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Splošna bolnišnica CeljeTO JE SBC

Jesenski dež je po dolgotrajni suši vnesel življenje v razpokano zemljo. 
Vročico je zamenjal osvežujoč jesenski zrak, v lesu so na plan pokukale 

gobe. Smo jih nabrali vsaj za užitek?  Smo se vsaj malo prepustili naravne-
mu toku dogodkov in nismo kritizirali poletne vročine, opoldanske nevihte 
in sitnih komarjev? Težko se vzdržimo, kajti svet okrog nas bi najraje prila-
godili lastnim željam in pri tem celo pozabili na sočloveka. Ko na eni strani 
občudujemo umirjenost in moč narave, ki na daljši rok zagotovo uredi vse 
odklone, pa na drugi strani ljudje hitimo v vedno bolj zmedenem svetu, kjer 
klecamo pod težo lastnih neumnosti in se grizemo med sabo do obisti. Ali 
res ne moremo drugače? Lahko. 
In to kar v bolnišnici. S projektom Čili za delo. Celo leto in še dlje so se sku-

pine sodelavcev srečevale v predavalnici pod budnim očesom fizioterapevtk 
ter drugih strokovnjakov. Tam so skupaj odstirali majhne skrivnosti zdravega življenja, kako z lahkoto premagovati fizič-
ne in psihične napore na delovnem mestu. To je pomembno, kajti bolnišnični vsakdanjik zahteva hitro dinamiko in polno 
angažiranost v vseh elementih njenega delovanja. In ta dinamika je vedno močnejša. 
Očitno je, da prihajamo v novo obdobje delovanja zdravstvenega sistema. Čas rasti zdravstvenega varstva odstopa svoje 
mesto obdobju kakovosti. Delovni procesi postajajo izrazitejši, vloga sodelujočih jasnejša, rezultati merljivi. Mednarodna 
akreditacija, na katero se bolnišnica pripravlja, je le vmesna faza in zunanji okvir bodočih sprememb, ki mu bosta krojila 
usodo racionalna raba finančnih sredstev ter ostra notranja in zunanja konkurenca. Za zmedo in evforijo ne bo več pro-
stora. Tudi samovolja posameznikov, ki bi lahko ogrožala varnost pacientov in rušila koncept organizacije, se bo umaknila 
sistemskim rešitvam. 
Preobrazba seveda ne bo lahka. Prehoditi bo treba vse stopnice naporov, začenši z aktualno poslovno problematiko, ki je 
začinjena z zmanjševanjem finančnih sredstev v tekočem in prihodnjem letu. Zato v naslednjih dveh mesecih pričakujem 
kopico razgovorov in usklajevanj z vodji posameznih organizacijskih enot za pripravo uravnoteženega poslovnega načrta 
za leto 2013. Vse kaže, da ga bomo sprejemali še v tem letu. 
Če bomo znali najti zdravo mero razumevanja in v dani situaciji upoštevali temeljno naravno zakonitost, ki pravi, da ne 
zmaga najmočnejši, temveč tisti, ki se zna prilagoditi novim okoliščinam, potem bo bolnišnica z »dežele Celjske« v ponos 
nam in Sloveniji. 
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Nov.septični.OP.blok.
dobiva.podobo

Za večino mladih zdravnic in zdravnikov je bila 
in še vedno je “septika” mesto, kjer se v SB Celje 

prvič srečajo s kirurgijo. Tako kot ob mojem pričet-
ku pred 19 leti, je še tudi danes prva reakcija le-teh 
začudenje in razočaranje. Oboje se seveda nanaša na 
same prostore, medicinsko opremo, delovne razmere 
in na skrb za bolnike, ki so v teh prostorih oskrbljeni.  

Leta 2009 smo ob njihovem obisku predstavnike Mi-
nistrstva za zdravje uspeli peljati skozi prostore naše 
ambulantne operacijske dvorane in prostore opera-
cijske dvorane za septične posege.  Tudi njihova reak-
cija je bila podobna, zato je bilo lažje doseči dogovor, 
da se je v projekt nadomestne novogradnje uvrstila 
tudi dolgo pričakovana ureditev teh prostorov. 

Asist. Franc Vindišar, dr. med.                                                     Strokovni direktor
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Glede na dejstvo, da 
je bila predvidena 
rušitev stavbe, v ka-
teri so prostori, smo 
morali najti novo 
lokacijo. Ob tem je 
bila izpostavljena 
strokovna želja, da 
zagotovimo skupni 
prostor za operativ-
no oskrbo vseh bol-
nikov, pri katerih 
je potrebna oskrba 
septičnih procesov.  
Le-ta danes poteka 
v številnih operacij-
skih dvoranah, tako 
v splošni kot lokalni 
anesteziji. Lokacijo, 
ki je zagotavljala še 
ustrezno površino, 
smo našli v prosto-
rih stare sprejemne 
kopalnice in delu 
starega ortoped-
skega oddelka. V 
sodelovanju s pro-
jektantskim birojem 
Komunaprojekt, d. o. o. iz Maribora smo pričeli pro-
jektiranje in uspešno zagovarjali rešitve pri recen-
zentih z Ministrstva za zdravje. Treba je bilo veliko 
usklajevanja, pa tudi kompromisov zaradi omejenih 
finančnih sredstev, da smo lahko leta 2010 objavi-
li javni razpis za izvedbo del. Žal je bil ta projekt  v 
sklopu celotne nadomestne novogradnje, kjer je bila 
v fazo pripravljalnih del vključena še posodobitev 
Centralne sterilizacije, ureditev operacijske dvorane 
na Urološkem oddelku in ureditev zaklonišč. Prišlo je 
do revizije celotnega projekta in s tem zahteve po no-
vem razpisu. V drugem poskusu smo bili uspešni in 
tako v letošnjem letu pričeli realizacijo, ki naj bi bila v 
skladu s pogodbo končana v januarju 2013. Ocenjena 
vrednost izgradnje Septičnega operacijskega bloka je 
1.048.000,00 Eur.

Septični operacijski blok je zasnovan kot samostojna 
enota in izpolnjuje temeljne zahteve za operacijske 
prostore. Na skupni površini 325 kvadratnih metrov 
sta predvideni dve operacijski dvorani.

Operacijska dvorana 1 (OP 1), bo namenjena pred-
vsem za posege v lokalni anesteziji, a bo seveda izpol-
njevala tudi vse pogoje za posege v splošni anesteziji. 
Pred njo bo prostor za  pripravo bolnika in mesto za 
kirurško umivanje. 
Do izgradnje Urgentnega centra Celje (UCC) bosta 

Načrti novega septičnega OP bloka

ta prostora služila za oskrbo bolnikov iz obstoječe-
ga Urgentnega oddelka. V operacijski dvorani bodo 
opravljani posegi v lokalni anesteziji: oskrbe svežih 
poškodb in ostali posegi brez znakov vnetja. Oskr-
ba bolnikov z znaki vnetja bo v lokalni anesteziji po-
tekala v predpripravi. Po izgradnji UCC bo predpri-
prava namenjena samo za predoperativno pripravo 
bolnika, sami posegi pa se bodo izvajali v operacijski 
dvorani. 
Bolniki bodo vstopali v oba  prostora skozi čakalnico, 
ki bo odprta proti hodniku, ki povezuje stari in novi 
del bolnišnice. Ob čakalnici so predvideni prostor 
za pripravo bolnikov, garderobni del in seveda tudi 
sanitarije. Čakalnica bo imela videonadzor, kar bo 
prispevalo k večji varnosti bolnikov. Celoten opisani 
kompleks bo deloval kot samostojna enota in bo kot 
takšna ločena od ostalega bloka.

Operacijska dvorana 2 (OP 2) bo namenjena za 
opravljanje operacij v splošni anesteziji. V njej bo 
vsa potrebna oprema za vse vrste posegov s področja 
splošne kirurgije. 
Pred njo bodo trije ločeni prostori: kirurško umiva-
nje s tremi mesti, prostor za pripravo bolnika in ne-
čisti prostor. 
Bolniki bodo vstopali skozi prelagalni del, ki se bo 
prav tako odpiral na hodnik, ki povezuje stari in novi 
del bolnišnice. Z bolniških postelj bodo premeščeni 
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Nov septični OP blok že dobiva podobo

na transportno ope-
racijsko mizo in pre-
peljani v operacijsko 
dvorano.

Za obe operacijski 
dvorani je zagoto-
vljena tudi naravna 
svetloba, kar je bila 
ena od velikih želja 
osebja, ki sicer dela 
v prostorih Central-
nega operacijskega 
bloka. Prostori bodo 
narejeni po modular-
nem sistemu.

V Septičnem opera-
cijskem bloku bodo 
v prostoru proti dvi-
galom še tri ločene 
enote.
Prebujevalnica bo zu-
nanjega tipa, kar pomeni, da bodo bolniki po posegu 
v prebujevalnici premeščeni nazaj na bolniške poste-
lje, nadzorno osebje pa bo ločeno od ostalega osebja 
septičnega bloka. V  prebujevalnici je predvidena 
sočasna namestitev štirih bolnikov. Zaradi takšne-
ga tipa prebujevalnice bomo vanjo lahko, po potre-
bi, namestili tudi bolnike iz Urgentnega oddelka, pri 
katerih so bili opravljeni posegi v splošni anesteziji 
v mavčarni, oziroma bolnike, ki potrebujejo nadzor 
tudi pred posegi. S tem bomo zagotovili  neprimerno 
večjo varnost bolnikov, kot jo lahko sedaj. Seveda bo 
za izpolnitev teh pogojev treba izvesti tudi posame-
zne organizacijske spremembe. 

Filter za osebje bo imel sanitarije in bo ločen na 
moški in ženski del. V prvem je predvidenih sedem 
mest, v drugem pa enajst.
 
Tretja enota bo rekreacija, ki bo imela manjšo kuhi-
njo, delovno mizo in sedežno garnituro.

Na hodnikih je predvidena namestitev večjega števila 
omar za skladiščenje potrebnega materiala in kirur-
ških instrumentov. Reprocesiranje instrumentov bo 
potekalo v Centralni sterilizaciji.
Organizacijsko in stroškovno bo Septični operacijski 
blok sestavni del Centralnega operacijskega bloka.

Prepričan sem, da bo izvedba opisanega projekta po-
membno izboljšala kakovost oskrbe bolnikov v naši 
bolnišnici, zvišala stopnjo njihove varnosti in osebju 
zagotovila boljše delovne razmere. Na začetku sicer 
lahko pričakujemo nekaj organizacijskih težav, po iz-

gradnji UCC pa bo Septični operacijski blok prevzel 
svoje naloge v celotnem obsegu. S tem projektom se 
bomo približali končnemu cilju – ločitvi urgentnih in 
elektivnih posegov, dokončno pa ga bomo dosegli z 
izgradnjo samega UCC. 

Namesto zapisa enega od bolnikov pred leti – “Tole tu 
je pa višek sramote celjske bolnišnice”, bomo lahko s 
ponosom pokazali, da se z vztrajnostjo, prepričeva-
njem in doslednostjo tudi v trenutno težki ekonom-
ski situaciji da izpolniti sanje številnih medicinskih 
sester, medicinskih tehnikov, zdravnic in zdravnikov, 
ki so v prostorih stare “septike” preživeli dolga leta.

Navodila avtorjem, 
piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba 
za odnose z javnostmi ali na 
e-mail danijela.gorisek@guest.arnes.si . Prosimo, 
da nam prispevke pošljete v elektronski obliki (na 
CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo stro-
kovne in akademske naslove avtorjev ter naziv 
oddelka oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele 
in slike priložite ločeno na koncu besedila. Na fo-
tografijah, ki niso v elektronski obliki, na hrbtni 
strani s svinčnikom označite naslov članka, h ka-
teremu jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 3. de-
cembra 2012.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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KLS.Ljubno.že.
drugo.leto.naš.
donator

Podjetje KLS Ljubno, ki je eden izmed vodilnih do-
baviteljev zobatih, masnih in signalnih obročev 

v avtomobilski industriji, savinjsko-zasavska gaze-
la leta 2011 in slovenski finalist Evropske poslovne 
nagrade za leto 2012, je konec septembra obeležilo 
40 let svojega delovanja. Ob tej priložnosti so se že 
drugo leto zapovrstjo odločili, da nam z donacijo po-
magajo pri nakupu medicinske opreme, s katero za-
gotavljamo višjo kakovost zdravstvenih storitev. Pet 
tisoč evrov vredna donacija bo letos olajšala nakup 
sistema za možgansko bipolarno elektrokirurgijo, ki 
bo našim nevrokirurgom omogočil bolj natančno in 
varno delo v možganskih strukturah. Sistem je na-
mreč ciljno razvit za minimalno invazivne posege pri 
operativnem delu v možganskem tkivu. 
Podjetje KLS s stalnim povečevanje kakovosti dela in 

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

Ob predaji donacije

z izvirnimi rešitvami vsako leto izboljšuje svoje po-
slovne rezultate. V štiridesetih letih je postalo dobro 
podjetje, prepoznavno in uveljavljeno tako v evrop-
skem, kot tudi v globalnem poslovnem okolju. Kljub 
temu, da je KLS s svojo proizvodnjo usmerjen pred-
vsem v svet, ohranja pozitiven odnos do okolja in 
družbeno odgovornost do skupnosti, v kateri deluje, 
kot pomemben del svoje poslovne politike. Družbe-
no odgovornost razumejo tako, da morajo dosegati 
dovolj dobre poslovne rezultate, ki bodo omogočili 
njim in vsem, ki z njimi sodelujejo, trajni napredek 
in razvoj. Tudi zato je septembra uspehom podjetja 
nazdravila celotna zgornja Savinjska dolina, še po-
sebej pa lokalno okolje, v katerem podpirajo številna 
društva in prireditve, ki temeljijo predvsem na pro-
stovoljstvu.

Obisk.s.Tajske

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

Konec septembra je našo bolnišnico obiskala sku-
pina profesorjev dveh tajskih univerz iz Bangko-

ka (Kasesart, Mahidol). Slovenija in z njo naša bol-
nišnica je bila samo ena od postaj na njihovi poti po 
evropskih državah, kjer so se seznanjali z različnimi 
ureditvami zdravstvenih sistemov in ustanov. Tajska 
je namreč ena od azijskih držav z zelo hitro rastočim 
trgom zdravstvenih storitev, ki jih tudi v obliki zdra-
vstvenega turizma ponujajo tujim bolnikom. Pred-
nosti, ki vplivajo na odločitev tujih bolnikov, da se 
odločijo za zdravljenje na Tajskem, so: razmeroma 
enostaven vstop in izstop iz države (vizumska po-
litika), kakovostne zdravstvene storitve z dobrimi 
rezultati in razmeroma ugodne cene teh storitev ter 
akreditiranost bolnišnic po standardu Joint Com-
mission International (JCI). Po koncu zdravljenja 
pa lahko tujci s koristnim združijo prijetnejši del in 

Tajsko odkrivajo še kot turisti. V bolnišnici smo tako 
goste seznanili z osnovnimi značilnostmi našega 
zdravstvenega sistema, jim predstavili bolnišnico in 
odgovorili na številna zastavljena vprašanja.

Skupina tajskih profesorjev z dr. Valerijem Dermolom, 
prodekanom za raziskovanje Mednarodne fakultete za 
družbene in poslovne študije Celje
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Ocena.poslovanja.v.obdobju.
1–8.2012.in.napoved.
do.konca.leta.2012

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

Za doseganje uravnoteženega poslovnega rezultata v razmerah zmanjševanja prihodkov je Splošna bolni-
šnica Celje v okviru Finančnega načrta za leto 2012 sprejela vrsto ukrepov, s katerimi naj bi  zagotovila 

uravnoteženo poslovanje  v tem letu. 

Pri pregledu poslovanja bolnišnice v obdobju 1–8 2012 ugotavljamo, da z realiziranimi  prihodki nismo  po-
krili  stroškov poslovanja tega obdobja.  Le-ti so bili v primerjavi s prihodki višji za 1.382.450 EUR. 

Večinski delež prihodkov (90 %) predstavljajo prihodki iz programa ZZZS, ki so kljub nezmanjšani realizaciji 
programov v letu 2012 nižji od realiziranih iz primerjalnega obdobja preteklega leta za 3,61 %. Vzrok je v 
znižanju  cen storitev  ZZZS od 1. 4. 2011 dalje, ki se v celoti izraža v letu 2012 ter še dodatno zniževanje cen 
od 1. 5. 2012 dalje za 3 %. 

Večina drugih vrst prihodkov v letu 2012 presega realizacijo iz primerjalnega obdobja preteklega leta. Naj-
večji upad prihodkov je razviden pri prihodkih iz financiranja zaradi poslabševanja likvidnostne situacije v 
letu 2012 zaradi zmanjševanja prihodkov s strani ZZZS. Glede na planirane vrednosti ugotavljamo največje 
odstopanje pri ostalih prihodkih iz opravljanja javne službe. Te vrste prihodkov so presežene na segmentu 
donacij iz strokovnega izobraževanja. 
Struktura prihodkov v obdobju januar–avgust je razvidna iz spodnje tabele.

 
Realizacija     

Jan–Avg 
2011

Finančni 
načrt

Jan–Avg 
2012

Ocena real. 
Jan–Avg 

2012

Indeks 
R12/R11

Indeks 
R12/
FN12

PRIHODKI SKUPAJ 60.017.920 59.014.626 58.681.662 97,77 99,44

I. PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI 59.939.240 58.966.360 58.607.175 97,78 99,39

A. PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 57.929.860 56.627.687 56.301.295 97,19 99,42

  1) Prihodki iz programa ZZZS 54.851.009 53.389.953 52.869.386 96,39 99,02

  2) Prihodki iz naslova refundacij specializacij in 
pripravništev

2.235.839 2.546.000 2.581.507 115,46 101,39

    a) Refundacije specializacij 1.828.035 2.183.667 2.235.564 122,29 102,38
    b) Refundacije pripravništev 407.804 362.333 345.942 84,83 95,48

  3) Ostali prihodki iz zdravstvenih stor. javne službe 565.510 496.400 550.717 97,38 110,94

  4) Ostali prihodki iz opravljanja javne službe 277.502 195.333 299.686 107,99 153,42
B. Prihodki tržne dejavnosti 2.009.380 2.338.673 2.305.879 114,76 98,60

  1) Prihodki iz zdravstvenih storitev tržne dejavnosti 917.354 1.158.700 1.156.733 126,09 99,83

  2) Prihodki iz nezdravstvenih storitev tržne 
dejavnosti

1.092.026 1.179.973 1.149.146 105,23 97,39

II. Prihodki iz financiranja 26.460 22.933 15.337 57,96 66,88

III. Izredni in prevrednotovalni poslovni prihodki 52.220 25.333 59.150 113,27 233,49

Struktura prihodkov v obdobju januar–avgust 
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Vzrok je v znižanju  cen storitev  ZZZS od 1. 4. 2011 dalje, ki se v celoti izraža v letu 2012 ter še dodatno 
zniževanje cen od 1. 5. 2012 dalje za 3 %. 
Večina drugih vrst prihodkov v letu 2012 presega realizacijo iz primerjalnega obdobja preteklega leta. Naj-
večji upad prihodkov je razviden pri prihodkih iz financiranja zaradi poslabševanja likvidnostne situacije v 
letu 2012 zaradi zmanjševanja prihodkov s strani ZZZS. Glede na planirane vrednosti ugotavljamo največje 
odstopanje pri ostalih prihodkih iz opravljanja javne službe. Te vrste prihodkov so presežene na segmentu 
donacij iz strokovnega izobraževanja. 
Struktura prihodkov v obdobju januar–avgust je razvidna iz spodnje tabele.

Struktura stroškov v obdobju januar–avgust 2012

ELEMENTI BILANCE USPEHA
Realizacija 

Jan–Avg 2011
Finančni načrt      
Jan–Avg 2012

Realizacija 
Jan–Avg 2012

Indeks 
R12/R11

Indeks 
R12/FN12

ODHODKI SKUPAJ 59.995.357 59.014.626 60.064.112 100,11 101,78
VSI STROŠKI DELA 35.810.766 35.280.447 35.625.884 99,48 100,98

ZDRAVSTVENI MATERIAL 12.228.195 11.705.467 12.241.025 100,10 104,58

ŽIVILA 836.877 900.000 876.909 104,78 97,43

VZDRŽEVANJE 1.445.662 1.443.333 1.433.165 99,14 99,30

LABORATORIJSKE STOR. 1.958.066 1.922.000 2.105.000 107,50 109,52

ENERGIJA, VODA 1.406.405 1.613.333 1.578.300 112,22 97,83

AMORTIZACIJA 2.896.000 2.774.200 2.774.200 95,79 100,00

VSI DRUGI ODHODKI 3.413.387 3.375.847 3.429.629 100,48 101,59

Od maja 2012 dalje, ko je bilo poleg že znižanih prihodkov iz leta 2011 uveljavljeno še dodatno znižanje pri-
hodkov ZZZS  v višini 3 % (cca 200.000 EUR mesečno), se je začel kazati naraščajoči trend izgube. Zastavljeni 
ukrepi iz Finančnega načrta 2012 niso v celoti prinesli predvidenih učinkov. Ukrepi  so se realizirali na po-
dročju stroškov dela z znižanjem izplačil dežurstev, v celoti je bilo realizirano tudi znižanje stroškov zdravil, 
niso pa se znižali stroški ostalih vrst zdravstvenih materialov. Na področju laboratorijskih storitev zunanjih 
laboratorijev pa se je pojavil nepredviden, vendar neizogiben strošek. Dodatno je negativno na poslovne re-
zultate ob koncu poletja vplivala še znižana realizacija programov in s tem znižani prihodki, katerim pa niso 
v celoti sledili znižani odhodki. Poleg tega so poletni meseci prinesli dodaten nepredviden strošek odpravnin 
(cca 130.000 EUR). Tako je bila v obdobju 1–8 2012 ocenjena izguba v višini 1.382.450 EUR, kar predstavlja 
2,36 % izgube v celotnem prihodku. 

Kako do konca leta 2012? 
Ugotovljeni in na nekaterih področjih ocenjeni stroški ter prihodki  za obdobje 1–8 2012 so bili osnova za 
ocenjevanje poslovnega rezultata ob koncu leta 2012.  Ob doslednem uveljavljanju ukrepov za uravnoteženo 
poslovanje in s tem uokvirjanjem stroškov v načrtovane obsege ocenjujemo, da bo negativni poslovni rezultat 
ob koncu leta v skupni višini 1.852.247 EUR, kar predstavlja 2,11 % izgube v celotnem prihodku in pomeni 
zmanjševanje akumuliranja izgube s tempom, ki se je kazal ob ugotavljanju poslovnega rezultata 1–8 2012.
 
Ob oceni poslovnega rezultata konec leta 2012 je treba upoštevati:
- ocenjena skupna višina prihodkov v letu 2012 je v primerjavi z letom 2011 nižja za 2,62 % oz. za 2.379.675 

EUR; 
- ocenjena skupna višina odhodkov je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 nižja za 0,90 % oz. za 825.111 

EUR; 
- višina opravljenega delovnega programa v letu 2012 ostaja na višini iz preteklega leta oz. je na nekaterih 

področjih višja;
- v letu 2012 so bili  obravnavani zahtevnejši in dražji pacienti.

Ne glede na navedeno ostaja dejstvo, da je na bolnišničnem računu odliv sredstev večji, kot je priliv, kar 
neposredno vpliva na njeno plačilno sposobnost. Zaradi navedenega ocene napovedi rezultata do konca leta 
ne moremo opredeljevati kot optimistične ali pesimistične, temveč kot dejstvo, saj  le razpoložljiva denarna 
sredstva na računu omogočajo, da lahko plačujemo račune dobaviteljem, izvajamo investicije in ne nazadnje 
tudi zagotavljamo redna izplačila plač zaposlenim.  Z vsakim evrom, ki ga izplačamo in zanj nismo prejeli pri-
liva na račun, smo bliže težavam, povezanim s plačilno sposobnostjo bolnišnice. Smo pa temu že zelo blizu.
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Zniževanje.prihodkov.in.
obračunavanje.opravljenega.
dela.do.ZZZS

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

Za leto 2013 se napoveduje do-
datno zmanjševanje prihodkov 

s strani ZZZS, ki naj bi bilo v višini 
3 %. Pri tem je treba upoštevati, da 
je bilo prvo 3 % znižanje prihod-
kov izvedeno že maja letošnjega 
leta, pred tem še 2,5 % znižanje 
v začetku leta 2009.  Prav tako so 
se v vmesnem obdobju od 2009 
do danes izvajala selektivna zni-
ževanja na posameznih segmen-
tih (dežursto, dializna dejavnost, 
sredstva za amortizacijo …). Če  
vzamemo samo bližnje obdobje, tj. 
letošnje in naslednje leto z dvakrat 
3 % znižanjem cen oz. prihodkov 
od ZZZS, ugotovimo, da bo imela 
SB Celje v januarju 2013 na me-
sečni ravni za 400.000 eur manj 
prihodka kot v aprilu 2012. Če to 
spremenimo v letno raven pomeni, 
da bo imela SB Celje letno za 4,8 
mio manj prihodka od ZZZS. 

Poleg samega zniževanja finančnih 
prilivov pa ZZZS tudi vedno bolj 
zaostruje merila za obračunavanje 
storitev oz. za realizacijo s Pogodbo 
predvidenih prihodkov.  Vzposta-
vljajo se novi vzporedni obračun-
ski  modeli  poleg že uveljavljenih 
(ambulantne točke, SPP…). Gre za 
t. i. programe po enotnih cenah, ki 
se izločijo iz ambulantne ali bolni-
šnične dejavnosti, in se ZZZS-ju 
zaračunavajo po standardizirani 
ceni. Poleg te cene ne smemo za-
računavati nobene druge storitve.   
Za evidentiranje določenih speci-
fičnih programov se opredeljujejo 
natančna merila, po katerih se lah-
ko program zaračunava (program 
operativnega zdravljenja rakavih 

bolnikov …). Če storitev ne zado-
šča vsem merilom, ZZZS zavrača 
izstavljene račune za te programe. 
Na določenih programih, kjer so se 
obračunski modeli tudi spreminja-
li, pa ZZZS zahteva evidentiranje 
velikih naborov in izredno podrob-
nih podatkov, to sta recimo dejav-
nosti CT in magnetne resonance. 
Tudi na tem področju smo že imeli 
probleme, saj nam je ZZZS zavrnil 
vse račune, na katerih niso bili iz-
polnjeni vsi zahtevani podatki. 

Z uvajanjem evidentiranja bolj po-
drobnih podatkov v elektronski 
obliki ima ZZZS od nas izvajalcev 
čedalje več  podatkov, na osnovi 
katerih izvaja nadzore nad zaraču-
navanjem storitev. Še večji nadzor 
pa bo ZZZS imel z letom 2013, ko 
bo v praksi tudi izveden njihov t.i. 
projekt »izdatki«. S spremenjenim, 
širšim načinom zajemanja podat-
kov, ki jih bo v elektronski obliki 
neposredno prejel tudi ZZZS, bo 
tudi pri ambulantni dejavnosti 
imel od nas izvajalcev večji nabor 
podatkov, s katerim bodo izvajali 
nadzore nad zaračunavanjem. 
Ne glede na kopičenje administra-
tivnega dela, ki nam ga vsiljuje sis-
tem in se nam včasih kaže kot ne-
potrebno, pa je treba upoštevati, 
da je ZZZS naš največji pogodbeni 
partner, in je od doseženih prihod-
kov z njihove strani tudi odvisno 
finančno stanje bolnišnice. Zato 
moramo z vso resnostjo in odgo-
vornostjo tudi zabeležiti tisto, kar 
opravimo, in to na način, kot je to 
predvideno z navodili. 
Navodila o vseh novostih na tem 

področju pripravlja Fakturna služ-
ba naše bolnišnice, ki je tudi na 
voljo za vse nejasnosti in dodatne 
informacije. 
Zelo velikokrat ugotavljamo, da 
opravimo za paciente kakovostno 
storitev, ne znamo pa potem pra-
vilno prikazati svojega dela in za 
to tudi pridobiti ustreznega plači-
la. Tudi za ta del našega poslova-
nja mora v teh kriznih časih vsak 
na svojem področju temeljito pro-
učiti, ali so možne izboljšave, ki bi 
prispevale k temu, da bi tudi na 
prihodkovni strani lahko izboljšali 
današnjo resno negativno finanč-
no situacijo bolnišnice.   

ŠALI

IZNAJDLJIVEŽ
Gorenjec se prijavi na 
sprejemni izpit za poli-
ciste. Med sprejemnim 
izpitom ga vprašajo: 
»Kaj bi storil, da bi raz-
gnal veliko in razburjeno 
množico?« 
»Ne vem, kako to delate 
pri vas. Pri nas doma 
bi snel kapo in začel 
pobirati prostovoljne 
prispevke.«

DRUGAČE
»Zakaj mi danes pripo-
vedujete popolnoma 
drugačno zgodbo kot 
včeraj?« je sodnik vpra-
šal obtoženca.
»Zato, ker mi včeraj 
niste ničesar verjeli!«
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Kontrola.delavca,.odsotnega.z.
dela.zaradi.bolezni.ali.poškodbe

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

V zadnjem času se tudi po medi-
jih pogosto pojavlja vprašanje, 

kako daleč lahko gre delodajalec 
pri kontroli delavca, ki je v bolni-
škem staležu, zlasti je to vprašanje 
aktualno za javne uslužbence. Ka-
dar je delavec odsoten z dela zaradi 
bolezni ali poškodbe, je delodaja-
lec zavezan za plačilo nadomesti-
la plače do 30 dni za posamezno 
odsotnost z dela (137. člen ZDR), 
zato je jasno, da je zanj pomemb-
no, da delavec izostaja z dela le, če 
za to obstajajo razlogi, hkrati pa je 
zloraba bolniške odsotnosti razlog 
za izredno odpoved pogodbe o za-
poslitvi (8. alinea prvega odstavka 
111. člena ZDR). 

Glede na to, da je dolžnost zava-
rovanca dopustiti kontrolni obisk 
zaradi pravice do denarnega nado-
mestila med začasno zadržanostjo 
po Zakonu o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju, je 
logična težnja delodajalcev po kon-
troliranju delavcev, ki so odsotni z 
dela zaradi bolezni. Zaradi nave-
denega je tudi Splošna bolnišnica 
Celje sprejela Navodila za urejanje 
pravic in obveznosti v času začasne 
zadržanosti z dela. 

Nadzor bolniške odsotnosti bo v 
Splošni bolnišnici Celje opravljal 
pooblaščeni delavec pri delodajal-
cu ali pooblaščena pravna oseba 
z ustrezno licenco. Pri taki kon-
troli ne gre za poseg v zasebnost 

zdravstvenega stanja delavca, saj 
delodajalca ne zanima samo zdra-
vstveno stanje delavca (ali vsebina 
njegovega zdravstvenega kartona), 
ampak le, ali delavec med bolniško 
odsotnostjo spoštuje navodila pri-
stojnega zdravnika (komisije) in 
ali v tem času opravlja pridobitno 
delo ali brez odobritve odpotuje iz 
kraja svojega bivanja. Delodajalcu 
razen odločbe o upravičeni zadr-
žanosti z dela ponavadi posebna 
navodila zdravnika niso znana, so 
pa ta lahko vpisana v zdravstveni 
karton delavca. Menimo, da ima 
delodajalec pravico do tega, da od 
osebnega zdravnika delavca izve, 
kakšna navodila ima delavec med 
trajanjem bolniške odsotnosti (mi-
rovanje, sprehodi, gibanje), tako 
da lahko na tej podlagi ugotovi, ali 
delavec krši navodila ali ne. V na-
sprotnem primeru se lahko zgodi, 
da delodajalec delavcu, ki ga ni na-
šel na naslovu stalnega bivališča, 
izredno odpove pogodbo o zaposli-
tvi, v poznejšem sodnem postop-
ku pa se izkaže, da je imel delavec 
predpisano gibanje in sprehode v 
naravi ter s tem dovoljenje za za-
puščanje stalnega bivališča. 

Iz sodbe Vrhovnega sodišča št. VIII 
Ips 89/2004 je razvidno, da lahko 
delodajalci organizirajo  nadzor 
bolniške odsotnosti delavcev v 
smislu preprečevanja zlorabe pra-
vice do odsotnosti z dela zaradi 
bolezni, vendar ne preko obsega 

Pravil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Kontrola je torej od-
visna od narave bolezni in odreje-
ne terapije ter dejanskih navodil o 
načinu zdravljenja in priporočeni 
terapiji. 

Tudi Splošna bolnišnica Celje v Na-
vodilih sledi odločbam in načelnim 
mnenjem sodišč. Nadzor bolniške 
odsotnosti lahko zahtevajo vodje 
organizacijskih enot ter direktor, 
strokovni direktor ali pomočniki 
direktorja, na njihovo zahtevo di-
rektor odredi nadzor. Prav tako je 
možen le kontrolni nadzor, ki ga 
lahko kadarkoli odredi direktor. 

Nadzor ima smisel le, če je nenapo-
vedan, in če delavca ob nadzoru ni 
doma, lahko svojo odsotnost opra-
viči do desete ure naslednjega dne 
referentu za varstvo pri delu. Na-
vodila določajo postopek nadzora 
in spremljajoča obvezna ravnanja 
ter sankcije v primeru ugotovlje-
nih kršitev skladno z Zakonom o 
delovnih razmerjih. Če delavec ne 
spoštuje navodil zdravnika, opra-
vlja pridobitno ali drugo delo ali 
brez odobritve zdravnika odpotuje 
v drug kraj, lahko delodajalec izre-
dno odpove pogodbo o zaposlitvi. 

S sprejetimi Navodili želimo vse 
delavce aktivno vključiti v obvla-
dovanje bolniških odsotnosti ter 
bolniške odsotnosti obravnavati 
celovito in sistemsko.
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Sistematično.upravljanje.
tveganj.varnosti.pacientov.in.
osebja.

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

UVOD

Upravljanje tveganj (angl. risk management) 
oziroma njihovo obvladovanje je sestavni del 

upravljanja in vodenja bolnišnic. Upravljanje s tvega-
nji zahteva usmerjenost v prihodnost, kar povečuje 
varnost in predstavlja tudi konkurenčno prednost 
organizacije. Pravno podlago za vzpostavitev siste-
matičnega  upravljanja in obvladovanja tveganj na 
področju javnega sektorja predstavljajo:
-  Zakon o javnih financah, 
-  Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sis-

tema notranjega nadzora javnih financ in 
-  Usmeritve za notranje kontrole MF RS – Urad za 

nadzor proračuna. 

Upravljanje tveganj na področju javnega zdravstva je 
pomembna sestavina obstoječe ureditve poslovnega 
načrtovanja in poročanja, ki jo za javne bolnišnice 
med drugimi določa tudi ustanovitelj in lastnik  (Mi-
nistrstvo za zdravje). Upravljanje tveganj mora jav-
na bolnišnica načrtovati in o uresničevanju poročati 
ustanovitelju. 

Prav tako je sistematično upravljanje  in obvladova-
nje tveganj  sestavina različnih mednarodnih stan-
dardov kakovosti, ki določajo delovanje bolnišnic. 
Med njimi je tudi standard DIAS, za katerega je bila v 
naši bolnišnici v mesecu juliju 2012 izvedena preda-
kreditacijska presoja.

TRENUTNA UREDITEV UPRAVLJANJA 
TVEGANJ V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

V praksi obstajajo različne opredelitve tveganja. V 
Splošni bolnišnici Celje se uporablja naslednja: Tve-

ganje je možnost, da se pričakovanja ne bodo ure-
sničila, oziroma da se bo zgodilo nekaj drugega od 
pričakovanega, kar bo povzročilo neugoden odmik 
od načrtovanega. Tveganje lahko v nasprotju z nego-
tovostjo napovemo oziroma predvidimo z določeno 
stopnjo verjetnosti. (1. člen Pravilnika o obvladova-
nju poslovnih tveganj). 

Glede na svoje poslanstvo se bolnišnica srečuje z raz-
ličnimi oblikami tveganj, ki jih lahko razdelimo v dve 
glavni skupini:

Poslovna tveganja so dogodki, ki ogrožajo učin-
kovito in uspešno uresničevanje načel zakonitosti, 
učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri iz-
polnjevanju zastavljenih poslovnih ciljev bolnišnice. 
Poslovni cilji bolnišnice so cilji, ki so opredeljeni v 
vsakoletnem Finančnem načrtu bolnišnice. Poslovna 
tveganja so tiste možnosti (dogodki, okoliščine), ki 
neugodno vplivajo na uresničevanje zastavljenih po-
slovnih ciljev bolnišnice. 
Medicinska tveganja so dogodki, ki ogrožajo cilje, 
povezane z  izvajanjem procesov zdravljenja, dia-
gnostičnih, kliničnih in operativnih postopkov in 
postopkov zdravstvene nege ter rehabilitacije. To so 
cilji, katerih uresničevanje se izvaja v posrednem ali 
neposrednem stiku s pacienti. V skladu s standardom 
DIAS v to skupino sodijo tveganja, ki se nanašajo na 
zagotavljanje varnosti pacientov v procesih zdravlje-
nja in zdravstvene nege in zajemajo tudi ostala tve-
ganja, ki lahko vplivajo na paciente, osebje ali ostale 

TVEGANJA V 
BOLNIŠNICI

POSLOVNA 
TVEGANJA

MEDICINSKA 
TVEGANJA

  



ABC POSLOVANJA Splošna bolnišnica Celje

12

obiskovalce bolnišnice. 
Svet Evrope pa pojmuje medicinsko tveganje kot 
»nenamerni in nepričakovani varnostni zaplet, ki bi 
lahko ali je škodoval pacientu pri prejemanju zdra-
vstvene storitve« (Svet Evrope, 24. 5. 2006, Priporo-
čilo Rec (2006)7, str. 5).  
Sistematično upravljanje poslovnih tveganj podpi-
ra ustanovitelj bolnišnice, ki narekuje obvezno na-
črtovanje upravljanja poslovnih tveganj (vključeno 
v posebno poglavje Finančnega načrta – poglavje o 
NNJF) in letno poročanje. Vsako leto bolnišnica o 
upravljanju poslovnih tveganj poroča ustanovitelju 
(vključeno v posebno poglavje Letnega poročila – 
poglavje o NNJF in Izjava o oceni NNJF). Področje 
upravljanja s poslovnimi tveganji v bolnišnici ureja 
interni predpis – Pravilnik o obvladovanju poslovnih 
tveganj. Osnovni dokument, ki izkazuje sistematič-
no in celovito upravljanje poslovnih tveganj, je regi-
ster poslovnih tveganj, ki je sestavni del vsakoletne-
ga Finančnega načrta bolnišnice. Za operativne cilje, 
ki vodijo v uresničevanje letnih ciljev, opredeljenih v 
Finančnem načrtu, pa morajo vodje služb, predstoj-
niki in glavne medicinske sestre oddelkov izdelati re-
gistre poslovnih tveganj na operativni ravni. Registri 
obvladovanja poslovnih tveganj so predmet pregleda 
s strani nosilcev zunanjih in notranjih nadzorov ozi-
roma revizij poslovanja.  
V skladu z evropskimi smernicami in zahtevami, ki 
se nanašajo na področje izvajanja javnega zdravstva 
znotraj evropske unije, ustanovitelj podpira tudi sis-
tematično upravljanje medicinskih tveganj. Upošte-
vajoč priporočila Sveta Evrope, ki jih je sprejel odbor 
ministrov 24. maja 2006 na 95. srečanju namestni-
kov ministrov, je Ministrstvo za zdravje do sedaj 
izdalo več vsebinskih pripomočkov za vzpostavitev 
sistematičnega upravljanja medicinskih tveganj ter 
zagotavljanja varne zdravstvene oskrbe pacientov 
v bolnišnicah. Med drugim je izdelalo Navodila za 
spremljanje in poročanje o opozorilnih nevarnih do-
godkih, ki so objavljena na spletni strani Ministrstva 
za zdravje. 
Na podlagi priporočil Sveta Evrope so sestavni del 
Splošnega dogovora tudi kazalniki varnosti pacien-
tov: poškodbe z ostrimi predmeti (osebje), ocena 
stanja v bolnišnici brez tobaka, padci, varnostna 
kultura, tujek v telesu po operativnem posegu, nena-
merna punkcija ali laceracija (pacienta), kolonizacija 
z MRSA, katetrske okužbe krvi, pooperativna sepsa 
(Splošni dogovor 2012).
Področje upravljanja medicinskih tveganj v naši bol-
nišnici trenutno ni sistematično celovito urejeno. 
Poteka parcialno po posameznih področjih (npr. po-

dročje zdravstvene nege – padci, razjede). V naši bol-
nišnici je zaznavanje kulture varnosti na dokaj visoki 
ravni, kar je potrdila tudi raziskava, ki je bila izvede-
na v lanskem letu.  

TRENUTNA BOLNIŠNIČNA KULTURA 
VARNOSTI PACIENTOV

V aprilu 2011 je bila v naši bolnišnici izvedena raz-
iskava zaznavanja kulture varnosti pacientov (v na-
daljevanju tudi raziskava), ki jo je izvedel zunanji 
izvajalec s pomočjo vprašalnika. V raziskavo je bilo 
vključenih  1392 delavcev bolnišnice (različnih po-
klicnih skupin in različnih organizacijskih enot). Na 
anketo se je odzvalo 830 anketirancev, med katerimi 
jih je vprašalnik pravilno izpolnilo 808. To predsta-
vlja zadosten obseg, da lahko rezultate analize po-
splošimo na vse zaposlene v bolnišnici. Med njimi jih 
je 86 % v neposrednem stiku s pacienti. Kljub temu, 
opozarja avtor raziskave, rezultati raziskave pred-
stavljajo subjektivne zaznave anketirancev o kulturi 
varnosti pacientov (kaj si mislijo o kulturi varnosti) 
in to ne pomeni, da je bolnišnična kultura varnosti 
takšna tudi v resnici. 

Delež zaposlenih v bolnišnici, ki so izrazili pozitivno 
zaznavanje kulture varnosti pacientov na ravni bol-
nišnice in na ravni oddelkov, predstavlja naslednja 
slika:

V letu 2011 je bolnišnično kulturo varnosti pacien-
tov zaznavalo  pozitivno v poprečju 55 % zaposlenih 
v bolnišnici, pri čemer jih je bilo 86 % vključenih v 
neposredno delo s pacienti. Raziskava kulture var-
nosti je bila usmerjena v 12 področij, ki so – skla-
dno s priporočili Sveta Evrope – Odbora ministrov 
iz leta 2006, uvrščeni v okvir kulture varnosti. Pov-
prečno število delavcev bolnišnice, ki pozitivno/
negativno zaznava kulturo varnosti v naši bolnišni-

Slika 1: Delež delavcev, ki pozitivno zaznavajo kulturo 
varnosti 
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ci, po posameznih področjih, prikazuje slika zgoraj.
Zaključimo lahko, da se zaznavanje kulture varnosti 
v naši bolnišnici po posameznih področjih razlikuje, 
vsekakor pa zahteva posebno pozornost nas vseh. 
Bolnišnica si prizadeva sistematično urediti sistem 
upravljanja medicinskih tveganj, ga formalizirati in 
vpeljati v prakso ter zagotoviti njegovo nenehno iz-
vajanje in izboljševanje. 
Zavedamo se, da to predstavlja tudi konkurenčno 
prednost, ki bo našo bolnišnico uvrstila ob bok 

Slika 2: Povprečna zaznava kulture varnosti pacientov po področjih

najuglednejših bolnišnic na področju evropske 
skupnosti. Tako so v okviru aktualnih aktivnosti 
za doseganje standarda DIAS stekle tudi aktivnosti 
za izdelavo modela za sistematično upravljanje tve-
ganj varnosti pacientov in osebja, z elementi zago-
tavljanja sledljivosti in dokumentiranja varnostno 
preprečevalnih mehanizmov na področju izvajanja 
procesov zdravljenja, diagnostičnih, kliničnih in op-
erativnih postopkov in postopkov zdravstvene nege 
ter rehabilitacije.

Predstavitve.–.akreditacija.po.
standardu.DIAS.

Suzana Labaš, univ. dipl. org., QSM, Mateja Agrež, dipl. ekon. (UNI), spec., QSM 
Služba za kakovost

Na podlagi zahtev iz Aneksa št. 1 k Splošnemu 
dogovoru za pogodbeno leto  2012 se je vodstvo 

bolnišnice odločilo, da pristopimo k predpresoji v 
mesecu juniju. Predpresoja je potekala po standardu 
Dias, mednarodno priznane akreditacijske hiše DNV 
(Det Norske Veritas) iz Norveške. 
Zavedati se moramo, da je pridobivanje akreditacije 
proces, ki vključuje vse zaposlene. 

Na podlagi ugotovitev uradnega poročila o mednaro-
dni akreditacijski predpresoji sva zaposleni v Službi 
za kakovost pripravili predstavitev z naslovom Akre-
ditacija po standardu DIAS. V predstavitvi so poda-
ne izkušnje predpresoje po omenjenem standardu in 
pomen sistema vodenja kakovosti v SB Celje.

Zaposleni na ta način dobijo osnovne informacije o: 
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- akreditaciji,

- standardu Dias,

- vrstah presoj, 

- dokumentih sistema vodenja kakovosti, kot os-
nove za pridobitev akreditacije DNV,

 - pozitivnih vtisih izvedene predpresoje,

- nekaterih ugotovljenih pomanjkljivostih,

- ukrepih za odpravo le-teh,

ter prednostih pridobitve akreditacije DNV. 

Do sedaj je bilo na predstavitvah udeleženih 550 za-
poslenih, tako z medicinskega kakor tudi nemedicin-
skega področja. Zavedamo se, da je na predstavitvah 
zaradi narave dela nemogoče naenkrat zagotoviti 
prisotnost vseh zaposlenih, zato je pomemben prenos 
informacij od udeležencev predstavitev na ostale sode-
lavce. Z vsebino standarda Dias se imajo zaposleni 
možnost seznaniti tudi na intranetni strani – rubrika 
Kakovost. Ob tem smo dolžni še pojasnilo: standard 
Dias je povzet po ameriškem standardu NIAHO (za 
zdravstvo), zato so ga na MZ objavili pod naslovom 
Mednarodne akreditacijske zahteve – standard NI-
AHO za bolnišnice in kot takšnega smo ga tudi mi 
dolžni objaviti na svojih intranetnih straneh.  
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Jesen je prišla tiho in mirno ob 
svojem času, kot vedno. Prišla 

je, ne glede na to, kako se počuti-
mo mi, kaj se nam dogaja. Neke 
dogodke, zlasti neprijetne, bi člo-
vek najraje izbrisal, a vendar ne-
kaj ostane za vedno tam nekje … 
Ali je bilo prav? Ali je bilo treba?
Pa ne bom o tem. Rada bi vam 
povedala nekaj čisto drugega. 
Lansko leto se je upokojil prim. 
Vilibald Vengust. Ja, 15. septem-

Poslovilna.»fešta«.našega.
prim..Vilibalda.Vengusta

Nada Herbaj, dipl. m. s.              Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe

EMI V SLOVO
16. 8. 2012

Draga naša Emica!

Tako smo Ti rekli vsi, ki smo Te imeli radi.
Bilo je septembra pred 14 leti, ko smo se vsi z oddel-
ka, ki si mu bila zvesta vseh 35 delovnih let, zbrali 
pri Tebi na vrtu, na tistem vrtu, ki si ga imela tako 
rada, da smo se poslovili, ko si odšla v zasluženi po-
koj.
Takratno slovo je bilo polno smeha, saj smo bili pre-
pričani, da se poslavljamo samo formalno.
Takrat niti pomislili nismo, da se bomo morali tako 
kmalu znova posloviti od Tebe, vendar tokrat za ve-
dno!
Spoštovali smo Te zaradi Tvojega strokovnega dela, ki je bilo vedno posvečeno najtežjim bolnikom, 
predvsem na travmatologiji in ortopediji, in s katerim si prispevala pomemben delež k strokovnemu 
razvoju in ugledu našega oddelka!
Radi pa smo Te imeli enostavno zato, ker si bila to Ti, taka, simpatična, vedno živahna, nabrušenega 
jezička, da res ni bilo mogoče, da Te ne bi imeli radi!
Zato je  slovo še toliko težje!
 Poslavljamo se, hkrati pa Ti želimo povedati, da boš v duhu  z nami vedno taka, kot si bila, in tako 
slovo le ne bo čisto dokončno!
Bog s Teboj, počivaj v miru in naj Ti bo lahka zemljica domača!

Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

bra 2011 je bil njegov zadnji de-
lovni dan. Uradno datirano slovo, 
slovo od oddelka, od »operative«. 
Od nas sodelavcev pa se je poslo-
vil 13. junija letos z res veliko »fe-
što«. Junija smo mu na poslovilni 
zabavi podarili sliko s cvetočim 
makovim poljem. Kot je v govoru 
slikovito dejal dr. Kotnik, cvetoče 
polje maka simbolizira oddelek, 
ki ga je primarij dolga leta ustvar-
jal in ga sedaj zapustil nasledni-

kom. Pripravil nam je veliko in 
krasno zabavo. Igrala so ena fejst 
dekleta – ansambel  Iskrice, pa 
tudi sam šef ansambla Modrijani 
– Rok. No, pri glasbi, moram reči, 
je imel prste vmes Silvo Skutnik, 
ki je bil zraven tudi pri darilu iz 
testa ter demonstraciji vstavitve 
proteze. Hvala Silvo! Ne morem 
mimo, da ne bi pohvalila dr. Po-
dobnika ter naše »operacijske« 
Marte za skeč ter dialog, ki je na-
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stal na kraju dogodka čisto spon-
tano. Mislim, da bi ju sprejeli tudi 
na dneve komedije. Bravo Janez 
in Marta!!! Ops, ne smem poza-
biti dr. Bukovnika, ki je bil drugi 
operater. »Ful dobro« je izgledal 
v »rajbankah«, le dialog mu ni 
najbolje tekel, verjetno zato, ker 
je razmišljal, da bi moral biti že 
doma …
Primarij Vengust je imel običajno 
kar dolge govore. Ampak tokrat je 
bil kratek. Ganili smo ga do solz, 
besede so mu ostale v grlu … Tudi 
on je le človek, čustven, občutljiv 
… Pa velikokrat ni izgledalo tako. 
Za trdim, samozavestnim člo-
vekom se skriva drug človek, ki 
nam je bližje. To je Vili, takega 
imamo radi. To smo skrivaj vedeli 
vsi, zato smo ostali. Da, ob pesmi, 
ki jo je zapela ob spremljavi kita-
re naša odlična  pevka Jožica, ter 
refrenu iz  približno štiridesetih 
grl, je veliki mož ostal brez besed:

Pravijo, da staranje
že z rojstvom  se prične…
morda za druge to drži,
a zate zagotovo ne!
Si pokončen, v kondiciji,
za golf presneto si zagret,
si um bistriš, telo krepiš,
sploh ne kažeš svojih pravih let.

Bil si šef nam mnogo let,

si povsod izkazal se,
retorik dober, vizionar
in delaven nadvse.
Vsem nam bil si dober zgled,
si nas ogromno naučil,
se nam zbranim še pozna,
da s trdo roko si nas ti vzgojil.

Refren: Dragi Vili hvala ti,
za vse kar skupaj smo doživljali, 
ti želimo na tem svet'
še mnogo zdravih, lepih let!

Se še spominjaš tistih dni,
smo bali  se te vsi…
ko na vizito si prišel,
pri pultu smo te čakali…
Avtoriteta si in boš,
za naš špital pomemben mož,

si ortopedijo ustanovil,
za to nikdar ne boš je »zapustil«!

Refren: Dragi Vili hvala ti,
za vse kar skupaj smo doživljali, 
ti želimo na tem svet'
še mnogo zdravih, lepih let!

              (na melodijo Gorska roža)

Velikokrat so besede premalo, ali 
pa jih ne znamo izbrati. S pesmijo 
smo mu povedali vse. Na poslo-
vilni zabavi mi je nekdo rekel: 
»Kaj bi dal, da bi imel tako poslo-
vilno, kot je ta!«

Ni »šans«, Vilibald Vengust je 
samo eden.

Naša pevka Jožica (foto: Simona Strajnar) Vilibald Vengust (foto: Nada Herbaj)

Darilo ob upokojitvi (foto: Tanja Atelšek)
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»Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo 
dobre sledi.«

 (Tone Pavček)
     
Spoštovani Dragica in Zdenka!

Iskrene čestitke ob novi vlogi v življenju,
da vama bo zdravje služilo,
da novih dogodivščin bo obilo,
da bosta še vedno veseli,
in ob sebi najdražje imeli!
Ampak včasih spomnita se tudi na nas,
ki skupaj na kolegijih krajšali smo si čas,
da imele smo se lepo in
da nepozabno doživetje z vama je bilo!

Kolegice internističnega kolegija ZN

Upokojili.sta.se.Dragica.
Šepetavc.in.Zdenka.Kolar.-.Jerič

Internistični kolegij ZN

Upokojila.se.je.Terezija.Potočnik
s.Travmatološkega.oddelka

Kolektiv Travmatološkega oddelka

Terezija Potočnik se je rodila 19. 9. 1958 v Loki 
pri Žusmu. V Splošni bolnišnici Celje se je za-

poslila 11. 7. 1974 , kot pomožna delavka v opera-
cijskem bloku skupine oddelkov „Kirurgija“. Poleg 
dela pa je sestra Terezija želela nadgraditi svoje 
znanje in v popoldanskem času uspešno zaključila 
Srednjo zdravstveno šolo v Celju.
Pripravništvo za medicinsko sestro na takratnem 
Oddelku za poškodbe je pričela 1. 7. 1983 in stro-
kovni izpit opravila 27. 2. 1984 . Vse do 2. 7. 2012, 
ko se je upokojila, je bila zaposlena na Travmatolo-
škem oddelku  SB Celje.

Sestra Rezka je vedno nasmejanega obraza čuteče 
pomirila paciente, vedno našla bodrilne besede za 
njihove svojce, znanje in dolgoletne izkušnje pa 
nesebično delila s sodelavkami in sodelavci. Ob na-
pornem delu v treh izmenah je še vedno našla čas 
in energijo za svojo družino in vnuke.
Vsi zaposleni Travmatološkega oddelka želimo 
naši Rezki veliko zdravja, sončnih dni in drobnih 
radosti v življenju, za katere prej ni imela toliko 
časa.
Želimo pa si tudi, da nas ne pozabi in nas razveseli 
s svojim obiskom.



MI, VI, ONI Splošna bolnišnica Celje

18

Ob.upokojitvi.Marije.Zečević.
s.Travmatološkega.oddelka

Kolektiv Travmatološkega oddelka

Marija Zečević, rojena Šimunov, se je rodila 
22. 4. 1955 v Bačkem Monoštru in 26. 6. 

1974 končala Srednjo zdravstveno šolo v Sombo-
ru. Zaradi takratnih razmer je zaposlitev poiska-
la daleč od doma. Njena poklicna pot se je začela 
26. 9. 1974 , ko se je kot pripravnica zaposlila na 
takratnem Poškodbenem oddelku. Strokovni izpit 
je opravila 13. 5. 1979 v Ljubljani. Pri nas je bila 
zaposlena vse do upokojitve 11. 7. 2012 .
Svoje delo je opravljala predano in odgovorno. Pa-

cientom je vedno pomagala in jih nasmejala, tola-
žilno besedo je s korektnim odnosom vedno našla 
tudi za njihove svojce, imela je pozitiven odnos do 
dela in dobro sodelovala s svojim timom.
Zdaj ji življenje bogatijo njena družina in vnuki, ki 
se jim v času napornega dela v treh izmenah ni mo-
gla v celoti predajati.

Ob upokojitvi ji vsi zaposleni na Travmatološkem 
oddelku želimo trdnega zdravja in radosti v krogu 
njenih najbližjih, ter da bi nas še večkrat obiskala.

Kljub temu, da smo peti pohod na Celjsko kočo zaradi majhnega števila prijav s pomladi prestavili na 
jesen, tudi ta ni obrodila bogatih plodov. 22. septembra se pred gasilskim domom v Zagradu ni trlo 

ljudi, tisti, ki so prišli, pa so s seboj prinesli obilo dobre volje. Vreme nam je odlično služilo, bograč, s 
katerim smo potešili lakoto po vzponu na Celjsko kočo, je letos še bolj slastno dišal. Tudi družabni del je 
bil tako zabaven, da so se mu udeleženci z veseljem prepustili. Kljub krizi je na koncu tekel še šampanjec. 
Vam je kaj žal, da vas ni bilo zraven?

Peti.pohod.na.Celjsko.kočo

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

Obetal se je lep jesenski dan V zavetrju koče je bilo prav prijetno
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Ni vedno lahko zadeti v črno …

… pa tudi keglji veliki žogi navkljub ostanejo pokonci. 

Zbijanje živih kegljev je nova disciplina Še na zdravje …

… in počasi domov.
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) za obdobje od julija do septembra 2012

KDO KAJ KDAJ KRAJ

Janja Pajk, dr. med. 32. mednarodni kongres transfuziologov 6.–13. 7. 2012 CANCUN

Doc. dr. Matjaž Sajovic, 
dr. med. Orthopedics & Rheumatology konferenca 11. –17. 8. 2012 CHICAGO

Marko Zupan, dr. med. Diferencialna diagnoza epilepsije in epi napadov 27. 9. 2012 VOJNIK

Andrej Strahovnik, dr. med. Bionic versus prosthesis : short term results after hip 
arthroscopy

19.–22. 9. 2012 MILANO

Mag. Štefka Krivec Krašovec, 
mag. farm., spec. med. biok.

Kakovost medcinskih laboratorijev, seč od nastanka do 
kakovostne analize

28. –29. 9. 2012 PORTOROŽ

Mag. Lidija Gobec, mag. 
farm., spec. med. biok.

Kakovost medicinskih laboratorijev, seč od nastanka do 
kakovostne analize

28. –29. 9. 2012 PORTOROŽ

Lampros Skamagkoulis, 
dr. dent. med. xxi. eacmfs  congress 11. –15. 9. 2012 DUBROVNIK

Alja Jevšnik, dipl. fiziot. Neinvazivna ventilacija za respiratorne fizioterapevte 26. –27. 9. 2012 LJUBLJANA

Edita Hrastnik, dipl. m. s. ZN krg. bolnika v sodobni kirurgiji 28. 9. 2012 LAŠKO

Marjanca Knafelc, 
mag. zdr. nege ZN krg. bolnika v sodobni kirurgiji 28. 9. 2012 LAŠKO

Sandi Poteko, dr. med. 2. konferenca, robotska prostatektomija v Sloveniji 10. –11. 9. 2012 PRAGA

Sandi Poteko, dr. med. Progress in uro-oncology 13. –15. 9. 2012 CLUJ-NAPOCA

Mag. Maze Hilda, 
univ. dipl. org. 5. dnevi Angele Boškin 21. 9. 2012 KRANJSKA GORA

Zaključeni.študiji.zaposlenih

• Natalija Kompan, dipl. m. s. je 19.07.2011 zaključila podiplomski specialistični študij na Fakulteti za 
management Koper in pridobila strokovni naslov »specialistka managementa«

• Matej Velenšek, dipl. upr. org. je 15.05.2012 zaključil podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fa-
kulteti za državne in evropske študije v Kranju in pridobil strokovni naslov »magister mednarodnih in 
diplomatskih študij«

• Dragica Jezernik, dipl. m. s. je 31.08.2012 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fa-
kulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov »magistrica zdravstveno-socialnega 
managementa«

• Barbara Podkrižnik, dipl. m. s. je 31.08.2012 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fa-
kulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov »magistrica zdravstveno-socialnega 
managementa«

• Brigita Pliberšek je 05.09.2012 zaključila dodiplomski visokošolski študij 1. stopnje  na Fakulteti za 
upravo Ljubljana in pridobila strokovni naslov »diplomantka upravnih ved (VS)«

• Veronika Blagotinšek je 21.09.2012 zaključila dodiplomski visokošolski študij na Fakulteti za vede o 
zdravju Izola in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra«

• Alijana Ribič je 25.09.2012 zaključila višješolski študij na Višji strokovni šoli Abitura Celje in pridobila 
strokovni naslov »ekonomistka«

• Mihaela Pušnik, komercialistka je 26.09.2012 zaključila dodiplomski visokošolski študij 1. stopnje  na 
Fakulteti za komercialne in poslovne vede Celje in pridobila strokovni naslov »diplomirana ekonomist-
ka (VS)«
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Splošna bolnišnica Celje

Povzetek poročila  o projektu 
ČILI ZA DELO – 

ZDRAVI IN ZADOVOLJNI V SBC  –  
krepitev zdravja pri delu

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

V Splošni bolnišnici Celje (SBC) delno analiziramo 
odsotnost zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Me-
sečno in letno sicer spremljamo podatke o odsotnosti 
zaposlenih glede na število opravljenih delovnih ur, 
kar pa ni enako metodološkemu spremljanju bolniške 
odsotnosti, ki ga izvaja Inštitut za varovanje zdravja 
(IVZ). Ta v izračun odsotnosti zajame vse dni, in ne le 
delovnih dni oz. ur, vključuje pa tudi vzroke –  razloge 
in trajanje posameznih odsotnosti.
Z namenom sistematičnega spremljanja  kazalnikov 
zdravja (nezdravja), predlaganja izboljšav in aktiv-
nosti,  je bila 2010 imenovana projektna skupina, ki  
je izvajala projekt  ČILI ZA DELO – ZDRAVI IN ZADO-
VOLJNI V SBC – krepitev zdravja pri delu. Pomemben 
premik je bilo leto 2011, ko se je Splošna bolnišnica 
Celje prijavila na javni razpis za sofinanciranje pro-
jektov za promocijo zdravja v letu 2011 in 2012, ki 
ga je objavil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, in na katerem je bila uspešna s projektom ČILI 
ZA DELO – ZDRAVI IN ZADOVOLJNI V SBC – krepitev 
zdravja pri delu. 
S projektom smo začeli sistematično ozaveščati za-
poslene o negativnih dejavnikih, ki lahko vplivajo na  
bolezni mišično kostnega sistema in vezivnega tkiva – 
nepravilna uporaba delovnih pripomočkov, neustrezna 
drža, dvigovanje bremen – pomenu psihofizične in te-
lesne dejavnosti,… Projekt je potekal neprekinjeno, s 

planiranimi obdobnimi poročanji v internem časopisu 
Monitor.
 V sklopu projekta smo izvajali različna tematska pre-
davanja, ki so bila vseskozi zelo dobro obiskana, in 
sicer:
- Delavnice na temo Krepitev zdravja pri delu, ka-

terih osnovni cilji so bili: osveščanje in ozaveščanje 
delavcev o varnem prenašanju bremen in zago-
tavljanju ergonomskih razmer na delovnem mestu 
ter pridobitev osnovnih znanj o varnem prenašanju 
bremen; spoznati ukrepe, ki preprečijo ali zmanj-
šajo tveganja v delovnem okolju ter seznaniti za-
poslene z načini izvajanja teh ukrepov tudi v svo-
jem prostem času. 

Ena prvih delavnic v okviru projekta ….

…. Čili za delo



Splošna bolnišnica Celje

23

- Predavanja in učne delavnice na temo Medoseb-
ni odnosi in nasilje na delovnem mestu, katerih 
osnovni namen je bil osveščati in ozaveščati zapo-
slene o načinih vzpostavljanja dobrih medsebojnih 
odnosov na delovnih mestih ter pridobitev praktič-
nih znanj ob reševanju konkretnih primerov; 

- Predavanje Mo-
bing na delov-
nem mestu, kate-
rega namen je bil 
osveščanje in oza-
veščanje delavcev 
o mobingu na de-
lovnem mesu. Cilji, 
ki smo jih s pre-
davanjem dosegli, 
pa so bili  spo-
znanje ukrepov, ki 
preprečujejo ali 
zmanjšajo vpliv 
mobinga v delovnem okolju; seznanjanje zaposle-
nih z načini izvajanja ukrepov za preprečevanje 
mobinga na delovnem mestu ter seznanjanje s po-
stopki prijav in obravnav v primeru domnevnega 
mobinga na delovnem mestu. 

- Predavanje 
Preobremenje-
nost in stres na 
delovnem mestu, 
katerega osnovni 
cilji so bili osve-
ščanje in ozave-
ščanje delavcev 
o stresu in preo-
bremenjenosti na 
delovnem mestu; 
sposobnost pre-

poznavanja simptomov preobremenjenosti in stre-
sa v svoji delovni okolici; spoznati ukrepe, ki lahko 
preprečijo ali zmanjšajo vpliv preobremenjenosti 
in stresa v delovnem okolju ter seznanitev zapo-

slenih z načini izvajanja ukrepov tudi v svojem pro-
stem času.

- Predavanje Re-
šitve namesto 
izgovorov – 
usmerjenost v 
iskanje rešitev 
je bilo name-
njeno vodjem 
oz. vodstvenim 
delavcem. Za-
posleni so pri-
dobili osnovna 
znanja o vede-
nju in komuniciranju na delovnem mestu ter o razli-
ki med izgovori in rešitvami na delovnem mestu. 

- Predavanja Droge, zasvojenost in mi – sezna-
njenost s psihoaktivnimi snovmi – PAS. Namen 
predavanja je bilo osveščanje in ozaveščanje de-
lavcev o PAS, medtem ko so bili cilji predvsem pri-
dobiti praktične izkušnje ob reševanju konkretnih 
primerov; spoznati vpliv različnih dejavnikov na 
zlorabe PAS in posledice za človeško telo; spo-
znati ukrepe, ki lahko preprečijo ali zmanjšajo 
tveganja v delovnem okolju in pridobiti strokovna 
znanja na področju PAS in prenos le-teh v svoje 
delovno okolje; seznanitev zaposlenih z načini iz-
vajanja ukrepov tudi v svojem prostem času; raz-
vijanje občutljivosti in etičnega odnosa do delov-
nega okolja in soljudi.

Iz tabele je razvidno, da smo iz sedmih različnih izo-
braževalnih vsebin skupaj izvedli 23 tematskih preda-
vanj oz. izobraževanj, ki se jih je skupno udeležilo 946 
udeležencev iz vseh poklicnih skupin. V sklopu projekta 
Čili za delo smo v telovadnici na oddelku za medicin-
sko rehabilitacijo organizirali telovadbo za zaposlene 
pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk Splošne bolni-
šnice Celje. Iz tabele je razvidno, da smo v obdobju od 
marca do maja 2012 organizirali 21 vadb, ki se jih je 
skupno udeležilo 199 udeležencev.

Pomen komunikacije

Stres

Iskanje rešitev

Zloraba psihoaktivnih substanc
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SB Celje se zaveda, da se zaposleni v vsakdanjem življenju srečujejo z mnogimi težavami, konflikti in stresi. 
Nekatere od teh lahko posamezniki obvladajo sami, drugi pa so preveč obsežni, globoki ali predolgo trajajo, 
tako da za njihovo premagovanje posamezniki potrebujejo pomoč. S tem razlogom smo v okviru projekta Čili 
za delo – zdravi in zadovoljni v SB Celje – krepitev zdravja pri delu za zaposlene organizirali brezplačna 
psihološka svetovanja in podporo, ki jih je izvajala psihologinja Vesna Žličar. 
Poleg predavanj smo izvedli tri vrste anket, s katerimi smo želeli pridobiti povratne informacije o delovnih 
razmerah, seznanjenosti in uporabi ergonomskih pripomočkov, seznanjenosti zaposlenih o uporabi psihoaktivnih 
snovi – PAS ter pogostosti srečanja z njimi na delovnih mestih ter navsezadnje po končanem projektu dobiti 
mnenje zaposlenih, kakšen vpliv je imel projekt Čili za delo na delovnik in prosti čas zaposlenih. 

Prikaz nekaj pomembnih ugotovitev 
raziskave 

V sklopu raziskave nas je zanimalo, kakšen je delež 
zaposlenih, ki imajo na delovnem mestu pripomočke za 
ergonomsko izvajanje dela (npr. pripomočke za dvigo-
vanje oz. premeščanje bremen,…) s prikazom v grafu 
1. 

Graf 1: Imate na delovnem mestu pripomočke za er-
gonomsko izvajanje dela – po delovnih skupinah.
Pri zaposlenih, ki so na zgornje vprašanje odgovori-
li pritrdilno, nas je zanimalo, kakšen je delež tistih, ki 
v okviru svojega delovnega mesta uporabljajo pripo-

Zap. 
št.

Naziv izobraževalne vsebine Predavatelj
Vrsta 

izobraževanja
Št. 

predavanj
Št. ud.

1 DVIGOVANJE BREMEN Majda Zupanc, vft
PREDAVANJE Z 

VADBO
6 270

2
MEDOSEBNI ODNOSI IN NASILJE 
NA DELOVNEM MESTU

Renata Jakob Roban, dipl. m. s. PREDAVANJE 5 273

3
MEDOSEBNI ODNOSI IN NASILJE 
NA DELOVNEM MESTU

Renata Jakob Roban, dipl. m. s. UČNA DELAVNICA 5 48

4 MOBING NA DELOVNEM MESTU Mag. Sandra Senčič PREDAVANJE 2 113

5
PREOBREMENJENOST IN STRES 
NA DELOVNEM MESTU

Mag. Sandra Senčič PREDAVANJE 2 109

6 REŠITVE NAMESTO IZGOVOROV Ksenija Špiler Božič PREDAVANJE 1 33

7 DROGE, ZASVOJENOST IN MI Nuša Konec Juričič, dr. med. PREDAVANJE 2 100

8 VADBA IN EDUKACIJA ZA ZAPOSLENE
Majda Zupanc,vft
Nataša Vodeb, dft
Alja Bošnak

VADBA 21 199

SKUPAJ 44 1145

Graf 1

Telovadba za zaposlene
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močke za ergonomsko izvajanje dela. Rezultate smo preverili s pomočjo trditve: »Pripomočke za ergonomsko 
izvajanje dela redno uporabljam«, na stopnji strinjanja do 5. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo, da pripo-
močke za ergonomsko izvajanje dela zaposleni redno uporabljamo, je 2,30. Pripomočke najpogosteje upora-
bljajo zaposleni v ambulantah.  

Graf 2: Uporabnost pripomočkov za ergonomsko 
izvajanje dela po delovnih skupinah. 
Pomemben dosežek predavanj oz. aktivnosti projekta 
Čili za delo daje rezultat, ki ga prikazujemo v gra-
fu 3, in sicer smo po končanem projektu Čili za delo 
zaposlene, ki so se udeležili predavanja na temo dvi-
govanja bremen povprašali, ali zaradi osveščanja na 
delovnem mestu kaj bolje uporabljajo pripomočke za 
ergonomsko izvajanje dela kot pred projektom. Rezul-
tate prikazujemo le za štiri poklicne skupine, saj za-
posleni iz ostalih poklicnih skupin niso vrnili anketnih 
vprašalnikov. Rezultati so pokazali, da dosega pov-
prečna ocena uporabljanja ergonomskih pripomočkov 
vrednost 3,79. Po osveščanju zaposlenih s predavanji 
pripomočke za ergonomsko izvajanje dela najpogo-
steje uporabljajo zaposleni v kuhinji, saj dosega vre-
dnost 4,14.  

Graf 3: Uporabljanje pripomočkov za ergo-
nomsko izvajanje dela po delovnih skupinah.
Ker je za pravilno uporabljanje pripomočkov za 
ergonomsko izvajanje dela pomembna sama se-
znanjenost s pripomočki, smo želeli med zapo-
slenimi preveriti, kakšna je njihova stopnja se-
znanjenosti s postavljeno trditvijo »S pripomočki 
za ergonomsko izvajanje dela sem popolnoma 
seznanjen«. Rezultati, ki jih prikazujemo v gra-
fu 4 kažejo, da so zaposleni v povprečju slabo 
seznanjeni z delovnimi pripomočki za ergonom-
sko izvajanje dela. Še najbolje so s pripomočki 
seznanjeni zaposleni v SIPV, v ambulantah in v 
kuhinji, medtem ko so najmanj osveščeni zaposle-
ni v pralnici.

Graf 4: Seznanjenost z delovnimi pripomočki 
za ergonomsko izvajanje dela. 
Z aktivnostmi projekta Čili za delo smo tudi re-
zultate glede seznanjenosti z delovnimi pripo-
močki za ergonomsko izvajanje dela izboljšali. 
To potrjuje rezultat ene od anket, ki smo jih izve-
dli po končanem projektu. S trditvijo: »Z delov-
nimi pripomočki sem popolnoma seznanjen« smo 
želeli anketirance po končanem projektu pov-
prašati, ali so kaj bolje seznanjeni z delovnimi 
pripomočki, kot pred uvedbo projekta. Rezultati 
grafa 5 kažejo, da je povprečna stopnja stri-
njanja s trditvijo v primerjavi z rezultati, ki smo 
jih izmerili pred uvedbo projekta, za 0,66 točke 
višja in dosega vrednost 3,34. 

Graf 2

Graf 3

Graf 4
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Graf 5: Seznanjenost z delovnimi pripomočki za er-
gonomsko izvajanje dela po uvedbi projekta. 
Ker je za zdravje zaposlenih pomembno tudi njihovo 
počutje na delovnem mestu, smo z raziskavo preverili, 
kako se zaposleni, ki so se udeležili predavanja Dvi-
govanje bremen, počutijo na delovnem mestu. Počutje 
na delovnem mestu smo merili s trditvijo »Na delovnem 
mestu se počutim dobro«, kjer so anketiranci izrazili 
stopnjo strinjanja. Rezultati, ki jih prikazujemo v grafu 
6 kažejo, da se zaposleni v povprečju na delovnem 
mestu počutijo dobro, saj dosega povprečna stopnja 
strinjanja na petstopenjski lestvici vrednost 3,18. Na 
delovnem mestu se med vsemi poklicnimi skupinami 
najbolje počutijo zaposleni na upravi in v SIPV, med-
tem ko se najmanj dobro na delovnem mestu počutijo 
zaposleni v administraciji in pralnici. 

Graf 6. Počutje na delovnem mestu. 
V sklopu ankete, ki smo jo izvedli po končanem 
projektu, smo med drugim želeli pridobiti mne-
nje zaposlenih, kako se je po uvedbi projekta 
spremenil njihov način uporabe delovnih pripo-
močkov za ergonomsko izvajanje dela oziroma 
kakšno je zavedanje zaposlenih pri delu in ali 
kljub zahtevnim delovnim nalogam naredijo ne-
kaj zase. Rezultati, ki jih prikazujemo v grafu 7 
so spodbudni, saj 41 % zaposlenih na upravi, ki 
so sodelovali v raziskavi, med delom zavestno 
sprosti obremenjene mišice. Zaposleni v ambu-
lantah, kuhinji in na oddelku, ki so sodelovali v 
raziskavi, po uvedbi projekta Čili za delo po-
gosteje izkoriščajo tehnične možnosti »starih« 

pripomočkov. Dokaj visok odstotek zaposlenih v ambulanti več časa po uvedbi projekta Čili za delo posveti 
pravilnemu ročnemu prenašanju bremen, in sicer je takšnih 27 %.

Graf 7: Po uvedbi projekta upora-
bljam?
V sklopu predavanja »Droge, zasvoje-
nost in mi« smo z anketnim vprašalnikom 
želeli preveriti seznanjenost zaposlenih 
s problematiko uporabe psihoaktivnih 
snovi – PAS, saj želimo z analizo prido-
bljenih rezultatov izboljšati seznanjenost 
zaposlenih s problematiko psihoaktivnih 
snovi – PAS. Predavanja so se udeležili 
zaposleni iz poklicnih skupin »Uprava«, 
»Administracija«, »Ambulanta« in »Od-
delek«. Rezultati raziskave, ki jih prika-
zujemo v grafu 8 kažejo, da se zaposle-
ni na delovnem mestu povprečno v 80 % 
srečujejo z uporabo psihoaktivnih snovi.  

Graf 5

Graf 6

Graf 7
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Graf 8: Se na delovnem mestu srečujete z upo-
rabo PAS? 
Med zaposlenimi, ki so na prejšnje vprašanje 
odgovorili, da se na delovnem mestu srečujejo 
z uporabo PAS, smo želeli preveriti pogostost 
glede na vrsto PAS. Rezultati, ki jih prikazujemo 
v grafu 9 kažejo, da se zaposleni na delovnem 
mestu najpogosteje srečujejo s tobakom in alko-
holom.

Graf 9: Pogostost srečanja glede na vrsto PAS 
- po delovnih skupinah.
Ker je bil eden izmed ciljev izobraževanja uspo-
sobiti zaposlene, da bodo znali prepoznavati 
PAS v delovnem okolju, smo želeli preveriti, ka-
kšna je seznanjenost zaposlenih s posledicami psi-

hoaktivnih snovi. Preverili smo jo s pomočjo stopnje 
strinjanja s postavljeno trditvijo. Pri vseh treh delovnih 
skupinah so zaposleni, ki so sodelovali v raziskavi, 
najbolje seznanjeni s posledicami uporabe alkohola 
in tobaka. Visoko stopnjo seznanjenosti s posledicami 
vseh štirih psihoaktivnih snovi pa smo opazili še po-
sebej med zaposlenimi na oddelkih in v ambulantah. 

Graf 10: Seznanjenost s posledicami uporabe PAS 
– po delovnih skupinah.

UKREPI

V sklopu projekta Čili za delo smo ob osvešča-
nju zaposlenih s predavanji pričeli tudi urejati 
ergonomske delovne razmere za zaposlene. 
Tako smo v času projekta: 
- v delovni enoti Zdravstvena nega nabavili 
oz. zamenjali 35 elektronskih bolniških postelj 
in 3 preiskovalne mize, s katerimi smo olajšali 
premeščanje težjih bolnikov; 
- v delovni enoti Kuhinja smo nabavili 14 sto-

lov ob traku za pripravo obrokov, ki se prilagajajo višini in omogočajo lažje delo glede na prisilno držo; 
- za delo ob računalniku smo nabavili 17 podložnikov za noge, ki omogočajo ergonomski položaj nog pri 

delu.

SB Celje je s projektom ČILI ZA DELO – ZDRAVI IN ZADOVOLJNI V SBC  – krepitev zdravja pri delu dosegla 
oz. izpolnila vse pričakovane cilje. Dober odziv na izvajanje programa promocije zdravja nas je vzpodbudil, da 
projekt nadaljujemo in načrtujemo nadaljnje aktivnosti, kot so priprava ukrepov za dvig motivacije in zavzetosti 
pri delu, izdelava zloženk in plakatov s tematsko vsebino delovnega področja, ki bodo v pomoč pri izvajanju 
razbremenitvenih vaj na delovnem mestu – aktivni odmori na delovnih mestih ter k pridobitvi čim večjega števila 
ergonomskih pripomočkov. 

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

Splošno kadrovsko pravni sektor

Graf 8

Graf 9

Graf 10
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Stanje.zaposlenih.na.
dan.30..9..2012

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v 
JULIJU, AVGUSTU in SEPTEMBRU  2012)

Stanje zaposlenih na dan 30. 9. 2012: 1741 
delavcev

Prihodi v juliju, avgustu in septembru  2012
• 4 zdravniki brez specializacije/zdravniki 

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

po opravljenem sekundariatu – sobni 
zdravnik

• 2 zdravnika specialista
• 2 zdravnika specializanta
• 1 dipl. m. s.
• 11 tehnikov zdravstvene nege – 

pripravnikov
• 1 TZN
• 1 delavec tehničnih služb
• 1 delavec notranjega transporta

Odhodi v juliju, avgustu in septembru 2012
o 9 zdravnikov brez specializacije/

zdravnikov po opravljenem sekundariatu 
(pripravniki)

o 2 zdravnika brez specializacije/zdravnika 
po  opravljenem sekundariatu – sobna 
zdravnika

o 3 specializanti
o 7 specialistov
o 3 dipl. m. s
o 1 diplomirana delovna terapevtka
o 9 SMS, ZT, TZN
o 1 SMS – babica
o 9 zdravstvenih administratork
o 1 laboratorijska tehnica – pripravnica
o 1 laboratorijski tehnik
o 4 delavci oskrbe in transporta v ZN
o 2 delavki v pralnici
o 3 delavke v prehrani
o 1 delavec tehničnih služb 
o 1 delavec notranjega transporta

Delovni.jubileji.v.
avgustu,.septembru.
in.oktobru.2012

10 LET
1. Katarina Pritržnik,  Oddelek za laboratorij-

sko medicino 

20 LET

1. Ksenija Doler, Ginekološko-porodniški 
oddelek

2. Andrejka Hrapot,  Kardiološki oddelek
3. Bojana Jecel, Travmatološki oddelek
4. Karmen Kok, Urgentni center
5. Petra Orešič, Oddelek za angiologijo, 
 endokrinologijo in revmatologijo
6. Sabina Pekovšak,  Urgentni center
7. Mojca Senica, Otroški oddelek
8. Irena Uranjek, Ginekološko-porodniški 
 oddelek
9. Matejka Vrabič, Ginekološko-porodniški 

oddelek
10. Alenka Zorko, Urgentni center

30 LET

1. Marija Cesar, Nabavna služba
2. Ivica Delčnjak, Oddelek za patologijo in 

citologijo 
3. Saša Gorjup  Urgentni center (v juliju)
4. Mojca Krofel, Oddelek za laboratorijsko 

medicino
5. Terezija Povše, Oddelek za ortopedijo in 

športne poškodbe
6. Magda Rak, Sterilizacija
7. Metka Ratajc, Oddelek za angiologijo, 

endokrinologijo in revmatologijo
8. Tatjana Sajko, Oddelek za intenzivno 

interno medicino
9. Danijela Skamen, Kuhinja
10. Marjana Skaza, Oddelek za vzdrževanje 

higiene
11. Harry Strokol, Oddelek za hematologijo in 

onkologijo 

Vsem jubilantom čestitamo!
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DITAC.–.Development.of.a.
European.Training.Curriculum.
for.International.Crisis.
Management

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik      Oddelek za raziskovalno delo in izobraževanje

Splošna in učna bolnišnica Celje sodeluje v trile-
tnem raziskovalnem programu v okviru 7. evrop-

skega okvirnega programa. Raziskovalni projekt želi 
pripraviti evropski kurikulum za obvladovanje velikih 
nesreč (»dizaster menedžment«). Želimo analizirati 
koncepte, metode in doktrine ukrepanja ob kriznih 
dogodkih, ki presegajo zgolj medicinske katastrofe 
ali množične nesreče. Proučiti moramo obstoječe pri-
stojnosti za krizni menedžment v različnih evropskih 
državah, znotraj in izven politične povezave Evropske 
skupnosti. Značilnosti regionalnih oziroma nacional-
nih sistemov ukrepanja ob medicinskih katastrofah in 
načrti kriznega menedžmenta se v različnih evropskih 
regijah razlikujejo, temeljijo na različni organizira-
nosti primarnega, sekundarnega in terciarnega zdra-
vstva. Službe za reševanje niso enotno organizirane 
niti znotraj EU. V projektu analiziramo sodelovanje 
različnih zunanjih udeležencev ter morebitne sinergi-
je z drugimi organizacijami in sistemi.

Evropska unija je s 70 % vseh sredstev, ki se jih global-
no nameni za reševanje medicinskih katastrof, najve-
čji donator v svetu. Združeni narodi, ZDA, Nato, dru-
ga globalna profesionalna združenja ji sledijo v prvi 
deseterici. Sodelovanje med EU, strateškimi partnerji 
ZN, Nato in profesionalnimi združenji bi lahko bilo 
medsebojno bolje koordinirano. Potrebujemo medna-
rodne standarde za določitev ravni ukrepov na strate-
ški, operativni in lokalni – taktični ravni, da bi se izo-
gnili neprofesionalnim ukrepom (»dizaster turizmu«). 
Glavne svetovne članice se strinjajo, da potrebujemo 
akreditirane mednarodne specialiste (»international 
masters«) za organizacijo medicinske pomoči ob veli-
kih nesrečah (»dizaster medicino«). Uskladiti je treba 
zakonodajo med različnimi deli sveta, saj trenutno 
nimamo niti zakonskih pooblastil za posege v člani-
cah EU. Čeprav je EU največji humanitarni dobrotnik 
s 70 % deležem v svetovnem merilu, je njen ECHO 
program (humanitarian assistance of European com-

munity) slabo prepoznaven. ECHO s svojim mehaniz-
mom za zaščitno pred krizo  (crisis protection mecha-
nism – CPM) pokriva preprečevanje, pripravljenost in 
ukrepanje ob veliki nesreči. CPM je podrejen lokalnim 
pooblastilom (nacionalni nivo). Skupni evropski me-
hanizem bi moral dopolnjevati sistem ukrepov na na-
cionalni ravni. Za organiziranost in izvajanje takšnih 
ukrepov potrebujemo standardizirani kurikulum za 
bodoče »dizaster menedžerje«.

V evropskih državah trenutno ni niti dogovorjeno, 
kdo lahko razglasi veliko nesrečo (major incident, de-
compensated incident). Izvajamo že evropski tečaj za 
izobraževanje vodilnih zdravnikov, vodilnih sester/
zdravstvenih tehnikov in zdravstvenih menedžerjev v 
zdravstvenih zavodih na primarnem in sekundarnem 
nivoju MRMI (Medical response to major incidents), 
projekt DITAC želi nadgraditi izobraževalni sistem 
MRMI. DITAC želi evropsko akreditirati »dizaster 
menedžerje«. V triletnem projektu je treba pripraviti 
znanja in veščine za bodoči evropsko akreditirani ku-
rikulum, usmerjen v obvladovanje velikih nesreč (»di-
saster management oriented« kurikulum), za razliko 
od MRMI, ki je usmerjen v medicinske ukrepe ob veli-
kih nesrečah (»disaster medicine oriented«).

»Dizaster medicina« uči, da je »dizaster cikel« sesta-
vljen iz štirih elementov: 
1. oceni mogočih tveganj (risk assessment), 
2. pripravi ukrepov na opredeljena tveganja (prepare-

dness), 
3. ukrepanje ob veliki nesreči (disaster response) in v 

četrti fazi 
4. obnova sistema ter analiza storjenega dela (recove-

ry). 
Projekt DITAC je osredotočen na tretjo fazo »dizaster 

cikla«, na »disaster response«. Pri tem nas vodijo 
tri pravila:

1. ključ uspeha je enostavnost sistema (simplicity is 
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Srečanje DITAC v Davosu: z desne – Jona Meyer - Nemčija, Philipp Fischer - Nemčija,
Linn Rother - Nemčija, Mark Loades – Velika Britanija , Bob Dobson – Velika Britanija , Boris Hreckovski - 
Hrvaška, Radko Komadina - Slovenija, Elin Gursky – Združene države Amerike , Andrej Strahovnik - Slovenija, 
James James – Združene države Amerike, Kubilay Kaptan – Turčija, Cristoph Kogler - Nemčija

the key),
2. priprave na ukrepanje brez vaj niso učinkovite,
3. potrebno je simultano sočasno treniranje vseh 

profilov.

DITAC ima v projektni dokumentaciji ostro določene 
časovne okvire. V prvih šestih mesecih je bila storjena 
analiza/presek stanja v različnih evropskih državah. 
Nosilec tega dela projekta so raziskovalci z medicinske 
fakultete v Novari v Italiji (delovni paket 1). Analizi-
rali smo obstoječe tečaje v EU in svetu. Nismo našli 
integralnega kurikuluma. Desetine obstoječih tečajev 
so orientirane v medicinske ukrepe ob velikih nesre-
čah in ne obravnavajo vidika varnosti, ukrepanja dru-
gih reševalnih služb, političnih vidikov, menedžerskih 
vidikov, tehničnih vidikov integralnega ukrepanja. Od 
julija do oktobra 2012 bodo vsi raziskovalni centri iz 
raziskovalnega konzorcija opredelili pristojnosti za in-
tegralni koncept DITAC kurikuluma (DITAC - MISC, 
major incident simulation concept). V januarju 2013 
je napovedan »in vivo« preizkus DITAC – MISC. Ta del 
projekta bomo izvedli raziskovalci iz SBC v prisotno-
sti celotnega konzorcija z vrednotenjem rezultatov. V 
letu 2014 bo sledilo vključevanje ameriških izkušenj. 
Ameriško zdravniško združenje je sklenilo Disaster 
medicine society osamosvojiti, ga izločiti iz organiza-
cije medicinskih strokovnih združenj in ga kot vladno 
agencijo opremiti z večjimi pooblastili. Njihova razmi-
šljanja so zelo podobna konceptu projekta DITAC.
Člani konzorcija so Univerzitetna klinika Bonn, »Di-

saster medicine center« Švedska, Združenje Hannover 
Velika Britanija, Center za raziskave nujne medicine in 
dizaster medicine Medicinska fakulteta Novara Itali-
ja, Urgentna klinika Bukarešta Romunija, Nacionalna 
šola zdravstvenega menedžmenta Nemčija, Medicin-
ska fakulteta Univerze v Istanbulu Turčija, Združenje 
za urgentno medicino in kirurgijo Hrvaška, Global 
risk forum (GRF) Davos Švica ter Splošna in učna 
bolnišnica Celje. Raziskovalni konzorcij je imel med 
26. in 28. avgustom 2012 sestanek v Davosu v času 
mednarodne konference Global risk forum (GRF) Da-
vos. Med ugotovitvenimi sklepi smo potrdili do sedaj 
opravljeno delo (SBC izpolnjuje programske obvezno-
sti), potrdili priprave na MRMI DITAC – MISC tečaj 
v januarju 2013 (projektna naloga SBC). Andrej Stra-
hovnik, dr. med., se je v okviru raziskovalnega konzor-
cija uvrstil v delovno skupino za varnostna vprašanja 
pri »dizaster menedžmentu«. Sodelovala sta profesor 
James, glavni urednik revije Disaster medicine and 
public health preparedness, predstavniki ESTES-ovih 
komitejev za izobraževanje ter za »dizaster« in vojno 
kirurgijo (prof. Komadina, dr. Hrečkovski, B. Dobson), 
profesorica Elin Gursky iz Analytic service of home-
land security USA, ki je predstavila Natov priročnik 
za »dizaster« medicino (v njem sodelujemo kot avtorji 
raziskovalci iz Slovenije). 
V okviru raziskovalnih bilateralnih srečanj ter analiz 
bomo sodelovali pri novem ESTES-ovem pilotnem 
projektu European tactical medicine course, ki se te-
sneje povezuje z vojno medicino. 
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Za nami je že 13. strokovno sre-
čanje medicinskih sester, babic 

in zdravstvenih tehnikov celjske 
regije. Moto letošnjega strokov-
nega srečanja je bil: »Povezovanje 
teorije in prakse za večjo kakovost 
v zdravstveni negi«.

Povezovanje.
teorije.in.prakse.za.
večjo.kakovost.v.
zdravstveni.negi

Darja Plank, prof. zdr. vzg.  
Področje zdravstvene nege

rektorja Splošne bolnišnice Celje 
mag. Marjana Ferjanca, glavne 
medicinske sestre bolnišnice mag. 
Hilde Maze in predsednice DMSB-
ZT Celje Tomislave Kordiš. Sledilo 
je uvodno predavanje dr. Tuška, ki 
nas je opomnil na pomen ohranja-
nja vrednot, še posebej v času, ko 
nas mediji dnevno »bombardirajo« 
s slabimi informacijami.
V drugem delu strokovnega sre-
čanja so sledila predavanja naših 
kolegic. Katja Hren Mulej nam je 
predstavila izkušnje z uvajanjem 
elektronskega terapevtsko tempe-
raturnega lista na Otroškem od-
delku, Simona Lah je predstavila 
vlogo koordinatorja primera pri 
celostni obravnavi kirurškega bol-
nika, ki ga sama opravlja na Uro-
loškem oddelku, Andreja Doberšek 
pa nas je seznanila s pravicami 
otrok v bolnišnici v času hospita-
lizacije.
Po kratkem odmoru, v katerem 
smo se malo okrepčali, se veselili 

Uvod v 13. strokovno srečanje so nam polepšali otroci OŠ Lava in dijaki Srednje zdravstvene šole Celje

Strokovno srečanje smo pričeli s 
sproščenim in prijetnim uvodom, 
ki so nam ga v besedi, glasbi in ple-
su pripravili učenci osnovne šole 
Lava in dijaki Srednje zdravstve-
ne šole Celje. Prijetnemu uvodu 
so sledili pozdravni nagovori di-
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delila svoje izkušnje ob uvajanju 
kontinuiranega obnavljanja teo-
retičnega in praktičnega znanja o 
uporabi defibrilatorja na Oddel-
ku za splošno in abdominalno ki-
rurgijo Splošne bolnišnice Celje, 
na koncu pa nam je Matej Mažič 
predstavil novega »sodelavca« pri 
reanimaciji v prehospitalni enoti 
Zdravstvenega doma Celje, Luka-
sa. 

Ob zelo zanimivih temah in pred-
stavitvah prispevkov je čas resnič-
no hitro minil. Iskrena hvala ko-
legicam in kolegu, ki so se odzvali 
povabilu k sodelovanju in z nami 
delili svoje znanje in izkušnje ter s 
tem obogatili strokovno srečanje. 
13. strokovno srečanje je za nami, 
želim si, da bi kljub finančni krizi, 
ki bo omejevala sredstva, name-
njena za izobraževanje, še naprej 
ohranili strokovna srečanja v brez-
plačni obliki za člane/ice DMSBZT 
Celje.

To je seveda odvisno od številnih 
dejavnikov; vendar upanje ostaja. 
Torej upam: na svidenje prihodnje 
leto!

Strokovnega srečanja se vsako leto udeležita tudi direktor Splošne bolni-
šnice Celje mag. Marjan Ferjanc in glavna medicinska sestra mag. Hilda 
Maze

Vsa predavanja so bila izjemno 
zanimiva in lepo predstavljena

Razstavni prostori so bili zelo dobro obiskani

srečanja s kolegicami ter obiskali 
razstavne prostore sponzorjev, je 
sledil tretji del predavanj. 
Alenka Petrovec Koščak nam je 
predstavila, kako na področju ob-
vladovanja okužb v Splošni bolni-
šnici Celje izboljšujemo kakovost, 
in sicer s pomočjo rednega prever-
janja izvajanja navodil za prepre-
čevanje okužb, povezanih z zdra-
vstvom, Nataša Leskovšek nam je 
predstavila izsledke raziskave, ki jo 
je opravila na ORL oddelku Splošne 

bolnišnice Celje o informiranju in 
zdravstveni vzgoji staršev in otrok 
pri operativni odstranitvi nebnic 
ali žrelnice, Vanja Ročnik pa nas je 
opomnila na pomen ustne higiene 
pri hospitaliziranih bolnikih.

Kratkemu odmoru je sledil četrti 
del predavanj. Darja Ratajc nam je 
predstavila Manchesterski model 
triažiranja, ki ga uvajamo na Ur-
gentnem centru Splošne bolnišni-
ce Celje, Suzana Drame je z nami 
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Pravni.kotiček

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

SOGLASJA ZA DELO PRI DRUGEM JAVNEM 
ZDRAVSTVENEM ZAVODU 
ALI DRUGI PRAVNI ALI FIZIČNI OSEBI

Zdravstveni delavec, zaposlen v Splošni bolnišnici 
Celje, lahko opravlja zdravstvene storitve pri dru-
gem javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni 
ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, le 
na podlagi pisnega soglasja ministra, pristojnega za 
zdravje, in sveta zavoda.
Zdravstveni delavec, ki želi opravljati zdravstvene 
storitve pri drugem delodajalcu, ki je lahko javni 
zdravstveni zavod, pravna ali fizična oseba, mora 
izpolniti vlogo, objavljeno na spletni strani Ministr-
stva za zdravje. 
Vlogo mora izpolniti tudi Splošna bolnišnica Celje, 
zaradi česar jo je treba poslati v Pravno službo. Izpol-
njeno vlogo na ministrstvo pošlje bodisi zdravstveni 

delavec ali bolnišnica. 
Po prejemu soglasja Ministrstva za zdravje mora so-
glasje dati tudi Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje. 
Prejeto soglasje Ministrstva za zdravje je zato treba 
ponovno poslati v Pravno službo Splošne bolnišnice 
Celje. Po danem soglasju Sveta zavoda Splošne bol-
nišnice Celje, ki se sestaja mesečno na rednih in do-
pisnih sejah, zdravstveni delavec prejme končno so-
glasje.  Vsa soglasja veljajo od dneva izdaje soglasja 
Sveta zavoda, in sicer za časovno obdobje, določeno 
na soglasju, najdlje za obdobje 12 mesecev.  
Za opravljanje nezdravstvenih storitev (npr. pouče-
vanje, …) pri drugem delodajalcu pa veljajo določila 
Zakona o delovnih razmerjih, po katerih soglasje za 
delo izda direktor Splošne bolnišnice Celje.

JUBILEJNE NAGRADE

Javni uslužbenec je upravičen do jubilejne nagrade 
za število let delovne dobe (10/20/30 let) v javnem 
sektorju, ko izpolni ta pogoj. 
Ne ZUJF in ne aneksi h Kolektivnim pogodbam ne 
vsebujejo določb, ki bi omejevale izplačilo jubilejne 
nagrade v skladu z novimi pogoji, to je delovna doba 
v javnem sektorju, glede na to, ali je javni uslužbenec 
že prejel jubilejno nagrado v skladu s prej veljavnimi 
predpisi. 
Zaradi navedenega lahko javni uslužbenec, ki je že 
prejel jubilejno nagrado za skupno delovno dobo pri 
več delodajalcih, isto jubilejno nagrado dobi ponov-
no (npr. za 10 let skupne delovne dobe in 10 let le v 
Splošni bolnišnici Celje).

»Misli, a dopuščaj tudi dru-
gim, da mislijo.« 

Rex Richards

»Če sta dva vedno enakega 
mnenja, potem je eden od njiju 
odveč.« 

Winston Churchill

ŠALA

IZBIRA
Na prosto delovno mesto tajnice vod-
je kadrovske službe se javijo tri mlade 
gospodične. V podjetju je veljalo pravilo, 
da psiholog opravi testiranje kandidatov 
za prosta delovna mesta in rezultate 
posreduje vodji kadrovske službe, ki se 
na osnovi teh rezultatov odloči, kdo bo 
sprejet v službo. Tudi tokrat je bilo tako. 
Psiholog kandidatkam zastavi vprašanje:
»Koliko je dva in dva?«
Prva odgovori: »Štiri!«
Druga reče: »Lahko je šest minus dva.«
Tretja diplomatsko odgovori: »Oba odgo-
vora sta lahko pravilna.«
Psiholog odide k vodji kadrovske službe 
in mu poroča o znanstvenih ugotovitvah 
testiranja kandidatk: »Prva kandidatka je 
povedala čisto resnico, druga je kombi-
nirala, tretja pa je pustila obema rezul-
tatoma isto možnost. Katero kandidatko 
želite izbrati?«
»Blondinko z dolgimi lasmi,« reče vodja 
kadrovske službe.
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Hvala, da še imam sestro

Ko sva z Darjo pred 11 leti izgubili mamo, si nisem predstavljala, da bom letošnjega julija doživela takšen 
strah, kot pred 11 leti, ko smo se počasi pripravljali na materino smrt. Vsakodnevno vidiš ljudi, kako tr-
pijo, hudo ti je, vendar ob odhodu iz službe na to pozabiš, ko pa doživljaš sam, si ne moreš predstavljati 
strahu pred tem. 
Darja je bila srečno poročena in mamica dveh sinov, ki sta oba že pridno doštudirala. Bila je učiteljica in že 
leta je učila 4. razred v Osnovni šoli Petrovče, skratka živela je za otroke, za šolo. Pet dni pred tragičnim 
dogodkom pa je dočakala prvega vnučka.
Le popestovala ga je še. 17. julija okoli 18.00 ure mi je zazvonil telefon, da jo peljejo z rešilcem v bolnišnico 
Celje.
Nikoli si nisem predstavljala, da bo tako hudo. Prvi kontakt z našim inženirjem Borisom Turkom mi je 
dal vedeti, da gre za hujšo stvar.
In kaj najprej pomisliš ob besedi »obsežni SAH«? Jok, strah pred izgubo. Kljub infarktu, ki ga je še doda-
tno doživela, je ostala živa s pomočjo ljudi, ki so ji rešili življenje in katerim smo zelo hvaležni. Dva meseca 
po poškodbi možganov hodi, sama je, le govoriti še ne more.
Pa tudi to upamo, da se bo v najkrajšem času zgodilo.
Hvala vam zdravniki, ki ste ji rešili življenje!
Vsa Darjina družina Voh iz Braslovč in Petrovč, moja družina, vključno z najinim očetom – dedijem Mi-
ranom se zahvaljuje: dr. Mariji Šoštarič Podlesnik za njeno strokovno pomoč in odločitev, da je Darja 
ostala živa; sestram Cvetki Podveržan, Tini Bezovnik in Ivanki Fajs, ki so opravljale delo v popoldanski 
IPP-nevrološki ekipi in sestram Marjani Klinc, Darji Skaza in Alenki Marcen, ki so opravljale delo v nočni 
ekipi. Hvala vam vse sestre!  Zahvaljujemo se Reševalni postaji Celje, ki je Darjo v 20 minutah pripeljala v 
Ljubljano. Hvala inženirju Borisu Turku za urgentno opravljeni CT in pogovor po telefonu. 
Posebej pa se zahvaljujemo celotnemu Nevrološkemu oddelku  SB Celje, kjer so za Darjo skrbeli, ko se je 
vrnila z Nevrokirurške klinike v Ljubljani. Šele takrat resnično vidiš, kako se ti ljudje trudijo. Zahvalju-
jemo se vsem zdravnikom nevrološkega oddelka, še posebej  dr. Marku Zupanu,  dr. Boštjanu Zupanu in 
specializantki dr. Ani Mariji Kotnik. Hvala vsem sestram in tehnikom za trud, še posebej pa hvala naši 
dragi sestri  Metki Poslek, ki je edinstvena za tako bolne paciente. 
Hvala fizioterapevtom  Smilji Rajh, Jerneji Krabonja, Gregorju Pavliču in Andreji Štajner za pomoč, da je 
Darja naredila prve korake. 
Hvala našemu radiologu dr. Luki Turku in nevroradiologu dr. Alešu Korenu za skrb in pozornost v času 
Darjinega zdravljenja.  

In kaj človek potrebuje včasih, ko ti je hudo – pogovor. Jaz se osebno zahvaljujem sodelavcem in sodelav-
kam  na RTG oddelku, posebej pa sodelavkama  Majdi Butolen in Sandri Siter.
Zahvala za nevrokirurško ekipo v Ljubljani, IPP-nevrološko ekipo v Celju in Nevrološki oddelek Celje  
sledi tudi v reviji Ona. 

KAR SE ZGODI, SE MORA, TAKO MAJHNI SMO, DA TO TEŽKO DOJAMEMO,
LE SPREJEMAMO LAHKO. BOLEČINA OSTANE DOLGO, POČASI SKOPNI
KOT SNEG, KO POSIJE DOVOLJ MOČNO SONCE. IN ZA NAS JE POSIJALO.
DARJO IMAMO, JE Z NAMI, JE ŽIVA.

VSEM ISKRENA HVALA!

                                                                           Maja Pfeifer, RTG Oddelek
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Zahvala
Spomladi sem bila sprejeta na oddelek za ortopedijo in športne poškodbe. Uspešno je bil opravljen poseg 
halux valgus, ki mi ponovno omogoča vse aktivnosti.
Zato bi se rada iskreno zahvalila  asist. mag. JANEZU PODOBNIKU, dr. med., spec. ortopedije, in vsem na 
oddelku za ortopedijo, ki skrbite za paciente, jim poklanjate nasmehe in strokovno pomoč.
Veliko uspehov vam želim tudi naprej, saj ste po mojem mnenju najboljši.

 Mateja  Žmitek

Zahvala
Drago osebje TRAVMATOLOŠKEGA ODDELKA!
Ne morem mimo tega, da vam povem, da sem hvaležen za vse, kar ste naredili zame. Vaša največja 
zasluga je, da sem danes takšen, kot sem. Za to sem vam hvaležen iz dna srca.
Človek, ki je v stiski, potrebuje podporo in pozitivno energijo, z vaše strani je je bilo vedno do-
volj. Zato HVALA VAM.

                                                            Gorazd Gradišnik
 (huda poškodba glave – sedaj hodim,  govorim in normalno razmišljam)

Zahvala
Zahvaljujem se glavni sestri Suzani Drame, univ. dipl. org., in celotnemu osebju Oddelka za splošno in 
abdominalno kirurgijo za skrb in nego mojega moža Franca Ribiča v času hospitalizacije ob operativnem 
posegu. Brez vas bi bila ta izkušnja za vso našo družino mnogo težja. Nikoli ne bomo pozabili vseh vaših 
spodbudnih besed in pozitivne energije, ki smo jo čutili ob vsakem srečanju. Posebna zahvala tudi mag. 
Zlatanu Tkalcu, dr. med.

Hvaležna sestra Milena Ribič, Oddelek za transport in oskrbo bolnikov

Zahvala 
kolektivu Ginekološko-porodniškega oddelka

Pred dvema letoma je usoda zarezala v moje življenje tja, kjer najbolj boli. Moj mož je zbolel za neozdra-
vljivo boleznijo. Srečna sem, da delam v kolektivu, ki ima globok občutek za človeško stisko, in sem ga 
lahko v veliki meri sama negovala. Letos, v toplem junijskem večeru, sem ga še zadnjič objela in mirno je 
zaspal v mojem naročju. »Moje sonce je zašlo«.
Solze se še niso posušile, srce še krvavi, pa vendar je v meni toliko svetlobe, toliko hvaležnosti do Vas, 
drage sodelavke. Ko sem se utapljala v breznu obupa, obdana z najbolj črnimi mislimi, ste ve kot zvezde 
na nebu razsvetlile mojo temo. Vsaka vzpodbudna beseda, topel objem, vsak nasmeh, vaša pripravljenost 
pomagati, mi je dajala moč in energijo, da sem vztrajala naprej. Beseda hvala je premalo, a vendar…
Iz vsega srca en velik, velik HVALA, da ste mi s toplino in polno sočutja nesebično pomagale in lajšale 
mojo stisko, mi stale ob strani  in mi pomagale z iskreno človeško toplino, ki je ne premore vsak.

Bile ste moji angeli svetlobe! Brez vaše pomoči preprosto ne bi zmogla.

    Vaša sodelavka Ana



37

Splošna bolnišnica Celje DROBTINICE

59..Gostinsko.turistični.
zbor.Slovenije.

Davor Brezinščak,org. posl. gost. Služba za prehrano

Vsakoletni Gostinsko turistični zbor Slovenije, ki 
ga organizira Turistično gostinska zbornica Slo-

venije, je čas za druženje in sodelovanje v najrazlič-
nejših tekmovanjih ali le njihov ogled ter možnost 
spoznavanja novosti iz stroke.
Letos je srečanje potekalo v Radencih.
Prijavili smo se na tekmovanje v pripravi jedi v ko-
tličku.
Letos je iz kotliča dišalo po divjačinskem golažu, pri-
pravljenem na izviren način. 
Na tekmovanje v pripravi jedi v kotličku smo poslali 
Dragico  Reberšak, ki je osvojila zlato kolajno z naj-
višjim številom točk (98) in Valentino Podlinšek,
 ki si je prikuhala srebrno kolajno. 
Kuhanje v kotliču vedno pritegne veliko tekmoval-
cev. Letos jih  je tekmovalo 25, zato smo na ta uspeh 
še bolj ponosni, saj smo bili edini iz bolnišničnega 
okolja.

Valentina Podlinšek in Dragica Reberšak

S ponosom še enkrat čestitam  tekmovalkama in so-
delavcem, ki so si vzeli čas in s svojo prisotnostjo bo-
drili sodelavki!

Bolnišnične.igre.na.Otočcu

Velenšek Matej, mag. dipl. in medn. št. Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Naša ekipa na otvoritvi iger

V soboto, 8. septembra 2012, so potekale na Oto-
čcu 7. tradicionalne bolnišnične igre, na katerih 

je sodelovalo 18 ekip iz celotne Slovenije. Tudi leto-
šnje igre so podobno kot lanske zaradi ekonomske 
krize igre potekale samo en dan. 
Prav tako je na igrah že sedmo leto zapored nastopila 
tudi ekipa iz naše bolnišnice, ki je imela za spremem-
bo tokrat skromnejšo zasedbo. 
Moško ekipo iz naše bolnišnice so sestavljali nasle-
dnji tekmovalci: Matej Velenšek, Franc Furman, Želj-
ko Tešić, Jure Jančič, Damjan Kladnik, Bojan Djura-
nović, Mirko Zapušek, Toni Veber, Gorazd Steble, 
Anže Gladek, Luka Jenšterle, Matjaž Štinek, Leon 
Ostrožnik, Ivan Nunčič, Davor Brezinščak, Uroš 
Stropnik in direktor Marjan Ferjanc.
Na žalost smo imeli samo dve predstavnici nežnej-
šega spola, in sicer Bernardo Šibal Planko ter Natašo 
Bratina, ki pa sta se odlično odrezali.  
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Dobre volje in odlično razpoloženi smo na pot krenili 
z minibusom zgodaj zjutraj, imeli vmesni postanek v 
Krškem, kjer smo se malce okrepčali, ter prispeli na 
Otočec še pred 8. uro.
Tam je sledila najprej registracija tekmovalcev, nato 
pa z manjšo zamudo tudi svečana otvoritev iger. Po 
krajšem sestanku vodij ekip so sledila tekmovanja. 
Urnik je bil zaradi enodnevnih tekmovanj zelo natr-
pan, tako, da je odšla vsaka ekipa na svoje prizorišče. 
Ekipe so bile sestavljene že prej.
Vreme je bilo odlično, za nekatere športne panoge 
skoraj prevroče, tako, da smo s tega stališča imeli sre-
čo.
Naša ekipa se je na igrah dobro odrezala, saj smo 
skupno osvojili odlično 6. mesto od 18 ekip. Moram 
pa poudariti, da smo imeli številčno najbolj skromno 
zasedbo do zdaj, in v veliko športnih panogah, ki pri-
nesejo točke, sploh nismo mogli sodelovati. 

Dobesedno pa smo briljirali v ekipnih športih. Tu naj-
prej omenjam nogomet, kjer smo premagali vse tek-
mece, med njimi najprej ekipo Murske Sobote, nato 
UKC Ljubljana, v polfinalu SB Novo mesto in nato v 
finalu še prepričljivo s 3:0 bolnišnico Valdoltra. Vse 
štiri tekme smo igrali izjemno borbeno in brez me-
njav, saj nas je v ekipi bilo samo šest, medtem ko so 
druge ekipe imele po 3 ali več menjav.
Od ekipnih rezultatov je bil odličen tudi uspeh naših 
tekmovalcev v košarki, saj smo v zelo močni konku-
renci prepričljivo zasedli 1. mesto in premagali vseh 
5 tekmecev. 

Prav tako smo v balinanju – moška ekipa osvojili 
odlično 2. mesto in šele v finalu klonili po zelo izena-
čenem boju z ekipo bolnišnice Valdoltra.
Tudi v ostalih panogah je bila konkurenca zelo moč-
na, mi pa smo osvojili še 6. mesto v balinanju – žen-
ska ekipa, 6. mesto v namiznem tenisu za moške, 6. 
mesto v odbojki in tudi 6. mesto v lokostrelstvu, prav 
tako moška ekipa, ter 7. mesto v pikadu.
Od posameznih rezultatov moram omeniti odličen 
uspeh v namiznem tenisu, saj je Bernarda Šibal Plan-
ko v ženski konkurenci osvojila 3. mesto, Matjaž Šti-
nek pa je v golfu osvojil 4. mesto.  
V posamezni konkurenci, tako moški kot ženski, smo 
imeli še nekaj dobrih rezultatov, ki so pripomogli k 
skupni dobri uvrstitvi, za kar smo zaslužni vsi, ki 
smo nastopali.

Naporen dan tekmovanj se je 
zaključil v poznih popoldan-
skih urah, nakar je sledila po-
delitev priznanj, nato pa dru-
žabno srečanje z večerjo, kjer 
smo si izmenjali izkušnje ter 
se poveselili ob zvokih glasbe. 
Pozno ponoči smo odšli domov 
proti Celju.
Rad bi pohvalil prav vse tek-
movalce, ki smo nastopili na 
teh igrah, saj smo se zares tru-
dili po svojih najboljših močeh. 
Tudi organizacija iger je bila na 
visoki ravni, glede na to, da je 
bilo potrebno v samo enem 
dnevu izpeljati vsa tekmova-
nja.
Z vsemi uspehi, ki smo jih dosegli, smo uspešno pro-
movirali našo bolnišnico in dokazali, da premore 
Splošna bolnišnica Celje tudi dobre športnike. 
Posebna zahvala velja našemu direktorju, ki je bil 
vseskozi od začetka pa do konca iger z nami kot eki-
po, nas vzpodbujal v vseh igrah in tudi tekmoval ter 
pripomogel k dobri skupni uvrstitvi.
Upam in želim, da se naslednje leto udeležimo iger 
v dosti močnejši zasedbi, in da osvojimo v skupnem 
seštevku še boljše mesto.Zmagovalna košarkarska ekipa

Drugo mesto v balinanju

Tretje mesto v na-
miznem tenisu

Zmagovalna nogometna ekipa
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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 služ-
bo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 9. novembra 
2012. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 37. nagradne križanke v majskem Monitorju. V uredništvo Monitorja smo prejeli 60 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: NAJSLABŠE JE, ČE SE NAVADIŠ DOBRIH STVARI.
Izžrebana nagrajenka je Suzana Špiljak z Urgentnega centra.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno 
vabimo k sodelovanju.

        Uredniški odbor
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