
PREDPRESOJA PO
STANDARDU DIAS

FN IN OCENA 
POSLOVANJA

BALONSKA DILATACIJA
AORTNE ZAKLOPKE

monitor
ŠTEVILKA 3   LETNIK 10   JULIJ 2012
ISSN 1581-8527

TO JE SBC ABC POSLOVANJA SBC MEDICINSKA STROKA



2

Splošna bolnišnica CeljeTO JE SBC

Vroče julijske temperature nas opozarjajo, da je polovica leta že za nami. 
Torej čas za resne ocene našega dela in načrtov v prihodnje. Ni lahko, 

kajti v labirintu zakonskih sprememb in varčevalnih predpisov v javnem 
sektorju, ki so začeli veljati v maju in juniju 2012, ostaja več odprtih vpra-
šanj. Ne gre toliko za vprašanje razumljivosti in tolmačenja sprejetih ukre-
pov, kot za problematiko soočenja z dejstvi, da se ukrepi dotikajo tudi nas, 
našega zavoda, naše bolnišnice in prav vsakega posameznika. In temu se  
ne moremo izogniti. 
Zakaj? Ker se nam je poleg zakonskega znižanja plač in sredstev zanje do-
datno znižala cena vseh naših storitev za 3 %. Ta ukrep nam na letni rav-
ni znižuje finančna sredstva za več kot 2  milijona evrov. Morali jih bomo 
privarčevati z boljšo organizacijo dela, z racionalnejšo porabo materialov, 

s cenejšimi materiali, z dodatnimi programi, ki jih bo nekdo plačal (ZZZS, samoplačniki iz domovine ali iz tujine, …). V 
tem trenutku ne želim razpravljati o drugih alternativah, ki bi vodile navzdol. Pred nami je skupna naloga, da pri svojem 
delu uresničimo tiste organizacijske in druge ukrepe, ki jih imamo zapisane v letnem finančnem načrtu. To ni le naloga 
vodstva, ki mora pokazati pot, ovire na tej poti moramo prestopati vsi zaposleni. 
Ob tem se zavedamo svojih nalog in svojega poslanstva. Naraščajo potrebe prebivalstva in temu ustrezno smo v prvem 
polletju presegli planiran obseg storitev v povprečju za cca 3 %. Prihajajo vedno težji in zahtevnejši pacienti in pripra-
vljamo se na to, da bomo tudi jutri zmogli uresničevati vedno zahtevnejše naloge. V tem trenutku že izvajamo aktivnosti 
za pridobitev mednarodne akreditacije bolnišnice, začenjajo se investicijska dela za izgradnjo nove septične operacijske 
dvorane, dokončali bomo urološko operacijsko dvorano ter posodobili  oddelek sterilizacije. Podpiramo strokovne izzive 
naših zdravnikov pri uvajanju novih metod zdravljenja. Potrudili se bomo, da bosta ekonomika in poslanstvo bolnišnice 
našla enotne rešitve. 
Pred nami niso lahki časi. Vendar se je že Emerson vprašal, ali se je že kdaj zgodilo, da časi niso bili težki, in da je bilo dovolj 
denarja. Cikličnost zgodovine nas skozi vsa obdobja spominja na enake probleme delovanja družbe, kot se z njimi soočamo 
danes. Če smo se iz zgodovine kaj naučili, naj bodo to rešitve brez katarze in ustvarjalnost brez  zavisti. Pridno jo lahko 
izkoristimo za rast bolnišnice. Preko 1750 zaposlenih pri nas ima tisoče idej, in če jih med sabo izmenjamo ter podpremo 
le ščepec od njih, smo na pravi poti. 
Poletni čas je čas počitnic in dopustov. Obnovite svojo življenjsko energijo, predajte se življenju in naj vas olimpijski čas 
navdihne z zmagovalno energijo. Združili jo bomo za naše skupne cilje.   
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TO JE SBC

Predpresoja.po.standardu.DIAS.

Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v 
zdravstvu (2010–2015) opredeljuje  med dru-

gim strateški cilj »razvoj sistematičnega vodenja 
kakovosti in varnosti« ter usmeritev v vzpostavitev 
sistema akreditacij v Sloveniji. 
 Bolnišnice v slovenskem prostoru imajo tako dva ci-
lja, zaradi česar se odločajo za akreditacijo:
- izpolnjevanje strateških ciljev nacionalne strategije,
- izpolnjevanje pogojev splošnega dogovora, ki prina-

ša za izvajalce specialistične bolnišnične dejavno-
sti vir finančnih sredstev. 

Tudi v SB Celje smo se odločili, da pristopimo k akre-
ditaciji po standardu DIAS (DNV International 
Accreditation Standards), ki je mednarodno pri-
znan sistem vodenja kakovosti  in nam pomaga, da  
stalno izboljšujemo zdravstveno oskrbo ter varnost 
bolnikov v bolnišnici.

Dne 20. in 21. junija 2012 so presojevalci preverjali 
izpolnjevanje zahtev po akreditacijskem standardu 
DNV za bolnišnice in ocenjevali urejenost bolnišnice, 
ki kandidira za akreditacijo.
Ekipa presojevalcev, ki je vključevala dva klinična 
strokovnjaka, strokovnjaka za fizično okolje in splo-
šnega presojevalca – vodjo presoje, ima bogate izku-
šnje s področja zdravstvenega varstva. Presojevalci 
so po osnovni izobrazbi zdravstveni delavci oz. de-
lavci v zdravstvu (zdravnik, predstavnik zdravstvene 
nege, radiolog).
Presoja je potekala v skladu z načrtom, ki je bil na-
slednji :
1. Pregled dokumentacije je opravila vodja presoje-

valcev z naslednjih področjih standarda DIAS:
• Sistem vodenja kakovosti (QM),
• Načrtovanje odpusta (DC),

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

Trije izmed štirih presojevalcev DNV

• Pacientove pravice (PR),
• Preskrba z organi, tkivi in očesi (TO),
• Upravljanje s kadri (SM),
• Medicinsko osebje (MS),
• Upravljanje z zdravili (MM) .

2. Presojo zdravstvene obravnave pacienta, pregled 
dokumentacije, prostorov in medicinskih ter 
ostalih aparatov sta opravila dva klinična stro-
kovnjaka (zdravnik in predstavnik zdravstvene 
nege).

 Presoja je potekala na naslednjih oddelkih: v Ur-
gentnem  centru, na Odd. za hematologijo in on-
kologijo, Odd. za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja, Ginekološko-porodniškem odd., Nevrolo-
škem odd., OIIM, Odd. za anesteziologijo, inten-
zivno medicino operativnih strok in terapijo bo-
lečin, Kardiološkem odd., Endoskopskem centru 
ter  Otroškem odd. 

3. Strokovnjak za fizično okolje je presojal ureje-
nost prostorov in skladnost delovanja naprav, 
medicinskih aparatur z zahtevami standarda v 
naslednjih enotah: Kuhinja, Strojnica, Kotlov-
nica, Pralnica, Biokemični laboratorij, Urgentni 
center, Odd. za ortopedijo in športne poškodbe, 
Odd. za medicinsko rehabilitacijo. Splošna ocena 
presojevalcev je bila, da je bolnišnica dobro ureje-
na, in da na posameznih področjih že dosega zah-
teve standarda. Vsekakor pa velja dobre prakse 
širiti še na ostala področja. 

- Na področju Sistema vodenja kakovosti je treba 
nadaljevati  izobraževanje zaposlenih, implemen-
tacijo e-SVK, ki omogoča pripravo dokumentov 
– politik, zapisovanje in vodenje neskladnosti, ko-

Eden izmed skupnih sestankov
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rektivnih ukrepov, notranjih presoj, vodenje apa-
raturnih map ter pritožbenega postopka.

-  Na področju ravnanja z zdravili je treba pripraviti 
pisne politike o  ravnanju z zdravili, kjer bodo opi-
sani pogoji hranjenja, varovanja zdravil, postopki 
z zdravili, ki jim je potekel rok trajanja ali druga-
če neuporabnimi zdravili, nadzor nad zdravili ipd. 
Pripravi se tudi register zdravil, ki bo dostopen na 
intranetu.

- Na področju negovalnih storitev je treba v prakso 
implementirati načrt ZN, poenotiti in zmanjšati 
obseg temperaturnih listov, skupaj s stroko pa do-
reči postopek predpisovanja in ravnanja z ovirni-
cami. 

-  Zaposlene na kadrovskem področju med drugim 
čaka implementacija knjižice »Uvajanje novo za-
poslenih«.

- Pri načrtovanju odpusta je bil pohvaljen izdelani 
obrazec »Politika odpusta«, zapisati je treba še ce-
loten postopek.

- Fizično okolje posega na vsa delovišča bolnišnice, 
zato je naloga zaposlenih v Sektorju za investicije, 
preskrbo in vzdrževanje še kompleksnejša. Sku-
paj z zaposlenimi na oddelkih in v službah bodo 
v omenjenem sektorju dorekli upravljanje z medi-
cinsko in ostalo opremo (določitev skrbnikov apa-
ratur na oddelkih/službah, poenotenje postopkov 
na področju bolnišnice po zgledu Transfuzijskega 
centra), zapisali manjkajoče dokumente (upravlja-
nje z nevarnimi snovmi, postopki ravnanja v nuj-
nih situacijah).

Na podlagi neuradnih ugotovitev smo v SB Celje že 
začeli aktivnosti: pripravili smo nabor ugotovitev 
in ukrepov, določili odgovorne osebe za posamezna 
področja ter datume izvedb dogovorjenih ukrepov. 
Načrt bomo nadgradili z ugotovitvami uradnega po-
ročila, ki ga pričakujemo v juliju. 
Odločitev o izvedbi  presoje za pridobitev akreditaci-
je bo sprejeta po prejemu omenjenega poročila. 
Zavedati se moramo, da  bomo z izboljšano ureditvi-
jo določenih  področij zagotovili varnejše razmere za 
paciente in zaposlene. Za organizacijo pomeni uved-
ba sistema vodenja kakovosti spremembo v filozofiji 
vodenja, nenehno izboljševanje in učenje ter posto-
pno spreminjanje organizacijske kulture. 
Prispevek bom končala z mislijo, da več močnih po-
sameznikov lahko skupaj doseže veliko več kot vsak 
posameznik.

Na terenu

V.Centralni.sterilizaciji.opravili.
20.000.ciklusov.plazma.
sterilizacije.

V Splošni bolnišnici Celje vse do leta 1999 nismo 
imeli na voljo nobenega od takrat obstoječih na-

činov nizkotemperaturne sterilizacije, kot sta bila 
etilen oksid ali formaldehid. Edini način čiščenja in 
razkuževanja termolabilnih inštrumentov in pripo-
močkov je bil namakanje v raznovrstnih dezinfek-
cijskih raztopinah, pri katerem je bil končni rezultat 
visoka stopnja dezinfekcije. Inštrument ni bil steri-
len, postopek ni bil dokumentiran, varnost bolnikov, 
zdravstvenega osebja in okolja je bila vprašljiva.

Albina Gabrovšek, VMS                                                     Centralna sterilizacija

Ker so tveganja v zvezi z zagotavljanjem kakovosti 
opravljene storitve v dezinfekciji lahko odločujoč 
dejavnik pri zagotavljanju varnosti bolnikov, smo se 
tudi v Splošni bolnišnici Celje morali odločiti za novo 
možnost sterilizacije termolabilnega materiala.

Konec leta 1999 se  je ponudila priložnost, da je bila 
Centralna sterilizacija Splošne bolnišnice Celje kot 
prva v Sloveniji izbrana za testiranje in uvedbo v delo 
s plazma sterilizatorjem STERRAD 100 S.
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Medicinska sestra Mateja Lampret pri nalaganju 
komore plazma sterilizatorja

Kolektiv Centralne sterilizacije s predstojnikom in gostoma  – junij 2012

Po predhodnem izobraževanju naših delavcev in uva-
janju postopkov smo 1. marca 2000 pričeli opravlja-
ti redne cikluse sterilizacije instrumentov in drugih 
pripomočkov. V začetku je bilo zaradi neizkušenosti 
in nepoznavanja rezultatov sterilizacije v praksi teh 
ciklusov  malo. Toda izziv je bil velik, rezultati dobri 
in hitro smo med uporabniki naših storitev uspeli 
vzbuditi  zaupanje v postopek. Število steriliziranih 
inštrumentov in pripomočkov  se je iz  meseca v me-
sec povečevalo.  Število opravljenih ciklusov plazma 
sterilizacije se je z 900 v prvem letu povzpelo na 1700 
v letu 2005 in rekordnih 1871 v letu 2011. S tem smo 
presegli normalno zmogljivost našega sterilizatorja.

Zaradi blage sterilizacijske metode se je življenjska 
doba inštrumentov podaljšala, dosežena sterilnost 
materialov je zanesljiva in dokumentirana, inštru-
menti pa se pri dobri organizaciji dela lahko upora-
bijo večkrat v enem dnevu. To nenazadnje omogoča 
tudi večje število operativnih posegov.

Tako smo 30. avgusta 2006 
opravili  deset tisoč ciklu-
sov plazma sterilizacije, po 
šestih letih pa smo natan-
ko 30. maja letos opravili 
jubilejnih 20 000 ciklusov 
plazma sterilizacij. Za nas 
to pomeni izjemen dose-
žek, saj smo kot začetniki 
tovrstnega postopka tudi 
v slovenskem prostoru 
najuspešnejši. 
Ob tem doseženem re-
zultatu je podjetje 
Johnson&Johnson orga-
niziralo srečanje kolektiva 
Centralne sterilizacije, ki 
so se mu pridružili tudi 
naš predstojnik in stro-

kovni direktor bolnišnice, asist. Franci Vindišar, 
glavna medicinska sestra bolnišnice Hilda Maze in 
koordinatorka kirurških služb Darja Plank. 

Ob ogledu plazma sterilizatorja se je gospa  Špela 
Buh v imenu podjetja Johnson&Johnson zahvalila 
za zaupanje in nam čestitala za dosežen rezultat. Po-
udarila je, da smo po doseženih rezultatih dela naju-
spešnejši na področju plazma sterilizacije v Sloveniji 
in tudi na celotnem območju JV Evrope. 

Ob vsem tem želim izreči  največjo zahvalo za uspe-
šno delo vsem sodelavcem, ki so leta 2000 sprejeli 
izziv nove tehnologije in jim je v vseh teh letih uspe-
lo delo opraviti profesionalno, kakovostno in izje-
mno racionalno. Zahvala gre tudi delavcem podjetja 
Johnson&Johnson  Medical ter servisnemu podjetju 
Prostep, ki ga vodi Sandi Lukan. Vedno so nam na 
razpolago in v pomoč, da procesi potekajo brez zasto-
jev, kar nam zagotavlja hitro, zanesljivo in nemoteno 
oskrbo naših uporabnikov.

Ob tej priložnosti se v imenu celotnega kolektiva 
Centralne sterilizacije Splošne bolnišnice Celje za-
hvaljujem predstavnici podjetja Johnson&Johnson, 
gospe Špeli Buh, in našemu serviserju, gospodu San-
diju Lukanu, za prijetno druženje in pogostitev ob 
doseženem delovnem rezultatu. 

Metoda sterilizacije s plazmo je postala v bolnišni-
ci nepogrešljiva pri vsakodnevnem delu.  Upam, da 
bomo imeli tudi v bodoče vso podporo vodstva bolni-
šnice pri nabavi potrebne nove opreme, saj moramo 
ohraniti zanesljivost oskrbe uporabnikov naših sto-
ritev in doseči še boljše rezultate dela ter sprejemati 
vse nove izzive, ki nas čakajo v prihodnosti!
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Finančni.načrt.2012.in.ocena.
poslovanja.SB.Celje.v.prvem.
polletju.2012

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

SB Celje je v maju letos  pripravila Finančni načrt 
za leto 2012, ki ga je v začetku junija sprejel 

Svet zavoda bolnišnice. Finančni načrt predvideva 
uravnotežen finančni izid bolnišnice v letu 2012. 

Ob pripravi Finančnega načrta 2012 je bilo treba za 
uravnoteženo finančno poslovanje predvideti zmanj-
ševanje stroškov. Gospodarska kriza je v letu 2012 
globoko zarezala tudi na področje zdravstva. To je 
bilo jasno že na začetku leta, še bolj pa je postalo na-
zorno s sprejemom Aneksa št. 1 k Splošnemu dogo-
voru 2012, ki zmanjšuje cene zdravstvenih storitev 
za 3 % vse od maja letos naprej (za 200.000 eur me-
sečno). K temu je treba dodati še zmanjševanje cen in 
prihodka s strani ZZZS konec leta 2011, ki se v celoti 
odraža šele v letu 2012. Skupna pogodbena vrednost 
storitev za ZZZS je tako v letu 2012 za 3,8 % oz. za 3 

mio eur nižja kot v prvi polovici leta 2011. Pri tem pa 
je treba poudariti, da se načrtovani  program dela ne 
zmanjšuje, ampak ostaja na ravni iz preteklega leta. 
Če se bo zniževanje nadaljevalo tudi v letu 2013, bo 
v tem letu prihodek od ZZZS kar za 4 mio eur (za cca 
5 %) manjši, kot je bil dobro leto in pol poprej. Poleg 
zniževanj prihodka s strani ZZZS pa znižuje priho-
dek bolnišnice še sprejeti Zakon za uravnoteženje 
javnih financ. Načeloma slednji ne ruši bilančnega 
ravnovesja, saj istočasno zmanjšuje tudi stroške dela. 
Za uravnoteženo poslovanje v letu 2012 je SB Celje 
predvidela zmanjševanje stroškov. Glavnino zniže-
vanj je predvidenih pri stroških dela, ki zavzemajo 
60 % vseh stroškov bolnišnice ter pri stroških zdra-
vstvenih materialov, ki zavzemajo 20 %.  Ukrepi za 
zniževanje pa so predvideni tudi pri vseh ostalih 
manjših segmentih stroškov (glej spletno stran bol-
nišnice in objavljen Finančni načrt 2012)

Tabela 1: Načrtovane vrste zdravstvenih materialov  v letu 2012 v EUR

 
Finančni načrt 

2011
Realizacija 

2011
Finančni načrt 

2012

Indeks FN 
12            /R  

11

Razlika 
FN 12            
/R  11

ZDRAVILA 6.731.100 6.614.839 6.398.000 96,72 -216.839

Zdravila 6.119.188 5.995.050 5.771.000 96,26 -224.050

Kri 30.000 20.738 27.000 130,20 6.262

Krvni derivati 581.912 599.051 600.000 100,16 949

ZDRAVSTVENI MATERIAL 11.278.750 11.791.583 11.160.200 94,65 -631.383

Razkužila 200.000 208.335 188.000 90,24 -20.335

Obvezilni, sanitetni in drug zdr.  material 3.901.090 4.002.764 3.905.200 97,56 -97.564

Dializni material 1.295.000 1.363.805 1.200.000 87,99 -163.805

Radioizotopi 162.000 168.009 162.000 96,42 -6.009

RTG material 1.514.170 1.622.759 1.415.000 87,20 -207.759

Šivalni material 530.000 578.158 530.000 91,67 -48.158

Implantanti in osteosintezni materiali 1.450.000 1.513.660 1.530.000 101,08 16.341

Medicinski potrošni material 564.310 627.875 510.000 81,23 -117.875

Laboratorijski testi in reagenti 1.532.180 1.587.650 1.615.000 101,72 27.350

Laboratorijski material 130.000 118.569 105.000 88,56 -13.569

SKUPAJ 18.009.850 18.406.421 17.558.200 95,39 -848.221
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Tabela 2: Realizacija zdravstvenega materiala 1-6 2012  v primerjavi z obdobjem 1-6 2011 in s Finančnim načr-
tom 2012

 

Realizac. 
v obdobju 
01.01. do 

30.6. 2011

Finančni načrt za 
obdobje 01.01. do 

30.6. 2012

Ocena 
realizacije 
v obdobju 
01.01. do 

30.6. 2012

Indeksi Razlika Razlika 

Real.2012/2011
Real.2012/
FN2012

real. 12/
real. 11

real./FN

ZDRAVILA 3.254.296 3.199.000 3.164.267 97,23 98,91 -90.030 -34.733

Zdravila 2.998.924 2.885.500 2.818.411 93,98 97,67 -180.512 -67.089

Kri 10.160 13.500 13.399 131,89 99,25 3.240 -101

Krvni derivati 245.213 300.000 332.456 135,58 110,82 87.243 32.456
OSTALI 
ZDRAVSTVENI 
MATERIAL

6.197.304 5.580.100 6.162.293 99,44 110,43 -35.012 582.193

Razkužila 105.008 94.000 108.418 103,25 115,34 3.410 14.418
Obvezilni, sanitetni in 
drug zdr.  material

2.024.380 1.952.600 2.208.481 109,09 113,10 184.101 255.881

Dializni material 683.748 600.000 625.831 91,53 104,31 -57.917 25.831

Radioizotopi 86.970 81.000 86.490 99,45 106,78 -480 5.490

RTG material 909.727 707.500 823.857 90,56 116,45 -85.870 116.357

Šivalni material 302.033 265.000 277.323 91,82 104,65 -24.710 12.323
Implantanti in 
osteosintezni materiali

875.517 765.000 830.035 94,81 108,50 -45.482 65.035

Medicinski potrošni 
material

323.548 255.000 325.074 100,47 127,48 1.527 70.074

Laboratorijski testi in 
reagenti

820.158 807.500 820.342 100,02 101,59 184 12.842

Laboratorijski material 66.216 52.500 56.442 85,24 107,51 -9.774 3.942

SKUPAJ 9.451.601 8.779.100 9.326.559 98,68 106,24 -125.041 547.459

Razvidno je, da je bila v prvi polovici leta 2012 v pri-
merjavi s prvo polovico 2011 poraba celotnega zdra-
vstvenega materiala manjša za 125.041 eur. Glede na 
načrtovano znižanje pa je bil strošek za 547.459 eur 
prevelik. Slednje pomeni neposredno izgubo bolni-
šnice. 
Ugotovimo lahko, da se je načrtovano znižanje re-
aliziralo na področju zdravil, medtem ko vsi drugi 
segmenti zdravstvenih materialov presegajo zasta-
vljene finančne okvire. Še posebej problematično je 
področje obvezilnega sanitetnega in drugega zdra-
vstvenega materiala, kjer je poraba v prvem polletju 
2012 presegla strošek iz prvega polletja preteklega 

leta kar za 9 %. Glede na zastavljene okvire po zmanj-
ševanju je bil strošek v prvi polovici leta 2012 preve-
lik za 255.881 eur.
Vsekakor je navedeno preseganje stroškov deloma 
tudi posledica realiziranega preseženega delovnega 
programa obsega dela v prvem polletju. Vendar pa 
je presežena poraba v prvem polletju nujna glede na 
predviden znižan obseg v poletnih mesecih. Vendar 
po izkušnjah poletni meseci ne prinesejo tako zmanj-
šanih stroškov, da bi le-ti pokrili preseganje iz prvega 
polletja.  Zato je treba najti rešitve za  uresničevanje 
temeljnega ukrepa za zniževanje porabe vseh vrst 
zdravstvenih materialov, ki ga predvideva  Finančni 

Na področju stroškov dela je poleg znižanja izplačil za 
zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva 
predvidena zelo omejevalna politika zaposlovanja. Nove 
zaposlitve so predvidene izključno na osnovi pridobitve 
dodatnih finančnih virov (refundacije specializacij in 
pripravništev), kadrovska politika pa je usmerjena pred-
vsem v iskanje notranjih kadrovskih rezerv s spremenje-
no organizacijo in optimizacijo procesov dela. 
Na področju zdravstvenega materiala Finančni načrt 
predvideva zmanjševanje izdatkov na vseh segmen-
tih zdravstvenih materialov.  V Tabeli 1 je prikazano 
načrtovano zmanjšanje stroškov zdravstvenega ma-

teriala v letu 2012 v primerjavi z letom 2011. Razvi-
dno je, da je načrtovano zmanjšanje za 4,6 %, kar po-
meni, da je treba v letu 2012 za zdravstveni material 
nameniti 848.221 eur manj.

Prav segment zdravstvenega materiala je tisti, ki ima 
odločilen vpliv na poslovni izid bolnišnice. V prvem 
polletju 2012 ugotavljamo, da ni prišlo do zastavlje-
nih znižanj stroškov pri zdravstvenem materialu. V 
nadaljevanju v  Tabeli 2 podajamo realizacijo stro-
škov zdravstvenega materiala v prvem polletju 2012 
glede na zgoraj predstavljeno predvideno znižanje.
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prejšnji loka-
ciji centralne 
s p r e j e m n e 
ambulante. To 
smo letos pre-
selili v trakt v 
pritličju, kjer 
so bili  prej 
prostori orto-
pedskega od-
delka.

Nova opera-
cijska dvora-
na OP 1 bo 
n a m e n j e n a 
predvsem pa-
cientom bol-
nišnice, med-
tem ko bo OP 2 
namenjena ambulantnim pacientom ter je glede na 
zahteve nižjega ranga (kirurška šivalnica oz. prostor 
za posege). Urejena bo tudi čakalnica z garderobo in 
spremnimi prostori za paciente.  Notranji hodnik je 
pregrajen, tako da je po potrebi možno zapiranje oz. 
ločevanje operacijskih dvoran. Sklop operacijskih 
dvoran dopolnjujejo »recovery« ter prostori za osebje 
(rekreacija, filter, tuš s sanitarijami, …). 

Večje.infrastrukturne.
investicije..v.teku

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

V teh dneh pričenjamo fizično izvedbo sklopa in-
vesticij, ki so bile načrtovane kot pripravljalna 

dela za nadomestno novogradnjo Splošne bolnišnice 
Celje. Gre za gradbeno in obrtniško ureditev opera-
cijskih dvoran septičnega operacijskega bloka ter 
nabavo opreme zanje, za nakup opreme za ureditev 
operacijskega bloka Oddelka za urologijo in posodo-
bitev Centralne sterilizacije. Vrednost teh investicij 
je cca 1.537.000,00 €, financirajo pa se iz sredstev 
Ministrstva za zdravje. Dela bodo izvedena  do konca 
letošnjega leta, izvajalec pa je Gradia, d.o.o. s pogod-
benim partnerjem Medicoengineering d.o.o.

Ureditev OP septičnega bloka z opremo 
(vrednost cca 1.048.000 €)
Objekt, v katerem so sedanje septične operacijske 
dvorane, je bil zgrajen med leti 1940 in 1950. V za-
dnjih 30 letih, ko se je gradil in opremljal novejši del 
bolnišnice (rumeni del), se  obstoječi starejši deli 
(razen nujnih vzdrževalnih del) praktično niso ob-
navljali.  Septične in urgentne operacijske dvorane s 
spremljajočimi prostori tako ne dosegajo več norma-
tivov za zdravstvene objekte, navedenih v Prostor-
skih tehničnih smernicah TSG-1260-001:2008, in so 
potrebne temeljite obnove. Omenjeni prostori so v 
delu stavbe, ki bo prva porušena, ko bodo na voljo 
sredstva za nadomestno novogradnjo. Nova lokacija 
je v pritličju poleg centralnih dvigal na polikliniki, na 

načrt 2012. To je  racionalizacija stroškov zdravstve-
nega materiala z zožitvijo (standardizacijo) nabora 
artiklov po vseh skupinah zdravstvenega materiala, 
ki se uporablja v SB Celje.
Prevelik strošek zdravstvenega materiala ima vpliv 
na negativno ocenjen poslovni rezultat SB Celje v 
prvi polovici leta 2012, ki je v višini 837.794 eur.  
Poleg preseganja stroškov zdravstvenega materia-
la ugotavljamo v prvem polletju tudi 8 % povečanje 
stroškov iz naslova naročanja laboratorijskih stori-
tev pri zunanjih izvajalcih. Gre za cca 120.000 eur ve-
čji strošek v primerjavi z istim obdobjem lani. Glede 
na zniževanje prihodkov s strani ZZZS ostajajo nave-
deni stroški nepokriti.
Vsekakor je potreben tehten razmislek, kako naprej v 
letu 2012 ob dejstvu, da ima SB Celje od maja dalje od 

ZZZS-ja na razpolago  za 200.000 eur manj prihodka 
mesečno. To je povprečna mesečna plača za cca 90 
zaposlenih v naši bolnišnici. Če nam ne bo uspelo 
zmanjšati materialnih stroškov, bo treba zarezati 
na področju stroškov dela. Država nima denarja za 
pokrivanje naših izgub in jih po izjavah ministrstva 
tudi ni pripravljena pokrivati. Glede na to predvideva 
ukrepe, ki se bodo nanašali na zmanjševanje števila 
zaposlenih v bolnišnicah, ukinjanje posameznih pro-
gramov, združevanje ali celo na ukinjanje bolnišnic? 
Dejstvo je, da smo v teh kriznih časih prepuščeni 
sami sebi in si sami krojimo usodo za naprej. Zato je 
izredno pomembno, da poiščemo racionalizacije tam, 
kjer so trenutno še neboleče, to pa je na segmentu 
materialnih stroškov in predvsem na zdravstvenem 
materialu. Dokler še imamo čas za to.

Urgentna op. dvorana
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OP 1, ter dobavo in montažo visoko zmogljivih HEPA 
filtrnih vložkov v obeh OP dvoranah. 

Zamenjano bo tudi nekaj medicinske opreme za obe 
operacijski dvorani in »recovery«, predvsem 32 let 
stare, čisto mehanske OP mize, laser za endoskopsko 
drobljenje kamnov, monitor za spremljanje življenj-
skih funkcij itd.
S tem bodo dokončno izpolnjeni vsi pogoji za sodob-
no opravljanje vseh uroloških operacij v tem bloku 
vsaj za 20 let. 

Ureditev centralne sterilizacije I. faza 
(vrednost cca 248.000 € )
Posodobitev obsega zamenjavo dveh dotrajanih ter-
modezinfektorjev in pripravo prostora za vgradnjo 
pralne komore za čiščenje transportnih vozičkov in 
ultrazvočnega čistilnika predmetov za sterilizacijo 
ter še nekaj ostale opreme.

Sama notranjost in strop operacijskih dvoran bosta 
prvič v naši bolnišnici narejena s t.i. modularno iz-
vedbo.  Stene in strop bodo iz suhomontažne pločevi-
ne iz kromovega nikljevega jekla, visokokakovostne 
površine, udarno trdne, odporne na atmosferske 
vplive in dezinfekcijska sredstva ter z znatno manj-
šim deležem fug kot pri stenah, obloženih s keramič-
nimi ploščicami. S tem bodo vsekakor zagotovljene 
boljše higienske razmere. Kovinske stenske sisteme 
bo mogoče nizkotemperaturno velikoploskovno se-
grevati z internim stenskim ogrevalnim sistemom, ki 
povzroča le majhno konvekcijo zraka in zaradi tega 
majhno motenje klimatiziranja prostora. Seveda bo 
poleg vseh potrebnih napeljav (za medicinske pline) 
nameščena tudi nova klimatska naprava z ustrezno 
filtracijo zraka.
Sklop opreme zajema tudi nabavo novih operacijski 
miz, luči in svetlobnih satelitov ter ostale medicinske 
in pohištvene opreme. 

Ureditev  operacijskega bloka 
Urološkega oddelka 
(vrednost cca 241.000 €)
Ureditev OP dvorane Urološkega oddelka je tretja 
faza prenove OP bloka in zajema dobavo in montažo 
prezračevalne centrale in stropnih vpihovalnikov v 

 Stara operacijska miza v urološki op. dvorani

Sterilizator v Centralni sterilizaciji

Urgentna op. dvorana

Kirurško umivanje in priprava materiala
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du z že danimi navodili in znanji, ki ste si jih nekateri 
že pridobili na seminarjih o urejanju in arhiviranju 
dokumentacije. Velikokrat so za odločitve pomembni 

Prav tako bomo za potrebe nove opreme in zahteva-
ne minimalne mikroklimatske razmere  v prostorih 
sterilizacije uredili ustrezno klimatizacijo. Zavedati 
se moramo, da oddelek sterilizacije pripravlja sterilni 
material za ves operativni program bolnišnice.
Poleg opisanih pripravljalnih del nadaljujemo še pri-
pravo na dve večji  investiciji, tj. Energetsko sana-
cijo in Urgentni center Celje (UCC).

Zaradi neprestanega vlaganja revizijskih zahtevkov 
še vedno nismo začeli izvajati drugega dela projek-
ta Energetske sanacije objektov v Splošni bolnišnici 
Celje. Le-ta obsega izvedbo trigeneracije – izgradnje 
sistema sočasne proizvodnje električne, toplotne in 
hladilne energije. Kljub vsemu pričakujemo začetek 
izvedbe projekta še v tem letu.
Pospešeno pripravljamo izvedbeno dokumentacijo 
za Urgentni center Celje, ki naj bi bila pripravljena do 
konca septembra. Nato bo sledil javni razpis za samo 
izgradnjo. Na kratko: gre za nov objekt s kletjo in pri-

tličjem, lociran med oddelkom za infekcijske bolezni 
in stavbo ORL oddelka. Velikost kletnih prostorov 
znaša 1.500 m2, prav toliko bo pritličja z možnostjo 
nadzidave treh nadstropij s heliportom na strehi (ko 
bodo za to na voljo sredstva). Poleg večje kvadrature 
samega urgentnega oddelka (sedaj je te površine le 
350 m2), bo prednost tudi v ločenih vhodih za nujno 
pomoč (sedaj imamo isti vhod za urgenco, uslužben-
ce in paciente poliklinike!!). 
V UCC bo potekalo skupno urgentno dežurstvo, tako 
primarnih kot sekundarnih  zdravnikov. Torej urgen-
ca na enem mestu. Poleg novih ambulantnih pro-
storov bomo pridobili še novo rentgenološko in CT 
diagnostiko, operacijske sobe in sobe za opazovanje 
bolnikov. Sredstva za izvedbo UCC (cca. 6,5 mio € ) 
so v večji meri zagotovljena iz EU skladov, naložbo pa 
moramo končati do konca leta 2014.
Na koncu: kljub finančni suši bomo imeli v prihodnje 
obilico dela za izpeljavo omenjenih projektov. 
Prijeten dopust !

Arhiv.(ponovno).delno.preseljen

Andreja Zelič, univ. dipl. org. Splošno kadrovsko pravni sektor

V zadnjem mesecu ste ob hoji po kletnih prostorih 
morda opazili, da se na vozičke prelaga različno 

dokumentacijo. Vprašali ste se zakaj, nekateri pa pri 
sodelavkah tudi že dobili odgovor. Da ne bo nejasno-
sti – bolnišnica  posluje z več tisoči metri različne 
dokumentacije, ki se hrani deloma pri ustvarjalcih 
(na oddelkih in v službah), medicinska dokumenta-
cija kasneje v dokumentacijskem centru. V hrambo 
arhiva naj bi bila predana ob vnaprej določenih rokih 
po zaključku obravnav. Žal je v naši bolnišnici velika 
prostorska stiska in temu primerno razseljena tudi 
»tekoča dokumentacija«, ki se za nekatere oddelke že 
takoj ob nastanku hrani v arhivu in ne čaka na dolo-
čeni rok za prenos v to obliko hrambe. 
Dokumentarno gradivo je bilo iz prostora zaklonišča 
preseljeno v sosednji prostor, dokumentacija arhiva 
pa se v bolnišnici nahaja še na dveh lokacijah in v na-
jetih prostorih Zgodovinskega arhiva. Prosimo, da za 
najavo prevzema dokumentacije pokličete v pisarno 
arhiva med 7.00 in 8.00 uro ter za nenujne primere 
naročate (po seznamu prijavljenih pacientov) doku-
mentacijo kakšen dan pred obravnavo bolnikov. Ure-
janje dokumentacije zahteva določen čas, zato tudi 
vas prosimo za sodelovanje.

Hkrati vas prosimo, da urejate dokumentacijo v skla-

Metri in metri dokumentacije
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kratki roki, zato je pomen urejene in pravilno ozna-
čene dokumentacije ob tolikšni razseljenosti še ve-
čji. Ko pridemo do elektronsko vodenih arhivov, se 
bomo morali točno držati klasifikacijskega načrta, 
ki ga sedaj na številnih metrih kolegice obvladujejo 
»peš«, glede na nujnost prevzema dokumentacije in 
razpoložljiv prostor. 

Za lažje razumevanje pa še nekaj definicij:
Pod pojmom »dokumentacija« oziroma »dokumentar-
no gradivo« razumemo vse prejete, lastne ali izhodne 
zapise oziroma dokumente, ki nastanejo pri poslovanju 
bolnišnice (uprave,  specialističnih oddelkov, ambulant, 
laboratorijev in drugih notranjih organizacijskih enot), 
ne glede na vrsto, obliko ali nosilec zapisa. Posamezni 
dokumenti se pri pisarniškem poslovanju v upravi zdru-
žujejo v zadeve (dosedanje spise), kadrovska, predvsem 
pa zdravstvena dokumentacija se večinoma združuje v 
dosjeje, ki se nanašajo na eno fizično osebo (personal-
ni dosjeji, popisi bolezni pacientov, ambulantni kartoni 
pacientov), velik del specifične kadrovske, računovodske 
in zdravstvene dokumentacije pa se združuje po vrstah 
gradiva (različne evidence, poslovne knjige, računi, bla-
gajniške priloge, bančni izpiski, itd.). 

Največji del dokumentacije bolnišnice še vedno nastaja 
oziroma je arhiviran v fizični papirni obliki, deloma tudi 
na filmu (RTG slike), vse bolj pa jo oziroma jo bo nado-
meščala dokumentacija v standardiziranih računalni-
ških digitalnih oblikah (na primer PDF/A, TIFF, XML 

in drugi uveljavljeni formati), zapisana na standardizi-
ranih računalniških nosilcih zapisov (trdi diski računal-
niških serverjev, na nosilcih, kot so na primer CD, DVD, 
magnetno-optični diski itd.). Dokumentacija, ki se pra-
viloma razvršča na podlagi klasifikacijskega načrta za 
razvrščanje po vsebini (obvezno elektronska dokumenta-
cija!), mora imeti glede na predpise in potrebe poslovanja 
bolnišnice določene tudi roke hrambe (2, 5, 10 let in več 
ter trajno dokumentarno gradivo), ki se po preteku ro-
kov, določenih v letih, komisijsko, z zapisnikom in okvir-
nim popisom izloči ter uniči. Dokumentacija na papirju 
se, razen papirnega arhivskega gradiva, lahko izloči in 
uniči tudi po varni in zanesljivi sprotni ali masovni pre-
tvorbi v računalniško digitalno obliko!

»Arhivsko gradivo«, ki predstavlja le manjši del do-
kumentacije bolnišnice, ima trajni pomen za zgo-
dovino, znanost, kulturo ali trajni pravni interes po 
navodilih pristojnega Zgodovinskega arhiva Celje (na 
primer: zapisniki z gradivom sveta in strokovnega sveta 
bolnišnice, statut in drugi interni akti, poslovna poroči-
la, zaključni računi, kadrovske evidence, matične knjige 
pacientov itd.). Arhivsko gradivo se odbira in izroča pri-
stojnemu arhivu urejeno, tehnično opremljeno, popisano, 
kompletno in v časovno zaokroženih celotah v izvorno 
nastali obliki (papir, analogna ali digitalna oblika, pravi-
loma odvisno od oblike v času nastanka), najkasneje 30 
let od nastanka oziroma po dogovoru.

Kljub veliki želji, da bi del gradiva predali Zgodovin-
skemu arhivu, se zaradi nenehnih preseljevanj doku-
mentacije in rednega ukvarjanja s tekočo dokumen-
tacijo to še ni zgodilo. 
Želimo naprej, zato sodelujmo.  

Navodila avtorjem, 
piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služ-
ba za odnose z javnostmi ali na e-mail danijela.
gorisek@guest.arnes.si . Prosimo, da nam pri-
spevke 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 fotografi-
jah, ki niso v elektronski obliki, na hrbtni strani 
s svinčnikom označite naslov članka, h kateremu 
jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 5. ok-
tobra 2012.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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(poleg že omenjenih še 
preventivni/korektivni ukrepi, 
neskladnost, pritožba, splošni 
dokument);

•	  kreiranje map, kamor lahko 
uvrščamo dokumente, glede 
na namembnost mape (mapa 
vzdrževanje opreme, mapa 
neskladnosti, mapa pritožb, 
mapa presoj/pregledov);

•	  prikaz enakih podatkov (meta 
podatki) v strukturi glave, ne 
glede na vrsto dokumenta (npr. 
stran od strani, datum veljave, 
verzija ...) in s tem poenoteno 
oblikovanje dokumentov v 
ustanovi;

•	  izbiro oznak organizacijskih 
enot iz šifranta, vpis zaporedne 
številke dokumenta;

•	  enak postopek priprave, 
potrjevanja in objave 
dokumentov;

•	  validacijo vseh objavljenih 
tipov dokumentov (enkrat 
letno).

Proces osnutkov vseh tipov 
dokumentov poteka po enakem 
zaporedju, ne glede na tip 
dokumenta:
•	  kreiranje osnutka 

dokumenta,
•	  urejanje dokumenta (vnos/

urejanje meta podatkov in 
vsebine dokumenta),

•	  povezava osnutka 
dokumenta s podrejenimi 
ali vsebinsko povezanimi 
dokumenti (morajo biti že 
predhodno objavljeni),

•	  pošiljanje dokumenta v 

Pet.minut.za.kakovost

Uvedba.elektronske.
podpore.za.
obvladovanje.
dokumentacije
sistema.vodenja.
kakovosti.(SVK)

Suzana Labaš, univ. dipl. org., QSM 
Služba za kakovost

Struktura dokumentacije SVK

V času od 19. 3.–31. 5. 2012 je 
v naši ustanovi v sodelovanju 
s podjetjem Avtenta 
potekala uvedba aplikacije 
(BusinessConnect platforma) z 
namenom elektronske podpore 
dokumentacije sistema vodenja 
kakovosti.

Elektronska podpora 
dokumentacije sistema vodenja 
kakovosti omogoča:
•	  spremljanje dokumentacije na 

treh nivojih, in sicer: 
o	1. NIVO (poslovnik 

kakovosti – PQ),
o	2. NIVO (organizacijski 

predpis - OP, pravilniki – 
PR), 

o	3. NIVO (organizacijsko 
navodilo  – ON, navodilo 
za delo – ND, standardni 
operativni postopek – SOP in 
ostali dokumenti: protokoli 
(PT), obrazec (OB), Klinična 
pot (KP) …);

•	  kreiranje novih dokumentov na 
podlagi že pripravljenih predlog 
glede na vrsto dokumenta 
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izvesti neko akcijo (npr. jih 
potrditi). Rdeča številka 36 
podaja informacijo, da je pri 
toliko osnutkih odgovornost 
za nadaljevanje procesa pri 
nas. Rumena številka 2 podaja 
informacijo, da smo sicer tudi 
na teh osnutkih odgovorni, 
vendar je trenutno odgovornost 
za nadaljevanje procesa pri 
naših sodelavcih (čakamo npr. 
na njihovo potrditev). Črna 
številka 29 pove, da je toliko 
osnutkov, pri katerih je proces 
potrjevanja zaključen.

Maja smo v sodelovanju s 
predstavnikom podjetja Avtenta 

potrjevanje,
•	  potrditev (ali zavrnitev) 

osnutka dokumenta na 
prvem nivoju,

•	  podpis (ali zavrnitev) 
osnutka dokumenta na 
drugem nivoju,

•	  objava dokumenta.
Aplikacija omogoča tudi 
barvno ponazoritev števila 
dokumentov, ki zahtevajo neko 
akcijo. 

Poglejmo si primer:

Znak  podaja informacijo, 
da nas v sistemu čakajo 
osnutki, na katerih moramo 

v okviru uvedbe aplikacije 
pripravili učne delavnice za 
tiste uporabnike, katerim so 
bile - po načrtu sprejemanja 
dokumentov SVK - podeljene 
licence. V jesenskem času bodo 
organizirane še učne delavnice, 
na katerih bodo udeleženci 
seznanjeni s prepoznanimi 
procesi v naši ustanovi, pripravo 
dokumentov ter obvladovanjem 
le-teh (notranja presoja, 
preventivni in korektivni 
ukrepi, pritožbeni postopek). 
Vsebine dokumentov, ki so 
že sprejete, so dostopne na 
intranetni strani naše ustanove, 
in sicer v rubriki Kakovost.

Enotna struktura glave dokumenta SVK

Vstopna stran aplikacije (vsebina vstopnega okna je odvisna od pravic uporabnika)
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Marko Kotnik se je rodil 6. aprila 1957 v Ce-
lju. Po končani osnovni šoli v Vojniku in za-

ključeni maturi na celjski gimnaziji se je leta 1976 
vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. Študij 
je končal leta 1983 in se zaposlil v takratnem Zdra-
vstvenem centru Celje. Pod mentorstvom prim. Vi-
libalda Vengusta je leta 1986 začel specializacijo iz 
ortopedije in jo 10. oktobra 1990 uspešno zaključil 
na Ortopedski kliniki v Ljubljani.  Po zaključeni 
specializaciji je delo nadaljeval v SB Celje na oddel-
ku za ortopedijo. Že vse od začetka specializacije je 
bila njegovo ožje strokovno področje otroška orto-
pedija. S tega področja je dodatna znanja med dru-
gim pridobival v ortopedski bolnišnici Banjica v 
Beogradu, deželni bolnišnici Stolzalpe v Avstriji in 
ortopedski bolnišnici Speizing na Dunaju. Zadnjih 
petnajst let se več ukvarja tudi z endoprotetično 
kirurgijo, predvsem kolka. Od leta 1994 je imeno-

Marko.Kotnik,.dr..med.,.
predstojnik.Oddelka.za.ortopedijo.in.športne.

poškodbe

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

van za stalnega sodnega izvedenca za področje or-
topedije, od leta 2006 pa za glavnega mentorja za 
področje specializacije iz ortopedske kirurgije.

1. Na ortopediji smo v lanskem letu temeljito 
prečesali čakalne vrste in tudi tako nekoliko 
skrajšali čakalne dobe na različne posege, ki 
jih opravljate. Kljub temu ostajajo te še vedno 
zelo dolge. Glede na to, da se bodo v prihodnje 
zaradi staranja prebivalstva in novodobnih 
degenerativnih obolenj potrebe po vaših sto-
ritvah le še večale, kje vidite možne rešitve 
problema čakalnih dob na vašem področju?
Res je, da smo v lanskem letu temeljito prečesali 
čakalne vrste in nekoliko skrajšali čakalne dobe za 
nekatere posege. Le-te so se skrajšale predvsem za 
endoprotetične posege (zlasti za zamenjavo kolč-
nega sklepa, kjer je trenutna čakalna doba cca 8 
mesecev, medtem ko je čakalna doba za zamenjavo 
kolenskega sklepa še vedno poldrugo leto). Obe-
nem ostajajo čakalne dobe za številne operativne 
posege, ki jih potrebuje delovno aktivna populacija 
(npr. artroskopije kolena, rekonstrukcije kolenskih 
vezi, operacije rame) več ali manj nespremenjene 
in so absolutno predolge; pogostokrat je posledica 
tega nepotreben dolgotrajni absentizem in odliv 
bolnikov drugam. Žal je to problem, za katerega ni-
smo krivi, in ki ga nikakor ne moremo rešiti sami, 
pa tudi vpliv bolnišnice pri tem je omejen. Endo-
protetično kirurgijo trenutno še vedno favorizira 
zavarovalnica, oddelek pa je zgolj dolžan opraviti 
delo oz. program, za katerega sta se dogovorila 
pogodbena partnerja (endoprotetike je v dogovor-
jenem številu operativnih posegov več kot 50 %, 
v  drugem smislu, ki se nanaša na čas razpoložlji-
vega operativnega prostora, pa seveda še bistveno 
več). S staranjem prebivalstva ter  večjimi zahte-
vami in željami starejše populacije, da ostaja tele-
sno aktivna (kar je seveda povsem razumljivo), se  
priliv teh bolnikov vsekakor ne bo zmanjšal. Tu ne 
gre pozabiti še na drugo veliko skupino bolnikov 
z degenerativnimi obolenji hrbtenice, kar pomeni, 
da se bodo potrebe po naših storitvah le še večale. 

Marko Kotnik, dr. med. 
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Upam in želim, da to ne bo pomenilo še dodatnega 
podaljševanja čakalnih dob za aktivno populacijo. 
Možna in edina logična rešitev problema (pre)dol-
gih čakalnih dob se zdi povečan obseg dela. Tu pa 
nastopata dva nova problema: povečan obseg dela 
pomeni več denarja, pri čemer nas izkušnje iz pre-
teklosti  učijo, da zavarovalnica »preveč« opravlje-
nega (čeprav dogovorjenega) dela ne plača, torej 
delamo izgubo; istočasno pa povečan obseg dela 
zahteva tudi več operativnega časa oz. prostora. 
Tega je mogoče delno in hitro rešiti s podaljšanjem 
operativnega programa v popoldanski čas vsaj še 
en dan v tednu, dolgoročno pa z dodatnim opera-
tivnim prostorom.

2. Kakšne so pravzaprav strokovne projekcije 
na področju ortopedije?
 S staranjem prebivalstva se bo večal priliv bol-
nikov, ki bodo potrebovali operativne posege na 
velikih sklepih (predvsem spodnjih okončin) in 
hrbtenici. Tu moram poudariti tudi razširjenost 
osteoporoze in z njo povezane patologije. Mlajša 
in srednja generacija je športno-rekreativno zelo 
aktivna, kar ima za posledico številne poškodbe, 
največ kolenskega sklepa, ki prav tako potrebu-
jejo ortopedsko obravnavo. Ne smem pozabiti na 
poklicne in med njimi tudi vrhunske športnike, ki 
že leta prav zaradi dobrih referenc želijo biti ope-
rirani prav na našem oddelku. Vse to nakazuje, 
da nam dela v prihodnje ne bo zmanjkalo; seveda 
pod pogojem, da ga bomo opravljali kakovostno, 
da bodo bolniki z našimi storitvami zadovoljni. Ob 
tem bomo skušali slediti svetovnim trendom, to je 
ožji specializaciji posameznikov ter endoskopskim 
oz. maloinvazivnim pristopom. Oddelek ima za to 
dobro kadrovsko osnovo, ki je posrečena kombina-
cija srednje in mlajše generacije, ki jo bo potrebno 
v prihodnje še nadgraditi. Za izpolnitev zastavlje-
nih ciljev pa bomo potrebovali tudi ustrezne mate-
rialne in prostorske vire, med katerimi je na prvem 
mestu operativni prostor.

3. Celjski ortopedski oddelek je v slovenski 
javnosti dobro poznan in priznan.  Kakšni so 
vaši načrti glede razvoja stroke na oddelku, 
ki je gotovo najboljše jamstvo, da tak tudi 
ostane?  
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe se je 
od svoje ustanovitve leta 1974 razvil v dobro or-
ganizirano enoto, ki velja za enega pomembnejših 
členov bolnišnične ortopedske dejavnosti v drža-
vi. Po velikosti ortopedskih ustanov sodi za orto-
pedsko kliniko v Ljubljani, ortopedsko bolnišnico 
Valdoltra in ortopedskim oddelkom UKC Maribor 
na četrto mesto v Sloveniji. V zadnjih letih lahko 
opazimo tudi hitro rast in razvoj ortopedske dejav-

nosti (kvantitativno in kvalitativno) v nekaterih 
drugih splošnih bolnišnicah v Sloveniji (Jesenice, 
Novo mesto, Murska Sobota, Slovenj Gradec). Da 
bi oddelek zadržal z leti trdega dela priborjen polo-
žaj in ugled,  ne bomo smeli spati na lovorikah. Po-
treben bo nadaljnji strokovni razvoj, skušali bomo 
izboljšati organizacijo in organizacijsko kulturo, 
vsekakor pa bo treba skrbeti tudi za ohranjanje 
dobrih, korektnih in prijaznih medsebojnih od-
nosov. Oddelek bo moral slediti trendom razvoja 
ortopedske stroke in jih v skladu z materialnimi 
in kadrovskimi možnostmi vključevati v lastno 
dejavnost. Prav tako bo potreben dvig konkurenč-
nosti na nekaterih ključnih strokovnih področjih 
(endoskopska kirurgija, revizijska endoprotetična 
kirurgija, hrbtenična kirurgija, kirurgija stopala, 
maloinvazivni pristopi). Za to bo potrebna tudi 
večja subspecializacija osebja, ki ga bo dolgoročno 
treba tudi številčno okrepiti. Predvidevam, da bi se 
z vsakim večjim področjem bolj usmerjeno ukvar-
jali vsaj trije specialisti ortopedije, pri čemer bi v 
vsakega od timov postopno vključevali tudi mlaj-
še kolege, vendar šele po zaključeni specializaciji, 
med katero si morajo pridobiti čim širše znanje. 
Poleg tega bomo skušali z zdravniškim in nego-
valnim osebjem sodelovati (predvsem aktivno) na 
strokovnih srečanjih ter tako pridobljena znanja in 
novosti prenesti v delo na oddelku.

4. Katere bodo vaše prednostne naloge v le-
tošnjem letu in katere so tiste, ki jih štejete 
med strateške?
Prednostne naloge v letošnjem letu so naslednje: 
 - ureditev tistega dela v ortopedski ambulanti, 

ki se nanaša na napotitve s stopnjo nujnosti 1 
(urna urgenca);

-  postopen prehod antikoagulantne zaščite bol-
nikov z nizkomolekularnega heparina na pero-
ralno obliko;

-  v sodelovanju z oddelkom za anesteziologijo in 
intenzivno medicino ter oddelkom za transfu-
zijsko medicino optimizacija priprave bolnikov 
pred večjimi operativnimi posegi, izboljšanje 
pooperativne kontrole bolečine ter zmanjšanje 
porabe krvi in krvnih pripravkov;

-  vključitev že izdelanih treh kliničnih poti v pra-
kso.

Strateški cilji so v veliki meri povezani z novogra-
dnjo bolnišnice. Eden od strateških ciljev še vedno 
ostaja formacija kliničnega oddelka. Ali je ta cilj re-
alen, bo pokazala prihodnost.

5. Kateri je vaš življenjski moto?
Moj življenjski moto: v življenju ni naključij, vsaka 
stvar se zgodi z namenom.
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Čili.za.delo.–.
Zdravi.in.zadovoljni.v.SBC.–.
krepitev.zdravja.pri.delu

Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved  Splošno kadrovsko pravni sektor

Uporaba dovoljenih in nedovoljenih drog se po-
javlja tudi med odraslimi. Po pogostosti rabe 

sta najbolj v ospredju zloraba alkohola ter kajenje 
cigaret, med nedovoljenimi drogami pa narašča 
uporaba marihuane in različnih poživil.

Psihoaktivne droge ali psihoaktvine substance (pogovor-
no mamila ali droge) so snovi, ki primarno vplivajo na 
delovanje osrednjega živčnega sistema in s tem na delo-
vanje možganov, spremenijo zaznavanje, počutje, zavest 
in vedenje. Psihoaktivne droge so pogosto zlorablja-
ne, saj povzročijo spremembe v zavesti ali počutju, 
ki so običajno prijetne (povzročajo evforijo), ali pa 
omogočajo ostale koristi (večja zbranost). Zloraba 
pomeni, da se droge uporabljajo v prekomernih ko-
ličinah in za drugačen namen od prvotnega. Kot po-
sledica zlorabe se zato lahko pojavi fizična in psihič-
na odvisnost. 
Zasvojenost delavca z drogami je sestavni del proble-
matike droge na delovnem mestu, kar spada v okvir 
varnosti in zdravja pri delu. Omamljenost delavca z 
opojnimi substancami v službi je hujša kršitev delov-
nih obveznosti, zaradi katere je delavec disciplinsko 
odgovoren. Če je zaradi stanja pod vplivom drog in 
zato slabo opravljenega dela nastala škoda za delo-
dajalca, delavec tudi odškodninsko odgovarja. Prepo-
znavanje posameznika pod vplivom drog je pogosto 
težavno. Telesne spremembe ter spremembe razpo-
loženja in vedenja posameznika so pomembne za 
prepoznavo, a pri tem niso edine. 

Nekatere motnje v delovnem okolju, ki so lahko po-
sledica vpliva PAS na posameznika: 
- motnje v delovnem procesu, slabša storilnost, 

zmanjšana kakovost dela ter nihanja navedenih 
motenj, …

- zamujanje na delo, neupravičeni izhodi med delov-
nim časom, sestajanje s tujci, »podaljšane« malice, 

- neupravičeno izostajanje od dela, pogoste bolni-
ške odsotnosti, 

- prepiri s sodelavci, verbalno in fizično nasilje, ne-
zgode na delovnem mestu ali izven, …

- kraje (denar, igle, zdravila). 

Spremembe, ki se pojavijo v človeku: 
- spremembe razpoloženja, 
- spremembe vedenja (opuščanje dejavnosti, ki smo 

jih radi počeli, …), 
- spremembe izgleda, telesne spremembe (sončna 

očala, dolgi rokavi, pordele oči, razširjene ali ozke 
zenice, dolgotrajen kašelj, dolgotrajen nahod, 
spremembe v telesni teži, sledi vbodov na koži rok, 
brazgotine in rane po koži rok, spremenjen (zane-
marjen ali povsem nov) zunanji izgled); 

- kognitivne spremembe – slab spomin, težave s 
koncentracijo, zmanjšana pozornost. 

Nauk zgodbe: Prijatelji te morda ne bodo 
uspeli rešiti, vendar bodo našli način, s kate-
rim bodo preprečili tvoj padec.
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 Psihiatrična bolnišnica Vojnik; 03 780 0 100
 Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od 

nedovoljenih drog; tel. 03 490 02 28
 Inštitut VIR, tel. 03 490 00 24 in  031 288 827
 www.al-anon.si (skupina za svojce alkoholikov)
 www.aa-drustvo.si (društvo anonimni alkoholiki)
 www.nalijem.si (splošne informacije o alkoholu)
 www.tosemjaz.net (strokovna svetovalnica za 

mlade)
 Svetovalnice za psihološko in psihoterapevtsko 

pomoč
- Tu smo zate (ZZV Celje); tel. 031 778 772
- Družinski inštitut Bližina (Celje); tel. 03 492 55 

80 (81)
 Splošne informacije – ZZV Celje (www.zzv-ce.si; 

nusa.konec@zzv-ce.si)

Ob tem vse zaposlene vabimo, da se aktivno udeležu-
jejo predavanj, ki jih bomo organizirali, ter sporočijo 
predloge in mnenja o možnostih izboljšanja delovne-
ga okolja ter tako pripomorejo k uspešnosti izvedbe 
projekta ČILI ZA DELO – zdravi in zadovoljni v SB 
Celje – krepitev zdravja pri delu, ki je pomembno 
tako za zaposlene kot tudi Splošno bolnišnico Celje. 

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje 
delavcev. Pojav, ko je delavec v službi pod vplivom 
prepovedanih drog ali je pri zaposlenem opažena od-
visnost od opojnih substanc oz. od droge, sili deloda-
jalca v sprejem ustreznih ukrepov.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ur. 
l. RS, št. 43/2011, v 51. členu prepoveduje delo pod 
vplivom alkohola, drog in drugih substanc. Delavec 
ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom 
alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. De-
lavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lah-
ko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih de-
lovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti 
za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti 
z oceno tveganja. 
Splošna bolnišnica Celje je že 29. 6. 2010 sprejela Pra-
vilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju 
prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih 
substanc pri zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje. 
Pravilnik ureja izvajanje notranje kontrole ter ugo-
tavljanje prisotnosti alkohola in drugih nedovoljenih 
psihoaktivnih substanc pri delavcih, ki so zaposleni v 
Splošni bolnišnici Celje. Dolžnost Splošne bolnišni-
ce Celje kot delodajalca je, da mora odstraniti z dela, 
delovnega mesta in iz delovnega procesa 
delavca, ki je delal ali je bil na delov-
nem mestu pod vplivom droge. 
Ker se Splošna bolnišnica Celje zave-
da pomena osveščanja zaposlenih o 
različnih vidikih problematike rabe in 
zlorabe psihoaktivnih substanc smo 
v sklopu projekta ČILI ZA DELO – 
zdravi in zadovoljni v SBC – krepitev 
zdravja pri delu v mesecu maju orga-
nizirali delavnici z naslovom DROGE, 
ZASVOJENOST IN MI. Delavnici je 
vodila Nuša Konec Juričič, dr. med., 
predstojnica oddelka za socialno me-
dicino in promocijo zdravja na Za-
vodu za zdravstveno varstvo Celje. 
Delavnice so bile namenjene vsem 
zaposlenim v Splošni bolnišnici Ce-
lje, s ciljem, da med njimi povečamo 
občutljivost za problem rabe drog in 
zasvojenosti oziroma za njegovo pre-
prečevanje ter zgodnjega in pravilne-
ga pristopa, ko se problem pojavi.  
Odziv na delavnici je bil zelo poziti-
ven, za kar smo prejeli veliko pohval 
in sugestij. Ker se lahko vsakomur 
zgodi, da se življenje obarva v temnej-
še barve in potrebuje pomoč zase, za 
svoje bližnje, prijatelje in sodelavce,… 
v nadaljevanju podajamo nekaj naslo-
vov, kamor se v stiski lahko obrnemo: 
 Zdravstveni domovi

Bodi sam sprememba,
ki si jo želiš v svetu.

(Mahatma Gandhi)

V vsakdanjem življenju se srečujemo z mnogimi težavami, 
konflikti in stresi. Nekatere od teh lahko obvladamo sami, dru-
gi pa so preveč obsežni, globoki ali predolgo trajajo, tako da za 
njihovo premagovanje potrebujemo pomoč. Ena od takih oblik 
pomoči je psihološko svetovanje.

V okviru projekta ČILI ZA DELO – zdravi in zadovoljni v SB 
Celje – krepitev zdravja pri delu za zaposlene v SB Celje

VABIMO
na brezplačna psihološka svetovanja in 
podporo zaposlenim, ki jih bo izvajala 

psihologinja
 Vesna Žličar.

KJE: Otroški oddelek (3. nadstropje), 
ambulanta številka 8.

KDAJ: vsak zadnji ponedeljek v mesecu, 
po predhodni najavi na telefon 03/423 35 13. 
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Stanje.zaposlenih

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v 
maju in juniju 2012)

Stanje zaposlenih na dan 30. 6. 2012: 1774 
delavcev

Prihodi v maju in juniju 2012:
• 3 zdravniki brez specializacije/zdravniki po  

opravljenem sekundariatu (pripravniki)
• 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po 

opravljenem sekundariatu -   sobni zdravnik
• 1 zdravnik specialist
• 1 dipl. del. ter. – pripravnica 
• 1 dipl. fiziot. – pripravnica
• 2 zdravstveni administratorki
• 2  vzdrževalca perila

Odhodi v maju in juniju 2012
o 3 zdravniki brez specializacije/zdravniki po 

opravljenem sekundariatu (pripravniki)
o 2 zdravnika brez specializacije/zdravnika po 

opravljenem sekundariatu – sobna zdravnika
o 1 specializant
o 3 specialisti
o 2 dipl. m. s
o 8 TZN – pripravnikov
o 1 TZN
o 1 voznik IV

Delovni.jubileji
10 LET
1. Désirée-Therese Založnik, Travmatološki 

oddelek
2. Lindita Silo, Oddelek za anesteziologijo, 

intenzivno terapijo operativnih strok in te-
rapijo bolečin

20 LET
1. Sonja Krajnc, Urološki oddelek

30 LET
1. Andrejka Berglez, Oddelek za plastično in 

rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke
2. Bojan Dovnik, Oddelek za otorinolaringolo-

gijo in cervikofacialno kirurgijo
3. Zdenka Horvat, Nevrološki oddelek
4. Irena Kvac, Oddelek za angiologijo, endokri-

nologijo in revmatologijo
5. Stanislava Lešnik, Oddelek za plastično in 

rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke
6. Angelika Manojlović, Travmatološki oddelek
7. Andrijana Marguč, Ginekološko-porodni-

ški oddelek
8. Gabrijela Pepelnjak, Ginekološko-porodni-

ški oddelek
9. Jožica Pikl, Oddelek za infekcijske bolezni in 

vročinska stanja
10. Marija Šrimpf, Sterilizacija
11. Vida Tacer, Urgentni center
12. Lea Zupan, Oddelek za otorinolaringologijo 

in cervikofacialno kirurgijo
13. Marko Zupan, Nevrološki oddelek

Vsem jubilantom čestitamo!

5..pohod.na.Celjsko.kočo.jeseni
Zaradi nezadostnega števila prijav 
je bil 5. pohod na Celjsko kočo, ki 
naj bi se zgodil v soboto, 30. junija, 
odpovedan. Pohod je prestavljen 
na jesen. Na Celjsko kočo se bomo 
povzpeli 22. septembra. Z vsemi 
podrobnostmi prijave boste pravo-
časno seznanjeni.

Lepe počitniške dni vam želimo!
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Zaključen.študij

• Metka Hudournik je 4. 4. 2012 zaključila dodiplomski visokošolski strokovni študij prve stopnje na 
Zdravstveni fakulteti Ljubljana in pridobila strokovni naslov »diplomirana inženirka radiološke tehno-
logije«.

• Drago Koštomaj je 4. 4. 2012 zaključil dodiplomski visokošolski strokovni študij prve stopnje na Zdra-
vstveni fakulteti Ljubljana in pridobil strokovni naslov »diplomirani inženir radiološke tehnologije«.

• Janez Palčnik je 4. 4. 2012 zaključil dodiplomski visokošolski strokovni študij prve stopnje na Zdra-
vstveni fakulteti Ljubljana in pridobil strokovni naslov »diplomirani inženir radiološke tehnologije«.

• Andreja Vranič je 18. 5. 2012 zaključila dodiplomski visokošolski strokovni študij na Zdravstveni fa-
kulteti Ljubljana in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra«.

• Suzana Frece je 12. 6. 2012 zaključila dodiplomski visokošolski strokovni študij na Fakulteti za orga-
nizacijske vede Maribor in pridobila strokovni naslov »diplomirana organizatorka – menedžerka«.

• Melita Sotlar je 12. 6. 2012 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti za zdra-
vstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov »magistrica zdravstveno-socialnega managemen-
ta«.

• Polona Lužar je 14. 6. 2012 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti za farma-
cijo Ljubljana in pridobila strokovni naslov »magistrica laboratorijske biomedicine«.

• Nataša Simunič je 22. 6. 2012 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti za zdra-
vstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov »magistrica zdravstvene nege«.

IZVOLITVE V NAZIV
• Mag. Janja Blatnik, dr. med., je pridobila licenco za delo na področju INFEKTOLOGIJE, za čas od 4. 6. 

2012 do 3. 6. 2019.
• Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja za predmetno podro-

čje interne medicine. Izvolitvena doba traja od 18. 6. 2012 do 17. 6. 2017.

Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) za obdobje maj–junij 2012

KDO KAJ KDAJ KRAJ

Asist. Franci Vindišar, dr. 
med. Kako naprej v zdravstvu 24.05.2012 RIMSKE TOPLICE

Danijela Gorišek, univ. dipl. 
ekon.

19. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih de-
lavcev v zdravstvu

24.-25.5.2012 RIMSKE TOPLICE

Cvetka Skale, dipl. m. s.,  
IBCLC Dani dojenja 25.-26.5.2012 SARAJEVO

Matej Marinšek, dr. med. Uporabnost UZ pri akutnem koronarnem sindromu 11.-12.5.2012 RADENCI

Mag. Andreja Hrovat 
Bukovšek, univ. dipl. org. 3. stiki zdravstvene nege 17.05.2012 CELJE

Romanca Jokič, spec. periop. 
zdr. nege Kronična ledvična bolezen in anemija 18.-19.5.2012 PORTOROŽ

Dean Sinožič, dr. med. Spondiloartritis v diferencialni diagnozi  bolečine v 
hrbtenici

30.05.2012 VELENJE

Prim. prof, dr. Gorazd 
Lešničar, dr. med., - svetnik XX. mednarodni dnevi medicine športa Slovenije 18.-19.5.2012 LAŠKO

Doc. dr. Matjaž Sajovic, dr. 
med.

Clinical outcome comparison of STG versus Pt autografts 
for ACL reconstructions

22.-26.5. 2012 BERLIN



MI, VI, ONI Splošna bolnišnica Celje

20

Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. 
med. 13th Efort Congress 23.-25.5.2012 BERLIN

Marko Kotnik, dr. med. XX. mednarodni dnevi medicine športa Slovenije 18.5.-19.5.012 LAŠKO

Doc. dr. Samo K. Fokter, dr. 
med XX. mednarodni dnevi medicine športa Slovenije 18.5.-19.5.012 LAŠKO

Asist. mag. Janez Podobnik, 
dr. med XX. mednarodni dnevi medicine športa Slovenije 18.5.-19.5.012 LAŠKO

Igor Vučajnk, dr. med XX. mednarodni dnevi medicine športa Slovenije 18.5.-19.5.012 LAŠKO

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, 
dr. med. Haemodynamic management 11.-12.5.2012 BERN

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, 
dr. med. Critical Care Echocardiography 7. -9.5. 2012 MILANO

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, 
dr. med. 4. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved 25.05.2012 IZOLA

Prim. doc. dr. Alenka Repše 
Fokter, dr. med. 2nd Pannonia congress of pathology 17.-19.5.2012 SIOFOK

Prof. dr. Radko Komadina, 
dr. med., - svetnik 13th European congress of trauma-emergency surgery 11.-16.5.2012 BASEL

Samo Kocuvan, dr. med. 13th European congress of trauma-emergency surgery 12.-15.5.2012 BAZEL

Barbara Krumpak, dipl. inž. 
rad. Kongres DRI analogna in digitalna radiološka tehnologija 18.-19.5.2012 ANKARAN

Benjamin Švec, dipl. inž. rad. Kongres DRI analogna in digitalna radiološka tehnologija 18.-19.5.2012 ANKARAN

Luka Kukovič, dipl. inž. rad. Kongres DRI analogna in digitalna radiološka tehnologija 18.-19.5.2012 ANKARAN

Boris Turk, dipl. inž. rad. Kongres DRI analogna in digitalna radiološka tehnologija 18.-19.5.2012 ANKARAN

Matej Podsedenšek, dipl. 
inž. rad. Kongres DRI analogna in digitalna radiološka tehnologija 18.-19.5.2012 ANKARAN

Bojana Jug Žurič, inž. rad. Kongres DRI analogna in digitalna radiološka tehnologija 18.-19.5.2012 ANKARAN

Denis Tržan, dipl. inž. rad. Kongres DRI analogna in digitalna radiološka tehnologija 18.-19.5.2012 ANKARAN

Asist. mag. Drago Brilej, dr. 
med. 13th European congress of trauma-emergency surgery 11.-16.5.2012 BASEL

Slaviša Mihaljevič, dr. med. 13th European congress of trauma-emergency surgery 11.-16.5.2012 BASEL

Andrej Strahovnik, dr. med. 13th European congress of trauma-emergency surgery 11.-16.5.2012 BASEL

Asist. mag. Drago Brilej, dr. 
med. AO trauma Europe 4.-9.5.2012 PRAGA

Doc. dr. Matjaž Sajovic, dr. 
med. 9. kongres ceov 21.23.6.2012 PORTOROŽ

Andrej Strahovnik, dr. med. 9. kongres ceov 21.-23.6.2012 PORTOROŽ

Miha Mežnar, dr. med. 21. mednarodni simpozij intenzivne medicine 1.-2.6.2012 BLED

Doc. dr. Roman Parežnik, dr. 
med. 21. mednarodni simpozij intenzivne medicine 1.-2.6.2012 BLED

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, 
dr. med. Simpozij intenzivne medicine 18.-21.6.2012 ROVINJ

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, 
dr. med. 13. poletna šola na Brionih 21.-26.6.2012 BRIONI

Lea Zupan, dr. med. NHS 2012 konferenca 4.-9.6.2012 CERNOBBIO

Lea Zupan, dr. med. Izvajanje vestibularnih vaj za bolnike z vrtoglavico 12.06.2012 LJUBLJANA

Mihaela Rosenstein, dipl. 
m. s. Izvajanje vestibularnih vaj za bolnike z vrtoglavico 12.06.2012 LJUBLJANA

Ana Katarina Seher, univ. 
dipl. biol. Slide seminar 12.06.2012 LJUBLJANA

Mag. Klemen Jagodič, dr. 
med. Simpozij o urgentni medicini 13.-16.6.2012 PORTOROŽ

Mag. Hilda Maze, univ. dipl. 
org.

Z raznolikostjo do uspeha – poti za ustvarjanje pozi-
tivnega delovnega okolja...

13.06.2012 PORTOROŽ
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Balonska.dilatacija.aortne.
zaklopke.ali.balonska.aortna.
valvuloplastika.(BAV)

Matej Marinšek, dr. med. in asist. dr. Dragan Kovačić, dr. med.   Kardiološki oddelek

V začetku tega meseca je ekipa našega Kardiološke-
ga oddelka pod mentorstvom profesorja Matjaža 

Bunca iz UKC Ljubljana prvič v Celju uspešno izvedla 
balonsko dilatacijo aortne zaklopke ali balonsko aor-
tno valvuloplastiko (BAV), ki sta jo do sedaj v Sloveniji 
opravljala le oba klinična centra. Poseg je ekipa opravi-
la pri dveh bolnikih in pri obeh dosegla pričakovani re-
zultat. Z omenjenim posegom smo tako vpeljali novo 
sodobno metodo zdravljenja aortne stenoze. 

Degenerativna stenoza oz. starostna zožitev aortne 
zaklopke je  najpogostejša bolezen srčnih zaklopk v 
razvitem svetu.
BAV je perkutani kateterski poseg, s katerim z napih-
njenim balonom skozi aortno zaklopko povečajo ustje 
zožene aortne zaklopke in s tem olajšajo simptome 
bolezni.
BAV ni zamenjava za kirurško metodo zdravljenja, 
saj ta še vedno predstavlja najboljši način zdravljenja 
aortne stenoze. Ima pa svoje mesto kot premostitveni 
poseg do kirurške menjave aortne zaklopke pri hudo 
bolnih ali kot paliativni poseg pri bolnikih, ki niso spo-
sobni za operacijo, lahko pa jim z BAV omilimo simp-
tome, kot so dušenje ter bolečine in s tem izboljšamo 
kakovost življenja. 
Statistični podatki kažejo, da kar tretjina bolnikov s 
hudo aortno stenozo ne gre na kirurško zdravljenje. 
Predvsem spadajo v to skupino starejši bolniki z veliko 
oboperativno umrljivostjo predvsem zaradi pridruže-
nih bolezni. Ti spadajo v ciljno skupino za zdravljenje 
z BAV.
Samo metodo BAV so pričeli uporabljati približno pred 
dvajsetimi leti. Sprva se je uporabljala pri mladih s pri-

Normalna in zožana aortna zaklopka v odprtem ter 
zaprtem stanju

Balonsko širjenje zaklopke v teoriji …

… in v praksi
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rojeno stenozo 
aortne zaklopke, 
prvič pa so jo za 
kalcinirano aor-
tno stenozo upo-
rabili leta 1986. 
Iz zadnjih opra-
vljenih raziskav 
lahko razbere-
mo, da je prišlo 
do zmanjšanja 
oboperativnih 
zapletov, prav 
tako tudi umr-
ljivosti pri BAV. 
Glavni problem 
balonske dilata-
cije je restenoza 
oz. ponovna zo-
žitev aortne zaklopke, kar bi lahko v prihodnosti in z razvojem nove teh-
nologije ter iskanjem načinov za preprečevanje ponovne zožitve še bolj 
uveljavilo to metodo za zdravljenje aortne stenoze. Vsekakor pa je možno 
pri bolnikih, pri katerih je prišlo do ponovne zožitve aortne zaklopke in 
niso sposobni za operativni poseg, postopek BAV ponoviti.

Kirurško zdravljenje zahteva velik operativni poseg

Srce je dostopno tudi skozi žile

Kakovost.v.zdravstvu.Slovenije

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

Zdravniška zbornica Sloveni-
je od leta 2009 redno objavlja 

imena zdravnikov in v zadnjih letih 
tudi imena porodnišnic, katerih re-
zultati strokovnega dela so bili na 
izbranih kazalnikih kakovosti nad-
povprečno dobri in so pomembno 
odstopali od povprečja. Od leta 
1999 namreč zbornica v okviru 
projekta Kakovost v zdravstvu Slo-
venije poskuša odgovarjati na vse 
pogostejša vprašanja o kakovosti 
strokovnega dela posameznikov in 
zdravstvenih ustanov.
Zbornica je vsa ta leta redno ob-
javljala imena zdravnikov štirih 
specialnosti, kjer so pri opredeli-
tvi rezultatov sodelovali skoraj vsi 
sorodni oddelki. Letos so začeli z 
objavo tudi nekaterih drugih spe-
cialnosti. Po zadolžitvi Ministrstva 
za zdravje se je namreč leta 2011 

začelo zbiranje podatkov tudi na 
nekaterih drugih področjih. Ker 
zbiranje podatkov pri vseh še ne po-
teka zadovoljivo, je zbornica objavo 
rezultatov omejila na:
• abdominalno kirurgijo – operaci-

jo žolčnih kamnov (sodelovali so 
vsi oddelki abdominalne kirurgi-
je v Slovenije);

• ginekološko kirurgijo – odstra-
nitev maternice in operacije na 
adneksih (sodelovali so, vsaj v 
nekaterih letih, vsi ginekološki 
oddelki v Sloveniji);

• okulistiko – operacijo katarakte 
(sodelovali so okulistični oddel-
ki SB Celje, SB Novo mesto, SB 
Šempeter, UKC Ljubljana, UKC 
Maribor in štirje zasebniki);

• perinatologijo (sodelovali so vsi 
porodniški oddelki v Sloveniji);

• torakalno kirurgijo – operacija 

Ca pljuč (sodelovali so UKC Lju-
bljana, UKC Maribor in zasebnik 
Kirurgija Bitenc).

Med porodnišnicami sta po izbra-
ni metodologiji najboljše rezultate 
glede na izbrane kazalnike kako-
vosti dosegli porodnišnici BGP 
Postojna in naše bolnišnice. Med 
posameznimi zdravniki pa so bili 
na področju perinatologije iz naše 
bolnišnice letos izpostavljeni zdrav-
niki Nataša Brus, dr. med., Olivera 
Milanović, dr. med., Ljiljana Paviće-
vić, dr. med., in Igor Pirc, dr. med. 
Med zdravniki, ki dosegajo najbolj-
še rezultate na področju okulistike 
oz. operacije katarakte, je bila med 
pet najboljših zdravnikov uvrščena 
Slavica Podgoršek, dr. med., z naše-
ga očesnega oddelka.

Čestitamo! 
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Ob praznovanju »okroglih« 
obletnic se radi za hip usta-

vimo in zazremo nazaj na prehoje-
no pot, do samih začetkov. Prav je 
tako. Veseli smo, če je pot poseja-
na z uspehi in naravnana navzgor. 
Zaradi tega se trudimo, da so naši 
bolniki zadovoljni, kajti delo opra-
vljamo z veseljem in predanostjo 
do bolnikov. Zadovoljen bolnik 
daje zadovoljstvo tudi nam in po-
maga vztrajati na začrtani poti na-
šega humanega poslanstva.

ZGODOVINSKI RAZVOJ
Začetki delovanja očesnega od-
delka v celjski bolnišnici segajo v 
obdobje med obema svetovnima 
vojnama, ko je bil leta 1936 usta-
novljen kombiniran očesni in od-
delek za bolezni ušes, nosu in grla. 
Leta 1959 je bil v novozgrajenem 
delu ustanovljen samostojni oče-
sni oddelek, ki ga je vodil prima-
rij Stane Jurko, dr. med., do leta 
1986, ko se je upokojil. Glavna me-
dicinska sestra je bila Jelka Štolfa, 
VMS, vse do leta 1990. Po selitvi 
leta 1961 je oddelek dobil sodobno 
opremljen bolnišnični del in opera-
cijsko dvorano. Specialistične am-
bulante so najprej delovale v sklo-
pu zdravstvenega doma, kasneje 
pa so bile preseljene v dislocirano 
stavbo, kjer so še danes.
Leto po ustanovitvi je prišel še 

Razvoj.Očesnega.oddelka.
SB.Celje

Mateja Železnik, dipl. m. s.  Očesni oddelek

Popravek
Že kar nekaj časa nam tiskarski škrati pri pripravi Monitorja niso delali sivih las. Zato pa so nam jo v zadnji številki 
(Monitor, št. 2, letnik 10, maj 2012) pošteno zagodli. V članku Mateje Železnik, dipl. m. s., z naslovom Razvoj očesnega 
oddelka, so nam izbrisali celo poglavje in to na sredini članka. Ker je bila s tem močno okrnjena njegova vsebina in ker 
objava samo izpuščenega dela ne bi bila primerna, smo se odločili, da prispevek še enkrat objavimo v celoti. Za neljubo 
napako se avtorici opravičujemo.

Uredništvo Monitorja

drugi zdravnik – mag. Janez Vrho-
vec, dr. med., ki je bil predstojnik 
oddelka v letih 1986–1995. Sredi 
šestdesetih let je imel oddelek že 
35 bolniških postelj in 14 zaposle-
nih, število sprejemov se je poveča-
lo na 782, ambulantnih pregledov 
pa na 2830. Povečan obseg dela je 
zahteval kadrovske okrepitve, zato 
sta se do leta 1978 zaposlila še dva 

zdravnika. Med ležečimi bolniki 
so prevladovali tisti s poškodba-
mi oči. Medtem, ko se je število 
sprejetih bolnikov ustalilo, je na-
raščalo število ambulantnih pre-
gledov, ki je bilo sredi devetdesetih 
že okoli 30.000. Leta 1980 je bil 
ustanovljen kabinet za ortoptiko 
in pleoptiko, leta 1988 smo uvedli 
terapijo z argon laserjem in pri bol-

Očesna ambulanta (stavba stare uprave)
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nikih s sivo mreno začeli vstavljati 
intraokularne leče. Od leta 1993 se 
pri nas izvaja fluoresceinska angi-
ografija. Vse to je narekovalo zapo-
slovanje novih kadrov. V letu 1986 
je bil ustanovljen tudi kabinet za 
kontaktne leče. V letih 1995 in 
1996 je oddelek vodila Marija Hru-
šovar, dr. med., nato pa Zdenko 
Zelič, dr. med., do leta 2009. Glav-
na medicinska sestra od leta 1990 
do 2008 je bila Ruža Mavrič, VMS. 

OČESNI ODDELEK DANES
Predstojnik oddelka je od leta 2010 
Marko Vrhovec, dr. med., specia-
list oftalmologije, glavna medicin-
ska sestra pa Valentina Fric, dipl. 
m. s., od leta 2008. 

Število medicinskih sester z leti ni 
le naraščalo, temveč se je spremi-
njala tudi kvalifikacijska struktura. 
Danes zdravstveno nego in speci-
fične medicinsko-tehnične posege 
izvaja pet diplomiranih medicin-
skih sester in 13 zdravstvenih teh-
nikov. Na oddelku delajo trenutno 
štirje zdravniki specialisti, ena 
zdravnica specialistka pogodbeno 
dvakrat tedensko ter tri speciali-
zantke, v mesecu septembru bo 
predvidoma pričela delo še ena 
specialistka oftalmologije.  

Oddelek svojo dejavnost še vedno 
opravlja na dveh lokacijah. Zgrad-
be so sicer stare, vendar dokaj lepo 
urejene in vzdrževane. V prete-
klem letu so bila zamenjana vsa 
okna, dobili smo tudi nekaj klimat-
skih naprav ter zagotovili višji bi-
valni in delovni standard. Bolniški 
oddelek ima le še 22 postelj, ker so 
sodobne metode zdravljenja vpli-
vale na čas trajanja hospitalizacije 
vse do enodnevne obravnave. Šte-
vilo zdravljenih bolnikov na oddel-
ku se povečuje, krajša pa se ležalna 
doba. Na očesni oddelek gravitira 
230.000 prebivalcev Slovenije. Le-
tno je opravljenih med 23.000 in 
24.000 ambulantnih pregledov. Na 
oddelku se zdravijo vse starostne 
skupine prebivalstva.
Specialistična ambulantna dejav-

nost in funkcionalna diagnostika 
se opravljata kot:
 splošne očesne ambulante,
 ambulanta za predšolske otro-

ke,
 ambulanta za glavkom,
 ambulanta za lasersko terapi-

jo.

Kabineti za funkcionalno diagno-
stiko:
 fluoresceinska angiografija in 

OCT,
 ultrazvočna diagnostika,
 kontaktne leče,
 vidno polje in Hessov test,
 kabinet za ortoptiko in pleop-

tiko.

Od operativnih posegov opravimo 
največ operacij sive mrene, stra-
bizma in glavkoma, korekcije en-
tropija in ektropija ter pterigija. 
Opravimo tudi zelo veliko malih 
operativnih posegov. 
Danes večino operativnih posegov 
opravimo ambulantno, kar pome-

ni, da gredo bolniki po operaciji 
sive mrene domov, kar zelo zniža 
stroške zdravljenja. Težave ima-
mo z operacijsko dvorano, ki je 
premajhna, zato del operacij opra-
vljamo na oddelku za ušesa, nos in 
grlo.

Z letnim planom je za posamezno 
ambulanto določen ordinacijski 
čas, ki je odvisen od števila zdrav-
nikov in finančnih sredstev ZZZS.
V letošnjem letu smo enkrat te-
densko pričeli opravljati ambulan-
tno delo  popoldan.

Zaradi velikega porasta bolezni 
mrežnice bomo ustanovili novo 
ambulanto, ki se bo ciljano ukvar-
jala s temi obolenji. Delovati bo 
pričela jeseni pod vodstvom Slave 
Podgoršek, dr. med., spec. oftal-
mologije.   Pred kratkim smo dobili 
tudi nov aparat OCT, ki nam je v 
veliko pomoč pri diagnosticiranju 
in zdravljenju obolenj mrežnice. 
V zadnjih letih smo dosegli velik 

Delo v očesni operacijski dvorani
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uspeh pri pisanju računalniških 
izvidov ter večji urejenosti in pre-
glednosti dokumentacije. Žal pa 
moram povedati, da imamo zaradi 
zahtev ZZZS vedno več dela, ki ga 
moramo opraviti z enakim števi-
lom osebja. To je predvsem ureja-
nje čakalnih vrst, pošiljanje vabil 
pred pregledi, vnos napotnic, ki jih 
bolniki pošiljajo po pošti, in druga 
administrativna dela, ki jih opra-
vljamo medicinske sestre, zmanj-
kuje pa nam časa, da bi se posvetile 
bolnikom.

Očesni oddelek zagotavlja nepre-
kinjeno zdravljenje in nujno me-
dicinsko pomoč s pripravljenostjo 
zdravnika na domu, enako pa izva-
jajo pripravljenost tudi instrumen-
tarke (med prazniki in ob koncu 
tedna).

VLOGA ZDRAVSTVENE 
NEGE
Splošna bolnišnica Celje je v svoji 
strategiji razvoja med drugim za-
pisala:
 da bo dosledno zagotavljala bol-

nikove pravice v času zdravlje-
nja v bolnišnici,

 da bo v postopkih zdravljenja 
upoštevala bolnikovo dosto-
janstvo človeka kot enkratne 
osebnosti z lastno integriteto in 
vzorcem vedenja,

 da bo zagotavljala zdravljenje 
na najvišji možni strokovni rav-
ni,

 da bodo zdravstveni delavci tudi 
v bodoče ravnali po etičnih in 
deontoloških načelih,

 da bomo postali bolnikom prija-
zna bolnišnica,

 da bo v okviru celovite zdra-
vstvene oskrbe izvajala nepre-
kinjeno, strokovno, kakovostno 
in učinkovito zdravstveno nego 
bolnikov,

 da bo standardizirala procese 
zdravstvene nege.

Služba zdravstvene nege SBC je 
poleg v strategiji zapisanih ciljev 
opredelila še vrednote zdravstvene 
nege:

 prijaznost,
 strokovnost,
 poštenost,
 odgovornost,
 odnos do bolnikov,
s katerimi so seznanjene vse me-
dicinske sestre in so teme rednih 
strokovnih sestankov.
Z internimi strokovnimi nadzori 
glavne medicinske sestre redno 
preverjajo in ocenjujejo oddelek z 
vidika kakovosti in organiziranosti 
zdravstvene nege.
Zdravstvena nega bolnikov oče-
snega oddelka je organizirana v 
treh izmenah.

Številčna delovišča na dveh lokaci-
jah in omejeno število medicinskih 
sester zahtevajo maksimalno pri-
lagajanje in usposobitev za delo na 
več deloviščih.

Medicinske sestre pridobivamo 
nova znanja na internih stro-
kovnih izpopolnjevanjih v SBC, z 
vključevanjem v društveno dejav-
nost DMSZT Celje ter udeležbo na 
strokovnih sekcijah Zbornice zdra-
vstvene nege Slovenije.
  

ZAKLJUČEK
Vključevanje sodobnih načel zdra-
vstvene nege in pridobivanje no-
vih znanj je postalo vsakdanja po-
treba, kajti brez tega smo nemočni 
in onesposobljeni za kakovostno 
opravljeno delo. Menim, da imamo 
zelo veliko profesionalnega zna-
nja, ki ga žal večkrat ne moremo 
uporabiti zaradi preobremenjeno-
sti in premajhnega števila osebja, 
ki v zadnjih letih celo še upada.
Zavedamo pa se, da je zadovoljen 
bolnik naše največje zadovoljstvo, 
zato nenehno iščemo rešitve za 
boljše opravljeno delo.

»Vetra ne moremo spremeniti,
lahko pa nastavimo jadra.
Nastavimo jadra tako, da ulovimo
srečo, zdravje in zadovoljstvo.«
Misel iz knjige mnenj ...

ZAHVALA
Zahvaljujem se Zdenku Zeliču, dr. 
med., spec. oftalmologije,  Ruži 
Mavrič, VMS,  in Valentini Fric, 
dipl. m. s., za pomoč in vzpodbudo 
pri pisanju članka o razvoju Oče-
snega oddelka SB Celje.

Obisk.delegacije.iz.Singna
V začetku junija nas je obiskala delegacija Hegau-Bodensee-Klinikum iz 
Singna. Skupina tako zdravstvenih kot nezdravstvenih delavcev klinike 
si je z zanimanjem ogledala Transfuzijski center in se sprehodila skozi 
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe ter Oddelek za medicinsko 
rehabilitacijo. Še posebej pa je bila zanje zanimiva izkušnja z uvedbo 
robotske kirurgije in ogled robotskega sistema da Vinci.
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Utrinki.z.
mednarodne.
izmenjave.
HOPE.

Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon. 
Direktor 

Organizacija HOPE (European Hospital and He-
althcare Federation) predstavlja evropsko zvezo 

bolnišnic in drugih zdravstvenih organizacij iz 27 
držav Evropske unije, Švice in Srbije. Slovenija je v 
HOPE vključena preko Združenja zdravstvenih zavo-
dov Slovenije. V okviru svojih aktivnosti HOPE vsa-
ko leto organizira mednarodno izmenjavo zaposle-
nih v zdravstvu in v tej izmenjavi smo Slovenci letos 
sodelovali tretjič. Bili smo štirje udeleženci, ki smo 
prihajali iz UKC Ljubljana, Bolnišnice Topolšica ter iz 
SB Celje. V izmenjavi je sodelovalo 20 držav s cca 150 
udeleženci. Letošnja tema mednarodne izmenjave je 
bila problematika starostnikov – pacientov ter stara-
joče se delovne sile v zdravstvu (ageing patients and 
ageing health workforce). Tej temi je bil namenjen 
tudi zaključek izmenjave, ki se je končal z dvodnevno 
konferenco v Berlinu. 

Na izmenjavo sem želel v Veliko Britanijo in orga-
nizatorji so mi to omogočili. V tej skupini je bilo 15 
udeležencev iz desetih držav. V timu po dva ali trije 
smo bili poslani v sedem regionalnih področij Velike 

Britanije. Z udeleženko iz Danske sva odšla na po-
dročje južnega Londona.  Najin gostitelj je bil South 
London Healthcare NHS Trust, ki pokriva področje 
jugovzhodnega Londona. Trust oskrbuje s hospi-
talnimi in ambulantnimi storitvami na sekundarni 
ravni  milijon prebivalcev okrožij Bexley, Bromley in 
Greenwich. Zaposluje cca 5700 delavcev ob letnem 
prometu 545 mio € in ima cca 1000 bolniških po-
stelj.  V njegovi  sestavi so tri večje bolnišnice: Que-
en Mary's Hospital Sidcup, Queen Elizabeth Hospi-
tal Woolwich in Princess Royal University Hospital 
Bromley.  Že iz nazivov je razvidno, da gre za javne 
bolnišnice pod okriljem države in kraljeve družine. Z 
vidika financiranja jim to očitno ne koristi prav dosti, 
saj je pomanjkanje sredstev tudi tukaj velik problem. 
V treh tednih, kar sem bil njihov gost, sem v skladu 
z vnaprej pripravljenim načrtom poleg že navedenih 
bolnišnic imel priložnost obiskati tudi bolnišnico St. 
Georges Hospital, manjšo bolnišnico v Orpingtonu,  
Fakulteto na Greenwichu za medicinske sestre, babi-
ce in socialno službo, eno popoldne pa sva s kolegico 
preživela v dnevnem centru s starejšimi, ki se sreču-
jejo s problemom demence. 

Angleška skupina

Princess Royal University Hospital Bromley

Queen Elizabeth Hospital Woolwich
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Seveda me je na tej izmenjavi poleg vodilne teme 
starajoče populacije zanimala tudi ostala problema-
tika zdravstva /organiziranost, kadri, financiranje, 
stroški, management,../, s čimer se ukvarjamo pri 
vsakodnevnem vodenju bolnišnice. Vsekakor je med 
zdravstvom v Sloveniji in zdravstvom v Veliki Brita-
niji težko postavljati vzporednice, pa vendar v tem 
raziskovanju lahko odkrijemo vrsto zanimivih vse-
bin, ki so spodbuda za izzive v  lastnem okolju. 
Pri teh primerjavah moramo poznati dejstvo,  da je 
zdravstvo Velike Britanije močno v rokah države in 
parlamenta, ki preko NHS (nacionalne zdravstvene 
službe) sprejema vse ključne odločitve glede finan-
ciranja, upravljanja, zmogljivosti in organiziranosti. 
Tako v praksi dobiš občutek, da se lastnik (država) 
resnično zaveda svojih obveznosti, saj so politični in 
strateški cilji spremljani do izvedbenega nivoja. V na-
daljevanju navedeni primeri izhajajo iz okolja Trusta 
južnega Londona, ki ima zaradi pomanjkanja finanč-
nih sredstev  velike probleme s poslovanjem,  hkrati 
je območje naseljeno s starejšo populacijo, ki pa je 
relativno bogata. 
- Sprejeti so dolgoročni strateški načrti raciona-

lizacije obstoječih zmogljivosti v posameznih 
bolnišnicah. Tako bodo lokalno bolnišnico v Or-
pingtonu naslednjo jesen zaprli, zdravstveni pro-
grami se bodo do takrat preselili v sosednje bol-
nišnice. Iz bolnišnice Queen Mary so pred letom 
dni preselili hospitalno urgenco v 10 km odda-
ljeni Bromley, enako se je zgodilo z ginekologijo. 
Pred tem je država sklenila s sindikati dogovor, 
da zaposleni ne bodo izgubili službe. Tako procesi 

združevanja potekajo brez protestov. Zanimivo, 
da so bolnišnico v Orpingtonu želeli zapreti že 
pred leti. Takrat so se zbrali krajevni veljaki  in to 
preprečili tako, da so sami zbrali denar za sanaci-
jo bolnišnice. Sedaj pa je  denarja zmanjkalo. 

- Trust je v svojem letnem finančnem načrtu iz 
objektivnih razlogov načrtoval izgubo. Država 
mu je takšen finančni načrt potrdila in se hkrati 
obvezala, da mu bo izgubo pokrivala v obliki me-
sečnih akontacij. S tem država omogoča plačilno 
disciplino, ki upošteva 30-dnevni  valutni rok, 
hkrati pa redno spremlja zastavljene cilje,  ki  se 
morajo izkazovati v vsakoletnem zmanjševanju 
izgube. Med njimi so konkretne številke zmanj-
šanja števila zaposlenih, za kar so sprejeti tudi 
načrti njihove prerazporeditve k drugim izvajal-
cem. 

- Obsegi zdravstvenih programov so pomembnej-
ši del poslovne politike Trusta, kajti nepotrebna 
preseganja programov niso plačana. Vendar ob-
staja velika verjetnost, da se pri končnih letnih 
obračunih v primeru argumentiranih presežkov 
plačajo tudi ta preseganja. 

- Standardi delovanja bolnišnic – kadrovski nor-
mativi, klinične poti in drugi standardi  so do-
ločeni s strani države. Pripravljalo jih zunanje 
institucije, običajno univerze po naročilu države. 
Stanovska združenja pri tem nimajo večjega vpli-
va. 

Ko skušam primerjati zahtevnost tamkaj zaposle-
nih do delovnega okolja – delovnega mesta, velikosti 
prostorov, v katerih delajo, pa tudi zunanjega izgleda 
bolnišničnih zgradb, ocenjujem, da so manj zahtevni 
in sprejemajo zasilne rešitve, dokler pač ni denarja 
za novogradnje. Realno nimajo možnosti, niti pravic, 
da bi si urejali prostore in zgradbe po svojem okusu. 

Obvestilo o zaprtju urgence St. George hospital
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Pisarne so majhne in prenapolnjene z dokumentaci-
jo. Ker so vsi procesi močno normirani in podprti z 
dokumentacijo, je stiska velika, informacijski sistem 
pa ne nudi ustrezne podpore. 

Dializni center

Natrpane pisarne

Medicinska dokumentacija bolnika

Priklenjen računalnik, ki bi sicer dobil »noge«

Zanimiv je tudi enostaven način fizičnega varovanja 
računalniške opreme, ki sem ga zasledil tako v posa-
meznih konferenčnih sobah kot v študijski medicin-
ski knjižnici.  

Medicinska in negovalna oprema v bolniških sobah 
je primerljiva z opremo, ki jo imamo v naših bolni-
šnicah. 

Sistem komuniciranja 
v bolnišnicah vključu-
je obilico sestankov. En 
dan sem prisostvoval 
pri dnevnem spremlja-
nju zasedenosti postelj 
v bolnišnici, kar je pove-
zano s sprejemi in odpu-
sti.  Prvi sestanek vodij 
oddelkov je bil ob 8. uri 
zjutraj, drugi ob 10.30, 
tretji ob 14. in četrti ob 
16. uri. Tema sestankov 
se je  nanašala na število 
pacientov po posame-
znih oddelkih in preme-
ščanje pacientov med 

Urgenca

Otroška posteljica
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oddelki z namenom,  da 
so posteljne zmogljivo-
sti praktično  ves čas za-
sedene.  Vmes je bil še 
sestanek ob 11. uri gle-
de odpustov pacientov 
iz bolnišnice. Tu so po-
leg odgovornih sester 
oddelkov sodelovali še 
glavna nadzornica od-
pustov, zdravniki, soci-
alna služba bolnišnice 
ter predstavnica zuna-
nje socialne instituci-
je. Razprave so tekle o 
vsakem pacientu glede 
na njegove fizične in 
socialne sposobnosti za 
odpust, kdo  bo  skrbel 

zanj doma, kakšne arhitektonske ovire ima na domu 
ipd. Za vsakega pacienta, za katerega predvidevajo 
težave ob odpustu, je le-ta skrbno načrtovan ter ga 
osebje nanj pripravlja. 

V vseh bolnišnicah Trusta delujejo socialne službe, 
močno povezane z okoljem, ki organizirajo in vodijo 
razne oblike pomoči  starejšim in onemoglim. Izhaja-
jo iz osnovne teze, da morajo starejši preživeti zadnje 
življenjsko obdobje v domačem okolju. Uspešno se je 
razvila vrsta različnih oblik pomoči in sodelovanja 
med vsemi generacijami. Na tem področju lahko pre-
nesemo marsikatero pozitivno izkušnjo na sončno 
stran Alp.  
Ta tema je vsebinsko napolnjevala dvodnevno za-
ključno konferenco v Berlinu 12. in 13. junija 2012 
pod naslovom »HOSPAGE«. Na njej je skupaj z ude-
leženci izmenjave HOPE, nacionalnimi koordina-

torji in gosti mednarodnih organizacij in institucij 
sodelovalo preko 200 udeležencev.  Med njimi je bil 
tudi slovenski predstavnik dr. Božidar Voljč. Sporo-
čilo konference je bilo namenjeno vsem, ki vodijo 
gospodarsko in družbeno življenje Evrope, državam 
članicam Evropske unije, da reagirajo na nove izzive 
in potrebe, ki jih sprožajo demografske spremembe v 
Evropi. Gradiva s konference HOSPAGE so dosegljiva 
na www.hospage.eu/documents.html.

Ob zaključku svoje štiritedenske misije v angleških 
bolnišnicah in srečanja s pisano druščino udeležen-
cev iz različnih evropskih držav v Berlinu sem vesel, 
da sem lahko pokukal v zakulisje drugih zdravstve-
nih sistemov. Za mano so čudovite izkušnje. Prema-
lo se zavedamo, da se lahko enakovredno kosamo z 
zdravstvom v Evropi. Zmanjšati  je treba samovoljo 
in uveljaviti splošne standarde kakovosti in varnosti. 
Sem optimist, da to zmoremo. 

Stalna komunikacija med osebjem

Praznovanje kraljičinega jubileja v Londonu

ŠALA

NEDOLŽEN
Zapornika se pogovarjata in eden 
vpraša:
»Zaradi česa si pa ti tukaj?«
»Pomotoma!«
»No, povej mi po resnici. Saj tu vsi 
pravimo, da smo nedolžni.«
»Saj govorim resnico. Hotel sem zbe-
žati z nevesto, pa sem pomotoma vzel 
samo njeno doto, na nevesto sem pa 
pozabil.«

Oprema
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Intranet.v.Splošni.
bolnišnici.Celje

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

Sodoben način dela zahteva hi-
ter prenos velike količine po-

datkov in informacij. Od tega, kako 

Naslovnica Intraneta SBC

Kolikokrat iščemo razne interne pravne akte in za to porabimo veliko časa

hitro lahko v pravem času pridemo 
do prave oz. koristne informacije, 
ki nam bo pomagala pri odločanju 

ali reševanju problema, je danes v 
veliki meri odvisna produktivnost 
našega dela. Če nam je internet na 
klik ali dva približal informacije z 
vsega sveta, pa lahko intranet ena-
ko naredi z informacijami znotraj 
organizacije. Intranet je namreč 
pomanjšana verzija interneta, ki 
ga lahko vidijo le člani določene 
ustanove. 
Želja in potreba po hitri dostopnost 
ažurnih informacij sta nas vodili, 
da smo tudi v Splošni bolnišnici Ce-
lje začeli razmišljati o uvedbi tega 
orodja. Ker so licenčna programska 
okolja za oblikovanje takšnih apli-
kacij zelo draga, smo sprejeli odlo-
čitev, da intranet postavimo z brez-
plačnim, odprtokodnim sistemom 
za upravljanje vsebin, ki je eden 
najzmogljivejših in najbolj prilju-
bljenih sistemov za upravljanje s 
spletnimi vsebinami na svetu, a ima 
kljub temu svoje omejitve. Načrto-
vanje intraneta je k sreči sovpadlo s 
prihodom diplomiranega inženirja 
računalništva in informatike Ma-
teja Šoštariča, ki je svoje znanje in 
pretekle izkušnje vložil v stran, ki jo 
lahko najdete na elektronskem na-
slovu http://sbc/. 

Ker je Intranet SBC lokalni inter-
net Splošne bolnišnice Celje, je do-
stopen z vseh računalnikov, pove-
zanih v bolnišnično računalniško 
mrežo. Na njih ga lahko poiščete 
s programom Internet Explorer, 
Mozzila, … Intranet SBC predsta-
vlja elektronsko oglasno desko, na 
kateri lahko objavimo razne podat-
ke o delu in delovanju bolnišnice. 
Objavljeni podatki, informacije, 
dokumenti, obrazci ipd. tako po-
stanejo dostopni vsem zaposlenim 
v bolnišnici. 
Zaradi večje preglednosti je Intra-
net SBC razdeljen na več podstra-
ni, do katerih je možen dostop z 
iskalnikom po različnih vsebinah 
ter z iskalnikom po organizacij-
skih enotah. Narejen je v skladu z 
organizacijsko strukturo, ki smo jo 
sprejeli z veljavnim Pravilnikom o 
organiziranosti in organizaciji dela 
v Splošni bolnišnici Celje.
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Za zdaj je naša oglasna deska še 
razmeroma prazna. Posamezne 
organizacijske enote bodo namreč 
same oblikovale vsebine oz. infor-
macije o svojem delu in jih predsta-
vile na intranetu. Pred objavo na-
slova in intranetne strani pa smo 
seveda nekaj vsebin že naložili na 
stran, saj bo le tako mogoče začeti 
uporabljati novo orodje. Tako na 
vsebinskem iskalniku že najdete 
vsebine na straneh za kakovost, 
donacije in KOBO, v iskalniku po 
organizacijskih enotah pa sta ure-
jeni Direkcija in Lekarna. 
Do takrat, ko bo ta novica obja-
vljena v Monitorju, se jim bo naj-
verjetneje pridružila še kakšna 
stran. Vsebine, ki so za uporabnike 
običajno najbolj zanimive, so tako 
dostopne z njegove prve strani. 
Na desnem robu domače strani je 
mogoče hitro najti še dostope do 
različnih gradiv naše medicinske 
knjižnice, pa aktualne interne pra-
vilnike in povezave do sprejetih 
dokumentov slovenske in evrop-
ske zakonodaje. 
Prednosti intraneta so številne. 

Zagotovo je na prvem mestu pre-
prostost uporabe in hitrost dosto-
pnosti številnih informacij, zaradi 
česar prihranimo tako pri času kot 
denarju, pa seveda možnost boljše 
informiranosti vseh zaposlenih v or-

ganizaciji. Seveda pa nas vse sku-
paj na tem področju čaka stalno 
delo in sodelovanje, če bomo žele-
li imeti le za klik oddaljene prave 
in pravilne informacije na voljo 
ves čas.  

Jezikovni.kotiček

Janja Korošec, prof. Medicinska knjižnica

Čakalne dobe nam očitno delajo probleme. Ne 
samo takrat, ko bi radi čim prej prišli do zdrav-

nika, ampak tudi v jezikovnem smislu. Zelo pogosto 
namreč naletim na napačno rabo pridevnika v bese-
dnih zvezah, ki govorijo o čakalni dobi. Prav pogosto, 
celo v tiskanih medijih, lahko najdemo zapisano, da 
se je npr. čakalna doba zmanjšala ali povečala, celo 
znižala ali zvišala.

Pa poglejmo besedno zvezo »čakalna doba«. Jedro 
besedne zveze je samostalnik »doba«, ki pomeni 
neko določeno časovno trajanje. V zvezi z izraža-
njem trajanja časa običajno uporabljamo pridevnika 
»dolg« oziroma »kratek«. Tako lahko torej govorimo 
le o dolgi čakalni dobi ali kratki čakalni dobi. Zato 
je tudi edino pravilno reči, da se je čakalna doba bo-
disi podaljšala ali skrajšala, nikakor pa ne povečala 
ali zmanjšala, zvišala ali znižala.

Čim krajšo čakalno dobo do dopusta in čim daljše 
trajanje le-tega vam želim!

Na strani Lekarne, ki jo najdete v Skupnem medicinskem področju z iskal-
nikom po OE, so objavljene razne baze in liste zdravil.

»Na tem svetu ni nič bolj red-
ko kot človek, ki ga lahko vedno 
prenašamo.« 

Giacomo Leopardi
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Pravni.kotiček

Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav. Splošno kadrovsko pravni sektor

Mesec junij je poleg vročine in 
poletja prinesel tudi  mno-

go vprašanj v zvezi z uveljavitvijo 
Zakona za uravnoteženje javnih 
financ (v nadaljevanju: ZUJF; Ura-
dni list RS, št. 40/12). Kot je že 
bilo v prejšnji številki Monitorja 
napisano, ZUJF prinaša številne 
spremembe delovno pravnih pra-
vic delavcev. Ena izmed njih je tudi 
tako imenovano »prisilno upo-
kojevanje«, ki tako v javnosti kot 
tudi med našimi delavci povzroča 
na eni strani nasprotovanja ter ne-
nazadnje strah delavcev zaradi nuj-
nega in prisilnega prenehanja dela. 
ZUJF namreč v 188. členu določa 
prenehanje pogodbe o zaposlitvi 
javnim uslužbencem, ki izpolnjuje-
jo pogoje za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine, kot so dolo-
čeni v tem členu, in sicer:
»(1) Pogodba o zaposlitvi preneha ve-
ljati javnemu uslužbencu, ki izpolni 
pogoje za pridobitev pravice do staro-
stne pokojnine na podlagi prvega od-
stavka 36. člena v povezavi s prvim 
odstavkom 54. člena oziroma četrtim 
odstavkom 430. člena ali 402. čle-
nom ali 404. členom ZPIZ-1.
(2) Pogodba o zaposlitvi javnemu 
uslužbencu iz prejšnjega odstavka 
preneha veljati na podlagi dokončne-
ga sklepa, ki ga izda predstojnik prvi 
delovni dan po izteku dveh mesecev 
od izpolnitve pogojev iz prejšnjega 
odstavka. Javni uslužbenec ima pra-
vico do odpravnine v višini dveh pov-
prečnih mesečnih plač zaposlenega 
v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece oziroma dveh zadnjih meseč-
nih plač zaposlenega, če je to zanj 
ugodneje.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega 
člena javnemu uslužbencu pogodba o 
zaposlitvi ne preneha veljati, če se de-
lodajalec in javni uslužbenec za zago-
tovitev nemotenega delovnega proce-
sa v roku dveh mesecev od izpolnitve 

pogojev iz prvega odstavka tega člena 
dogovorita za nadaljevanje delovne-
ga razmerja. V dogovoru o nadaljeva-
nju delovnega razmerja se določi tudi 
trajanje le-tega, javnemu uslužbencu 
pa po prenehanju delovnega razmer-
ja pripada pravica do odpravnine v 
višini treh povprečnih mesečnih plač 
zaposlenega v Republiki Sloveniji za 
pretekle tri mesece oziroma treh za-
dnjih mesečnih plač zaposlenega, če 
je to zanj ugodneje.
(4) Delodajalec lahko z namenom 
ugotavljanja izpolnjevanja pogojev 
iz prvega odstavka tega člena pridobi 
podatke iz zbirk Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slove-
nije.«
246. člen ZUJF določa:
»(1) Javnim uslužbencem, ki na dan 
uveljavitve tega zakona izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev pravice do staro-
stne pokojnine na podlagi prvega od-
stavka 36. člena v povezavi s prvim 
odstavkom 54. člena oziroma četrtim 
odstavkom 430. člena ali 402. čle-
nom ali 404. členom ZPIZ-1, pogod-
ba o zaposlitvi preneha veljati.
(2) Pogodba o zaposlitvi javnemu 
uslužbencu preneha veljati na podla-
gi dokončnega sklepa, ki ga izda pred-
stojnik prvi delovni dan po izteku 
dveh mesecev od uveljavitve tega za-
kona. Javni uslužbenec, ki mu pogod-
ba o zaposlitvi preneha veljati, ima 
pravico do odpravnine v višini dveh 
povprečnih mesečnih plač zaposlene-
ga v Republiki Sloveniji za pretekle 
tri mesece oziroma dveh zadnjih me-
sečnih plač zaposlenega, če je to zanj 
ugodneje.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek 
javnemu uslužbencu pogodba o zapo-
slitvi ne preneha veljati, če se deloda-
jalec in javni uslužbenec za zagoto-
vitev nemotenega delovnega procesa 
v roku dveh mesecev od uveljavitve 
tega zakona dogovorita za nadaljeva-
nje delovnega razmerja. V dogovoru 

o nadaljevanju delovnega razmerja 
se določi tudi trajanje le-tega, javne-
mu uslužbencu pa po prenehanju de-
lovnega razmerja pripada pravica do 
odpravnine v višini treh povprečnih 
mesečnih plač zaposlenega v Repu-
bliki Sloveniji za pretekle tri mesece 
oziroma treh zadnjih mesečnih plač 
zaposlenega, če je to zanj ugodneje.
(4) Javnemu uslužbencu iz prvega 
odstavka tega člena, ki se upokoji 
v dveh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona, ob odhodu v pokoj pripada 
odpravnina v višini treh povprečnih 
mesečnih plač zaposlenega v Repu-
bliki Sloveniji za pretekle tri mesece 
oziroma treh zadnjih mesečnih plač 
zaposlenega, če je to zanj ugodneje.«
ZUJF tako v 246. členu, ki je ume-
ščen v prehodne določbe, ureja 
status javnih uslužbencev, ki so na 
dan uveljavitve ZUJF izpolnjevali 
pogoje, kot jih določa ZUJF za pre-
nehanje pogodbe o zaposlitvi.
Delodajalec je dolžan izvesti po-
stopek, in sicer:
1. ugotoviti izpolnjevanje pogojev 

za prenehanje pogodbe o zapo-
slitvi javnega uslužbenca,

2. preveriti, ali bi prenehanje po-
godbe o zaposlitvi povzročilo 
moten delovni proces,

3. skleniti dogovor o nadaljevanju 
delovnega razmerja ali

4. obvestiti javnega uslužbenca o 
predvidenem prenehanju po-
godbe o zaposlitvi,

5. izdati sklep o prenehanju veljav-
nosti pogodbe o zaposlitvi.

Ugotavljanje izpolnjevanja po-
gojev za prenehanje pogodbe o 
zaposlitvi
Skladno z določbo 246. oz. 188. 
člena ZUJF pogodba o zaposlitvi 
preneha javnemu uslužbencu, ki 
izpolni pogoje za pridobitev pra-
vice do starostne pokojnine na 
podlagi prvega odstavka 36. člena 
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v povezavi s prvim odstavkom 54. 
člena oziroma četrtim odstavkom 
430. člena ali 402. členom ali 404. 
členom ZPIZ-1.

Prvi odstavek 36. člena ZPIZ-1 
določa, da zavarovanec pridobi 
pravico do starostne pokojnine pri 
starosti 58 let, če je dopolnil 40 let 
pokojninske dobe (moški) oziroma 
38 let pokojninske dobe (ženska). 
Po določbi 188. člena ZUJF lahko 
delodajalec z namenom ugotavlja-
nja izpolnjevanja pogojev prene-
hanja pogodbe o zaposlitvi pridobi 
podatke iz zbirk Zavoda, to velja 
tudi za 246. člen ZUJF, ker je 188. 
člen tega zakona sistemske narave. 

Preverjanje, ali bi prenehanje 
pogodbe o zaposlitvi povzroči-
lo moten delovni proces
Predstojnik oziroma poslovodni 
organ je odgovoren za organizacijo 
delovnega procesa. Skladno s tem 
mora tudi preveriti, kaj prenehanje 
pogodbe o zaposlitvi posamezne-
mu javnemu uslužbencu pomeni 
za delovni proces. Ker se naloge ne 
ukinjajo, je torej treba preveriti, ali 
je možno zagotoviti nadaljevanje 
delovnega procesa s prerazporedi-
tvijo oziroma z drugačno organiza-
cijo dela.

Sklenitev dogovora o nadalje-

vanju delovnega razmerja
Kadar bi bil zaradi prenehanja po-
godbe o zaposlitvi moten delov-
ni proces, se lahko delodajalec in 
javni uslužbenec za zagotovitev 
nemotenega delovnega procesa v 
roku dveh mesecev od uveljavitve 
tega zakona dogovorita za nadalje-
vanje delovnega razmerja. Trajanje 
delovnega razmerja je določeno 
ustrezno obrazloženemu razlogu.

Obvestilo javnemu uslužbencu 
o predvidenem prenehanju po-
godbe o zaposlitvi
ZUJF sicer ne določa obveznosti 
delodajalca, da javnega uslužbenca 
opozori o nameravanem preneha-
nju pogodbe o zaposlitvi, vendar 
pa upoštevaje dejstvo, da gre za 
prenehanje delovnega razmerja, je 
primerno javnega uslužbenca ob-
vestiti o nameravani izdaji sklepa 
o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, 
saj lahko le na tak način načrtuje, 
ali bo ostal na trgu dela, se prija-
vil kot iskalec zaposlitve, poiskal 
novo zaposlitev ali kakšno drugo 
obliko zaposlitve (samozaposlitev) 
ali pa se bo upokojil.

Izdaja sklepa o prenehanju ve-
ljavnosti pogodbe o zaposlitvi
ZUJF je stopil v veljavo 31. 5. 
2012, dvomesečni rok se izteče 
31. 7. 2012, prvi delovni dan po 

izteku dveh mesecev je tako 1. 8. 
2012. Na ta dan predstojnik izda 
sklep o prenehanju delovnega raz-
merja. Javnemu uslužbencu pre-
neha veljati pogodba o zaposlitvi 
na podlagi dokončnega sklepa. Za 
tiste javne uslužbence, za katere 
velja drugi del ZJU in za tiste javne 
uslužbenec, ki imajo v področnih 
predpisih (npr. kultura, šolstvo) 
določeno možnost pritožbe, posta-
ne sklep dokončen ali s potekom 
roka za pritožbo, če se javni usluž-
benec ni pritožil, ali z vročitvijo 
odločitve pritožbenega organa. Za 
javne uslužbence, ki nimajo dolo-
čenega pritožbenega organa, oz. 
se za ureditev delovnih razmerij 
uporablja le ZDR, postane sklep 
dokončen že z vročitvijo. Ti javni 
uslužbenci lahko zoper sklep vloži-
jo tožbo pred pristojnim delovnim 
sodiščem.

Odpravnina ob prenehanju po-
godbe o zaposlitvi
Javnemu uslužbencu pripada ob 
prenehanju pogodbe o zaposlitvi 
odpravnina. Dikcija »zadnje me-
sečne plače zaposlenega« pomeni, 
da dve oz. tri zadnje plače zaposle-
nega, ki se upoštevajo za izračun 
in izplačilo odpravnine, pomenijo 
dve oz. tri plače v zadnjem mesecu 
dela javnega uslužbenca pri delo-
dajalcu.

Zahvala

Zaradi kronične okvare hrbtenice in posledično hudih bolečin sem doma skoraj obležala. Ob pomoči naj-
bližjih, prijaznega in profesionalnega osebja SBC, danes odlično okrevam.
Hvala osebju ortopedske ambulante, kjer se je moja pot začela in potekala hitro, strokovno in odgovorno. 
Hvala Mateju Podsedenšku s sodelavci in dr. Ačkunu za tisti del zdravljenja, ki je pokazal, koliko je moje 
zdravstveno stanje resnično ogroženo. Velika hvala trem ljudem, katerim sem resnično zaupala in bila 
prepričana v uspeh: dr. Fokterju, dr. Strahovniku in dr. Joštu. Hvala celotnemu osebju zdravstvene nege 
ortopedskega oddelka, ki so imeli pri okrevanju po operaciji zelo pomembno vlogo, saj so svoje delo opra-
vljali strokovno, odgovorno, natančno in z nasmeškom. Izjemna zahvala pa gre glavni medicinski sestri 
omenjenega oddelka, Nadi Herbaj, ki je moje zdravstveno stanje spremljala od začetka, mi svetovala in 
izjemno profesionalno ukrepala. 
S hvaležnostjo in spoštovanjem do vašega dela,

Rozalija Leskovšek
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Dodatna pokojnina pri Modri zavarovalnici 

Z vplačili mesečnih premij v Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU) skupaj z vašim 
delodajalcem vsi zaposleni v Splošni bolnišnici Celje že varčujete za finančno ugodnejše življenje po 
upokojitvi.  

Zaključku varčevanja v skladu dodatnega pokojninskega zavarovanja sledi koriščenje pravic iz zavarovalne 
police, pri čemer mnogi ne vedo, da lahko ob upokojitvi namesto enkratnega izplačila privarčevanih sredstev 
zahtevate izplačilo v obliki dodatne pokojnine (t. i. pokojninske rente). 

Modra zavarovalnica omogoča upokojenim javnim uslužbencem pestro izbiro različnih oblik dodatnih 
pokojnin – Modrih rent.  

Vsem vrstam Modrih rent so skupne naslednje, za vas bistvene značilnosti:  

 izplačujejo se  v obliki mesečne rente; 
 so davčno ugodne – obdavčena je le polovica rente; 
 izplačujejo se do konca življenja zavarovanca; 
 možnost zajamčene dobe izplačevanja (možnost dedovanja);  
 sklenjene hitro in preprosto, brez administrativnih stroškov. 

Izbirate lahko med kar 24 različicami dodatnih pokojnin, med katerimi najdete tudi take, ki ponujajo 
zajamčeno dobo izplačevanja. V praksi to pomeni, da se v primeru smrti zavarovanca v času zajamčenega 
obdobja, izplačevanje dodatne pokojnine ne prekine. Dodatno pokojnino do izteka zajamčenega obdobja 
nakazujemo na račun upravičenca, ki ga določi zavarovanec oz. na račun dediča, če zavarovanec 
upravičenca ne določi.  

Ne spreglejte! 
Za lažje odločanje in predvsem v razmislek varčevalcem, smo pripravili primerjavo efektivne obdavčitve v 
primeru dviga sredstev v enkratnem znesku v primerjavi z izplačilom dodatne pokojnine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ste med tistimi varčevalci, ki se bodo v bližnji prihodnosti upokojili? Potrebujete nasvet ali dodatne 
informacije? Pokličite naše svetovalce, ki so vam na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro na 
brezplačni telefonski številki 080 23 45. Pišete nam lahko tudi na info.zvpsju@modra-zavarovalnica.si. 
Skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vas. 
 

Obdavčitev: dodatna pokojnina v primerjavi z dvigom sredstev v enkratnem znesku 
 

 Dodatna pokojnina  
(Modra renta s pospešenim izplačevanjem 
(3 leta) in jamstvom (2 leti)) 

Izplačilo v enkratnem 
znesku 

Privarčevana sredstva 5.000 evrov 5.000 evrov
Neto izplačilo po dokončnem 
obračunu DURS 

126,08 evrov/mesec (3 leta) in nato 
12 evrov letno do konca življenja 

4.038,14 evrov

Efektivna obdavčitev* 3,1 % 19,24 %
* Pri rentah, ki so nižje od 160 evrov se akontacija dohodnine ne obračunava. Ob koncu koledarskega leta DURS 
naredi dokončni obračun dohodnine, pri čemer upošteva tudi že vplačano akontacijo dohodnine za vse prejemke v 
letu izplačila.  

Izračun je narejen na naslednjih predpostavkah: 
 Spol: moški 
 Starost 58 let (rojstvo 1. 1. 1954) 
 Višina pokojnine: 800 evrov 

Dodatne informacije lahko najdete tudi na spletnem mestu www.modra-zavarovalnica.si, kjer si 
lahko med drugim informativno izračunate ali za dodatno pokojnino varčujete dovolj in kaj lahko 
pričakujete. Poleg tega lahko 24 ur na dan spremljate višino privarčevanih sredstev za vašo 
dodatno pokojnino, in sicer preko spletne storitve Modri e-račun.  
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Mednarodne.športne.igre.
v.Umagu

Matej Velenšek  SZSVS SB Celje 

V času od 13. do 17. junija 2012 
so v naselju Katoro v Uma-

gu potekale 12. mednarodne igre 
sindikatov zdravstva in socialnega 
varstva, na katerih so sodelovale 
ekipe sindikatov iz celotne Hrva-
ške in Slovenije.
Prav tako je na teh igrah že dva-
najsto leto zapored nastopila tudi 
ekipa Sindikata zdravstva in soci-
alnega varstva Splošne bolnišnice 
Celje.
Moško ekipo iz naše bolnišnice so 
sestavljali naslednji tekmovalci: 
Matej Velenšek, Franc Furman, 
Željko Tešič, Kristjan Zimaj, Ro-
bert Iršič, Jože Čuješ, Anže Gla-
dek, Luka Jenšterle, Toni Veber, 
Matjaž Kvas, Gorazd Steble in Da-
mjan Kladnik.
Žensko ekipo pa so sestavljale: Ta-
tjana Cerar, Nataša Bratina, Ber-
narda Šibal Planko, Alma Majkovič 
in Marija Lipar.
V Umagu smo zastopali tako sindi-
kat našega zavoda, kakor tudi celo-
tno bolnišnico.
Na pot smo krenili v sredo dopol-
dne, vmes smo se ustavili na kosilu 
v prijetnem gostišču v Portorožu. 
Potem nas je pot vodila naprej do 
Umaga, kamor smo prispeli v zgo-
dnjih popoldanskih urah. Po na-
stanitvi v apartmajih smo se začeli 
počasi pripravljati na naporna tek-
movanja. Večerji je sledila svečana 
otvoritev iger, kjer smo bili zbrani 
vsi udeleženci. 
Naslednji dan so bila na razporedu 
športna tekmovanja, ki so bila po-
leg druženja in izmenjave izkušenj 
v ospredju. Urnik tekmovanj je bil 
zelo natrpan.
Naša ekipa se je na igrah odlično 
odrezala, saj smo osvojili dve prvi 
mesti, in sicer v prestižnih špor-

Naša ekipa na otvoritvi iger

Zmagovita košarkarska ekipa
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tnih panogah, kot sta košarka in 
odbojka na mivki. Poleg tega smo 
osvojili tudi pet tretjih mest, in si-
cer: namizni tenis – ekipno ženske 
in ekipno moški, vlečenje vrvi – 
moški, pikado – moški in kegljanje 
– ženske.  
Rad bi poudaril, da je bil za našo 
ekipo petek najuspešnejši dan, 
saj smo najprej dopoldne po veliki 
vročini ugnali vse tekmece ter na-
zadnje še v finalu odlično ekipo iz 
Zagreba in zasluženo osvojili prvo 
mesto. Popoldne pa je na plaži son-
ce še bolj pripekalo, vendar naših 
fantov to ni ustavilo pri pohodu 
na prvo mesto v odbojki na mivki, 
saj smo z odlično igro preprosto 
pometli  z vsemi tekmeci, med nji-
mi tudi z ekipo iz Novega mesta v 
finalu.
Od posameznih rezultatov bi ome-
nil tretje mesto in kolajno v pika-
du.
Dobro so se odrezali naši predstav-
niki tudi v preostalih panogah, kot 
so balinanje, tenis, kros ... Tako 
smo prinesli iz Umaga kar sedem 
pokalov ter eno medaljo in nas je 
bilo lepo videti na svečanem za-
ključku iger v soboto zvečer, ko so 
podeljevali priznanja.
S tem smo uspešno promovirali 
ne samo naš sindikat, ampak tudi 
našo bolnišnico in dokazali, da 
premore Splošna bolnišnica Celje 
tudi dobre športnike. 
S športnih iger smo se vrnili v ne-
deljo zvečer polni novih izkušenj 
in spoznanj z mislijo, da se vidimo 
zopet prihodnje leto. 

Najmočnejši del ekipe pri vlečenju vrvi

Lepa bera priznanj

»Skrivnost sreče je v tem, da 
pričakuješ mnogo od sebe, pa 
malo od drugih.« 

Albert Guinon

ŠALA

DA ALI NE
Sodnik zahteva da priča odgovarja 
samo z »da« ali »ne«.
»To ni mogoče!« reče priča. »V življe-
nju so stvari, na katere ni tako lahko 
odgovoriti s tema besedama.«
»Na primer?«
»Na primer, če vas vprašam, ali še 
vedno pretepate svojo ženo.«
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Pasje.srečanje

Janez Palčnik, dipl. ing. rad. 
Radiološki oddelek

Naša domišljija ne pozna  meja. Da bi se ljudje 
družili, najdemo različne vzroke in aktivno-

sti. Tokrat smo se sodelavci Radiološkega oddel-
ka dogovorili, da se srečamo lastniki štirinožnih 
prijateljčkov in tudi tisti, ki živali nimajo, imajo 
jih pa radi. Tako smo se srečali (čeprav še niso 
pasji dnevi) na drugi poletni dan, v lepem in kar 
se tiče temperatur prav prijetnem popoldnevu 
na Ramni plaži, na obali čudovitega »Kozjanske-
ga morja« – Slivniškega jezera. 

Našo prisotnost so začutili labodi, zato so se 
raje tiho umaknili na varno v trstičje. Ribe so 
nas s svojimi skoki iz vode veselo pozdravljale. 
Za glasbo je poskrbel domači ptičji pevski zbor, 
za hrano domače gospodinje, za pijačo pa ličen 
gostinski lokalček ob robu jezera. Udeležba je 

bila sicer številčno pod pričakovanji, vendar za 
prvič, za oranje ledine nas je bilo dovolj. Sicer 
pa, važna je kvaliteta! Sodelavci se  med seboj 
poznamo, naši kužki pa seveda še ne. Zato jih je 
pasje spoznavanje delalo malo nervozne, vendar 
jih je mirno in spokojno okolje Slivniškega jezera 
kmalu pomirilo in spletle so se prve pasje prija-
teljske vezi.

Pogovor je stekel o naših vzrediteljskih pasjih iz-
kušnjah  in pasjih navadah. Seveda se sodelavci 
nismo mogli izogniti pogovoru o aktualnem do-
gajanju v službi in o razvpitih kriznih razmerah. 
V razpravo so se aktivno vključili tudi naši lju-
bljenčki. Iz njihovih „besed“ je bilo moč razbra-
ti, da je v teh kriznih časih marsikdaj potrebno 
stisniti ali celo pokazati zobe! Spoznali smo, da 
je kdaj dobro poslušati svoj instinkt in se ravnati 
po neki naravni pasji, da ne rečem kmečki logiki. 
Odločili smo se, da bomo njihova navodila upo-
števali, kako se bodo obnesla, bomo pa ugotovili 
ob naslednjem srečanju.

Ko se je sonce dotaknilo gladine jezera, so nas 
obiskali  zdravi kozjanski komarji, mi smo se 
pa po treh urah druženja počasi odpravili proti 
domu. Naši psički bodo polni vtisov, doživetij in 
od utrujenosti doma sladko zaspali. Pa ni bilo 
ravno tako. Nemška boksarka Tanga je dolgo v 
noč razmišljala, ali je s svojimi čudovitimi beli-
mi zobmi dovolj omrežila postavnega šar peja 
Sumota, pudelj Kik nikakor ni mogel pozabiti 
prijetnega igranja z maltežanko Fifo, maltežana 
Cofkota pa je skrbelo, ali ni pozabil markirati ka-
kšnega grma ob čudovitem Slivniškem jezeru.
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Kulinarični.kotiček

Vir: Internet

Pita.z.bučkami

Sestavine:
za testo: 115 g moke, 115 g integralne moke, 115 g 
masla, 1 žlička soli, voda
za nadev: 3 srednje velike bučke, 1,5 dl kisle smetane, 
4 žlice olja, 2 jajci, sol, 2 stroka česna, 1 vejica kopra

Priprava: 
Model za pite s premerom 23 cm obložimo s peki 
papirjem. Obe vrsti moke dobro zmešamo, doda-
mo nalistano maslo in zamesimo testo, ki mu do-
damo nekaj manj kot 1 dl vode, da dobimo meh-
ko, ne pa pretirano lepljivo testo. Razvaljamo ga 
v obliki modela, tako da potem, ko ga položimo v 
pekač, prekrije tudi obod modela. Testo v pekaču 
dokaj na gosto prebodemo z vilicami in model za 
10–15 minut postavimo v pečico, ki je ogreta na 
200 °C. Nadev pripravimo tako, da olupljene buč-
ke narežemo na 2 do 3 milimetre debela kolesca. 
Narezane bučke 3 do 4 minute pražimo na segre-
tem olju. Posebej zmešamo smetano, jajci, sol, 
drobno narezan koper (1 žlico) in stisnjen česen. 
Model vzamemo iz pečice. Po testu zložimo pra-
žene bučke, po vrhu pa prelijemo smetanovo me-
šanico. Model za 30 minut postavimo v pečico. 
Zadnjih 15 minut vklopimo ventilator v pečici.

Listnata.solata.
s.kozicami

Sestavine:
mešana listnata solata, 250 g očiščenih kozic, 1 žlica 
olivnega olja, 1 žlica limoninega soka, sol, beli poper 
v zrnu
solatni preliv: 0,5 dl ekstra deviškega olivnega olja, 
sok ½ limone, 2 žlički medu, 1 žlička gorčice, sol, beli 
poper v zrnu, 2 žlici bučnih semen, 2 žlici sončničnih 
semen

Priprava: 
V skledi premešamo očiščene kozice, žlico olivne-
ga olja, žlico limoninega soka, sol in sveže mlet 
poper ter pustimo stati 5 minut. Listnato solato 
narežemo, temeljito operemo in dobro osušimo. 
Pripravimo solatni preliv tako, da vse sestavine 
gladko razžvrkljamo. Na segreti ponvi 3 do 5 mi-
nut pražimo kozice. Posušeno solato prelijemo s 
solatnim prelivom, potresemo z bučnimi in sonč-
ničnimi semeni in dobro premešamo. Na koncu 
dodamo še vroče kozice.
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NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, 
kjer ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 17. avgusta 2012. 
Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 36. nagradne križanke v majskem Monitorju. V uredništvo Monitorja smo prejeli 155 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: DEJANJA GOVORIJO GLASNEJE KOT BESEDE.
Izžrebana nagrajenka je Milena Sušnik z Ginekološko-porodniškega oddelka. 
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno 
vabimo k sodelovanju.         

Uredniški odbor



Z vso odgovornostjo in strokovnostjo skrbimo za vas in vam 
zagotavljamo socialno varnost v vseh življenjskih obdobjih.

In kadarkoli se boste vprašali o prihodnosti, 
boste vedeli odgovor.

Modra zavarovalnica je z vami.
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