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Splošna bolnišnica CeljeTO JE SBC

Znašli smo se v situaciji, ki si je nismo želeli. Tudi v zdravstvu je zmanjkalo denarja. Ta-
kšna situacija se je napovedovala že dobri dve leti. Razkorak med potrebami in zmo-

žnostmi v zdravstvu je znan že vrsto let. Je posledica starajočega se prebivalstva, njego-
ve ozaveščenosti ter dražje medicine, tokratne dodatne težave pa so posledica drastičnega  
upadanja aktivnosti v gospodarstvu. V tej situaciji obstoječe oblike solidarnostnega zbiranja 
denarja za zdravstvo ne zagotavljajo dovolj sredstev za delovanje zdravstvenega sistema ter 
njegov razvoj. Da so zato v zdravstvu potrebne spremembe je jasno, le koncepta teh spre-
memb ni uspela spraviti v življenje nobena politična struktura. Tako se bremena nastajajočih 
težav lomijo na plečih vodstev zdravstvenih zavodov. 
V Splošni bolnišnici Celje se tega zavedamo in krepko občutimo pri vsakdanjem delu. V odno-
su do naših pacientov skušamo ohraniti profesionalno izvajanje storitev, kar zmoremo vedno 

težje. V tej situaciji bi od Ministrstva za zdravje in predvsem od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 
pričakovali pomoč in korektne poslovne odnose, ki ne zahtevajo vedno dodatnih finančnih sredstev, pa pogosto naletimo 
na ovire in birokratske zahteve, ki nam zgolj povečujejo stroške poslovanja. V večini primerov pacienti od njih nimajo no-
benih koristi. V ta okvir sodi neprestano spreminjanje obračunskega sistema v povezavi z nejasnimi pravili evidentiranja 
storitev ter kot posledica tega izvajanje administrativno tehničnih nadzorov s  prisojanjem kazni po prostem preudarku 
nadzornih zdravnikov. Tako se namesto dobrega sodelovanja soočamo s sodnimi spori. Tudi nejasen obračun opravljenih 
storitev ob koncu leta daje grenak priokus v sodelovanju z edino slovensko zavarovalnico za obvezno zdravstveno  zavaro-
vanje. To so tudi razlogi, da je bolnišnica zaključila poslovno leto 2011 z izgubo v višini 0,3 %, čeprav je dosegla in presegla 
zastavljene načrte in so presežene a neplačane vrednosti opravljenih storitev več kot dvakrat presegle znesek evidentirane 
izgube.        
Ko smo vstopili v leto 2012, so nas že spremljale odločitve ZZZS in Vlade RS o zmanjšanih finančnih sredstvih bolnišnic 
za to leto v višini cca 3 %. Lotili smo se priprave ustreznih ukrepov za zmanjševanje stroškov, ki so sedaj v fazi uvajanja. 
V februarju pa nas je ZZZS obvestil o enostranski odločitvi za nadaljnje zmanjšanje tekočih finančnih sredstev še za 7 %. 
Realno je ZZZS začel udejanjati to odločitev že v marcu 2012. Uresničitev vseh teh ukrepov skupaj bo pomenila na letni 
ravni zmanjšanje sredstev za cca 8 mio €, kar ustreza približni vrednosti dveh mesečnih plač delavcev Splošne bolnišnice 
Celje. Ker takšnega zmanjšanja financiranja bolnišnice ni možno uveljaviti brez bistvenih posledic za njeno delovanje in 
ohranitev ravni izvajanja zdravstvenih storitev, pričakujemo od Ministrstva za zdravje in Vlade RS,  da bosta reagirala 
in ustavila samovoljne ukrepe ZZZS.
V bolnišnici se zavedamo težkega finančnega položaja države in zdravstvene blagajne, zato bomo del bremena prevzeli na 
svoja ramena, da bi zagotovili kakovostno zdravstveno oskrbo našim pacientom. Svoj del pa bo morala prevzeti tudi ZZZS 
in namesto žuganja izvajalcem prevetriti lastno učinkovitost in vlogo v slovenskem zdravstvenem sistemu.                                                                                                    
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Svetovni.dan.ledvic

»Daruj ledvico, podari življenje!« je bil letošnji 
slogan svetovnega dneva ledvic, ki se vsako 

leto praznuje drugi četrtek v marcu. Že šesto leto 
zapovrstjo so tako letos 8. marca po vsej Sloveniji 
potekale številne aktivnosti za dvig ozaveščenosti o 
pomenu zgodnjega odkrivanja kroničnih ledvičnih 
bolezni. Pripravila jih je Zveza društev ledvičnih bol-
nikov Slovenije v sodelovanju s slovenskimi zdravni-
ki nefrologi pod okriljem Slovenskega nefrološkega 
društva, tokrat pa se jim je pridružila tudi naša bolni-
šnica. V avli bolnišnične poliklinike ob glavnem vpi-
snem mestu je bila med 9. in 15. uro postavljena stoj-
nica, kjer so zdravniki nefrologi in medicinske sestre 
informirali  obiskovalce bolnišnice o kroničnih led-
vičnih boleznih. Hkrati so vsem, ki so to želeli, omo-
gočili tudi brezplačno testiranje seča na prisotnost 
beljakovin, ki je ključna presejalna metoda za odkri-
vanje ledvične okvare. Za ta del je poskrbel urinski 
laboratorij oddelka za laboratorijsko medicino. 
Letošnji dan ledvic pa je še posebej namenjen oza-
veščanju o pomenu presaditve ledvic, ki jo zdravniki 
priporočajo kot najboljši način zdravljenja končne 
ledvične odpovedi. Ta namreč prejemniku izboljša 
kakovost življenja, hkrati pa zmanjša obolevnost srca 
in ožilja ter podaljša življenje. Aktivnosti v bolnišnici 
je vodil predstojnik našega oddelka za bolezni ledvic 
in dializo Andrej Drozg, ki smo mu zastavili nekaj 
vprašanj. 

1. Kakšen je bil odziv na aktivnosti, ki ste jih pri-
pravili ob svetovnem dnevu ledvic?
Veliko obiskovalcev se je z zanimanjem in radove-
dnostjo udeležilo razgovora z organizatorji, zlasti 
moram pohvaliti delo medicinskih sester Nataše Si-
munič in Brigite Rabuze, ki sta bili ključni »info ose-

bi«. Obiskovalci so lahko izpolnili anketne vprašalni-
ke ter tako preverili, ali imajo katerega od dejavnikov 
tveganja za kronično ledvično bolezen. Na voljo so 
bile zgibanke z ustreznimi informacijami. Obisko-
valcem smo pomerili krvni tlak, ponudili pa smo jim 
tudi brezplačno preiskavo na prisotnost beljakovin v 
seču.  Dali smo jim ustrezne informacije, kako ukre-
pati ob nenormalnih izvidih.  Odziv ljudi je bil na 
naše veselje precejšen, saj smo tovrstne aktivnosti v 
bolnišnici organizirali prvič. Za brezplačno testiranje 
seča se je odločilo 112 obiskovalcev (število primer-
ljivo s številom pregledanih bolnikov v dobrih petih 
dnevnih nefroloških ambulantah). Analiza ankete in 
preiskav seča je pokazala, da je sodelovalo 77 žensk 
in 35 moških, starejših od 50 let je bilo več kot 80 % 
obiskovalcev. Pri 17 obiskovalcih (15 %) je bil test na 
prisotnost beljakovin v seču pozitiven. Info točko so 
obiskali tudi novinarji Radia Celje, Televizije Celje  in 
Večera; ti so imeli intervju s predstojnikom oddelka.
 
2. Kakšna je obolevnost za kroničnimi ledvičnimi 
boleznimi v naši regiji? 
V razvitem zahodnem svetu ocenjujejo obolevnost 
za kroničnimi ledvičnimi boleznimi (vseh stopenj) 
na okrog 10 %. Internistična dejavnost naše bolni-
šnice pokriva v regiji približno 180.000 do 200.000 
odraslih ljudi, kar bi pomenilo do 2000 kroničnih 
ledvičnih bolnikov v regiji. V naši nefrološki ambu-
lanti redno obravnavamo približno 500 kroničnih 
ledvičnih bolnikov, okrog 150 se jih zdravi z dializo. 
Okrog 100 bolnikov obravnavajo še v sosednjih di-
aliznih centrih. Te številke nam dajo slutiti, da je v 
regiji verjetno še veliko ljudi, ki imajo okrnjeno delo-
vanje ledvic in se ne zdravijo pri nas. Iz vsakodnevne 
prakse lahko rečem, da je precejšnje število  bolnikov 
ustrezno obravnavanih na primarnem nivoju ter pri 
specialistih internističnih strok (zlasti diabetologih). 
Še vedno pa naletimo na bolnike, pri katerih retro-
gradno ugotovimo, da so že imeli  kronično ledvično 
bolezen, vendar sploh niso bili napoteni v našo ne-
frološko  ambulanto. Pri marsikaterem od teh mora-
mo praktično takoj pričeti dializno zdravljenje, med 
njimi so tudi bolniki, mlajši od 50 let. Pri teh je bila 
izgubljena priložnost za učinkovito preventivo in iz-
obraževanje.
Popolno sliko o incidenci in prevalenci kroničnih 
ledvičnih bolezni v Sloveniji bi nam dal register teh 
bolnikov, kot tudi nacionalni program presejanja na 
pojavnost proteinurije, kar so na primer naredili na 
Nizozemskem in Japonskem.

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

Andrej Drozg med intervjujem
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3. Katere skupine ljudi so najbolj ogrožene oz. pri 
katerih je pojavnost teh bolezni večja?
Dejavniki tveganja za nastanek kronične ledvične bo-
lezni so sladkorna bolezen, zvišan krvni tlak, bolezni 
srca in ožilja, pojavljanje kronične ledvične bolezni ali 
sladkorne bolezni tipa 2 v družini, starost nad 50 let, 
kajenje in debelost. Prav tako so ogroženi bolniki s 
prirojenimi nenormalnostmi sečil, pri katerih je bila 
urološka obravnava zakasnela ali neuspešna, bolniki 
s kroničnimi avtoimunskimi boleznimi ter  bolniki, 
ki zaradi drugih kroničnih bolezni dobivajo nefro-
toksična zdravila  (npr. nesteroidne antirevmatike, 
bisfosfonate, imunosupresive ali  kemoterapevtike).
Pojav kronične ledvične bolezni tudi sam predstavlja 
močan dejavnik tveganja za nastanek srčno-žilnih 
zapletov.
 
4. Kronične ledvične bolezni na začetku potekajo 
tiho. Kateri so tisti znaki, na katere pa bi vseeno 
morali biti bolj pozorni?
Značilnost kroničnih ledvičnih bolezni je, da večino-
ma potekajo nemo, tiho, tj. brez simptomov in zna-
kov. Ti se pokažejo šele ob napredovanju kronične 
ledvične bolezni oz. močno okrnjeni ledvični funk-
ciji. Izrazitost simptomov in znakov je odvisna tudi 
od starosti bolnikov in pridruženih drugih kroničnih 
bolezni. Zlasti mlajši, sicer »zdravi« ljudje poiščejo 
zdravniško pomoč šele, ko so simptomi že močno iz-
raženi oz. moteči. Žal jim takrat lahko ponudimo le 
še dializno zdravljenje.
Znaki oz. simptomi ledvičnih bolezni so otekanje 
okrog oči ali v noge, splošna utrujenost, zmanjša-
nje fizične zmogljivosti, bledica, srbež kože, izguba 
teka. Ti se pojavijo v napredovalih stopnjah bolezni. 
Zgodnji znaki so zlasti povišan krvni tlak ter pojav 
beljakovin (proteinurija) in/ali sledov krvi (eritroci-
turija) v seču. Če pri pacientu ugotovimo dejavnike 
tveganja, je priporočljiv pregled seča, četudi je brez 
simptomov.

5. Kaj lahko sami naredimo, da preprečimo njihov 
nastanek oz. ga odložimo na čim kasnejši čas, če 
ga določajo druge kronične bolezni, ki jih morda 
imamo?
Z zdravim načinom življenja lahko preprečimo nasta-
nek bolezni, ki privedejo do kronične ledvične bole-
zni, z zdravili pa upočasnimo njeno napredovanje in 
nastanek zapletov na srcu in ožilju. Za preprečevanje 
oziroma zaviranje razvoja ledvične in srčno-žilnih 
bolezni je zelo pomemben zdrav življenjski slog ter 
obvladovanje dejavnikov tveganja z zdravili, še pose-
bej, kadar gre za sladkorne bolnike ali bolnike s povi-
šanim krvnim tlakom.
Sprememba življenjskega sloga je ena najpomemb-
nejših, a hkrati tudi najtežjih nalog za bolnika, in 
terja:

- ustrezno spremembo prehrane z zmanjšanjem 
vnosa živalskih maščob in čim manjšim vnosom 
soli;

- zmanjšanje prekomerne telesne teže;
- vsaj pol ure telesne dejavnosti na dan (intenzivna 

hoja, kolesarjenje, tek, plavanje);
- opustitev razvad, kot sta kajenje in pitje alkohola;
- vsakdanje ukvarjanje z dejavnostmi, ki nas veseli-

jo in sproščajo, saj na naše zdravje vpliva tudi kro-
nični stres.

Če ugotovimo dejavnike tveganja za kronično ledvič-
no bolezen, je priporočljivo opraviti osnovna prese-
jalna testa za odkrivanje kronične ledvične bolezni. 
To sta določitev serumskega kreatinina in izračun 
ocene glomerulne filtracije (oGF) po enačbi MDDR 
ter preiskava seča na proteinurijo. Slednjo odkrivamo 
s kvalitativno analizo s testnim  lističem, izračunom 
ocene dnevne proteinurije (oDP) iz enkratnega jutra-
njega vzorca seča ali določitev razmerja albumin/kre-
atinin v seču. Te preiskave je smiselno opraviti enkrat 
letno, pogosteje pa, če se že pojavljajo znaki kronične 
ledvične okvare oz. bolezni.

Če bolnik že ima kronično ledvično bolezen, lahko z 
zdravili upočasnimo njeno napredovanje. Zmanjšati 
je treba vnos kuhinjske soli, nadzorovati krvni tlak in 
glukozo ter zmanjšati proteinurijo. Zelo učinkovita 
so zdravila, ki posegajo v sistem renin-angiotenzin-
aldosteron (zaviralci konvertaze, zaviralci angioten-
zinskih receptorjev, zaviralci aldosterona). 

6. Eden od poudarkov letošnjega svetovnega dneva 
ledvic je bil tudi ozaveščanje o pomenu presaditve 
ledvic. Kako je s tem v Sloveniji in kakšne izkušnje 
imajo vaši pacienti?
Osrednje sporočilo letošnjega svetovnega dneva led-

Informativna stojnica v avli poliklinike
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vic je bilo »Daruj ledvico in podari življenje«. V Slo-
veniji je bila opravljena prva presaditev ledvice leta 
1970, do konca leta 2011 pa smo zabeležili 921 pre-
saditev ledvic. Danes ima pri nas okoli 2.000 bolni-
kov končno ledvično odpoved, od teh pa jih ima okoli 
600 presajeno ledvico. Bolnik, ki si želi presaditve 
ledvice, mora biti v dovolj dobrem zdravstvenem 
stanju. Ko preiskave potrdijo, da je primeren kan-
didat za presaditev, se uvrsti na čakalni seznam. To 
je možno že pred začetkom zdravljenja z dializo, ko 
je ledvična bolezen že zelo napredovala. V Sloveniji 
ledvico presadijo približno 50 bolnikom na leto, pri-
bližno 100 jih čaka na presaditev. Vsako leto ledvice 
odpovedo okoli 230 ljudem, med katerimi pa mnogi 
zaradi pridruženih bolezni niso primerni za presadi-
tev ledvice. Po presaditvi mora bolnik jemati zdravi-
la, ki zmanjšujejo imunski odziv telesa, da ne zavrne 
tujega organa. Bolnik mora zdravila jemati do konca 
delovanja presajene ledvice, ki pa običajno ne deluje 
trajno. Ob sodobnih zdravilih se je preživetje presa-
jene ledvice podaljšalo. Sedaj lahko pričakujemo, da 
bo presajena ledvica po dvajsetih letih delovala še pri 
okoli polovici bolnikov. Ko presajena ledvica odpo-
ve, se lahko odločijo za ponovno presaditev ali pa se 
zdravijo z dializo.

Bolnikom z odpovedjo ledvic običajno presadijo led-
vico umrlih darovalcev. Gre za ljudi, ki so utrpeli 
hude, nepopravljive poškodbe glave in okvaro mo-
žganov, pri katerih s podrobnimi preiskavami ugo-

tovijo smrt. Nekateri ljudje se že sami opredelijo za 
darovanje organov po smrti, soglasje za darovanje 
organov pa dajo tudi svojci umrlega. Ledvico lahko 
človek daruje tudi za časa življenja, saj lahko pov-
sem normalno živi tudi z eno samo. Pri nas zakon 
omejuje darovanje organov za časa življenja na tiste 
ljudi, s katerimi je darovalec genetsko, sorodstveno 
ali čustveno povezan. Da ne bi prišlo do zlorab, vsak 
primer darovanja ledvice obravnava Etična komisija 
za presaditve. 

V Sloveniji v odvzem organov umrlim za presaditev 
privoli približno 80 % svojcev in s tem rešijo marsika-
tero življenje. Še vedno pa je približno petina takšnih, 
ki darovanje organov odklonijo. Več informacij o da-
rovanju ledvice in o tem, kako postati darovalec, je na 
voljo na spletni strani www.slovenija-transplant.si. 

Izkušnje naših bolnikov s presaditvijo ledvic so v 
glavnem pozitivne. Trudimo se, da dobijo bolniki iz-
črpne informacije o prednostih in slabostih te meto-
de nadomestnega zdravljenja ter da se bolniki za to 
odločijo sami, brez zunanje prisile. V letu 2010 sta 
bila transplantirana dva bolnika iz našega centra, v 
letu 2011 trije, od tega je pri enem prišlo do nekroze 
ledvice in se je vrnil na dializo, letos je bil transplan-
tiran en bolnik. Trenutno je na čakalni listi 10  dia-
liznih bolnikov, 10 se jih pripravlja na vključitev na 
listo (med njimi tudi bolniki, ki še niso na dializi). 
Relativno majhno število transplantiranih je nedvo-
mno posledica majhnega števila bolnikov na čakalni 
listi. Temu je botrovalo hudo kadrovsko pomanjka-
nje zdravnikov na oddelku, saj je priprava bolnika po 
protokolu za uvrstitev na čakalno listo zahtevna, pri 
starejših in bolnikih z več boleznimi pa je treba opra-
viti več preiskav in tudi dodatnih zdravljenj.

7. Bi ob koncu še kaj dodali?
Pomena ledvic za zdravje se običajno zavemo šele, ko 
te začno odpovedovati ali dokončno odpovejo. Nalo-
ga ledvic ni samo »delanje urina«, kar vidimo in obču-
timo kot »lulanje«. Obravnava bolnikov z ledvičnimi 
boleznimi je kompleksna in zahteva precej napora 
in časa, pa tudi znanje. Tudi učinki našega delovanja 
niso vidni takoj, ampak  šele čez nekaj mesecev ali 
celo let. To so najbrž razlogi, zakaj je področje  nefro-
logije in dialize manj privlačno za zdravnike. Je pa 
na tem področju še veliko izzivov, zato vabim mlade 
zdravnike, da se nam pridružijo.

Menim, da na našem oddelku dobro obravnavamo 
bolnike z različnimi oblikami in stopnjami ledvičnih 
bolezni, tako bolnišnično kot ambulantno. Za to je 
zaslužen celoten kolektiv oddelka in na tem mestu bi 
se jim rad zahvalil.
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Odličen.rezultat.ponovnega.

preverjanja.za.naziv

Novorojencem.
prijazna.
porodnišnica

Ocenjevalna komisija nacionalne-
ga odbora UNICEFA-a Slovenija 

za spodbujanje dojenja je 5. decem-
bra 2011 na Ginekološko-porodni-
škem oddelku naše bolnišnice izve-
dla   preverjanje izpolnjevanja zahtev  
za naziv »Novorojencem prijazna po-
rodnišnica«. Prvič je bil Ginekološko-
porodniški oddelek ocenjevan 4. 7. 

1998, ko je kot drugi oddelek v Slove-
niji pridobil naziv »Novorojencem prijazna porodnišnica«. 
Drugo ocenjevanje je potekalo 20. 12. 1999.
Petčlanska komisija nacionalnega odbora je tako 5. de-
cembra v porodnišnici pregledala  vse prostore in opra-
vila pogovore z desetimi člani osebja  (zdravniki,  babice, 
medicinske sestre), z dvanajstimi materami po porodu, s 
štirimi materami, ki so imele otroke v oskrbi v intenzivni 
negi, s tremi nosečnicami ter pri vseh naštetih preverjala 
znanje o dojenju.
Preverjali so izpolnjevanje enajstih korakov:
1. Ali ima ustanova napisana pravila o dojenju, ali jih redno 

predstavlja vsem zaposlenim zdravstvenim delavcem in 
ali so razobešena  na vseh odsekih in v porodni sobi ter 
tako na ogled materam, obiskovalcem in osebju.

2. Vsi zdravstveni delavci morajo biti izšolani za izvaja-
nje pravil o dojenju. Temu merilu v naši porodnišnici 
namenjamo veliko pozornosti  in ga v celoti izpolnju-
jemo.                                                                                            

3. Vse nosečnice je treba poučiti o prednostih in izvaja-
nju dojenja. Prizadevamo si, da predporodno izobra-
ževanje dobro poteka.                                                           

4. Materam je treba pomagati, da začno dojiti. Takoj po 
rojstvu zagotavljamo položaj novorojenca »koža na 
kožo« z materjo. Matere spodbujamo, da so pozorne 
in prepoznavajo znake,  kdaj so njihovi novorojenci 
pripravljeni na dojenje. Če jo potrebujejo, jim pri po-
doju nudimo pomoč.

5. Materam je treba pokazati, kako dojiti in  kako ohra-
njati laktacijo, tudi če bi bile ločene od  svojega otroka.

6. Novorojenčki  razen materinega  mleka ne dobivajo 

Marija Šišmanovič, dipl. m. s. 
Ginekološko-porodniški oddelek 

druge hrane ali tekočine. To dobijo le v primeru, kadar 
obstaja medicinska indikacija.

7. Matere in novorojenčki so v sobivanju 24 ur na dan 
(rooming-in).

8. Vzpodbujati je treba dojenje po želji novorojenčka.                                                                     
9. Novorojenčki ne dobijo nobenih dud in cucljev, dohra-

njevanje  ob medicinskih indikacijah poteka  s pomo-
čjo brizgalke.                                                                                                                  

10.  Vzpodbujati je treba ustanavljanje skupin za podporo 
dojenju, ki pomagajo materam po odpustu iz poro-
dnišnice. Matere pred odpustom dobijo informacije o 
ustreznih možnostih za pomoč v domačem okolju.

11.  Obvezno je upoštevanje kodeksa o trženju nadomest-
kov materinega mleka.

Komisija  Unicefa  je na osnovi rezultatov ocenjevanja, 
ki je bilo opravljeno  5. 12. 2012, pogovorov, preverjanja 
znanja ter opazovanj  v ustanovi predlagala, da se Gineko-
loško porodniškemu  oddelku  tudi vnaprej prizna upra-
vičenost do naziva »Novorojencem prijazna zdravstvena 
ustanova«. Skupen odstotek izpolnjevanja 11 korakov je 
bil namreč 95,4 %.                                                                     
Ob tej priložnosti se vsem sodelavkam našega oddelka 
zahvaljujem za požrtvovalno delo, s katerim smo dosegli 
takšen rezultat. Hkrati pa je odličen rezultat vzpodbuda 
in obveza, da bomo svoje delo tudi v prihodnje opravljali 
strokovno in odgovorno ter z dovolj empatije.

Dekliški.začetek.leta
V naši porodnišnici je bilo letos 64 manj porodov 
kot leto prej. Končna številka se je ustavila pri 
2.102. Modre pentljice s svojim imenom je na 
posteljico dobilo 1.091 dečkov, rožnate pa 1.031 
deklic. Dvajsetkrat so lani pri nas na svet privekali 
dvojčki. Leto so končale in drugega začele deklice. 
Zadnja lani se je na silvestrovo ob 21.49 rodila Zala 
mamici iz Celja, prva letos pa 1. januarja ob 00.41 
Marisa mamici s Primoža pri Šentjurju. Ob 14.20 
istega dne je za veliko veselje poskrbela še Maša iz 
Velenja.
Dežurno ekipo, ki je na prehodu iz lanskega v 
letošnje leto poskrbela, da je bilo vse lepo in prav, 
so sestavljali: zdravnici Ljiljana Pavičević in Petra 
Šket, babici Milena Cimperšek in Brigita Gunzek, 
bolniška strežnica Darinka Čonkaš, instrumentarka 
Magda Žohar in nadzorna medicinska sestra Cvetka 
Felicijan.
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Splošna bolnišnica Celje ABC POSLOVANJA

Poslovanje.2011.in..
Letno.poročilo.Splošne.
bolnišnice.Celje.za.leto.2011

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

Poslovno leto 2011 je za nami in konec februarja je 
SB Celje pripravila Letno poročilo 2011. To je  do-

kument, ki vsebuje zbirni  pregled  letnega poslova-
nja in je pripravljen v skladu z zakonodajo in navodili 
Ministrstva za zdravje ter v celoti dostopen na inter-
netni strani naše bolnišnice. Letno poročilo praktič-
no pomeni poročilo o uresničevanju dokumenta Fi-
nančni načrt, ki predstavlja temeljni instrument za 
načrtovanje in uravnavanje poslovanja.   
Vsebina Letnega poročila za leto 2011 obsega preko 
100 strani in  tako predstavlja obsežno zbirko podat-
kov in informacij. V dokumentu so podatki in infor-
macije o realizaciji zastavljenih ciljev, programu dela, 
uspešnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslova-
nja, stanju na področju notranjega nadzora javnih fi-
nanc, ocena strokovne učinkovitosti s poudarkom na 
kakovosti in varnosti ter podatki o premoženjskem 
in finančnem stanju bolnišnice. 
V tem članku se omejujem le na posamična področja 
finančnega dela poslovanja naše bolnišnice v prete-
klem letu. 
Cilja uravnoteženega poslovanja nam v letu 2011 ni 
uspelo doseči, saj izkazujemo presežek odhodkov 
nad prihodki v višini 297.684 EUR. Navedena iz-
guba predstavlja 0,32 % celotnih  lanskoletnih pri-
hodkov bolnišnice, ki so znašali 90.882.557 EUR. Ob 
takšni informaciji se vedno zastavlja vprašanje, kje 
so vzroki za nastalo izgubo. 
Že ob načrtovanju poslovanja za leto 2011 je bilo 
jasno, da SB Celje uravnoteženega poslovanja ne bo 
mogla doseči brez izvajanja ukrepov za racionaliza-
cijo poslovanja oz. sanacijskih ukrepov. Le-ti so bili 
tudi sestavni del Finančnega načrta za leto 2011. 
Glede na to tudi Letno poročilo 2011 vsebuje pose-
ben, analitičen prikaz izvajanja sanacijskih ukrepov 
in njihovih učinkov na poslovanje. 
Skozi celotno leto 2011 so se poleg znižanih prihod-
kov, ki so bili že vključeni v načrtovanje poslovanja 
2011,  napovedovala še dodatna zniževanja finanč-
nih sredstev s strani ZZZS. Od junija 2011 naprej 
so s strani ZZZS tudi prihajala zmanjšana nakazila 
finančnih sredstev. Konec leta 2011 je z Aneksom 
3 k Dogovoru 2011 ZZZS posegel v zmanjševanje 

finančnih sredstev za nazaj, le-ta so bila zmanjšana 
že od 1. 4. 2011 dalje. Poleg tega zmanjšanja je v SB 
Celje konec leta 2011 prišlo še do znižanega plačila 
neakutne obravnave za 30 % tudi za nazaj, tj.  od 1. 
4. 2011 dalje. Vzrok za znižano plačilo je ugotovitev 
Ministrstva za zdravje, da SB Celje ne izvaja neaku-
tne obravnave na tak organizacijski način, kot ga je 
predvidevalo Ministrstvo za zdravje. Navedena zni-
ževanja so eden izmed osrednjih vzrokov za izkazani 
negativni rezultat poslovanja ob koncu leta 2011. 

V letu 2011 je SB Celje na večini področij (akutna 
obravnava, ambulantna dejavnost) realizirala večji 
obseg dela kot v predhodnem letu 2010, obseg  na 
teh področjih je tudi presegel planiranega. SB Celje 
je pričakovala, da bo ta višek plačan predvsem pre-
ko prestrukturiranja programov. Zaradi neplačanih 
programov v letu 2011 je bil tudi sprožen arbitra-
žni postopek, vendar pa je v tem postopku SB Celje 
pridobila le plačilo na enem segmentu, večinski del 
preseženih programov na akutni obravnavi je ostal 
s strani ZZZS nepokrit. Neplačani programi in s tem 
povezani povečani stroški so dodatno prispevali k iz-
kazanemu negativnemu rezultatu. Izvajanje sanacij-
skih ukrepov pa je prispevalo, da poslovni rezultat ob 
koncu leta 2011 ne izkazuje še večje izgube iz naslova 
neplačanih programov.

Sanacijski ukrepi v letu 2011 so bili usmerjeni tako v 
doseganje prihodkov kakor v obvladovanje stroškov. 
Poglaviten ukrep na strani prihodkov je bilo dose-
ganje celotne vsote  načrtovanih prihodkov s strani 
ZZZS. Na tem segmentu sanacijskih ukrepov ni bil 
realiziran zastavljeni prihodek na področju neakutne 
obravnave (tako zaradi znižanja cene kakor tudi zara-
di nedosežene zastavljene realizacije) ter na področju 
dejavnosti magnetnih in CT preiskav. Kljub poveča-
nemu obsegu dela na teh diagnostičnih dejavnostih, 
je bil zastavljeni planirani obseg, ki je bil v letu 2011 
povečan, preobsežen za celotno doseganje. 

V nadaljevanju prikazujemo strukturo realiziranih 
prihodkov s strani ZZZS v letu 2011 po dejavnostih. 
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DEJAVNOST EUR Struktura

Akutna boln. obravnava 56.089.459 69,82

Neakutna boln. obravnava 814.373 1,01
Doječe matere 51.027 0,06
Spremljevalci 1.939 0,00
Sobivanje starša ob 
hospitaliziranem otroku 255.258 0,32

Osnovna zdravstvena dej. 698.783 0,87
Spec. amb. dejavnost 17.244.846 21,47
Dialize 4.951.849 6,16

Drugo 227.508 0,28

SKUPAJ 80.335.852 100

V okviru pogodbenega odnosa z ZZZS je izredno 
pomembno doseganje takšne strukture realizacije 
posameznih programov, kot je vnaprej pogodbeno 
dogovorjeno. Preseženi programi namreč načeloma 
niso plačani, nedoseženi programi pa pomenijo izgu-
bo prihodka. Tukaj je v skladu z Dogovorom možnost 
prestrukturiranja programov, za kar pa mora biti iz-
kazan interes ZZZS-ja.  
V letu 2011 je kljub rednemu spremljanju programov 
prišlo do neusklajenosti realizacije s pogodbenimi 
planiranimi obsegi programov. SB Celje je ZZZS-ju 
predlagala prestrukturiranje programov, ki v bistvu 
pomeni plačilo preseženih programov preko nedose-
ženih, vendar pa se ZZZS na več področjih s tem ni 
strinjal. Glede na to je v letu 2011 nastala situacija, ki 
je razvidna iz naslednjih dveh tabel. V prvi prikazu-
jemo vrednost preseženih in neplačanih programov 
ZZZS, v drugi pa vrednost nedoseženih (nerealizira-
nih) programov ZZZS.

Preseženi neplačani programi (OZZ) v EUR

Hospitalna dej. (akutna in ostalo) 378.899

Amb. dejavnost 345.241

SKUPAJ 724.140

Ugotavljamo, da je skupna višina preseženih pro-
gramov v letu 2011 višja od vrednosti nerealiziranih 
programov. Kakor smo že poudarili, je to vplivalo 
tudi na povečane stroške v letu 2011 in na končni 
poslovni rezultat.  
Skupna višina nastalih stroškov v letu 2011 v vre-
dnosti 91.180.241 eur je bila za 2,23 % višja od viši-
ne stroškov v letu 2010. V nadaljevanju prikazujemo 
gibanje posameznih vrst stroškov v letu 2011 v pri-

Nedoseženi (nerealizirani) programi 
(OZZ+PZZ) v EUR

Neakutna obravnava 213.347

Spec. amb. dej. 86.607

CT, MR 144.379

SKUPAJ 444.333

merjavi s preteklim letom 2010, razvidna pa je tudi 
struktura posamičnih vrst stroškov. 

VRSTA 
STROŠKA

Realizacija 2010 Realizacija 2011 Indeks 
R11/R10EUR % EUR %

STROŠKI 
(ODHODKI) 

SKUPAJ
89.192.483 100,00 91.180.241 100,00 102,23

Vsi stroški dela 53.244.580 59,70 54.065.074 59,29 101,54
Zdravstveni 

material* 18.314.311 20,53 18.406.421 20,19 100,50

Živila 1.283.092 1,44 1.298.752 1,42 101,22
Vzdrževanje 1.989.215 2,23 2.109.658 2,31 106,05

Laboratorijske 
storitve 2.963.653 3,32 2.965.169 3,25 100,05

Energija, voda 2.056.829 2,31 2.229.620 2,45 108,40
Amortizacija 4.500.598 5,05 4.761.409 5,22 105,80

Vsi drugi 
odhodki 4.840.205 5,43 5.344.136 5,86 110,41

Poleg največjega stroška, tj. stroška dela, kjer je po-
glavitni ukrep v letu 2011 predstavljalo obvladova-
nje izplačanega števila delovnih ur, predstavlja 20 % 
vseh stroškov zdravstveni material.  
Na  področju stroškov zdravstvenega materiala  je 
bilo zastavljenih več ukrepov za zmanjševanje oz. 
obvladovanje. Določeni ukrepi so bili realizirani v ce-
loti, določeni se niso realizirali. V nadaljevanju prika-
zujemo  zbirni prikaz učinkov izvajanja ukrepov na 
stroških v letu 2011.   

Razvidno je, da so bili v letu 2011 realizirani najve-
čji prihranki na področju zdravil, posebej še na po-
dročju krvnih derivatov. Celotna realizirana višina 
obravnavanih vrst stroškov je bila v letu 2011 v višini 
30.289.401 EUR. Če ti prihranki ne bi bili realizira-
ni, bi bila omenjena skupna vrednost stroškov še za 
718.745 EUR večja. V celotni realizirani višini ome-
njenih stroškov predstavljajo prihranki 2,4 %. 
Doseženi rezultati nam vedno predstavljajo osnovo za 
načrtovanje dela za naprej. Vsekakor doseženi rezul-
tat SB Celje v letu 2011 kljub temu, da je bil negativen, 
ob upoštevanju danih okoliščin poslovanja ni bil slab. 
Glede na to, da se okoliščine poslovanja v letu 2012 še 
zaostrujejo, je treba na  področjih, kjer so bili doseženi 
dobri rezultati, v letu 2011 še nadalje obdržati usmeri-
tve iz tega obdobja.  Hkrati pa je treba  iskati možnosti 
za racionalizacije in ukrepe na področjih, ki so se v letu 
2011 kazala kot slabosti in šibke točke. 

PRIHRANKI v EUR % prihranka v 
stroških

Zdravila 258.138 3,9

Krvni derivati 120.861 20,2

Zdravstveni material 176.923 1,5

Nezdravstvene storitve 117.571 2,2

Nezdravstveni material 45.252 0,8

SKUPAJ 718.745 2,4
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Stanje.notranjega.
nadzora.javnih.
financ.v.letu.2011.
po.samoocenitvi

Mag. Irma Kovač, univ. dipl. ekon., org. 
Služba za notranjo revizijo

Področje notranjega nadzora 
javnih financ (NNJF) je po-

membna sestavina poslovne pra-
kse zdravstvenih zavodov, ki za 
svoje delovanje trošijo javna sred-
stva. NNJF, kot ga opredeljuje 
Zakon o javnih financah, obsega 
finančno poslovodenje, notranje 
kontroliranje in notranje revidira-
nje (99.a člen ZJF-C).

Zdravstveni zavodi morajo o NNJF 
vsako leto tudi poročati. Prejemnik 
poročila je Ministrstvo za finance – 
Urad za nadzor proračuna, AJPES 
in resorno ministrstvo. V določe-
nem obsegu je poročanje predpisal 
zakonodajalec. S formalizacijo je 
želel dvigniti zavest poslovodni-
kov subjektov javnega sektorja in 
formalizirati njihovo odgovornost 
za urejenost finančnega poslovo-
denja ter notranje kontrole. V skla-
du s tem je predpisal enotno meto-
dologijo za pripravo vsakoletnega 

poročila o NNJF, ki ga proračunski 
uporabniki podajo v letnem poro-
čilu (Navodilo o pripravi zaključne-
ga računa državnega in občinskega 
proračuna ter metodologija za pri-
pravo poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednih in posre-
dnih uporabnikov proračuna  (ur. 
L. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007). 
Predpisal je enotni obrazec Izjava o 
oceni NNJF (Izjava).  

Od leta 2006 dalje je Izjava obve-
zni sestavni del zaključnega računa 
in s tem tudi letnega poročila pro-
računskih uporabnikov, tudi zdra-
vstvenih zavodov. Sam proces pri-
prave Izjave je zelo kompleksen in 
zahteva velik angažma poslovodni-
kov vseh ravni. V naši bolnišnici je 
v pripravo Izjave vsako leto vklju-
čenih preko 50 samoocenjevalcev. 
Samoocenitev koordinira Služba 
za notranjo revizijo, ki v končni 
fazi tudi izpolni obrazec Izjava. 

Za leto 2011 je bila odzivnost  na 
samoocenitev v interno predpisa-
nih mejah (70 %), kar pomeni, da 
izračunana povprečna ocena NNJF 
v letu 2011 predstavlja dejanski 
odraz stanja NNJF v naši bolnišni-
ci. V nadaljevanju sledi predstavi-
tev rezultatov analize samooceni-
tve NNJF v letu 2011 za bolnišnico 
kot celoto. 
Iz prikaza je moč razbrati, da je bil 
pretežni del elementov NNJF za 
leto 2011 v povprečju ocenjen ne-
koliko bolje kot leto prej. Največji 
napredek (20 %) v razvoju NNJF 
je evidentiran na področju notra-
njega kontrolnega okolja. To kaže 
na to, da se zavedanje o nujnosti in 
pomenu NNJF v bolnišnici pove-
čuje. Neposredno povezavo pred-
stavlja tudi intenzivno prilagajanje 
obstoječe ureditve laboratorijske 
dejavnosti v naši bolnišnici po-
dročnemu pravilniku, ki ureditev 
le-te predpisuje na državni ravni. 
 
Najmanjši napredek v razvoju 
NNJF se kaže na področju upra-
vljanja tveganj (5 %), ki se bo v 
prihodnje predvidoma izboljšalo, 
saj bodo v letu 2012 vzpostavlje-
ni registri obvladovanja poslovnih 
tveganj na medicinskih oddelkih. 
Nekaj manj optimistično je za leto 
2011 ocenjeno tudi področje nad-
zora, katerega ocena po samooce-
nitvi je v povprečju nekoliko nižja 
kot leto prej. Kljub temu je bila za 
leto 2011 povprečna ocena NNJF 
po samoocenitvi v obdobju zadnjih 
petih let  najboljša, kar prikazuje 
slika 2. 

Slika 1:  Primerjava povprečnih ocen po elementih NNJF
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Tudi sicer je trend povprečne ocene 
NNJF v naši bolnišnici  v obdobju 
zadnjih petih let ugoden, saj pov-
prečna ocena iz leta v leto raste. 
Tako je v letu 2011 ocena NNJF 
za pol odstotka višja, kot je bila v 
prvem letu ocenjevanja. Upošteva-
joč s pravilnikom OPT določen pre-
tvornik povprečnih ocen v deleže 
poslovanja lahko zaključimo, da se 
je s povprečno oceno za leto 2011 
razvitost NNJF še bolj približala 
deležu 60 % vseh poslovnih podro-

čij v bolnišnici.
Pri samoocenitvi 2011 so najnižjo 
povprečno oceno dosegla področja, 
ki so povezana z registri tveganj, 
popisi procesov in navodili za delo. 
Prav na teh področjih v bolnišnici 
že dalj časa potekajo aktivnosti, 
vendar kot kaže rezultat samooce-
nitve, jih je potrebno intenzivirati 
in pospešiti.  

Zaključimo lahko, da se razvitost 
NNJF v naši bolnišnici vsako leto 

izboljšuje. Rezultat samooceni-
tve poleg podlage za letno poro-
čilo predstavlja tudi zelo koristno 
informacijo o stopnji razvitosti 
NNJF po posameznih poslovnih 
področjih bolnišnice. Prav tako so 
opisana tveganja pomemben vir 
informacij, ne samo za posamezne 
odgovorne nosilce obvladovanja 
tveganj, temveč tudi za nosilce 
procesov odločanja. Dodano vre-
dnost samoocenitve NNJF pa pre-
poznavajo tudi ocenjevalci.

Slika 2: Primerjava povprečnih ocen NNJF

Projekcije.finančnega.poslovanja.
bolnišnice.v.letu.2012

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

Zaradi vedno slabših gospodarskih gibanj v letu 
2011 in nič bolj optimističnih napovedi za leto 

2012 so bila ob koncu 2011 z Aneksom 3 k Splošne-
mu dogovoru postavljena izhodišča za poslovanje 
slovenskih zdravstvenih ustanov, med njimi tudi  
naše bolnišnice. Vzporedno s slabšanjem finančnega 
stanja zdravstvene blagajne so se z njim zmanjšala 
tudi finančna sredstva zdravstvenih ustanov.

Aneks 3 k Splošnemu dogovoru se je deloma odra-
zil že v letu 2011, v celoti pa bo uveljavljen v leto-
šnjem poslovnem letu. Največje zmanjševanje, ki ga 
prinaša, se nanaša na znižanje plačil dežurstev. Naša 
bolnišnica bo za kritje plačil dežurstev letos prejela 
630.000 evrov manj kot pred sprejetim varčevalnim 
ukrepom. V letu 2012 pa se bodo poleg tega znižale 

še cene dializne dejavnosti za 288.000 evrov na letni 
ravni ter na področju ambulantne dejavnosti sred-
stva za administrativno in tehnično osebje v letni 
višini 27.000 evrov.

Nižji prilivi prihodkov pa se bolnišnici obetajo še 
na nekaterih področjih. Namesto 20 % presežene-
ga programa bo v letošnjem letu plačano le še 10 % 
preseženega planiranega programa prospektivnih 
primerov (operacije endoprotez, kolka in kolena, ko-
ronarografije, ortopedske operacije rame, operacije 
hrbtenice, operacije ušes, nosu in grla, operacije žolč-
nih kamnov, operacije na ožilju in operacije kile). To 
določilo bolnišnici onemogoča pridobitev prihodka v 
letni višini 380.000 evrov, ki ga je v letu 2011 sko-
raj v celoti realizirala. Manjše prihodke bo v bodoče 
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prinašala tudi neakutna obravnava bolnikov, saj se 
je za 30 % zmanjšalo plačilo programa vsem tistim 
izvajalcem, ki po merilih Ministrstva za zdravje ne 
zagotavljajo organizacijsko ločenega oddelka. Ker po 
mnenju Ministrstva za zdravje mednje sodi tudi naša 
bolnišnica, lahko iz tega naslova pričakujemo izgubo 
finančnih sredstev v višini 373.000 evrov. Del pro-
grama neakutne obravnave, ki ga zaradi prostorske 
stiske bolnišnica ne more realizirati, bo predvidoma 
prestrukturirala v programe z daljšimi čakalnimi do-
bami, kar bo predvidoma povzročilo višje stroške iz-
vajanja storitev za cca 200.000 evrov. 

Splošni dogovor 2012 predvideva tudi zmanjšanje 
finančnih sredstev akutne obravnave za 0,3 % vsem 
tistim izvajalcem zdravstvenih storitev, ki se letos ne 
bodo vključili v proces pridobitve akreditacije. Naša 
bolnišnica bi v tem primeru izgubila še dodatnih 
165.000 evrov. Da bi se temu izognila, bo šla v po-
stopek mednarodne akreditacije, kar bo povzročilo 
dodatne stroške v višini cca 110.000 evrov. Dodatni 
stroški za prostore, opremo in osebje za zagotovitev 
potrebnih akreditacijskih standardov še niso ocenje-
ni.

Zmanjšanje sredstev za dežurstva 630.000

Znižanje cen dializne dejavnosti 288.000

Znižanje sredstev za adm. tehn. osebje 27.000

Zmanjšanje plačila od 20 % na 10 % 
preseganja programov

380.000

Znižanje cene neakutne obravnave za 30 % 373.000

Dodatni stroški prestrukturiranja 200.000

Stroški akreditacije 110.000

SKUPAJ ZMANJŠEVANJE PRIHODKA 2.008.000

V preglednici navajamo zbirni prikaz zmanjševanja 
finančnih sredstev iz vseh navedenih razlogov.
Poleg tega, da se nam bodo zaradi navedenih ukrepov 
zmanjšali prihodki, lahko pričakujemo zaradi rasti 
cen v letošnjem letu tudi neizogiben porast nekate-
rih vrst stroškov. Napovedan je dvig cene energen-
tov (6 % električna energija, 20 % plin), kar pomeni 
ob enaki porabi za 200.000 evrov višje stroške. Na 
področju vzdrževanja se prav tako za 200.000 evrov 
dviguje strošek vzdrževanja dragih medicinskih apa-
ratur, strošek čiščenja se zaradi dviga cen na letni 
ravni povečuje za 60.000 evrov, strošek živil pa za 
50.000 evrov. Zaradi širjenja informatizacije se bo v 
tem letu za 40.000 evrov povečal tudi strošek teko-
čega vzdrževanja. 

Tabela 1: Pregled zmanjševanj finančnih sredstev v 
letu 2012 v eur

Med letošnje stroške pa moramo predvideti oz. vklju-
čiti še dve postavki. Zaradi slabšanja likvidnostne si-
tuacije bolnišnica v tem letu ne bo več mogla pridobi-
vati finančnih prihodkov v obliki obresti in skontov. 
Ocenjujemo, da bo na tem področju izgubila 90.000 
evrov prihodkov. Prav tako ocenjujemo, da nam bo 
predvideni skupni javni razpis za zdravila prinesel 
za 60.000 evrov manj blagovnih rabatov za zdravi-
la. Skupni negativni učinek do sedaj znanih dejavni-
kov za leto 2012 za našo bolnišnico znaša 2.708.000 
evrov.

Kot da tako veliko zmanjšanje razpoložljivih finanč-
nih sredstev ne bi bilo dovolj, pa je konec februarja 
ZZZS vse zdravstvene zavode obvestil, da bo od 1. 
marca dalje znižal akontacije za 7 % mesečno, kar 
predstavlja dodatnih 400.000 evrov manj sredstev 
na bolnišničnem računu.

Tabela 2: Povečanje stroškov v letu 2012 v eur

Plin, elektrika 200.000

Vzdrževanje 200.000

Čiščenje 60.000

Živila 50.000

Računalniške storitve 40.000

Nezmožnost vnovčenja skontov 90.000

Zmanjšanje blagovnih rabatov za zdravila 60.000

SKUPAJ POVEČANJE STROŠKOV 700.000

Navodila avtorjem, 
piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služ-
ba za odnose z javnostmi ali na e-mail danijela.
gorisek@guest.arnes.si . Prosimo, da nam pri-
spevke pošljete v elektronski obliki (na CD-ju, 
po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne 
in akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka 
oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike 
priložite ločeno na koncu besedila. Na fotografi-
jah, ki niso v elektronski obliki, na hrbtni strani 
s svinčnikom označite naslov članka, h kateremu 
jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 4. 
maja 2012.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Aktivnosti.
za.doseganje.
uravnoteženega.
poslovanja

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

Potem, ko je bila jasna vsebina 
Aneksa 3 k Splošnemu dogo-

voru in z njo izhodišča za finančno 
poslovanje bolnišnice, je poslovno 
in strokovno vodstvo skupaj zače-
lo z načrtovanjem ukrepov, ki bi 

uravnotežili prihodke in odhodke 
v letu 2012. 

Nabor ukrepov, ki so bili konec 
januarja predstavljeni predstoj-
nikom, glavnim medicinskim se-
stram in vodjem vseh organiza-
cijskih enot, je oblikovan tako na 
področju pridobivanja oz. dosega-
nja prihodkov kot tudi na področju 
obvladovanja in zniževanja stro-
škov.

Ukrepi na področju doseganja 
prihodkov:
1. Prestrukturiranje 60 % neaku-

tnega programa v program aku-
tne obravnave.

2. Začetek postopka za pridobitev 
akreditacije.

3. Izboljšanje sistema nadzora nad 
evidentiranjem SPP po oddelkih.

4. Pridobitev dodatnih prihodkov 
z izvajanjem samoplačniških 
zdravstvenih storitev.

5. Povečanje prihodkov iz trženja 
storitev Službe za prehrano.

6. Ureditev parkirnega režima s 
plačevanjem parkirnine na par-
komatu.

Ukrepi za obvladovanje in zniže-
vanje stroškov pri stroških dela, 
ki predstavljajo skoraj 60 odstot-
kov vseh letnih stroškov bolni-
šnice:
1. Racionalizacija stroškov dela, 

ki nastanejo v času zagotavlja-
nja neprekinjenega zdravstve-
nega varstva.

2. Racionalizacija stroškov dela, 
ki nastanejo z nadurnim de-
lom.

3. Povečevanje izkoriščenosti de-
lovnega časa v okviru rednega 
delovnega časa.

4. Izvajanje restriktivne politike 
zaposlovanja v letu 2012.

5. Racionalizacija stroškov zdra-
vstvenih storitev, ki jih izvaja-
jo zunanji sodelavci in notranji 
zaposleni izven redne pogodbe 
o zaposlitvi.

6. Zmanjševanje odsotnosti zara-
di bolniških izostankov.

7. Racionalizacija stroškov služ-
benih potovanj.

8. Znižanje cen storitev prevozov 
in nočitev za službena potova-
nja v tujino.

9. Racionalizacija stroškov izo-
braževanj.
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10. Racionalizacija stroškov prevo-
zov na delo in z dela. 

Ukrepi za obvladovanje in zni-
ževanje stroškov materiala, ki 
predstavljajo dobrih 20 odstot-
kov vseh letnih stroškov bolni-
šnice:
1. Znižanje cen zdravil.
2. Zmanjšanje stroška zdravil za 

zdravljenje bolezni srca in ožilja 
(eritropoetini) in dializnega ma-
teriala.

3. Zmanjšanje stroškov protimi-
krobnih zdravil z izvajanjem 
SWITCH terapije.

4. Racionalnejša raba antibiotikov 
na podlagi hitrejšega diagnosti-
ciranja s pomočjo elektronskih 
vpogledov v laboratorijski izvid 
Zavoda za zdravstveno varstvo 
Celje.

5. Racionalizacija stroškov z zame-
njavo paranteralne prehrane z 
enteralno.

6. Racionalizacija stroškov zdra-
vstvenega materiala z zožitvijo 
(standardizacijo) nabora arti-
klov po vseh skupinah zdra-
vstvenega materiala, ki se upo-
rablja v naši bolnišnici.

7. Zmanjšanje stroškov RTG ma-
teriala z vzpostavitvijo slikovne 
diagnostike (PACS).

8. Zmanjšanje porabe pisarniškega 
materiala in tonerjev ter črnil  z 
racionalno rabo in spremenje-
nim načinom dela.

Ukrep na področju obvladova-
nja in zniževanja stroškov ener-

gentov je usmerjen predvsem v 
zmanjšanje rabe energije z izbolj-
šanjem energetske učinkovitosti. 

Ukrepi za obvladovanje in zniže-
vanje stroškov storitev zunanjih 
izvajalcev:
1. Iskanje možnosti, da storitve, ki 

jih naročamo pri zunanjih izvajal-
cih, opravljamo v bolnišnici.

2. Centralizacija izvajanja notranjih 
laboratorijskih storitev.

3. Optimalno naročanje posame-
znih vrst laboratorijskih preiskav 
zunanjim laboratorijem in hitra 
uporaba izvidov.

4. Iskanje možnosti zniževanja cen 
zunanjih laboratorijskih preiskav.

5. Znižanje stroška poštnih storitev 
z izdajo izvida pacientu v roke z 
implementacijo zvočnega zapisa.

6. Znižanje stroškov telefonskih 
storitev.

7. Zmanjšanje obsega storitev čišče-
nja.

Ukrepi z učinki na različna po-
dročja pa so še:
1. Izdelava in sprejem standardov 

za nabavo in izkoriščenost in-
formacijske opreme.

2. Zmanjšanje vrednosti zalog 
osteosintetskega materiala v 
operacijskem bloku.

3. Evidentiranje stroškov po paci-
entu.

4. Izboljšanje kakovosti admini-
strativne obravnave bolnikov.

5. Vzpostavitev sistema zbiranja 
inovacij v delovnem procesu.

Po določitvi ukrepov, s katerimi bi 

uravnotežili letošnje poslovanje 
bolnišnice, so se začele izvajati ak-
tivnosti za njihovo uresničitev. V 
nadaljevanju navajamo nekatere 
aktivnosti v teku:

Realizacija pogodbeno dogovorje-
nega programa je osnova za dose-
ganje uravnoteženega poslovanja. 
Zato je pri sklepanju pogodbe z 
ZZZS izredno pomembno, da je 
struktura programov obsega dela 
na posameznih dejavnostih v ta-
kšnem obsegu, kot jo zahtevajo 
potrebe in zmožnosti realizacije. 

Eden od ukrepov na tem področju 
je tudi izboljšanje sistema nad-
zora nad evidentiranjem SPP po 
oddelkih. Pravilno evidentiranje 
SPP-jev je pomembno  za izpolnje-
vanje programa dela do ZZZS, saj 
z njim zagotavljamo, da je obra-
čunano vse naše opravljeno delo. 
Da bi izboljšali nadzor nad beleže-
njem SPP-jev, je strokovni direktor 
vse zadolžene za spremljanje in 
nadzor nad SPP-ji in predstojnike 
bolnišničnih oddelkov pozval, da 
pripravijo sezname najpogostejših 
SPP-jev za svoje oddelke in nato 
aktivno spremljajo njihovo beleže-
nje.

Poleg tega je ZZZS v letu 2011 
poostril in povečal administrativ-
no tehnične in finančne nadzore. 
Opravil jih je 39 in v 29 primerih 
bolnišnici izdal pogodbene kazni. 
Te so pogosto nesorazmerne z oce-
njeno »škodo«.  V primeru previ-
soko vrednotenih, nepravilno evi-
dentiranih SPP-jev ima po praksi 
ZZZS bolnišnica dvojni izpad pri-
hodka za opravljeno storitev, saj 
nam ZZZS v celoti črta opravljeno 
storitev (in ne le preveč zaračuna-
ni del) in zaračuna pogodbeno ka-
zen. Kadar pa bolnišnica obračuna 
posamezen primer v svojo škodo s 
premalo vrednotenim SPP-jem, ji 
ZZZS ne prizna doplačila za pre-
nizek obračun. Prav tako ZZZS le 
redko upošteva ugovor bolnišnice 
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na pravilnost odločitev nadzornih 
zdravnikov, ki so lahko tudi spor-
ne.

Dalje je vodstvo bolnišnice skle-
nilo, da se z izvedbo predpreso-
je vključimo v proces pridobitve 
akreditacije DNV po NIAHO stan-
dardu, s čimer ob izboljševanju ka-
kovosti preprečimo izgubo 0,3 % 
finančnih sredstev akutne obrav-
nave.

Dodatne prihodke bo bolnišnica 
poskusila pridobiti tudi na trgu. 
Na področju trženja zdravstvenih 
storitev pripravljamo vse potreb-
no za začetek delovanja samoplač-

niške kardiološke ambulante, na 
področju trženja nezdravstvenih 
storitev pa nameravamo podaljšati 
delovni čas kavarne na polikliniki 
ter jo v poletnem času razširiti na 
notranje dvorišče med Transfuzij-
skim in Dializnim centrom. 

Na področju obvladovanja in zni-
ževanja stroškov dela je eden iz-
med ukrepov usmerjen v racionali-
zacijo stroškov dela, ki nastanejo v 
času zagotavljanja neprekinjenega 
zdravstvenega varstva. Ukrep je 
podrobneje predstavljen v prispev-
ku strokovnega direktorja. Poleg 
tega ukrepa pa je bolnišnica obno-
vila pogajanja z zunanjimi sodelav-
ci, ki se vključujejo v ambulantno 
in bolnišnično delo ter z notranji-
mi zaposlenimi, ki opravljajo delo 
izven redne pogodbe o zaposlitvi. 

Omejevalna je tudi politika zapo-
slovanja v letošnjem letu, z vzpo-
stavitvijo sistema rednega me-
sečnega razporejanja zdravnikov, 
medicinskih sester ter ostalega 
osebja po deloviščih in po urah že-

limo racionalizirati stroške dela, 
ki nastanejo z nadurnim delom, 
za vsaj 30 %. Na tem področju si 
strokovni direktor prizadeva tudi 
za vključitev specializantov, ki so 
na specializaciji v obeh kliničnih 
centrih, v delo naše bolnišnice vsaj 
en dan v tednu. S sprejetjem inter-
nih pravil o odobravanju službenih 
potovanj bo prišlo tudi do zmanj-
ševanja odsotnosti, prav tako bodo 
še bolj pod nadzorom stroški, ki jih 
ima bolnišnica z uresničevanjem 
drugih pravic delavcev iz delovne-
ga razmerja (izobraževanja, cene 
storitev prevozov in nočitev za 



ABC POSLOVANJASplošna bolnišnica Celje

15

službena potovanja v tujino, stro-
ški prevozov na delo in z dela).

S sodelovanjem na skupnem jav-
nem razpisu, ki je v teku na Mini-
strstvu za zdravje, naj bi bolnišni-
ca dosegla določeno znižanje cen 

zdravil. To se pričakuje tudi zaradi 
spremembe Pravilnika o določanju 
cen zdravil za uporabo v humani 
medicini. Zaradi spremenjenega 
vrednotenja cen dializne dejavno-
sti se pripravljajo smernice za upo-
rabo cenejših eritripoetinov. Prav 
tako se na tem področju načrtuje 
znižanje stroškov dializnega ma-
teriala. Ena od aktivnosti, s katero 
bi lahko zmanjšali stroške protimi-
krobnih zdravil, je izvajanje SWIT-
CH terapije, njihovo porabo pa bi 
lahko racionalizirali tudi s hitrej-
šim diagnosticiranjem s pomočjo 
elektronskih vpogledov v laborato-
rijski izvid Zavoda za zdravstveno 
varstvo Celje.       

Sektor za investicije, pre-
skrbo in vzdrževanje je 
za obvladovanje stroškov 
vzdrževanja z določeni-
mi dobavitelji dosegel 
znižanje cen. Na podro-
čju rabe energentov pa je 
pomembno ozaveščanje 
zaposlenih o racionalni 
rabi energije ter aktivno 
delovanje vsakega posa-
meznika na tem področju. 

Pomembne aktivnosti za 
obvladovanje in zniže-
vanje stroškov pa tečejo 
tudi na področju labora-
torijskih storitev. Nekate-
re so usmerjene v iskanje 
možnosti za prenos dolo-
čenih laboratorijskih sto-
ritev, ki se danes izvajajo 
pri zunanjih izvajalcih, v 
naše laboratorije, druge 
pa v optimiziranje naro-
čanja posameznih vrst 
laboratorijskih preiskav. 
Iščemo tudi možnosti za 
zniževanje cen storitev 
zunanjih laboratorijev. 
Predstojniki vseh bolni-
šničnih oddelkov so tako 
že dobili analizo naroče-
nih laboratorijskih stori-
tev, ki so bile ovrednotene 

s cenami in poziv, da poi-
ščejo možnosti za njihovo omeje-
venje.

Prihranke smo iskali tako rekoč 
vsepovsod. Tako smo v preteklem 
mesecu zmanjšali obseg storitev 
čiščenja v sobah zdravstvenega 
osebja in v prostorih Uprave, pa 
znižali limite za uporabnike služ-
benih mobilnih telefonov in dolo-
čili cenovne standarde za nakup 
le-teh. 

Priložnosti je verjetno še nekaj, 
vendar je za to, da jih najdemo in 
izkoristimo, potrebno sodelovanje 
vseh zaposlenih.
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Organizacija.neprekinjenega.
zdravstvenega.varstva

Asist. Franc Vindišar, dr. med. Strokovni direktor

Organizacija nepreki-
njenega zdravstve-

nega varstva (NZV) in 
neprekinjene nujne me-
dicinske pomoči (NNMP) 
je v vsakem javnem zdra-
vstvenem zavodu zelo 
zahteven sistem, ki mora 
v vsakem trenutku zago-
tavljati strokovno neopo-
rečno zdravstveno stori-
tev. Za dosego tega cilja 
je veljavnih več določil 
različnih zakonov (45.a 
člen Zakona o zdravniški 
službi, 53. člen Zakona o 
zdravstveni dejavnosti in 
28. člen Zakona o lekar-
niški dejavnosti), ki so 
osnova za veljavni Pravil-
nik o organizaciji nepre-
kinjenega zdravstvenega 
varstva, ki velja od 1. 1. 
2011 in je bil podpisan 
s strani takratnega mi-
nistra za zdravje. V sle-
dnjem so med drugim na-
vedene posamezne oblike 
dela, s katerimi se NZV 
zagotavlja:

- polni delovni čas 
(eno ali večizmensko 
delo),

- dežurstvo,
- stalna pripravljenost,
- delo preko polnega 

delovnega časa,
- dopolnilno delo.  

Merila za opredelitev 
oblike dela na sekundar-
nem nivoju so: število 
opravljenih diagnostič-
nih, negovalnih in tera-
pevtskih postopkov za 

ambulantne paciente, 
število opravljenih dia-
gnostičnih, negovalnih in 
terapevtskih postopkov 
za hospitalizirane pacien-
te. Predvidena je enkrat 
letno opravljena analiza 
za posameznega zdra-
vstvenega delavca s po-
sameznega strokovnega 
področja za preteklo tri-
mesečno obdobje, in sicer 
v rednem delovnem času 
in v času izvajanja NNMP. 
Na osnovi teh ugotovitev 
se organizira:
1. izmensko delo, če je 

obremenitev v času 
NNMP več kot 60 % 
običajne delovne obre-
menitve in je število 
sprejetih pacientov 
na posameznega zdra-
vstvenega delavca v re-
dnem delovnem času 
več kot 200 (z izjemo 
intenzivnih enot);

2. dežurstvo, če je obre-
menitev po zgoraj na-
vedeni metodologiji 
med 25 in 60 %. Tu je 
posebej navedeno, naj 
se v to delo vključu-
jejo specializanti pod 
nadzorom specialista 
v skladu s predpisi 
Zdravniške zbornice;

3. stalna pripravljenost, 
če je obremenitev 
manjša od 25 %.

V SB Celje je bil 15. 12. 
2010 sprejet Pravilnik o 
izvajanju NZV, ki je uve-
del pri zdravnikih:

- 14 delovnih mestih z iz-
menskim delom,

- 1 delovno mesto s kom-
binacijo izmenskega 
dela, dežurstva in pri-
pravljenosti, 

- 3 delovna mesta v obli-
ki dežurstva, 

- 1 delovno mesto s kom-
binacijo dežurstva in 
stalne pripravljenosti 
ter 

-  7 delovnih mest s stal-
no pripravljenostjo.  

Pri medicinskih sestrah 
je bilo uveljavljeno de-
žurstvo na 13 delovnih 
mestih in na petih stalna 
pripravljenost.  V obliko 
dežurstva sta bila dolo-
čena tudi dva radiološka 
inženirja in eden še v 
stalno pripravljenost. S 1. 
2. 2011 sta bili dve mesti 
zdravnikov v dežurstvu 
spremenjeni v izmensko 
obliko dela, tako da je v 
obliki dežurstva ostal po-
livalentni kirurg.

S 1. 1. 2012 smo bili po-
stavljeni pred dejstvo, da 
se sredstva za zagotavlja-
nje NZV s strani ZZZS 
zmanjšujejo za 630.000 
EUR letno. To je opre-
deljeno v Aneksu št. 3 
k Splošnemu dogovoru 
2011, v 4. in 5. členu, ki je 
posledica sprejetih varče-
valnih ukrepov Vlade RS. 
Navedena vrednost je po-
sledica opravljenih izra-
čunov na osnovi omenje-

nih členov, saj vrednost 
sredstev, namenjenih za 
zagotavljanje NZV, nepo-
sredno ni določena.
Vodstvo bolnišnice se je 
odločilo, da je med dru-
gimi ukrepi za zagota-
vljanje uravnoteženega 
poslovanja bolnišnice 
treba znižati tudi vre-
dnost sredstev za NZV. 
Pripravljena je bila anali-
za delovnih obremenitev 
po posameznih delovnih 
mestih, ki je vključevala 
število ambulantno pre-
gledanih pacientov, šte-
vilo sprejetih pacientov, 
število operativnih pose-
gov, število zabeleženih 
diagnostičnih postopkov 
in porodov. Vse te analize 
so bile narejene v urnih 
terminih, za vse dni v te-
dnu in nato še prikazane 
združeno po treh dnevnih 
terminih med tednom (7–
15, 15–23, 23–7) in dveh 
terminih med vikendi in 
praznikih (7–19, 19–7). 
S številnimi predstojniki 
oz. njihovimi namestniki 
sem opravil razgovore o 
ustreznosti izbrane me-
todologije in velika veči-
na se je z njimi strinjala. 
Predlagano je bilo tudi 
nekaj korekcij, ki smo jih 
skušali v največji možni 
meri upoštevati. Žal se je 
ponekod tudi pokazalo 
dejstvo, da smo zdravniki 
pri beleženju svojega dela 
premalo dosledni in bo to 
potrebno v prihodnje iz-
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boljšati (konziliarna služ-
ba).

Na osnovi teh podatkov 
je bil pripravljen prvi 
predlog reorganizacije 
NZV, ki je predvideval 
zamenjavo večine oblik 
izmenskega dela zdrav-
nikov v obliko dežurstva, 
delno ukinitev nekaterih 
stalnih pripravljenosti 
(v nočnem času), prehod 
določenih delovnih mest 
iz dežurstva v pripravlje-
nost. Po predstavitvi tega 
predloga predstojnikom 
in glavnim sestram od-
delkov, pogovorih s sindi-
katom FIDES in obravna-
vi na Strokovnem svetu 
je bil pripravljen nekoliko 
popravljen Pravilnik o or-
ganizaciji NZV, ki predvi-
deva pri zdravnikih:

- 4 delovna mesta, kjer 
se ohrani izmensko 
delo (IPP, KPP, OIIM, 
EIT),

- 13 delovnih mest, kjer 
se uvede kombinaci-
ja izmenskega dela in 
dežurstva,

- 2 delovni mesti, kjer 
imamo kombinacijo 
izmenskega dela, de-
žurstva in pripravlje-
nosti,

- 6 delovnih mest, kjer 
je ohranjena stalna 
pripravljenost.

- ukinja se stalna pri-
pravljenost na Der-
matovenerološkem 
oddelku. 

Pri stalni pripravljenosti 
je predvideno razpisova-
nje posameznih zdrav-
nikov le v primeru, ko 
zdravnika ustrezne spe-
cialnosti ni v kakršnikoli 
drugi obliki NZV. V vseh 
primerih je zagotovlje-
na stalna pripravljenost 
specialista posameznega 

področja, če je v NZV raz-
porejen specializant, ki v 
ostali ekipi nima razpo-
rejenega specialista iste 
specialnosti. Pri urologih 
je predvidena stalna pri-
pravljenost, če so specia-
lizanti urologije razpore-
jeni v eno od oblik NZV v 
okviru kirurgije. Pri gine-
kologih je za nadzornega 
specialista predvidena 
ohranitev izmenskega 
dela, kadar je specializant 
ginekologije razporejen v 
NZV.
Pri medicinskih sestrah 
je v popoldanski izmeni 
instrumentarka razpore-
jena v redno obliko dela, 
s tem se ukine stalna pri-
pravljenost, ukinjena je 
stalna pripravljenost me-
dicinske sestre na gastro-
enterološkem oddelku. 
Pri radioloških inženirjih 
se zmanjša razpisovanje v 
pripravljenost za potrebe 
CT-ja.
V načinu obračuna dela 
v času NZV pri skupini, 
kjer se namesto izmen-
skega dela uvede kombi-
nacija izmenskega dela in 
dežurstva, nastopi spre-
memba med tednom, v 
nočni izmeni, kjer se na-
mesto plačila po osebnem 
plačnem razredu (PR), 
opravljene ure obračuna-
jo po 50 PR za specialista 
in 43 za specializanta, 
med vikendi pa izmensko 
delo po lastnem PR med 
7. in 19. uro in enotni PR 
v nočnem času.

Osebno sem bil povabljen 
na predstavitev omenje-
nega Pravilnika na tri 
oddelke (Ginekološko po-
rodniški oddelek, Infek-
cijski oddelek in Oddelek 
za anestezijo, intenzivno 
medicino operativnih 
strok in terapijo boleči-

ne), kjer sem dodatno 
pojasnjeval razloge za to 
spremembo, predstavil 
analize za posamezne od-
delke, vključno z analizo 
razporejanja zdravnikov 
v NZV za zadnjih nekaj 
mesecev, samo strukturo 
vključevanih zdravnikov 
in finančne posledice. 
Žal sem bil pri tem dele-
žen tudi povišanih tonov 
nekaterih kolegov, nepri-
pravljenosti na kakršne-
koli spremembe in gro-
ženj z umikom soglasij za 
delo preko polnega delov-
nega časa. Zelo malo pa je 
bilo predstavljenih objek-
tivnih argumentov, ki bi 
omogočali drugačno raz-
mišljanje. Pri analizi sem 
tudi sam ugotovil, da je v 
porodni sobi obseg dela v 
nočni izmeni skoraj enak 
tistemu v popoldanski in 
že prej predlagal izjemo 
pri nadzornem ginekolo-
gu, ki je opisana v zgor-
njem odstavku. Pri večini 
zdravnic in zdravnikov 
na obiskanih oddelkih je 
prevladovalo mnenje, da 
je navedeni izpad sred-
stev potrebno porazdeli-
ti po celotnem kolektivu 
bolnišnice.
Končna oblika Pravilni-
ka je bila predstavljena 
vsem reprezentativnim 
sindikatom. Obravnaval 
ga je Strokovni svet, ki 
ga je podprl. Na zadnji 
seji Sveta zavoda sem na 
vprašanje člana Sveta za-
voda predstavil osnove 
omenjenih sprememb in 
dobil soglasno podporo 
s pripombo, da se skuša 
pridobiti soglasje vseh 
sindikatov.
Osebno se dobro zave-
dam občutljivosti obrav-
navanega področja, saj 
gre za delo, ki zahteva od 
vseh udeleženih poseben 

napor in predstavlja po-
goste obremenitve, kate-
rim zaposleni, ki pri tem 
ne sodelujejo, niso izpo-
stavljeni. Delo nosilcev 
zdravstvene dejavnosti je 
v času izvajanja NZV pod 
posebnim drobnogledom 
in zahteva posebne na-
pore.
Izdelana so bila Navodi-
la za zagotavljanje NZV 
v obliki stalne pripra-
vljenosti in Navodilo za 
zagotavljanje NZV na 
Dermatovenerološkem 
oddelku. Oba omenjena 
dokumenta je obravnaval 
Strokovni svet in ju pod-
prl.
Omenjeni Pravilnik o 
organiziranju NZV v SB 
Celje na večini oddelkov 
ohranja sedanjo orga-
nizacijo dela (z izjemo 
dermatovenerologije) in 
je kot takšen strokovno 
v največji možni meri 
varen, saj ne predvide-
va novih predaj služ-
be, ki kot dobro vemo, 
predstavljajo pomem-
ben dejavnik tveganja. 
Pomemben dosežek se 
mi zdi tudi dejstvo, da 
se število  posameznih 
specialnosti, ki nudi-
jo ustrezno oskrbo, 
zmanjšuje minimalno, 
in SB Celje kljub hudi 
ekonomski krizi v času 
zagotavljanja NZV ohra-
nja enako stopnjo stro-
kovnosti. 
Prepričan sem, da bo ve-
čina zdravnic in zdravni-
kov zmogla prepoznati 
potrebnost predlaganih 
sprememb, ki omogoča-
jo naš prispevek k urav-
noteženemu poslovanju 
SB Celje in s tem nadalj-
nji strokovni razvoj cele 
bolnišnice, ohranjanje 
obstoječih programov in 
delovnih mest. 
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Finančna.situacija.ZZZS.
neposredno.vpliva.na.obseg.
prihodkov.in.plačilno.sposobnost.
naše.bolnišnice.

Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon. Sektor za finance in računovodstvo 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v na-
daljevanju: ZZZS) v zadnjih mesecih opozarja, 

da se zaradi neustavljivega slabšanja gospodarskih 
gibanj zaostrujejo pogoji njegovega poslovanja. Leto 
2011 je zaključil v skladu s postavljenimi prioriteta-
mi poslovanja v finančnem načrtu za leto 2011. Ven-
dar je bil finančni del teh prioritet – poslovanje brez 
zadolžitve – dosežen z zamikom plačila dela zapadlih 
obveznosti v leto 2012. Obveznosti v višini 40,9 mi-
lijona evrov, ki bi jih ZZZS moral izvajalcem izplačati 
konec decembra 2011, je namreč na račune nakazal 
šele 3. in 5. januarja 2012. Brez tega bi ZZZS poslov-
no leto 2011 zaključil s primanjkljajem, ki bi ga lahko 
pokril le z zadolžitvijo.  
Zamik izplačila ZZZS-ja iz decembra 2011 v januar 

2012 je imel neposreden vpliv na višino likvidno-
stnih sredstev Splošne bolnišnice Celje (v nadaljeva-
nju: SBC), vendar je navedeni zamik prilivov SBC še 
uspela obvladovati z obstoječo likvidnostno rezervo. 
Tako smo uspeli tekoče plačevati vse svoje obvezno-
sti do dobaviteljev in delavcev. V prvih dneh marca 
2012 je ZZZS  bolnišnici poravnal večino svojih ob-
veznosti iz leta 2011. 
Na likvidnostno situacijo SBC je negativno vplival 
tudi poslovni rezultat  bolnišnice v letu 2011, saj je 
izkazala presežek odhodkov nad prihodki v višini 
297.684 €. Pokrivanja izgube s strani lastnika v tem 
trenutku ne pričakujemo, zato ima ta rezultat dolgo-
ročnejši vpliv na likvidnostno situacijo.  
Trenutno SBC svoje obveznosti plačuje v valutnem 

Vrsta odhodka po namenih porabe Realizacija 2010 V € Struktura

1. Odhodki za osnovno zdravstveno varstvo 397.392.052 16,9
2. Odhodki za bolnišnično zdravljenje 1.122.283.762 47,8
3. Odhodki za zdraviliško zdravljenje 11.181.648 0,5
4. Odhodki za socialne zavode 121.156.183 5,2
5. Odhodki za ostale neprofitne ustanove 5.413.646 0,2

SKUPAJ ZDRAVSTVENE STORITVE (1-5) 1.657.427.290 70,6
6. Zdravila in ortopedski pripomočki 380.056.365 16,2

-	 za zdravila 312.938.348 13,3
od tega za delo lekarn 26.883.989 1,1

-	 za medicinske pripomočke 50.000.639 2,1
-	 za preskrbo s krvjo in soc. med. 17.117.378 0,7

7. Zdravljenje v tujini - napotitve 2.826.475 0,1
8. Mednarodno zavarovanje 21.686.270 0,9

SKUPAJ OSTALA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (6-8) 404.569.110 17,2
9. Odhodki za delo ZZZS 49.746.870 2,1
10. Drugi odhodki skupaj: 235.007.673 10,00

-	 za nadomestila odsotnosti 222.758.248 9,5
-	 za pogrebnine, posmrtnine 9.290.254 0,4
-	 za potne stroške, dnevnice, prevoze 1.978.160 0,1
-	 povračila zavarovalnicam – soc. ogroženi 981.011

11. Obresti 3.714 0,0
12. Ostalo 95.292 0,0

SKUPAJ ODHODKI (1-12) 2.346.849.949 100

Tabela: Odhodki ZZZS v letu 2010  po namenih porabe  (Vir:  ZZZS - Poslovno poročilo za 2010)
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roku. Smo pa s strani ZZZS-ja prejeli obvestilo, da 
bo ponovno vzpostavil ukrep optimiziranja financi-
ranja izvajalcev zdravstvenih storitev in od marca 
2012 dalje za vse izvajalce znižal akontacije za 7 
% mesečno. Navedeni ukrep bo zopet vplival na li-
kvidnostno situacijo naše bolnišnice Od dolžine tra-
janja ukrepa oz. nadaljnjega reševanja problematike 
zdravstvene blagajne je odvisno, kako močno se bo 
to odražalo tudi na plačilni sposobnosti SBC. Poleg 
zgornjega znižanja akontacij je treba omeniti, da  je 
znižanje prihodkov  zaradi že sprejetih  varčevalnih 
ukrepov ZZZS-ja za leto 2012 že v veljavi in iz tega 
naslova že prejemamo tudi »trajno« znižana naka-
zila denarnih sredstev.  
Zgoraj omenjena omejitev (7 % znižanje akontacij) 
pri porabi  sredstev je rezultat začasnega financira-
nja, saj ZZZS še nima veljavnega finančnega načrta 
za letošnje leto. Rešitve nastale situacije se iščejo 
skupaj z ZZZS-jem tudi na ministrstvu za zdravje 
in ministrstvu za finance. Ocenjuje se, da so nujne 
čimprejšnje zakonodajne spremembe. Upravni odbor 
ZZZS-ja je na dveh letošnjih februarskih sejah med 
drugim razpravljal tudi o predlogu ukrepov, ki jih 
mora sistem zdravstvenega varstva Slovenije vklju-
čiti v sistemske rešitve, če želi ohraniti približno 
primerljiv obseg pravic iz obveznega zdravstvenega 
varstva, kot jih imamo v tem trenutku. 

Zaradi lažjega razumevanja strukture odhodkov 
ZZZS je v  nadaljevanju navedena tabela, v kateri je 
prikazana struktura odhodkov ZZZS-ja v letu 2010 
po namenih porabe. Iz nje je razvidno, da so v letu 
2010 odhodki ZZZS za bolnišnično zdravljenje 
predstavljali 47,8 % vseh odhodkov ZZZS.
Od ukrepov, ki bodo sprejeti na nacionalni ravni in 
zato oz. vzporedno  temu tudi Finančnega načrta 
ZZZS je odvisno, ali bo trenutno znižanje akontacij le 
začasno obvladovanje likvidnostne situacije ZZZS-ja 
ali bo dejansko pomenilo tudi zmanjšanje prihodka 
in »trajno« znižanje denarnih sredstev bolnišnice. 

Odzivi bolnišnice na zmanjševanje višine akontacij 
s strani ZZZS so glede na različne scenarije ZZZS-ja 
lahko različni, kot npr. zamude pri plačilih dobavite-
ljem, zamiki izplačil plač, zamiki izplačil davkov in 
prispevkov, zmanjševanje obsega investicij, zadolže-
vanje pri bankah (če pridobimo dovoljenje za zadol-
ževanje). Če zmanjšane akontacije ne bodo le začasen 
ukrep ZZZS-ja za uravnavanje njegove likvidnosti, 
temveč bodo temu sledili tudi ukrepi, ki bodo še do-
datno zmanjševali prihodek bolnišnice, bo le-ta mo-
rala sprejeti še dodatne, bistveno drastičnejše ukrepe 
za obvladovanje nastale situacije. 

Zaznavanje.kulture.varnosti.
pacientov

Mag. Hilda Maze Področje zdravstvene nege

Meseca maja preteklega leta je v bolnišnici po-
tekala anketa »Zaznavanje kulture varnosti 

pacientov«. Namen ankete je nenehno izboljševanje 
varne obravnave pacientov. Za merjenje bolnišnič-
ne kulture varnosti je bil izbran vprašalnik Agenci-
je za raziskave in kakovost zdravstvene obravnave 
(AHRQ), ki ga priporoča Evropska agencija za var-
nost pacientov in ga je do leta 2010 uporabilo že 31 
držav. Anketa meri zaznavanje osebja o varnosti pa-
cientov na oddelkih/enotah, v posameznih poklicnih 
skupinah in v celotni bolnišnici. Cilji merjenja kultu-
re varnosti so naslednji:
• povečati med osebjem in vodstvom zavedanje o 

pomembnosti problema varnosti pacientov in nji-
hove lastne zaščite pred morebitnimi tožbami, ko 
gredo stvari narobe;

• pridobiti izhodiščne podatke o stanju kulture var-

nosti pacientov; 
• ugotoviti, kje so slaba področja in s tem priložnosti 

za izboljšave;
• ugotoviti področja, kjer je zdravstvena ustanova dobra;
• ponoviti anketo na približno dve leti, kar omogo-

ča časovno primerjanje bolnišnice same s sabo po 
izvedenih sistemskih ukrepih na področjih, kjer so 
priložnosti za izboljšave;

• primerjati kulturo varnosti z drugimi.

Rezultati so prikazani z izračunom frekvence odgo-
vorov za vsako trditev v anketnem vprašalniku. Zara-
di lažje primerljivosti z drugimi v skladu z definicijo 
AHRQ je bila Likertova lestvica skrčena na tri sto-
pnje: pozitivno/pogosto – zelena barva, nevtralno/
včasih – rumena barva in negativno/redko – rdeča 
barva. 
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Razdeljenih je bilo 1329 anketnih vprašalnikov, vr-
njenih 830 (62 %). Vprašalnik je pravilno izpolnilo 
808 zaposlenih od tega 36 % srednjih medicinskih 
sester, 24 % diplomiranih medicinskih sester, 8 % 
zdravnikov specialistov, 5 % oddelčnih administra-
tork, po 3 % zdravnikov specializantov, radioloških 

Slika 1: Način prikazovanja rezultatov

inženirjev, fizioterapevtov, strežnic in vseh ostalih 
10 %. Iz spodnje tabele je razvidno število vrnjenih 
vprašalnikov po oddelkih oz. področjih. Pri tem bi 
posebej izpostavila Oddelek za intenzivno interno 
medicino, kjer je bil odziv 91 % in Ginekološko poro-
dniški oddelek z 82 %.

Slika 2: Razpored odgovorov po oddelkih

V naslednjem grafikonu je predstavljena skupna oce-
na po vseh 12 razsežnostih kulture varnosti. Nobena 
od razsežnosti ne presega meje 75 %, kar bi pomeni-
lo, da je bolnišnica na tem področju dobra. Področja, 

ki so na ravni 50 % ali manj pozitivnih odgovorov in 
so označena z rdečo, pomenijo prioritetne priložno-
sti za izboljšave.

Slika 3: Skupna ocena po 12 razsežnostih kulture varnosti pacientov
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V nadaljevanju je prika-
zanih vseh 42 trditev, 
razporejenih po posame-
znih razsežnostih kulture 
varnosti pacientov.
Celokupno zaznavanje 
varnosti je približno ena-
ko dobro ocenjeno pri 
vseh poklicnih skupinah, 
razen pri oddelčnih admi-
nistratorkah, ki so trditev 
»Varnosti pacientov niko-
li ne žrtvujemo zato, da 
bi naredili več« pozitivno 
ocenile le v 41 %. Druga 
dimenzija »Pogostost po-
ročanja dogodkov« je pri 
vseh poklicnih skupinah 
in področjih zaznana kot 
dobra.

Slika 4: Celokupno zaznavanje varnosti in pogostost poročanja o dogodkih

Prav tako so v skupni 
oceni kot dobre ocenjene 
naslednje tri dimenzije 
kulture varnosti paci-
entov »Podpora vodstva 
na oddelku za varnost 
pacientov«, »Učeča se 
organizacija in nenehno 
izboljševanje uspešno-
sti« ter »Timsko delo v 
bolnišničnih enotah«. Po 
poklicnih skupinah tudi 
tukaj izstopa oddelčna 
administracija, ki vse di-
menzije ocenjuje za slabe. 
Prav tako je trditev »Ko 
naredimo spremembe za 
izboljšanje varnosti paci-
entov, ocenimo njihovo 
uspešnost« zaznana kot 
slaba pri zdravnikih spe-
cialistih in strežnicah v 
44 %.

Slika 5: Rezultati ankete 
po dimenzijah »Podpo-
ra vodstva na oddelku 

za varnost pacientov«, 
»Učeča se organizacija 

in nenehno izboljševanje 
uspešnosti« ter »Tim-

sko delo v bolnišničnih 
enotah«
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Dimenzija »Odprtost ko-
munikacij« je v skupni 
oceni še sprejemljiva. 
Kot dobro jo ocenjuje-
jo zdravniki, zdravniki 
specialisti, fizioterapevti 
ter radiološki inženirji. 
Nekoliko slabše srednje 
medicinske sestre in 
strežnice. Kot zelo slabo, 
zaradi česar bi bile po-
trebne izboljšave, pa spet 
oddelčne administrator-
ke. Dimenziji, ki sta pred-
stavljeni v nadaljevanju, 
»Povratna informacija o 
napakah« in »Nekazno-
valni odziv na napake«, 
pa kličeta po izboljšavah, 
saj sta v večini ocenjeni 
negativno. Rezultati po 
poklicnih skupinah kaže-
jo, da sta pri zdravnikih, 
zdravnikih specializantih 
in radioloških inženirjih 
ti kategoriji ocenjeni kot 
dobri. Najslabša je slika 
pri oddelčnih administra-
torkah in tistih, ki sodijo 
v poklicno skupino »dru-
go«, kjer je vse rdeče.

Slika 6: Rezultati ankete po dimenzijah »Odprtost komunikacij«, »Povratna infor-
macija o napakah« in »Nekaznovalni odziv na napake«

Pri predaji pacientov in 
premestitvah znotraj 
bolnišnice se po oceni 
zaposlenih pojavljajo 
problemi pri izmenjavi 
informacij med oddelki 
in zaradi dela v izmenah. 

Slika 7: Rezultati ankete 
po dimenziji »Predaja 

pacientov in premestitve 
znotraj bolnišnice«
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Rezultati ankete, ki so 
predstavljeni v nadalje-
vanju, kažejo dosti slabšo 
sliko. 
Ker so vse dimenzije mer-
jenja varnosti bolj rdeče 
kot zelene in je pri vseh 
napisano, da je to podro-
čje priložnost za izboljša-
ve, vemo, da bomo morali 
ukrepati. Najslabše je 
ocenjena trditev »Imamo 
dovolj osebja za izvaja-
nje dela«. Pri tej oceni so 
si vse poklicne skupine 
enotne. Izboljšave bodo 
potrebne tudi pri dimen-
ziji »Podpora vrhnjega 
vodstva za varnost paci-
entov« in »Timsko delo 
med bolnišničnimi eno-
tami«. Na tem področju 
lahko storimo veliko brez 
dodatnih stroškov.

Slika 8: Rezultati ankete 
po dimenzijah »Ustrezno 
število osebja«, »Podpo-
ra vrhnjega vodstva za 
varnost pacientov« in 
»Timsko delo med bolni-
šničnimi enotami«

Iz grafa desno je razvidno, da kar 43 % 
anketiranih v zadnjih 12 letih ni sporo-
čilo nobenega dogodka, medtem ko so 
jih nekateri tudi 20 ali več.

Slika 9: Število sporočenih dogodkov v 
zadnjih 12 mesecih.
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In za konec še zaznavanje stopnje varnosti pacientov 
pri anketiranih. Da je zelo dobra ali odlična jih meni 
63 %, da je zadovoljiva 33 % in da je slaba 4 %.

Slika 10: Stopnja varnosti pacientov

Anketa pomeni vzpodbudo vodstvu bolnišnice in po-
sameznih oddelkov ter vsem zaposlenim, da se zave-
jo pomena in problemov pri varnosti pacientov. Če 
bo ostalo le pri pregledu rezultatov ankete in se ne 
bodo uvedle spremembe, potem anketa svojega na-
mena ne bo dosegla. V nadaljevanju je podana inter-
pretacija rezultatov, ki jo je zapisal profesor Robida. 
Večina zaposlenih zaznava največje probleme varno-
sti pacientov v premajhnem številu osebja. Primerno 
število zaposlenih sicer vpliva na varnost pacientov, 
a potrebne bi bile objektivne meritve, ne le zaznave 
anketiranih. Zagotovo pa varnosti pacientov ne za-

gotavlja le primerno število dovolj usposobljenega 
osebja. Težko bi s pomanjkanjem osebja razložili, za-
kaj v akutnih bolnišnicah v razvitem svetu vsak dese-
ti pacient utrpi škodo za zdravje, saj je v teh državah 
primerno število osebja, poleg tega je na voljo tudi 
ustrezna oprema. Ali je moč s pomanjkanjem osebja 
razložiti, zakaj pride do napak pri ravnanju z zdravili 
zaradi nečitljivega predpisovanja, do zamenjav me-
sta operacije zaradi neuporabe protokola, do izgube 
rezultatov preiskave, ali pošiljanja napačnega pacien-
ta na neko preiskavo ali izvedbe napačne preiskave 
pri pacientu. Zakaj je sodelovanje med oddelki slabo, 
zakaj se še vedno pojavlja strah pred kaznovalnimi 
ukrepi, zakaj se s prstom kaže samo na vodstvo? 
Vprašanj je veliko.
Dobra novica je, da je varnost pacientov možno iz-
boljšati. Vodstvo mora oblikovati sistem varnosti 
pacientov, ga uvesti v vsakdanjo prakso in njegovo 
izvajanje meriti. Zdravstveni in nezdravstveni stro-
kovnjaki so ga dolžni izvajati tako v korist pacientov 
kot njih samih. Končno se je treba zavedati, da bomo 
enkrat tudi sami pacienti. Torej si lahko rečemo: »Na-
pake se ne bi smele dogajati, saj smo nekoč lahko mi 
na mestu pacienta in se lahko to zgodi tudi nam«.

Na tem mestu bi se zahvalila vsem zaposlenim, ki so 
sodelovali pri anketi, saj bomo le na podlagi tega, kar 
so povedali o kulturi varnosti, le-to lahko izboljšali 
in nenazadnje poskrbeli za našo lastno varnost. Iz-
vedena anketa je šele začetek na dolgi poti do vzpo-
stavljenega sistema zagotavljanja varnosti pacientov 
v bolnišnici, pri čemer bodo dobrodošli predlogi in 
sodelovanje vseh vas.

Akreditacija.po.NIAHO.standardu

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

Motiv za uvedbo sistema vo-
denja kakovosti (v nadalje-

vanju SVK) je od organizacije do 
organizacije zelo različen, odvisen 
je od dejavnosti, velikosti organi-
zacije, od začrtane vizije in poslan-
stva.
Pogosti motivi oz. vzroki za uved-
bo SVK so:

- izpolnitev zunanjih zahtev in 
pritisk trga zahteva, da ima 
dobavitelj certifikat ISO,

- izboljšanje ugleda organizaci-
je, 

- poenostavitev postopkov 
dela in pogodb z odjemalci,

- doslednejši, zahtevnejši po-
stopki dela, natančna oprede-
litev odgovornosti,

- izboljšanje produktivnosti.

Uvajanje SVK
V SB Celje že poteka projekt Uved-
ba ISO 9001:2008, izpolnjevanje 

njegovih zahtev pa omogoča uved-
bo postopka pridobitve akreditaci-
je.

Pogoji za pridobitev akreditacije 
NIAHO (the National Integrated 
Accreditation for Healthcare Or-
ganizations), ki jo podeljuje med-
narodna akreditacijska hiša DNV 
(Det Norske Veritas), so dokazane 
skladnosti z zahtevami NIAHO 
standarda.
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Standard zahteva izpolnjevanje 
specificiranih zahtev, povezanih s 
proizvodom, procesom, sistemom, 
osebo ali organom.
To pomeni, da mora ustanova do-
kazati in potrditi usposobljenost 
in skladnost na točno določenih 
(strokovnih) področjih, čemur so 
prilagojeni postopki in zahteve za 
akreditacijo.

Skladnost in usposobljenost se 
preverjata na naslednjih področjih:
1. Sistem vodenja kakovosti 

(ISO 9001, oris kakovosti, 
predstavnik vodstva za kako-
vost, dokumentacija in vod-
stveni pregledi, pogoji sistema 
– interdisciplinarna skupina 
za nadzor /komisija/, merje-
nje, nadzor in analiza, sistem 
varnosti bolnikov).

2. Upravni organ (pravna odgo-
vornost, institucionalni načrt 
in proračun, pogodbene stori-
tve).

3. Generalni izvršni direktor 
(kvalifikacije, odgovornosti).

4. Medicinsko osebje (izvršni od-
bor, sodelovanje medicinskega 
osebja, statut medicinskega 
osebja, imenovanje, podatki 
o uspešnosti, nadaljnje izo-
braževanje, vloga upravnega 
organa, klinična pooblastila, 
začasna klinična pooblastila, 
korektivni ali rehabilitacijski 
ukrepi, sprejemni pogoji, vo-
denje zdravstvene kartote-
ke, zdravstvena anamneza in 
zdravstveni pregled, posveto-
vanje, obdukcija).

5. Dejavnost zdravstvene nege 
(negovalna dejavnost, glavna 
medicinska sestra).

6. Vodenje osebja (licenciranje 
ali certificiranje, strokovni 
okvir, storitveni okvir oddel-
kov, kadrovsko določanje in 
spremembe, opis delovnega 
mesta, usmeritev, ocenjevanje 
osebja).

7. Upravljanje z zdravili (upra-
vljavska praksa, seznam zdra-
vil, nadzorna zdravila, odred-
be za zdravila, revizija odredb 
za zdravila, nadzorna skupina, 
razpoložljive informacije).

8. Kirurška dejavnost (organi-
zacija, osebje in nadzor, zdrav-
niška pooblastila, zdravstve-
na anamneza in zdravstveni 
pregled, razpoložljiva oprema, 
register operacijske sobe, po-
operativna nega, operacijsko 
poročilo, takojšnja pooperacij-
ska zabeležka).

9. Anestezijska dejavnost (orga-
nizacija, administracija, politi-
ka in postopki).

10. Laboratorijska dejavnost (or-
ganizacija, okužena kri in proi-
zvodi, obveščanje 

      pacientov, splošna krvna var-
nost).

11. Storitve respiratorne nege 
(organizacija, odredba zdrav-
nika, politika oz. protokoli, te-
stiranje izven laboratorija).

12. Diagnostična radiologija (or-
ganizacija, zaščita pred radia-
cijo, oprema, odredbe,   

      nadzor, osebje, evidence, inter-
pretacija in evidence).

13. Dejavnost nuklearne medici-
ne (organizacija, radioaktivne 
snovi, oprema in sredstva za 
oskrbo, interpretacija izvidov).

14. Rehabilitacijska dejavnost 
(organizacija, vodenje in pod-
pora, terapevtski načrt).

15. Področje porodništva (skla-
dnost s priporočili, anestezij-
ska dejavnost).

16. Urgentni oddelek (organiza-
cija, osebje, nerazpoložljive ur-
gentne storitve, oddelki izven 
območja bolnišnice).

17. Ambulantna dejavnost (orga-
nizacija, osebje, obseg dejav-
nosti).

18. Dejavnost prehrambene 
oskrbe (organizacija, storitve 
in diete, prehrambeni priroč-

nik).
19. Pravice pacientov (specifične 

pravice, vnaprej izražena volja, 
jezik in sporazumevanje, in-
formirano soglasje, pritožbeni 
postopek, prisilna sredstva ali 
osamitev: zahteve usposablja-
nja osebja, prisilna sredstva ali 
osamitev: poročilo o smrti).

20. Nadzor okužb (sistem nadzi-
ranja okužb).

21. Dejavnost vodenja zdra-
vstvenih evidenc (organizaci-
ja, popolna zdravstvena kar-
toteka, zadržanje, zaupnost, 
vsebina evidenc, identifikacija 
avtorjev, zahtevana dokumen-
tacija).

22. Načrtovanje odpusta (pisna 
politika, evaluacija načrtova-
nja odpusta, izvajanje načrta, 
evaluacija).

23. Revizija izrabe zmogljivosti 
(dokumentiran načrt, vzorče-
nje, določanje nujnosti, revizi-
ja podaljšane hospitalizacije).

24. Fizično okolje (objekt, sistem 
za upravljanje varovanja ži-
vljenja, sistem upravljanja var-
nosti, varovanja, upravljanja 
z nevarnimi snovmi, sistem 
upravljanja v sili, z medicinsko 
opremo, sistem upravljanja z 
dobrinami).

25. Preskrba z organi, tkivi in 
očesi (postopek, pisni spo-
razum z organizacijo za pre-
skrbo organov, alternativni 
sporazum, spoštovanje pravic 
pacientov, dokumentacija, 
presaditve organov, kandidati 
za presaditev).

ZAKLJUČEK
Sistem vodenja kakovosti se vse-
skozi  spreminja, raste in zajema 
vedno več delovnih procesov. Je 
dokazano uspešno orodje, s kate-
rim organizacija povečuje zaneslji-
vost in učinkovitost delovanja ter 
nenazadnje tudi prepoznavnost 
ustanove.
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Izobraževanje zaposlenih pome-
ni načrtno in sistematično pri-

dobivanje novih znanj z različnimi 
oblikami izobraževanja. Pravico do 
izobraževanja delavcem daje tudi 
172. člen Zakona o delovnih raz-
merjih, ki govori, da ima delavec 
pravico in dolžnost do stalnega 
izobraževanja, izpopolnjevanja in 

Pregled.izobraževanj,.
izpopolnjevanj.in.usposabljanj.v.
letu.2011

Jasna Eržen, mag. upr. ved, Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
Referat za izobraževanje

Graf 1: Število dni strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v letih 2006 do 
2011

usposabljanja v skladu s potreba-
mi delovnega procesa z namenom 
ohranitve oziroma širitve sposob-
nosti za opravljanje dela po pogod-
bi o zaposlitvi, ohranitve zaposli-
tve ter povečanja zaposljivosti. To 
pravico je bolnišnica kljub gospo-
darskim razmeram zaposlenim v 
bolnišnici dodobra omogočala.

V letu 2011 smo v bolnišnici omo-
gočili zaposlenim naslednje oblike 
izobraževanj:
- eksterna izobraževanja zapo-

slenih doma in v tujini (semi-
narji, tečaji, kongresi, simpozi-
ji,…), 

- interna izobraževanja v prosto-
rih bolnišnice (za konkretne 
potrebe in primere),

- nadaljnje šolanje in študij (s či-
mer si je delavec formalno pri-
dobil višjo stopnjo izobrazbe),

- lastno samoizobraževanje de-
lavcev izven delovnega časa.

V letu 2011 je bilo v kadrovskem 
sistemu vpisanih in evidentiranih 
39.995,7 ur odsotnosti zaradi eks-
ternega izobraževanja, izpopolnje-
vanja in usposabljanja zaposlenih, 
bodisi doma ali v tujini. Vsak dan 
je zato manjkalo 19,2 delavcev iz 
ur. 

V grafu 1 je prikazano število 
dni strokovnih izpopolnjevanj in 
usposabljanj v letih 2006–2011. Iz 
grafa je razvidno, da je v letu 2011 
bilo 4999 dni strokovnih izpopol-
njevanj in usposabljanj, kar je za 
722 dni več kot v letu 2010.

Poleg eksternih se v bolnišnici or-
ganizirajo tudi interna izpopolnje-
vanja in usposabljanja. V letu 2011 
je bilo izvedenih 173 internih do-
godkov. Tabela 1 prikazuje, da je 
bilo največ ur internega izpopol-

Zap.
št. Naziv internega izobraževanja Ure 

skupaj
Število 

udeležencev 
1 Projekt Čili za delo 35,7 677

2 Tečaj temeljnih postopkov oživljanja s 
preizkusom znanja

170 254

3 Uvajanje NGS in hranjenje NGS 13,75 180
4 Izobraževanje za obračunovalce 30 173
5 Uvajalni seminar za novosprejete delavce 16,5 171
6 Šola urgentne medicine 31,5 134

7 Teoretično in praktično usposabljanje za 
varno delo

20 125

8 Elektronsko planiranje razporedov 18 116
9 Oskrba traheostome 3,75 77

10 Medosebno komuniciranje na delovnem 
mestu in reševanje konfliktov 

14 52

Tabela 1: Seznam najobsežnejših internih izobraževanj v letu 2011
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njevanja in usposabljanja na temo 
izobraževanj v sklopu projekta Čili 
za delo, ki se ga je skupno udeleži-
lo 677 zaposlenih, sledi mu Tečaj 
temeljnih postopkov oživljanja s 
preizkusom znanja, ki se ga je ude-
ležilo 254 zaposlenih.

Študij ob delu, ki ga je financirala 
ali sofinancirala Splošna bolnišni-
ca Celje, je v letu 2011 zaključilo 
11 zaposlenih. V tabeli 2 je prika-

Raven zaključene
 izobrazbe

Število 
zaposlenih

6/2 7
7 1

8/1 3
SKUPAJ 11

Tabela 2: Zaključeni študiji zaposlenih 
v letu 2011

Opombe:
6/2 – Stari visokošolski strokovni programi in novi 
bolonjski visokošolski ter univerzitetni bolonjski 
programi
7 – Stari univerzitetni programi in magistri stroke 
za imenom oz. 2. bolonjska stopnja
8/1 – Specializacija po univerzitetnih programih in 
magistri znanosti

zano število zaključenih študijev v 
letu 2011 po pridobljeni ravni za-
ključene izobrazbe.

Le zaposleni, ki se nenehno izo-
bražujejo in so zainteresirani za 
vključevanje v najrazličnejše obli-
ke izobraževanja, ki jih bolnišnica 
omogoča, so lahko kos nenehnim 
zahtevam tržišča in se hkrati za-
vedajo, da je s tem tesno povezana 
njihova nadaljnja kariera.

Medosebno.komuniciranje.na.
delovnem.mestu.in.reševanje.
konfliktov

Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved Referat za izobraževanje

Ena od osnov za uspešno delo 
in vodenje podjetja je dobro 

medosebno komuniciranje na de-
lovnem mestu in sposobnost reše-
vanja konfliktov. Obstajajo načini, 
kako lahko sebi in sogovornikom 
pomagamo do boljših medosebnih 
odnosov. Poznamo metode, kako 
vplivati na svoje počutje. Pred-
vsem pa obstajajo pristopi, s ka-
terimi izboljšamo komuniciranje z 
drugimi. 
Spretnosti komuniciranja potre-

bujemo, zato pogosto iščemo od-
govore na vprašanja, kako ga iz-
boljšati, npr. v ordinaciji, in kako 
sebi pomagati do boljšega počutja 
ter večje motiviranosti za delo. 
Za lažje delo in še boljše medoseb-
no komuniciranje ter sposobnost 
reševanja konfliktov smo v mesecu 
decembru organizirali delavnici z 
naslovom MEDOSEBNO KOMU-
NICIRANJE NA DELOVNEM ME-
STU IN REŠEVANJE KONFLIK-
TOV. 

Delavnici je vodila Mojca Žirovnik 
Bocelli, prof. angl. jezika, trenerka 
specialistka NLP iz podjetja Planet 
GV, d. o. o. Delavnice so bile name-
njene vodjem, predstojnikom in 
glavnim sestram, trajale so 8 šol-
skih ur dnevno. 
Odziv je bil zelo pozitiven, saj se 
jih je udeležilo skupno 52 zapo-
slenih, tako zdravstvenega kot ne-
zdravstvenega osebja. Udeleženci 
so na seminarju pilili komunika-
cijske veščine na podlagi primerov 
iz naše vsakdanje prakse, torej na 
podlagi resničnega dogajanja v de-
lovnem okolju. 
Gotovo boste našli precej odgovo-
rov, kaj lahko pri vsakdanjem delu 
oziroma komuniciranju še upo-
rabite ali izboljšate. Vaše temelj-
no vodilo pri tem pa naj bo: »Če 
nenehno počnemo, kar smo vedno 
počeli, bomo vedno dobili tisto, kar 
vedno dobivamo. Če tega ne želimo, 
je čas, da storimo kaj drugega.«
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V decembrski 
številki Mo-

nitorja smo vas 
med drugimi se-
znanili z aktiv-
nostmi projekta 
»Čili za delo – 
zdravi in zado-
voljni v SB Ce-
lje« v jesenskih 

mesecih ter napovedali sklop pre-
davanj in učnih delavnic na temo 
»Mobing na delovnem mestu« ter 
»Stres in preobremenjenost na de-
lovnem mestu«, ki jih izvaja mag. 
Sandra Senčič, promotorka zdravja 
pri delu iz podjetja KOVA, d. o. o. 
V omenjenem obdobju smo orga-
nizirali dve predavanji na temo 
»Mobing na delovnem mestu«, ki 
se ju je udeležilo skupno 113 zapo-
slenih, ter eno predavanje na temo 
»Stres in preobremenjenost na de-
lovnem mestu«, ki se ga je udeleži-
lo 55 zaposlenih. 

Tokrat v sklopu projekta »ČILI ZA 
DELO – ZDRAVI IN ZADOVOLJ-
NI V SB CELJE – krepitev zdravja 
pri delu« nekaj besed namenjamo 
stresu na delovnem mestu. 

Stres na delovnem mestu se poja-
vi, kadar zahteve delovnega okolja 
presegajo sposobnost zaposlenih, 
da jih izpolnijo. Za normalno ži-
vljenje je nekaj stresa nujno po-
trebnega. Določena raven stresa 
lahko celo izboljša storilnost in 
ustvari zadovoljstvo ob dosegu 
ciljev (t. i. dobri stres). Težava pa 
nastane takrat, ko je stresnih situ-
acij preveč, so premočne ali trajajo 
predolgo. Stres negativno vpliva 

uvedba novih tehnologij ipd.), eko-
loške vzroke (fizikalne, kemijske 
in biološke škodljivosti na delov-
nem mestu), organizacijske vzroke 
(organiziranost podjetja, razpore-
ditev dela, pristojnosti, odgovor-
nosti, poti komuniciranja, navo-
dila za delo, delovni čas ipd.) in 
psihosocialne vzroke (medsebojni 
odnosi, odnosi v hierarhiji, vode-
nje, spolno nadlegovanje, socialna 
podpora, zloraba moči, nasilno ve-
denje ipd.). Obvladovanje stresa je 
odvisno predvsem od posamezni-
ka (samopodoba, osebnostne ka-
rakteristike) in načina sprejemanja 
ter doživetja stresa (doživetje psi-
hosocialne narave, pripravljenost 
na boj in kompleksno reševanje 
problema).  
Kaj lahko pri tem naredi podjetje 
za delavca? Lahko zagotovi varnost 
pri delu, možnost fleksibilnega ur-
nika, jasno opredeli vloge in odgo-
vornosti, ustrezno nagrajuje delo, 
zmanjša negotovost zaposlitve 
ipd. Vendar vsi ti ukrepi ne bodo 
učinkoviti, če se v premagovanje 
stresa ne bo vključil prav vsak po-
sameznik, in sicer z ohranjanjem  
pozitivnih odnosov s sodelavci in 
skrbjo za telesno zdravje. V okviru 
projekta »ČILI ZA DELO – ZDRA-
VI IN ZADOVOLJNI V SB CELJE 
– krepitev zdravja pri delu« bomo 
za preprečevanje stresa z metoda-
mi usposabljanja, osveščanja in 
ozaveščanja zaposlenim v SB Celje 
predstavili možnosti za obvladova-
nje stresa, in sicer: 
 z več telesnega gibanja: kdor 

se znajde v stresu, se mora ve-
liko gibati. Gibanje po stresu 
je zelo pomembno, je hkrati 

na človekovo zdravje: kar 70–80 % 
vseh obiskov pri zdravniku je zara-
di stresa. Vzroki za nastanek stre-
sa pri delavcu so lahko tako zaradi 
hitrega tempa dela ali slabše orga-
niziranosti dela in delovnega časa, 
slabše komunikacije, nezadostne 
motivacije, premalo znanja ali ne-
učinkovitega vodenja ipd. Pogosto 
nastane tudi zaradi prekomernih 
fizičnih obremenitev, ki so posle-
dica težkega fizičnega dela in te-
lesnih obremenitev, hrupa, prahu, 
skrajnih temperatur, monotonije 
dela ipd. Stres se lahko pojavlja 
tudi zaradi vse večjega dela sta-
rejših med zaposlenimi, ki se tež-
je soočajo s sedanjostjo oziroma 
je njihova prilagodljivost manjša. 
Skratka, vsako nezadovoljstvo de-
lavca pri delu lahko povzroča pojav 
fizičnih in psihičnih kazalnikov 
stresa (t. i. stresorji). Dolgotrajen 
stres se kaže v izčrpanosti, delov-
nih frustracijah, ki ustvarjajo na-
peto vzdušje v delovnem okolju. 
Odzivi delavca na stres so običajno 
vedenjski, avtonomni in hormon-
ski.  

Simptomi stresa pri delavcu so v 
čustvenih odzivih (razdraženost, 
težave s spanjem, depresija, izgo-
relost, težave v odnosih), v težavah 
pri razmišljanju (težave s koncen-
tracijo, s spominjanjem, s spreje-
manjem odločitev in z učenjem) 
in v samouničevalnem obnašanju 
(zloraba drog, alkohola in tobaka). 
Za preprečevanje prekomernega 
stresa lahko v delovnem okolju 
vplivamo predvsem na naslednje 
stresorje: tehnološke vzroke (vrste 
tehnologij, procesi vzdrževanja, 

Čili.za.delo.-.ZDRAVI.IN.
ZADOVOLJNI.V.SB.CELJE.-.–
krepitev.zdravja.pri.delu

Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved Splošno kadrovsko pravni sektor
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najcenejše, najnormalnejše in 
tudi najučinkovitejše sredstvo 
proti stresu. Ljudje, ki se pre-
malo gibljejo, so frustrirani in 
imajo neprijeten občutek ovira-
nosti. Športna dejavnost je pro-
tiutež za frustracije, agresivne 
težnje in stresne reakcije pri 
delavcu. Plavanje, kolesarjenje, 
nogomet, rokomet, košarka, 
smučanje, planinarjenje, hoja 
ipd. lahko bistveno vplivajo na 
zmanjševanje učinka stresa. 
Hkrati je pomembno tudi giba-
nje med delom in v odmorih s 
primernimi vajami razgibava-
nja ali hojo; 

 s pametno prehrano: človek, ki 
je v stresu, se običajno nagiba k 
temu, da zavoljo občutka fru-
striranosti, občutka, da je bil 
na poti k svojim ciljem zavrt, 
poražen ipd., nenadzorovano 
posega po neprimerni prehra-
ni, kot se npr. kadilec zateka k 
cigareti. Nekatera živila deluje-
jo kot močni stimulansi in so 
zato neposreden vzrok stresa. 
Kratkoročno so to “prijetna” 
poživila, dolgoročno pa so zelo 
škodljiva (npr. kofein, alkohol, 
sol, sladkor, maščobe …). Ta-
kšna vrsta tolažbe je lahko zelo 
škodljiva za zdravje. Prevečkrat 
se stres potem povrne v obliki 
telesne preobilnosti, arterio-
skleroze, visokega pritiska, srč-
nega infarkta in drugih bolezni. 
Kemičnih sprememb v krvi, ki 
jih ustvarja stres, ne smemo še 
dodatno pospeševati z uživa-
njem neprimerne hrane; 

 s psihohigieno za razgradnjo 
stresa: psihohigienske metode 
nam lahko precej pomagajo, ker 
sproščajo telo različnih krčevi-
tosti, hkrati pa pomagajo tudi 
pri preprečevanju in zdravljenju 
psihosomatskih motenj; 

 z dnevnim utrjevanjem obvla-
dovanja stresa v poklicnem ži-
vljenju.

Akcijski načrt ukrepanja v primeru 
pojava stresa je ključen za prema-
govanje stresnih situacij. 
Ukrep, ki ga delavec lahko v prime-
ru stresne situacije takoj izvede, je 

sprostitveno desetsekundno diha-
nje, in sicer:  upočasnite svoje di-
hanje do 6 vdihov na minuto. Pet 
sekund naj traja vdih in 5 sekund 
izdih. To počnite 2 do 5 minut, ozi-
roma dokler se ne umirite.

Pregorelost  delavcev (t. i. iztro-
šenost) pomeni stanje čustvene, 
mentalne in fizične izčrpanosti, 
do katere pride zaradi dolgotrajne 
preobremenjenosti na delovnem 
mestu. Preobremenjenost se pri 
delavcih primarno kaže kot stres, v 
primeru pomanjkljivega ukrepanja 
pa lahko privede do njihove prego-
relosti. Simptomi pregorelosti so 
fizični (nenehna utrujenost, osla-
bljen imunski sistem, pogostejše 
obolevanje, spremenjene prehra-
njevalne in spalne navade), psihič-
ni (dvom vase, občutki neuspeha, 
izguba motivacije, občutek nemo-
či, negativna nastrojenost, obču-
tek osamljenosti, nezadovoljstvo), 

vedenjski (izogibanje odgovorno-
stim in delovnim nalogam, izogi-
banje stikom z ljudmi, samouniče-
valno vedenje – droge, alkohol).  

V SB Celje se zavedamo, da lahko 
vsa psihosocialna tveganja bistve-
no vplivajo na zdravje zaposlenih. 
V želji po zaposlovanju »zdravih 
ljudi v zdravih ustanovah« se bomo 
v sklopu projekta »ČILI ZA DELO 
– ZDRAVI IN ZADOVOLJNI V SB 
CELJE – krepitev zdravja pri delu« 
še naprej trudili za promocijo 
zdravja pri delu, ki mora biti zdru-
ženo prizadevanje delodajalca, 
delavcev in družbe, da izboljšamo 
zdravje in blaginjo zaposlenih. 
Ob tem vse zaposlene vabimo, da 
se aktivno udeležujejo predavanj, 
ki jih bomo organizirali, in tako 
pripomorejo k uspešnosti izvedbe 
projekta, ki je pomemben tako za 
zaposlene kot tudi Splošno bolni-
šnico Celje. 

Bodi sam sprememba,
ki si jo želiš v svetu.

(Mahatma Gandhi)

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

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

VABIMO
na brezplačna psihološka svetovanja in podporo 

zaposlenim, ki jih bo izvajala psihologinja
 Vesna Žličar.

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

KDAJ: vsak zadnji ponedeljek v mesecu, 
po predhodni najavi na telefon 03/423 35 13. 
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Festival.
izobraževanja.in.
zaposlovanja

Sonja Romih, dipl. upr. org. 
Kadrovska služba

Že tretje leto zapored se je 12. 
januarja 2012 na celjskem 

sejmišču odvijal Festival izobraže-
vanja in zaposlovanja, ki je hkrati 
tudi edini tovrstni karierni dogo-
dek v regiji. 

Zavod RS za zaposlovanje – ob-
močna služba Celje, Območna obr-
tno-podjetniška zbornica Celje, 
Regionalna gospodarska zbornica 
Celje in Celjski sejem, d. d., so or-
ganizatorji festivala, ki v sodelova-
nju z razstavljavci (predstavilo se 
jih je več kot 45) vsako leto širijo 
ponudbo na tem izobraževalno-za-
poslitvenem dogodku. Festival je v 
osnovi namenjen šolam in izobra-
ževalnim ustanovam, šolarjem, di-
jakom in študentom, ki se odločajo 
in šele razmišljajo o bodočem po-
klicu, brezposelnim ali tudi zapo-
slenim, ki iščejo nove oz. drugačne 
zaposlitvene možnosti. Seveda pa 
omogoča tudi podjetjem, ki iščejo 
oz. bodo v prihodnosti iskala nove 
sodelavce, da predstavijo svoje za-
poslitvene, štipendijske ter druge 
možnosti sodelovanja z izobraže-
valnimi ustanovami ter morebitni-
mi novimi sodelavci. Organizatorji 
so se potrudili, da je festival pove-
čal aktualnost in kljub težkim raz-
meram današnjega časa ponudil 
več vsebin kot lani. Dobro so bile 
predstavljene možnosti izobraže-
vanja, zaposlovanja, štipendiranja, 
prav tako so bile obiskovalcem na 
voljo informacije o deficitarnih po-
klicih in razvoju kariernih poti. 
Vse od odprtja festivala ob 9. uri 
in do 16.00 ure so na sejmišču po-
tekala tudi številna predavanja, 

Vse več brezposelnih se zaveda, 
kaj in kako ukrepati, da bi se čim 
prej zaposlili. To je privedlo do 
povpraševanja o prekvalifikacijah 
in možnostih prostovoljnih oblik 
sodelovanja.

Splošna bolnišnica Celje je dobro 
prepoznavna v širši regiji po svoji 
dejavnosti, z udeležbami na to-
vrstnih sejmih pa prispeva k širši 
prepoznavnosti na trgu dela. 

Z veseljem lahko zapišem, da smo 
letos za delo posameznikov, kot 
tudi za delovanje celotnih služb in 
referatov, prejeli pohvale s strani 
izobraževalnih institucij, katerim 
omogočamo, da njihovi dijaki v 
naši bolnišnici opravljajo obvezno 
prakso, prav tako tudi s strani Re-
gionalne razvojne agencije, Centra 
za socialno delo in mnogih posa-
meznikov, ki so zadovoljni z odziv-
nostjo in sodelovanjem s Splošno 
bolnišnico Celje kot delodajalcem.
Skupaj z organizatorji festivala lah-
ko upamo, da bodo takšni dogodki 
pozitivno vplivali in dajali dolgo-
ročne rezultate. Znanje je največje 
bogastvo, delo pa je še vedno vre-
dnota. Lepo je, da naša bolnišnica 
tudi na takšen način prispeva svoj 
košček k veliki pogači informacij, 
ki so dandanes na voljo vsem.

delavnice in predstavitve pilotskih 
projektov. Marketinški guru je 
brezplačno delil nasvete za pove-
čanje prodaje in večanje dobička, 
določeni poklici, ki so jih predsta-
vili dijaki celjskih poklicnih šol, pa 
so bili prikazani tudi praktično.

Kot do sedaj vsako leto, se je tudi 
letos festivala udeležila Splošna 
bolnišnica Celje kot eden najve-
čjih delodajalcev v regiji. Osnovni 
namen je bil predstaviti našo de-
javnost in promovirati bolnišnico. 
Skozi predstavljene cilje in vse-
splošno organiziranost bolnišnice 
smo obiskovalcem predstavili vse 
poklice oziroma delovna mesta, 
ki jih lahko bolnišnica nudi, ter 
na ta način pokazali pestro paleto 
možnosti zaposlovanja nasploh v 
zdravstvu. 
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Stanje.zaposlenih.na.
dan.29..2..2012. 

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v 
decembru 2011 ter januarju in februarju 2012)

Stanje zaposlenih na dan 29. 2. 2012: 1774 
delavcev

Prihodi v decembru 2011 ter januarju in fe-
bruarju 2012
• 6 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov 

po  opravljenem sekundariatu (pripravniki)
• 3 zdravniki brez specializacije/zdravniki po 

opravljenem sekundariatu  (sobni zdravniki)
• 4 zdravniki specializanti
• 5 zdravnikov specialistov
• 1 zdravnik specialist – dopol. delo
• 3 dipl. m. s
• 1 univ. dipl. pravnica – pripravnica 
• 1 dipl. inž. lab. biomed. – pripravnica
• 1 višji strokovni sodelavec
• 1 TZN
• 1 kem. tehnik – pripravnik 
• 3 zdrav. administratorke
• 1 bolničar, negovalec – pripravnik
• 1 vzdrževalec

Odhodi v decembru 2011 ter januarju in fe-
bruarju 2012
o 3 zdravniki specialisti
o 7 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov 

po  opravljenem sekundariatu (pripravniki)
o 1 zdravnik specializant
o 1 dipl. m. s.
o 2 dipl. fiziot.
o 1 dipl. inž. lab. biomed.
o 2 TZN
o 1 farm. tehnik
o 1 lab. tehnik
o 1 strežnica
o 4 zdrav. administratorke
o 1 ekon. referent
o 1 vzdrževalec

Zaključeni.študiji.
zaposlenih

• Sanja Zorić je 6. 12. 2011 zaključila dodiplom-
ski visokošolski strokovni študijski program 
na Fakulteti za vede o zdravju in pridobila 
strokovni naslov »diplomirana medicinska se-
stra«.

• Jasna Eržen, dipl. upr. org., je 16. 12. 2011 za-
ključila podiplomski magistrski študij 2. sto-
pnje na Fakulteti za upravo Ljubljana in pri-
dobila strokovni naslov »magistrica upravnih 
ved«.

• Marta Jug, dipl. m. s., je 4. 1. 2012 zaključi-
la podiplomski magistrski študij 2. stopnje na 
Fakulteti za zdravstvene nege Maribor in pri-
dobila strokovni naslov »magistrica zdravstve-
ne nege«.

• Mag. Vesna Prijatelj, univ. dipl. org. inf., je 13. 
2. 2012 uspešno zagovarjala doktorsko diser-
tacijo in s tem ob izpolnjevanju pogoja iz 157. 
člena Statuta Univerze v Mariboru pridobila 
pravico do podelitve naslova »doktorica zna-
nosti s področja Managementa informacijskih 
sistemov«.

IZVOLITEV V NAZIV
• Dr. Matjaž Sajovic, dr. med., je bil izvoljen v 

naziv docenta za predmetno področje kirurgi-
je. Izvolitvena doba traja od 19. 12. 2011 do 
19. 12. 2016.

ŠALA

POZABLJIVOST
Dve starki sta obiskali tretjo na njenem 
domu. Ob kavici so se razgovorile o 
tem, kako so sklerozne.
»Jaz vstopim v shrambo, pa ne vem 
več, po kaj sem prišla.«
»Jaz pa se znajdem na hodniku v bloku, 
pa ne vem, ali sem se odpravila od 
doma ali sem prišla domov,« je rekla 
druga.
»O, jaz sem pa še kar v redu!« je rekla 
gostiteljica in potrkala po leseni mizi, 
nato pa zavpila:
»Naprej!«
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po izdanih potnih nalogih) za obdobje december 2011–februar 2012

KDO KAJ KDAJ KRAJ

Lea Zupan, dr. med. Predavanja o vrtoglavici za splošne zdravnike 02.12.2011 Šentjur

Ana Seničar, dipl. m. s. Savremene iniciative inovacije i inf. komunikac. tehnologi-
je u sestrinstvu

15.12.-16.12. 2011 Beograd 

Marjana Slemenšek, dipl. 
m. s.

3. tradicionalni regijski sestanek ginekologov, ms in 
patologov

10.01.2012 Laško

Irena Sojč, dipl. m. s. 3. tradicionalni regijski sestanek ginekologov, ms in 
patologov

10.01.2012 Laško

Uršula Gajšek Salobir, 
dr. med. Srečanje ginekologov, patologov in citologov 10.01.2012 Laško

Jokić Romanca, spec. periop. 
zdr. nege Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 10.01.2012 Ljubljana

Mirjana Rep, vms Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 10.01.2012 Ljubljana

Doc. dr. Samo K. Fokter, 
dr. med. XVI. Internacionalni Argospine Symposium 26.1.-27.1. 2012 Pariz

Andrej Strahovnik, dr. med. MRMI tečaj 17.01.2012 Portorož

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

5th Symposium and course on treatment of articular and 
periarticular fractures

18.1.-21.1. 2012 Kranjska Gora

Asist. mag. Drago Brilej, 
dr. med.

5th Symposium and course on treatment of articular and 
periarticular fractures

Kranjska Gora

Prim. Božidar Buhanec, 
dr. med.

5th Symposium and course on treatment of articular and 
periarticular fractures

18.1.-21.1. 2012 Kranjska Gora

Prim. doc. dr. Gorazd Voga, 
dr. med. Kongres o hemodinamskem monitoringu 24.2.-25.2. 2012 Zagreb

Matej Marinšek, dr. med. Uporabna kardiologija, predavanje Kaj storiti, da se 
izognemo napaki

3.2.-4.2. 2012 Portorož

Mag. Janja Blatnik, dr. med. Klopi in bolezni-epidemiologija, klinika, preventiva 09.02.2012 Laško

Prof. dr. Radko Komadina, 
dr. med., svetnik 2. MRMI tečaj 2.2.-4.2. 2012 Portorož

Andrej Strahovnik, dr. med. 2. MRMI tečaj 2.2-4.2. 2012 Portorož

Mag. Maze Hilda, 
univ. dipl. org.

2. konferenca zdravstvene in babiške nege – primeri dobre 
prakse

15.2.-16.2. 2012 Zreče

Darja Plank, vms-prof. zdr. 
vzg.

2. konferenca zdravstvene in babiške nege – primeri dobre 
prakse

15.2.-16.2. 2012 Zreče

Delovni.jubileji.v.
januarju,.februarju.in.

marcu.2012
10 LET
1. Biljana Berendika, Ginekološko-porodniški oddelek 
2. Nataša Brglez, Dializni center
3. Vesna Cerjak, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
4. Darja Močnik, Oddelek za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo
5. Julija Pavčnik, Otroški oddelek kirurških strok
6. Branka Savič, Urgentni center
7. Benjamin Švec, Radiološki oddelek
8. Jure Zupan, Oddelek za bolezni prebavil
9. Lavra Kveder, Urološki oddelek

20 LET
1. Dragica Kuntič, Oddelek za plastično in rekonstruk-

tivno kirurgijo ter kirurgijo roke
2. Damjana Hrastnik, Oddelek za nuklearno medicino
3. Milena Mastnak, Kuhinja
4. Robert Rakuša, Urgentni center

30 LET
1. Branka Camloh, Oddelek za anesteziologijo, inten-

zivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin
2. Slavica Gajšek, Telefonska centrala
3. Milan Ifšek, Tehnično vzdrževanje
4. Tanja Kukovič, Kuhinja
5. Andreja Zelič, Splošna služba

Vsem jubilantom čestitamo!
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Novi.strokovni.
publikaciji

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

V januarju 2012 sta izšli dve spletni knjigi, ki ju je 
za založbo InTech uredil doc. dr. Samo K. Fokter. 

Brezplačno sta dosegljivi na povezavah http://www.
intechopen.com/books/show/title/recent-advan-
ces-in-arthroplasty in http://www.intechopen.com/
books/show/title/recent-advances-in-hip-and-knee-
arthroplasty. Ocenjujemo, da gre za pomembno stro-
kovno promocijo Oddelka za ortopedijo in športne 
poškodbe in s tem Splošne bolnišnice Celje, zato smo 
uredniku postavili nekaj vprašanj.

Za kakšno založbo gre in kako je prišlo do ideje o 
projektu?
Založbo InTech sta leta 2004 ustanovila dva hrvaška 
fizika med doktorskim študijem na Dunaju. Osnovna 
ideja je bila v prostem dostopu bralcev do najnovejših 
znanstvenih informacij ob pomoči svetovnega sple-
ta (t. i. open access). Sprva je bila uredniška politika 
usmerjena v tehniške vede, zato ne preseneča, da so 
večino člankov objavljali sodelavci Ameriške nacio-
nalne vesoljske agencije (NASA), kmalu pa so postali 
vodilni na področju objav v robotiki, umetni inteli-
genci in nanotehnologiji. Podjetje je hitro raslo in 
trenutno v svetovnem merilu predstavlja enega naj-
večjih ponudnikov tovrstnih storitev. Pred tremi leti 
sta bila v podjetju zaposlena dva, trenutno pa jih je 
110. Doslej so izdali preko 1180 spletnih knjig, redno 

Zahvala.za.pripravo.darovalca
Prim. Danica Avsec, direktorica JZ Slovenija-transplant je bolnišnični koordinatorki 
za to dejavnost, Mileni Kotnik, dr. med., z Oddelka za anesteziologijo, intenzivno me-
dicino operativnih strok in terapijo bolečine poslala zahvalo za pripravo darovalca. 
 
V njej je med drugim zapisala:
»Zahvaljujemo se vam za čas in gostoljubnost, ki ste nam ju izkazali. Zelo pozitiven vtis je 
naredilo na nas znanje in sposobnosti, s katerimi razpolagate in se veselimo nadaljnjega sodelovanja z vami. 
Letošnje leto ste v vaši bolnišnici na področju donorskega programa začeli zelo uspešno in v prvih dveh mesecih 
letošnjega leta prepoznali in pripravili kar dve mrtvi darovalki.
Vljudno prosimo, da našo zahvalo prenesete vsem sodelavcem.«

Organe umrlih darovalk so uspešno presadili štirim prejemnikom iz Slovenije in tujine.

pa izdajajo 13 spletnih revij. Poleg sedeža podjetja, ki 
sta ga ustanovitelja prenesla z Dunaja v univerzitetni 
kampus na Reki, ima založba podružnice v Bostonu 
v ZDA in v Šanghaju na Kitajskem, skratka povsod 
tam, kjer poteka intenzivna znanstveno-raziskoval-
na dejavnost. V zadnjem času se posvečajo tudi dru-
gim znanstvenim področjem, kot sta biotehnologija 
in medicina. Spomladi 2011 sem od vodstva založbe 
prejel prijazen dopis, s katerim so me na podlagi do-
sedanjih objav v strokovni literaturi povabili, da bi 
tudi za njihovo novo knjigo z delovnim naslovom 
»Artroplastika« napisal kakšno poglavje. Po nekaj 
pogovorih o konceptu knjige so mi predlagali, da pre-
vzamem uredništvo celotnega projekta. Slednje mi je 
pomenilo precejšnji izziv, zato sem ponudbo sprejel. 
Naj dodam, da je uredniško delo popolnoma neplača-
no: urednik za nagrado prejme le tri tiskane izvode 
»svoje« knjige.

Kako je potekalo sodelovanje z založbo?
Sodelovanje je potekalo po internetu, vsa komuni-
kacija seveda izključno v angleščini. Večino avtorjev 
je k sodelovanju pritegnilo že uredništvo, nekaj sem 
jih zaradi celovitosti projekta povabil sam. Čeprav 
avtorji za objavo ne prejmejo nobenega plačila ozi-
roma morajo celo sami poravnati nekaj manipula-
tivnih stroškov, me je presenetilo dejstvo, da so se 
vsi natančno držali dogovorjenih rokov. Takoj, ko 
je bil prispevek oddan v uredništvo, sem ga prejel v 
recenzijo in avtorju svetoval morebitne spremembe 
in/ali dopolnitve. Po določenem roku sem prispevek 
ponovno prejel v recenzijo in ga dokončno sprejel v 
objavo oziroma ga zavrnil. Projekt je kmalu prerasel 
načrtovane okvire (okoli 500 strani), zato se je založ-
ba odločila izdati dve popolnoma samostojni knjigi. 
Tehnični uredniki so nato opravili svoj del posla, 
knjigi sta dobivali končno podobo. Moj računalnik se 
je v soparnih poletnih popoldnevih in nočeh sicer ne-
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koliko pregreval, a je zdržal: oktobra 2011 sem lahko 
napisal oba predgovora in projekt zaključil.

Ali nam lahko knjigi podrobneje predstavite?   
Obe knjigi se ukvarjata z obolenji sklepov, v ospredje 
je postavljeno ortopedsko kirurško zdravljenje, torej 
endoprotetična oskrba. Samo na našem oddelku v 
Celju letno vgradimo okoli 500 endoprotez, v ZDA pa 
so pravkar objavili podatek, da ima 4,8 % prebivalcev, 
starejših od 50 let, že vgrajeno endoprotezo kolena. 
Vstavitev endoproteze kolka velja za enega najuspe-
šnejših kirurških zdravljenj vseh časov, endoprote-
tično zdravljenje drugih sklepov in celo hrbtenice pa 
ne zaostaja veliko. Gre torej za izjemno obsežno stro-
kovno področje, ki se z uvajanjem novih tehnologij, 
materialov in pristopov še vedno intenzivno razvija.

Prva knjiga, ki je poleg spletne izdaje že izšla tudi v 
tiskani obliki, nosi naslov Novosti v artroplastiki in 
obsega pet sklopov s skupno 28 poglavji na 614 stra-
neh. V uvodnem delu so obravnavane splošne teme, 
od diagnostičnih postopkov preko transfuzij krvnih 
pripravkov do imunskega odziva pri bolnikih z artro-
plastiko. V drugem sklopu so obravnavani različni 
novejši materiali, ki jih v zadnjem času uporabljamo 
pri artroplastiki (npr. PEEK). Obsežen tretji sklop 
je posvečen aseptičnemu omajanju endoprotez, ki 
predstavlja poglaviten razlog za ponovne operacije. 

Posebno odmevno je poglavje, ki ga je napisal Čeh 
Jiri Gallo s soavtorji, med katerimi sta tudi Slovenca 
Rihard Trebše in Andrej Coer. V četrtem sklopu so 
obravnavani vnetni zapleti po artroplastiki. Posebej 
bi izpostavil zelo pregledno poglavje avtorjev Do-
wseya, Peela in Choonga z Univerze v Melbournu v 
Avstraliji. Unikat v svetovnem merilu vsekakor pred-
stavlja poglavje Bahebecka, Eona, Nonga in Njie iz 
Univerzitetne bolnišnice v Yaoundeju (Kamerun) z 
naslovom »Artroplastika pri bolnikih s HIV in anemi-
jo srpastih celic«. Zaključni sklop predstavlja novosti 
v artroplastiki rame ter vratne in ledvene hrbtenice.

Druga knjiga nosi naslov Novosti v artroplastiki kol-
ka in kolena, obsega 5 sklopov s skupno 29 poglavji 
na 452 straneh. V prvem sklopu so predstavljene no-
vosti v artroplastiki kolka s poudarkom na minimal-
no invazivnem pristopu. Posebej me veseli, da je po-
glavje z naslovom »Učinek drenaže po endoprotetični 
oskrbi kolka« napisal mag. Andrej Strahovnik, dr. 
med., spec. ortopedije z našega oddelka. V drugem 
sklopu so predstavljeni nekateri posebni problemi, 
s katerimi se srečujemo pri artroplastiki kolka, npr. 
displastična kolčna ponvica in artroplastika pri viso-
kem izpahu kolka. V poglavju »Zlomi modularnega 
vratu po artroplastiki kolka« je vzroke, pogostost po-
javljanja in možnosti zdravljenja lepo predstavil Igor 
Vučajnk, dr. med., specializant ortopedije v SB Celje. 
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V tretjem sklopu so obdelani trendi pri artroplastiki 
kolena. Četrti sklop je posvečen posebnim proble-
mom v zvezi s kolensko artroplastiko; izpostavil bi 
poglavje o zdravljenju zlomov stegnenice nad endo-
protezo, ki so ga napisali Kolb in sodelavci z vodilnih 
nemških travmatoloških klinik, ter poglavje o patelo-
femoralni artroplastiki, ki so ga pripravili Sisto in so-
delavci iz ZDA. Peti sklop je v celoti posvečen upora-
bi računalniške navigacije pri kolenski artroplastiki, 
torej obetavni tehnologiji, ki omogoča natančnejšo 
vgradnjo endoprotez, in smo jo tudi v Celju uspešno 
uvedli v lanskem letu. 

Knjigi sta torej vsem prosto dostopni na spletu. Ali 
si ju bomo lahko tudi »v živo« ogledali, vzeli v roke 
in prelistali?
Seveda. Po en izvod vsake knjige bom podaril kole-
gom na Oddelku za ortopedijo in športne poškodbe 
in s tem Medicinski knjižnici SB Celje. Tako se bom 
vsem na ustrezen način tudi zahvalil za dolgoletno 
strokovno sodelovanje, brez kakršnega tak projekt 
ne bi bil mogoč.

Ali načrtujete še kakšno sodelovanje z omenjeno 
založbo?  
Trenutno smo z založbo InTech v dogovorih o sode-
lovanju pri projektu 17. ARGOSPINE simpozija, ki 
bo konec januarja 2013 potekal v Parizu in mu pred-

sedujem. Doslej smo ob vsakem simpoziju združe-
nja ARGOSPINE, ki se ga udeležuje povprečno 250 
hrbteničnih kirurgov z vsega sveta, izdali skromno 
knjižico povzetkov predavanj. Za naslednji simpozij 
bi radi izdali pravo knjigo in predavanja objavili v ce-
loti. Ob tem se nam zdi najbolj pomembno dejstvo, 
da bo knjiga na spletu brezplačno na voljo vsem zain-
teresiranim. Bolj dostopne možnosti širjenja novega 
znanja trenutno najbrž ni.
 
Ali lahko med avtorji ali uredniki knjig, ki so izšle 
v založbi InTech, najdemo veliko slovenskih zdrav-
nikov?
Pri založbi InTech je doslej izšlo 354 knjig z medi-
cinsko tematiko, od katerih vsaka vsebuje okoli 25 
poglavij. Tako ni nobenega dvoma, da je med avtorji 
poglavij ali med uredniki knjig tudi slovenski zdrav-
nik ali zdravnica. Natančnega odgovora ne poznam, 
saj so podatki o uredniku običajno navedeni le na pla-
tnicah tiskane izdaje. Vsekakor založba nacionalno-
sti ne postavlja pred stroko: gre za mednarodno pod-
jetje, v katerem dela veliko tujcev, zato se zaposleni 
med seboj pogovarjajo kar v angleščini. Zanimivo je, 
da prihaja le 12 % avtorjev iz evropskih dežel, 15 % z 
Japonske, 22 % s Kitajske, največ pa jih je iz ZDA (24 
%). Med avtorji, ki so doslej sodelovali z založbo, jih 
140 prihaja z prvih desetih in 3511 z prvih 200 v letu 
2010 najbolje ocenjenih svetovnih univerz.

Uspešno.delo.citološkega.
laboratorija.Oddelka.za.
patologijo.in.citologijo

Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med. Oddelek za patologijo in citologijo

S citološkim pregledom brisa 
materničnega vratu (BMV) od-

krivamo predrakave in rakave spre-
membe na materničnem vratu ter 
spremljamo bolnice, ki so zaradi 
takih sprememb že bile zdravljene. 
Slovenija je ena redkih dežel, ki so 
svojim ženskam omogočile redne 
preventivne ginekološke preglede 
in preglede BMV že pred več kot 
petimi desetletji, vendar na te pre-

glede niso bile aktivno vabljene. 
Zaradi slabe osveščenosti žensk je 
bila pregledanost ženske popula-
cije manj kot 50-odstotna, pogo-
stnost raka na materničnem vratu 
pa še vedno daleč nad evropskim 
povprečjem. Tako smo leta 2003 
v Sloveniji začeli izvajati državni 
program Zgodnjega Odkrivanja 
predRAkavih sprememb (ZORA), 
po katerem vsake tri leta z vabilom 

kličemo na ginekološki pregled in 
odvzem BMV vse ženske med 20. 
in 64. letom starosti. 

V Sloveniji deluje trenutno deset 
citoloških laboratorijev, ki izpol-
njujejo Pravilnik o pogojih, ki jih 
morajo imeti laboratoriji za pre-
gledovanje brisov materničnega 
vratu. Citološki laboratorij Oddel-
ka za patologijo in citologijo Splo-
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šne bolnišnice Celje je po številu 
pregledanih BMV v zadnjih letih 
največji v Sloveniji.

Pregledovanje BMV je zelo zahtev-
no in odgovorno delo. V vsakem 
brisu je namreč 8000 do 12000 
celic, ki jih morajo presejalci na-
tančno pregledati, saj je vsaka od 
njih morda lahko bolezensko spre-
menjena. Z uvedbo državnega pro-
grama ZORA se je pogostnost raka 
materničnega vratu pomembno 
zmanjšala, vendar pa tako v Slove-
niji kot v svetu iz različnih razlo-
gov za rakom vsako leto zboli tudi 
nekaj žensk, ki so redno hodile na 
ginekološke preglede. 
Strokovni svet Onkološkega in-
štituta Ljubljana je zato imenoval 
delovno skupino v sestavi dr. Ana 
Pogačnik, dr. med., prim. doc. dr. 
Alenka Repše-Fokter, dr. med., izr. 
prof. dr. Margareta Strojan Fležar, 
dr. med. in Vivijana Snoj, dr. med., 
ter jo zadolžil, da vsako leto pri 
ženskah, ki hodijo na ginekološke 
preglede, in kljub temu zbolijo za 
rakom materničnega vratu, njiho-

ve BMV v zadnjem triletnem ob-
dobju pred diagnozo raka ponovno 
pregleda in ugotovi, ali so bili pra-
vilno ocenjeni. 
Gre za postopek (t. i. »audit«) v 
okviru zunanje kontrole kakovosti 
delovanja citoloških laboratorijev, 
ki sodelujejo v programu ZORA, 
kot ga izvajajo tudi druge države 
z organiziranimi presejalnimi pro-
grami. Vse preparate so v central-
nem Registru ZORA zakodirali in 
med seboj pomešali vprašljive in 
kontrolne BMV iz različnih labo-
ratorijev. Tako so bili izpolnjeni 
pogoji, da citopatologinje, ki smo 
ponovno pregledale BMV, nismo 
mogle prepoznati brisov tistih 
žensk, ki so pozneje zbolele za ra-
kom in naključno izbranih brisov 
drugih žensk. Na tak način smo 
lahko vse BMV neobremenjeno 
ocenile.  

V opazovanem obdobju (2006–
2009) smo v našem laboratoriju 
pregledali 166.786 BMV, kar je 
skoraj 25.000 brisov več kot v dru-
gem največjem laboratoriju. Po 

zaključni oceni komisije v našem 
laboratoriju ni bilo niti enega pod-
cenjenega brisa, na kar smo lahko 
zelo ponosni.

 Zavedam se, da brez vestnega dela 
vseh zaposlenih takega rezultata 
ne bi dosegli, zato se celotnemu 
kolektivu iskreno zahvaljujem. Še 
posebno pa se zahvaljujem prese-
jalcem Branku Antoloviču, dipl. 
ing. lab. biomed., Nini Irgel, univ. 
dipl. biol., Lidiji Salobir, univ. dipl. 
biol., in Ani Katarini Seher, univ. 
dipl. biol., ki so v verigi pregledo-
vanja BMV v »prvi bojni liniji« in 
so nedvomno najbolj zaslužni za 
tak uspeh.

Iskrena hvala tudi kolegom patolo-
gom, prim. Simoni Šramek Zatler, 
dr. med., prim. Borisu Kavčiču, dr. 
med. in Zlatku Iternički, dr. med. 
Zaradi izjemno dobrega sodelova-
nja imamo na področju patologije 
materničnega vratu odlično skla-
dnost med citološkimi in histolo-
škimi izvidi, ki je primerljiva z naj-
boljšimi rezultati v literaturi.

Nina Irgel, Branko Antolovič, Ana Katarina Seher, Lidija Salobir (od leve proti desni) in Alenka Repše Fokter
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Čustvena.
inteligenca.pri.
delu

Branka Šket
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Udeležila sem se seminarja, na katerem nam je 
mag. Irena Deželak, univ. dipl. oec., Academia 

uspeha II, na svojstven način predavala o čustveni 
inteligenci.
Čustvena inteligenca (v nadaljevanju EQ) je najpo-
membnejši dejavnik osebnostne prilagoditve v od-
nosih na delovnem mestu: je inteligentna uporaba 
čustev. Čustveno inteligentna oseba ve, kaj čuti, zna 
to tudi izraziti ob pravem času, na pravilen način. EQ 
je sposobnost veščega upravljanja čustev, da ohranja-
mo visoko raven pozitivne energije in polne angaži-
ranosti. 
Kot kazalec splošne razgledanosti je imel do sedaj ve-
ljavo le inteligenčni količnik (v nadaljevanju IQ). Za 
razliko od IQ, ki je bolj ali manj prirojen in se ga ne 

da bistveno poveča-
ti ali trenirati, EQ 
ni omejena, lahko jo 
razvijamo, spodbu-
jamo in negujemo. EQ 
bolj vpliva na uspeh in 
srečo v življenju kot IQ.    
EQ je za uspešnost mnogo po-
membnejša in temelji na štirih 
temeljih:

1. Sposobnost natančno za-
znavati, oceniti in izraziti 
čustva.

2. Zavestno občutenje ali 
vzbujanje čustev, da 
lahko razumemo sebe in 
druge.

3. Sposobnost razumeti 
čustva in spoznanja, ki 

 jih čustva prinašajo.
4. Sposobnost uravnavati čustva tako, da spodbu-

jajo čustveno in intelektualno rast.
Pomanjkanje EQ onemogoča rast in uspeh posame-
znika in celotne organizacije. Z uporabo EQ zaposle-
ni pomagajo graditi čustveno inteligentno organiza-
cijo. Čustveno inteligentni so tisti, ki:

• se znajo obvladati, 
• ne dovolijo, da bi strah onemogočil njihovo 

sposobnost mišljenja, 
• so sposobni sami sebe motivirati, 
• vztrajati kljub oviram, 
• uravnavati svoje razpoloženje,
• se vživljati v čustva drugih,
• upati,
• so optimistične in obvladane odrasle oseb-

nosti.

Razlika med čustvi in 
čustveno inteligenco

Čustva so duševni procesi, s katerimi doživljamo po-
seben odnos do pojavov, predmetov, oseb, njihovo 
privlačnost ali neprivlačnost, njihovo svojevrstno 
doživljajsko vrednost in barvitost. 
EQ pa je sposobnost prepoznavanja, obvladovanja in 
izražanja svojih čustev. Ne tehnično znanje, ne inte-
ligenčni količnik, čustvena inteligenca loči nadpov-
prečnega zaposlenega od povprečnega.
Člani uspešnega tima si med seboj zaupajo, imajo 
vzpostavljeno odkrito in redno komunikacijo, čutijo 
pripadnost timu, sodelujejo, se zavzemajo in izpol-
njujejo skupne cilje. Imajo razvite čustvene spretno-
sti, ali pa so se jih bili pripravljeni priučiti. Čustvena 
inteligentnost tima vpliva na njegovo uspešnost.

»Čim širši je um, tem bolj trpi 
zaradi svojih meja.« 

Jean-Baptiste Thiaudiere 
de Boissy

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

Mahmud Tajmur

»Biti razumen pomeni povedati 
resnico tako, da se ne spodkopa-
va, ampak gradi.« 

Romano Guardini
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Pravni.kotiček

Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav. 
Pravna služba

V Pravni službi smo v začetku 
leta prejeli vrsto vprašanj v 

zvezi z delavnopravnimi pravicami 
delavcev. V nadaljevanju pojasnju-
jemo le nekaj najaktualnejših.

1. Pogosto delavci sprašujejo, 
kako ravnati glede ur priso-
tnosti na delu v primerih, ko 
delavec med delovnim časom 
odide k zdravniku, ki mu tudi 
za tisti dan odobri bolniško 
odsotnost.

 V skladu z drugim odstavkom 
169. člena Zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 
42/02, 103/07, v nadaljevanju 
ZDR) je delavec upravičen do 
odsotnosti z dela v primerih 
začasne nezmožnosti za delo 
zaradi bolezni ali poškodbe 
in v drugih primerih v skla-
du s predpisi o zdravstvenem 
zavarovanju. Za tiste dneve 
in za toliko ur, kolikor znaša 
delovna obveznost delavca na 
dan, ko zaradi opravičenih ra-
zlogov ne dela, pa ima v skla-
du s 137. členom ZDR pravico 
do nadomestila plače. Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 9/92 in spremem-
be, v nadaljevanju ZZVZZ) v 
29. členu določa, da pripada 
zavarovancu nadomestilo za 
delovne dneve oziroma de-
lovne ure, ko je zadržan od 
dela (enako 138. člen Pravil 
obveznega zdravstvenega za-
varovanja /Uradni list RS, št. 
30/03 in spremembe, v nada-
ljevanju pravila/). V skladu s 
prvim odstavkom 35. člena 
ZZVZZ in 146. členom pravil 

zavarovanec ni upravičen do 
nadomestila plače za začasno 
zadržanost od dela, če v tem 
času opravlja pridobitno delo.

 Glede na to, da lahko zavaro-
vanec uveljavlja pravico do na-
domestila plače za čas, ko po 
ugotovitvi zdravnika ni spo-
soben opravljati svojega dela, 
menimo, da mora delavec v 
primeru, ko bolezen nastopi 
med delovnim časom, osebne-
ga zdravnika seznaniti s tem, 
od kdaj je odsoten na delov-
nem mestu. V skladu z nave-
denimi pravnimi podlagami se 
delavcu štejejo ure prisotnosti 
na delu za čas, ko je bil na de-
lovnem mestu, za preostanek 
ur do polne delovne obvezno-
sti za tisti dan pa se mu evi-
dentira bolniška odsotnost, 
za katero se mu tudi odmeri 
nadomestilo, do katerega je 
upravičen glede na prej nave-
dene pravne podlage.

2. Ali namestniku vodje notranje 
organizacijske enote pripada 
položajni dodatek za čas, ko 
izvršuje pooblastila v zvezi z 
vodenjem, usklajevanjem ali 
izvajanjem dela notranje orga-
nizacijske enote, če namestnik 
pooblastila opravlja zgolj 4 ure 
dnevno zaradi 4- urne bolni-
ške odsotnosti vodje, ki je si-
cer zaposlen za poln delovni 
čas?

 Skladno s 3. členom Uredbe o 
kriterijih za določitev višine 
položajnega dodatka za jav-
ne uslužbence (Ur. l. RS  št. 
85/2010), ki določa, da »je do 

položajnega dodatka upravi-
čen tudi pomočnik oziroma 
namestnik vodje notranje 
organizacijske enote ali drug 
javni uslužbenec za čas, ko 
izvršuje pooblastila v zvezi z 
vodenjem, usklajevanjem ali 
izvajanjem dela notranje or-
ganizacijske enote v primeru 
celodnevne odsotnosti ali za-
držanosti vodje notranje or-
ganizacijske enote«, javnemu 
uslužbencu, ki izvršuje poo-
blastila zgolj 4 ure dnevno za-
radi 4-urne bolniške odsotno-
sti vodje, ki je sicer zaposlen 
za poln delovni čas,  položajni 
dodatek ne pripada.

3. Delavki je na podlagi odločbe 
Centra za socialno delo pri-
znana pravica do dela s kraj-
šim delovnim časom zaradi 
starševstva, in sicer v obsegu 
20 ur tedensko v obdobju od 
2. 8. 2010 do 9. 7. 2015. De-
lavka je z delodajalcem skle-
nila pogodbo o zaposlitvi za 
opravljanje dela v polovičnem 
delovnem času 20 ur na teden 
in se posebej tudi ustno dogo-
vorila za razpored dela trikrat 
na teden (ponedeljek, sreda, 
petek). 

 Delavka zahteva, da ji deloda-
jalec LD evidentira le za tiste 
dneve, ko dejansko opravlja 
delo (ponedeljek, sreda, pe-
tek). V navedenem primeru 
gre za razkorak med delovnim 
časom, kot ga določa pogodba 
o zaposlitvi (petdnevni delov-
ni tednik) in delavkinim de-
janskih delovnim časom, ki je 
dogovorjen ustno, in sicer tri 
dni v tednu. Skladno s pogod-
bo o zaposlitvi je bil delavki 
tudi določen letni dopust in 
zato je pravilno, da se dopust 
piše tudi za dneve v tednu, ko 
delavka po ustnem dogovoru 
sicer ne dela (kar pa niti ni do-
pustno).
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Jezikovni.kotiček

Janja Korošec, prof. Medicinska knjižnica

Ena zelo pogostih jezikovnih napak, ki jih srečujemo v vsakdanjem sporazumevanju, je zamenjava sloven-
skega pogojnega veznika »če« z neslovensko besedno zvezo »v kolikor«. Veznik »če« najpogosteje upora-

bljamo v pogojnih stavkih za uvajanje pogoja, s katerim se uresniči dejanje nadrejenega stavka (Danes bom 
prišel, če ne bo deževalo). Oziralni zaimek »kolikor« pa kot veznik v primerjalnih odvisnih stavkih izraža 
sorazmernost ali količino, ki je nakazana v nadrejenem stavku (Dal bom toliko, kolikor boš dal ti). Besedna 
zveza »v kolikor« v slovenščini sploh ne obstaja. Vanjo se je pritihotapila kot prosti prevod hrvaške besede 
»ukoliko«, ki ima v hrvaščini enako vlogo kot v slovenščini »če«.

Poglejmo nekaj primerov:

NAPAČNO PRAVILNO
Izobraževanje bo organizirano, v kolikor bo dovolj 
prijavljenih.

Izobraževanje bo organizirano, če bo dovolj prijav-
ljenih.

V kolikor se bo število pacientov povečalo, bomo 
uvedli dodatno ambulanto.

Če se bo število pacientov povečalo, bomo uvedli 
dodatno ambulanto.

Obseg programa bomo lahko razširili, v kolikor 
bomo dobili dodatna sredstva.

Obseg programa bomo lahko razširili, če bomo do-
bili dodatna sredstva.

Poglejmo še nekaj primerov pravilne rabe veznikov »če« in »kolikor«:

Odobrili nam bodo toliko finančnih sredstev, kolikor jih bomo potrebovali.
Odobrili nam bodo dodatna finančna sredstva, če jih bomo potrebovali.

Opravili smo toliko operacij, kolikor je bilo dogovorjeno s pogodbo.
Opravili bomo več operacij, če bomo dosegli spremembo pogodbe.

V dvorani je bilo toliko obiskovalcev, kolikor je bilo sedežev.
Prinesli bomo dodatne sedeže, če bo prišlo še več obiskovalcev.

V vseh zgoraj navedenih primerih se »če« uporablja za uvajanje pogoja, »kolikor« pa za izražanje sorazmerja 
ali količine.  Samo taka raba je pravilna.

ŠALA

KJE JE TU LOGIKA
V gostilno vstopi pijanček Nace in 
naroči pet viskijev. Vse spije enega za 
drugim, nato naroči štiri viskije. Tudi te 
spije enega za drugim, nato naroči tri 
viskije, pa dva in nazadnje enega.
»Ali ni čudno?« je rekel natakarju, 
»manj kot spijem, bolj sem pijan!«

ŠALA

GOLOBI
Upokojenca sta krmila golobe in eden 
se oglasi:
»Golobi so kot politiki!«
»Kako to misliš?«
»Ko so spodaj, ti jedo iz roke, ko pa so 
zgoraj, serjejo po tebi!«
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Zahvala
V spodnjem besedilu, izražam svojo hvaležnost Splošni bolnišnici Celje za profesionalno opravljeno delo 
zdravnikov in medicinskega osebja v ambulanti za endoskopijo in dermatovenerološki ambulanti. 

Spoštovani!

V mesecu januarju 2012 sem koristil zdravstvene storitve v Oddelku za bolezni prebavil, ambulanti za 
endoskopijo, kjer mi je g. Rajko KNEŽEVIČ dr. med., opravil gastroskopijo. 

V mesecu februarju 2012 sem koristil zdravstvene storitve v dermatovenerološki ambulanti, kjer me je, 
kot pacienta obravnavala ga. Iza NAPOTNIK, dr. med.

 Zahvaljujem se zdravnikoma in medicinskemu osebju za njihov strokoven odnos. V prvi vrsti mi je veliko 
pomenila humanost obeh zdravnikov oziroma njun profesionalen odnos.. 

Osebju na obeh oddelkih želim še naprej veliko uspehov.

Želim si, da bi bila vrhunska strokovna merila, ki sem jih bil deležen s strani zgoraj navedenih zdravnikov 
v specialistično – zdravstveni oskrbi vaše bolnišnice, spodbudna celotni organizacijski kulturi v Splošni 
bolnišnici Celje in temelj pri oblikovanju republiške medicinske doktrine.

Vodstvo Splošne bolnišnice Celje prosim, da se pohvala objavi v internem glasilu Monitor.

V Celju, dne 14.03.2012.      mag. Gregor KOVAČ

S spoštovanjem!                                                                                                   

Zahvala internistični prvi pomoči 
Urgentnega centra

Spoštovani, 

Na dan žena, 8.3.2012  je bil urgentno na vaš oddelek pripeljan  moj partner g. Kukec Stanko iz Gornjega 
Grada. Spremljala ga je ga. dr. Blažič- Lipnik Irena, saj je imela sum na infarkt. Že v ZD Gornji Grad sta 
mu zelo pomagali sestra Mira Orešnik in naša ga. dr. Blažič-Lipnikova.

V njegovem imenu bi se rada najlepše zahvalila za vso pomoč in takojšnje ukrepanje, saj mu je vaša pomoč 
in pomoč naše zdravnice veliko pomenila.
Še posebej bi se rad zahvalil dr.Andreju Hari in sestrama ga. Heleni Poljanec in ga. Tadeji Germ.    

Najlepša hvala.
         

Barbika Črnodovski
Gornji Grad
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DROBTINICE

V petek, 9. 12. 2011, je potekalo 
tradicionalno prednovoletno 

družabno srečanje travmatologov  
iz SB Celje. Srečanje je organizi-
ral predstojnik Travmatološkega 
oddelka, prim. Miodrag Vlaović, 
v prekrasnem ambientu Hotela 
Evropa.
Povabilu sta se poleg aktivnih spe-
cialistov in specializantov odzvala 
tudi že upokojena prim. Kosanović 
in prim. Rusek, s svojo prisotno-
stjo pa so nas počastile tudi naše 
soproge in partnerice. Prim.Vla-
ović je v svojem uvodnem govoru 
izrazil zadovoljstvo z delom  in 
razvojem Travmatološkega oddel-
ka v preteklem letu, prav tako pa 
je poudaril pomen naših skupnih 
druženj, kolegialnega in prijatelj-
skega odnosa.  Večer je sicer pote-

Družabno.prednovoletno.
srečanje.travmatologov

Kristjan Omahen, dr. med. Travmatološki oddelek

kal v sproščenem vzdušju, ob skrb-
no izbranem slavnostnem meniju, 
strokovne teme pa so tokrat zame-
njale tiste malo bolj družabne.

Prijeten večer smo zaključili z no-
voletnimi čestitkami in željami, da 
bi polni zanosa in z  delovnim ela-
nom pričakali novo leto, leto 2012. 
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Mala pikapolonica Neža je kmalu po 
maškeradi razprostrla krila in odlete-
la domov

Čebelica Gabi ni letala od 
cveta do cveta je pa delila 
okusni med

Povsem v stilu je bila medicinska 
sestra Tanja 

Mali Zari sta se pridružila še očka in mamica

Pust

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

Letošnji pustni torek 
je bil v bolnišnici ne-

koliko manj barvit kot 
prejšnja leta. Kot, da je 
recesija udarila tudi na 
tem področju. Ali pa so 
bile morda krive šolske 
počitnice in so maškare 
odšle na zaslužen dopust. 
Kakorkoli, še vedno smo 
jih lahko na bolnišničnih 
hodnikih srečali nekaj, ki 
so sebi in nam popestrile-
dan.

Na otroški kirurgiji in ORL se je ta dan »šlogalo«

In tako dobila veliko prijateljev

Miška brez mačke
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Tale tempera pa je prišla obarvat očesno am-
bulanto

Direktor si je zaželel, da bi ta dan 
trajal vse leto

…prav nič pa ni nadstropje nad njimi zaostajal oddelek za splošno 
in abdominalno kirurgijo

Le kaj bo spet ušpičila?

Na Upravi je bil spet pravi hudič

Pustno razpoložen je bil tudi Travmatološki oddelek …
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Že.drugo.leto.naš.donator

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

Pošta Slovenije v skladu z lastnimi načeli družbe-
ne odgovornosti vsako leto nameni del sredstev 

za donacije različnim ustanovam in skupnostim. 
Tako je bilo tudi letos, ko so na zadnji februarski 
dan njen generalni direktor Aleš Hauc in sodelavci 
več prejemnikom razdelili 48.000 evrov humanitar-
ne pomoči. Donacije so prejeli Univerzitetni klinični 
center Maribor, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 
Maribor, Slovensko društvo hospic, Mladinski dom 
Maribor in že drugo leto zapovrstjo tudi naša bolni-
šnica.

Omenjene donacije Pošte Slovenije sodijo v sklop 
celoletne dejavnosti na področju družbene odgovor-
nosti v letu 2011, za kar so namenili skupno nekaj 

Podjetje Donacija v €
ČZP Večer d.d. 20.000
Mlekarna Celeia d.o.o. 10.000
KLS Ljubno d.d. 5.000
Etol, d.d. 5.000
OPLAST, Ofentavšek Tone s.p. 5.000
Elektro Celje d.d. In Elektro Celje Energija d.o.o. 4.200
BSH Hišni aparati d.o.o. 4.000
Kovintrade d.d. 3.000
Elektrosignal, d.o.o. 2.000
Veking, d.o.o. 2.000
Termotehnika d.o.o., Braslovče 1.500
SUPRA-STAN d.o.o. 1.500
Rotary klub Celje Barbara Celjska 1.000
Nova KBM brez objave zneska
Telekom Slovenije, d.d. brez objave zneska
Premogovnik Velenje d.d. brez objave zneska
Juteks, d.d. brez objave zneska
Štore Steel, d.o.o. brez objave zneska
Monting SK, d.o.o. brez objave zneska
NLB d.d., Podružnica Savinjsko-Šaleška brez objave zneska
Varnost Maribor d.d.   brez objave zneska

Z a h v a l a
Leta 2010 smo v Splošni bolnišnici Celje pogumno stopili na pot uvajanja 
robotske kirurgije v slovenski zdravstveni prostor, saj smo prepričani, da 
prinaša številne in pomembne prednosti v zdravljenje naših pacientov. 
Te so manj bolečin, manj transfuzij, manj zapletov in brazgotin, manjše 
tveganje za okužbe, krajše bivanje v bolnišnici, hitrejše okrevanje in 
vrnitev v normalno aktivnost. Nove tehnologije pa praviloma zahtevajo višja 
finančna sredstva in pri zbiranju le-teh nam je tudi v letu 2011 s svojimi 
donacijami na pomoč priskočila širša družbena skupnost. Številna podjetja 
so v novi metodi prepoznala prednosti, ki jih robotska kirurgija prinaša 
tako posamezniku kot družbi. Z donacijskimi sredstvi smo tako zbrali skoraj 
90.000 Eur. Vsem donatorjem, ki so nam priskočili na pomoč, gre iskrena 
zahvala, javno pa objavljamo tiste donatorje, ki so se z objavo strinjali. 

 

Iskrena hvala vsem!

več kot 54.000 evrov. Družba sicer kot sponzor in 
donator sodeluje pri različnih aktivnostih na števil-
nih področjih delovanja. Naša bolnišnica bo donacijo 
v vrednosti 4.000 evrov namenila za kritje stroškov 
operativnih posegov z robotom za zdravljenje raka 
prostate.

Ob predaji donacije – generalni direktor Aleš Hauc, Marjan 

Ferjanc, namestnik generalnega direktorja mag. Igor Ma-

rinič, član poslovodstva Vinko Filipič (z leve proti desni)  
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Regrat

Vir: Internet

Navadni regrat ali mlečec je zeljnata travnica, ki 
jo najdemo po vsej Evropi, pa tudi v nekaterih 

predelih Azije. Ima globoko narezane liste in votla 
gola stebla z rumenimi cvetnimi koški, ki pozno spo-
mladi pozlatijo travnike. 
Regrat je dobro znano živilo in preizkušeno ljudsko 
zdravilo. Za uživanje je primerna skoraj vsa rastlina. 
Še posebej uporabni so zeleni listi, ki se za razliko 
od cvetov in korenin ne uporabljajo le v zdravilstvu 
ampak tudi v kulinariki. Če smo včasih regrat jedli 
predvsem kot prvo spomladansko solato, ga danes 
uporabljamo tudi kuhanega kot zanimiv dodatek v 
toplih jedeh. Iz regratovih listov lahko tudi iztisne-
mo sok, korenina pa je odlična, če jo prepražimo in 
uporabimo za pripravo toplega napitka, katerega uči-
nek je podoben kavi. Regratovi listi se nabirajo v času 
pred cvetenjem rastline (začetek marca do sredine 
aprila), cvetovi od sredine aprila do konca cvetenja, 
korenine pa med majem in junijem ali med avgustom 
in oktobrom.
Regrat se, kot rečeno, rabi predvsem v solatah, pri-
kuhah in juhah. Vsebuje veliko vitamina A in je zelo 
primeren za zelenjavno-sadne poste, saj ima po-

membno vlogo pri raz-
strupljanju telesa. Je di-
uretik, saj žene na vodo, 
poleg tega pa še laksativ, 
saj spodbuja odvaja-
nje blata in holagog, saj 
spodbuja izločanje žolča. 
Njegovi pripravki pospešijo izločanje želodčnih in 
črevesnih žlez, jeter, žolčnika in trebušne slinavke ter 
s tem izločanje odvečnih snovi iz telesa. Ker regrat 
vsebuje tudi kalij, ni nevarnosti, da bi zaradi njego-
vih diuretičnih učinkov telo trpelo pomanjkanje tega 
minerala. Je tudi antirevmatik.

Čaj iz regrata
Dve čajni žlički sveže posušenih regratovih listov 
prelijemo s skodelico vrele vode. Pokrito pustimo 
stati deset minut. Pijemo zjutraj in zvečer pred jedjo.

Čaj iz regratovih cvetov
Pet cvetov prelijemo s čajno skodelico vrele vode. Po-
krijemo in pustimo stati 10 minut. Pijemo po potre-
bi, napitek pa je primeren za razkisanje telesa.

Regratov med
Dve manjši košarici regratovih cvetov namočimo v 
dveh litrih vode in počasi segrevamo do vretja. Ko 
voda zavre, lonec odstavimo in ga pustimo stati čez 
noč. Naslednji dan sok odcedimo ter vanj vmešamo 
dva kilograma sladkorja in sok dveh limon. Odkrit 
lonec postavimo na najmanjši ogenj in pol ure počasi 
kuhamo. Med ne sme biti preveč tekoč, saj bi se ute-
gnil skisati, in ne preveč gost, ker bi čez čas kristali-
ziral. Nalijemo ga v steklene kozarčke ter hranimo v 
hladnem in temnem prostoru.

Pikanten regrat s krompirjem
V skledo stresemo sol, prilijemo dve žlici jabolčnega 
kisa in mešamo, da se sol stopi. Dodamo ščepec sve-
že mletega belega popra ter postopoma vmešamo tri 
žlice olivnega olja, tri žlice tekočega jogurta in žličko 
gorčice. Dodamo dve mladi narezani čebuli, nastrgan 
hren in štiri kuhane krompirje, narezane na kolesca. 
Temeljito premešamo ter na koncu dodamo še 20 dag 
očiščenega regrata. Še enkrat na hitro premešamo in 
postrežemo.
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Kulinarični.kotiček

Vir: Internet

Tako rekoč pred vrati je velika noč in z njo priprave na slavnostne družinske 
obede. Med tipičnimi velikonočnimi jedmi je tudi pletenica.

Velikonočna.pletenica.1

Sestavine:
500 g moke, 100 g sladkorja, 2,5 dl mleka, 1 jajce, 
100 g rozin, 50 g oranžata, 40 g kvasa, 1 vanilijev 
sladkor, ščepec soli, 5 celih praznih jajčnih lupin

Priprava: moko prese-
jemo v veliko skledo, 
v sredi naredimo jami-
co, vanjo nadrobimo 
kvas, prilijemo mlačno 
mleko, dodamo malo 
sladkorja in vse skupaj 
potresemo z malo presejane moke. Pokrijemo 
s prtom in za 15 minut postavimo na toplo, da 
vzhaja. Rozine operemo v vroči vodi in dobro 
odcedimo, oranžat drobno sesekljamo. Maslo 
pristavimo, stopimo in ohladimo do mlačnega. 
Zlijemo ga na vzhajano testo. Dodamo preostali 
sladkor, vanilijev sladkor in ščepec soli ter zgne-
temo gladko testo. Dodamo še posušene rozine 
in oranžat ter vse skupaj gnetemo ali stepamo 
toliko časa, da dobimo gladko testo, ki se ločuje 
od posode. Pokrijemo ga s prtom in na toplem 
pustimo vzhajati 30 minut. Vzhajano testo zvr-
nemo na pomokano delovno površino, razdelimo 
na dele in iz njih spletemo kito, ki jo oblikujemo 
v venček in položimo na z maslom premazan pe-
kač. V jamice v venčku vtaknemo prazne jajčne 
lupine, pokrijemo in pustimo vzhajati še 15 mi-
nut. Vzhajano pletenico premažemo s stopljenim 
maslom in 45 minut pečemo na srednji letvi pe-
čice, segrete na 200 °C. Prazne jajčne lupine na 
ohlajeni pletenici nadomestimo s pirhi.

Namig: Jajca spihamo tako, da na konceh s tanj-
šo pletilko naredimo luknjici, z iglo pomešamo 
vsebino jajca in jo izpihamo v skodelico.

Velikonočna.pletenica.2

Sestavine:
600 g moke, 3,5 dl mleka, 30 g kvasa, 4 rumenjaki, 
100 g margarine ali masla, 80 g sladkorja, vanilijev 
sladkor, ščepec soli, limonina lupinica

Makov nadev: 
150 g mletega maka, 2 dl mleka, 30 g masla, 70 g 
sladkorja, 30 g drobtin, 0,5 dl ruma, jajce, limonina 
lupinica, pol vanilijevega sladkorja  

Orehov nadev:
200 g orehov, 1 dl mleka, 50 g sladkorja, 50 g medu, 
limonina lupinica, cimet, beljak

Skutin nadev:
200 g skute, 50 g margarine ali masla, 50 g sladkor-
ja, jajce, 1 vanilijev sladkor, limonina lupinica

Priprava: pripravimo kvas z malo moke, delom 
mleka in malo sladkorja. Vzhajanega dodamo 
moki, ki smo ji dodali raztopljeno maslo in ostale 
sestavine. Zgnetemo gladko testo, ga pokrijemo 
s krpo in pustimo da vzhaja. Pripravimo nadeve: 
Mak skuhamo v mleku, da se zgosti. Še vročemu 
dodamo vse razen rumenjaka in beljakovega sne-
ga, ki ju dodamo v ohlajeno maso. Orehov nadev 
pripravimo tako, da zavremo mleko in sladkor in 
z njim poparimo orehe. Masi dodamo limonino 
lupinico in cimet, ko se ohladi pa še med in belja-
kov sneg. Za skutin nadev z mešalnikom dobro 
zmešamo maslo, sladkor in jajce ter dodamo do-
bro premešani skuti. Na koncu masi dodamo še 
vanilijev sladkor in limonino lupinico. 
Vzhajano testo razdelimo na tri dele, vsakega po-
sebej razvaljamo do debeline cca 3 mm, namaže-
mo z enim od nadevov in zvijemo. Zvite dele pre-
pletemo in damo na pomaščen pekač. Pletenico 
pokrijemo in na toplem pustimo vzhajati še 20 
minut, nato jo premažemo s stepenim jajcem in 
pečemo pri 190 °C.
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NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, 
v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 13. aprila 2012. 
Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 34. nagradne križanke v decembrskem Monitorju. V uredništvo Monitorja smo prejeli 107 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: EDINA STVAR, KI SE Z DELITVIJO VEČA JE SREČA.
Izžrebana nagrajenka je Judita Videnšek z Urološkega 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



Dr. Paul Janssen

Janssen, farmacevtski del Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 401 18 00

Ponosni smo na preteklost.
Ustvarjamo boljšo prihodnost.
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Nadaljujemo z znanstvenim delom dr. Paul Janssen-a, ustanovitelja farmacevtskega podjetja Janssen in enega najbolj 
inovativnih znanstvenikov na področju farmacije.


