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Uvodnik

Kar nenadoma smo se znašli v
predvolilnem času, ko bo družba »resetirala« samo sebe. Če
smo bili do pred kratkim skoraj
naveličani negativnih informacij
o družbenih dogajanjih, se pojavlja vedno več ohrabrujočih misli
in novih vizij naše prihodnosti.
Kljub temu, da gre v nekaterih
primerih zgolj za iluzije, pa je dobro to, da prihajajo na dan nove
ideje in se iščejo nove rešitve.
Ameriški filozof Emerson se je že pred 100 leti vprašal: »Ali se je že kdaj
zgodilo, da časi niso bili težki in da je bilo dovolj denarja?« Odgovor poznamo vsi. Nikoli časa, ki ga živimo, ne prepoznamo kot idealnega. Zmeraj želimo in pričakujemo več. Nenazadnje je to tudi gibalo razvoja. Kajti v
vsakem času lahko najdemo priložnosti, če smo jih le pripravljeni poiskati.
Tako, kot je tudi v času recesije priložnosti našla in izkoristila kopica podjetij
v Sloveniji, ki so osvojila svetovne trge. Ti ne poznajo krize. Med njimi je
tudi dobitnik Savinjsko-Zasavske gazele 2011, KLS iz Ljubnega ob Savinji,
ki je med drugim doniral za razvoj robotske kirurgije v naši bolnišnici. Njihov
argument za podporo je bil preprost, zavedanje družbene odgovornosti in
prepričanje, da nas le dvig kakovosti postavlja nad raven povprečja.
Takšni vzori in spodbude nam pomagajo tudi pri kreiranju vizije naše bolnišnice. V začetku oktobra sva jo z dr. Vindišarjem vsak v svojem programu
predstavila Svetu zavoda Splošne bolnišnice Celje, ko je izbiral poslovno
in strokovno vodstvo za naslednja štiri leta. V celoti je najina predloga
koncepta razvoja bolnišnice sprejel. Temeljita na razvoju kakovosti in rasti
bolnišnice, z visokim zavedanjem osebne in kolektivne odgovornosti vseh
zaposlenih do institucije in do prebivalcev, ki so nam zaupani v zdravstveno
oskrbo. Najina zaveza in naša skupna naloga je, da v danih pogojih razpoložljivih virov povečujemo obseg dela in kakovost storitev na višino, ki bo
zadovoljila naraščajoče potrebe, in ki jo bo zmogla zdravstvena blagajna.
Zavedam se, da naloga ni lahka, in da ne bo nikoli končana. Pri tem bomo
morali, med vsa znana orodja za povečevanje učinkovitosti poslovanja, v
večji meri vključiti tudi primarne moralne vrednote in norme, ki ohranjajo dostojanstvo posameznika, gradijo dobro ime bolnišnice in so v ponos državi.
Bolnišnica namreč postopoma izgublja lokalni status in vedno bolj postaja
del evropskega prostora. In mi z njo.
Direktor
mag. Marjan Ferjanc
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TO JE SBC

Novo-staro vodstvo bolnišnice
Svet zavoda je imenoval direktorja in strokov- predstavili svoje programe, so člani sveta z glasovanjem
izbrali direktorja in strokovnega direktorja. Z osmimi glasovi
nega direktorja Splošne bolnišnice Celje

Č

lani Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje so 11. oktobra 2011 na 15. seji obravnavali vloge na razpisa
za prosti delovni mesti direktorja in strokovnega direktorja
bolnišnice. Na podlagi objave razpisov v časopisu Delo in
v Uradnem listu RS so za prosto delovno mesto direktorja
prispele štiri vloge, za prosto delovno mesto strokovnega
direktorja pa ena vloga. Potem, ko so vsi kandidati na seji

od devetih prisotnih članov je svet za direktorja bolnišnice
imenoval sedanjega vršilca dolžnosti direktorja, mag. Marjana Ferjanca, univ. dipl. ekon., soglasno pa je za strokovnega direktorja podprl asist. Franca Vindišarja, dr. med,
dosedanjega predstojnika Oddelka za skupne potrebe kirurgije.
Njuna programa vam predstavljamo v nadaljevanju.

Mag. Marjan Ferjanc,

univ. dipl. ekon., direktor bolnišnice
Mag. Marjan Ferjanc je v Splošni bolnišnici Celje zaposlen od leta 1993. Prva leta je opravljal dela računovodje,
od leta 1996 dalje pa dela pomočnika direktorja za področje financ, ki je vključevalo koordinacijo računovodske,
nabavne, fakturne, finančne ter plansko analitske službe. V tem obdobju je opravil tudi podiplomski magistrski
študij s področja »Poslovodenje in organiziranje – MBA« na smeri finančni menedžment. Leta 2007 je uspešno
kandidiral za prosto delovno mesto direktorja naše bolnišnice, od maja letos pa je to funkcijo opravljal kot vršilec
dolžnosti.
blike Slovenije.
Vizija, oz. slika bolnišnice v prihodnosti, je naslednja:

Vizija in strategija razvoja
SBC za obdobje 2011–2015

- doseči odličnost v izvajanju zdravstvenih storitev, merjeno z nacionalnimi kazalci kakovosti in mednarodno
akreditacijo,
- doseči visok nivo organizacijske kulture in profesionalizem s ciljem zadovoljnih pacientov in zaposlenih,
- odzvati se na epidemiološke potrebe po zdravstvenih
storitvah, s poudarkom na potrebah, ki jih prinaša starajoče prebivalstvo,
- spodbujati razvojno in raziskovalno dejavnost, nadgrajevati sodelovanje z obema kliničnima centroma v RS ter
doseči status kliničnosti na nekaterih področjih,
- utrditi status osrednje zdravstvene institucije v regiji ter
povezovanje na nacionalni in mednarodni ravni,
- ostati ekonomsko trden in konkurenčen poslovni subjekt.

Vizija in strategija izhajata iz poslanstva, ki celjski bolnišnici
nalaga skrb za zdravstveno varstvo na sekundarni ravni za
cca 200 do 300 tisoč prebivalcev širše Savinjske regije od
Rinke do Sotle, kar predstavlja cca 13 % državljanov Repu-

Vizijo bo bolnišnica uresničevala z različnimi strategijami.
Pri tem mora izhajati iz objektivnih dejstev, ki izhajajo iz
notranjega in zunanjega okolja. Notranje okolje predstavlja
kolektiv preko 1700 zaposlenih, ob tem pa se bolj ali manj

Marjan Ferjanc
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večajo potrebe po dodatnih zaposlitvah. Tega zaradi omejenih finančnih virov ni možno realizirati. Poseben problem
predstavljajo pomanjkanje zdravnikov posameznih strok,
prostorske omejite ter vedno večje potrebe po posodabljanju medicinske opreme, predvsem diagnostične. Zunanje
okolje nam nalaga povečevanje obsega dela, zmanjšuje
vire finančnih sredstev in izpolnjuje pogoje konkurenčnosti
na trgu zdravstvenih storitev. Zato je lahko odgovor bolnišnice le v bolj učinkovitem in ekonomsko uspešnem delu,
kar bo poleg zadovoljstva pacientov prinašalo tudi dobre
poslovne rezultate. Postati moramo konkurenčni domačim
izvajalcem zdravstvenih storitev, pa tudi tujim, kajti po letu
2014 se bodo odprle možnosti čezmejnega prehajanja pacientov v okviru Evropske unije. Tako opredeljene cilje bomo
realizirali preko naslednjih strategij:
1. Strategija vzpostavitve celovite kakovosti
in varnosti:
- uveljavitev Zakona o pacientovih pravicah ter Pravilnika
o najdaljših dopustnih čakalnih dobah,
- spremljanje in izboljševanje rezultatov predpisanih kazalnikov kakovosti,
- vzpostavitev informacijske podpore kot orodja za uveljavljanje kliničnih poti,
- dokončanje projekta uveljavitve ISO standardov,
- pridobitev mednarodne akreditacije do leta 2013.
2. Strategija učinkovitega in uspešnega izvajanja zdravstvenih storitev:
Ena izmed prioritet poslovnih nalog je 100 % izvajanje
dogovorjenega programa ter pridobivanje dodatnih programov. V ta namen bo bolnišnica:
- izboljšala nadzor nad izvajanjem dogovorjenega programa,
- izboljšala nadzor nad šifriranjem in fakturiranjem zdravstvenih storitev,
- preverjala tehnično in ekonomsko učinkovitost izvajanja
programov,
- preverjala uspešnost poslovanja posameznih organizacijskih enot,
- vodila projekte za zniževanje stroškov.
3. Strategija uravnoteženega poslovanja
Uravnoteženo poslovanje je ključ do nadaljnjega razvoja
bolnišnice in je usmerjeno v doseganje optimalnega poslovnega presežka. S tem pa so izpolnjeni pogoji za vodenje politike kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti.
Bolnišnica je danes likvidna in plačilno sposobna ter mora
s takšno politiko nadaljevati. Pozitivno poslovanje praviloma prinaša nižje vhodne stroške materialov, ni stroškov
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zamudnih obresti, zato pa se v obliki presežkov oblikujejo
sredstva za razvoj. Ta bodo porabljena bodisi za nakupe
sodobne opreme, izobraževanje, uvajanje novih tehnologij
ali za izgradnjo novih prostorov.
4. Strategija razvoja kadrov in organizacijske kulture
Kadri predstavljalo ključni element za delovanje bolnišnice. Najpomembnejši so ključni kadri – zdravniki, od katerih
je odvisna dejavnost, ter vodstveni kadri. Da bi bolnišnica
zagotovila in pravočasno spoznala perspektivne kadre, bo
izvajala naslednje aktivnosti:
- spremljala študente medicine, zdravstvene nege ter študente in dijake drugih poklicnih skupin ter jim omogočila
praktično izobraževanje v SBC,
- omogočala karierno rast zaposlenih in delo pri razvojnih
projektih bolnišnice,
- promovirala zaposlitvene možnosti,
- izkoriščala možnosti zaposlitve zdravnikov iz tujine,
- podpirala podiplomsko izobraževanje,
- podpirala delo pri raziskovalnih projektih,
- organizirala interna strokovna izobraževanja,
- poskrbela za pozitivno delovno okolje.
Vzporedno s politiko razvoja kadrov se bo nadgrajevala
organizacijska kultura bolnišnice. Ta predstavlja celosten
sistem norm, vrednot, načina obnašanja ter komuniciranja.
Vsi skupaj morajo prispevati k višji stopnji zaupanja na vseh
ravneh – med zdravnikom in pacientom, med ostalim zdravstvenim osebjem in pacientom, med zaposlenimi, med
vodstvom in zaposlenimi, skratka, zaupanje je vir upanja v
boljšo prihodnost. V ta namen bo bolnišnica:
- organizirala seminarje s področja komuniciranja za vse
poklicne skupine,
- organizirala izobraževanja vodstvenih kadrov z vsebinami vodenja,
- uveljavljala letne razgovore,
- organizirala jezikovna izobraževanja za komuniciranje s
tujimi pacienti,
- vključevala zaposlene v projekte s področja kakovosti,
- izvajala projekte za izboljšanje pogojev dela v delovnih
procesih,
- predstavljala osebne dosežke posameznikov drugim sodelavcem,
- izgradila sistem priznanj, pohval in nagrad,
- organizirala rekreativna druženja,
- sprejela interni kodeks obnašanja.
5. Strategija razvoja organizacijske strukture
Danes je bolnišnica organizirana funkcijsko, le deloma matrično. Nujne so spremembe v smeri procesne organiziranosti, a te spremembe potekajo počasi. Stiska javnih financ
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nas sili v iskanje sinergij in podiranje plotov med oddelki.
Povsod, kjer se bodo pokazale prednosti združevanja kadra, prostorov ali opreme, in bi spremembe prinesle nižje
stroške, višjo kakovost zdravljenja ali oboje, bomo takšne
pobude realizirali.
6. Strategija realizacije projekta nadomestne bolnišnične novogradnje ter energetske sanacije bolnišničnih
stavb
Osrednji investicijski projekt v naslednjem srednjeročnem
obdobju je projekt »Nadomestna novogradnja Splošne bolnišnice Celje.« Projekt financira Ministrstvo za zdravje o
okviru Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode.
Njegova predračunska vrednost znaša 47,5 mio €, od tega
so predvidena sredstva iz evropskih skladov v višini 6 mio
€ za urgentni center.
Gradbeno dovoljenje bo bolnišnica pridobila še v letu 2011.
V prvem polletju 2012 se bodo pričeli postopki za izbiro
izvajalca. Projekt bo izveden v več fazah. V prvi fazi bo
zgrajen objekt urgence z rokom dokončanja 2013, celotna
investicija pa naj bi bila v skladu s terminskim načrtom zaključena leta 2016. Realna dinamika se zaradi stanja javnih
financ lahko spremeni.
V novem delu bolnišnice bodo urgentni oddelek, dodatne
operacijske dvorane, združeni otroški oddelek, ginekološko-porodniški oddelek ter interni oddelki, ki so danes v
starih stavbah bolnišnice.
V času gradnje novega dela bo zgrajena tudi garažna hiša,
ki bo v precejšnji meri razrešila problematiko parkiranja ter
prometa na območju bolnišnice.
Bolnišnica je vključena tudi v slovenski projekt energetske
sanacije stavb, za katerega bodo uporabljena sredstva
Evropskega kohezijskega sklada. V projekt sta vključena
tudi obnova oddelka za patologijo ter projekt trigeneracije.
Celotna vrednost investicije je ocenjena na 6,3 mio €, od
tega bo bolnišnica zagotovila približno polovico sredstev.
Dela so se že pričela.
7. Strategija delovanja bolnišnice v okolju
Bolnišnica pri svojem delovanju nastopa:
- kot povezovalni element na nivoju zdravstvenih institucij
savinjske regije in širše,
- kot konkurenčni izvajalec zdravstvenih storitev na lokalni
in nacionalni ravni,
- kot pomembna gospodarska institucija v lokalnem okolju.
Kot povezovalni element bo bolnišnica dobivala vedno večjo
vlogo. Na to bodo vplivale potrebe po večjem sodelovanju
zaradi iskanja stroškovnih učinkov poslovanja, reševanja
kadrovske problematike in izobraževanja deficitarnih ka-

drov. Sodelovanje se bo okrepilo tudi po izgradnji skupnega
urgentnega centra, pomemben vpliv pa bo imel razvoj posameznih dejavnosti na terciarni nivo. To bo sodelovanje z
obema kliničnima centroma še povečalo na področju raziskovalnih projektov, aplikativnih projektov in novih medicinskih tehnologij. Širjenje znanja pa vodi do intenzivnejšega
sodelovanja zdravstvenih institucij na mednarodni ravni.
Kot izvajalec zdravstvenih storitev na najvišji strokovni ravni
se bo bolnišnica soočila s konkurenčnimi ponudniki v lokalni in širši skupnosti. V sodelovanju z okoliškimi zdravilišči
se kaže dobra priložnost za oblikovanje skupne ponudbe
domačim in tujim interesentom – posameznikom in tujim
zdravstvenim zavarovalnicam.
Bolnišnica je s svojim delovanjem močno vpeta v lokalno
in nacionalno gospodarsko družbeno in politično okolje.
Ima pomemben vpliv na zaposlenost, s povpraševanjem po
materialih in storitvah pa dodatno sproža gospodarsko aktivnost v regiji. Naši zaposleni so prisotni v javnem življenju
in vplivajo na delovanje lokalne skupnosti. Z njo bolnišnica
razrešuje prometno problematiko, problematiko varovanja
okolja, poplavno varnost, varnostno problematiko, energetsko infrastrukturo, problematiko odpadkov in drugo.
Z rastjo bolnišnice se bo krepila njena vloga tudi v slovenskem zdravstvenem prostoru. S sodelovanjem njenih strokovnjakov v strokovnih in izvršilnih telesih nacionalnih zdravstvenih institucij bo bolnišnica aktivno vplivala na kreiranje
slovenske zdravstvene politike.
»Pod črto«
Predstavljene strategije razvoja bolnišnice dajejo odgovor
na izzive okolja in časa. Splošna bolnišnica Celje je dobra
bolnišnica, ki je v preteklosti kljub stiskam našla notranjo
energijo, da se je tehnološko opremljala in stalno dvigovala
svoj nivo storitev na zavidljivo raven.
Moja vloga kot direktorja je v poenotenju vodenja bolnišnice, realizaciji strategij, v podpori razvojnim procesom, povezovanju zunanjih institucij in posameznikov, ki so pomembni
za realizacijo ciljev. Ob tem pričakujem, da bom s sodelavci
in strokovnim vodstvom bolnišnice našel skupne poti za
razreševanje problematike, s katero se bomo soočali.
Pri delu bom sodeloval s sindikalnimi organizacijami in zaposlenimi, od katerih pričakujem podporo in sodelovanje pri
realizaciji postavljenih ciljev.
Vodenje bolnišnice bo potekalo v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje, slovenske zdravstvene politike in lastnimi strateškimi cilji. Prepričan sem, da bomo soustvarili
bolnišnico, ki bo delovala v zadovoljstvo bolnikom, v ponos
zaposlenim in državi.
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Asist. Franci Vindišar,

dr. med., strokovni direktor bolnišnice
Franci Vindišar je svojo profesionalno pot leta 1994 začel v Splošni bolnišnici Celje. Po opravljenem stažu in
sekundariatu je leta 1997 dobil specializacijo iz splošne kirurgije in jo leta 2001 zaključil. Delo je nadaljeval na
Otroškem oddelku kirurških strok, kjer se je ukvarjal predvsem z otroško travmatologijo. Želja po večjem strokovnem napredku ga je leta 2005 odpeljala na Travmatološki oddelek, leta 2008 pa je postal predstojnik Oddelka za
skupne potrebe kirurgije.
Leta 2005 je začel podiplomski študij Biomedicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje
raziskovalno nalogo z naslovom Metabolne motnje in kostni zlomi, pod mentorstvom prof. dr. Radka Komadine.
Leta 2001 je bil izvoljen v naziv asistenta na Katedri za kirurgijo Medicinske fakultete v Ljubljani in leta 2007 v
naziv asistenta na Medicinski fakulteti v Mariboru, kot predavatelj sodeluje tudi na Visoki zdravstveni šoli v Celju.
Je član Društva travmatologov Slovenije, AO Alumniuma, inštruktor mednarodnega izobraževalnega sistema, ki
se ukvarja z začetno oskrbo poškodovancev – ATLS in inštruktor mednarodne organizacije, ki se ukvarja z operativno oskrbo poškodovancev – AO Trauma.

Franci Vindišar

Če sodimo po objavah v javnih občilih ter po dogovarjanjih z ZZZS in drugimi akterji v slovenskem zdravstvu, se nam v prihodnjih letih ne obetajo prav dobri
časi. Glede na to, da ste med sodelavci znani kot dober analitik, ki premisli vsak korak, preden ga naredi,
očitno vidite priložnosti tudi v teh zaostrenih finančnih
razmerah. Kaj je prevesilo jeziček na tehtnici, ko ste se
odločali za kandidaturo?
Raje kot o priložnosti bi govoril o odgovornosti do ustanove,
kateri pripadam zadnjih skoraj 17 let, in njenih zaposlenih.
Kljub vsem omenjenim grozečim dejstvom, ki so žal še kako
realna, menim, da lahko s svojim znanjem, izkušnjami in
vztrajnostjo pripomorem k nadaljnjemu razvoju bolnišnice.
Pomembno vlogo je imela seveda podpora sodelavcev in
nenazadnje tudi družine.
Kateri so tisti poudarki v vašem programu, ki bi jih izpostavili kot bistvene?
Med prioritetami v svojem programu bi omenil skrb za kakovost na vseh področjih delovanja. V vsakodnevno prakso je
treba vpeljati klinične poti, spremljanje kazalnikov kakovosti
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in izvajati standardizacijo na vseh področjih delovanja. Za
kontrolo kakovosti je pripravljenih nekaj kazalnikov kakovosti, ki lahko služijo kot dober smerokaz strokovnega razvoja
posameznih medicinskih strok. Redno spremljanje le-teh
omogoča tudi boljša pogajalska izhodišča pri priznavanju
našega dela. Ob podpori raziskovanju je to dobra osnova
za izpolnjevanje pogojev za status kliničnih oddelkov.
Potrebno je doseči bolj enakomerno porazdelitev obremenitev posameznikov po posameznih poklicnih skupinah,
izboljšati izkoriščenost prostorov in medicinske opreme. S
spremembami v organizaciji dela lahko prispevamo k skrajševanju čakalnih dob in zagotovimo boljšo dostopnost do
zdravstvenih storitev.
Vseh teh ciljev pa ni mogoče doseči brez zagotavljanja dobrih delovnih razmer in stalne skrbi za dobre medsebojne
odnose. V ta namen bodo vrata moje pisarne odprta za
vsakogar, ki bo izrazil željo po pogovoru. V želji po dobrem
sodelovanju nameravam obiskati vse oddelke v bolnišnici,
se seznaniti z njihovim delom, potrebami in jim predstaviti
svoje cilje.
Stroškovna zavest vsakega posameznega zaposlenega
v bolnišnici je nekaj, kar skušamo razvijati zadnjih nekaj let. Kako in v kolikšni meri boste ta princip upoštevali oz. zagovarjali pri strokovnih odločitvah?
Prepričan sem, da je skrajni čas, da vsak zaposleni v bolnišnici spozna pomen stroškovne zavesti na vseh področjih
svojega dela in v skladu z njo tudi ukrepa. Vsakdo se mora
zavedati, da ima vsaka odločitev, ki jo sprejme, svojo ceno,
pa naj bo to pri negi, naročanju hrane, predpisovanju zdravil, vgrajevanju vijakov, žilnih opornic, nameščanju oblog,…
Uvajanje novih metod zdravljenja, novih zdravstvenih materialov in nove medicinske opreme mora temeljiti na oceni
stroškovne upravičenosti. Podpiram pripravljanje pogojev
za uveljavljanje oddelčnih proračunov.
Uvajanje kakovosti, njeno spremljanje preko kazalni-
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kov, certificiranje, akreditacija so vedno glasnejše zahteve okolja, v katerem delujemo. Katere bodo na tem
področju vaše prednostne naloge?
Med prednostne naloge uvrščam uveljavitev kliničnih poti,
ki predstavljajo racionalno in na znanstvenih dokazih utemeljeno obravnavo bolnika ter spremljanje opravljenega
dela in pomagajo pri seznanjanju bolnikov s potekom njihovega zdravljenja. Z ustrezno informacijsko podporo jih
bom skušal vpeljati v vsakdanje delo zdravnikov in ostalega
medicinskega osebja.
Za začetek pričakujem, da vsak oddelek uvede vsaj en kazalnik kakovosti in ga predstavi v Letnem poročilu. Seveda
imajo najprej tu prednost že predpisani kazalniki, kasneje
pa pričakujem na pobudo oddelkov tudi uveljavljanje novih.
Od oddelkov, ki določene kazalnike kakovosti že spremljajo, pa pričakujem, da jih bodo prikazali širši strokovni, pa
tudi laični javnosti.
Mednarodne akreditacije so ogledalo našega dela in organizacije. Analizi njihovih ugotovitev ter posledičnemu sprejemanju ukrepov, nameravam posvetiti precej časa. Poleg
obnavljanja obstoječih, bom podpiral uvajanje še novih.

Prepričan sem, da je v naši bolnišnici dovolj potenciala, pri
kadrih in opremi, da bomo, poleg kakovostnega opravljanja
zdravstvenih storitev, našli energijo in čas tudi za raziskovanje. Le-to je lahko zagotovilo, da bomo uspešno sledili
vse hitrejšemu razvoju medicine in s tem našim bolnikom
zagotavljali visoko zdravstveno oskrbo tudi v prihodnosti.

Naša bolnišnica je največja regijska bolnišnica, ki se
občasno spogleduje tudi s »kliničnostjo«, čeprav bi
mnogi, predvsem zdravstvena politika, raje videli, da bi
izgrajevali in utrjevali svoj položaj in sloves najboljše
bolnišnice na sekundarni ravni. Kako bi jim odgovorili?

Kaj bi »pod črto« radi sporočili svojim sodelavcem?
Časi, ki so pred nami, spominjajo na nevihtni oblak. Če pravočasno uravnamo kolesje svojega motorja, da se zobniki
ujemajo in ne zatikajo, lahko skupaj uspemo tudi v tej preizkušnji.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

V kolikšni meri nameravate še vedno delati kot zdravnik
specialist splošne kirurgije, oz. kako nameravate razmejiti svoj delovni čas med funkciji strokovnega direktorja in zdravnika?
Ravno to področje je bilo eno ključnih pri odločanju za prevzem funkcije strokovnega direktorja. Po odkritih pogovorih
s predstojnikom in ostalimi sodelavci Travmatološkega oddelka je postala odločitev precej lažja. Dogovorili smo se,
da ne bom več opravljal rednega sobnega dela, ohranjam pa
enkrat tedensko delo v ambulanti in vsaj enkrat tedensko delo
v operacijskem programu. Nekoliko bom zmanjšal tudi obveznosti v Urgentnem centru, čeprav me boste tam še srečevali.
Po usklajevanju z Upravo in predstojniki bom objavil tudi
svoj urnik prisotnosti v pisarni.

Učna delavnica o obravnavi
poškodb in obolenj gležnja in
stopala
N

a Oddelku za medicinsko rehabilitacijo smo 9. septembra 2011
organizirali tradicionalno učno delavnico, v kateri smo teoretično in praktično
obdelali vedno zelo aktualno problematiko na temo Obravnava poškodb in
obolenj gležnja in stopala. Posredovali
smo lastne izkušnje, ki smo jih pridobili
z dolgoletnim delom pri rehabilitaciji teh
bolnikov v naši ustanovi.
Učne delavnice so se udeležile fizioterapevtke iz ZD Celje, ZD Ravne, Term
Lendava, Doma Lipa, Doma starejših
občanov Šentjur, ZD Krško, ZD Vele-

7

Splošna bolnišnica Celje
nje, ZD Slovenske Konjice, ZD Sevnica, Doma Impoljca, Doma Nine Pokorn
Grmovje, ZD Šentjur, Thermane Laško,
Zdravilišča Rogaška, SB Jesenice,
Term Olimie, SB Brežice, Term Zreče,
Term Krka - Šmarješke Toplice, Doma
upokojencev Sevnica.
To je bila že 13. učna delavnica. Obdelali smo poškodbe gležnja in stopala,
ortopedske posege na gležnju in stopalu, rehabilitacijo po posegih na gležnju in stopalu, pripravo stopala nevrološkega bolnika, obravnavo perifernih
živčnih lezij na spodnjem udu, oskrbo
z medicinsko tehničnimi pripomočki po
prirojenih in pridobljenih deformacijah
gležnja in stopala. Delovni terapevtki
sta prikazali izdelavo ortoze pri deformaciji stopala.
Za uspešno realizacijo se zahvaljujemo predavateljem: Danielu Korenjaku,
dr. med., Janezu Podobniku, dr. med.,
Alešu Demšarju, dr. med., in Lidiji Plaskan, dr. med. Za strokovne prispevke
se zahvaljujemo tudi Dragu Brileju, dr.
med. Hvala za pozdravni govor gospodu Marjanu Ferjancu. Tudi letos smo

bili navdušeni nad catering postrežbo.
Mojca Borinc, tudi brez tebe ne bi bilo
delavnice. Največja zahvala pa velja
fizioterapevtkam, fizioterapevtu in delovnima terapevtkama, ki so se morali
zaradi obilice dela doma pripravljati
za praktični del učne delavnice. Smilja
Rajh, Gregor Pavlič, Natalija Kroflič,
Nataša Vodeb, Majda Zupanc, Vesna
Cerjak, Melita Cigala, Tanja Marušić,
Barbara Hribernik, Nia Majcen, Liza
Pukl- Štampe in Tjaša Ivenčnik so bili

letošnji demonstratorji na učni delavnici. Če sem koga pozabila, hvala tudi
vam.
»Oddelku fizioterapije, delovne terapije
in fiziatrije želimo izreči vso zahvalo za
odlično izvedeno učno delavnico. Prosimo, da nam pripravite še več takih
delavnic! Hvala vam. (Marija Peršenovnik, ZD Slov. Konjice).«
Že snujemo novo delavnico…
Marjana Beršnjak Goropevšek, viš. fiziot.
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

Obnovitev certifikata TEMOS
Po treh letih od prvega certifikacijskega obiska je morala
naša bolnišnica skozi postopek obnove certifikata TEMOS.
Mreža, ki je v prvih letih delovala kot projekt pod okriljem
Evropske vesoljske agencije, se je medtem preoblikovala
v samostojni pravni subjekt, ki nadaljuje izgradnjo mreže
certificiranih zdravstvenih ustanov.
Ta je namreč v času, ko zdravstveni turizem postaja eden
najhitreje rastočih trgov, zelo dobrodošla. Še posebej zato,
ker so v svoj sistem ocenjevanja vnesli dejavnike, ki so pomembni pri obravnavi mednarodnih pacientov, od kakovosti
obravnave, stroškov zdravljenja, spoštovanja kulturnih razlik do pravnih vidikov.
Ocenjevalki TEMOS-a, njegova direktorica, dr. Claudia
Mika in zdravnica specialistka anesteziologije dr. Constanze
Trammer sta v naši bolnišnici preživeli dva dneva. Oddelke,
ki sta jih pregledali, sta ocenjevali z različnih vidikov: z vidika
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Dr. Constanze Trammer pri ogledu septične OP sobe
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opremljenosti, prostorskih zmogljivosti,
organiziranosti dela, transparentnosti
delovanja, varnosti, higiene, vodenja
kakovosti, … Ob koncu svojega obiska
sta opažanja strnili v oceno. Kljub splo-

šnemu dobremu vtisu je v njej kar nekaj
opredeljenih priložnosti za izboljšavo in
nekaj pomanjkljivosti, ki jih moramo v
opredeljenem roku odpraviti.
Nekaj dni po opravljenem obisku smo

na spletni strani TEMOS-a lahko prebrali spodnjo novico.
Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k
uspešni izvedbi certifikacijskega obiska, se iskreno zahvaljujem.

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

Obisk nemških županov
V začetku oktobra je v Celje prispela
skupina šestnajstih županov in svetnikov iz okrožja Konstance v Nemčiji,
ki so prišli spoznat mesto in si ogledat
njegove razvojne načrte in projekte.
Pobudo za obisk Celja je dal župan
partnerskega mesta Singen, Oliver
Ehret, s katerim Celje goji dolgoletno
globoko prijateljstvo. Gostje so poleg
Šolskega centra Celje in podjetja Emo
orodjarna obiskali tudi našo ustanovo,
kjer so si po kratki predstavitvi bolnišnice ogledali robotski sistem Da Vinci in
bili nad videnim navdušeni.
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Savinjsko-zasavska gazela KLS
Ljubno darovala za robotske
operacije
P

odjetje KLS Ljubno je eden izmed vodilnih dobaviteljev zobatih, masnih in signalnih obročev v avtomobilski
industriji. V Evropi pokriva več kot 50 % tržišča, medtem
ko svetovni tržni delež podjetja KLS Ljubno znaša 13 %.
Njihovi zobati obroči so vgrajeni v motorje kar 28 avtomobilskih znamk. S svojimi izstopajočimi podjetniškimi dosežki
je letos že drugo leto zapovrstjo osvojilo naslov najhitreje
rastočega podjetja savinjsko-zasavske regije. Tudi v letošnjem letu, ko svetovna recesija še vedno opleta s svojim
repom, načrtujejo 15- do 20-odstotno rast.
Poslovna kultura in poslovna politika KLS sta dolgoročno
naravnani na stalno in postopno povečevanje zadovoljstva
vseh, ki neposredno ali posredno sodelujejo pri njihovem
napredku in razvoju ter s svojo dejavnostjo podpirajo njihov
razvoj. Poslovna politika podjetja narekuje nenehen dvig
kakovosti proizvodov in storitev, iskanje izvirnih rešitev ter
s tem stalno povečevanje zadovoljstva odjemalcev. Postali
so dobro podjetje, kar jim priznavajo tako njihovi kupci kot
tudi drugi. Svoj ugled trajno povečujejo, tako v evropskem,
kot tudi v globalnem poslovnem okolju.
Kljub vsem uspehom pa podjetje KLS Ljubno ostaja aktivno
tudi v lokalnem okolju. Ves čas podpira gasilska, kulturna
in športna društva ter prireditve, ki temeljijo predvsem na

Ob predaji donacije

prostovoljstvu. Vsako leto del zaslužka nameni tudi v večji
dobrodelni namen. Njihovo letošnjo veliko donacijo v višini
5.000,00 EUR je prejela naša bolnišnica za sofinanciranje
stroškov robotsko asistiranih operacij, s katerimi zdravimo
raka prostate.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

ABC POSLOVANJA SBC

V prvi polovici leta smo
poslovali uravnoteženo

SB

Celje je ob koncu prvega polletja ugotovila, da smo z doseženimi prihodki uspeli pokriti nastale
stroške. Tako je bil ocenjen pozitivni
poslovni rezultat za obdobje 1-6 2011
v višini 36.780 eur. Načrtovana raven
prihodkov za letošnje prvo polletje je
bila dosežena v celoti, v primerjavi
s prvo polovico preteklega leta so se
skupni prihodki povečali za 4 %, stroški
pa za dobra 2 %.
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K navedenim rezultatom poslovanja je
vsekakor vplivalo izvajanje sanacijskih
ukrepov, katerih rezultati za prvo polletje so podrobno predstavljeni v poročilu
o poslovanju za obdobje 1-6 2011. Slednje je obravnaval tudi Svet zavoda SB
Celje na svoji septembrski seji.

poslovanja na vseh področjih vključiti
ukrepe za racionalizacijo oz. sanacijske ukrepe. Ukrepi so bili zastavljeni
tako na ravni prihodkov kakor stroškov.
Poglavitni cilj na strani prihodkov je
bilo doseganje s pogodbo z ZZZS-jem
dogovorjenega programa dela in s tem
pridobitev pogodbeno dogovorjenih
Že ob pripravi Finančnega načrta 2011 finančnih sredstev. To namreč predob začetku letošnjega leta je bilo jasno, stavlja osnovni finančni vir bolnišnice.
da bo treba za dosego uravnoteženega SB Celje je načrtovani program na po-
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dročju akutne obravnave v prvi polovici
leta dosegla v celoti, tudi na področju
ambulantne dejavnosti je na večini področij bil realiziran načrtovani program
in prihodek.

planirane okvire. Deloma je sicer večja
poraba teh materialov posledica večjega obsega dela, kljub temu pa nekatera področja niso dosegla pričakovanih
rezultatov.

Na strani odhodkov so bile predvidene obsežne racionalizacije na največjem materialnem segmentu stroškov
– zdravstvenemu materialu, ki predstavlja 20 % vseh stroškov bolnišnice.
Načrtovano je bilo zmanjšanje stroškov
zdravil kakor tudi drugih vrst zdravstvenih materialov. Predviden manjši strošek na področju zdravil in zdravil iz krvi
je bil realiziran v celoti, z ukinitvijo načrtovanega tiskanja rentgenskih filmov
je bil zmanjšan strošek tudi na tem
področju. Ostali segmenti zdravstvenih
materialov (medicinsko potrošni, obvezilni, sanitetni, osteosintetski, šivalni
material) niso dosegli načrtovanih racionalizacij, njihova poraba je presegla

Področje kadrov, ki predstavlja 60 %
vseh stroškov bolnišnice, je bilo s Finančnim načrtom 2011 planirano v
skladu z dejanskimi finančnimi zmožnostmi, izražene dodatne potrebe po
kadrih niso bile predvidene. Glede na
to ni bilo predvidenega dodatnega zaposlovanja, le-to je možno le ob pridobitvi refundacij (specializanti, pripravniki). Z izvajanjem načrtovane kadrovske
politike so bili stroški dela v prvem polletju v okviru planiranih.
Pomembno je obvladovanje tudi vseh
drugih segmentov stroškov, ki navidezno predstavljajo manjši odstotek. Zavedati se moramo, da množica manjših
segmentov na koncu tudi predstavlja

veliko. Iz podatkov 1-6 2011 smo ugotovili, da nekatera področja obvladujemo, so pa segmenti, kjer se še kažejo
možnosti za racionalizacijo.
Vsekakor se bomo prisiljeni v naslednjih obdobjih prilagajati aktualni
ekonomski situaciji in napovedanemu zmanjševanju finančnih sredstev.
Trenutno ima SB Celje z ZZZS-jem
sklenjeno pogodbo v višini, ki je bila
predvidena s Finančnim načrtom 2011
in ni vključevala napovedanih zmanjševanj finančnih sredstev. Glede na
to je tudi izkazan uravnotežen in pozitiven finančni rezultat v obdobju 1-6
2011. V primeru zmanjševanj finančnih
sredstev bodo potrebne za ohranitev likvidnostne situacije in poslovnih rezultatov izredno hitre prilagoditve in spremembe na vseh segmentih poslovanja.
Irena Andrenšek-Ferkolj,
univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

Kakšen vpliv lahko imajo
likvidnostne težave ZZZS na
plačilno sposobnost naše bolnišnice?

S

tanje javnih financ v državi se slabša, kar velja tudi za
področje sredstev, s katerimi upravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), in so
namenjena izključno za zdravstvo. V zadnjem času se nam
vse pogosteje postavlja vprašanje, ki je zapisano v naslovu: kakšen vpliv lahko imajo likvidnostne težave ZZZS-ja
na plačilno sposobnost naše bolnišnice? Odgovor na to
vprašanje je: likvidnostne težave ZZZS-ja imajo zelo velik vpliv na plačilno sposobnost naše bolnišnice. ZZZS
je namreč kupec in plačnik večine naših storitev. Plačnik
Datum nakazila
(akontacije)

10. v mesecu
20. v mesecu
31. v mesecu

manjšega deleža cene storitev, ki jih izvajamo v skladu s
sklenjeno pogodbo z ZZZS-jem, so tudi prostovoljne zdravstvene zavarovalnice. Plačila storitev, ki jih prodajamo
ostalim uporabnikom, ne predstavljajo tako velikega deleža,
da bi lahko nadomestil ali ublažil negativne vplive likvidnostnih težav ZZZS-ja.
Način plačevanja je takšen, da nam ZZZS storitve (razen
CT in MR) plačuje z avansnimi nakazili (akontacijami) trikrat
mesečno. Datumi nakazil avansov so naslednji:

avansa Znesek avansa (akontacije) s Vrednost nakazil avansov Vrednost neto plač, pristrani ZZZS
(akontacija) v € v mesecu spevkov in davkov v € v
septembru
mesecu septembru

50 %
20 %
30 %

2.880.000
1.152.000
1.728.000

4.320.000
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Zelo pomemben dan na področju zagotavljanja plačilne
sposobnosti je datum izplačila plač delavcem – 10. v mesecu. Isti dan, kot se izvede nakazilo neto plač, se izvede tudi
plačilo davkov in prispevkov. To pomeni, da je 10. v mesecu
za zagotavljanje plačilne sposobnosti ključen datum, saj se
na en sam dan opravi nakazilo cca 60 % vseh mesečnih
plačil (stroškov) bolnišnice.
Ker bolnišnica na plačilnem računu (v rezervi) nima dovolj
denarnih sredstev za nakazilo celotnih plač, je zmožnost
izplačila plač v naši bolnišnici zelo odvisna od rednosti nakazil avansov s strani ZZZS-ja.
In kakšno je stanje likvidnosti ZZZS-ja?
Skupščina ZZZS-ja je sprejela rebalans finančnega načrta, v katerem so predvideni dodatni varčevalni ukrepi in
zmanjševanje sredstev za bolnišnice. Vlada tega rebalansa
ni sprejela, ZZZS pa ugotavlja, da nima več nobene druge
rešitve od že predlaganih (znižanje akontacij bolnišnicam
za 2 odstotka, varčevanje pri dežurni službi itd.). Zaradi nastale situacije bo v oktobru predvidoma izredna skupščina
ZZZS-ja, kjer bodo odločali, kako naprej.
»Ker se ZZZS po sklepu vlade ne sme zadolžiti, bomo mo-

rali ustaviti nakazovanje denarja izvajalcem v zdravstvu, ko
ga bo pač zmanjkalo; to se bo zgodilo najpozneje decembra,« napoveduje Samo Fakin, direktor ZZZS-ja v časniku
Finance. Na vprašanje, kako bo prihodnje leto, Samo Fakin
nadalje odgovarja: »Kolikor se mesečno nateče od prispevkov, toliko bodo izvajalci dobili.«
Ali je ogroženo izplačilo plač v naši bolnišnici?
Glede na napovedane ukrepe in likvidnostne težave ZZZSja je lahko ogroženo tudi redno izplačilo plač v naši bolnišnici. Možnih je več scenarijev omejevanja sredstev s strani
ZZZS-ja, prav tako različnih situacij v naši bolnišnici. Odzivi
s strani bolnišnice so glede na različne scenarije ZZZS lahko različni, kot npr. zamude pri plačilih dobaviteljem, zamiki
izplačil plač, zamiki izplačil davkov in prispevkov, zmanjševanje obsega investicij, zadolževanje pri bankah (če pridobimo dovoljenje za zadolževanje).
Dejstvo je, da so se pričele likvidnostne težave gospodarstva z zamikom odražati tudi na področju zdravstva.
Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
Sektor za finance in računovodstvo

Elektronsko planiranje
razporedov in  registracija
delovnega časa v Splošni
bolnišnici Celje
S

prvim septembrom smo na področju elektronske registracije delovnega časa napravili velik in pomemben
korak, ki je in bo zaznamoval beleženje
prisotnosti zaposlenega na delovnem
mestu v Splošni bolnišnici Celje. Pridružili smo se namreč bolnišnicam, ki
uporabljajo sodobne informacijske sisteme za registracijo delovnega časa že
nekaj let. Zavedati se moramo, da je to
projekt, ki se realno dotika popolnoma
vseh zaposlenih, tako pripravljavcev
projekta, vodij, planerjev, obračunovalcev kot vseh nas, ki se danes registriramo ob prihodu in odhodu z delovnega mesta. Poudariti je treba, da
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vsaka sprememba ustaljene kulture in - inštalacija strojne in programske
opreme,
načina življenja ter dela zahteva prilagodljivost posameznika, brez katere - implementacija vseh obstoječih uržal v današnjem turbulentnem času ne
nikov v sistem (preko 250 urnikov,
ki so dodeljeni različnim registracijgre. Nov elektronski sistem registracije
delovnega časa prinaša sodobno orodskim skupinam),
je pri planiranju in beleženju realizacije - priprava nabora registracijskih skudelovnega časa v bolnišnici, tako za
pin (na oddelkih so različne registrazaposlene kot za vodje.
cijske skupine, npr. zdravniki, dipl.
m. s., ZT, …),
Implementacija sistema poteka uspe- - dodelitev urnikov posameznim registracijskim skupinam,
šno in v predvidenih okvirih. Faze
implementacije smo prilagajali in jih - dodelitev registracijske skupine posameznemu delavcu,
še prilagajamo dejanski možni izvedbi.
Do danes smo uspešno realizirali vrsto - opredelitev primarnih (matični oddelek) in sekundarnih delovišč (delovpredvidenih aktivnosti, in sicer:
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-

-

na mesta, kjer se zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo),
opredelitev nadrejenih oseb in namestnikov posameznih delavcev,
opredelitev planerjev,
opredelitev obračunovalcev,
opredelitev lokacij registrirnih terminalov,
izvedba fotografiranja zaposlenih za
potrebe izdelave novih ID kartic (vsi
zaposleni v SBC),
izdelava identifikacijsko-registrirnih
kartic,
namestitev registrirnih terminalov in
kamer za nadzor vstopa in izstopa
delavcev v službene oz. poslovne
prostore,
veliko aktivnosti na področju programske opreme,
priprava in sprejetje dokumentov za
uvedbo registracije delovnega časa
ter razširitve videonadzora (Odredba o delovnem času, obvestila zaposlenim, navodila za uporabnike,…),
dodelitev uporabniških imen in gesel
uporabnikom,
izvedba izobraževanj za planerje in
obračunovalce (16 skupin, skupaj
246 udeležencev),
itd.

Elektronsko registriranje
delovnega časa

Dolžnost vsakega zaposlenega je, da
se osebno z identifikacijsko oz. registracijsko kartico registrira v skladu z
Odredbo o elektronskem evidentiranju
in v skladu z navodili za uporabo registracijskega terminala (so na steni ob
vsakem terminalu). Sistem registracije
in urniki so zasnovani tako, da uporaba tipk pri rednih prihodih in odhodih z
delovnega mesta, ki so v skladu z razporedom dela, ni potrebna. Na terminal
smo dodali novo tipko »Online info«,
preko katere zaposleni dobi informacije
o stanju ur, dopustov na zaključeni dan
ter o zadnjem registriranem dogodku.
V nadaljevanju podajamo razlago pojmov »izredno delo« in »službena odsotnost«:

Izredno delo je delo, ki je bilo opravljeno izven planiranega razporeda dela.
Za izredno delo se v skladu z navodili
za registracijo delovnega časa kreira
elektronska dovolilnica. Če nadrejeni
oceni, da je bilo izredno delo potrebno,
z elektronsko dovolilnico potrdi opravljeno izredno delo. Če izredno delo ni
bilo potrebno, ga lahko nadrejeni tudi
Elektronsko planiranje
zavrne. Če nadrejeni izredno delo poOdgovornost za pripravo razporedov trdi, gre čas, ki ga je zaposleni takrat
oz. elektronskih razporedov ima vodja prebil na delu, v fond ur zaposlenega.
oz. od njega pooblaščeni planer, ki mu
je dodeljeno uporabniško ime in geslo Službena odsotnost je odsotnost, ki
za dostop v sistem oz. modul Armo- je odobrena s potnim nalogom. Če je
ris. Za september in oktober so vodje službena odsotnost odobrena vnaprej,
enot oz. pooblaščeni planerji preko je potrebno, da jo planer vnese v elekmodula Armoris uspešno pripravili vse tronski razpored dela. Kadar službena
razporede dela in opredelili urnike za odsotnost ni odobrena vnaprej in gre
posamezne registracijske skupine oz. za nujne primere, je zaposleni dolžan
zaposlene. V tem času smo sodelavci uporabiti tipko na terminalu, potni naiz projektnega tima pregledali vse raz- log pa se mu izda prvi delovni dan (npr.
porede, predvsem z vidika pravilnosti nujni prevoz bolnika v klinični center).
vnosa. Pravilen vnos urnikov je namreč Če gre za celodnevno službeno odsoizredno pomemben, saj se odraža v re- tnost, se ta vnese na podlagi potnega
gistriranem dogodku (prihod ali odhod naloga.
zaposlenega). Če je razpored vnesen
pravilno in pravočasno, zaposleni pa
Priprava podatkov za
pravilno in pravočasno registrira svojo
prisotnost ali odsotnost, je dogodek obračun plač
pravilno registriran v sistem in popravki V večini podatke za obračun plač pripri pripravi podatkov za obračun plač pravljajo planerji razporedov dela, ki
so hkrati tudi obračunovalci. Pri poniso potrebni.

klicni skupini »zdravniki« pa planerji
večinoma niso obračunovalci. Za to
poklicno skupino podatke za obračun
plač urejajo in dokončno obdelajo odgovorne administratorke. Kjer planer
in obračunovalec nista ista oseba, je
zelo pomembna povezava pri pripravi
podatkov za obračun plač med njima
ter predstojnikom. Gre namreč za razjasnitev dilem, ki nastajajo v tekočem
mesecu, in ki vplivajo na izračun plače
zaposlenega. Vsi registrirani dogodki in
vnesene odsotnosti v sistemu predstavljajo osnovo za izračun plače zaposlenega. Če zaposleni ne bo imel registriranih dogodkov oz. odsotnosti ne bodo
vnesene (npr. ni bilo bolniškega lista,
specializant ni prinesel urne prisotnosti
s kroženja, potni nalog ni bil vrnjen, …),
se bo to vsekakor odražalo pri izplačilu
plače. Vsi dogodki, ki so registrirani v
sistemu, se morajo pri prehodu v plače kategorizirati v ustrezne vrste plačil.
Pogoj za to pa je brezhibna priprava
podatkov v sistemu elektronske registracije delovnega časa. Vsi zaposleni
smo se dolžni pravilno registrirati in
smo dolžni pravočasno dostaviti dokazila o naši odsotnosti (bolniški listi, potni nalog, urna lista specializanta, ko je
bil na kroženju izven matične ustanove,
dokazila sodišč, itd). Nobena oseba, ki
ureja podatke za obračun plač, ne sme
brez dokazil vnašati odsotnosti ali popravljati registriranih dogodkov, nihče
od zaposlenih pa ne sme zahtevati od
obračunovalke, da na njegovo željo
spreminja že registrirane ali manjkajoče dogodke.
S 1. 10. smo ukinili vpisne knjige, saj
registracija prihodov in odhodov uspešno poteka, registrirajo pa se popolnoma vsi zaposleni. Meseca oktobra smo
ravno tako pričeli elektronsko registracijo zunanjih in notranjih sodelavcev, ki
opravljajo delo v SBC na podlagi pogodb civilnega prava. S 1. 11. načrtujemo tudi elektronsko registracijo vseh,
ki v SBC opravljajo delo preko študentskega servisa.
V nadaljevanju projekta bomo postopoma uvedli še:
- elektronsko predlaganje in odo-
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bravanje nadur,
prenos podatkov v informacijski
sistem za obračun plač,
integracija kadrovsko informacijskega sistema s sistemom elektronske registracije delovnega
časa,
elektronska najava dopustov in
ostalih odsotnosti.

elektronsko registracijo delovnega
časa moramo pohvaliti vse zaposlene, ki so sodelovali in še sodelujejo
na projektu. Ravno tako lahko pohvalimo vse zaposlene, ki ste sistem sprejeli in na ta način dokazali,
da smo zrela družba, kjer uvedba
sodobnih orodij ne predstavlja nikakršnega problema ali zadržkov.
Uvedba takšnega informacijskega
V sklopu implementacije sistema za sistema za upravljanje delovnega
-

časa zahteva svoj čas. Veliko je prilagajanj, nastavitev, učenja, odpravljanj težav in podobno. Cilj, ki smo
si ga zastavili, je deloma že dosežen,
do zaključka pa manjka še nekaj aktivnosti, ki jih bomo poskušali speljati po najboljših močeh.
Uroš Stropnik, univ. dipl. org.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Izvajanje videonadzora v
Splošni bolnišnici Celje
V

Splošni bolnišnici Celje smo 19. 6. 2008 sprejeli Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v SB
Celje, v katerem smo v 37. členu zaradi zagotavljanja
varnosti ljudi in premoženja ter razjasnitve incidenčnih
dogodkov sprejeli ukrepe in način izvajanja videonadzora
delovnih prostorov na hodniku urgentnega oddelka, polikliniki ter vhodih v bolnišnico. Navedeni posnetki so se v času
od uvedbe izkazali za zelo uporabne, ne zgolj v primerih
sporne zdravstvene obravnave pacientov, temveč tudi kot
dokazno gradivo pri razreševanju kaznivih dejanj na območju bolnišnice in predstavljajo dobro prakso sodelovanja z
organi pregona.
Ko so se v letu 2011 pričele aktivnosti za uvedbo in vzpostavitev evidence elektronskega evidentiranja delovnega
časa, smo v sklopu zakonsko danih možnosti preučili tudi
možnost posodobitve oz. razširitve obstoječega sistema videonadzora.
V bolnišnici smo bili namreč že v preteklosti obveščeni
o zlorabah evidentiranja s strani zaposlenih. Ti so bodisi
predčasno odhajali z delovnega mesta, ali so med rednim
delovnim časom opravljali delo pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev, ali pa niso bili prisotni na delovnem mestu
kljub razpisanemu urniku, medtem ko so ročne evidence
izkazovale njihovo prisotnost v zavodu.
Z dnem veljave Odredbe o elektronskem evidentiranju
delovnega časa v SB Celje smo tako zaradi dolžnosti delavcev iz Zakona o delovnih razmerjih (opravljanje dela,
upoštevanje delodajalčevih navodil ter prepoved škodljivega ravnanja) uvedli tudi videonadzor dostopa delavcev v
službene prostore (75. člen ZVOP-1) in določila slednjega
ter dopolnitve že obstoječega videonadzora delovnih pro-
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storov vključili v Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih
podatkov v SB Celje.
Na podlagi navedenega tako sedaj v bolnišnici izvajamo
videonadzor na dveh pravnih podlagah:
- videonadzor dostopa delavcev v službene oz. poslovne
prostore (75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov)
in
- videonadzor delovnih prostorov (77. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov).
Videonadzor dostopa delavcev v službene prostore se
izvaja z namenom nadzora izrabe delovnega časa na območjih registratorjev delovnega časa, pri tem ustvarjena
zbirka osebnih podatkov pa vsebuje posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz prostora, osebno ime
delavca, vpis urnika delavca, lokacijo registracije prihoda
in izhoda, AOP številko zaposlenega ter razlog vstopa ali
izstopa iz službenih prostorov zavoda.
Dostop do posnetkov videonadzora imajo zgolj s strani
direktorja pooblaščene osebe. Če na videoposnetkih ni
posebnosti, se slednji tekoče brišejo najkasneje 60 dni po
njihovem nastanku.
V primeru zaznanih posebnosti oz. kršitev se vpogled v posnetke omogoči tudi predstojniku oddelka potencialnega kršitelja, strokovnemu direktorju, direktorju in kršitelju samemu, pri čemer se v takšnih primerih videoposnetki hranijo
še 30 dni po koncu delovnopravnega postopka, sproženega
zaradi ugotovljene kršitve.
V Pravni službi smo na podlagi opravljenih vpogledov v
posnetke videonadzora v mesecu septembru obravnavali
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dvajset kršitev elektronskega evidentiranja delovnega časa.
Pri tem je šlo za kršitve neosebnega evidentiranja, torej za
primere, ko je delavca evidentirala druga oseba ter tudi kršitve iz naslova sodelovanja pri zlorabi sistema registracije
delovnega časa.
Vsem kršiteljem smo posredovali dopis, v katerem smo jih
seznanili z ugotovljeno kršitvijo in jih opozorili, da bomo ob
naslednji kršitvi sprejeli zoper njih ustrezne delavnopravne
ukrepe glede na težo ugotovljene kršitve. Mnogi izmed kršiteljev so pojasnili razloge za svoje kršitve in verjamemo,
da jih ne bodo ponavljali. Upamo, da bo navedenih kršitev v

bodoče manj, oziroma da se v sploh ne bodo več pojavljale.
Glede pomislekov o potrebnosti uvedbe tovrstnih ukrepov,
ki so se pojavili pri določenih zaposlenih pa dodajamo, da
zgoraj opisani način izvajanja videonadzora v Splošni bolnišnici Celje predstavlja legitimno in zakonito pravico delodajalca pri ukrepih za varnost ljudi in premoženja zavoda in
ne posega v načelo pričakovane zasebnosti delavcev na
delovnem mestu.
Nataša Horjak Deželak, univ. dipl. prav.
Pravna služba

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

Aktivnosti projekta v poletno jesenskih mesecih in napoved
»projektnih« aktivnosti

V

julijski številki Monitorja smo vas seznanili z aktivnostmi
projekta »Čili za delo – zdravi in zadovoljni v SB Celje« v pomladnih mesecih ter napovedali sklop predavanj
in učnih delavnic na temo »Medosebni odnosi in nasilje na
delovnem mestu«.
Predavanja in učne delavnice, ki jih je vodila psihoterapevtka Renata Jakob Roban, dipl. m. s., so potekala od
maja do oktobra. Vsebina predavanj in učnih delavnic so
bili medosebni odnosi na delovnem mestu, ki prežemajo
naše delo in življenje ter so pomemben dejavnik, ki vpliva
na zadovoljstvo zaposlenih, izpolnjevanje delovnih nalog
in doseganje ciljev organizacije. Po mnenju Možine (2002,
596) izhajajo iz nas, iz naših osebnostnih lastnosti in so
usmerjeni na druge.
V omenjenem obdobju smo organizirali štiri predavanja, ki
se jih je udeležilo 272 zaposlenih ter 6 učnih delavnic, ki se
jih je udeležilo 48 zaposlenih. Predavanja so trajala uro in
pol, medtem ko so učne delavnice trajale štiri ure.
Treba je omeniti, da sta pri organizaciji predavanj in učnih
delavnic vzajemno sodelovala Referat za izobraževanje ter
Služba zdravstvene nege. Predavanja in učne delavnice so
bile licencirane pri Zbornici zdravstvene in babiške nege
Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter so tako lahko

zaposleni z udeležbo na predavanjih pridobili 2 licenčni točki, z udeležbo na učni delavnici pa 5 licenčnih točk.
Z odzivnostjo zaposlenih na organizirana predavanja in
učne delavnice na temo Medosebni odnosi in nasilje na delovnem mestu smo zelo zadovoljni. V sklopu projekta ČILI
ZA DELO – ZDRAVI IN ZADOVOLJNI V SBC – krepitev
zdravja pri delu bomo tudi v jesenskem in zimskem času
izvajali aktivnosti, kot so tematska predavanja na temo
stresa, pregorelosti na delovnem mestu in mobinga. Omenjenim področjem daje veliko pozornost tudi novi Zakon o
varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011), ki bo
stopil v veljavo decembra, in ki nalaga delodajalcem, da
sprejmejo ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih
oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko
ogrozijo zdravje delavcev.
Poleg tega so ključne novosti prihajajočega Zakona o varnosti in zdravju pri delu v obveznosti delodajalca, da mora
načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.
Ko govorimo o zdravju, imamo v mislih biopsihosocialni model zdravja, ki upošteva biološke, psihološke in socialne dejavnike kot enakovredne parametre zdravja in bolezni. Telesa in duševnosti se ne more obravnavati ločeno, saj oba
v interakciji zelo jasno vplivata na posameznikovo zdravje.
Zdravje se doseže tako, da se zadovoljijo tako biološke, psi-
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hološke kot tudi družbene potrebe posameznika. Na zdravje vplivata tako z zdravjem povezan življenjski slog, kot tudi
življenjsko okolje in razmere v njem.
Prav tako pa bomo v jesenskih mesecih začeli pripravo priročnika, ki bo obsegal nasvete za zmanjšanje zdravstvenih
dejavnikov tveganja in nasvete za razgibavanje na delovnem mestu, ki bodo služili kot pomoč pri uvedbi aktivnih
odmorov na posameznih delovnih mestih.
V sklopu projekta ČILI ZA DELO – ZDRAVI IN ZADOVOLJNI V SBC – krepitev zdravja pri delu se bomo še naprej

trudili za promocijo zdravja pri delu, ki mora biti združeno
prizadevanje delodajalca, delavcev
in družbe, da izboljšamo zdravje in blaginjo zaposlenih. Ob
tem vse zaposlene vabimo, da se aktivno udeležujejo predavanj, ki jih bomo organizirali, in tako pripomorejo k uspešnosti izvedbe projekta ČILI ZA DELO – zdravi in zadovoljni
v SBC – krepitev zdravja pri delu, ki je pomembno tako za
zaposlene kot tudi za Splošno bolnišnico Celje.
Ljubomir Milenković, viš. upr. del.
Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
Splošno kadrovsko pravni sektor

Pet minut za kakovost
KAZALNIKI KAKOVOSTI PO PODROČNEM
DOGOVORU 2010

V

skladu s 26. členom Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru je 1. januarja 2011 začela veljati obveznost
spremljanja Kazalnikov kakovosti (KK). Za zdravstvene
ustanove to pomeni, da so dolžne podatke o predpisanih kazalnikih kakovosti pošiljati na Ministrstvo za
zdravje in objavljati na svojih spletnih straneh v predpisanih časovnih obdobjih.
Delovna skupina, ki jo je imenoval minister za zdravje in so
jo sestavljali predstavniki 20 bolnišnic ter predstavniki ključnih ustanov na tem področju (Inštitut za varovanje zdravja,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniška
zbornica Slovenije, Svetovna zdravstvena organizacija, Ministrstvo za zdravje) je pripravila razširjen nabor 73 kazalnikov kakovosti za spremljanje na nacionalni ravni. K prvotnemu naboru kazalnikov kakovosti so na novo opredeljeni
tudi kazalniki projekta Kakovost v zdravstvu Slovenije pod
okriljem Zdravniške zbornice Slovenije ter še nekateri drugi,
katerih podatke je možno pridobiti iz nacionalnih podatkovnih zbirk. Za enovito spremljanje je Ministrstvo za zdravje
izdalo Priročnik o kazalnikih kakovosti, ki je objavljen na
spletni strani MZ (http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/kakovost_in_varnost_sistema_
zdravstvenega_varstva/kazalniki_kakovosti), in v katerem
je zapisana metodologija spremljanja teh kazalnikov. Bistvenega pomena je, da ustanove spremljajo tiste kazalnike
kakovosti, ki so zanje bistveni.
Tudi v naši ustanovi intenzivno potekajo aktivnosti za uvedbo sistema spremljanja kazalnikov kakovosti in poročanja.
Pri tem imajo pomembno vlogo predstojniki in glavne medicinske sestre oz. odgovorni tehniki oddelka ter osebe, izbrane po posameznih strokovnih področjih glede na vrsto
KK. Le-te bodo v bodoče tudi odgovorne za posredovanje
podatkov o kazalnikih kakovosti. Z omenjenimi osebami so-

16

deluje strokovna sodelavka Službe za kakovost, pri procesu
pridobivanja podatkov o kazalnikih kakovosti iz B21 pa še
informatik.
Predpisana obdobja poročanja so različna (na 3 mesece,
enkrat letno, izbran mesec v koledarskem letu ...), najpogostejše je poročanje na 3 mesece. Podatke KK posredujemo
Ministrstvu za zdravje, nekatere kazalnike pa bomo objavljali tudi na spletnih straneh naše ustanove.
Za seznanitev zaposlenih s postopkom spremljanja in poročanja KK nastaja dokument v obliki zahtev ISO standarda
(Sistem vodenja kakovosti), ki bo v pomoč uporabnikom.
Kazalniki kakovosti so nepogrešljivo orodje za nenehno izboljševanje kakovosti dela. Na podlagi ugotovitev, ki jih pridobimo z merjenjem lastnega dela, lahko delujemo v smeri
izboljševanja, povečevanja učinkovitosti in ne nazadnje prikazovanja dobrih praks.
Sam bodi sprememba, ki si jo želiš v svetu.
Mahatma Gandi
Suzana Labaš, univ. dipl. org., QSM
Služba za kakovost

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@guest.arnes.
si . Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektronski obliki
(na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne
in akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na
koncu besedila. Na fotografijah, ki niso v elektronski obliki,
na hrbtni strani s svinčnikom označite naslov članka, h
kateremu jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 5. decembra
2011.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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MI, VI, ONI

Upokojil se je
prim. Vilibald Vengust, dr. med.
P

o 46 letih dela v naši bolnišnici se
je 18. 9. 2011 upokojil prim. Vilibald
Vengust, dr. med., specialist ortopedije. Njegova strokovna pot je bila izjemno bogata, široka in uspešna.
Po končani celjski gimnaziji in Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, se je
leta 1966 zaposlil kot zdravnik pripravnik na bolnišničnih »kirurgičnih oddelkih«, v okviru katerih je bila od leta 1968
dalje organizirana ortopedska služba
pod mentorstvom prof. dr. Franca Srakarja, dr. med., z Ortopedske klinike v
Ljubljani, z bolnišnično enoto in 17 posteljami. Leta 1970 je po opravljenem
specialističnem izpitu iz ortopedije Vilibald Vengust v bolnišnici Celje prevzel
vodenje ortopedske dejavnosti, ki se je
takrat preimenovala v »Odsek lokomotornega aparata«. V okviru odseka je
oblikoval lasten skupni medicinski arhiv
za ambulantno pregledane in bolnišnično zdravljene bolnike, kar je omogočilo
njihovo dolgoročno spremljanje in vre-

dnotenje uspeha zdravljenja. Dodatna
znanja, veščine in celostni pogled na
ortopedsko stroko si je pridobil med
strokovnim izobraževanjem v Veliki Britaniji. Uvedba številnih sodobnih metod
zdravljenja in z njimi povezanega silovitega razvoja ortopedske stroke ter
prihod dveh mladih specialistov ortopedov, prim. Aleša Demšarja, dr. med.,
in Matjaža Lovšina, dr. med., sta 1974
leta botrovala ustanovitvi samostojnega Oddelka za ortopedijo s 27 posteljami, katerega prvi predstojnik je postal
Vilibald Vengust.

menskem sklepu in gležnju. V letu 1982
je uvedel dodatno notranjo učvrstitev s
Harringtonovo inštrumentacijo pri bolnikih s takšnimi okvarami hrbtenice,
pri katerih je bila indicirana zatrditev. V
letu 1986 je uvedel še vstavitev delne
in popolne kolenske endoproteze pri
bolnikih z artrozo kolenskega sklepa. Z
le njemu lastno neutrudno zagnanostjo
je nadaljeval razvoj hrbtenične kirurgije
ter istega leta uvedel uporabo sodobnih transpedikularnih vijakov pri zatrditvenih operacijskih posegih. V letu
1988 je pridobil naziv primarij.

Vseskozi je stremel k najmanjši možni
stranski škodi, ki naj bi jo zaradi operacijskega posega utrpel bolnik, zato
je neutrudno strokovno spremljal in v
domače okolje prenašal novosti, ki jih
je nudila razvijajoča se tehnologija minimalno invazivne kirurgije. Tako je kot
prvi v Sloveniji skupaj s kirurgom prim.
Bogdanom Fludernikom, dr. med., leta
1997 opravil endoskopsko transabdominalno zatrditev ledvene hrbtenice
z uporabo navojnih medvretenčnih
košaric (BAK), v letu 2001 pa pričel z
rutinskim vstavljanjem diskalnih endoprotez pri okvarah medvretenčnih ploščic (Charité).
Ves čas je svojo posebno skrb in razumevanje potrpežljivo posvečal rekreativnim in profesionalnim športnikom, ki
so se k njemu zatekali po pomoč zaradi
svežih sklepnih poškodb ali kroničnih
preobremenitvenih sindromov. Zaradi
števila obravnav, ustrezne kadrovske
subspecializacije in uspehov pri zdravljenju športnikov, ki jih je Oddelek za
ortopedijo pod njegovim vodstvom
dosegal, se je le-ta leta 1997 uradno
preimenoval v Oddelek za ortopedijo in
Prim. Vilibald Vengust med obiskom delegacije EFORT Traveling Fellowship in Slovenia
športne poškodbe.
v Celju 24. oktobra 2007
Že leta 1976 je uvedel vstavitev popolne kolčne endoproteze pri bolnikih
z artrozo kolčnega sklepa. V letu 1978
je opravil prvo zatrditev ledvene hrbtenice pri bolniku s spondilolistezo. Prav
tako je bil med vodilnimi strokovnjaki v
takratni državi SFRJ, ko je 1979 uvedel
artroskopsko tehnologijo pri zdravljenju
poškodb in bolezenskih stanj, najprej
na kolenskem in kasneje tudi na ra-
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Poleg kliničnega dela in vodenja oddelka je prim. Vengust aktivno sodeloval
tudi pri razvoju Splošne bolnišnice Celje kot celote. Bil je dolgoletni podpredsednik komisije za modernizacijo bolnišnice (1978–1994), član strokovnega
kolegija bolnišnice (1980–1992), vodja
projekta izgradnje centralnega operacijskega bloka, ki je bil predan namenu
v letu 1997, in strokovni direktor bolnišnice (2000–2002). Z velikim navdušenjem se je posvečal krepitvi sodelovanja med ortopedi na vseh področjih z
aktivnim vključevanjem v različne strokovne in stanovske organizacije. Vrsto
let je bil član Razširjenega strokovnega
kolegija za ortopedijo Slovenije. Bil je
tudi član predsedstva Združenja ortopedov in travmatologov Jugoslavije
(JUOT) ter delegat Slovenije v tem
združenju (1984–1988). Aprila leta
1989 je v Rogaški Slatini organiziral
odmevne XVII. ortopedsko-travmatološke dneve Jugoslavije z mednarodno
udeležbo. Po osamosvojitvi je bil izvoljen za prvega predsednika Združenja

ortopedov Slovenskega zdravniškega
društva (1990–1992) in kasneje za njegovega podpredsednika (1993–1994).
V tem obdobju je bil tudi delegat Slovenije v skupščini Evropskega združenja
ortopedov in travmatologov (EFORT).
Poleg navedenega je bil glavni mentor specializantom in nadzorni zdravnik Zdravniške zbornice Slovenije za
področje ortopedije, ustanovni član
Vertebrološkega združenja Slovenije,
ustanovni član Združenja za medicino
športa Slovenije in član Svetovnega
združenja ortopedov in travmatologov
(SICOT). V času svojega strokovnega
delovanja je kot avtor ali soavtor objavil preko 40 strokovnih prispevkov in je
soavtor popularne monografije o rehabilitaciji hrbtenice pri bolečini v križu.

je postavljal, dosegljivi, saj je tudi sam
smelo in vedno v pokončni drži dosegal svoje. Verjamem, da je na svoje
delo lahko upravičeno ponosen: iz nič
je ustvaril klen in urejen oddelek s 36
posteljami, odličnim in predanim negovalnim osebjem, šestimi specialisti ter
tremi specializanti ortopedije, od katerih imata dva pridobljen doktorat znanosti in dva končan magisterij, trije pa
kot učitelji sodelujemo v pedagoškem
procesu na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani oz. Mariboru.

Prim. Vengust bo kljub upokojitvi ob
sredah na željo svojih številnih opredeljenih bolnikov še naprej delal v ambulanti za ortopedijo in športne poškodbe
v Splošni bolnišnici Celje, nam pa z nadaljnjim sodelovanjem na ortopedskem
Prim. Vilibald Vengust je bil in ostaja konziliju in svojimi bogatimi izkušnjami
veliki učitelj, svetovalec in vzornik ge- zagotovo pomagal razrešiti še številne
neracijam ortopedov, ki nas je izobrazil, zapletene klinične primere.
izučil in vzgojil v poštenem, delovnem
Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med.
in odgovornem duhu. Pokazal in dokaOddelek za ortopedijo in športne
zal nam je, da so visoki cilji, ki nam jih
poškodbe

Ste pripravljeni na pomoč
priskočiti kot tolmač?
V

edno gostejši tranzit mimo našega mesta, pa tudi uveljavljanje okoliških turističnih središč na številnih tujih
trgih, v našo bolnišnico vedno pogosteje pripelje tujce z
raznih koncev sveta, ki poleg maternega ne govorijo še tujih jezikov. Takrat se naši zdravstveni delavci znajdejo pred
veliko preizkušnjo, ko zaradi otežene komunikacije od bolnikov ne izvejo niti osnovnih in potrebnih podatkov, niti jim
ne znajo razložiti postopka zdravljenja. V primerih, ko se pacient v bolnišnici znajde sam, brez svojcev ali spremljevalcev, komunikacija z njim pa je zaradi nepoznavanja jezika
otežena, iščemo pomoč na veleposlaništvih, ambasadah in
pri sodnih tolmačih. Iskanje takšne pomoči je zelo zamudno
in lahko traja tudi dan ali dva, zato smo se odločili, da med
zaposlenimi povprašamo, kdo je ob takšnih priložnostih pripravljen priskočiti na pomoč s svojim znanjem tujega jezika,
pa naj bo to italijanščina, francoščina, španščina, madžarščina, češčina, romunščina, bolgarščina, albanščina, ruščina, itd.
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Vse, ki ste ob takšnih priložnostih pripravljeni priskočiti na pomoč, vljudno vabimo, da nam svoj kontakt in
jezik, v katerem lahko tolmačite, sporočite na spletni
naslov info@sb-celje.si ali pisno v tajništvo direktorja.
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi
ŠALA
Letela
»Mami, ali res angeli letijo?« »Ja, otrok moj.«
»Ampak, naša Rozi ne zna leteti!«
»Ne, Rozi je naša gospodinjska pomočnica in ne zna
leteti!«
»Ampak očka ji vedno reče, da je njegov angelček!«
»Potem bo pa letela!«

Splošna bolnišnica Celje

Stanje zaposlenih na dan
30. 9. 2011

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v juliju,
avgustu in septembru 2011)
Stanje zaposlenih na dan 30. 9. 2011: 1754 delavcev
Prihodi v juliju, avgustu in septembru 2011
• 8 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundariatu (pripravnik)
• 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po
opravljenem sekundariatu - sobni zdravnik
• 4 zdravniki specializanti
• 2 zdravnika specializanta – dopol. delo
• 1 dipl. m. s
• 1 dipl. babica
• 2 dipl. fiziot.
• 3 zdrav.administratorke – pripravnice
• 1 zdrav. administrator
• 1 voznik IV
• 1 višja strokovna delavka v spl. službah
Odhodi v juliju, avgustu in septembru 2011
o 1 zdravnik specialist
o 3 zdravniki specializanti - dop. delo
o 2 zdravnika specializanta
o 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po
opravljenem sekundariatu (pripravnik)
o 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu - sobni zdravnik
o 6 dipl. m. s.
o 1 dipl. inž. radiologije
o 1 TZN – pripravnica
o 1 ms
o 1 laboratorijska tehnica
o 2 zdravstveni administratorki
o 2 finančno računovodski delavki
o 1 višja strokovna sodelavka v spl. službah
o 1 receptor
o 1 vzdrževalka perila

Delovni jubileji v avgustu,
septembru in oktobru 2011
10 LET
1. Lidija Fošnarič, Center za žilne bolezni
2. Andrejka Jager, Kardiološki oddelek
3. Damjana Uduč, Oddelek za angiologijo,
endokrinologijo in revmatologijo
4. Mirjana Trobec, Operacijski blok
20 LET
1. Darinka Kos, Oddelek za transport
in oskrbo bolnika
2. Veronika Oblak, Oddelek za laboratorijsko
medicino
3. Tanja Zupanc, Področje zdravstvene nege

Zaključen študij
zaposlenih
• Miha Jazbec je 30. 6. 211 zaključil izobraževanje na
Šolskem centru Velenje in pridobil viško strokovno izobrazbo z nazivom »komunalni inženir«.
• Neli Bizjak, dr. med., je 13. 6. 2011 zaključila podiplomski magistrski študij na Medicinski fakulteti Ljubljana – smer biomedicina in pridobila znanstveni
naziv »magistrica znanosti«.
• Asist. Jakob Koren, dr. med., je 20. 6. 2011 zaključil
podiplomski magistrski študij na Medicinski fakulteti
Ljubljana – smer biomedicina in pridobil znanstveni
naziv »magister znanosti«.
• Valerija Mikuš je 23. 9. 2011 zaključila izobraževanje
na Fakulteti za upravo in pridobila strokovni naslov
»diplomantka upravnih ved (VS)«.

IZVOLITEV V NAZIV
• Asist. Jakob Koren, dr. med., je bil ponovno izvoljen
v naziv asistenta za področje Ginekologije in porodništva. Izvolitvena doba traja od 20. 6. 2011 do 20. 6.
2014.
• Miroslava Golež, dipl. m. s. je pridobila naziv strokovne sodelavke za predmetno področje Zdravstvena
nega. Izvolitvena doba traja od 13. 10. 2010 do 12.
10. 2015.
• Dragica Jezernik, dipl. m. s. je pridobila naziv strokovne sodelavke za predmetno področje Zdravstvena
nega. Izvolitvena doba traja od 10. 5. 2011 do 9. 5.
2016.

30 LET
1. Renata Breznik, Urgentni center
2. Irena Brinjevec, Oddelek za angiologijo,
endokrinologijo in revmatologijo
3. Štefan Golež, Tehnično vzdrževanje
4. Magdalena Istenič, Operacijski blok
5. Milojka Jovanović, Pralnica
6. Karmen Konda, Ginekološko porodniški oddelek
7. Tatjana Lampret, Očesni oddelek
8. Meta Piano, Oddelek za splošno in abdominalno
kirurgijo
9. Darja Tešić, Oddelek za plastično in
rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke
Vsem jubilantom čestitamo!
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih) za obdobje  avgust in september 2011
KDO
Drago Brilej, dr. med.

KAJ
AO trauma faculty education
The 17th international meeting of the European
Ratko Delič, dr. med.
society of Gynaecological oncology
Nina Glavnik Poznič, dr. med.
2nd cardiology highlights
AO trauma course - principes in operative fracture
Asist. Franci Vindišar, dr. med.
management
Asist. mag. Anton Jošt, dr. med.
24th Anasthesia symposium Alpe-Adria
Maja Navodnik Preložnik, dr. med.
23. strokovni sestanek združenja internistov
Dr. Irena Milotić, dr. med.
Srečanje raziskovalcev klinične študije
Clinical, diagnositc and therapeutic aspects of
Andrea Pavlovič, dr. med.
opportunistic protozoal
Dr. Matjaž Sajovic, dr. med.
1. mediteranski travmatološki kongres
Doc. dr. Samo Karl Fokter,
Spine iv.- 4. mednarodni simpozij-Hrbtenična
dr. med.
inštumentacija
Prim. doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. Evropski kongres Berlin 2011
Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter,
36th European Congress of Cytology
dr. med.
Prof. dr. Radko Komadina,
FFN 1st Experts meeting 2011
dr. med. – svetnik
Katarina Meštrovič Popovič,
44. letno srečanje pediatrične nefrologije
dr. med.
Prim. Miodrag Vlaovič, dr. med.
5. Goriški travmatološki dnevi
AO trauma regional courses for central and south
Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.
east Europe
AO trauma course-principes in operative fracture
Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.
management
Sandi Poteko, dr. med.
9. Osječki urološki dani

ŠALA
Fizika
Učitelj vpraša:
»Kako toplota in mraz vplivata na raztezanje in
krčenje ?«
Janezek odgovori:
»Poleti, ko je toplo, so dnevi daljši; pozimi, ko pa je
mraz, pa so dnevi krajši.

ŠALA O JANEZKU
Spričevalo
Janezek, kje imaš spričevalo? vpraša oče.
Janezek: Posodil sem ga Petru, da bo z njim
prestrašil očeta.
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KDAJ
29. 8.–30. 8. 2011

KRAJ
BUDIMPEŠTA

11. 9.–14. 9. 2011

MILANO

29. 9.–2. 10. 2011

DUBROVNIK

27. 9.–1. 10. 2011

PORTOROŽ

16. 9.–18. 9. 2011
23. 9.–24. 9. 2011
9. 9.–10. 9. 2011

BLED
LJUBLJANA
PRAGA

4. 9.–10. 9. 2011

BARCELONA

28. 9.–1. 10. 2011

AYIA NAPA

29. 9.–1. 10 .2011

MARIBOR

30. 9.–5. 10. 2011

BERLIN

22. 9.–25. 9. 2011

ISTANBUL

8. 9.–8. 9. 2011

BERLIN

14. 9.–17. 9. 2011

DUBROVNIK

23. 9.–14. 9. 2011

NOVA GORICA

8. 9.–14. 9. 2011

PRAGA

27. 9.–1. 10. 2011

PORTOROŽ

22. 9.–24. 9. 2011

OSIJEK
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ZDRAVSTVENA NEGA

12. strokovno srečanje
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Celja
Z

a nami je že 12. strokovno srečanje medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Celja. Moto letošnjega
srečanja je bil »Z uvajanjem novosti do boljših rezultatov v
zdravstveni negi«.

Dragocene informacije s področja varovanja bolnikovih podatkov
nam je predstavila Nataša Pirc Musar

Čudovit uvod v srečanje sta priredila Neli in Domen

Zdravstvena nega se razvija že tako rekoč odkar obstaja človeštvo. Seveda se takrat ni imenovala zdravstvena
nega, bistvo pa ostaja ves čas nespremenjeno – skrb za
bolnike. V današnjem času pa se tako medicina kot zdra-

vstvena nega razvijata izjemno hitro. Ena izmed osnovnih
nalog medicinskih sester je spremljanje novosti na področju
zdravstvene nege in seveda uvajanje teh novosti v prakso.
Nova spoznanja, novi pripomočki, nove aparature in visoko
usposobljene medicinske sestre so dejavniki, ki povečajo kakovost in učinkovitost zdravstvenih storitev in nudijo
bolniku večjo varnost. Vse to pa je osnovni cilj sodobne
zdravstvene nege; torej kakovost, varnost in učinkovitost
zdravstvenih storitev.

Strokovnega srečanja se je udeležilo 240 udeležencev

V uvodu nas je pozdravil direktor bolnišnice Marjan Ferjanc

Moram priznati, da sem bila pri oblikovanju mota letošnjega
srečanja malo v dvomih, ali imamo res toliko novosti na področju zdravstvene nege, da jim lahko namenimo ves dan?
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Prav presenečena in hkrati zelo vesela sem bila, ko so
članki na predlagani moto kar »deževali«. Na strokovnem
srečanju je bilo predstavljenih le nekaj novosti s področja
zdravstvene nege v celjski regiji. Smo prva bolnišnica z oddelkom, ki je pridobil certifikat »Dojenju prijazna zdravstvena ustanova«, smo prvi, ki smo pričeli izvajati ciljano poučevanje pacientov pred pričetkom dializnega zdravljenja, med
prvimi smo pričeli supervizijo uvajati v zdravstveno nego in
še bi lahko naštevali novosti, na katere smo lahko resnično
ponosni.
Z organizacijo strokovnih izobraževanj za zaposlene na
področju zdravstvene nege omogočamo prenos dragoce-

nih znanj in izkušenj. V znanju je naša moč, napredek in
razvoj našega strokovnega področja. Tudi naša naloga je,
spoštovane kolegice in kolegi, da vsak na svojem delovnem
mestu razmisli in prispeva k prenosu znanj in izkušenj, še
posebej v zdajšnjem času, ko se menedžment sooča z vedno večjimi omejitvami virov financiranja tudi na področju
izobraževanja.
Upam in želim, da bomo lahko organizirali še veliko takšnih
strokovnih srečanj in s tem sledili nesklenjenemu krogu
vseživljenjskega izobraževanja.
Darja Plank, prof. zdr. vzgoje
Področje zdravstvene nege

Mobing v zdravstvu
R

aziskava na temo Mobing v zdravstvu, ki je narejena
med zdravstvenimi delavci v Splošni bolnišnici Celje –
Slovenija in KBC Sestre milosrdnice, Zagreb – Hrvaška, je
pokazala, da mobing obstaja.

Gre za premišljeno, žaljivo in neprijazno ter ponavljajoče
se ravnanje (vsaj enkrat na teden), ki žrtvi spodbija
samospoštovanje, moralo in produktivnost. V tem primeru
je problem zelo resen!

Uvod

Pet faz v procesu trpinčenja.
1. Konflikt na delovnem mestu.
2. Nasilna dejanja nad žrtvijo.
3. Vključenost vodstva v mobing.
4. Ožigosanje žrtve kot duševno bolne.
5. Izključitev, izgon iz delovne organizacije.

Kaj je nasilje?
Nasilje je nespoštovanje meja (prostora, psihološke,
čustvene, fizične, duhovne, pravne, intelektualne – skratka
celostne osebnostne nedotakljivosti) druge osebe oz.
drugega živega bitja.

Kdo je žrtev mobinga?
Strokovno dobro usposobljena oseba, ki je zavzeta in polna
idej. Je zelo delovna, daje pobude, predloge, mnenja,
z lahkoto opravlja vse naloge. V sodelavcih to začne
vzbujati občutke krivde, saj je ogrožen njihov utečeni ritual
dela. Pogosto so žrtve mobinga tudi osebe, ki so opazile
in prijavile nepravilnosti pri delu, osebe, ki zahtevajo
več samostojnosti ali boljše pogoje dela ter osebe, ki so
presežek delovne sile.

Beseda MOBING izhaja iz glagola TO MOB, ki pomeni:
planiti na, napasti, lotiti se koga, pa tudi sodrga, drhal.
Mobing je psihično nasilje, ki ga v slovenščini najbolje opiše
beseda trpinčenje. Za žrtev je to zelo resna težava s hudimi
posledicami!

Kaj ni mobing?
Vsak konflikt oz. nesporazum ni mobing. Konflikti, različna
mnenja in pogledi na določene stvari so nekaj vsakdanjega
in tudi vsako vpitje ali povzdignjen glas še ne pomeni, da
smo s tem koga ogrožali ali da smo izpostavljeni mobingu.
Pojem mobing se pogosto zlorablja, ker ga uporabljamo
skoraj za vsa dejanja, ki nam niso všeč.
Večni nergači, ki nikoli niso zadovoljni in se pritožujejo nad
vsem, prav tako niso žrtve mobinga, potrebujejo pa pomoč
psihologa, da poiščejo vzrok za nezadovoljstvo v njih samih.
Kaj pa je mobing?
O mobingu govorimo, kadar psihični napad na nekoga
traja zelo dolgo (vsaj šest mesecev) in poskušajo žrtev
sistematično izločiti iz svoje sredine, jo ponižati, zlomiti.
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Najbolj pogost mobing v zdravstvu izvajajo: medicinske
sestre ena nad drugo, zdravniki nad medicinskimi sestrami
in glavne sestre oddelka na svojimi oddelčnimi medicinskimi
sestrami.
Kdo vse izvaja mobing?
To so nadrejeni, sodelavci z višjim položajem v hierarhični
piramidi, sodelavci na istem nivoju v hierarhični piramidi,
starejši sodelavci nad mlajšimi, ki so se komaj zaposlili,
mlajši sodelavci nad starejšimi tik pred upokojitvijo,
sodelavci nad pripadniki manjšinskih skupin in telesnimi
invalidi.

Splošna bolnišnica Celje
Kje se vse izvaja mobing?
Največkrat na delovnem mestu. Izvaja se tudi v vrtcu, šolah
in družini.
Kako se začne izvajati mobing?
Z prikritim zasmehovanjem, širjenjem neresnic in
zmanjševanjem zaslug pri vodstvu, omejitvijo komunikacije
na zgolj nujne zadeve, prikrivanjem informacij, ki bi bile v
prid pri delu. Ostali se večinoma oddaljijo od dogajanja in
se odločijo za nevmešavanje ali za prikrito delovanje. Kljub
poskusom, da bi žrtev dobila odgovore na zastavljena
vprašanja ali razrešila konflikt, sodelavci ne pokažejo
pripravljenosti za pogovor ali podporo.
Začne se mobing!
V kakšni obliki se najpogosteje izvaja mobing?
Izvaja se kot verbalno nasilje, poniževanje, pretirana
delovna obremenitev, prekinjeno delovanje na delovnem
mestu, agresivno obnašanje, nesodelovanje in nepodajanje
delovnih izkušenj ter širjenje govoric.
Kakšne so posledice mobinga?
Pri posamezniku: zmanjšanje storilnosti, motnje
koncentracije in spomina, strah pred neuspehom, psihične
krizne situacije, nervoze, depresije, motnje socialnih
odnosov, težnja po neopaznem vedenju, oslabelost
imunskega sistema, tvorba tumorjev in tudi smrt.
Pri sodelavcih: občutek krivde, strah pred posledicami
– če bi žrtvi pomagali, bi tudi sami postali žrtve mobinga,
razpadanje delovnih struktur.
Pri organizaciji na delovnem mestu: zmanjšana
produktivnost, poslabša se delovna klima, pojavijo se
težave z motivacijo sodelavcev, zmanjša se poslovni ugled,
v primeru pravde se pojavijo dodatni stroški, poveča se
število dni bolniškega dopusta.
Najpogostejši primeri mobinga pri nas:
- pretirana delovna obremenitev,
- širjenje govoric in neresnic,
- opravljanje nalog pod ravnijo zmožnosti,
- zadrževanje informacij v zvezi z delom,
- odvzem odgovornosti na ključnih področjih,
- žaljenje in neprijetno komentiranje osebnosti,
- poniževanje ali posmehovanje v zvezi z delom,
- ignoriranje posameznikovih mnenj in pogledov.
Kaj storiti pri mobingu?
Pomembno je, da žrtev, sodelavci ali njeni prijatelji in bližnji,
ki opazijo mobing, na to čim prej opozorimo. Če gre za
mobing v službi, šoli ali v vrtcu, se je dobro najprej obrniti
na nadrejenega, tistega, ki izvaja mobing (vodjo, strokovno
službo, sindikat, delovno inšpekcijo, ravnatelja …) in prositi
za premestitev nasilnika in ne žrtve.
Kako naj se žrtev vede pri reševanju mobinga?

NAČRT POMOČI ŽRTVAM MOBINGA
Kaj lahko sami storimo?
l

l

l

l

Vodimo dnevnik (beležko) vseh nasilnih dejanj: kraj, čas,
opis dogodka (vpletenost oseb, priče, komunikacijsko
sredstvo, lastno počutje po dogodku, posledice).
Zbiramo vse dokaze o nasilnem dejanju:
običajno in/ali e-pošto, pisna navodila za delo, zapisnike
sestankov, evidence obiskov pri zdravniku, zapise z
grožnjami, zasmehovanjem, žalitvami, ocene dela žrtve,
morebitne pisne kritike, znake, ki kažejo na sovražno
delovno okolje itd.
Skušamo pridobiti pisne izjave prič.
Čim prej po dogodku priče prosimo, da svoje videnje
dogodka zapišejo ali se podpišejo pod naš zapis
dogajanja. Pozanimamo se, ali ima naš delodajalec
sprejete ukrepe za zaščito zaposlenih (pravilnik ali izjavo,
izobraževanja, imenovana komisija ali svetovalec…).
Prosimo za pogovor in pomoč nekoga iz službe, ki mu
zaupamo:
- (kronološko) opišemo dogajanje,
- povprašamo, ali je tudi ta oseba zaznala sovraštvo
proti nam,
- prosimo za pomoč pri neformalnem/formalnem
ukrepanju.
• Skušamo pridobiti drugo mnenje (zlasti pri
trpinčenju). Z drugim mnenjem si lahko
pridobimo bolj realno sliko dogajanja in
našega dela.
• Gradimo podporno mrežo v kolektivu.

UKREPANJE

Neformalno ukrepanje:
- pogovor s povzročiteljem/povzročitelji,
- odločno zahtevamo, da se z nasiljem preneha takoj,
- pri pogovoru naj bo prisotna tretja zaupna oseba.
Formalno ukrepanje:
- v skladu s pravilnikom organizacije,
- Inšpektorat za delo,
- sindikalna pravna pomoč zaradi kršenja delovnega prava,
- kazenska ovadba po 197 členu KZ,
- zagovornik načela enakih možnosti (Urad za enake
možnosti).
Oblika (samo)pomoči:
- zapis refleksije počutja in čustev,
- pomoč zdravnika, psihologa, psihiatra,
- psihosocialna pomoč nevladnih organizacij (SOS telefon
080 11 55),
- supervizija v kolektivu,
- dodatna znanja o problematiki,
- pomoč stanovskih združenj, zbornic,
- združenje socialne mreže izven delovne organizacije,
- poiskati skupino za samopomoč,
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skrb za dobro psihofizično kondicijo,
vključiti se v humanitarno delo,
prostočasne dejavnosti,
sprehodi v naravi,
iskanje druge zaposlitve.

Pomembno je razlikovati med nasiljem in konfliktom.
Konflikte rešujemo, nasilje obravnavamo.
Reševanje konfliktov:
- enako močni subjekti (sodelavci z enakim položajem v
hierarhični piramidi),
- iščemo skupne interese vpletenih,
- soočamo vpletene,
- odgovornost za konflikt in njegovo reševanje je na vseh
vpletenih,
- mediacija, pogajanja, arbitraža, posredovanje tretje
strani.
Cilj: konstruktivna rešitev konflikta.
Obravnavanje nasilja:
- zloraba moči, (nadrejeni ali sodelavci z višjim položajem
v hierarhični piramidi),
- za nasilje je odgovoren povzročitelj,
- vpletenih v nasilje ne soočamo,
- pomoč žrtvi,
- sankcije povzročitelju,
- nujna zunanja intervencija.
Cilj: ustavitev nasilja, preprečitev ponovitve nasilja.

ZAKONODAJA

Dopolnjena delovna zakonodaja namreč ureja tudi
vprašanje mobinga. Delodajalec je tako po zakonu dolžan
zaposlene zaščititi pred vsemi negativnimi vplivi na zdravje
– med drugim mora zaščititi tudi njihovo dostojanstvo.
1. Zakon o delovnem razmerju
6. a člen ( prepovedano je nadlegovanje in trpinčenje)
a. Prepovedano je nadlegovanje.
Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s
katerokoli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom
prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno,
sovražno, ponižujoče, sramotno ali žaljivo delovno okolje.
b. Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu.
Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali
sistematično grajanje ali očitno negativno in žaljivo ravnanje
ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na
delovnem mestu ali v zvezi z delom.
c. Prepovedano je spolno nadlegovanje.
Spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika nezaželenega
verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja
spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo
osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega,
sovražnega, ponižujočega, sramotnega ali žaljivega okolja.
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45. člen (varovanje dostojanstva delavca pri delu)
Dolžnost prejeti ustrezne ukrepe za zaščito zaposlenih pred
spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na
delovnem mestu.
Obrnjeno dokazno breme.
Delodajalec je delavki/delavcu odškodninsko odgovoren po
splošnih pravilih civilnega prava.
88. člen (razlogi za redno odpoved)
Kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz
delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu krivni razlog).
112. člen ( izredna odpoved delavca - razlogi na strani
delodajalca)
V osmih dneh po tem, ko delavko/delavca predhodno pisno
opomni delodajalec na izpolnitev obveznosti in o kršitvah
pisno obvesti inšpektorja za delo (6. in 45. člen).
2. Kazenski zakonik
197. člen ( šikaniranje)
a. Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim
nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali
neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu
zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost, se kaznuje z
zaporom do dveh let.
b. Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico
psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje
delovne storilnosti zaposlenega, se storilec kaznuje z
zaporom do treh let.
3. Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja
a. Zagovorništvo načela enakosti.
4. Zakon o enakih možnostih žensk in moških
5. Zakon o zdravju in varnosti pri delu
6. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

UKREPI ŽRTVE

Če mobinga ne izvaja nadrejeni, naj se žrtev obrne na
svojega nadrejenega po pomoč, če pa izvaja mobing
nadrejeni, se žrtev obrne na njegovega nadrejenega,
sindikat ter delodajalca.
Takoj, ko žrtev obvesti pristojne, bi se ti morali zganiti in
ukrepati proti mobingu.
Robnik (2008) priporoča, da oseba, ki meni, da se nad njo
izvaja mobing, ukrepa, in sicer:
- Poišče zaveznika v sodelavcu, ki žrtvi nudi pomoč
in podporo.
- Zaupa se sorodnikom in prijateljem, ki žrtvi nudijo
pomoč in podporo.
- Obvesti nadrejeno osebo (kadar ta ne izvaja
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mobinga nad žrtvijo), da pristopi k reševanju
problema.
Obvesti kadrovsko službo, kjer žrtev pridobi
informacije o zakonodaji, postopkih pritožbe,
načinih reševanja, ipd.
Obvesti delodajalca, ker žrtvi v primeru odpovedi
pripada odškodnina.
Zapisovati je treba dejstva in dokaze, če žrtev
sproži katerega od pravnih postopkov.
Sprožiti formalni postopek znotraj delovne
organizacije za uveljavljanje varstva svojih pravic.
Obrniti se na svoj sindikat, kjer lahko žrtev pridobi
prve informacije o pojavu, možnih oblikah pomoči
in informacije o zakonodaji.
Obrniti se na inšpektorat za delo, ki je dolžan
za nadzor Zakona o delovnih razmerjih, ki
prepoveduje trpinčenje na delovnem mestu.
Žrtev naj se obrne na osebnega zdravnika, ki ji
pomaga psihično in fizično.
Žrtev se lahko obrne tudi na nevladne organizacije,
ki nudijo psihosocialno pomoč žrtvam mobinga.

Nekaj grafov raziskovalnega dela na temo Mobing v
zdravstvu.
Graf št. 1: Anketirane poklicne skupine.
1a. Anketirana skupina, KBC – Sestre milosrdnice,
Zagreb – HRVAŠKA

1b. Anketirana skupina, SBC – SLOVENIJA

Zaključek

Delodajalec je dolžan ukrepati z namenom ustvarjanja
dobrih, varnih in zdravih delovnih razmer za vse zaposlene,
ki so največji kapital vsake zdravstvene ustanove. Glede na
rezultate, ki smo jih dobili pri raziskavi v SBC – Slovenija in
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb – Hrvaška, je razvidno, da
se mobing dogaja.
Najbolj pogost mobing v zdravstvu izvajajo: medicinske
sestre v istem hierarhičnem nivoju ena nad drugo, zdravniki
nad medicinskimi sestrami in glavne sestre oddelka nad
svojimi oddelčnimi medicinskimi sestrami.
Glavna sestra bolnišnice, predstojniki in glavne sestre
oddelka so dolžni v primeru mobinga k problemu pristopiti
sistematično ter hitro. Žal pa v praksi ni vedno tako.
Kljub temu upamo, da bo ravno zdravstvo tisto, ki bo
razvilo dobro prakso reševanja problema mobinga; če
znamo preprečevati, lajšati in zdraviti bolezni, bomo znali
tudi preprečevati in reševati mobing. Če smo do pacientov
prijazni, bomo bolj prijazni eni do drugih.
Če želimo mir v svojem srcu,
molimo za mir ljudi okoli nas.
(Jezus)

Graf št.2: Ali se srečujete v službi z mobingom ?

Graf št.3: Ali ste vi kdaj izvajali mobing ?

ŠALA
Vsak svoje
»Veš, pri nas doma nas je pet otrok in vsak ima
svojo žlico, svojo vilico, svoj krožnik. Sploh ima vsak
svoje,« se hvali Mihec. »To ni nič! Pri nas smo štirje,
pa ima vsak svojega očeta!« se pohvali Janezek.
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Graf št. 4: Ali v službi doživljate, da na Vas kričijo oz.
Vas zmerjajo?

Graf št.8: Ali Vas sodelavci skušajo osmešiti?

Graf št.5: Ali se Vaši nadrejeni izmikajo neposrednemu
kontaktu z Vami?

Graf št.9: Ali doživljate, da se norčujejo iz Vaše
narodnosti?

Graf št.6: Ali v službi doživljate verbalne grožnje in
pritiske?

Graf št.10: Ali doživljate, da se norčujejo iz Vaše vere?

Graf št.7: Ali Vam nadrejeni nenehno dodeljujejo nove
delovne naloge?

Graf št.11: Ali Vaše delovne napore ocenjujejo napačno
ali žaljivo?
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Graf št.12: Ali Vam nadrejeni dodeljujejo naloge, ki so
pod nivojem vaših kvalifikacij?

ZAHVALI
Spoštovani gospod direktor mag. Marjan Ferjanc,

Graf št.13: Ali v službi doživljate poizkus spolnega
nadlegovanja?

rada bi namenila pisno zahvalo zdravnici Mateji Groboljšek in medicinski sestri Barbari Milčinovič, ki sta bili
dežurni 18. 9. 2011 (nedelja) zvečer ob 19.30 v urgentni
očesni ambulanti v bolnišnici Celje.
Sin, star štiri leta in pol, si je poškodoval oko (pičil se je
v oko) in vsi prestrašeni smo bili napoteni na urgenco
v Celje, s precej slabo diagnozo. V ambulanti sta delali
zgoraj omenjeni zdravnica in sestra. Sam sprejem in pa
pregled je za naju starša in pa popolnoma prestrašenega
sina potekal izredno strokovno, zdravnica in sestra sta si
vzeli čas tako za sina kot tudi za naju, sam pregled sta povezali z igro, v kateri je Žiga zelo rad sodeloval, nič ni bil
prestrašen, nama je pa bilo vse razloženo zelo razumljivo
in z velikim občutkom, tako s strani zdravnice kot sestre.
Moram reči, da smo v tem obdobju obiskali že ogromno
pediatrov, zdravnikov (težave z ušesi) in do danes še
NIKOLI nisem srečala tako prijetnega osebja, kot sta bili
gospa zdravnica ter gospa sestra.
Sin je bil nad samim pregledom prav navdušen in je celo
povprašal, kdaj bomo šli zopet na pregled za učke, kljub
temu, da je pregled trajal več kot pol ure.
Moram povedati, da sva oba z možem izredno ponosna,
da imamo v naši bolnišnici tako strokoven in prijazen kader. Lahko je mnogim za zgled.
Gospa zdravnica Groboljšek in gospa sestra, še enkrat iz
srca hvala, krasni sta bili!
Lep pozdrav,

mamica Petra iz Rogaške Slatine

PREBRALI SMO
Medicina danes, Finance, št. 56, 7. 9. 2011
ZAHVALA

Priznanje in zahvalnica za drugo najboljšo ustno
predstavitev na 4. Mednarodnem kongresu Hrvaškega
društva medicinskih sester v anesteziji, reanimaciji,
intenzivni negi in transfuziji (za temo Mobing v zdravstvu).
Ana Seničar, dipl. m. s.
Oddelek za anesteziologijo, EIMOS in terapijo bolečin

Za prijaznost, razumevanje, pomoč in strokovno oskrbo
poškodb po prometni nesreči, ki sem jo imela v soboto
zvečer, 3. septembra, se zahvaljujem osebju urgentnega bloka Splošne bolnišnice Celje – zdravniku Mateju
Podgoršku in medicinskima sestrama Mojci Turnšek in
Alenki Zorko. Prav tako se za toplo besedo in strokovnost
zahvaljujem zdravniku Stevanu Djordjeviću in preostali
reševalni ekipi, ki me je oskrbela na kraju nesreče in prepeljala v celjsko bolnišnico. Četudi policisti in gasilci teh
vrstic verjetno ne bodo brali, se tudi njim zahvaljujem za
njihovo pomoč in podporo, ki mi je zelo olajšala stresne
trenutke takoj po nesreči.
Petra Šubic, novinarka Financ
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Ali se moramo rentgenskega
sevanja bati?
K

pisanju tega članka sta me vzpodbudili dve vprašanji.
Prvo je bilo vprašanje bolnice na urgentni travmatološki diagnostiki, koliko časa po rentgenskem slikanju lahko
doma podoji otroka. Drugo vprašanje, ki me je privedlo k
pisanju, je bila skrb uslužbenke bolnišnice, ki je pripeljala
bolnika na rentgensko slikanje. Ko smo le-to opravili, me je
vprašala, koliko časa po slikanju v prostoru še seva.
Za nas, ki se poklicno ukvarjamo z rentgenskim sevanjem,
sta bili ti vprašanji, da ne rečem malo smešni, za laike pa
povsem umestni in upravičeni ob dejstvu, da je sevanje škodljivo zdravju.
Preden ugotovimo, koliko je rentgensko sevanje nevarno,
ga najprej poglejmo skozi oči fizikov.

Učinki sevanja

Glede učinkov nas najbolj zanima, katera sevanja so nevarna za zdravje ljudi. Velja pravilo, da več kot ima sevanje
energije, bolj je nevarno. Po učinku delimo sevanja na dve
skupini: neionizirajoča in ionizirajoča.

Neionizirajoče sevanje

Za sevanja, ki spadajo med neionizirajoča, je značilno, da
nimajo toliko energije, da bi po prehodu skozi snov povzročila ionizacijo le-te. Imajo majhno sposobnost prodiranja
skozi snov. Daljše izpostavljanje takemu nizko energijskemu sevanju lahko povzroči spremembe na koži ali vidu,
predvsem pa slabše počutje.
Viri neionizirajočega sevanja so razsvetljava, sončna svetloba, ogrevanje, sterilizacija, laserska kirurgija, radarsko
vodenje letal, televizija in radio, mobilni telefoni, električna
energija itd.

Vrste sevanj

Sevanja delimo po izvoru in učinku. Elektromagnetno (EM)
valovanje ali po domače sevanje, je lahko naravno ali umetno generirano (ustvarjeno). Svetloba, kozmično sevanje,
toplota, naravno sevanje iz zemlje itd. so sevanja, ki so v
naravi, in na njih ne moremo vplivati. Umetna sevanja so
tista, ki jih ustvarimo ljudje. Poslušanja radia, gledanja tv,
pogovarjanja po mobilnem telefonu in nenazadnje rentgenskega slikanja si ne moremo predstavljati brez umetno
ustvarjenega EM valovanja. Vsa sevanja se med seboj
razlikujejo po energiji, s katero prehajajo skozi snov (zrak,
voda, telo, ...). Energija EM valovanja oz. sevanja je odvisna od valovne dolžine in frekvence. Velika valovna dolžina in majhna frekvenca pomenita za EM valovanje manjšo
energijo. Majhna valovna dolžina in velika frekvenca sta pa
vzrok za visoko energijo sevanja. Od stopnje energije so
odvisni učinki sevanja.
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Računalniški monitor – vir neionizirajočega sevanja

Ionizirajoča sevanja (IOS)

Ionizirajoča sevanja so tista, ki pri prehodu skozi snov povzročijo ionizacijo. Z visoko energijo prodrejo v molekule
snovi, iz atomov izbijajo elektrone in povzročijo ionizacijo.
S tem sevanje preda energijo, nastanejo nabite molekule
in prosti radikali, ki lahko škodljivo vplivajo na samo snov.
Človeško telo je v približno 80 odstotkih sestavljeno iz vode,
preostanek pa sestavljajo kompleksne organske molekule
in še nekatere druge snovi. Iz tega sledi, da lahko ionizirajoče sevanje pri človeku škodljivo učinkuje prav na molekule vode in kompleksne organske molekule. Posebno
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pomembna organska molekula je deoksiribonukleinska
kislina – DNK. Določa strukturo in funkcijo celice, pa tudi
njeno delitev. Načini, s katerimi sevanje poškoduje celice,
niso v celoti pojasnjeni. Mnogo poškodb nastaja prav na
molekulah DNK. Sevanje lahko molekulo ionizira ali pa jo
spremeni posredno preko prostih radikalov v vodi celice.
V obeh primerih se kemična sprememba lahko izrazi kot
škodljiva posledica, ki vodi do dednih genetskih napak ali
razvoja rakastih obolenj.
Ena najpomembnejših lastnosti IOS je sposobnost prodiranja v globino tkiva. Prodornost je odvisna od vrste sevanja
ter energije delcev ali fotonov. Med ionizirajoča spadajo sevanja radioaktivnih atomov, rentgenskih aparatov, pa tudi
sevanje TV zaslonov.

Doze

IOS s človeškimi čutili ni mogoče zaznati. Z različnimi sredstvi ga lahko izmerimo (fotografski film, termoluminiscentni
materiali, Geigerjeve cevi, scintilacijski števci itd.), lahko ga
tudi izračunamo. Količino, ki jo namerimo ali izračunamo,
imenujemo DOZA. Opredelitev doze je, da je to energija,
ki jo IOS preda kilogramu snovi. Ločimo absorbirano dozo,
katere enota je gray (Gy) in ekvivalentno dozo, katere enota
je sivert (Sv).

Rentgensko sevanje ali rentgenski (rtg) žarki

Po zgoraj predstavljenih dejstvih lahko ugotovimo, da je
rentgensko sevanje ionizirajoče z veliko energije. Valovna
dolžina je približno 10–0,1 nm (nanometer ; 10 na -9). Frekvenca sevanja je zelo visoka, skorajda neizmerljiva. Rentgensko sevanje je umetno ustvarjeno, nastaja v rentgenski
cevi kot posledica zavornega sevanja pospešenih elektronov. Naključno ga je leta 1885 odkril Konrad Rentgen, ko je
delal električne poskuse v svojem laboratoriju. V vakuumski
cevi je z visoko napetostjo (več 10 kV) pospešil elektrone,
in ko so se ti zaletavali v pozitivno elektrodo, je zaznal neznano sevanje. V začetku so ga poimenovali X-sevanje, kasneje pa je dobilo ime po odkritelju Rentgenu, čeprav se v
strokovnih krogih še vedno uporablja prvotno ime. Pogosto
ga imenujemo kar rentgenski žarki. Sevanje prodira skozi
telo – tkivo. Prodornost je drugačna skozi kostno tkivo kakor
skozi mišice in maščobe. Večjo ali manjšo oslabitev sevanja
po prehodu skozi organizem zazna bodisi fotografski film,
slikovni ojačevalnik ali detektor. Na osnovi prodiranja in različnega slabljenja rtg sevanja skozi snov temelji rentgenska
diagnostika. Prodornost sevanja lahko izbiramo z nastavitvijo anodne napetosti (kV – kilovolt). Če izberemo anodno
napetost pod 50 kV, govorimo o mehkih rentgenskih žarkih,
ki so manj prodorni.
Pri izbiri anodne napetosti nad 100 kV govorimo o trdih žarkih, ki so mnogo bolj prodorni.
Pomembna prednost diagnostike z rentgenskimi napravami
kot viri ionizirajočega sevanja je, da te naprave ne povzročajo radioaktivnega sevanja. Sevanje oddajajo le kratek čas
po vklopu visoke napetosti, preneha pa v nekaj milisekun-

dah po izklopu. Rentgensko sevanje NI RADIOAKTIVNO.
Posledica radioaktivnosti je sevanje GAMA, ki nastane pri
razpadu radioaktivnih atomskih jeder. V bolnišnicah se s to
dejavnostjo ukvarjajo v radioizotopskih laboratorijih.

Rentgenska cev – vir rtg sevanja

Uporaba rentgenskega sevanja

Najpogosteje se rentgensko sevanje uporablja v medicini v
diagnostične in tudi terapevtske namene.
Uporablja se tudi v veterini, v industriji (preverjanje polnosti
steklenic in pločevink), na letališčih za pregled prtljage itd.
Medicinska uporaba zajema :
- osnovna rentgenska slikanja (slikanje skeleta, pljuč, ...),
- diaskopija (rentgensko pregledovanje – živa slika),
- kontrastne rentgenske preiskave (i.v. urografija ...),
- interventni rentgenski posegi (PTA ...),
- koronarografija (slikanje in morebitno širjenje srčnih žil
(PTCA)),
- mamografija (slikanje dojk),
- CT (računalniško globinsko slikanje),
- denzitometrija (merjenje kostne gostote),
- dentalna radiografija (slikanje zob ...),
- radioterapija z rentgenskimi žarki ...

Rentgenski aparat

Diagnostika in zdravljenje s pomočjo tega sevanja sta razširjena praktično v vseh vejah medicine. Zelo je pomembno
poznavanje lastnosti rtg žarkov in rtg preiskav za lažje
načrtovanje diagnostičnih posegov in smotrno uporabo leteh. Vedeti moramo, kaj lahko določena preiskava nudi in

29

Splošna bolnišnica Celje
kakšen diagnostični uspeh lahko pričakujemo. Najvažnejše
pa je, da je korist od rtg preiskave večja, kot je pa škoda, ki
jo le-ta preiskovancu povzroči. S skrbnim in smotrnim načrtovanjem rtg preiskav lahko največ pripomoremo k varstvu
pred ionizirajočim sevanjem, tako pri bolnikih kakor tudi pri
delavcih, ki delamo z viri ali pri virih tega sevanja.

Varstvo pred sevanjem

Ker je ionizirajoče sevanje škodljivo za zdravje ljudi, moram
povedati nekaj besed tudi o zaščiti pred njim. Zaradi škodljivosti ga moramo uporabljati čim manj, če je pa preiskava
nujna, je treba upoštevati določena pravila:
- rtg preiskava mora biti skrbno in smotrno načrtovana
(korist mora biti večja od tveganja),
- bolnik mora biti na preiskavo ustrezno pripravljen,
- preiskavo je potrebno opraviti z najnižjo možno dozo sevanja,
- uporabiti je treba najoptimalnejše tehnike in materialna
sredstva (ni nujno, da je za določeno preiskavo sodobnejši diagnostični aparat primernejši kot starejši …),
- treba je upoštevati predpise o bolnikovi osebni in poklicni zaščiti pred IOS.

Varstvo delavcev pred IOS

Vsi, ki se rtg preiskavami ukvarjamo poklicno stalno, občasno ali imamo kakršenkoli stik z IOS, moramo poznati
njegove lastnosti, da se znamo pred njim ustrezno zaščititi. Najvažnejše je, da pridemo v stik s sevanjem čim manj.
Vendar je narava dela našega poklica taka, da je to velikokrat nemogoče, zato se moramo čim bolj oddaljiti od samega vira sevanja, v našem primeru od rtg cevi. Velja pravilo,
da moč rtg sevanja pada s kvadratom razdalje. Odmik od
vira sevanja za 2 m tako pomeni štirikrat manjšo dozo itd.
Veliko je preiskav in posegov, pri katerih se delavci ne moremo umakniti iz diagnostičnega prostora, v katerem je rtg
cev (interventna radiologija, koronarografije, operacijske

Osebni dozimeter

dvorane, sobe za intenzivno nego ...). V tem primeru je treba uporabljati vsa osebna zaščitna sredstva, ki so na voljo
in so predpisana v zakonodaji. Delavci so dolžni pravilno
nositi dozimetre, ki mesečno spremljajo prejeto dozo sevanja. Določene so mejne letne doze prejetega sevanja (20
mSv ), ki jih ne smemo preseči.
V zadnjih letih je tudi na področje radiologije prodrla digitalizacija in čedalje več podatkov, ki jih dobimo pri rentgenskih preiskavah, je v digitalni obliki. Zaradi tega je bistveno
boljša, kakovostnejša in širša njihova obdelava. Poudariti
je treba, da nove tehnologije le delno pripomorejo k zmanjševanju prejete doze sevanja na bolnika in delavca, saj sta
za pridobitev diagnostičnih podatkov še vedno potrebni določena količina in moč rtg sevanja. Iz tega sledi, da je kljub
prihodu sodobnih rtg aparatov in digitalizacije še vedno treba upoštevati in uporabljati vse ukrepe v zvezi z varstvom
pred IOS.

Zaključek – odgovor na naslovno vprašanje

Za zaključek lahko odgovorim na naslovno vprašanje, ali se
moramo rtg sevanja bati. Zagotavljam, da je vsaka bojazen
odveč ob dejstvu, da poznamo lastnosti, značilnosti in namen uporabe sevanja. Treba je upoštevati vsa priporočila
za uporabo rentgenskih preiskav in izvajati vse ukrepe v
zvezi z varstvom pred IOS. Seznanjeni moramo biti s škodljivimi posledicami, ki jih lahko sevanje povzroči, hkrati se
pa moramo zavedati, da nam lahko prinese veliko korist,
čemur je tudi namenjeno.
Janez Palčnik, inž. rad.
Radiološki oddelek

Pravni kotiček
V

poletnih mesecih smo imeli v bolnišnici kar dvakrat zaporedoma
obisk delovnega inšpektorja. Obakrat
je nadzoroval zagotavljanje odmora in
počitka po 154. členu Zakona o delovnih razmerjih ter izdal odločbo o obveznem zagotavljanju le-tega s strani
delodajalca.
a bi navedenih kršitev in zato prijav
ter obiskov delovnega inšpektorja

D
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bilo manj (zaželeno nič), ponovno na
kratko opisujem problematiko zagotavljanja odmora in počitka delavcu med
delovnim časom.
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) na
splošno določa, da imajo delavci, ki delajo poln delovni čas (to je po navadi 40
ur na teden), med dnevnim delovnim
časom pravico do odmora, ki traja 30

minut, največkrat pa ga izrabijo za malico, svojo ali organizirano. Odmor se
všteva v delovni čas. Zaradi boljše organizacije delovnega procesa je lahko
čas odmora določen s pogodbo o zaposlitvi ali splošnim aktom, lahko pa si
ga določijo delavci sami glede na svoje
delovne obveznosti. ZDR predpisuje,
da se lahko odmor določi po eni uri
dela in najpozneje eno uro pred kon-
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cem delovnega časa. Delavci, ki delajo
manj kot štiri ure dnevno, niso upravičeni do odmora; tisti, ki opravljajo štiri
in več ur na dan iz zakonskih pogojev,
imajo pravico do sorazmernega dela
odmora. Sorazmerna dolžina odmora
se določi tudi v primeru neenakomerne
razporeditve in začasne prerazporeditve delovnega časa.
ZDR ureja poleg odmorov tudi počitke, in sicer t. i. počitke med delovnim
časom in počitke med dvema zaporednima tednoma. Počitek med delovnim
časom je počitek med tednom, tedenski počitek pa je tisti, ki ga izrabijo delavci po preteku delovnega tedna. ZDR
določa, da se lahko v nekaterih dejavnostih počitek z zakonom ali kolektivno
pogodbo na ravni dejavnosti uredi tudi
drugače (158. člen ZDR), na splošno
pa so osnovna načela urejena v ZDR.
V zvezi s počitkom med delovnim časom ali t. i. dnevnim počitkom ZDR
izrecno določa, da imajo delavci v ob-

dobju 24 ur pravico do počitka, ki traja
nepretrgoma najmanj 12 ur, oziroma
11 ur počitka v primeru neenakomerno
razporejenega ali začasno prerazporejenega delovnega časa. To pomeni, da
je dopustno, da delajo delavci po 13 ur
dnevno, pri čemer pa v drugem obdobju delajo sorazmerno manj.
Tedenski počitek je urejen v 156. členu
ZDR in pomeni, da ima delavec v obdobju sedmih zaporednih dni poleg pravice do dnevnega počitka (12 ur) pravico do počitka v trajanju najmanj 24
neprekinjenih ur (12 + 24 ur). Če mora
delavec zaradi objektivnih, tehničnih in
organizacijskih razlogov delati na dan
tedenskega počitka, se mu zagotovi
tedenski počitek na kateri drug dan v
tednu. Minimalno trajanje tedenskega
počitka se po navadi upošteva kot povprečje v obdobju 14 zaporednih dni.
Pri enakomerno razporejenem delovnem času delavci opravljajo 40 ur na
teden - po navadi pet dni v tednu po

osem ur, pri neenakomerni razporeditvi
delovnega časa in tudi pri začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa
(147. člen ZDR) pa lahko delavec dela
nekoliko več, vendar pa delovni čas nikakor ne sme trajati več kot 56 ur na
teden. Pri tem se dnevna, tedenska in
mesečna časovna omejitev upoštevajo v obdobju šestih mesecev oziroma
izjemoma po določbi petega odstavka
158. člena ZDR v obdobju 12 mesecev
- vendar mora to določati kolektivna
pogodba dejavnosti oziroma drug zakonski akt.
Delodajalec je dolžan navedene omejitve upoštevati in tudi preprečiti morebitne samovoljne zamenjave dnevnih
razporedov dela, saj delavec kljub
soglasju, da se odpoveduje počitku,
slednjega ne more storiti, kajti soglasje
delavca ne razbremenjuje delodajalca
obveznosti do zagotavljanja počitka.
Andrejka Presker Hudernik,
univ. dipl. prav.
Pravna služba

DROBTINICE

Bolnišnične igre na Otočcu
V

soboto, 10. septembra 2011, so potekale na Otočcu 6.
tradicionalne bolnišnične igre, na katerih je sodelovalo
18 ekip iz celotne Slovenije. Letos zaradi ekonomske krize
igre niso potekale dva dni, ampak samo en dan, tako je bilo
tudi manj ekip kot lansko leto (lani 21 ekip).

Naša ekipa na otvoritvi

Prav tako je na igrah že šesto leto zapored nastopila tudi
ekipa iz naše bolnišnice, ki je imela dokaj lepo zasedbo.
Moško ekipo so sestavljali naslednji tekmovalci: Matej Velenšek, Franc Furman, Željko Tešič, Ivan Hribernik, Robert
Iršič, Jure Jančič, Damjan Kladnik, Boris Kvac, Mirko Zapušek, Toni Veber, Gorazd Steble, Anže Gladek, Luka Jenšterle, Leon Ostrožnik, Jure Bornšek, Grega Pavlič, Davor
Brezinščak, Marko Vrhovec, Uroš Stropnik, Dušan Kragelj
in direktor Marjan Ferjanc.
Ženska ekipa je bila številčno skromnejša, sestavljale pa
so jo naslednje tekmovalke: Bojana Leskovšek, Mirjam Jug,
Kristina Janše, Bernarda Šibal, Marija Lipar in Anika Vrhovec.
Dobre volje in kljub samo enodnevnim igram odlično razpoloženi smo na pot krenili z avtobusom zgodaj zjutraj malo
po 6. uri ter prispeli na Otočec še pred 8. uro.
Tam je sledila najprej registracija tekmovalcev, nato pa z
manjšo zamudo tudi svečana otvoritev iger. Po krajšem sestanku vodij ekip so sledila tekmovanja. Urnik je bil zaradi
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samo enodnevnih tekmovanj zelo natrpan, tako, da je odšla
vsaka ekipa na svoje prizorišče, kjer so potekala tekmovanja. Ekipe so bile oblikovane že prej.
Vreme je bilo odlično, za nekatere športne panoge skoraj
prevroče, tako, da smo s tega stališča imeli srečo.
Naša ekipa se je na igrah dobro odrezala, saj smo osvojili
skupno 7. mesto od 18 ekip. Od ekipnih rezultatov bi omenil
odličen uspeh naših tekmovalcev v košarki, saj smo v zelo
močni konkurenci prepričljivo zasedli 1. mesto. Prav tako
smo v odbojki osvojili odlično 2. mesto in šele v finalu klonili
po zelo izenačenem boju z ekipo UKC Maribor.

Naši košarkarji niso imeli konkurence

Od posameznih rezultatov bi omenil odličen uspeh v golfu,
saj je Anika Vrhovec v ženski konkurenci osvojila 1. mesto,
Marko Vrhovec pa v moški konkurenci 3. mesto. V posamezni konkurenci, tako moški kot ženski, smo imeli še nekaj
dobrih rezultatov, ki so pripomogli k skupni dobri uvrstitvi,
za kar smo zaslužni vsi, ki smo nastopali.
Naporen dan tekmovanj se je zaključil v poznih popoldanskih urah, nakar je sledila podelitev priznanj, nato pa še
družabno srečanje z večerjo, kjer smo si izmenjali izkušnje
ter se poveselili ob zvokih glasbe. Pozno ponoči smo odšli
domov proti Celju.
Rad bi pohvalil prav vse naše tekmovalce, ki smo nastopili
na teh igrah, saj smo se zares trudili po svojih najboljših močeh. Tudi organizacija samih iger je bila na visokem nivoju,
glede na to, da je bilo treba v samo enem dnevu izpeljati
vsa tekmovanja.
Z vsemi uspehi, ki smo jih dosegli, smo uspešno predstavili
našo bolnišnico in dokazali, da premore Splošna bolnišnica
Celje tudi dobre športnike.
Posebna zahvala velja našemu direktorju, ki je bil vseskozi
od začetka pa do konca iger z nami kot z ekipo, nas vzpodbujal v vseh igrah in tudi tekmoval ter pripomogel k dobri
skupni uvrstitvi.

Odbojkarji so zasedli odlično drugo mesto

Tudi v ostalih panogah je bila konkurenca zelo močna, mi
pa smo osvojili še 5. mesto v namiznem tenisu za ženske,
6. mesto v nogometu, 6. mesto v balinanju – moška ekipa in
tudi 6. mesto v lokostrelstvu, prav tako moška ekipa.

Upam in želim, da se naslednje leto udeležimo iger v močnejši zasedbi in da osvojimo v skupnem seštevku še boljše
mesto.
Matej Velenšek, dipl. upr. org.
Logistika preskrbe
ŠALA
Matematika
Učiteljica pri matematiki kriči na učence:«Že celo
šolsko leto vam govorim,da manjša in večja polovica
ne obstajata in to samo zato ker večja polovica tega
razreda ne razume...«

Zmagovalna košarkarska ekipa z direktorjem
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Piknik članov sindikata
zdravstva in socialnega varstva
Slovenije – SB celje

Gasilska

V

soboto, 8. oktobra, smo imeli člani Sindikata zdravstva
in socialnega varstva Slovenije - Sindikata SB Celje jesenski piknik v športnem centru Matke pri Preboldu.
Piknika se je udeležilo 50 članov, ki kljub hladnejšemu vremenu v primerjavi z dnevi poprej, niso ostali doma in so se
prišli poveselit ter vsaj za trenutek odvrnit misli od vsakodnevnih napornih delovnih obveznosti.
Organizacija piknika je bila odlična, poslušali smo dobro
glasbo, imeli tudi dva obetavna glasbenika ter se okrepčali
z okusno hrano, ki smo jo sami pripravili. Prav tako je bilo
poskrbljeno tudi za pijačo, tako da nihče ni ostal žejen.
Naši člani so s seboj prinesli obilo dobre volje, ki jo v teh
časih še kako potrebujemo, tako, da smo tudi zaplesali in
zapeli.
…in na parkirišču.

Da pa je piknik bil res jesenski, smo poskrbeli s peko kostanja, ki smo ga sami nabrali v bližnjem gozdu.
Piknik v Matkah je torej odlično uspel, saj so se vsi z dobrimi občutki in srečno vrnili domov. Seveda pa je na takšnih
dogodkih najbolj pomembna pripadnost, ki jo člani čutimo
do svojega oziroma našega sindikata, ki je najštevilčnejši
na področju zdravstva in socialnega varstva.
S takšnimi dogodki se naš sindikat samo še krepi z namenom čim boljše pomoči svojim članom, še posebej v teh težkih časih, ko moramo stopiti skupaj in pokazati svojo moč.

Plesali smo na igrišču …

Matej Velenšek, dipl. upr. org.
SZSVS, Sindikat zavoda SBC
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Planinski izlet
L

eto je naokoli in čas je bil za nov pohod. Tokrat smo se
podale na Pohorje, natančneje na Lovrenška jezera.
Jutranja kavica in sveže pečeni piškoti so nas čakali pri Simoni. Sončno jutro je kar vabilo v planine. Pa smo se odpeljale do hotela Planja, tam pustile avtomobile in jo mahnile
proti severu, prek travnatih planj mimo Ostruščice preko
sedla Komisija do Mulejevega vrha. Brez vmesnega postanka za malico, borovničke in lulanje ni šlo. Irma je pridno
nabirala mah; tisti na palčki ni veljal. Talika je ugotovila, da
je največja ravnina okoli njenega bloka. Marjano so ožulili
stari čevlji, Mojco je zeblo, Mirjam je bilo toplo. Simona pa

Kulinarični
kotiček

Vir: internet

Testenine s pršutom in jurčki
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je iskala borovnice in robide. Pri jezercih je sledilo obvezno
slikanje. Vmes smo iskale šotni mah, pupke in še kaj. Ob
povratku smo si v koči privoščile pohorski lonec in ajdove
žgance z obaro, ter si izpovedale, kar nam je ležalo na duši.
In je odleglo. Ves čas smo čakale sonce, ki se ni in ni hotelo
prikazati.
Izlet smo končale pri Simoni, ki nam je postregla s sveže
pečeno pito. Izpovedovanja so se nadaljevala, in ko se je
sonce skrilo in se je spustil mrak, smo se poslovile, zadovoljne in utrujene.
Šotne pupke
iz Skupine za razvoj planinarjenja
na Oddelku za medicinsko rehabilitacijo

NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.

Sestavine: 500 g širokih
jajčnih rezancev,
120 g kraškega pršuta, 40
g suhih jurčkov,
1 majhen por, maslo, 2 dl
smetane za kuhanje,
parmezan, sol, poper

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, 18. novembra 2011. Kupon za
dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo
ime pa objavili v naslednjem Monitorju.

Priprava:
Jurčke namočimo v mlačni vodi. Rezine pršuta narežemo
na trakove ali na koščke. Na maslu prepražimo na tanka kolesca narezan por. Ko se ta zmehča, mu dodamo
narezan pršut in jurčke, ki smo jih prej oželi in narezali
na koščke. Vse skupaj še nekaj minut pražimo, nato dolijemo smetano, začinimo s soljo in sveže mletim poprom
in kratko pokuhamo. V vmesnem času skuhamo rezance
in jih nato dobro odcejene zmešamo z omako. Pred serviranjem narahlo potresemo z naribanim parmezanom.

Žreb 32. nagradne križanke v julijskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 201 pravilno rešitev.
Rešitev nagradne križanke: ČE TI DENAR NI SLUŽABNIK, TI BO GOSPODAR.
Izžrebani nagrajenki sta Ana Resnik in Suzana Špiljak
iz Administracije Urgentnega centra.
Čestitamo! Bon, s katerim bosta v bolnišnični slaščičarni naročili in prevzeli nagrado, jima bomo poslali po
pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.
						
Uredniški odbor

Splošna bolnišnica Celje
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Mogoče
težava ni v
tem, da naju
gleda pes.

Splošna bolnišnica Celje

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

nič več izgovorov
SICLS00068

Pogovorite se s svojim zdravnikom o EM ali obiščite najinaintima.si.
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