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UVODNIK
S

oočili smo se z realnostjo. Širše krizno dogajanje okrog nas bomo občutili že ob prvi naslednji plači. Z negotovostjo in resnimi vprašanji odgovornim smo to pričakovali, pa vendar v podzavesti potiskali te misli na
stran, v plahem upanju, da se to ne bo zgodilo. Pa se je. K sreči bodo posledice sprejetih ukrepov države bistveno manj vplivale na naše življenje, kot
se je napovedovalo v začetku. Ob tem ocenjujem, da smo jo kot zaposleni
še kar dobro odnesli.
Ne morem pa tega trditi za našo bolnišnico. V tem trenutku težko ocenjujemo vse posledice stiskanja pasu pri financiranju bolnišničnih programov,
saj se sistem običajno spreminja tudi po tistem, ko je pogodba z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje že podpisana. Ampak to je že znana zgodba.
Ker smo zaposleni in pacienti odvisni od našega dela, naše iznajdljivosti v prilagajanju novim razmeram, bomo to vzeli
v zakup in se tako tudi obnašali. Še bolj racionalno in odgovorno do bolnišnice, do pacientov, do sodelavcev in do naše
prihodnosti.
Sedaj pripravljamo in sprejemamo finančni načrt bolnišnice za tekoče leto 2012. Letos je to nekoliko pozno, a pred tem
nismo imeli osnov zanj, ker le-te izhajajo tudi iz zadnjih omejevalnih ukrepov države za javni sektor. Ocenili smo prve
rezultate poslovanja za prvo tromesečje in snujemo strategijo za naprej. S poslovnimi rezultati ne moremo biti povsem
zadovoljni, vsaj kar zadeva finančni del, programi pa so doseženi in kažejo na priložnost, da lahko ob gospodarnem obnašanju tudi to leto zaključimo kot zmagovalci. Pa tudi prihodnosti se ne odpovedujemo. Kljub krizi potekajo v bolnišnici
investicijske aktivnosti, ki prinašajo nove možnosti za kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev, s postopkom mednarodne akreditacije, s katero začenjamo, bomo izboljšali varnost, kakovost in organiziranost našega dela ter s tem odpiramo
vrata delovanja naše bolnišnice v širše evropsko oz. mednarodno področje.
V nekaj letih se bo spremenil način delovanja, vodenja in organiziranja bolnišnice ter celotnega zdravstvenega sistema.
Postavljanje strokovnih in finančnih ciljev posameznih organizacijskih enot ter njihovo doseganje bo postalo prioritetna
domena širšega vodstva. Zaradi realne konkurenčnosti bo treba te cilje vzeti za svoje, osebne in skupne ter vanje vtkati
naše delo. To nam zagotavlja prihodnost in mi gremo po tej poti.
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TO JE SBC
Oddelek za patologijo in citologijo

Obnovljen in razširjen Oddelek
za patologijo in citologijo

D

elavci Oddelka za patologijo in citologijo se vsak
dan srečujemo s smrtjo, a se prav tako vsak dan
trudimo za življenja naših pacientov tako, da strokovno in vestno pregledamo letno več kot 12.000
biopsij, 3500 aspiracijskih biopsij, pa tudi več kot
42.000 brisov materničnega vratu in končno opravimo še 550 obdukcij. Specialisti patologi našega oddelka se tudi trudimo odgovoriti svojcem pokojnih
na vprašanja o vzrokih smrti in kroničnih bolezni.

ustreznega prezračevanja in tudi ne ustrezne laboratorijske opreme, smo z obnovo zadostili standardom
ter pravilnikom, ki urejajo delo v laboratorijih, kot
tudi Inšpekciji nadzora varnosti in zdravja pri delu.

Čeprav so časi krizni, norme visoke, standardi pa se
zdijo nedosegljivi, poskušamo delo opraviti v predpisanem roku in v zadovoljstvo naših naročnikov.
Delovni prostori, ki smo jih pridobili z obnovo našega oddelka, pa nam omogočajo, da lahko svoje delo
kljub težavnosti in specifičnosti opravljamo v varnem delovnem okolju z velikim zanosom.
Pokrivalec objektnih stekelc

Histološki laboratorij

Po večletnih prošnjah smo 24. 4. 2012 končali obnovo in širitev Oddelka za patologijo in citologijo. S tem
smo zagotovili varno delovno okolje zaposlenih, ki v
laboratorijih preživijo veliko časa izpostavljeni biološkim dejavnikom ogrožanja zdravja, kot sta zlasti
formaldehid in ksilol, ki sta uvrščena med rakotvorne in mutagene snovi. Zaradi ugotovljenih škodljivih koncentracij hlapov v laboratorijih, ki niso imeli

Barvanje histoloških preparatov

Tako kot sem v svojih dopisih večkrat povedala, obnova in širitev oddelka nista bili naša »kaprica«, ampak objektivna zahteva in dolžnost vseh nas zaposlenih in tudi vodstva.
Hvaležni smo vodstvu Splošne bolnišnice Celje, da je
prepoznalo naše nevarno delovno okolje in kljub kriznim časom, ki niso naklonjeni zdravstvu, pristopilo
k tako obsežni obnovi in širitvi oddelka. Hvaležni
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smo tudi sosednjim oddelkom, Nabavni službi in zlasti Lekarni, ki je morala zaradi širitve našega oddelka
opraviti selitev dela skladišča v pritličju.
Zahvaljujemo se Oddelku za pediatrijo, kjer so z razumevanjem prenašali motnje njihovega delovnega
procesa zaradi naše obnove in širitve.
S širitvijo oddelka v prostore skladišča Lekarne smo
pridobili nujno potrebne prostore za presejalce brisov materničnega vratu, tri zdravniške sobe in prostor za pisarno citologije. Zaradi povečanega obsega
dela v citološkem laboratoriju je bila širitev vsekakor
upravičena, saj je naš citološki laboratorij s pregledanimi 43.000 brisi največji citološki laboratorij v
Sloveniji.

Barve za barvanje preparatov v digestoriju
Citološkega laboratorija

Splošna bolnišnica Celje

Zaradi
povečanega
obsega dela, zlasti na
področju biopsijske dejavnosti, ki se je v 20
letih povečala za 100
%, smo nujno potrebovali varno delovno
okolje v histološkem
laboratoriju, kjer smo
tudi pridobili poseben
prostor za imunohistokemična in specialna
barvanja.
Pravilnik, ki ga moraHisto center-aparat za izdelavo
jo izpolnjevati laboratrajnih parafinskih blokov
toriji v medicini, določa
standarde, po katerih morajo biti urejeni, da lahko
zagotavljajo strokovno izdelavo laboratorijskih preparatov in omogočajo sledljivost vsega materiala, ki
ga v laboratoriju sprejmemo. Fizično sta bila citološki in histološki laboratorij v starih prostorih nezadostno opremljena in premajhna.
V kletnem delu obnovljenega oddelka smo pridobili prostor, kjer se svojci lahko poslovijo od pokojnih
(žalna soba), ki ga v starih prostorih nismo imeli. Do
sedaj jim urejenega prostora za poslovitev nismo mogli ponuditi.

Žalna soba
Delo v citološkem laboratoriju

V kletnih prostorih smo dobili tudi obnovljeni secirnici in prepotrebni filter. Obnova kletnih prostorov
pa je zadostila tudi energetski sanaciji bolnišnice,
saj smo nabavili hladilnike in se tako izognili izgubi
energije, ki je bila pri uporabi stare hladilnice zelo velika, saj smo hladili celoten prostor.

Presejalci BMV
4
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Prva mrtvašnica s prosekturo je bila na bolnišničnem
prostoru zgrajena leta 1887 in je služila svojemu namenu 90 let. Prvi podatki o opravljenih obdukcijah
so v bolnišničnih arhivih zapisani od leta 1935 do
leta 1941. Kot prvi obducent v Celju je bila leta 1946
zaposlena Nada Pavličeva, dr. med., ki pa je zaradi
bolezni kmalu odšla. Začasno je v začetku leta 1948
opravljal delo prosektorja Cveto Božič, dr. med. On je
leta 1949 uvedel tudi klinično patološke sestanke. V
obdobju 1949 do 1952 je bil v Celju zaposlen stalni
patolog Vladimir Kresnik, dr. med., ki je nato odšel v
Ljubljano. Leta 1952 se je pričel vzpon patološke dejavnosti s prihodom stalnega prosektorja, dr. Milana
Cundra, dr. med., ki je bil profesor anatomije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. S svojim osebnim in posebnim načinom dela je ta Plečnikov učenec in sodelavec dal pečat razvoju patološke stroke. Kot večina
patologov v tistem času je imel težave z uveljavitvijo
stroke, zlasti znotraj same bolnice in med kolegi drugih strok. Po njegovem prihodu je stara prosektura
tudi dobila status oddelka z imenom Patologija.

dokumentacijo ter uvedel standardne obdukcijske
zapisnike in protokole o histoloških preiskavah. Vsi
ti dokumenti pa so bili na žalost uničeni v poplavi
1954. Ob koncu petdesetih let se je število obdukcij
povečalo na 500 letno, histološke preiskave pa je patologija opravljala tudi za druge bolnišnice v regiji,
tako da je v tem času opravila že okoli 1500 preiskav.
Od leta 1961 do 1964 je dr. Milana Cundra začasno
nadomeščal Janez Marchetti, dr. med. Leta 1964 je
oddelek dobil svojega prvega specializanta, Rastka
Golouha, dr. med. Zaradi velikega obsega dela, še zlasti histološkega, je postalo nujno potrebno pridobiti
večji prostor za laboratorij in zaposliti tudi laboranta, kar se je uresničilo leta 1968.

Patologi za diskusijskim mikroskopom

Obdukcijska soba

Obdukcijski pomočnik pri pripravi inštrumentov

Dr. Milan Cunder je pričel uvajati zaledenele reze.
Ker še ni imel laborantov, je preparate izdeloval sam
ob pomoči obdukcijskih pomočnikov. Posodobil je

Leta 1969 je vodenje patološkega oddelka prevzel
Rastko Golouh, dr. med., ki pa je bil tik pred specialističnim izpitom in je leta 1971 odšel na Onkološki
inštitut, kjer je bil dolgoletni predstojnik Oddelka za
patologijo. Zaradi povezanosti s Celjem je prof. Rastko Golouh celjskim patologom vsa leta nudil strokovno pomoč pri zahtevnih primerih diagnostike
tumorjev. V začetku sedemdesetih let je število opravljenih patohistoloških preiskav doseglo že številko
3733. Leta 1971 je službo na patološkem oddelku nastopil prim. Anton Homan, dr. med. Leta 1973 se je
na oddelku zaposlil še specialist prim. Boris Kavčič,
dr. med.
Prim. Anton Homan je dosegel, da so pričeli graditi
nov patološki oddelek, ki se je leta 1975 tudi preselil
v novo stavbo. V tem letu so bile sprejete na delo tudi
tri diplomirane biologinje, ki so opravljale preglede
brisov materničnega vratu.
Leta 1988 se je na oddelku zaposlila prim. doc. dr.
Alenka Repše-Fokter, dr. med., in leta 1990 je pričela
specializacijo patologije prim. asist. Simona ŠramekZatler, dr. med. Leta 1992 se je zaposlil patolog mag.
Eduard Kralj, dr. med. in za njim še specializantka
Marjeta Kladnik-Jene, dr. med.
S prihodom specialistke Alenke Repše-Fokter se je
5
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dejavnost oddelka razširila tudi na področje klinične
citologije. V začetku je opravila letno do 1000 preiskav, to število pa se je do sedaj povečalo na 3400. V
začetku devetdesetih let je bilo v citološkem laboratoriju letno pobarvanih in nato pregledanih 27.000
brisov materničnega vratu. Dejavnost se je do današnjega dne razširila na več kot 42.000 pregledanih
brisov letno. V začetku devetdesetih let je bilo na
oddelku pregledanih 6200 biopsij letno, sedaj pa več
kot 12.000. Število obdukcij vse od devetdesetih let
ostaja približno enako, tako da opravijo patologi okoli 550 obdukcij na leto. Leta 1994 je dolgoletni predstojnik Anton Homan odšel v pokoj. Oddelek je vodil
s trdo roko, a nikoli z glasno besedo. Čeprav smo ga
le redko videli nasmejanega, smo dobro vedeli, da
nam je naklonjen, in da smo delo opravili dobro. Leta
1995 je predstojnik oddelka Boris Kavčič pričel uvajati imunohistokemično barvanje. Strokovno pomoč
nam je pri uvajanju nove metode nudil Oddelek za
patologijo Onkološkega inštituta v Ljubljani.
Takoj po 12. 5. 1999, ko sem postala predstojnica Oddelka za patologijo in citologijo, sem si pričela aktivno prizadevati za obnovo in širitev našega oddelka.
Leta 2001 se je na oddelku zaposlil še en patolog,
Zlatko Iternička, dr. med., žal pa je kmalu zatem
odšel Eduard Kralj in kadrovska stiska ni bila nič
manjša. Stalni porast števila biopsij in zahtevnejša
diagnostika sta terjala boljšo opremo citološkega in
histološkega laboratorija, kar smo realizirali z nabavo avtomatskih barvalcev histoloških preparatov
in pokrivalcev, avtomatskega barvalca za imunohistokemijo ter novih aparatov za fiksiranje tkivnih
drobcev. V letu 2004 smo pridobili tudi nov aparat za
zaledenele reze in razlivalec parafina za vklop tkiva v
parafin. Aparature v laboratoriju so tako pripomogle
h kakovostnejši in strokovnejši izdelavi histoloških
preparatov, še vedno pa smo bili kadrovsko podhranjeni, saj je naš kolektiv aprila 2010 zapustila Marjeta Kladnik-Jene.
V zadnjih letih pa smo dobili nove specializante, tako
imamo sedaj na specializaciji Tino Čakš-Golec, dr.
med., in Živo Butala, dr. med. Kmalu pričakujemo
prihod še enega specializanta.
Na novo zgrajena stavba iz leta 1975 je bila za potrebe razširjene dejavnosti patologije in citologije
prostorsko nezadostna. Čeprav smo na začetku načrtovali samo širitev v bivše prostore Medicinske
knjižnice, smo na koncu potrebovali večji prostor, saj
se je število zaposlenih na oddelku tako povečalo, da
sta bili širitev in obnova nujno potrebni. Vseskozi
smo se trudili za dobro sodelovanje s kliničnimi oddelki tudi prek klinično-patoloških sestankov. Vodja
citološke dejavnosti Alenka Repše-Fokter je izdatno
poskrbela za uveljavitev našega oddelka v evropskem
in tudi svetovnem prostoru. Organizirali smo tudi
sestanke Združenja za patologijo in sodno medicino
6
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ter citologijo in bili eden izmed ustanoviteljev Sekcije
laboratorijskih delavcev v patologiji in sodni medicini. Alenka Repše-Fokter sodeluje pri pouku patologije na Medicinski fakulteti v Mariboru, Simona Šramek-Zatler pa pri pouku sodne medicine, prav tako
na Medicinski fakulteti v Mariboru.
Od leta 1999 smo se trudili za realizacijo obnove in
širitve našega oddelka. Nikoli nismo obupali in smo
hvaležni ter veseli, da smo pridobili delovno okolje,
v katerem bomo lahko pripomogli k strokovnemu
delu Splošne bolnišnice Celje. Zahvala za to gre tudi
Ljubomirju Milenkoviču, ki nas je edini vseskozi podpiral pri prizadevanjih, da pridobimo varno delovno
okolje. Izvajalec Mollier d.o.o. je prvič opravljal dela
na tako zahtevnem objektu in tudi prvič v obdukcijskih dvoranah. Dela so opravili v roku in nam prostore z minimalnimi popravki predali v uporabo. V
času sanacije sem aktivno sodelovala s projektanti
podjetja Arhitekt Ernst, d.o.o. Posebej bi pohvalila
projektanta Milana Cehnerja, ki je imel posluh za
vse naše pripombe in sugestije ter seveda številne
spremembe, ki smo jih uvedli še med samo prenovo.
Prezračevanje je uspešno izvedel odgovorni vodja
projekta Matjaž Hedžet, dipl. ing. Nadzor je odlično
izvajal Navor d.o.o.
Načrtovanje je trajalo več let in zamenjanih je bilo kar
nekaj projektov, a na koncu smo se z le štiridnevno
zamudo preselili v obnovljene in razširjene prostore.
Pohvaliti moram pogum vodstva naše bolnišnice, da
se je v neprijaznih časih za zdravstvo odločilo za velik finančni zalogaj, ki nam je prinesel varno delovno
okolje, v katerem se veselimo novih strokovnih izzivov.
Na koncu lahko strnem misli ob selitvi v obnovljene
prostore:
KONEC DOBER, VSE DOBRO, DOKLER PA ŠE NI
VSE DOBRO, PA ŠE NI KONEC.

Zaposleni pred oddelkom

Splošna bolnišnica Celje

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

Dve leti
robotske
kirurgije v
bolnišnici

V

naši bolnišnici je bila 11. maja 2010 izvedena
prva robotsko asistirana operacija v Sloveniji.
Kirurgi so z njo bolniku z rakom prostate odstranili
obolelo prostato. Med prvomajskimi prazniki 2010
je namreč v Celje prispela največja naložba v medicinsko opremo tistega leta, robotski sistem da Vinci, in
usposobljena ekipa se je takoj lotila izziva. Prve operacije so potekale pod nadzorom tujih strokovnjakov,
nato pa sta Sandi Poteko in Nado Vodopija poprijela
za delo in do konca leta 2010 je bilo z robotskim sistemom opravljenih že 54 radikalnih prostatektomij.
Sočasno z uvedbo robotsko asistirane kirurgije je bolnišnica začela tudi aktivnosti za pridobitev višje cene
tovrstnih operacij pri Zdravstvenem svetu. Razliko v
ceni je več kot leto dni krila z donacijskimi sredstvi
in zaslužkom od samoplačniških operacij, ki jih je z
robotskim sistemom opravila za tujce.

Leta 2011 smo z robotskim sistemom naredili 176
operacij, večinoma radikalne prostatektomije rakave prostate ter nekaj operacij ledvice. Po letu dni so
namreč urologi v delo z robotskim sistemom začeli
uvajati tudi operacije na zgornjih sečilih. Ker bolnišnica v prvem letu delovanja robotskega sistema da
Vinci ni dobila priznane višje cene za višjo kakovost
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obravnave bolnikov z rakom prostate, z donacijskimi sredstvi pa ni več mogla kriti razlike med ceno in
stroški robotsko asistiranih operativnih posegov, je
poleti 2011 uvedla doplačilo. Z njim je delno pokrila
to razliko. Delno zato, ker za preostanek v širši družbeni skupnosti še vedno zbira donacijska sredstva.
V nekaj več kot prvih štirih mesecih letošnjega leta
je bilo opravljenih že 69 robotsko asistiranih operacij, tako da se je ob zaključku redakcije rezultat dveletnega dela z robotskim sistemom ustavil pri 303
operativnih posegih. Ob tem pa je rasla tudi ekipa,
ki je usposobljena za delo z da Vincijem. Danes sta za
samostojno izvajanje robotskih prostatektomij usposobljena dva domača kirurga in en zunanji sodelavec.
En kirurg se za samostojno izvajanje prostatektomij
z robotskim sistemom pravkar usposablja. Poleg njih
so v izurjeni robotski ekipi še dva kirurga asistenta
ter štiri medicinske sestre inštrumentarke. Z njimi
sodeluje pet anestezistov. Kirurga, ki sta za opravljanje prostatektomij že usposobljena, usposabljanje
nadaljujeta na področju operacij ledvic.
Uvedba robotske kirurgije v naši bolnišnici je bila
pospremljena z velikim zanimanjem slovenske javnosti, še posebej potem, ko se je za robotsko asistirano prostatektomijo odločil tudi predsednik države
dr. Danilo Türk. Čeprav ni bil operiran v naši bolnišnici, je zanimanje javnosti za tovrstno kirurgijo zelo
zraslo. V bolnišnici smo tako pripravili spletno stran
o robotski kirurgiji, objavljeno na www.robotska.kirurgija.sb-celje.si, številne predstavitve za posamezne družbene in politične skupine. Vodja robotskega
tima Sandi Poteko je novost predstavljal na številnih
kongresih in strokovnih srečanjih. Celjski urologi so
prevzeli tudi organizacijo in izvedbo 5. kongresa in
ICS simpozija pod okriljem Združenja urologov Slovenije, lani v Laškem.

Pokrovitelj kongresa, ki so se ga udeležili predavatelji
in udeleženci iz 13 držav, je bil predsednik države, dr.
Danilo Türk. Poudarek kongresa je bil na minimalno
invazivnem zdravljenju v urologiji, s prikazom no7
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vih tehnoloških možnosti in dosežkov, zato je bil del
programa tudi prenos robotsko asistirane operacije
iz naše urološke operacijske dvorane v predavalnico
Kongresnega centra v Laškem. Še vedno v bolnišnico
prihajajo posamezne skupine, ki jih robotska kirurgija zanima iz različnih razlogov. Tako smo nazadnje
gostili skupino študentov robotike z ljubljanske Fakultete za elektrotehniko, ki so si v okviru Dnevov
industrijske robotike zaželeli ogleda našega robota.
Ob njihovem obisku je nastala tudi zanimiva oddaja
izobraževalnega programa Televizije Slovenija Ugriznimo znanost.
Konec leta 2011 je na svetu delovalo že 2.132 robotskih sistemov da Vinci, od tega 372 v Evropi in 1.548
v Združenih državah Amerike.

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

Študenti robotike na obisku v
Celju
vič srečal v bolnišnici Celje, ampak
že prej na robotskih konferencah.
Predvsem me je ob tokratnem seznanjenju znova presenetila preciznost gibanja in zmožnost manipulacije v različnih smereh. Da
Vinci je namreč pozicijsko voden,
to pomeni, da operater ne čuti interakcijskih sil med robotskimi rokami in tkivom. Interakcijske sile
je možno čutiti pri tako imenovanih haptičnih robotih. Ne glede na
to, da te možnosti ni, je manipulacija in vpetost operaterja v okolje
dobra in hitra.
Si predstavljate popolnoma novo
paleto občutenja za operaterja, če
bi lahko čutil še sile med orodjem
Predstavitev robotske kirurgije študentom Fakultete za elektrotehniko
in tkivom, lahko tudi na nek skaliran, ojačan način? Sicer da Vinci
okviru Dnevov industrijske Ob tej priložnosti smo mu zastavili deluje kot zelo čist design in očitno
robotike so si robotski sistem nekaj vprašanj.
robusten. S tega stališča je tehničda Vinci ogledali tudi študenti Fano prepričljiv.
kultete za elektrotehniko Univerze Kakšna so bila vaša pričakovanja,
v Ljubljani. Spremljal jih je redni preden ste se podrobneje seznanili Zanima me tudi, kako so ogled
profesor in vodja Laboratorija za z da Vincijem in kaj vas je morda doživeli vaši študenti. Ko sem jih
robotiko na Fakulteti za elektro- pri ogledu presenetilo?
opazovala, je bilo videti, da na apatehniko, prof. dr. Marko Munih. Z da Vincijem se osebno nisem pr- raturo gledajo z drugačnimi očmi,

V
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kot občasni obiskovalci, ki so si ga
že ogledali. Postavljali so povsem
drugačna vprašanja ipd.
Skupaj s študenti smo načrtovali
Dneve industrijske robotike in oni
so bili tisti, ki so predlagali, si zaželeli obisk tudi pri vas. Morate si
predstavljati študenta, ki od svojih
osnovnošolskih dni pozna enačbe
fizike in mu je znana matematika.
Vešč je programiranja, zna sam
narediti preprost mehanizem in z
lastnim programom povzročiti gibanje.
Študent je tudi seznanjen, ima
osnovne izkušnje z več tipi industrijskih robotov. Pri vsem tem
marsikaj naredi pravilno, neredko
pa se drobcene napake izrazijo v
grobih ali nenadnih gibih robota.
Izkušnja prefinjenosti gibanja kirurškega robota, s tem demonstracija tehnične zmožnosti takšnih
sistemov, kot tudi preizkus sistema
v pravem »delovnem okolju«, ne le
v razvojnem laboratoriju, je gotovo
nepozabna pristna izkušnja.
Po vtisih študentov je bil obisk pri
vas super tako vsebinsko: predavanje, ogled, preizkus, kot tudi časovno (dolžina).

ti so zmožni zelo natančnega npr.
vrtanja.
Danes se v ortopediji uporabljajo
vrtalni stroji, ki jih lahko primerjamo z garažnimi vrtalnimi stroji, z
obojimi vrtamo na roke. Robotski
pristop bo omogočil še bolj precizno delo, npr. luknjo z dobro definirano geometrijo in to samo v
ustreznem področju. Pričakujemo
lahko instrumente s haptičnim občutkom za uporabnika.

Marko Munih

Morda veste, čemu se trenutno posvečajo tisti, ki razvijajo robote na
področju zdravstva?
Glavnina raziskav je predvsem na
področjih minimalno invazivne
kirurgije, sistemih za interakcije
človek – stroj v rehabilitaciji, tudi
eksoskeleton roboti kot stalna pomoč pri hoji, humanoidni roboti
kot spremljevalci in pomočniki.
Neke vrste roboti so tudi mikro
in nano mehanizmi v povezavi z
živim tkivom, na to temo poteka
veliko raziskav.
V zdravstvu je še mnogo priložnosti tudi v samih bolnišnicah, kjer bi
roboti lahko razdeljevali zdravila
ali skrbeli za dovoz in odvoz raznih
materialov, pripomočkov in dokumentov. Ni nujno, da bi bili neposredno v stiku s pacientom, lahko
so v pomoč medicinskemu osebju.

ultrazvok ...) omogočil preciznejše
posege v le vnaprej določeno tkivo,
tudi npr. manj invazivne posege
v možganih, torej mikrokirurgija.
Pričakujemo lahko še razne druge, robotsko podprte endoskopske
posege, tudi samo skozi eno odprtino.
Vsekakor pa kirurški robot ne bo
sistem, ki bi naredil karkoli sam,
brez človeka. Ne, kirurški robot
je stroj, ki omogoči preciznejše
manipuliranje, nevidno odpravo
tresenja rok operaterja, razne varnostne mehanizme in vnaprejšnje
Zadnje vprašanje bi usmerila v pri- planiranje.
hodnost. Imamo robota za robotsko V orodjarstvu poznamo računalniasistirano kirurgijo in poznamo ro- ško krmiljene obdelovalne stroje,
bota za izdajo zdravil v lekarni, robota za vodenje anestezije. Si morda upate napovedati, kako daleč bo
šel ta razvoj v medicini?
To je široko vprašanje. Napredek v
hitrosti računalnikov v zadnjih 20
letih je omogočil marsikaj novega v
našem življenju, tudi ogromno novega v robotiki. Kolikor poznam,
danes obstaja že da Vinci V2, ta
je haptična izvedba. Seveda lahko
pričakujemo, da ga bo imela leta na
voljo le vojaška industrija, preden
pride v civilno uporabo. Gre seveda
tudi za popolnoma oddaljene operacije, operater in operiranec sta
lahko celo na drugih kontinentih.
Razen tega je mnogo raznih aplikacij, kjer bodo novi sistemi, robot bo skupaj s predoperativnim
Študenti v operacijski sobi pri »operaciji« jabolka
planiranjem (vključujoč MR, CT,
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Področje zdravstvene nege

Anketa o zadovoljstvu bolnikov
v Splošni bolnišnici Celje

A

nketa o zadovoljstvu bolnikov je potekala med
5. 3. in 30. 3. 2012 na 19 oddelkih bolnišnice.
Razdeljenih je bilo 700 anketnih vprašalnikov in vrnjenih 654 oziroma 93,43 %.

V primerjavi s preteklim letom je nekoliko
manjše zadovoljstvo z osebnim in posteljnim
perilom.

V letošnji anketi je, v primerjavi s preteklim
letom, sodelovalo 7 % več naročenih pacientov.

Graf 3: Zadovoljstvo z osebnim in posteljnim
perilom
Ocenili so, da primanjkuje predvsem brisač
in pižam, perilo je pretrdo, manjkajo gumbi,
občasno raztrgano, ni prave velikosti, … Na tem
S prehrano v bolnišnici so bili pacienti bolj zadopodročju imamo precej možnosti za izboljšave.
voljni kot v letu 2011.
Graf 1: Sprejem na oddelek

V letošnji anketi bolniki ocenjujejo, da so prostori nekoliko slabše očiščeni, predvsem, da
čiščenje ni dovolj pogosto.

Graf 2: Zadovoljstvo s prehrano
Največ pripomb so imeli na okus, enolične
obroke in čaj. Še vedno se pritožujejo nad velikostjo obrokov, kar pa je enostavno rešljivo, saj je
Graf 4: Zadovoljstvo s čiščenjem
mogoče izbrati ustrezno velikost obroka glede
na prehranske potrebe bolnika.
Pripombe se nanašajo predvsem na slabo čiščenje
sanitarij in oken.
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Z bivanjem v bolniški sobi so bili bolniki nekoliko bolj zadovoljni kot v preteklem letu.

Graf 7: Ocena zadovoljstva odnosov medicinskih
sester do bolnikov
Še vedno se med nami najdejo medicinske sestre, katerih odnos so ocenili kot neprofesionalen
Graf 5: Zadovoljstvo z bivanjem v bolniški sobi
ali nespoštljiv. Takšnih odgovorov je nekoliko
več kot preteklo leto. Naša prizadevanja morajo
Na nekaterih oddelkih je po njihovi oceni prevbiti usmerjena k čim manjšemu številu negaeliko število pacientov v sobi, predvsem jih moti
tivnih ocen. Pravzaprav si želimo, da le-teh ne bi
smrčanje in nemir sobolnikov.
bilo. To je težko doseči, saj vsaka beseda, ki ni
izrečena v pravem trenutku ali s pravim tonom,
Nekoliko se je povečal delež bolnikov, ki so bili
bolnika močno prizadene.
seznanjeni s hišnim redom.
Tudi odnosi med medicinskimi sestrami so ocenjeni malenkost bolje kot preteklo leto.

Graf 6: Seznanitev s hišnim redom
Seznanitev bolnikov s hišnim redom se je v zadnjih letih močno povečala. Prav je, da bolniki
Graf 8: Ocena odnosov med medicinskimi sesvedo, kakšen je razpored aktivnosti po oddelkih,
trami
saj to močno vpliva na boljše sodelovanje med
njimi in zaposlenimi.
Na oddelku, kjer so odnose med medicinskimi
sestrami ocenili slabo, bo potrebno izvesti akRezultati so pokazali, da so bili bolniki na
tivnosti za izboljšanje ter s tem poskrbeti za prosplošno bolj zadovoljni z odnosom medicinskih
fesionalen odnos do bolnikov.
sester do njih.
Iz rezultatov je razvidno, da je v anketi sodelovalo nekaj več bolnikov, ki klicne naprave niso
potrebovali.
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Graf 9: Odziv medicinske sestre na klicno napravo.
Povečal se je delež tistih, ki so morali dolgo
čakati na prihod medicinske sestre. Ugotovitev
nedvomno terja korektivne ukrepe na oddelkih,
kjer se je to zgodilo.
Pripombe in pritožbe bolnikov so se nanašale
tako na prostore, opremo in zaposlene.
Prostori: topli in nezračeni prostori, vročina,
slabo zračenje, prepih;
Hrup: hrup pacientk na hodniku, predvsem pred
TV, hrup v skupnem prostoru, glasnost, jutranji
ropot, loputanje z vrati, glasna komunikacija
med osebjem ponoči, nočni nemir, hrup raznih
vozičkov, nočni nemir ljudi, ki čakajo na pregled;
Oprema: stara oprema, dotrajani WC in tuši, ni

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

zasebnih kabin za tuširanje, premajhne sobe,
prostorska stiska, pomanjkljiva in dotrajana
oprema kopalnic in sob, pihanje skozi zastarela
okna, trde postelje, ni televizije;
Obiski: termin obiskov preko tedna, kratek čas
obiskov, nespoštovanje navodil v času obiskov
(število obiskovalcev, omejitve obiskov), premalo nadzora s strani osebja;
Ravnanje osebja: osebje ne zapira vrat za sabo,
prezgodnje jutranje bujenje, prižiganje luči v času
nočnega počitka, preveč luči, čakanje na operacijo, siljenje h gibanju kljub bolečinam, čakanje na
zdravilo, dajanje kapljic ponoči, potek informacij
na hodniku, bolečine, prepoved kajenja;
Komunikacija: premalo komunikacije med
zdravnikom, ki opravlja vizito in otročnico, skopi
odgovori zdravnikov, neosebni odnos zdravnikov do pacientov.
Pri pohvalah so bolniki izpostavili prijaznost,
ustrežljivost, strokovnost zaposlenih ter hitro
obravnavo in dobro organizacijo na oddelkih, ali
kot je zapisal eden izmed sodelujočih v anketi:
»Kot vaš redni pacient sem zadovoljen, ker ob
vsakem naslednjem obisku opazim potrebne
novosti in izboljšave«. Poudariti je treba, da je
bilo pohval več kot pritožb. Vsakoletna anketa
nam nudi osnovo za stalno izboljševanje procesa
zdravstvene obravnave. Vsi, ki rezultate redno
spremljamo, vidimo, da smo dejansko vsako leto
boljši. Nikoli pa ne bomo tako dobri, da ne bi bilo
potrebno nič izboljšati, popraviti ali dopolniti.

Služba za odnose z javnostmi

Stavka

V

sredo, 18. 4. 2012, je tako kot
po vsej Sloveniji tudi v naši
bolnišnici potekala opozorilna
stavka javnega sektorja. Pridružili
so se ji Sindikat v zdravstvu Slovenije PERGAM, Sindikat zdravstva
in socialnega varstva Slovenije
ter Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Stavkajoči so se
zbrali na zboru stavkajočih v avli
poliklinike ter se udeležili javnega
shoda v središču Celja.
Kljub stavki pa večjega izpada pro-
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gramov v bolnišnici ni bilo. Delo na
bolnišničnih oddelkih je od 9.00 do
15.00 potekalo kot na dan nedelje
ali praznika. Bolnišnični oddelki,
ki izvajajo operativni program, so
tega dne izvajali le nujne operacije
in posege, na katere so bili naročeni
otroci. Prav tako so izvajali tudi operativne posege v lokalni anesteziji.
Odpadli program so nadomestili v
najkrajšem možnem času. Nemoteno so delale tudi skoraj vse specialistične in diagnostične ambulante.
Zbor stavkajočih v avli poliklinike
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Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Svetovni dan zdravja
2012

dnješolce. Ti so vaje sprva jemali
kot nekaj, kar njihovim letom ne
pritiče. Ko pa sta jim z vajami pokazali, kako slabo držo imajo in s
čim jo lahko izboljšajo, je njihovo
zanimanje naraslo.

Temeljni postopki oživljanja so
zanimivi za vse

L

etošnja prireditev ob svetovnem dnevu zdravja je bila nain premočena kot že dolgo ne.
Čeprav smo po dolgotrajni zimski suši vsi komaj čakali odrešujočih dežnih kapelj, bi po mesecu
dni toplega in suhega vremena
mirne duše zdržali še nekaj ur na
suhem. Vendar se naše želje niso
uresničile. Točno ob 10.00, ko so
se v središču mesta na stojnicah
začele številne vsebine, namenjene ohranjanju zdravja, se je
ulilo kot iz škafa.
Naša skupina, ki so jo sestavljali Jože Čuješ, Majda Zupanc in

Nataša Vodeb, se je hitro prestavila pod košček nadstreška mestne blagovnice in tam predstavljala svoje vsebine. Jože Čuješ je
bil tudi letos zaposlen s prikazom
temeljnih postopkov oživljanja na
demonstracijski lutki. Zanimanja
za to aktualno vsebino namreč nikoli ne zmanjka in v praktičnem
delu postopka se želijo preizkusiti
tako naključni mimoidoči kot obiskovalci prireditve, mladi in malo
manj mladi. Majda Zupanc in Nataša Vodeb sta pripravili nasvete in
različne vaje za pravilno držo kot
preventivo proti bolečinam v križu
ter z njimi opremili predvsem sre-

Vaje za pravilno držo so lahko tudi zabavne

V oživljanju se je preizkusil tudi
direktor bolnišnice

Sicer pa so si Celjani lahko tega dne
ogledali še številne druge vsebine,
se udeležili preventivnih merjenj
krvnega tlaka in sladkorja v krvi,
pa raznih delavnic in drugih dejavnosti. Strokovni posvet, ki so ga ob
tej priložnosti pripravili v Narodnem domu, so posvetili kakovosti življenja v tretjem življenjskem
obdobju. Staranje prebivalstva namreč predstavlja izziv številnim
institucijam in posameznikom. Ob
koncu seveda ni manjkal niti tradicionalni medgeneracijski pohod iz
središča Celja do visečega mostu.
Do takrat, ko se je začel, je že spet
posijalo sonce.
13
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Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.

Splošno kadrovsko pravni sektor

Spremembe, ki jih prinaša nov
Zakon za uravnoteženje javnih
financ

V

preteklem mesecu smo javni uslužbenci hočeš nočeš spremljali ali celo sodelovali pri (ne)
sprejemanju politike uravnoteženih javnih financ.
Po enomesečnem prizadevanju je Državni zbor Republike Slovenije 11. 5. 2012 sprejel Zakon za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju Zakon). Vsebina sprejetega Zakona je nekoliko spremenjena od
predlagane v mesecu aprilu, a večji del predlaganih
varčevalnih ukrepov, ki zadevajo zaposlene v javnem
sektorju, ostaja.
In kaj je prinašal Zakon, da mu je nasprotovalo več
kot sto tisoč javnih uslužbencev in vsi največji sindikati? Unikatno je urejanje tako različnih in številnih
področij v enem samem zakonu. Mnogi se sprašujejo,
kaj imajo skupnega Zakon o vrtcih in Zakon o sistemu
plač v javnem sektorju? Ter Zakon o policiji in Zakon o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju?
Edini skupni imenovalec vseh 39 zakonov, kolikor jih
spreminja Zakon, je racionalizacija javnih storitev. Namen sprejetega Zakona je zmanjšati izdatke proračuna države in drugih blagajn javnega financiranja.
V nadaljevanju naštevam le nekaj sprememb, ki
jih prinaša Zakon, in se tičejo zaposlenih v javnem
sektorju.
- Znižanja plače: zaposleni v javnem sektorju bomo
julija prejeli nižjo plačo za mesec junij, in sicer
osem odstotkov.
- Odprava nesorazmerij: znižanje plače ne bo toliko
prizadelo zaposlenih, saj bosta hkrati odpravljeni
tudi preostali četrtini nesorazmerja.
- Nižji regres: enako znižanje čaka javne uslužbence tudi pri izplačilu regresa, zagotovo v letu 2013.
Tudi za leto 2012 je v Zakonu določena lestvica
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izplačila regresa za letni dopust 2012, ki pa je po
mnenju sindikatov sporna, saj je regres za letni
dopust pravica delavca, ki jo pridobi hkrati s pravico do letnega dopusta, torej že v začetku leta,
če je bil že prej zaposlen šest mesecev, in to v višini, kot je določena že v začetku leta. Očitno bo
o dokončni višini regresa za letni dopust verjetno
odločalo pristojno sodišče.
- Regres za malico: regres za malico bi se znižal
za 10 % in bo pripadal le za dan prisotnosti na
delu, pri čemer se kot dan prisotnosti na delu šteje osem ur. Izjemoma je do regresa za prehrano
upravičen tudi delavec, ki dela več kot štiri ure in
manj kot osem ur oziroma dela krajši delovni čas
na podlagi zakona.
- Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela: med
delavci najbolj z nezadovoljstvom sprejeti predlagan ukrep je v Zakonu omiljen, saj potni stroški
ostajajo v obliki javnega prevoza. Le če delavec
nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene
neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
Sprememba pri potnih stroških je le v upravičenosti do povrnitve potnih stroškov nad 2 km od
kraja bivanja do kraja opravljanja dela, pri čemer
je po sedanji ureditvi delavcu pripadala povrnitev
potnih stroškov, če je bival 1 km ali več od kraja
opravljanja dela. Bodo pa še v mesecu juniju vsi
zaposleni delavci prejeli v podpis nove izjave za
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, v
katerih bo potrebno zapisati KRAJ, OD KODER
SE DELAVEC DEJANSKO VOZI NA DELO. Kot
kraj, iz katerega se delavec vozi na delo in z dela,
se šteje kraj bivališča oziroma kraj, iz katerega se
delavec DEJANSKO VOZI NA DELO IN IZ DELA,
če je ta bližji delovnemu mestu. Trenutna ureditev

Splošna bolnišnica Celje

Odpoved
sofinanciranja pilotnih
projektov
V Uradnem listu RS, št. 86/2011 je bil objavljen razpis Ministrstva za zdravje RS za sofinanciranje pilotnih projektov na področju
novih zdravstvenih tehnologij za leti 2012 in
2013. Naša bolnišnica se je na razpis prijavila
z dvema vlogama:
• Fast track – Geriatrična travmatologija in
• Razvoj resekcijskih šablon za novo metodo
računalniškega 3D načrtovanja in izvedbo
kolenskih endoprotetičnih operacij.
Sredi aprila nas je Ministrstvo za zdravje obvestilo, da zaradi pomanjkanja razpoložljivih
finančnih sredstev prekinja postopek dodelitve
sredstev in pogodb o sofinanciranju projektov
z izvajalci ne bo sklenilo.

v naši bolnišnici upošteva, da je kraj, iz katerega
se delavec vozi na delo in z dela tisti, kjer ima delavec prijavljeno stalno ali začasno bivališče, kar
je dokazoval s potrdilom. Po novi ureditvi od 1.
7. 2012 se lahko dejansko bivališče razlikuje od
stalnega ali začasnega. Resničnost podatkov o
dejanskem kraju, od koder se delavec vozi na delo
in z dela, bo preverjala ustrezna služba Splošno
kadrovsko pravnega sektorja, podajanje neresničnih podatkov pa je že po samem Zakonu (4. odst.
170. člena) razlog za izredno odpoved pogodbe o
zaposlitvi. Da bi se izognili takšnim postopkom,
pozivam vse delavce, da navedejo resnične in pravilne podatke o bivališču.
- Omejitev števila dni letnega dopusta: delavcem bo
od 1. 1. 2012 dalje pripadalo iz naslova delovne
dobe, zahtevnosti dela, starosti, socialnih in zdravstvenih razmer ter po drugih kriterijih največ
35 dni letnega dopusta. Hkrati se lahko delavcu
določi največ 15 dni letnega dopusta za posebne
pogoje dela.
- Prenehanje pogodbe o zaposlitvi: delavcu, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne
pokojnine, naj bi pogodba o zaposlitvi prenehala
veljati, in sicer po izteku dveh mesecev od izpolnitve pogojev. Če delodajalec ugotovi, da delavca po-
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trebuje zaradi zagotovitve nemotenega delovnega
procesa, mora v roku dveh mesecev po izpolnjevanju pogojev skleniti novo pogodbo za določen čas.
Tudi o tej določbi Zakona bo verjetno določalo
pristojno sodišče.
- Prepoved sklepanja podjemnih pogodb, avtorskih
pogodb in omejitev opravljanja dela študentov in
dijakov: le pod določenimi pogoji ob predhodnem
soglasju Ministrstva za zdravje in ob soglasju sveta zavoda.
- Soglasje za delo izven Splošne bolnišnice Celje: delavec bo moral pridobiti soglasje Ministrstva za
zdravje ter pisno soglasje Sveta zavoda.
- Prepoved sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi
zaposlenimi z izjemo projektov državnega presejevalnega programa.
- Spremembe tudi pri solidarnostni pomoči, dnevnice, terenski dodatek, omejitve zaposlovanja.
O varčevalnih ukrepih, določenih v Zakonu za uravnoteženje javnih financ, se bo zagotovo v prihodnje
še veliko govorilo, prav tako bo v zvezi z uveljavitvijo določb veliko dela ter predvsem veliko vprašanj s
strani delavcev. Za razrešitev le-teh smo vam na voljo
v pravni službi.

Navodila avtorjem,
piscem v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z javnostmi ali na e-mail danijela.
gorisek@guest.arnes.si . Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektronski obliki (na CD-ju,
po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne
in akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka
oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike
priložite ločeno na koncu besedila. Na fotografijah, ki niso v elektronski obliki, na hrbtni strani
s svinčnikom označite naslov članka, h kateremu
jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do do 2.
julija 2012.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.

Sektor za ekonomiko

Sprejeti varčevalni ukrepi SB
Celje v prvih treh mesecih niso
prinesli predvidenih učinkov

G

lede na zmanjševanje finančnih prilivov s
strani ZZZS-ja v drugi polovici leta 2011 je
SB Celje že v januarju 2012 sprejela ukrepe za
znižanje stroškov. Ti ukrepi so bili predstavljeni
in tudi posredovani vsem vodstvom oddelkov.
Podrobno so bili predstavljeni tudi v prejšnji številki našega internega glasila.
Glavnina ukrepov se je nanašala predvsem na
področje zmanjšanja stroškov zdravstvenega
materiala, ki predstavljajo 20 % vseh stroškov
bolnišnice. Glede na realizirano višino vseh postavk stroškov zdravstvenega materiala iz leta
2011, ki je bila 18,6 mio eur, je za leto 2012 načrtovano zmanjšanje tega stroška za 757.460 eur.
Največje zmanjšanje stroškov (za cca 230.000
eur) je predvideno na področju zdravil iz naslova
zmanjšanja cen in racionalne rabe zdravil (racionalna raba antibiotikov, switch terapija, zmanjšanje stroška eritropoetinov…). Ugotavljamo, da
bi bila ob sedanjem trendu stroškov zdravil ob
koncu leta 2012 dosežena le polovica načrtovanega zmanjšanja na tem področju.
Še bolj pa je zaskrbljujoča situacija na področju
sanitetnega potrošnega materiala, kjer je bilo v
letu 2012 predvideno zmanjšanje glede na leto
2011 v višini cca 78.000 eur. Ob tempu porabe,
ki se kaže na osnovi realizacije iz prvih treh mesecev letošnjega leta, bi ob koncu leta ne dosegli
ničesar od predvidenega zmanjšanja, poraba pa
bi bila višja od porabe v letu 2011 za cca 460.000
eur. Podobno neugodna situacija je na področju
rentgenskega materiala, kjer je bilo predvideno zmanjšanje na segmentu koronarografskega
materiala. S sedanjim trendom porabe bi višina
stroška rentgenskega materiala presegla načrtovano ob koncu leta 2012 za več kot 200.000 eur.
S strani ZZZS-ja je napovedano še dodatno
zmanjševanje finančnih sredstev že z mesecem
16

junijem, zato so bili v okviru poslovodstva po
analizi rezultatov poslovanja ob prvem trimesečju sprejeti ukrepi za zajezitev obstoječe ravni porabe zdravstvenega materiala. Na področju
sanitetnega potrošnega materiala, kjer v letošnjem letu ugotavljamo izreden porast stroška,
se bo v najkrajšem času zmanjšal možni nabor
materialov, ki jih naročamo iz bolnišnične lekarne. Sprejeti bodo ukrepi za racionalizacijo na
področju zdravil iz krvi. Na področju koronarografskega materiala je predvideno znižanje cen
dragih materialov.
Prekoračevanje predvidenih stroškov na področju zdravstvenega materiala je kljub temu, da je
bil sicer obseg dela v prvem trimesečju realiziran v predvideni višini, povzročilo negativne rezultate poslovanja. Zato je nujno, da se sedanji
trend porabe zdravstvenega materiala v naslednjih mesecih zmanjša, istočasno pa iščemo in
izvajamo racionalizacije na vseh ostalih segmentih stroškov.

ŠALA
NOGOMET
Na igrišču so otroci igrali državno
nogometno tekmo mladih, starši pa so
spremljali njihovo tekmo.
»Aleš, ne teci tako grdo, da ne boš
raztrgal novih Nike superg!« se je zadrl
eden od očetov.
»Milan, ne valjaj se po tleh, da ne boš
umazal novo Lotto trenirko!«
»Janez, ne tekaj toliko po igrišču! Kdo
te bo pa potem nahranil!« se je zadrl še
Gorenjec na svojega sina
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Suzana Prezelj, dipl. upr. org.

Direkcija

Spomladansko srečanje
predstojnikov in glavnih
medicinskih sester

T

okratno srečanje predstojkodiranja. Da bi prenos doje bil mesečni plan ciljnih
nikov in glavnih medicinbrih praks v delovno okolje
ur po oddelkih z zmanjšaskih sester oddelkov SB Celje,
zaživel, bodo zdravniki, ki
njem števila nadur za 30 %
ki je potekalo 24. aprila 2012 v
so zadolženi za spremljanje
ter predvideno vključevanaši predavalnici, je bilo namein nadzor SPP-jev, na podnje specializantov SB Celje,
njeno predstavitvi rezultatov
lagi nabora najpogostejših
ki so na specializaciji v kliukrepov varčevanja s primeri
SPP-jev revidirali diagnoze,
ničnih centrih, v ambulandobrih praks s področja obvlapripravili pisna navodila za
tno delo matične ustanove.
dovanja stroškov. Direktor je v
kodiranje, predstojniki odMed ostalimi ukrepi na tem
uvodu poudaril, da bo treba v ledelkov pa z navodili seznapodročju so predvideni:
tošnjem letu zaradi varčevalnih
nili zdravnike na oddelku.
zmanjšanje odsotnosti zaukrepov in s tem zmanjševanja
radi bolniškega staleža, raV nadaljevanju je strokovni
sredstev, napore usmeriti v iscionalizacija stroškov služdirektor udeležence srečakanje dogovornih rešitev za obbenih potovanj ter znižanje
nja seznanil še z ugotovitvavladovanje vseh vrst stroškov.
cen storitev prevozov in
mi nadzornih zdravnikov
Vloga vodij oddelkov in služb,
nočitev za službena potoZZZS in opozoril, da na naki so skupaj z direktorjema odvanja v tujino, racionalizapotnicah pogosto manjka
govorni za poslovanje bolnišnicija stroškov izobraževanj
klinično vprašanje v teksce, je v zaostrenih pogojih poin stroškov prevozov na
tovni obliki, kar je razlog za
slovanja toliko pomembnejša.
delo in z dela. Predvidena je
zavrnitev računa.
Skupni cilj ostaja uravnoteženo
tudi uskladitev ali prekiniposlovanje in tudi ohranitev ratev vseh pogodb o izvajanju
zvojne naravnanosti bolnišni-  Pomočnik direktorja za
strokovne prakse, ki za SB
kadrovske zadeve, Uroš
ce v slovenskem in evropskem
Celje niso poslovno ustreStropnik, univ. dipl. org.,
prostoru.
zne, ter vračilo šolnin tam,
je udeležence srečanja sekjer zaposleni dolgo študiznanil s povečanjem števila
 Na področju doseganja prirajo. S 1. 6. 2012 se bodo
zaposlenih v prvih treh mehodkov bolnišnice sta stroglede na dogovor med Vlado
secih letošnjega leta, kljub
kovni direktor, asist. Franc
RS in sindikati znižale plače
sprejeti restriktivni politiVindišar, dr. med., in mag.
zaposlenim.
ki zaposlovanja. V okviru
Božidar Kroflič, dr. med.,
aktivnosti na področju ob-  Predstojnik Oddelka za
predstavila aktivnosti v zvevladovanja stroškov dela je
zi s spremljanjem in nadzibolezni ledvic in dializo,
s 1. 5. 2012 začela veljati
ranjem evidentiranja SPP
Andrej Drozg, dr. med., je
spremenjena organizacija in
po oddelkih in poudarila, da
prisotne seznanil s probletudi vrednotenje dela v času
je prihodek bolnišnice poleg
matiko zmanjšanja sredstev
zagotavljanja neprekinjeneopravljenega obsega storiza dializno dejavnost v letoga zdravstvenega varstva.
tev odvisen tudi od tega,
šnjem letu. Namesto dragih
Vzpostavljen je bil sistem
kako znamo opravljeno
epoetinov se v zadnjem času
rednega mesečnega razpodelo prikazati plačniku, ter
na trgu vedno bolj pojavljarejanja zaposlenih po delov nadaljevanju predstavila
jo cenejša biološko podobna
viščih in urah, pripravljen
nekaj primerov ustreznega
zdravila. Poleg nižjih cen se
17

ABC POSLOVANJA

Splošna bolnišnica Celje

skupen strošek materialov
standardizacije materiala
Branku Šibancu, dr. med. za
znižuje tudi na račun nižanaj bi bil pripravljen do poledolgoletno vodenje komisinja odmerkov hemoglobina,
tja, pogodbe z izbranimi doje za zdravila in ga povabil,
kar gre pripisati spremembi
bavitelji pa bi začele veljati z
da ostane član komisije za
strokovnih smernic ter vlooktobrom letošnjega leta.
zdravila ter posreduje svoje
ženemu času in naporu meizkušnje ostalim članom.
dicinskega osebja na oddel-  Analizo porabe protimikrobnih zdravil v SBC je  Možne načine obvladovaku. Ob tem se je v Splošnem
predstavil dolgoletni prednja laboratorijskih stroškov
dogovoru število zdravnisednik komisije za zdravije predstavila predstojnica
kov s prvotno pogodbeno
la, mag. Branko Šibanc, dr.
Oddelka za laboratorijsko
priznanih 11,42 zmanjšalo
med. Komisija za zdravila
medicino, mag. Štefka Krina 4,13 zdravnika iz delovje leta 1998 zaradi naraščavec, mag. farm. Glede na to,
nih ur. Večji del zmanjšanja
nja stroškov za antibiotična
da na oddelku opravijo lesredstev ZZZS gre tako na
zdravila in števila okužb z
tno 1,8 mio laboratorijskih
račun zmanjšanja števila
večkratno odpornimi bakpreiskav, njihovo število pa
zdravnikov in povečanja šteterijami uvedla nov pristop
se vsako leto povečuje, je
vila sestrskega osebja. Kljub
k protimikrobnemu zdraobvladovanje tega področja
vsemu primerjava stroškov
vljenju. V ta namen so člani
izredno pomembno. Samo
epoetinov v prvem četrtmekomisije pripravili Priporov zadnjem letu se je število
sečju letošnjega z enakim
čila za protimikrobno zdrapreiskav povečalo za 6,9 %,
obdobjem v lanskem letu
vljenje in uvedli obrazec za
od tega 3,9 % na specialikaže ugoden rezultat.
naročilo antibiotikov ter
stično ambulantni dejavno Standardizacijo sanitetno
sprotno spremljanje porabe
sti. V strukturi materialnih
potrošnega materiala sta
protimikrobnih učinkovin
stroškov
laboratorijskih
predstavila glavna medicinpo oddelkih in po zdravnipreiskav v letu 2011 najveska sestra bolnišnice, mag.
kih. Rezultat uvedbe liste
čji delež s 67 % predstavljaHilda Maze, univ. dipl. org.,
zdravil je bil takšen, da se
jo stroški za imunokemijske
in strokovni direktor, asist.
je samo na področju kinolopreiskave, čeprav te predstaFranc Vindišar, dr. med.,
nov znižala poraba v višini
vljajo le manjši delež vseh
ter poudarila, da je osnovni
450.000 eur na letni ravni.
opravljenih laboratorijskih
namen standardizacije maV lanskem letu je komisija
storitev. Zaradi visokih materiala zagotoviti strokovza zdravila zaradi pritiskov
terialnih stroškov laboratono in stroškovno učinkovit
sprostila naročanje antibirijskih preiskav je pomembnačin uporabe materialov v
otikov, tako da lahko večino, da so njihovi naročniki
SB Celje. V sedaj veljavnem
no antibiotikov ponovno
pozorni in preiskav ne podkatalogu sanitetno potropredpisujejo vsi specialisti,
vajajo oz. tistih, ki se izvajašnega materiala je skupaj
in pripravila nov obrazec
jo v SB Celje, ne pošiljajo v
z zdravili več kot 12.000
za nabavo antibiotikov. Čezunanje ustanove. V prihorazličnih artiklov. Komisiprav je nov obrazec v veljavi
dnje bi lahko v sodelovanju
ja za zdravstveni material
samo šest mesecev, je rezulz nadzornim specialistom
je v okviru priprav na javni
tat rekorden porast porabe
mikrobiologom začeli izvarazpis za nabavo sanitetno
antibiotikov. Kljub temu, da
jati nekatere presejalne teste
potrošnega materiala že
smo v primerjavi s ostalimi
s področja mikrobiologije in
imenovala delovno skupino,
bolnišnicami po porabi kinekatere preiskave, ki jih seki bo zožila nabor po skupinolonov še vedno pod povdaj naročamo v Ljubljani in
nah materialov in pripravila
prečjem, bi lahko bil strošek
Mariboru.
predlog standardiziranega
antibiotikov ob enaki posanitetno potrošnega materabi, kot smo jo imeli lani,  Interne storitve, ki se ne zaračunavajo neposredno zuriala. Osnovni cilj standarbistveno nižji. Strokovni dinanjim kupcem, temveč se
dizacije je zmanjšati število
rektor se je ob koncu predopravljajo za druge oddelke
artiklov in dobaviteljev ter s
stavitve zahvalil dosedanjein službe znotraj bolnišnitem sredstva, ki so vezana v
mu predsedniku komisije za
ce, ter namen spremljanja
zalogah materiala. Predlog
zdravila, infektologu mag.
18

Splošna bolnišnica Celje

in nadzora teh storitev, je  Aktivnosti za pridobitev
predstavila pomočnica diakreditacije je predstavirektorja, Terezija Pinter
la mag. Hilda Maze, univ.
Kampoš, univ. dipl. ekon.
dipl. org., in povedala, da bo
Za posamezno področje
predpresoja v SB Celje poteinternih storitev bo treba
kala v mesecu juniju. Skladogovoriti
metodologijo
dnost in usposobljenost, ki
spremljanja stroškov, dolose preverjata po standarčiti ustrezno informacijsko
du DIAS, se bosta presojali
podporo, opredeliti proces
po posameznih področjih:
evidentiranja opravljenih
upravljanje s tveganji, mestoritev (vključno z odgodicinsko osebje, negovalne
vornimi osebami za zbiranje
storitve, upravljanje s kadri,
podatkov in kontrolo kakoupravljanje z zdravili, prevosti ter popolnosti zajema
prečevanje in obvladovanje
podatkov) in določiti način
okužb, vodenje zdravstvene
poročanja. V letu 2012 bodo
dokumentacije, načrtovanje
aktivnosti potekale predodpusta, idr.
vsem na tistih oddelkih, ki
izvajajo storitve. Na večiPostopek akreditacije je zani področij, kjer se izvajajo
stavljen tako, da bolnišniinterne storitve, smo šele v
ca, ki kandidira za zunanjo
fazi zagotavljanja podatkov.
presojo, predloži akreditaKo bodo podatki za posamecijski ustanovi bolnišnični
zno področje zagotovljeni,
profil z osnovnimi podatki
pa bo sledil prehod v fazo
o bolnišnici. Akreditacijska
spremljanja in nadzora obustanova pa glede na prevladovanja posameznih injete podatke pred presojo
ternih storitev s strani vodpošlje bolnišnici program,
stev oddelkov (naročnikov in
na podlagi katerega se nato
izvajalcev internih storitev).
opravijo presoje. Zunanjo
presojo opravljajo različni
Kot tipičen primer internih
presojevalci s področja mestoritev, ki jih opravljamo
dicine, požarne varnosti,
v bolnišnici, so bile izpovarnosti pacientov v bolnistavljene storitve zgodnje
šnici. Po presoji mora bolnimedicinske rehabilitacije.
šnica pripraviti načrt korekOddelek za medicinsko retivnih ukrepov in neskladja
habilitacijo namreč večino
odpraviti v 90 dneh. Akrestoritev opravi za hospitalditacijo bolnišnica pridobi,
ne bolnike, torej kot interne
ko odpravi vsa neskladja.
storitve, ki jih ne more obPresojevalci vsako leto poračunati posebej, saj so že
novno opravijo presojo, s
upoštevane v SPP-ju. Ker
katero preverjajo izpolnjeje s strokovnega stališča
vanje priporočil oz. odpravo
nesprejemljivo, da te storineskladij.
tve niso ovrednotene, saj je
zgodnja medicinska rehabi-  Strokovni direktor, asist.
litacija ključnega pomena za
Franc Vindišar, dr. med.,
uspešno rehabilitacijo bolje na srečanju prisotne senikov, si bo strokovno vodznanil, da je projekt nadostvo bolnišnice prizadevalo,
mestne novogradnje zaradi
da bi prišlo do ustreznega
splošne finančne situacije v
vrednotenja.
zdravstvu začasno ustavljen

ABC POSLOVANJA
in pojasnil, da bo Ministrstvo za zdravje za izgradnjo
10 urgentnih centrov do
leta 2014 namenilo 35 mio
evropskih sredstev. SB Celje
naj bi za izgradnjo urgentnega centra od prvotno predvidenih sredstev v višini 3,5
mio eur sedaj namenili 6,4
mio eur, kar še vedno ne zadostuje za izgradnjo skeleta
s streho in prostori Urgentnega centra v pritličju.
Skupna površina urgentnega centra s funkcionalnimi
prostori v kleti je 1770 m2.
Načrt predvideva dva ločena vhoda, in sicer vhod za
reševalna vozila ter vhod za
paciente, ločene prostore za
neoperativno in operativno
dejavnost ter prostore za
prehospitalno enoto, kjer so
predvidene dve ambulanti
in soba za posege. Urgentna
op. dvorana bo opremljena
tako, da bo omogočala opravljanje vseh nujnih op. posegov in posegov na skeletu.
Opremljena bo s C-lokom in
imela bo svoj filter. Sestavni
del prostorov bosta rentgen
in čakalnica za bolnike. V
načrtu je v 2. fazi predviden
prostor za nov CT, ki se bo
uporabljal za elektivne in
urgentne paciente. V kleti
so predvideni prostori za
voznike reševalnih vozil in
drugo osebje.
Strokovni direktor je ob koncu
srečanja javno pohvalil dolgoletno delo anesteziologinje in koordinatorke transplantacijske
dejavnost v SB Celje, anesteziologinje Milene Kotnik, dr. med.
SB Celje je zaradi njenega uspešnega dela z vzpodbujanjem donorskega programa ena od devetih bolnišnic, ki je vključena v
program donorstva.
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mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. str.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Investicijska
dejavnost v Splošni
bolnišnici Celje v letu
2012

S

koraj na polovici leta smo in
šele ta mesec je bil sprejet
investicijski načrt za letošnje
leto. Vzrok je ta, da je vlada pozno sprejela smernice za izdelavo finančnih načrtov javnih
zavodov.
In kaj se bo dogajalo letos, če
bomo imeli uravnoteženo poslovanje?
Spomladi smo uspešno zaključili prvi del energetske sanacije, in sicer smo zamenjali 340
oken, dodatnega fasadnega
ovoja je za cca 2300 m2, novih
kritin za cca 2100 m2. Tako
imamo sedaj za nekaj desetletij spodobne objekte, v katerih

sta Otroški oddelek ter Oddelek
za patologijo in citologijo, ki je
bil v celoti obnovljen, vključno
z medicinsko opremo. Zamenjali smo tudi šest klimatskih
postrojev v novem delu bolnišnice. Vrednost naložbe je bila
2,6 mio €, delno financirana iz
evropskih sredstev.
Še vedno pa je vprašljiva izvedba drugega dela energetske
sanacije zaradi nenehnega pritoževanja ponudnikov na javni
razpis. Gre za zamenjavo dveh
kotlov, vgradnjo postrojev za
soproizvodnjo električne energije in toplote ter posodobitev

primarnega dela za toplotno
ogrevanje bolnišnice v vseh
podpostajah. Naložba je ocenjena na cca 4 mio €. Če projekta
ne bomo uspeli fizično izvesti
do konca leta, bomo žal izgubili
cca 2 mio € evropskih sredstev.
V decembru smo, po plačilu komunalnega prispevka s strani
Ministrstva za zdravje (MZ),
pridobili gradbeno dovoljenje
za projekt Nadomestna novogradnja. Tako je mestna občina
pridobila 340.000 €. To je bil
pogoj, da lahko sedaj izdelujemo izvedbeno dokumentacijo
za gradnjo. Glede na zaostrene
gospodarske razmere pa smo že
sedaj izredno okrnili prvo fazo
gradnje. Pospešeno pripravljamo dokumentacijo za projekt
Urgentni center. Žal MZ, tako
kot tudi mi, nima na voljo sredstev za celovitejšo izgradnjo.
Ostala so nam samo evropska
sredstva v višini 6,4 mio €. Projekt mora biti zaključen do konca 2014. Upajmo, da se nam ne
bo ponovila zgodba z neuspešno izvedenimi javnimi razpisi.
Celovita Nadomestna novogradnja bo morala počakati na
boljše finančne čase. Žal bomo
morali spremeniti tudi vzdrževalno politiko v starih stavbah
bolnišnice, ki so bile predvidene
za rušenje. Seveda v okvirih razpoložljivih sredstev.

V okviru pripravljalnih del, ki
zajemajo posodobitev oddelka
sterilizacije, septičnih operacijskih dvoran, urološkega oddelka (tudi operacijske dvorane),
sanacij zaklonišča in nabavo
hladilnega kompresorja, nam je
uspelo realizirati le slednje. Vse
ostalo nam zopet stoji zaradi
pritožb ponudnikov. Naložbe
so ocenjene na cca 2,5 mio €
Stavba, v kateri je Otroški oddelek in jih financira MZ. Nadejamo
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skopa za Oddelek za bolezni
prebavil, …
V informacijsko tehnologijo
bomo vložili cca 300.000 € za
zamenjavo dotrajanih računalnikov ter za nabavo določenih
programov (transfuzijski računalniški sistem STEISI, elektronski dokumentarni sistem
za vodenje kakovosti, gostinski
program za prodajna mesta, …).
Kot že rečeno, bomo pričeli izgradnjo PACS/RITS sistema s
600.000 €. Za celovit projekt bi
potrebovali preko 2 mio €.
Obnovljena okna na Gizeli

se pozitivnemu razpletu in zaključitvi izvedbe do konca leta.
Drugega dela pripravljalnih del
(zamenjava » diesel« rezervnega
agregata, obnova transformatorske postaje TPII in priprava
računalniškega centra) pa nam
MZ ni dovolilo izvesti zaradi
krčenja državnega proračuna.
Vrednost naložbe je ocenjena
na 1, 5 mio €.
Enako usodo je doživelo sofinanciranje MZ-ja za projekt
RITS/PACS, tj. digitalizacija slikovne diagnostike. Bolnišnica
bo nadaljevala projekt z lastni-

Oddelek za patologijo in citologijo

mi sredstvi v okrnjeni obliki.
Lastna amortizacijska sredstva
bodo letos znašala cca 3 mio
€, skoraj toliko kot vsako leto.
Vendar smo jih del že porabili pri sofinanciranju prve faze
energetske oskrbe.

Za naložbe v vso ostalo infrastrukturo bolnišnice nam bo letos ostalo komaj 250.000 €.
Predvidevamo delno zamenjavo
»demiralizacijskega postroja«
za pripravo tehnološke vode,
zamenjati moramo dotrajano
dvigalo na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, prekriti nameravamo del
strehe nad oddelkom ORL, nekaj manjših nakupov bo za obnavljanje opreme v kuhinji in
pralnici, pričeli bomo pripravo
dokumentacije za izgradnjo garažne hiše, … in smo končali.

Tako nam bo za nabavo medicinsko opreme in opreme za
zdravstveno nego ostalo samo
cca 1 mio €. Med večje nakupe
spadajo centralni monitoring v
operacijskem bloku, operacijske
luči, ultrazvoka za Radiološki
oddelek in Oddelek za žilno kirurgijo, gastroskop in kolono- Tudi investicijsko in redno
vzdrževanje bo precej okrnjeno zaradi varčevalnih ukrepov.
Še posebej slednje, kajti čedalje
starejša medicinska in ostala
oprema nosi za sabo vse večje
stroške vzdrževanja. Vprašanje
ekonomičnosti takšnega vlaganja v vzdrževanje je na mestu, a
bolnišnica mora delovati 24 ur,
»v petek in svetek«.
Naj zaključim z apelom po racionalnem obnašanju vseh zaposlenih, tako pri opremi kot
pri človeških virih. Samo tako
bomo lahko pacientom nudili
dobro oskrbo in bivanje.
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Dodatno
zmanjševanje
finančnih sredstev  
ZZZS v letu 2012
SB

Celje je v mesecu maju
podpisala pogodbo z ZZZS
za leto 2012. Ta pogodba velja
od 1. 1. 2012 dalje do sklenitve
nove pogodbe ali aneksa k obstoječi. Pogodbena vrednost v letu
2012 se zmanjšuje zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov konec
leta 2011, največ na področju
zmanjšanega obsega financiranja
dejavnosti neprekinjenega zdravstvenega varstva ter na področju
zmanjševanja cen dializne dejavnosti.
Dodatno se za SB Celje zmanjšuje
pogodbena vrednost še iz naslova
programa neakutne obravnave.
Ministrstvo za zdravje je v začetku letošnjega leta sprejelo odločitev, da SB Celje ne izpolnjuje
pogojev za 100 % ceno programa
neakutne obravnave, cena le-te se
je tako znižala za 30 %. Samo iz
tega naslova je SB Celje izgubila
za 380.000 eur finanč
nih sredstev.
V sami strukturi programov je
v pogodbi z ZZZS za leto 2012
nastala največja sprememba na
področju neakutne obravnave.
Glede na to, da program v letu
2011 ni bil realiziran v celoti, je
SB Celje z notranjim prestrukturiranjem zmanjšala ta program z
obstoječih 11.510 na 4.934 bolniško oskrbnih dni letno. Glede
na zmanjšano vrednost programa
neakutne obravnave se je povečal
program akutne obravnave na
področju operacij hrbtenic in endoprotez kolkov.
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Poleg imenovanega prestrukturiranja programov je SB Celje ZZZSju glede na predvidene potrebe in
zmožnosti realizacije programov
predlagala še nekatera druga prestrukturiranja, ki jih je ZZZS tudi
v celoti odobril. Gre za spremembe programa specialistične ambulantne dejavnosti maksilofacialne
kirurgije, internistične urgentne
dejavnosti, dejavnosti kirurgije
ter nekatera prestrukturiranja v
okviru prospektivnih programov,
del dejavnosti angiografij pa je bil
prenesen na CT angiografije.
Vse navedene spremembe so bile
v okviru obstoječih pogodbeno
dogovorjenih sredstev, izvedene
pa so bile zato, da bi omogočili
celotno doseganje dogovorjenih
programov in s tem tudi pogodbenih prihodkov. Na področju
internistične specialistične ambulantne dejavnosti pa je SB Celje
s 1. 4. 2012 pridobila nov, povečan program z novimi finančnimi
sredstvi v obsegu 0,66 nosilca
tima. Gre za prenos koncesije zasebnika iz Zdravstvenega doma
Celje v SB Celje. Program je v višini 0,56 koncesije prevzel angio
center, v višini 0,10 koncesije pa
ambulantna dejavnost revmatologije. Za dejavnost revmatologije je ZZZS zaradi dolgih čakalnih
dob že v začetku leta tudi namenil dodatna finančna sredstva za
0,10 tima.
Ker SB Celje v letu 2011 ni v celoti realizirala ambulantega programa CT preiskav in programa

magnetne resonance, sta bila ta
dva programa v pogodbi z ZZZS
zmanjšana na raven lanske realizacije.
Na področju čakalnih dob je ZZZS
zahtevala vse pogodbene čakalne
dobe v okviru dovoljenih najdaljših dopustnih čakalnih dob
v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah.
V okviru ordinacijskih časov so
bile že konec leta 2011 izvedene
organizacijske spremembe za zagotavljanje 20 % ordinacijskega
časa po 16. uri popoldne ali ob sobotah. Te spremembe so sestavni
del obstoječe, za leto 2012 podpisane pogodbe z ZZZS. Med letom
so sicer v skladu z dogovorom z
ZZZS možne spremembe ordinacijskih časov v okviru dogovorjenega tedenskega števila ur ordinacijskega časa in obveznosti za
20 % delovnega časa ambulant po
16. uri ali ob sobotah.
Obstoječa pogodba še ne vključuje sprememb, ki se napovedujejo
z varčevalnimi ukrepi vlade. Poleg
samih varčevalnih ukrepov vlade
je ključno za zdravstvo vsakoletno partnersko dogovarjanje in
spremembe le-tega v okviru aneksov. Trenutno je odprt Aneks št.
1 k Dogovoru 2012. Po predlogu
tega Aneksa naj bi se cene vseh
zdravstvenih storitev znižale za
3 %.
To bo vplivalo tudi na zmanjšanje vrednosti trenutno podpisane pogodbe z ZZZS-jem. Glede
na celotno obstoječo pogodbeno
vrednost (cca 80 mio eur) bo to
pomenilo na letni ravni zmanjšanje prihodka za 2,4 mio eur. Koliko bo to zmanjšanje že poseglo v
leto 2012, je odvisno od datuma
njegove veljavnosti. Glede na napovedi, da bo veljalo od 1. 6. 2012
dalje, bi to pomenilo, da se nam
vrednost, ki jo imamo trenutno
dogovorjeno z ZZZS, v letu 2012
zmanjšuje za 1,4 mio eur. Ob tem
je potrebno poudariti, da obseg
programov ostaja nespremenjen.
To pomeni, da bo potrebno enak,
z ZZZS dogovorjeni obseg programov opraviti bolj racionalno
oz. z manjšimi stroški.
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ZZZS izvaja poostren nadzor
tudi v letu 2012

Z

ZZS je že v letu 2011 izvajal poostrene nadzore nad zaračunavanjem zdravstvenih storitev in tudi nad izpolnjevanjem drugih pogodbenih obveznosti. V prvem primeru gre za t.i.
finančni nadzor, v drugem pa za administrativno
tehnične nadzore.
Pri slednjih gre v praksi predvsem za nadzor v
ambulantah glede ordinacijskih časov ter nadzor
nad čakalnimi knjigami in izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenih čakalnih dob. Pri vseh nadzorih so posledice za bolnišnico finančne, gre za
povrnitev finančnih sredstev za ugotovljene nepravilnosti, poleg tega pa nam ZZZS zaračunava
še kazni.

Naša pogodbena obveznost je, da ambulanta
deluje v dogovorjenem času. Zato je pomembno
dosledno upoštevanje teh časov in tudi sporočanje vseh morebitnih sprememb v delovanju ambulant v upravne službe. ZZZS od nas nečeloma
»zakupi« čas za svoje zavarovance, ga tudi plača
in zato pričakuje dostopnost v dogovorjenem
času.

V letu 2011 je ZZZS v naši bolnišnici opravil skupaj 39 nadzorov. ZZZS-ju je bilo za v nadzorih
ugotovljene nepravilnosti iz obračuna storitev
izstavljenih dobropisov v višini 304.058 eur.
Od tega je bilo za 223.902 eur nepravilnosti na
akutni obravnavi, 63.775 na neakutni obravnavi,
ostalo pa v ambulantah. Konec leta 2011 je bilo
odprtih še za 44.100 eur kazni, ki jih naša bolnišnica zavrača in so predmet spora z ZZZS.

To pomeni, da ZZZS-ju v primerih, ko je ugotovljena nepravilnost, ne moremo zaračunati niti
dela storitve, ki bi sicer bil upravičen. Taka storitev ostane v celoti neplačana, poleg tega pa nam
ZZZS zaračuna še kazen za nepravilno obračunano storitev. Glede na ta stroga pravila je izredno
pomembno naše sodelovanje v procesu nadzora.

V letošnjem letu je bilo samo na področju zaračunavanja zdravstvenih storitev opravljenih oz.
je najavljenih že 14 nadzorov. Poleg nadzorov v
ambulantah se izvajajo tudi obsežni nadzori na
področju beleženja SPP primerov (akutna obravnava). Slednji niso usmerjeni na področje enega
oddelka, ampak na splošno na vse oddelke bolnišnice, kjer se pojavljajo skupine SPP, ki so za
ZZZS sporne.
Pri administrativno tehničnih nadzorih ZZZS
ugotavlja nepravilnosti in nam zaračunava kazni predvsem glede delovnega oz. ordinacijskega
časa ambulant in prisotnosti zdravnika v ambulantah v času, dogovorjenem s pogodbo z ZZZS.

Sistem nadzorov ZZZS-ja je opredeljen v vsakoletnem Dogovoru. Že nekaj let velja pravilo, da
če ZZZS ob nadzoru ugotovi, da je bil obračun
nepravilen ali je zaračunana vsota neupravičena,
račun v celoti zavrne.

Ključna je prisotnost našega zdravnika ob nadzoru, kjer je možno marsikatero storitev, ki je za
ZZZS sporna, pojasniti in tudi upravičiti. Slednje
je možno tudi ob izstavitvi zapisnika o nadzoru,
pomembno je, da se pri tem držimo predpisanih
rokov. Pri zaračunavanju zdravstvenih storitev
je veliko področij, kjer se pojavljajo odprta vprašanja in nelogičnosti, zato je nujno, da še pred
nadzori na te nelogičnosti opozarjamo in jih tudi
rešujemo na način, ki je v dani situaciji možen.
V času zaostrenih pogojev poslovanja je tudi
področje nadzorov ZZZS-ja eno od tistih, ki negativno vpliva na naše poslovanje. Zato je pomembno spoštovati pravila zaračunavanja storitev ter račun znati tudi upravičiti v primerih, ko
pridejo k nam nadzorniki ZZZS-ja.
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Kakšni so naši letni
cilji za leto 2012?

V

začetku leta smo si v bolnišnici zastavili cilje na
področju strokovnega in poslovnega delovanja v letu 2012.
Letni cilji bodo tudi sestavni
del »Finančnega načrta za leto
2012«, ki ga bomo letos posredovali v potrditev v začetku junija 2012. Aktivnosti za dosego
zastavljenih ciljev pa potekajo
že ves ta čas.
Pri zastavljanju letnih ciljev
smo izhajali iz sedmih strateških ciljev, ki jih imamo zapisane v Strateškem razvojnem
programu SBC. Strateški cilji
so: zadovoljstvo uporabnikov,
strokovni razvoj, uravnoteženo poslovanje, celovita kakovost in procesna organiziranost, informatizacija, razvoj
kadrovskih potencialov ter
prostorski razvoj in opremljenost.
Bolnišnica se mora odzivati
na vplive iz okolja in se temu
ustrezno prilagajati, če želi
ohraniti svoj obstoječi položaj
ter zadovoljne paciente in s tem
tudi naša delovna mesta. Na
naše delovanje ima letos močan vpliv predvsem:
- finančna situacija našega
glavnega pogodbenega partnerja – ZZZS,
- dokazovanje ravni kakovosti
naših zdravstvenih storitev
in naše organizacije dela.
Področja letnih ciljev, ki smo si
jih letos zadali kot odgovor na
vplive okolja ob upoštevanju
možnih finančnih okvirov na24

šega delovanja, so naslednja:
- akreditacija (1. faza – predpresoja in priprava na akreditacijo) – pripravljen dodaten
nabor aktivnosti za doseganje
cilja,
- uravnoteženo poslovanje v
letu 2012 – pripravljen dodaten nabor ukrepov za doseganje cilja,
- doseganje pogodbenega obsega dela do ZZZS in največjega
možnega obsega dela po Dogovoru 2012,
- redni strokovni nadzori na
vseh oddelkih z dodanimi novimi vsebinami nadzora,
- zapis novih kliničnih poti,
- stalna prisotnost triažne medicinske sestre na Urgentnem
oddelku,
- uvedba reanimacijske ekipe v
rednem delovnem času,
- letna analiza uspešnosti posegov na karotidnih arterijah,
- prilagoditev organizacije v žilnem centru,
- izvajanje minimalno invazivnih posegov na hrbtenici,
- izboljšanje procesov dela z
učinkovito izrabo digitalne
slikovne diagnostike ob podpori sistema PACS,
- redna poročanje Ministrstvu
za zdravje o nevarnih opozorilnih dogodkih in sprejemanje ukrepov,
- obvladovanje
bolnišničnih
okužb,
- celovit pristop h kakovostni
in varni zdravstveni obravnavi pacientov v zdravstveni
negi,

- uporaba točkovnika MEWS
pri vseh operiranih pacientih,
- obnova temperaturnega in
negovalnega lista,
- optimiziranje izkoriščenosti
operacijskih dvoran,
- zagotavljanje
prisotnosti
zdravnika v ambulanti v času
ordinacijskega časa,
- enotna navodila za predoperativno pripravo pacienta v
SBC (namenjena primarnemu nivoju),
- zagotovitev podlag za spremljanje vseh obveznih kazalnikov iz Dogovora,
- pridobitev financiranja programa robotsko asistirane
radikalne prostatektomije s
strani ZZZS,
- pridobitev finančnega pokritja izvajanja programa
internistične onkologije (obveza iz dogovora z dne 1. 11.
2011),
- zagotavljanje kratkoročne in
dolgoročne plačilne sposobnosti v letu 2012,
- priprava vlog za razpise za
pridobivanje dodatnih sredstev (EU in ostali razpisi),
- pridobivanje
donacijskih
sredstev,
- večanje prihodkov iz samoplačniških zdravstvenih in
nezdravstvenih storitev,
- ohranjanje/večanje
deleža SBC v strukturi sredstev
ZZZS, namenjenih za bolnišnično zdravljenje,
- zvečati število objav v revijah
z IMPACT faktorjem,
- aktivno sodelovanje na mednarodnem projektu »DITAC«,
- zvečanje števila visokošolskih učiteljev,
- izboljšanje rezultatov ankete
o zadovoljstvu pacientov,
- analiza napotitev na IPP in
KPP, predstavitev rezultatov
primarnemu nivoju z namenom zniževanja nepotrebnih
napotitev,
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- izvajanje kliničnih vaj za obe
medicinski fakulteti v okviru
rednega študija,
- organizacija predavanj za
študente v okviru vaj,
- revidiranje nabora najpogostejših SPP in priprava pisnih
navodil,
- uvedba sistema za interno
certificiranje
izobraževanj
zaposlenih,
- uvedba metodologije za pripravo razporejanja zaposlenih po deloviščih,
- izvedba tečaja angleškega in
nemškega jezika za področje
urgence,
- izdaja predstavitvene brošure SBC v angleškem in slovenskem jeziku,
- oblikovanje modela za dajanje predlogov izboljšav (koristni predlogi zaposlenih po
oddelkih),
- izvedba izobraževanj in delavnic za izboljšavo organiza-

cijske klime in kulture,
- pisarniško poslovanje – priprava projekta,
- višanje deleža uvedbe standarda ISO 9001,
- posodobitev in nadgradnja
informacijsko komunikacijske opreme,
- višanje deleža elektronsko
podprtih procesov na strokovno medicinskem in poslovnem področju,
- standardizacija zdravstveno
administrativnih procesov,
- posodobitev poslovnega poročanja za različne ravni odločanja,
- učinkovita izraba obstoječih sredstev (računalniške in
medicinske opreme),
- izvedba PZI projektne dokumentacije za Nadomestno
novogradnjo in izvedba ločene dokumentacije za Urgentni center Celje,
- izvedba pripravljalnih del za

Mateja Agrež, dipl. ekon. (UN), spec. , QSM

nadomestno novogradnjo,
- izvedba energetske sanacije,
- notranje revidiranje in spremljanje napredovanja po delovnem načrtu Službe za notranjo revizijo za leto 2012,
- priprava izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
2012,
- uvedba sistematičnega pristopa za celovito obvladovanje poslovnih tveganj na
medicinskem in nemedicinskem področju – izdelava
registrov tveganj za poslovne
cilje, opredeljene v FN 2012
(tudi za tveganja integritete
po ZintPK),
- zagotavljanja integritete v
skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije
Pri vsakem cilju je določenih
več parametrov: kazalniki ciljne
vrednosti cilja, rok za izvedbo
in nosilec realizacije cilja.

Služba za kakovost

Pet minut za kakovost

Akreditacija in standard DIAS

S

denja kakovosti (zahteve),
istem vodenja kakovosti in
varnosti razvijamo s po- - ISO 15189:2007 – Medicinski
laboratoriji, posebne zahmočjo različnih standardov. To
teve za kakovost in uspososeveda ne pomeni, da sta kabljenost,
kovost in varnost posebni dejavnosti bolnišnice, ampak sta - NIAHO – National integrated
accreditation for healthcare
vpleteni v vsakdanje zdravstve(DNV)
no in poslovno delo.
- DIAS – Mednarodni akreditacijski standard DNV za bolMed bolj poznanimi standardi v
nišnice
zdravstvu v Sloveniji so:
- ISO 9001:2008 – Sistemi vo- - JCI standard (Joint Commissi-

on International).
Učinkovito izvajanje zahtev
standardov omogoča okvir za
odločanje, načrtovanje in nenehno izboljševanje aktivnosti
na področju zdravstvene oskrbe.
SB Celje v juniju (20. in 21. 6.)
kandidira za zunanjo presojo.
Akreditacijski hiši DNV smo
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št. služb).
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(požarna varnost, varnost pacientov v bolnišnici) in s področja
upravljanja (management oz.
generalist) po vnaprej določenem programu in področjih.

(čez eno leto).
Če želi bolnišnica začeti postopek za akreditacijo, mora neskladja obravnavati (odpraviti)
v 90 delovnih dneh.

Presojevalci si bodo ogledali
prostore, pregledali dokumentacijo, opravili intervjuje z zaposlenimi in preverjali skladnost izvajanja postopkov in
zapisov le-teh.

Ko bolnišnica odpravi neskladja
in pridobi akreditacijo po DIAS
Glede na prejete podatke bo
standardu, presojevalci vsako
akreditacijska ustanova bolleto ponovno opravijo presojo, s
nišnici dva tedna pred presojo
katero preverjajo izpolnjevanje
poslala program, po katerem bo
oz. odpravo neskladij, pripomb,
bolnišnica presojana.
Ugotovitve bodo klasificirane priporočil.
V roku treh let presojevalci preSkladnost in usposobljenost po na štirih ravneh:
gledajo vsa področja v bolnišnistandardu DIAS, ki je mednaro- - kategorija 1 (NC 1)
ci in le-ta je kot akreditirana
dni akreditacijski standard za - kategorija 2 (NC 2)
ustanova dolžna odpraviti nebolnišnice, norveške akredita- - pripombe
skladja v krajšem roku (30 decijske hiše (DNV), bodo prever- - možnosti za izboljšave.
lovnih dni).
janja na naslednjih področjih:
Po opravljeni predpresoji bo
- sistem vodenja kakovosti,
akreditacijska hiša poslala po- Od bolnišnice se pričakuje tudi,
- upravljanje s tveganji,
ročilo. Če bolnišnica kandidatka da v roku treh let pridobi certi- upravni organ, direktor,
prejme 10 NC 1 in/ali 20 NC 2 fikat po ISO standardu, oz. da v
- medicinsko osebje,
ima možnost, da začne pripravo tem času dokaže skladnost vo- negovalne storitve,
denja kakovosti ISO 9001.
načrta korektivnih ukrepov.
- upravljanje s kadri,
- upravljanje z zdravili,
V primeru odprave neskladij S pridobitvijo akreditacije SB
- operacijske dvorane,
NC 1 presojevalec ponovno obi- Celje pridobi uradno priznanje
- anestezijske storitve,
šče bolnišnico in preveri izved- in potrditev usposobljenosti or- porodništvo,
bo ukrepov, v primeru odprave ganov za ugotavljanje skladno- laboratorijske storitve,
- preskrba in upravljanje s krvjo, neskladij NC 2 pa je dovolj, da sti na točno določenih (strov določenem roku pošljemo do- kovnih) področjih, čemur so
- radiologija,
- storitve nuklearne medicine, kazila o opravljenih ukrepih, re- prilagojeni postopki in zahteve
zultati izvedenih ukrepov pa se za akreditacijo po standardu
- rehabilitacija,
preverijo pri naslednjem obisku DIAS.
- urgenca,
- ambulantne storitve,
- prehranske storitve,
- pacientove pravice,
- preprečevanje in obvladovanje
ŠALA
okužb,
KROŽIŠČE
- vodenje zdravstvene dokuV Sarajevu so zgradili prvo krožišče. Pred njim so
mentacije,
postavili znak z napisom:
- načrtovanje odpusta,
»Dovoljeno maksimalno 10 minut!«
- revizija izrabe zmogljivosti,
ŽELJE
- fizično okolje.
Zunanjo presojo bodo opravljali
presojevalci s področja medicine (klinik), fizičnega okolja
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Predsednik parlamenta je v bolnišnici. Poslanci mu
pošljejo telegram z naslednjo vsebino:
»S petinsedemdesetimi glasovi za in dvanajstimi
proti vam želimo čimprejšnje okrevanje!«
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Rajko Kandare, dr. med.
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin

Anici v slovo
Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse moje zbrane
od včeraj in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev…
Ne kličite me nazaj!
T. Kuntner

I

zguba ljudi, ki smo jih imeli radi, spoštovali, nas vedno preseneti, razžalosti, prisili v
razmišljanje o smislu življenja, o našem poslanstvu, o naši skrbi za človeka in o kakovosti medčloveških odnosov.
Ko razmišljam o njej, se mi pred očmi odvrti
njeno vsestransko polno življenje, obogateno
z neverjetno energijo in skrbnostjo.
Anica Ivankovič Sitar se je rodila 3. julija 1965
v Koprivnici na Hrvaškem. V Zagrebu je 25.
9. 1990 diplomirala na medicinski fakulteti.
Leta 1989 je spoznala svojega moža Đura in
se preselila v Slovenijo.
Njena življenjska pot jo je nato vodila v Kranj
in na Jesenice, kjer je pričela s svojim življenjskim delom kot zdravnica začetnica. Specializacijo je končala leta 2000. Polna znanja,
želja, energije, sposobnosti, iskrenosti, borbenosti ter poštenosti, je vedno želela pomagati
vsem ljudem na svetu, zato je leta 2002 odšla
na mirovno misijo v Sarajevo iskat nove izzive
in svojo humanost odnesla v revno deželo. Po
vrnitvi iz Sarajeva se je odločila, da se pridruži
našemu kolektivu. Ni nam bila samo dodatna
pomoč, bila je dobra, vestna, natančna, garaška sodelavka. Vsakemu bolniku se je posvetila enako predano, s srcem.

A žal je usoda hotela drugače. Kdo ve zakaj in
od kje je prišla in jo prehitela zahrbtna nadloga. Začela je borbo, vendar kljub temu, da je
od začetka vedela, da so njene možnosti za
ozdravitev minimalne, se ni predala. Kjerkoli
je bila, vedno se je vrnila v Celje, vedno nas je
obiskala na našem – na njenem oddelku. Upanje in moč je obdržala do konca.
Krutost življenja jo je vzela v svoje roke in jo
odpeljala od nas, vzela jo je možu, dvema sinovoma, sorodnikom, prijateljem in nam sodelavcem, vsem, ki smo jo imeli radi.
Anica, kjer koli si, vedi, da mislimo nate.
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Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
Splošno kadrovsko pravni sektor

–
Zdravi in zadovoljni v SBC –
krepitev zdravja pri delu

Čili za delo

E

den od osnovnih stebrov socialnega kapitala
posameznika, skupine in ne nazadnje podjetja
oz. organizacije, so med drugim veščine komuniciranja in reševanja nesporazumov. Gre za mehka,
človeška dejavnika, ki ju pogosto jemljemo za samoumevna in se ju zavemo šele, ko opazimo, da so
se odnosi v delovnem okolju poslabšali, ljudje pa
postajajo vse bolj pasivni in nezadovoljni.
Za lažje delo ter boljše komuniciranje in reševanje
nesporazumov smo marca v sklopu projekta Čili
za delo organizirali predavanje z naslovom REŠITVE NAMESTO IZGOVOROV – USMERJENOST
V ISKANJE REŠITEV. Predavanje je vodila Ksenija
Špiler Božič iz podjetja BB Svetovanje. Udeleženci
so na predavanju med drugim spoznali, kaj je odgovorno vedenje in komuniciranje, kako se kažejo
asertivnost, pasivnost in agresivnost v delovanju
posameznika ter kakšna je bistvena razlika med
izgovori in rešitvami. In navsezadnje, kako to prenesemo v prakso pri razgovorih s sodelavci, na sestankih, pri odločanju, itd.

Tokrat v sklopu projekta »ČILI ZA DELO – ZDRAVI
IN ZADOVOLJNI V SB CELJE – krepitev zdravja
pri delu« za lažje razumevanje komunikacijskih vedenj nekaj besed namenjamo tej tematiki.
Poznamo dve vrsti tipičnih komunikacijskih vedenj, ki predstavljata obe skrajnosti komuniciranja. To sta pasivno in na drugi strani agresivno
vedenje.
Pasivno vedenje pomeni, da pri komunikaciji ne
izrazimo svojega mnenja, svojih prepričanj in čustev. Drugi nas zaradi tega izkoriščajo in velikokrat
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se nam zgodi, da naredimo tisto, česar ne želimo,
medtem ko svoje potrebe in interese redko zadovoljimo. Poznamo pa tudi pasivno agresivnost, ko
sogovorniku svojih mnenj in občutkov ne povemo
javno, pač pa za njegovim hrbtom poskušamo storiti vse, da na agresiven način dosežemo svoj cilj.
Agresivno vedenje po drugi strani pomeni, da v
komunikaciji upoštevamo samo in izključno lastne
interese in želje, vedno se postavimo zase in za svoje pravice, ob tem nas ne zanima, kako se počutijo
drugi, tako da pravzaprav od drugih zahtevamo,
da ravnajo tako, kot mi želimo, jih napadamo, jim
grozimo in jih kaznujemo, če izrazijo nestrinjanje.
Naša komunikacija je groba, glasna, nespoštljiva,
nesramna, sarkastična, žaljiva, uporabljamo šale
na račun drugih, vendar na grob, nespoštljiv način,
velikokrat krivimo druge, ne poznamo besed »hvala« in »prosim«. Agresivna oseba nikoli ne prizna
svojih napak.
V praksi redko naletimo na eno ali drugo vedenje v
skrajni obliki, temveč je možnih več različnih kombinacij odzivov. Pasivnost in agresivnost le redko
pripeljeta do želenih rezultatov. Zato potrebujemo
tretji način odzivanja, ki nam pomaga pri komuniciranju in reševanju zapletenih situacij v vsakdanjem delovnem okolju. Možina (2004) in drugi
avtorji kot ustrezno komunikacijsko vedenje navajajo ASERTIVNOST. Možina pri tem piše, da je
bistvo asertivnosti v zavedanju pravic in dolžnosti
do sebe in drugih. Z asertivnostjo lahko v bistvu
opišemo način ravnanja z ljudmi, ki udejanjanje
lastnih ciljev vodi na odprt in pošten način.
Obstajajo različne tehnike, ki nam pomagajo razvijati sposobnost, da naravnost povemo svoje
mnenje, želje, občutke,
brez obžalovanja in brez
škode za druge ljudi. Samozaupanje, pozitivna
naravnanost in razumevanje drugih so po mnenju Možine (2004) tesno
povezani z asertivnostjo.
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Asertivno sporazumevanje je znak enakopravnosti
in ustvarjalnosti.
Uporaba asertivnega vedenja je koristna tako za
posameznika kot za organizacijo. Pomembno je
dejstvo, da z njeno uporabo z večjo verjetnostjo
dosežemo tisto, kar si želimo, ob čemer se dobro
počutimo, oblikujemo dobro mnenje o sebi in svojem vedenju. Pri tem pa se moramo zavedati, da
asertivno vedenje ne pomeni vedno dobiti, kar
želimo, ampak je pomembno, da se zavedamo možnosti kompromisa. Asertivno vedenje pa nima
koristi le za posameznika oz. zaposlenega, ampak
tudi za organizacijo, saj z asertivnim vedenjem zaposlenih dosežemo naslednje:
- zaposleni so bolj samozavestni in spretni,
- izboljšajo se medosebni odnosi,
- komunikacija je bolj neposredna,
- konflikti in problemi se rešijo v zgodnji fazi ter
- ugled podjetja oz. organizacije in uspeh sta na
višji ravni.
Zaradi vseh naštetih značilnosti se asertivno vedenje tudi močno razlikuje od obeh skrajnih polov,
od pasivnega in agresivnega. Bistvene razlike med
asertivnim vedenjem v primerjavi s pasivnostjo in
agresivnostjo so prikazane v spodnji tabeli.
Pasivno
Smo v podrejenem
položaju,
dovolimo, da nas
pri govorjenju
prekinjajo.

Asertivno
Jasno izrazimo
svoje potrebe,
želje in čustva.

Agresivno
Si podrejamo
druge, jih
prekinjamo
pri njihovem
govorjenju.

Sprejemamo
Iščemo
rešitve, ki so nam v rešitve, ki so
škodo.
sprejemljive za
obe strani.

Manipuliramo z
drugimi ljudmi,
da dosežemo
svoje cilje.

Zadržimo
Delimo
informacije, svoja informacije,
mnenja in občutke. svoja mnenja
in občutke s
sogovorniki.

Prikrijemo
informacije,
svoja mnenja in
občutke.

V težkih situacijah
nič ne rečemo in se
potem počutimo
kot poraženci ter
smo nezadovoljni
sami s sabo.

Ko dosežemo
dogovor
oziroma rešitev
problema,
se dobro
počutimo.

Vedno moramo
obveljati za
zmagovalca, pri
čemer nas ne
zanima, kako se
počutijo drugi.

Neučinkoviti
poslušalci.

Aktivni
poslušalci.

Neučinkoviti
poslušalci.

Smo neodločni.

Jasno povemo
svoja stališča in
odločitve.
Se odločno
soočamo s
sogovorniki.

Vsilimo svoje
odločitve.

Se pogosto
opravičujemo
in izogibamo
komuniciranju.

Nekateri že po svoji naravi in povsem intuitivno
ravnajo asertivno, za druge pa je asertivnost veščina, ki se je morajo še naučiti. V spodnji tabeli je
prikazana ključna vsebina nekaterih pomembnih
tehnik asertivnosti.
Tehnika
Aktivno
poslušanje

Namen
Pokazati sogovorniku, da nas njegova
čustva in mnenja zanimajo. Ugotoviti,
kakšni so sogovornikovi nameni.

Govorica
telesa

Podpreti verbalno komunikacijo. Pokazati
svoj namen pri komuniciranju. Pokazati
svoje občutke.
“Pokvarjena Ohraniti svoj pogled, ko te nekdo presliši
plošča”
ali ignorira.
Reči “ne”
Upreti se dejanjem, s katerimi se ne
strinjamo.
Izvedljiv
Pridobiti iz tvoje in moje skupno rešitev, ki
kompromis je sprejemljiva za oba.
Notranji
Predhodna analiza težke situacije in
dialog
priprava učinkovitih rešitev.
Zameglitev
Izpoved
občutkov
Nasprotje
trditev

Pomiriti agresijo. Ohraniti svojo celovitost.
Pokazati razumevanje, a ne nujno
strinjanje.
Povedati, kakšno ravnanje nas vznemirja,
kaj nas prizadene, kaj čutimo ob tem, in kaj
bi radi, da se zgodi namesto tega.
Razjasniti pravi problem. Opozoriti na
zmešnjavo.

Vir: povzeto po Možina (2004, 425)

Pot do učinkovite komunikacije vodi prek asertivnosti, ki nam pomaga udejanjiti svoje cilje, ob tem
da spoštujemo druge ter ravnamo odgovorno in
zrelo. Z asertivnostjo večkrat dosežemo tisto, kar
zares želimo.

Smo glasni,
nesramni,
sarkastični in
krivimo druge.

Vir: povzeto po Možina (2004, 425)

29

MI, VI, ONI

Splošna bolnišnica Celje

Ljubomir Milenković, višji upr. del., Matej Velenšek, mag. medn. in dipl. št.

Organizirana vadba

V

Splošni bolnišnici Celje že
od marca poteka organizirana vadba naših zaposlenih
delavcev s priznano kategorijo
invalidnosti.

Gospa Majda Zupanc pri vodenju
vadbe

Vadba je organizirana na oddelku za medicinsko rehabilitacijo in poteka pod strokovnim
vodstvom naših fizioterapevtk
(Majde Zupanc, Nataše Vodeb
in Alje Bošnak).
Vadbe potekajo ob torkih in četrtkih od 14. do 15. ure oziroma
od 15. do 16. ure.
Do sedaj je bilo organiziranih že
18 vadb, ki se jih je udeležilo v
povprečju 11 naših uslužbencev.
Na vadbah sodelujejo pretežno
pripadnice ženskega spola, do
sedaj se je namreč programa
udeležil le en moški.
Vse udeleženke so povedale, da
so z vadbo zelo zadovoljne, da
se veliko bolje počutijo in dosti
lažje opravljajo delo v službi in
tudi doma.
Zaradi zadovoljstva udeležencev z vadbo in njihovega boljšega počutja bomo program
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nadaljevali tudi
v poletnih mesecih.
Ker je v naši telovadnici prostora pri vadbi
za 20 udeležencev, pozivamo k
udeležbi še vse
ostale
uslužbence, ki imajo
podobne težave.

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, drugi 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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VABILO !
5. pohod na Celjsko kočo
Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Da še enkrat preverimo, ali res velja star latinski pregovor, ki pravi: »Zdrav duh v zdravem telesu«,
vas vabim, da skupaj s sodelavci preživite prijetno sobotno dopoldne in se nam v soboto, 30. junija
2012 pridružite na že tradicionalnem 5. pohodu na Celjsko kočo.
Start bo med 8.30 in 9.00 uro pri gasilskem domu v Zagradu. Na Celjski koči se boste lahko ob
vznožju smučišča okrepčali s toplim obrokom.
Sledilo bo druženje, za najbolj zagrete pa bomo pripravili nekaj družabnih iger.
Vabljeni so tudi družinski člani!
P.S. Ker za dobro organizacijo potrebujemo vsaj okvirno število pohodnikov, vas prosimo, da na vaših oddelkih zberete
prijave udeležencev in njihovo število sporočite do srede, 27. junija 2012, do 10. ure na e-naslov info@sb-celje.si ali
pokličete po telefonu na številko 30 30 v tajništvo direktorja in podatek sporočite ge. Aleksandri Kovačič.

S 4. Pohoda na Celjsko kočo
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Stanje zaposlenih na
dan 30. 4. 2012

Delovni jubileji
v aprilu in maju 2012

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v marcu in aprilu 2012)

10 LET

Stanje zaposlenih na dan 30. 4. 2012: 1784
delavcev.

1.
2.

Prihodi v marcu in aprilu 2012:
• 9 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov
po opravljenem sekundariatu (pripravnik)
• 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po
opravljenem sekundariatu - sobni zdravnik
• 3 zdravniki specializanti
• 1 zdravnik specialist
• 2 dipl. m. s.
• 1 dipl. babica
• 1 dipl. inž. rad. – pripravnik
• 1 dipl. inž. str.
• 2 zdravstveni administratorki
• 1 slaščičarka
Odhodi v marcu in aprilu 2012:
o 8 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov
po opravljenem sekundariatu (pripravnik)
o 1 specializant
o 1 dipl. fiziot.
o 1 zdravstvena administratorka
o 1 servirka

Zaključeni študiji
zaposlenih
• Katja Janžekovič, dipl. m. s., je 13. 4. 2012
zaključila podiplomski magistrski študij 2.
stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov »magistrica
zdravstvene nege«.
• Damjan Škorc, dipl. zn., je 23. 4. 2012 zaključil podiplomski magistrski študij 2. stopnje na
Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobil strokovni naslov »magister zdravstvene
nege«.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lilijana Blažinčič, Urgentni center
Danijela Ćulibrk, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo operativnih strok in
terapijo bolečin
Metka Doler, Oddelek za bolezni prebavil
Urška Drenski, Nevrološki oddelek
Barbara Lajlar, Ginekološko-porodniški
oddelek
Marija Ograjenšek, Odsek za intenzivno
terapijo operativnih strok (februar)
Andreja Šteiner, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
Darja Romih, Kuhinja
Janja Tuš, Otroški oddelek
Mojca Vukmanić, Služba za plan in analize

20 LET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sonja Dajčar, Dermatovenerološki oddelek
Drago Koštomaj, Radiološki oddelek
Irena Milotić, Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Roman Parežnik, Oddelek za intenzivno
interno medicino
Marjana Pohajač, Kuhinja
Branko Vengust, Tehnično vzdrževanje
Maruša Vodenik, Fakturna služba

30 LET
1.
2.
3.
4.
5.

Stana Ćulibrk, Oddelek za transport in
oskrbo bolnikov
Luca Dujić, Pralnica
Nada Jagodič, Lekarna
Ivana Mastnak, Ginekološko-porodniški
oddelek
Zdenko Zelič, Očesni oddelek

Vsem jubilantom čestitamo!
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po izdanih potnih nalogih) za obdobje marec – april 2012
KDO

KAJ

KDAJ

KRAJ

Mateja Železnik, dipl. m. s

Oftalmološka zdravstvena nega skozi čas – 30 let delovanja sekcije ms in zt v oftalmologiji

30.3.-31.3.2012

LJUBLJANA

Vesna Papuga, dr. med.

CEEA 1

12.3.-13.3.2012

KOPAONIK

Lidija Fošnarič,
mag. zdr. nege

Urgentna stanja v krg. -vloga in pomen zn

15.3.2012

LAŠKO

Prim. prof. dr. Gorazd LešniInfektološki simpozij 2012, Novosti v infektologiji
čar, dr. med. - svetnik

23.3.-24.3.2012

LJUBLJANA

Irena Milotič, dr. med.

Infektološki simpozij 2012, Novosti v infektologiji

23.3.-24.3.2012

LJUBLJANA

Klavdija Prah Oprešnik,
univ. dipl. org.

Jesen življenja – stoma, rana, inkontinenca

16.3.-17.3.2012

RIMSKE TOPLICE

Darja Močnik, dipl. m. s.

Novi standardi v interni fiksaciji

17.3.2012

LJUBLJANA

Mateja Germek, dipl. m. s.

Novi standardi v interni fiksaciji

17.3.2012

LJUBLJANA

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

ŠKT – op. zdr. zlomov proksimalnega in distalnega dela
humerusa pri starostniku

2.3.-3.3.2012

PORTOROŽ

Brigita Laljar, dipl. m. s.

Urgentna stanja v krg. -vloga in pomen zn

15.3.2012

LAŠKO

Aleksandra Vivod, dipl. m. s.

Urgentna stanja v krg. -vloga in pomen zn

15.3.2012

LAŠKO

Nina Boc, dr. med.

24th European Congress of radiology

1.3.-5.3.2012

DUNAJ

Mag. Vesna Prijatelj,
univ. dipl. org. inf.

31. konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

23.3.2012

PORTOROŽ

Suzana Labaš, univ. dipl. org. Izkušnje nas povezujejo

2.3.-3.3.2012

LAŠKO

Marjeta Marovt Tratnik,
univ. dipl. inž. živ. tehn.

Izkušnje nas povezujejo

2.3-3.3.2012

LAŠKO

Marta Jug, mag. zdr. nege

Izkušnje nas povezujejo

2.3.-3.3.2012

LAŠKO

Tatjana Dvošak, dipl. m. s.

Izkušnje nas povezujejo

2.3.-3.3.2012

LAŠKO

Saša Sedovšek, dipl. m. s.

Izkušnje nas povezujejo

2.3.-3.3.2012

LAŠKO

Romana Stropnik, dipl. m. s.

Izkušnje nas povezujejo

2.3.-3.3.2012

LAŠKO

Suzana Labaš, univ. dipl. org. 31. konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

23.3.2012

PORTOROŽ

Mag. Dejan Žohar,
univ. dipl. inž..el.

31. konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

23.3.2012

PORTOROŽ

Janja Pajk, dr. med.

5. hrvaški kongres hematologov in transfuziologov

15.3.-18.3.2012

ZAGREB

Mateja Gjerkeš Tratar,
mag. farm.

5. hrvaški kongres hematologov in transfuziologov

15.3.-18.3.2012

ZAGREB

Bojana Kotnik, dipl. m. s.

5. hrvaški kongres hematologov in transfuziologov

15.3.-18.3.2012

ZAGREB

Bernarda Hostnik,
mag. zdr. nege

Urgentna stanja v krg. -vloga in pomen zn

15.3.2012

LAŠKO

Prim. Miodrag Vlaovič,
dr. med.

ŠKT – op. zdr. zlomov proksimalnega in distalnega dela
humerusa pri starostniku

2.3.-3.3.2012

PORTOROŽ

Asist. mag. Drago Brilej, dr.
med.

ŠKT – op. zdr. zlomov proksimalnega in distalnega dela
humerusa pri starostniku

2.3.-3.3.2012

PORTOROŽ

Slaviša Mihaljevič, dr. med.

ŠKT – op. zdr. zlomov proksimalnega in distalnega dela
humerusa pri starostniku

2.3.-3.3.2012

PORTOROŽ

Asist. mag. Igor Ante
Jeremič, dr. med.

Merjenje intrakranialnega pritiska

14.3.2012

MURSKA
SOBOTA

Asist. mag. Drago Brilej,
dr. med.

ATLS tečaj

29.3.-31.3.2012

IG

Boris Drofenik, dipl. zn.

ATLS tečaj

29.3.-31.3.2012

IG

Mag. Klemen Jagodič,
dr. med.

Kako obravnavati bolnika – Schrotovi dnevi

16.3.-17.3.2012

LJUBLJANA

Mag. Maze Hilda,
univ. dipl. org.

5. Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera-quo vadis

13.3.2012

LJUBLJANA
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Mag. Maze Hilda,
univ. dipl. org.

Kakovost, inovativnost, prihodnost

21.3.-23.3.2012

PORTOROŽ

Albina Gabrovšek, vms

Višji standardi v sterilizaciji – višja varnost

12.4.-13.4.2012

PTUJ

Mag. Franci Tratar, mag.
farm., spec. klin. farm.

Uporaba programa mikrosoft excel v bolnišnični lekarni

4.4.2012

LJUBLJANA

Prim. asist. dr. Ivan Žuran,
dr. med.

Obravnava bolnikov z boleznijo arterij

13.4.-14.4.2012

ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Katja Knavs, dr. med.

Obravnava bolnikov z boleznijo arterij

13.4.-14.4.2012

ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Lidija Fošnarič,
mag. zdr. nege

Odgovornost med. sestre ob strokovni napaki

14.4.2012

MARIBOR

Dean Sinožič, dr. med.

Spondiloartitis v diferencialni diagnozi kronične bolečine
v hrbtenici

13.4.-14.4.2012

LAŠKO

Doc. dr. Matjaž Sajovic,
dr. med.

Športna rehabilitacija po rekonstrukciji sprednje križne
vezi

18.4.-20.4.2012

LAŠKO

Prim. doc. dr. Gorazd Voga,
dr. med.

9th Annual critical care symposium

26.4.-28.4.2012

MANCHESTER

Alja Jevšnik,dipl. fiziot.

Dihanje – naša življenjska energija

19.4.2012

MARIBOR

Ana Katarina Seher,
univ. dipl. biol.

3. izobraževalni dan Zora

20.04.2012

BRDO PRI
KRANJU

Prim. doc. dr. Alenka Repše
Fokter, dr. med.

3. izobraževalni dan Zora

20.4.2012

BRDO PRI
KRANJU

Nina Irgel, univ. dipl. biol.

3. izobraževalni dan Zora

20.4.2012

BRDO PRI
KRANJU

Branko Antolovič,
dipl. inž. lab. biomed.

3. izobraževalni dan Zora

20.4.2012

BRDO PRI
KRANJU

Lidija Salobir, univ. dipl. biol. 3. izobraževalni dan Zora

20.4.2012

BRDO PRI
KRANJU

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

Advisory board meeting BMJ

11.4.-12.4.2012

DUNAJ

Janja Pajk, dr. med.

13th Annual Symposium

11.4.-14.4.2012

COPENHAGEN

Domen Slaprnik, dr. med.

Obravnava bolnikov z boleznijo arterij

13.4.-14.4.2012

ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Tomo Šibli, dr. med.

Obravnava bolnikov z boleznijo arterij

13.4.-14.4.2012

ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Martina Gajšek Grbec, dr.
med.

S področja hematologije in koagulacije

13.4.-14.4.2012

PODČETRTEK

Katja Jazbec,
univ. dipl. mikr.

S področja hematologije in koagulacije

13.4.-14.4.2012

PODČETRTEK

Mateja Gjerkeš Tratar,
mag. farm.

S področja hematologije in koagulacije

13.4.-14.4.2012

PODČETRTEK

Mirjana Kunaj,
dipl. inž. lab. biom.

S področja hematologije in koagulacije

13.4.-14.4 2012

PODČETRTEK

Helena Pavlin, ms

S področja hematologije in koagulacije

13.4.-14.4.2012

PODČETRTEK

Damjan Škorc, mag. zdr.
nege

S področja hematologije in koagulacije

13.4.-14.4.2012

PODČETRTEK

Vojka Krobat, dipl. m. s.

S področja hematologije in koagulacije

13.4.-14.4.2012

PODČETRTEK

Katarina Stagoj, dipl. m. s.

S področja hematologije in koagulacije

13.4.-14.4.2012

PODČETRTEK

Špela Medved, dipl. m. s.

S področja hematologije in koagulacije

13.4.-14.4.2012

PODČETRTEK

Marija Major Šunjevarič,
dr. med.

4. kongres hematologov in transfuziologov

12.4.-14.4.2012

PODČETRTEK

Janja Pajk, dr. med.

14. mednarodni hemovigilančni seminar

24.4.-28.4.2012

MONTREAL

Prim. Miodrag Vlaovič,
dr. med.

Prikaz operativne tehnike hrbtenice

15.4.-18.4.2012

KAZAHSTAN

Splošna bolnišnica Celje

asist. Franc Vindišar, dr. med.
Strokovni direktor

Klinične poti
- balast ali
potreba?

V

vseh zdravstvenih ustanovah je eden najpomembnejših ciljev skrb za izboljšanje sistema kakovosti
in doseganje visoke varnosti zdravstvenih storitev. Pri
tem je treba poudariti, da gre za varnost vseh udeležencev v procesih zdravljenja – bolnikov ter zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev. Do tega cilja vodijo
premišljeno oblikovani procesi, ki temeljijo na sodobnih dokazih podprte medicine in se združujejo pod
skupnim imenom - klinične poti (KP).
Klinične poti predstavljajo metodologijo za skupno
odločanje in organizacijo zdravstvene obravnave za
določeno skupino bolnikov, v vnaprej določenem časovnem obdobju. Zaradi lokalnih značilnosti posameznih ustanov jih je treba z njimi uskladiti in jih ni
možno enostavno prenesti od drugod.
Klinične poti omogočajo spremljanje opravljenega
dela, kazalnikov kakovosti, pomagajo pri seznanjanju bolnikov s predvidenim postopkom zdravljenja
in nenazadnje pomembno prispevajo k načrtovanju
osebja, opreme, zdravstvenih materialov in s tem
spremljanju stroškov. Pri njihovem načrtovanju je
potrebno usklajeno delovanje različnih poklicnih
skupin, kajti le to vodi v brisanje meja med njimi in
vračanje k njihovemu bistvu – skupni skrbi za zaupanega bolnika.
Med zaposlenimi se še vedno pojavlja vprašanje, če
nam tako zapisani procesi zdravljenja lahko škodijo v
primerih zapletov pri zdravljenju ali celo smrti. Pravna praksa kaže ravno obratno. Če so postopki zdravljenja zapisani in v njihovem spremljanju ni odstopanj, so takšni zapisi praviloma odločilni pri pravni
opredelitvi odgovornosti posameznih zdravstvenih
delavcev.
V dnevni praksi se pogosto pojavlja problem količine
zdravstvene dokumentacije, ki se je v zadnjih letih resnično precej povečala. Z uvedbo kliničnih poti v delo
lahko dosežemo nasprotni učinek. Tudi v Sloveniji
imajo nekateri oddelki klinično pot že uveljavljeno
v praksi, kar pomeni, da je izdelana KP preprosto nadomestila obstoječo dokumentacijo (temperaturne
liste, negovalne liste, soglasja za posege, operacije,….
Za razliko od obstoječe dokumentacije, kjer praviloma posamezniki različnih strok vpisujejo določene
aktivnosti, je pri izdelani KP potrebno le označiti že
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vnaprej predvidene aktivnosti oziroma v primeru odstopanj razloge za to tudi opredeliti.
S kliničnimi potmi se tudi v SB Celje srečujemo že
vrsto let. Pri pregledu sedanjega stanja ugotavljam,
da imamo trenutno izdelanih 43 kliničnih poti, od
katerih jih je 10 objavljenih tudi na internetni strani bolnišnice. V realnosti žal izstopa dejstvo, da
izdelanih KP ne uporabljamo v taki meri, kot bi jih
lahko. Kljub temu, da na nekaterih oddelkih celo
izpolnjujejo izdelane obrazce, ti postanejo le del obstoječe medicinske dokumentacije in se nato selijo v
prenatrpane arhive. Na takšen način pa ni izpolnjen
bistveni del opravljenega dela – spremljanje in analiziranje našega dela. Da bi to naredili enostavnejše
in uporabnikom prijaznejše, želimo nove klinične
poti podpreti tudi z informacijsko tehnologijo. Maja
2012 smo zato končno pristopili k raziskovalnemu
projektu, ki naj bi to omogočil. V letošnjem letu tako
predvidevamo izdelavo štirih novih kliničnih poti, ki
naj bi postale sodobno izdelan model, ki bo predstavljal osnovo za nadaljnje delo na tem področju. Za
vsako KP bo imenovana zdravnica oz. zdravnik, ki
bo nosilec procesa. Skupaj bomo poiskali udeležence
posameznih poklicnih skupin (zdravnice, zdravniki,
medicinske sestre, fizioterapevtke, delovne terapevtke, rentgenološke inženirje, administratorke,…) in
združili moči pri izdelavi naslednjih KP:
- ambulantna oskrba bolnikov s kožnimi znamenji,
- zdravljenje bolnikov z zlomom zgornjega dela
stegnenice,
- zdravljenje otrok in adolescentov z akutnim vnetjem slepiča,
- perkutana endoskopska gastrostomija.
Cilj projekta je elektronsko zapisana klinična pot, ki
bo kompatibilna z obstoječim hišnim informacijskim
sistemom (BIRPIS). S tem bomo zagotovili vpisovanje
podatkov na enem mestu, zaradi vključenih kazalnikov kakovosti, ki smo jih v skladu z navodili ZZZS in
Zdravniške zbornice dolžni spremljati, ne bo potrebno
izpolnjevanje dodatne dokumentacije, različne poklicne skupine (ne samo zdravnice in zdravniki) bodo dobile material za raziskovalno delo. Pridobili pa bomo
tudi podatke o učinkovitosti izrabe prostorov, medicinske opreme in zaposlenih. Pri celotnem procesu bo
potrebno tudi sodelovanje Službe za kakovost, ki bo
morala skrbeti za enovito izdelane postopke.
Na koncu želim poudariti, da uvajanje kliničnih poti
ni dolžnost posameznikov, ampak mora to postati
široka aktivnost različnih poklicnih skupin. S širjenjem omenjene ideje moramo prodreti do posameznikov in jim pokazati prednosti izdelanih procesov
zdravljenja. Cilj mora biti izboljšati kakovost in varnost obravnave bolnikov ter kar se da zmanjšati število neželenih dogodkov zaradi človeškega faktorja.
Nenazadnje s tem pridobijo bolniki, ki so seznanjeni
s procesi zdravljenja in bodo tudi v prihodnje izbrali
zdravstvene ustanove, ki jim to nudijo.
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Splošna bolnišnica Celje

Jasna Eržen, mag. upr. ved

Splošno kadrovsko pravni sektor

Izobraževanje iz transfuzijske
medicine in preverjanje znanja

V

Splošni bolnišnici Celje poteka PROGRAM zijskega tečaja na Zavodu Republike Slovenije
IZOBRAŽEVANJA IZ TRANSFUZIJSKE za transfuzijsko medicino (ZTM), da se le-tega
MEDICINE IN PREVERJANJE ZNANJA.
udeležijo v Splošni bolnišnici Celje.
Izobraževanje iz transfuzijske medicine in preverjanje izvajanja se izvaja v skladu z Zakonom
o preskrbi s krvjo, Ur. l. RS, št. 104/2006, Pravilnikom o transfuzijskih preiskavah in postopkih
ob transfuziji (18. člen), Ur.l. RS št. 9/2007, Pravilnikom o hemovigilanci, Ur. l. RS št. 9/2007 in
Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, Ur. l. RS št. 64/2004 (6.
člen).

Predavanje se je začelo v mesecu maju in se bo
nadaljevalo v juniju in septembru 2012, tako da
se ga bodo lahko, na njihovo željo, udeležili tudi
zaposleni, ki so omenjen tečaj v preteklosti že
opravili.
Izobraževanje vodi predstojnica Transfuzijskega
centra Janja Pajk, dr. med., v sodelovanju s strokovnimi sodelavkami iz Transfuzijskega centra.

Prijave za izobraževanje zbiramo v Referatu za
Ker je tovrstno izobraževanje obvezno za vse izobraževanje na tel. 30 55 in 30 54 ali na elekzdravnike, diplomirane ter višje medicinske tronskem naslovu jasna.erzen@sb-celje.si
sestre, ki izvajajo postopke v zvezi s transfuzijo, vabimo vse tiste, ki niso opravili transfu- Vljudno vabljeni!

Pohvala
Spoštovani!
Dne 10. 5. 2012 po 20. uri sem zaradi poškodbe glave sina pripeljala na urgenco k zdravniku na številko 14. Ne najdem besed, s katerimi bi pohvalila vašega zdravnika in medicinske sestre ter rentgenologa, ki je opravil rentgen. V Šmarju moj sin ni pustil niti povoja
z glave sneti, pri vas pa popolnoma drugačna zgodba.
Isti zdravnik mu je prav tako zašil rano in otrok ni niti zajokal, nasprotno, ven je prišel
nasmejan in nato še na koncu iskren objem medicinske sestre in mojega otroka. Neprecenljivo.
Resnično hvala lepa za tako dobro oskrbo in profesionalen odnos ter predvsem odnos do
otroka, ki ob takšnem odnosu takoj izgubi strah pred bolnišnico.
Mamica L.G. in naš mali poškodovanec iz Rogaške Slatine
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Splošna bolnišnica Celje

Spoštuj drugačnost,					
			
bodi strpen, ljubezniv,
spoznaj, da tvoje je poslanstvo
biti dober človek,
sicer bo svet od hudobije in sovraštva zgnil.
Kako lahko si dober?
Ni težko, če delaš drugim tisto,
kar tebe bi osrečilo.
Največ, kar človek lahko da,
je to, kar dajemo od sebe,
ne od materialnega.
Pozornost, vljudnost in prijaznost
je tisto kar res naše je,
kar lahko drugim dajemo,
ker smo ljudje.
				
(Vera Štebe)

Spoštovane kolegice, kolegi!
Ob 12. maju, našem prazniku, vam iskreno
čestitamo in vam želimo veliko delovnih
uspehov in osebne sreče.
Področje zdravstvene nege

Sodelavke in sodelavci Oddelka za ortopedijo in športne poškodbe

Milena Kvas - letošnja dobitnica
srebrnega znaka

L

etošnja dobitnica srebrnega znaka DMSZBT Celje
je naša Milena Kvas. Najprej naj vam povemo, da
je rojena Celjanka in že od zaključka srednje šole v
letu 1977 zaposlena na ortopedskem oddelku Splošne bolnišnice Celje. Mlada, nasmejana in polna entuziazma je takratnemu predstojniku in tudi ostalim
dokazala, da je sposobna, zanesljiva in strokovna,
zato je dolga leta nadomeščala glavno sestro ortopedskega oddelka.

Milena Kvas

Zelo mlada si je ustvarila družino. Ima tri krasne
otroke ter dva prisrčna vnučka. Naša Milena ni imela
ne časa ne podpore za študij. Imela je le željo, ki pa se
ji ni uresničila, saj je vedno dajala prednost potrebam
drugih. Ostajala je tam ob strani, skromna, tiha in
mirna, a vendar srečna, da je le lahko dajala. Milena
zna prisluhniti, tako pacientom, kot sodelavcem. Za
vsakega najde toplo besedo. Našo Mileno odlikujejo
prav vse izjemne lastnosti, ki so ključnega pomena
za profesionalno in humano delo na področju zdravstvene nege. Je solidarna, potrpežljiva, zanesljiva,
dosledna in vedno pripravljena pomagati. Do bol-
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nikov in njihovih svojcev ima prijazen in spoštljiv
odnos. Svoje dolgoletne bogate izkušnje nesebično
prenaša na mlajše generacije. S svojo vztrajnostjo, toplino in veseljem do dela nam je vsem za zgled. V še
tako težkih situacijah, tako na delovnem mestu kot
doma, ne izgubi upanja in moči. Milena nikoli ne dela
razlik. V vsakem bolniku vidi svojca, nekoga, ki rabi
pomoč, zato naredi za njega kar največ lahko.
Kljub njeni »zajetni« delovni kilometrini Mileni ne
zmanjka volje in energije. Rada se udeleži raznih skupinskih izletov, bodisi oddelčnih ali sindikalnih, na

Splošna bolnišnica Celje

katerih tudi kaj zapoje. Najraje ima tisto Kreslinovo
Črno kitaro. S svojim Borčijem si rada ogleduje svet,
kadar vnučka nimata varstva, pa babica z veseljem
priskoči na pomoč. Taka je naša Milena.
Nima papirnatega doktorata, ima pa doktorat v srcu,
zato smo jo zaposleni Oddelka za ortopedijo in športne poškodbe predlagali za dobitnico srebrnega znaka. Zelo smo veseli, da je letošnja dobitnica srebrnega znaka prav naša Milena.
»Milena, ostani zdrava in tako pozitivna še naprej!«

Valentina Fric, dipl. m. s.

Očesni oddelek

Sekcija medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov v
oftalmologiji

V

Ljubljani je 30. in 31. 3. 2012 potekala Sekcija
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
oftalmologiji z naslovom:
OFTALMOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGA SKOZI
ČAS – 30 LET DELOVANJA SEKCIJE MEDICINSKIH
SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V OFTALMOLOGIJI.
Vemo, da se ob vsaki okrogli obletnici sprašujemo o
naših zastavljenih ciljih, realiziranih dosežkih in načrtih za bodoče. Vsak dogodek nam prinese določene
izkušnje – pozitivnih se veselimo, iz negativnih pa se
skušamo česa naučiti.
Dejstva, da medicinske sestre v času formalnega iz-

ŠALA
RADOVEDNEŽ
Gregor gleda, kako župnik s kladivom in
žeblji popravlja plot.
»Ali bi se rad česa naučil?« vpraša
župnik.
»Ne, le zanima me, kaj rečejo župniki,
ko se kresnejo po prstih.«
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obraževanja ne dobijo dovolj znanja in spretnosti
za samostojno delo na področju oftalmološke zdravstvene nege, so se že pred 30 leti zavedale posameznice, ki so imele vizijo, znanje in voljo, da so v
slovenskem prostoru združile medicinske sestre, ki
delujejo na področju oftalmološke zdravstvene nege.
Na strokovnem seminarju je predstavila razvoj Očesnega oddelka SB Celje naša sodelavka – Mateja Železnik, dipl. m. s. Naj se ji ob tej priložnosti zahvalim
za njen prispevek.
Medicinske sestre v oftalmološki zdravstveni negi se
zavedamo, da je v znanju moč in da znanje pripomore k naši suverenosti.

»Družba bi bila nekaj prekrasnega, če bi se ljudje iskreno
zanimali drug za drugega.«
Nicolas Chamfort
»Tudi po slabi žetvi je treba
sejati.«
Seneka

ZDRAVSTVENA NEGA

Splošna bolnišnica Celje

Mateja Železnik, dipl. m. s.
Očesni oddelek

Razvoj Očesnega
oddelka SB Celje

O

b praznovanju »okroglih«
obletnic se radi za hip
ustavimo in zazremo nazaj na
prehojeno pot, do samih začetkov. Prav je tako. Veseli smo, če
je pot posejana z uspehi in naravnana navzgor. Zaradi tega se
trudimo, da so naši bolniki zadovoljni, kajti delo opravljamo z
veseljem in predanostjo do bolnikov. Zadovoljen bolnik nam
daje zadovoljstvo in nam pomaga vztrajati na začrtani poti našega humanega poslanstva.

Zgodovinski razvoj

Začetki delovanja očesnega oddelka v celjski bolnišnici segajo
v obdobje med obema svetovnima vojnama, ko je bil leta 1936
ustanovljen kombiniran očesni
in oddelek za bolezni ušes, nosu
in grla. Leta 1959 je bil v novem delu zgradbe ustanovljen
samostojni očesni oddelek, ki
ga je vodil primarij Stane Jurko
do leta 1986, ko se je upokojil.
(Zbornik, 1986, str. 175).
Glavna medicinska sestra je bila
Jelka Štolfa vse do leta 1990. Po
selitvi leta 1961 je oddelek dobil
sodobno opremljen bolnišnični
del in operacijsko dvorano. Specialistične ambulante so najprej
delovale v sklopu zdravstvenega
doma, kasneje pa so bile preseljene v dislocirano stavbo, kjer
so še danes, kar je prikazano na
sliki št. 1 (Zelič in Mavrič, 2004,

str. 4–5).
Leto po ustanovitvi je prišel še
drugi zdravnik – Janez Vrhovec,
dr. med., ki je bil predstojnik
oddelka v letih 1986–1995. Sredi šestdesetih let je imel oddelek že 35 bolniških postelj in 14
zaposlenih, število sprejemov
se je povečalo 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 poškodbami oči. Medtem ko se je število

sprejetih bolnikov ustalilo, je
naraščalo število ambulantnih
pregledov, ki je bilo sredi devetdesetih že okoli 30.000. Leta
1980 je bil ustanovljen kabinet
za ortoptiko in pleoptiko, leta
1988 smo uvedli zdravljenje z
argon laserjem in pri bolnikih s
sivo mreno začeli vstavljati intraokularne leče. Od leta 1993
se pri nas izvaja fluoresceinska
angiografija. Vse to je narekovalo zaposlovanje novih kadrov. V
letu 1986 je bil ustanovljen tudi
kabinet za leče. V letih 1995 in
1996 je oddelek vodila Marija Hrušovar, dr. med., nato pa
Zdenko Zelič, dr. med. do leta
2009. Glavna medicinska sestra od leta 1990 do 2008 je bila
Ruža Mavrič (Cvelfar 2007, str.
200–202).

Očesni oddelek danes

Oddelek svojo dejavnost še vedno opravlja na dveh lokacijah.
Zgradbe so sicer stare, vendar

Očesna ambulanta (stava stare uprave)
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dokaj lepo urejene in vzdrževane. V preteklem letu so bila
zamenjana vsa okna, dobili smo
tudi nekaj klimatskih naprav ter
zagotovili višji bivalni in delovni
standard. Bolniški oddelek ima
le še 22 postelj, ker so sodobne metode zdravljenja vplivale
na čas trajanja hospitalizacije
vse do enodnevne obravnave.
Število zdravljenih bolnikov se
povečuje, krajša pa se ležalna
doba. Na očesni oddelek gravitira 230.000 prebivalcev Slovenije. Letno je opravljenih med
23.000 in 24.000 ambulantnih
pregledov. Na oddelku se zdravijo vse starostne skupine prebivalstva.
Specialistična ambulantna dejavnost in funkcionalna diagnostika se opravljata kot:
 splošne očesne ambulante,
 ambulanta za predšolske
otroke,
 ambulanta za glavkom,
 ambulanta za lasersko terapijo;
 kabineti za funkcionalno diagnostiko:
 fluoresceinska angiografija
in OCT,
 ultrazvočna diagnostika,
 kontaktne leče,
 vidno polje in Hessov test,
 kabinet za ortoptiko in pleoptiko.
Z letnim planom je za posamezno ambulanto določen ordinacijski čas, ki je odvisen od
števila zdravnikov in finančnih
sredstev ZZZS (http://www.sbcelje.si/index.php?id=23).

Delo v očesni operacijski dvorani

Očesni oddelek zagotavlja neprekinjeno zdravljenje in nujno
medicinsko pomoč s pripravljenostjo zdravnika na domu, enako pa opravljajo pripravljenost
tudi instrumentarke (med prazniki in ob koncu tedna).

Zavedamo pa se, da je zadovoljen bolnik tudi naše največje
zadovoljstvo, zato nenehno
iščemo rešitve za bolje opravljeno delo.
»Vetra ne moremo spremeniti,

Vloga zdravstvene nege lahko pa nastavimo jadra.
Nastavimo jadra tako,
da ulovimo
Zaključek
Vključevanje sodobnih načel srečo, zdravje
zdravstvene nege in pridobiva- in zadovoljstvo.«
nje novih znanj je postalo vsak- Misel iz knjige mnenj ...
danja potreba, kajti brez tega
smo nemočni in onesposobljeni
za kakovostno opravljanje dela. Zahvala

Menim, da imamo zelo veliko
V letošnjem letu smo enkrat
profesionalnega znanja, ki ga
tedensko pričeli opravljati amžal večkrat ne moremo uporabibulantno delo v popoldanskem
ti zaradi preobremenjenosti MS
času.
in majhnega števila osebja, ki v
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zadnjih letih celo upada.

Zahvaljujem se Zdenku Zeliču,
Ruži Mavrič in Valentini Fric
za pomoč in vzpodbudo pri pisanju članka Razvoj Očesnega
oddelka SB Celje.

Splošna bolnišnica Celje

Branka Šket

ZDRAVSTVENA NEGA
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

12. maj, mednarodni dan
medicinskih sester in  
zdravstvenih tehnikov ter
5. maj, mednarodni dan babic  

S

premembe v poslovnem okolju postajajo vse
bolj kompleksne in intenzivne. Dinamika
sprememb zahteva od podjetij, da v ospredje
postavijo vprašanje lastne učinkovitosti. Temeljna značilnost sodobnih organizacijskih in menedžerskih pristopov je njihova participativna
usmeritev. Osnovo participativnega načina organiziranja predstavlja timski način dela.
V strokovni literaturi zasledimo različna pojmovanja timskega dela. Razlikovati moramo
med timom in skupino. Timsko delo se od dela
v skupini razlikuje v tem, da poteka delo v timu
na višji kakovostni ravni kot v skupini. Delo v
timu je smiselno, kadar delovna naloga presega
meje ene same stroke. V normativih so zapisali
tim: zdravnik, višja ali diplomirana medicinska
sestra/tehnik, srednja medicinska sestra/tehnik, babica in administratorka. Organizirali so le
delovno skupino po načelu subordinacije, po avtokratskem principu, po navpičnici. Dejansko pa
strokovni tim lahko deluje le v vodoravnih odnosih, po načelih osebne svobode in odgovornosti.
Za pravi tim je značilno vzpostavljanje horizontalnih odnosov, ki temeljijo na jasni osebni in
strokovni identiteti vsakega člana, a hkrati tudi
na zmožnosti razumevanja drugačnosti vseh
ostalih. Delo v timu združuje težko združljivi
sestavini: zahtevo, da prevladujejo povezovalne
sile in nujnost, da se ohrani ter uporablja specifična različnost članov. Strokovni tim je torej
hkrati skupina različnih strokovnjakov in skupina ljudi.
Zdravstvena nega (v nadaljevanju ZN), je znanstvena disciplina, ker zadovoljuje kriterije, ki določeno področje opredeljujejo kot znanost: ima

svojo metaparadigmo. Sestavljajo jo štirje koncepti: človek, okolje, zdravje in ZN. Ima svoje
jedro znanja, ki je za ZN specifično, številne teorije in teoretične pristope, ki jih lahko znanstveno raziskuje, svoje področje delovanja (prakso)
in svoje področje izobraževanja do akademskih
nazivov. Ena od posledic velikega napredka na
področju znanosti in razvoja zdravstvenih strok
je tudi višje vrednotenje in priznavanje potrebe
po medpoklicnem sodelovanju, ki zadeva vse
poklice v zdravstvu. Medicina je danes, bolj kot
kdajkoli prej, bolj skupinska kot individualna dejavnost.
Takšna sprememba pogledov postavlja pred posamezne poklice zahtevo po dejanskem priznanju in prepoznanju veščin in pristojnosti drug
drugega. Zakaj se v praksi pokaže, da določena
poklicna skupina ni sposobna popolno ovrednotiti dela druge skupine, je razlog verjetno v tem,
da je seznanjenost z delom in vlogo druge skupine pomanjkljiva ali pa se njena vloga napačno
razumeva.
Zadovoljevanje poklicnih delovnih zahtev kliče
po analizah, dialogih in rešitvah na nacionalni
ravni v poklicu, med poklici in javnostjo. Po eni
strani moramo prepoznati tradicionalne odlike
poklicne prakse, ki jih je treba ohraniti, na drugi
strani pa moramo prepoznati vse tiste potrebe,
ki so nujne za vzpostavitev pozitivnega ustvarjalnega partnerstva med profesionalci in družbo, da bi zagotovili učinkovito ZN, zadovoljstvo
pacientov in profesionalcev v zdravstvu.
Čestitke vsem kolegicam in kolegom ob našem
prazniku.
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Nataša Horjak Deželak, univ. dipl. prav.
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Splošno kadrovsko pravni sektor

Pravice in dolžnosti uporabnikov
računalniškega sistema Splošne
bolnišnice Celje

V

Splošni bolnišnici Celje smo
v preteklem mesecu prejeli dopis organizacije Business
Software Alliance (BSA), ki se
ukvarja z zaščito avtorskih pravic ključnih proizvajalcev programske opreme, v katerem nas
pozivajo k preverjanju dolžnega
ravnanja na področju uporabe
licenčne programske opreme in
sprejema ustreznih ukrepov za
ureditev morebitnih odstopanj
od licečnih pravil programske
opreme.

smotrni oz. nezakoniti uporabi
računalniške opreme zavoda z
nameščanjem neavtoriziranih
programov je v pravilniku določena prepoved nameščanja
zasebne ali druge programske
opreme, za katero bolnišnica ni
zakonito pridobila pravice uporabe. Kakršnokoli programsko
opremo na službenih računalnikih pa lahko nameščajo zgolj
delavci službe informatike ob
upoštevanju licenčnih pogodb
proizvajalcev.
V praksi se izvedba navedenih
določil zagotavlja tako z nastavitvijo konfiguracije računalniškega sistema, ki uporabnikom
zaradi pomanjkanja pravic na
operacijskem sistemu onemogoča nameščanje programske
opreme, kot tudi s posebnim
nadzornim sistemom, v katerem lahko v vsakem trenutku
nadzorujemo vso programsko
opremo, ki je nameščena na računalniški opremi bolnišnice.
Če bi ob izvajanju nadzora ugotovili uporabo nezakonite programske opreme, je delavec, ki
mu je kršitev dokazana, tako
disciplinsko kot odškodninsko
odgovoren zavodu.

Ob tem v bolnišnici ugotavljamo, da že vrsto let skrbno ravnamo na področju avtorskih
pravic programske opreme, pri
čemer smo že v letu 2003 sprejeli interni notranji akt – Pravilnik za varno uporabo računalniškega sistema, ki določa pravice
in dolžnosti uporabnikov računalniškega sistema bolnišnice.
Dolžnost spoštovanja in izvajanja varnostne politike v skladu
z določili navedenega pravilnika in navodili službe informatike Splošne bolnišnice Celje,
ki bdi nad izvedbo predvidenih
ukrepov v skladu z določili pravilnika, velja za vse zaposlene v
bolnišnici in druge upravičene
uporabnike računalniškega sis- Zaradi osveščanja zaposlenih
tema.
na področju varne rabe računalniškega sistema bolnišnice,
Zaradi preprečitve protiprav- ki nima neposrednega vpliva
nega ravnanja delavcev pri ne- na področje avtorskih pravic,
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pa opozarjamo tudi na druge
določbe pravilnika, pri katerih
opažamo nedosledno spoštovanje.
Uporabniki so tako dolžni:
- varovati zaupnost gesla, ki ga
prejmejo za dostop do računalniškega informacijskega
sistema in prepovedi razkritja tega drugim osebam,
- varno hraniti nosilce podatkov, kadar zaradi fizične odsotnosti nad njimi nimajo
neposrednega nadzora (politika čiste mize),
- onemogočiti uporabo informacijsko telekomunikacijske opreme in vpogleda na
zaslon računalniške opreme
nepooblaščenim osebam (politika praznega zaslona),
- pred zapustitvijo delovišča
se odjaviti iz vseh občutljivih
območij oz. programov, ki
vsebujejo zaupne podatke.
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Damjana Karner Sevčnikar, mag. manag.

Splošno kadrovsko pravni sektor

Izraba študijskega dopusta za
pripravo na specialistični izpit

S

pecializant, ki opravi predpisani program
specializacije, lahko pristopi k specialističnemu izpitu. Pred pristopom ima pravico do odsotnosti z dela za pripravo na specialistični izpit,
ki je predviden v programu specializacije, in na
podlagi katerega tudi ostane v času odsotnosti
zaradi priprave na specialistični izpit zaposlen v
zdravstvenem zavodu. Specializanti, ki specializirajo po vsebini, ki nima časovno opredeljenega
45-dnevnega dopusta kot pripravo na specialistični izpit, morajo pripadajoči dopust za pripravo na izpit izrabiti pred zaključkom kroženja, v
sklopu daljšega področja kroženja, po dogovoru
z glavnim mentorjem in po potrebi z nacionalnim koordinatorjem specializacije. V tem primeru je treba program specializacije predhodno
primerno prilagoditi.
Če to ni možno, lahko glavni mentor specializanta Zdravniški zbornici Slovenije predlaga podaljšanje specializacije.

Če specializant opravlja specializacijo za potrebe
zavoda, se odsotnost z dela zaradi priprave na
specialistični izpit v višini 45 dni opredeli v pogodbi o izobraževanju.
Specializant na Zdravniško zbornico Slovenije
naslovi vlogo za opravljanje specialističnega izpita. Vlogi mora priložiti ustrezno dokumentacijo in potrdilo o plačilu specialističnega izpita.
Zaradi tega se mora pred oddajo vloge oglasiti v
Splošno kadrovskem sektorju Splošne bolnišnice Celje.
Študijski dopust za pripravo na specialistični
izpit se lahko izrabi samo enkrat, je izključno
namenski in ni namenjen za opravljanje drugih
študijskih obveznosti. Po opravljenem specialističnem izpitu se morebitni neporabljeni dnevi
namenskega študijskega dopusta ne morejo več
izrabiti.

Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.

Splošno kadrovsko pravni sektor

Pravni kotiček

P

red nami so poletni meseci, ko bo večina zaposlenih izrabila letne dopuste. Ker se je ob
prejemu sklepov o določitvi letnega dopusta za
leto 2012 pojavilo večje število vprašanj, v nadaljevanju na kratko povzemamo najpomembnejše.

cesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca
ter upoštevajoč njegove družinske obveznosti.
Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer
mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni
prej. Starši šoloobveznih otrok imajo v skladu
z 2. odstavkom 165. člena ZDR pravico izrabiti
Kdaj lahko delavec izrabi
najmanj teden dni letnega dopusta v času šolletni dopust?
skih počitnic. Delodajalec mu teh dveh pravic ne
V skladu z določbo 165. člena ZDR se letni do- more odreči, če to resneje ne ogroža delovnega
pust izrablja upoštevajoč potrebe delovnega pro- procesa.
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Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, vendar mora en del trajati najmanj dva tedna (162.
člen ZDR). Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan
do konca tekočega koledarskega leta izrabiti
najmanj dva tedna, preostanek pa v dogovoru
z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.
Delovni proces mora delodajalec organizirati
tako, da je zagotovljena izraba letnega dopusta
vseh delavcev do konca tekočega koledarskega
leta. Ker je letni dopust pravica delavca, kar delodajalec ve vnaprej, mora temu ustrezno prilagoditi tudi svoj letni plan dela delavcev. Pri tem
je treba opozoriti na dolžnost delodajalca, da še
pred začetkom koledarskega oz. poslovnega leta
določi letni razpored delovnega časa in o tem
obvesti delavce in sindikate (pri delodajalcu). V
tem letnem razporedu delovnega časa delodajalec tudi določi predvidene termine, v okviru
katerih lahko delavci izrabijo svoj letni dopust. Letni dopust se namreč izrablja ne samo
upoštevaje možnosti za počitek in rekreacijo
ter družinske obveznosti delavca, ampak tudi
upoštevaje potrebe delovnega procesa. Delovni
proces pa mora delodajalec vsekakor organizirati
tako, da je zagotovljena izraba letnega dopusta
vseh delavcev do konca tekočega koledarskega
leta.

Splošna bolnišnica Celje

žnostmi in potrebami njegove družine. Nikakor
pa ni sprejemljivo, da se delavcem vsiljuje izrabo
letnega dopusta enostransko, saj ZDR jasno določa, da mora delodajalec upoštevati enakovredno potrebe delovnega procesa, kot tudi možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter njegove
družinske obveznosti. Ko gre očitno samo za
upoštevanje interesa delodajalca, je to izrazito
v nasprotju z veljavno zakonodajo. Če delodajalec kadarkoli odredi v kakršnikoli obliki, bodisi
ustno bodisi pisno, ali zahteva od delavca izrabo dopusta (ali mu ga celo »piše«) mimo vnaprej
dogovorjenega časa, lahko govorimo o zlorabi te
pravice. Enostransko odrejanje izrabe letnega
dopusta pomeni kršitev 165. člena ZDR, ki pa je
kot prekršek sankcionirano.

Koriščenje prostih ur?

Presežek ur, ki nastanejo zaradi prerazporeditve delovnega časa, je potrebno izrabiti, in sicer
v skladu s 147. členom ZDR v roku 6 mesecev.
Proste ure nastanejo iz prerazporejanja delovnega časa, zato ima delodajalec pravico odrediti izrabo presežnih ur. Ne gre za pravico delavca kot
pri letnem dopustu, temveč njegovo dolžnost,
da upošteva navodila delodajalca. Zaradi organizacije dela pa je priporočljivo, da je delavec o izrabi presežnih ur seznanjen najmanj en dan prej.

Ali se lahko letni dopust
izrablja po urah?

V skladu z ureditvijo konvencije MOD št. 132 o
plačanem letnem dopustu ter določbo 160. člena ZDR se letni dopust določa in izrablja le v delovnih dnevih in ne po urah. Pri izrabi letnega
dopusta je potrebno upoštevati le »cele« delovne
dni, pri čemer pa ni pomembno, koliko ur znaša
delavčeva delovna obveznost na dan izrabe letnega dopusta. Kot dan letnega dopusta se šteje
vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega
časa pri delodajalcu za posameznega delavca določen kot delovni dan (160. člen ZDR).

Ali lahko delodajalec odredi izrabo
letnega dopusta?

Letni dopust je temeljna socialna pravica, ki odraža pravico posameznika do poštenih in ugodnih delovnih razmer. Osnovni namen letnega
dopust je, da delavec ne opravlja delovnih obveznosti in ta čas nameni počitku, rekreaciji in
ga izrabi v skladu z njegovimi potrebami, zmo44

»Razumen človek se prilagaja
svetu, nerazumen uporno prilagaja svet sebi. Zato je ves napredek odvisen od nerazumnega
človeka.« George Bernard
Shaw
»Idealist je človek, ki opazi,
da je vonj vrtnice boljši kot vonj
zelja in sklepa, da bo zato iz nje
okusnejša juha.« Henry Louis
Mencken

DROBTINICE

Splošna bolnišnica Celje

Matej Velenšek

SZSVS SB Celje

IZLET  »Dunaj - Bratislava,
z ladjo po Donavi«

Č

lani Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije – Sindikata zavoda SBC smo
se 19. maja napotili na dvodnevni izlet na Dunaj
ter v prestolnico Slovaške Bratislavo.
Na pot smo krenili zgodaj zjutraj izpred dvorane
Zlatorog. Bilo nas je 65, zato smo odpotovali z
dvema avtobusoma.
Prvi postanek smo imeli na Šentilju, kjer smo se
okrepčali z jutranjo kavico. Nato smo nadaljevali
pot z vmesnimi postanki za okrepčila proti Avstrijskemu glavnemu mestu Dunaju, kamor smo
prispeli v dopoldanskih urah.

z bogato zakladnico ter po Grabnu do kužnega
znamenja. Nato smo nadaljevali pot do Štefanove cerkve ter si ogledali še opero in se sprehodili
po razkošni Koroški cesti.
Ogledali smo si tudi mojstrovine arhitekta Hundertwasserja, znanega po svojem nenavadnem
slogu.

Popoldne smo odšli do pristanišča na Donavi,
kjer smo se vkrcali na ladjo in izpluli iz pristana
proti slovaški prestolnici Bratislavi. Po Donavi
smo križarili dobro uro in prispeli v Bratislavo
okrog 18.00 ure. Tam smo se najprej namestili v
Po krajšem informativnem ogledu znamenitih hotelu, nato pa se odpeljali proti najstarejši slopalač na ringu (parlament, rotovž, votivna cer- vaški pivnici, kjer smo preživeli večer. Tu so nam
kev, borza, …) smo se sprehodili skozi Hofburg gostitelji postregli s slovaško večerjo. V poznih

Na Dunaju
45

DROBTINICE
urah smo se vrnili v hotel City Bratislava, kjer smo prenočili.
Naslednji dan smo po zajtrku najprej
opravili informativni ogled Bratislave in se nato odpeljali na Bratislavski
grad. Prvič je omenjen kot slovanska
utrdba že leta 907. Večino današnjega gradu je zgradil cesar Sigismund v
15. stoletju, današnji izgled pa ima iz
sredine 17. stoletja. V gradu sta dve
razstavni zbirki Slovaškega narodnega muzeja: zgodovinska in glasbena.
Nato smo se sprehodili skozi staro
mestno jedro in si ogledali še staro
tržnico, zunanjost univerze, narodne galerije in narodnega muzeja,
Reduto, Hviezdoslavovo namestie,
rotovž, primacialno palačo, Michlasko brano in katedralo sv. Martina, Na ladji
kjer so ustoličevali ogrske V Bratislavi
kralje. Z avtobusom smo se
nato popeljali skozi jekleni
most z okrog 90 m visokim
stolpom, na vrhu katerega
sta kavarna in restavracija.
Na izletu sta nas spremljali vodički Alenka in Katja,
ki sta svoje delo opravili
res na profesionalni ravni, tako da smo bili nad
njunim vodenjem vsi zelo
navdušeni in smo izvedeli
veliko novega.
V popoldanskih urah smo
se odpravili mimo Dunaja
in Gradca domov proti Sloveniji, kamor smo prišli v
večernih urah.
Vsi naši člani, ki so se udeležili izleta, so bili z organizacijo in programom izredno zadovoljni, saj smo
preživeli čudovit vikend, ki
se je kar prehitro končal.
Pomembno pa je bilo tudi
druženje članov našega
sindikata, ki v teh težkih
dneh tudi nekaj pomeni. S
podobnimi izleti bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
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Vir: Internet

Navadna smreka (Picea abies)

N

avadna smreka je vitko, do 50 metrov visoko
enodomno drevo z rdečkasto rjavim, luskasto
razpokanim lubjem in veliko stožčasto krošnjo. Veje
so poraščene s temno zelenimi koničastimi iglicami, ki so spiralasto razmeščene po dolgih poganjkih.
Cvetovi so enospolni in so v socvetjih, moške tvorijo
spiralasto povezani številni prašniki, ženske pa krovne in plodne luske, ki so združene v valjaste olesenele
storže. Cveti od maja do junija. Navadna smreka raste po iglastih in mešanih gozdovih od nižine pa vse
do zgornje gozdne meje.

2. Prav tako v steklen
kozarec
naložimo plasti
vršičkov in sladkorja, kot zadnjo
pa dodamo plast
materine dušice.
Po enakem postopku kot zgoraj nato pridemo
do sirupa.
3. Nekaj kilogramom mladih vršičkov prilijemo
toliko vode, da so
prekriti z njo. Kuhamo na zmernem ognju in ves
čas mešamo, dokler ne nastane gosta kaša. Na 1
kg vršičkov dodamo ¼ kg čebule in ½ kg medu.
Kuhamo tako dolgo, da nastane sirupu podobna
zmes. Hranimo na suhem, hladnem in temnem
mestu. Če se sirup strdi, kozarec postavimo v toplo vodo, dokler ponovno ne postane tekoč.

Smrekove iglice in vršičke so včasih uporabljali za inhalacije pri vnetjih dihal. Z zavretkom iglic so si lajšali revmatične bolečine, oglje iz smrekovega lesa pa
so uporabljali pri driski. Tudi danes se različne vrste
smol iglavcev in eteričnih olj uporabljajo kot sestavine raznih inhalacijskih pripravkov, obližev in mazil.
V lekarnah tistih, ki prisegajo na domače zdravilstvo,
pa zagotovo ne manjka sirup iz smrekovih vršičkov,
ki je odlično zdravilo.
Za pripravo sirupa iz smrekovih vršičkov obstaja veliko receptov, vsem pa je skupno, da je smrekove vršičke zanje treba nabrati mlade, zgodaj spomladi, ko
smreka vzbrsti. Takšni smrekovi poganjki ali brstiči
imajo vonj po smoli in balzamu ter so grenkega in
ostrega okusa.

Sirup iz smrekovih vršičkov lahko uporabljamo pri
prehladih, kašlju in gripoznih stanjih, zaradi velike
vsebnosti C-vitamina pa tudi pri spomladanski utrujenosti, krvavenju dlesni in revmatičnih težavah.
Poleti nabiramo dorasle iglice, predvsem pa smolo, ki
jih dodajamo kopelim. Poleg tega, da kopel prijetno
osvežijo, iglice in smola pospešujejo pretok krvi po
telesu in celo pomagajo celiti rane.

Recepti:
1. V steklen kozarec naložimo plasti vršičkov in
sladkorja. Kozarec dobro zapremo in jih pustimo,
da tri tedne stojijo na soncu. Sirup nato precedimo in shranimo v temnem in hladnem prostoru.
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Vir: Internet

Kulinarični kotiček
Porova juha s
krompirjem
Sestavine:
2 pora, 500 g krompirja, 1 žlica polnovredne moke,
2 žlici olja, 2 žlici smetane, 1 žlica sesekljanih suhih
jurčkov, 5 dl zelenjavne osnove, sol, majaron
Priprava:
Por očistimo ter beli in rumeni del narežemo na
kolesca. Na segretem olju ga nekaj časa pražimo,
nato mu dodamo ščepec sladkorja, pokrijemo in
kratek čas dušimo. Dušen por potresemo z moko,
zalijemo z vročo zelenjavno osnovo in mu dodamo na kockice narezan krompir, sesekljane gobe
in majaron. Na majhnem plamenu juho kuhamo
15 do 20 minut. Kuhano izboljšamo s smetano.

Telečja zarebrnica z
beluši in roquefortom v
mošnjičku
Sestavine:
4 telečje zarebrnice, 300–400 g zelenih belušev, 100
g société roqueforta, olivno olje, sol, beli poper v zrnu,
3 vejice peteršilja
Priprava:
Zarebrnice očistimo in blago potolčemo. Beluše
očistimo in v slani vodi skuhamo na zob. V ponvi
segrejemo olivno olje, na katerem zerebrnice na
obeh straneh na hitro opečemo. Peteršilj osmukamo in drobno sesekljamo. Odrežemo štiri podobno velike kose peki papirja, vsakega namažemo z
olivnim oljem, nato pa nanje položimo zarebrnice. Začinimo jih s soljo, sveže mletim poprom, sesekljanim peteršiljem ter obložimo z žlico société
roqueforta in kuhanimi beluši. Živila ovijemo v
peki papir, ki ga na vrhu tesno povežemo z vrvico
ter za 20 minut položimo v pečico, segreto na 200
°C. Mošnjičke serviramo zaprte, k njim pa ponudimo sezonsko solato.
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Črni rezanci s
kozicami in rukolo
Sestavine:
100 g širokih črnih rezancev
120 g kozic
50 g češnjevcev
100 g rukole
1 dl sladke smetane
30 g parmezana
0,2 dl olivnega olja
0,2 dl suhega belega vina
0,2 dl konjaka
sol, beli poper v zrnju, strok česna
Priprava:
Češnjevce očistimo in zrežemo na četrtine. Rukolo
očistimo, operemo in dobro
odcedimo. Česen olupimo
in sesekljamo.
Kozice
očistimo in sir
drobno naribamo. V ponvi pristavimo
olivno olje in
na njem na hitro prepražimo kozice, jih
flambiramo s konjakom, dodamo sesekljan česen,
premešamo in zalijemo z belim vinom. Ko vino
izhlapi, prilijemo sladko smetano, dodamo nariban sir ter na majhnem plamenu kuhamo, dokler
se omaka ne zgosti. Medtem na zob skuhamo
široke rezance. Odcejene stresemo v ponev, dodamo češnjevce, rukolo, sol in sveže mleti poper.
S stresanjem ponve sestavine dobro premešamo,
da se testenine prepojijo z omako.
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Puding, maskarpone in
jagode v kozarcu
Sestavine:
za puding:
1 zavitek vanilijevega pudinga
3,5 dl mleka
3 žlice sladkorja

»Kaj je cinik? Človek, ki pozna
ceno za sleherno stvar, vrednosti
pa za nobeno.«
Oscar Wilde

za jagodov pire:
400–500 g jagod
1 žlica limoninega soka
1 žlica medu
drugo:
150 g maskarponeja
300 g albertovih keksov
7 žlic jagodovega likerja
1 vanili sladkor
2 žlici pistacijevih jedrc
Priprava:
Puding skuhamo in prelijemo v skledo, jo pokrijemo s prozorno folijo in puding ohladimo. Jagode
očistimo, stresemo v električni mešalnik, dodamo med in limonin sok ter na hitro zmešamo,
tako, da v mešanici ostanejo koščki sadja. Albert
kekse nalomimo na večje koščke, pistacije pa grobo nasekljamo. Ohlajen puding dobro zmešamo z
metlico, mu dodamo vanilijev sladkor in vanj postopoma primešamo maskarpone. V kozarce razdelimo nekaj žlic pudingove zmesi, po njej potresemo del keksov, ki jih pokapljamo z jagodovim
likerjem in prekrijemo z delom jagodnega pireja,
pa ponovno s pudingom, keksi in jagodnim pirejem. Vse skupaj potresemo s sesekljanimi pistacijami in ponudimo.

ŠALA
TRI ŽELJE
Starejša ženska je v potoku prala perilo. Med pranjem se je v srajco zapletla
ribica. Ko je starka to ugotovila, jo je
prijela v roke, jo poljubila in jo vrgla
nazaj v potok. Ribica se je oglasila in
ji rekla, da ji izpolni tri želje, ker je bila
tako dobra do nje.
»Želela bi nazaj svojo mladost, novo
pohištvo in moj maček naj se spremeni
v »mačota!«
Ko se je vrnila domov je v novem
ogledalu zagledala čudovito podobo
lepotice - sebe, kakršna je bila v mladosti. V stanovanju je bilo resnično novo
moderno pohištvo, na kavču pa je sedel
postaven mladenič - njen mačo. Ko se
mu je nasmehnila ji je otožno dejal:
»Kaj si pozabila, da si me lani odpeljala
k veterinarju na kastriranje?«
PODRUŽNICA
Prišli so hudi časi in berač je držal v levi
roki klobuk, v desni pa čepico.
»Kaj je zdaj to?« so ga vprašali mimoidoči.
»Odprl sem še eno podružnico!«
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Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo,
v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 22. junija 2012.
Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 35. nagradne križanke v marčevskem Monitorju. V uredništvo Monitorja smo prejeli 68 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: KDOR MALO MISLI SE VELIKO MOTI.
Izžrebana nagrajenka je Gabrijela Rabrenović z Otroškega oddelka.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno
vabimo k sodelovanju.
Uredniški odbor
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JE SBC
Zdravje AS - Skupinsko zdravstveno
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za težke bolezni in operacije

Upamo, da ste danes zdravi. In iskreno želimo, da tako tudi ostane. Vendar previdnost ni nikoli odveč.
Zato je prav, da že danes pomislite na vse. Le kaj lahko omili finančne posledice, ki nastanejo, ko vas doletijo najtežji zdravstveni
dogodki, kot sta huda bolezen ali težka operacija? Da boste lažje prebrodili trenutke negotovosti, vam svetujemo, da si zagotovite
dodatno denarno varnost in se odločite za sklenitev novega skupinskega zavarovanja Zdravje AS - težke bolezni in operacije.
KAJ krije zavarovanje?
S skupinskim zdravstvenim zavarovanjem za težke bolezni in operacije so kriti naslednji težji zdravstveni dogodki v življenju:

-

Težje oblike določenih bolezni: zavarovanje nudi izplačilo nadomestila v višini 100% dogovorjene letne zavarovalne vsote, če bi
zboleli za eno od naslednjih težkih bolezni: srčna kap, možganska kap, rak, popolna in trajna odvisnost od tuje pomoči, presaditev
določenih notranjih organov, bakterijski meningitis, encefalitis, paraliza, odpoved ledvic, ter 50% nadomestilo dogovorjene
zavarovalne vsote v primeru embolije pljuč, benignega tumorja na možganih, kroničnega obolenja jeter, kroničnega obolenja pljuč
in slepote. Čakalna doba ob prvem vstopu v zavarovanje je 90 dni.
Kirurški posegi - operacije: zavarovanje nudi izplačilo nadomestila do višine dogovorjene letne zavarovalne vsote, če bi imeli
enega ali več naslednjih težjih bolnišničnih posegov: posegi na nevrološkem in endokrinološkem sistemu, očeh, ušesih,
respiratornem sistemu, kardiovaskularnem sistemu, prebavnem in urinarnem sistemu, moških oziroma ženskih spolnih organih,
dojkah, mišičnoskeletnem sistemu, v dermatologiji in plastični kirurgiji, amputacije udov. V enem zavarovalnem letu je možno
izplačilo za več operacij na različnih organih do višine celotne dogovorjene zavarovalne vsote ali v odstotku, kar je odvisno od
težavnosti posega. Čakalna doba ob vstopu v zavarovanje je 90 dni razen za posege, ki so posledica nezgode.
Posmrtnina: zavarovanje nudi izplačilo nadomestila v primeru smrti. Upravičenec, ki ga določite vi, prejme izplačilo za kritje
stroškov pogreba in drugih nujnih stroškov, ki so povezani s smrtjo - prevoz pokojnega, ureditev groba, prepisi, spremembe
dokumentov in podobno.

-

-

Posebnosti
Zavarovanje je mogoče skleniti za različne zavarovalne vsote. Za osebe od dopolnjenega 60. leta dalje veljajo 50% zavarovalne vsote
ob nastanku zavarovalnega primera, ki je posledica bolezni. Bolezni in operacij, ki so posledica bolezni, stanja ali poškodbe ob sklenitvi
zavarovanja, niso krite. Z zavarovanjem lahko koristite brezplačno nadstandardno storitev - ZDRAVSTVENA ASISTENCA AS
brezplačna telefonska številka: 080 81 10, ki nudi celovito pomoč pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PE CELJE

INFORMATIVNA PONUDBA
za zaposlene v SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE in njihove družinske člane
ZA TEŽJE OBLIKE BOLEZNI IN OPERACIJE

Želim skleniti zavarovanje za težje oblike bolezni in operacije zase in/ali svoje družinske člane.
Pristopno izjavo z vprašalnikom o zdravstvenem stanju prosim pošljite na naslov:
Ime:

Priimek:

Spol: M  Ž 

Naslov in pošta: _________________________________________________________________________
Kontaktna številka:______________________________elektronska pošta___________________________

Po pošti boste prejeli pristopno izjavo, v kateri boste lahko izbirali med naslednjimi
kombinacijami:
Kombinacije

Letna zavarovalna vsota
( izplačilo v primeru bolezni, operacije ali smrti)
Težke bolezni

6.000
H
10.000
F
16.000
C
Začetek zavarovanja: 01. v mesecu

Kraj in datum:_______________________________

Kirurški posegi

3.500
5.000
8.000

Mesečna premija z
davkom v EUR

Posmrtnina

1.800
3.000
4.800

9,77
16,33
26,09
Konec zavarovanja: PERMANENTNO

Podpis :___________________________

Prosimo vas, da izpolnjeno informativno ponudbo za skupinsko zavarovanje
podpišete in oddate v službo za obračun plač do 20.06.2012.
Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo: ADRIATIC SLOVENICA d.d., PE Celje, Lava 7, 3000 Celje, tel: 03 42
53 588, fax: 03 54 51 772, mail: tina.frelih-arlic@adriatic-slovenica.si, www.adriatic-slovenica.si
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