi bolniki so se muzale miške, Pike nogavičke, lepa japonska deklica in tudi hudiček, ki pa je svoje verige na srečo
pozabil doma. Obljubili so, da prihodnje leto spet preidejo,
a v drugi preobleki. Se že veselimo!

Napoji, ki so jih delile, so bili za mir, veselje, ljubezen, srečo,…
najhitreje so pošli tisti za seks.

Z nama ni šale!
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Na travmatološkem oddelku so poleg zajčic na pustni torek za paciente skrbele zlato-, srebrno- in druge dolgolaske.

Čeprav v bolnišnici, so na svoj račun prišli tudi otroci. Takole je bilo na otroškem oddelku.

Ne morem se odločiti …

Tralala, hopsasa, pustne smo šeme

Pustno razpoložene so bile tudi medicinske sestre

»Od časa do časa se nasmejmo sami sebi. Dobro dene!«
pa so pod svoj pustni portret zapisali na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo.
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Velika noč in bio pobarvani pirhi
V

elika noč je najpomembnejši krščanski praznik, saj kristjani
ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Praznik
ima korenine v starih poganskih navadah, ko so praznovali
prihod pomladi, začetek novega cikla in življenja. Iz njih izhaja
tudi izmenjevanje velikonočnih jajc oziroma pirhov. Jajca predstavljajo ljubezen in prijateljstvo, pa tudi celotno stvarstvo kot
kozmično jajce.

Čeprav je na trgu veliko izdelkov za pripravo pirhov, vam v
nadaljevanju ponujamo nekaj »bio« receptov za njihovo obarvanje.
Rožnati/lila/roza pirhi:
• Z vložene rdeče pese odlijemo tekočino, jo nekoliko razredčimo in v njej kuhamo ter ohladimo jajca.
• Pol kilograma zamrznjenih malin odmrznemo, prilijemo
malo vode, zmiksamo, precedimo, dodamo malo kisa in v
tej tekočini kuhamo jajca.
• Jajca skuhamo v šipkovem čaju ali pa trdo kuhano jajce
namočimo v sok vložene rdeče pese, borovničev, brusnični
ali ribezov sok. Jajca lahko skuhamo v zavrelici od kuhanja
rdeče pese (500 g pese na liter vode) ali v zavrelici iz zamrznjenih malin (250 gramov na liter vode).
Rdeči pirhi:
• Teran
• Jajca kuhamo v šipkovem soku ali v zavrelici iz suhih lupin
rdeče čebule, vode in rdečega kisa.

Vir: Internet

Skoraj črni pirhi:
• Jajca kuhamo v gostem ruskem čaju ali v pravem čaju.

Oranžni/pomarančni pirhi:
• V vroči vodi raztopimo nekaj žlic mlete rdeče paprike in v
tej tekočini kuhamo jajca.
Rumeni pirhi:
• V vodi najprej skuhamo skodelico ognjičevih cvetov z malo
kisa in soli, nato precedimo in v zavrelici skuhamo jajca.
• V vodi skuhamo olupke 6 jabolk sorte zlati delišes, 3 žlice
mlete kurkume, žličko žafrana v prahu, 2 žlici kamilic ali 4
pesti suhih bezgovih cvetov.
Zeleni pirhi:
• V vodi pol ure kuhamo špinačo, zeleni čaj, koprive, preslico, kislico in regrat (na 2 litra vode naj bo kar pol kilograma
zelišč, žlica zelenega čaja in deciliter kisa). Nato s paličnim mešalnikom vse skupaj zmiksamo, precedimo skozi
gazo in v tej tekočini štirideset minut kuhamo jajca. Nato
jih kar v tej vodi tudi ohladimo.
• Jajca skuhamo v zavrelici iz špinače ali kislice, lahko pa tudi
v zmiksani mešanici vode in mladih listov kopriv, praproti,
bršljana, bezga ipd. (250 gramov listov na liter vode). Nežne
zelene odtenke dosežemo s kuhanjem jajc v zelenem čaju.
Rjavi pirhi:
• Jajca skuhamo skupaj s suhimi lupinami rjave čebule.
• Vroče trdo kuhano jajce namočimo v skodelici instant kave
z dodatkom kisa ali limoninega soka (1 žlička na 2 dl kave).
• Jajca kuhamo v precejeni instant kavi ali turški kavi; odtenke barve reguliramo s količino kave.
Vijolični pirhi:
• Jajca skuhamo v zavrelici iz rdečega zelja.
• Jajca skuhamo skupaj s suhimi lupinami rdeče oziroma
vijoličaste čebule.
• Jajca skuhamo v zavrelici iz enakega razmerja vode in
soka iz črnega ribeza.
Sivi pirhi:
Jajca skuhamo v zavrelici iz 2 pesti zdrobljene hrastove skorje
in litra vode.

NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo,
v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 15. aprila 2011.
Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 29. nagradne križanke v decembrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 228 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: STALNI SRČNI SPODBUJEVALNIKI. Izžrebani
nagrajenec je gospa Barbara Klančnik z Ginekološko-porodniškega oddelka.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.
Uredniški odbor
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30. Nagradna križanka
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