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Splošna bolnišnica CeljeTO JE SBC

Konec leta je primeren čas za obračune. V mislih ali na osnovi dokumentov se spre-
hodimo skozi preteklo obdobje in preverimo, katere od zastavljenih ciljev smo do-
segli, in kaj nam ni uspelo. Francoski dramatik Moliere je pred več stoletji zapisal, 
»da nismo odgovorni le za to, kar naredimo, temveč tudi za to, česar ne naredimo.« 
Za tisto, kar smo realizirali, ni velikih vprašanj, saj so več ali manj rezultati znani, 
večje dileme nastanejo ob opredelitvah tistega, česar nismo naredili, pa bi morali. 
Pri tem je pomembno, kdo ocenjuje. Ko preverjamo lastno delo, smo bolj prizane-
sljivi, saj hitro najdemo opravičljive argumente, manj tolerantni pa smo do drugih, 
kjer uporabljamo ostrejše kriterije, pa tudi zahteve so bolj neizprosne. V praksi 
se vedno najdemo na obeh straneh. Pri oceni lastnega dela smo prizanesljivi, ko 
pa motrimo delo sodelavcev, celotne bolnišnice, ministrstva ali države, so kritike 

ostrejše. Z enako ostrejšimi merili pa tudi naše delo obravnavajo drugi.  
Ko se ob ocenjevanju dela naše bolnišnice v letu 2013 skušam zavedati vseh izpostavljenih dilem, in ko primerjam naše dosežke 
s sorodnimi bolnišnicami v Sloveniji, menim, da smo delali dobro. Načrtovani delovni programi zdravstvenih storitev bodo veči-
noma doseženi ali celo preseženi,  ohranili smo finančno stabilnost, kar je uspelo le redkokateri bolnišnici Sloveniji, nadaljevali 
smo s strokovnim razvojem bolnišnice ter poskrbeli za pomembna investicijska vlaganja. Naj omenim le vlaganja v primarno 
energetsko oskrbo bolnišnice, izgradnjo novih septičnih operacijskih dvoran ter začetek gradnje Urgentnega  centra Celje. Z nji-
mi izpolnjujemo pogoje za nadaljnji razvoj in rast bolnišnice. Za izboljšanje organizacijskih procesov s poudarkom na varnosti 
in kakovosti izvajanja zdravstvenih storitev smo vstopili v proces za pridobitev mednarodne akreditacije po standardu DIAS. 
Cenimo pomen zadovoljstva zaposlenih kot pogoj za dobro počutje naših pacientov, zato smo vlagali v organizacijsko kulturo 
bolnišnice in v decembru tudi prejeli začetni  certifikat Družini prijazno podjetje. Želimo delovati odgovorno do širše družbene 
skupnosti, zato smo v decembru tudi podpisali »Deklaracijo o trajnostnem razvoju Savinjske regije«, s čimer smo se zavezali,  da 
bomo družbeno odgovorno skrbeli za splošno blaginjo v regiji. 
December pa je tudi čas za snovanje načrtov. Zahtevna situacija v družbi terja od nas kopico novih izzivov, s katerimi se bo 
bolnišnica vsekakor spopadla. Poudarek bo na zniževanju stroškov ob hkratnem zagotavljanju ohranitve nivoja zdravstvenega 
varstva. Pri tem računam tudi na trezno presojo položaja in vloge zdravstva na vladni ravni ter zavedanje, da je zdravstvo te-
meljno strateško področje za ohranjanja zdravja in zadovoljstva državljanov. Zaostrene gospodarske in družbene razmere bodo 
terjale od vseh nas velike delovne napore, ki pa jih bomo zmogli le, če bo poskrbljeno za kakovostno zdravstveno oskrbo. Pri tem 
pa zdravje slovenskih državljanov ne sme biti a priori odvisno od tujega oz. zasebnega kapitala. 
Ko v tem adventnem času zbiramo vtise za nazaj in v mislih gradimo našo pot v prihodnje, si resnično vzemimo čas za razmislek, 
službeno in zasebno, da za nami ne bi ostajale bele lise tistega, kar bi lahko, pa nismo naredili. Zagotovo je najboljši čas, da to 
naredimo,  »sedaj«. 
Spoštovani sodelavci, naj vam božični čas prinese miru, poglobi spoštovanje in zaupanje vaših najbližjih, da boste v novem letu 
2014 lahko z veseljem sprejemali izzive, ki bodo krojili vašo in našo skupno usodo. 

VSEBINA:
UVODNIK..................................................... 2

TO.JE.SBC..................................................... 3

ABC.POSLOVANJA..................................... 13

MI,.VI,.ONI................................................. 19

MEDICINSKA.STROKA.............................. 29

ZDRAVSTVENA.NEGA.............................. 33

ZAHVALE................................................... 39

SVETUJEMO,.POJASNJUJEMO................... 40

DROBTINICE.............................................. 42

Uredniški odbor: Marjan Ferjanc, Franc Vindišar, Terezija 
Pinter Kampoš, Hilda Maze, Dušan Kragelj, Roman Kampoš, 
Suzana Prezelj, Irena Andrenšek-Ferkolj, Uroš Stropnik

Glavni urednik: Marjan Ferjanc

Odgovorna urednica: Danijela Gorišek

Lektorica: Janja Korošec

Fotografije: Oddelki in službe Splošne bolnišnice Celje

Spletna stran: http://www.sb-celje.si

Oblikovanje, grafična priprava in tisk: 
Grafika Gracer d.o.o.

Naklada: 900

UVODNIK

Mag. Marjan Ferjanc Direktor



Splošna bolnišnica Celje

3

TO JE SBC

njo zrasla tudi na-
domestna novo-
gradnja, ki smo jo 
v bolnišnici dolgo 
časa načrtovali, 
vendar smo mora-
li njeno realizacijo  
zaradi pomanjka-
nja finančnih sred-
stev prestaviti. Dr-
žavna sekretarka 
pa je opozorila na 
dejstvo, da nova in-
vesticija ne pomeni 
le novih prostorov 
in medicinske opreme, temveč prinaša številne spre-
membe v organizaciji in financiranju te dejavnosti. 
In te bo treba še opredeliti in se o njih dogovoriti. 

Temeljni.kamen.za.nov.urgentni.
center.je.položen

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

V petek, 13. decembra 2013 ob 13.uri, smo na 
manjši slovesnosti v družbi povabljenih gostov 

položili temeljni kamen novemu Urgentnemu cen-
tru Celje. Ta je del nacionalnega projekta Mreža ur-
gentnih centrov, katerega naročnik je Ministrstvo za 
zdravje in ga delno financira Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. Temeljni kamen so 
položili državna sekretarka Ministrstva za zdravje, 
Brigita Čokl, direktor in strokovni direktor bolnišni-
ce, nato pa ga je blagoslovil celjski škof msgr. dr. Sta-
nislav Lipovšek.  

Slavnostna govornica je bila državna sekretarka
 Brigita Čokl

Skupaj z direktorjem in strokovnim direktorjem bolni-
šnice je nato položila temeljni kamen

Celjski škof, msgr. dr. Stanislav Lipovšek ob blagoslovu

Temeljni kamen

Slavnostno prireditev je popestril Oktet 9 

Nov urgentni center bo pomembna pridobitev za Ce-
lje, celjsko regijo in vse bolnike, ki potrebujejo nujno 
medicinsko pomoč, saj bodo poslej to našli na enem 
mestu. Direktor bolnišnice je v svojem pozdravnem 
govoru izrazil upanje, da bo v prihodnjih letih nad 
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Prvi.novi.urgentni.
center.bo.v.Celju

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

Z veseljem ugotavljamo, da nam je uspelo spelja-
ti vse postopke za pričetek gradnje urgentnega 

centra Celje (UCC). Ministrstvo za zdravje (MZ) se je 
pred nekaj leti odločilo za izvedbo mreže urgentnih 
centrov v Sloveniji, ki obsega deset največjih bolni-
šnic, vključno z UKC Maribor. Operacijo delno finan-
cira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa krepitve regionalnih razvojnih po-
tencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 

Umestitev novega UCC na območje bolnišnice

Gradbišče med podaljškom Gizele in stavbo Oddelka za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja

Nov izvoz mimo Ginekološko-porodniškega oddelka na 
Ipavčevo

Gospodarsko razvojna infrastruktura, prednostne 
usmeritve Mreža urgentnih centrov.  

Naš novi urgentni center je umeščen vzporedno s 
stavbo, v kateri je oddelek ORL, in se skoraj dotika 
oddelka za infekcijske bolezni. Temelji nove »urgen-
ce« bodo pripravljeni tudi za kasnejšo nadgradnjo 
treh nadstropij s heliportom na strehi, oz. za nadalje-
vanje izgradnje »nadomestne novogradnje«. Tej smo 
se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev zaenkrat 
žal morali odpovedati. Tlorisna površina urgentnega 
centra bo približno 1300 m² (skoraj  štirikrat več kot 
zdaj). Toliko je tudi kleti s povezovalnim hodnikom 
do pediatričnega oddelka. Projekt je izdelalo podjetje 
Komunaprojekt, d. d. Maribor, pod vodstvom arhi-
tekta Nenada Vrtariča.

Pogodba med MZ, bolnišnico in podjetjema Gradia, 
d.o.o., ter Medicoengineering, d.o.o., je bila podpisa-
na konec oktobra 2013, uvedba v delo pa je bila izve-
dena 12. 11. 2013. Investicijo nadzira Navor, d.o.o. 
Vrednost pogodbe je 7,5 mio €, od tega je 6 mio € 
sredstev EU, 1,5 mio € pa bolnišnične amortizacije. 
Po pogodbi je predvideno dokončanje del konec ok-
tobra 2014. 

Pripravljalna dela so že v izvedbi, saj je treba ujeti 
čim več razmeroma ugodnih dni za gradbena dela. 



Splošna bolnišnica Celje

5

TO JE SBC

Nov uvoz na območje bolnišnice s Kersnikove ulice

Kot lahko vidite, je bolnišnica danes že eno samo 
gradbišče. Nazadnje je bilo podobno pred približno 
40 leti, ko se je pričela izgradnja novega dela bolni-
šnice (rumeni del). Zaradi zagotovitve  nemotenega 
delovanja bolnišnice smo morali najprej spremeniti 
celotno zunanjo logistiko. Helikopterji sedaj prista-
jajo na dvorišču vojašnice Franca Rozmana Staneta. 
Odstranili smo vsa parkirišča uslužbencev bolnišni-
ce, del parkirišča ob Oblakovi namenili plačljivemu 
parkirišču in uredili potrebne nove prometne pove-
zave. Z njihovim odprtjem je bila v bolnišnici vzpo-
stavljena nova prometna ureditev, ki jo predstavlja-
mo v samostojnem članku. 
Po uspešno zaključeni primarni energetski oskrbi v 
zadnjih dveh letih (cca 7 mio €), ureditvi novih sep-

tičnih in uroloških operacijskih dvoran ter obnovi 
oddelka za sterilizacijo (cca 3 mio €), se pripravljamo 
že za razpis za mobilno medicinsko opremo za ur-
gentni center (z rezervnim agregatom za električno 
napajanje) v ocenjeni vrednosti 3,5 mio €. Poleg tega 
bomo pričeli s postopki za izgradnjo garažne hiše na 
območju sedanje stavbe tehničnih služb. V skladu z 
načrti naj bi bilo v njej na voljo 450 parkirnih mest 
in povezovalna kletna hodnika do ginekološkega in 
infekcijskega oddelka. Načrtujemo, da bi lahko konec 
leta 2014 ob otvoritvi urgentnega centra položili še 
temeljni kamen za garažno hišo.

Zaradi obilice hrupa in motenj v logistiki bolnišnice 
vas naprošamo za strpnost. 

Prijetne božične in novoletne praznike ter srečno 
novo leto 2014!

Gradnja urgentnega 
centra Celje 

Gradnja urgentnega centra se je začela s pripra-
vljalnimi deli – v prvi fazi z izgradnjo dveh novih 
priključkov na obstoječi cesti, in sicer na Kersni-
kovo ter Ipavčevo ulico, ki  omogočata nemoten 
dovoz na sedanji urgentni oddelek in oskrbovanje 
bolnišnice. 
Med pripravljalna dela pred samim začetkom gra-
dnje objekta UCC, ki so trenutno v teku,  sodijo 
tudi dela pri prestavitvi obstoječih komunalnih 
vodov, ki potekajo po zemljišču predvidenega 
objekta (elektro vodi, vodovod, kanalizacija, …) in 
zaščita gradbene jame. Sočasno z zaščito gradbene 
jame se bodo s pričetkom prihodnjega leta že za-
čela dela z izkopom gradbene jame, ki bo predvi-
doma pripravljena za gradnjo objekta v začetku fe-
bruarja. Groba gradbena dela pri izgradnji objekta 
bodo po terminskem planu predvidoma zaključe-
na sredi poletja. Hkrati z gradbenimi (betonerska 
in zidarska dela, jeklena konstrukcija nadstreška) 
bodo na objektu izvajali tudi inštalacijska dela. 
Predvidoma  v sredini maja bodo na objektu priče-
li obrtniška dela in predvidoma v pričetku avgusta 
še dela v zvezi z opremo. 
V sredini maja  bodo predvidoma pričeli dela pri 
zunanji ureditvi, celotna gradnja pa naj bi bila za-
ključena sredi septembra. Do zaključka gradnje bo 
treba pridobiti še uporabno dovoljenje in predvi-
doma 31. 10. 2014 bo opravljena primopredaja 
Urgentnega centra Celje naročniku. 

Eva Planko, inž. gradb., 

Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Iskreno želimo vsem sodelavkam, sodelavcem 
v Splošni bolnišnici Celje,

da bi v novem letu vsak dan zase vedno znova našli 
in ohranjali ravnotežje: med delom in počitkom, med 

duhom in telesom, med smelostjo in previdnostjo, med 
ljubeznijo do drugega in do samega sebe. 

Ker ravnotežje napolnjuje najprej vsakega od nas, 
s tem pa vse okoli nas. 

Zakorakajmo pogumno v leto 2014 z novim upanjem, 
vztrajnostjo in nasmehom.

Splošno kadrovsko pravni sektor
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Spremenjena.prometna.ureditev.
zaradi.gradnje.UCC

Ker bo novi urgentni center umeščen v samo sredi-
šče bolnišničnega kompleksa, bo gradnja močno 

posegla v ustaljeno prometno ureditev na območju 
bolnišnice. Prekinjena bo namreč prometna poveza-
va med uvozom v bolnišnični kompleks z Oblakove 
ulice in stavbami na vzhodnem delu bolnišničnega 
območja. 
Za zagotavljanje nemotenega delovanja bolnišnice 
ter oskrbovanja vseh njenih delov je za čas gradnje 
urgentnega centra pripravljena začasna prometna 
ureditev. Začela je veljati 15. decembra 2013 ob 6. uri 
zjutraj, ko sta bili odprti novi prometni poti, in sicer 
dodatni uvoz s Kersnikove ulice in dodatni izvoz na 
Ipavčevo ulico. 

Dostop do urgentnega centra (vhod št. 6 – 
IPP, KPP, nevrologija, ORL, okulistika, der-
matologija) in urgentne ambulante otro-
škega oddelka (vhod št. 14)
Glavna prometna pot do sedanjega bolnišničnega 
urgentnega centra (vhod št. 6) bo potekala po novo 
odprtem odcepu iz Kersnikove ulice (UVOZ  A). Po 
isti poti bodo dostopni tudi urgentna ambulanta na 
otroškem oddelku (vhod št. 14) ter oddelki za pato-
logijo in citologijo, lekarna, služba za prehrano, to-
plarna, pralnica, zbiralno mesto za odpadke – glej 
priloženo sliko. Zaradi bližine križišča z Gregorčiče-
vo ulico bo na nov uvoz s Kersnikove mogoče zaviti 
le desno (iz smeri krožišča), levo pa bodo lahko nanj 
zavijala le vozila na nujni vožnji. Dostop bo omejen z 

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

zapornico, ki jo bo ves čas nadzoroval vratar, na ob-
močje bolnišnice pa bo spuščal le tiste, ki bodo po-
trebovali pomoč v urgentnem centru ali v urgentni 
ambulanti otroškega oddelka ter vozila, ki oskrbujejo 
zgoraj naštete službe. Promet bo približno prve tri 
mesece potekal tako, da se bodo vozila na razširje-
ni ploščadi pred vhodom št. 6 obrnila in nato mimo 
stavbe, v kateri so uprava, lekarna in služba za pre-
hrano, mimo oddelka za patologijo in citologijo ter 
pralnice zapustila območje bolnišnice po izvozu na 
krožišče na Kersnikovi ulici (IZVOZ B). 

Dostop do urgentnih ambulant ginekolo-
ško-porodniškega oddelka (vhod št. 9) ter 
oddelka za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja (vhod št. 11)
Na zahodni del območja bolnišnice, kjer sta urgentni 
ambulanti ginekološko-porodniškega oddelka (vhod 
št. 9) ter oddelka za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja (vhod št. 11) bo dostop skozi današnji glavni 
uvoz na območje bolnišnice (UVOZ/IZVOZ C), ki je 
na Oblakovi ulici. Tu bo tudi vstop za dostavna vo-
zila, ki oskrbujejo skladišča nabavne službe. Izvoz s 
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tega območja bolnišnice bo poslej potekal po eno-
smernem odcepu na Ipavčevo ulico (IZVOZ D), ki 
je ob ginekološko-porodniškem oddelku. Tudi na to 
območje bolnišnice bo vratar spuščal le tiste, ki bodo 
potrebovali pomoč v obeh urgentnih ambulantah 
(ginekološko-porodniškega oddelka ter oddelka za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja). Asfaltirano 
parkirišče na desni strani uvoza z Oblakove ulice bo 
poslej proti plačilu namenjeno pacientom in njiho-
vim svojcem ter drugim obiskovalcem bolnišnice. 

Dostop za paciente, ki se težje gibljejo, in 
jih v bolnišnico pripeljejo drugi 
Pacienti, ki se težje gibljejo, in jih bodo na nenujne 
preglede ali posege v bolnišnico pripeljali drugi, bodo 
do glavnega vhoda na bolnišnično polikliniko lah-
ko dostopali z Ljubljanske ceste (UVOZ/IZVOZ E). 
Parkiranje tam ne bo mogoče. Na vseh uvozih bodo 
promet nadzirali vratarji. Za spremljevalce bolnikov, 
ki se težko gibljejo in ob odpustu iz bolnišnice ne bi 
zmogli poti do bližnjega parkirišča, je bilo pripravlje-
no navodilo, ki ga lahko najdete na intranetu SBC, 
na podstrani Obrazci za paciente, glavna medicinska 
sestra bolnišnice pa je vse glavne medicinske sestre 
oddelkov seznanila, kdaj in kako ga uporabiti.

V letu 2014 vam želimo, 
 da si boste znali vzeti čas za čisto vsakdanje stvari: 

 prisrčen stisk roke, 
 za odkrit nasmeh, 
 za iskrice v očeh, 
 za ljudi, ki vas cenijo. 

 SODELAVKE IN SODELAVCI URGENTNEGA CENTRA 

Navodila avtorjem, 
piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba 
za odnose z javnostmi ali na 
e-mail danijela.gorisek@sb-celje.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. Fotogra-
fije priložite tudi v izvirni elektronski obliki. Na 
fotografijah, ki niso v elektronski obliki, na hrbtni 
strani s svinčnikom označite naslov članka, h ka-
teremu jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 7. 
marca 2014.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Revizorski svet inštituta Ekvilib 
je obravnaval dokumentacijo, 

ki jo je v bolnišnici  pripravila pro-
jektna skupina za pridobitev certi-
fikata Družini prijazno podjetje. 
Uspešno združevanje poklicnega 
in zasebnega življenja v današnji 
družbi ni lahka naloga. Sprejeli 
smo projektni načrt implementa-
cije izbranih ukrepov za boljše po-
čutje naših sodelavcev, ki ga  bomo 
redno dopolnjevali.
Ob vključitvi v postopek je bolni-
šnica zaposlovala  1739 sodelavcev. 
Do novembra 2016 bomo vpeljali 
13 ukrepov za lažje usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja 
zaposlenih:

Prejeli.smo.osnovni.certifikat.
družini.prijazno.podjetje

Damjana Karner Sevčnikar, mag. manag. Splošno kadrovsko pravni sektor

Izbrani ukrepi:
•   Delitev delovnega mesta 
•   Načrtovanje letnega dopusta 
•  Tim za usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja 
•   Nadomeščanje 
•   Ukrepi za varovanje zdravja 
•   Komuniciranje z zaposlenimi 
•   Komuniciranje z zunanjo javno-

stjo 
•   Raziskave med zaposlenimi o 

usklajevanju dela in družine 
•   Brošure 
•   Izobraževanje vodij na področju 

usklajevanja dela in družine 
•   Ponovno vključevanje po daljši 

odsotnosti 
•   Psihološko svetovanje in pomoč 
•   Pomoč pri reševanju stanovanj-

skega problema

Sklep revizorskega sveta je bil, da 
8. 11. 2013 naši bolnišnici podeli 
osnovni certifikat Družini prijazno 
podjetje. Tako smo se pridružili več 
kot 150 slovenskim podjetjem, ki 
svoj uspeh povezujejo z zadovolj-

Letošnji prejemniki osnovnih certifikatov

stvom zaposlenih ter veliko pozor-
nost namenjajo usklajevanju po-
klicnega in družinskega življenja. 
Posameznik, ki ga na delovnem 
mestu ne bremenijo družinske skr-
bi in obveznosti, se zagotovo lažje 
in učinkoviteje posveča poklicnim 
izzivom.
Pridobljeni certifikat je naložba, ki 
prinaša pozitivne rezultate bolni-
šnici in njenim zaposlenim.
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Uspeh.pri.ponovnem.
ocenjevanju.otroškega.oddelka.
za.naziv.Dojenju.prijazna.
zdravstvena.ustanova

Katja Mulej Hren, dipl. m. s. Otroški oddelek  

Ker se zaposleni Otroškega 
oddelka zavedamo prednos-

ti materinega mleka za otroka in 
prednosti dojenja, smo leta 2009 
pristopili k projektu Dojenju pri-
jazna zdravstvena ustanova. Leta 
2011 smo imeli prvo ocenjevanje 
in ga uspešno zaključili s pozitivno 
oceno, v letu 2013 je komisija opra-
vila ponovno ceno. V nadaljevanju 
vam predstavljamo povzetek te oce-
ne.
Ocenjevalna komisija Nacionalne-
ga odbora UNICEF-a Slovenije za 
spodbujanje dojenja je 19. novem-
bra 2013 na Otroškem oddelku 
Splošne bolnišnice izvedla  ponovno 
oceno za podaljšanje naziva »Dojen-
ju prijazna zdravstvena ustanova«.

Ocenjevalno komisijo je sestavljajo pet članov:
•	 asist. dr. Borut Bratanič, dr. med., spec. pediatr.,
•	 doc. dr.  Silvestra Hoyer, univ. dipl. ped.,
•	 Marjetka Žafran Drole, dr. med., pediatr., IBCLC,
•	 Andreja Arnšek Domjan, dr. med., spec. pediatr., 

IBCLC,
•	 Polona Greif, Unicef Slovenija.

Komisija je opravila ocenjevanje na oddelku 19. 11. 
2013 od 8.30 do 12. ure.
Ocenjevanje je potekalo na štirih predpisanih področjih:
1) Ogled vseh prostorov ustanove.
2) Pregled strokovne literature, namenjene staršem 

pregledovanih otrok in drugih gradiv o dojenju 
ter izobraževanju staršev in osebja.

3) Vodeni pogovori (z vprašalniki ) z:
a. materami hospitaliziranih otrok, starimi do 

enega leta (prisotne in odpuščene po telefonu),
b. zdravstvenim in ostalim osebjem ustanove.

Podatki o ustanovi
V bolniških sobah je možno sobivanje mater z bolni-
mi otroci. V lanskem letu je bilo 98 % otrok (dojenč-
kov), ki so imeli hospitalizirane tudi starše.

Na oddelku je ločen in ustrezno opremljen prostor za 
dojenje ter izbrizgavanje mleka (soba za dojenje).

V ustanovi so staršem na voljo zdravstveno izobra-
ževalna gradiva o dojenju in izbrizgavanju mleka, te-
lefonske številke svetovalk za laktacijo in dojenje ter 
ostala strokovna literatura z omenjenega področja.

Statistični podatki o dojenju na Otroškem od-
delku Splošne bolnišnice Celje za 6 mesecev 
(maj–oktober) 2013:
Hospitalizirani dojenčki (do 12. meseca starosti):
dojeni ob sprejemu:
72; dojeni ob odpustu: 73 (indeks:101,3 %)
hranjeni s formulo ob sprejemu: 
84; formula ob odpustu: 73 (indeks: 86,9 %)

Triletni podatki lekarne kažejo na upadanje stroškov v zvezi z 
nabavo umetnega mleka, kjer je upoštevano tudi dietno mleko:
Leto:          Stroški nabave formule (v EUR):
13. 6. 2010–13. 6. 2011         6.277,93
13. 6. 2011–13. 6. 2012         5.355,23
13. 6. 2012–13. 6. 2013         5.316,72

Na oddelku redno poteka izobraževanje mater o do-
jenju kot individualna zdravstvena edukacija.
Za osebje (medicinske sestre) potekajo enkrat me-
sečno izpopolnjevanja o laktaciji in dojenju ob delu, 
za katere je pripravljen program za vse leto.

Poleg ogleda oddelka je komisija ocenjevala tudi ures-
ničevanje kriterijev dokumentov »Sedem korakov do 
uspešnega dojenja« in »Mednarodni kodeks o trženju 
nadomestkov materinega mleka«.
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Za pozitivno oceno je potrebno 80 % pravilnih odgo-
vorov vsakega koraka in skupna ocena vseh korakov 
vsaj 80 %.

Poročilo o izpolnjevanju posameznih korakov.

1. korak: Pravila o dojenju
 Glavna medicinska sestra oddelka pripravi 

napisana pravila dojenja, ki so javno razo-
bešena v zdravstveni ustanovi in jih pred-
stavi vsem zaposlenim zdravstvenim delav-
cem.

Pri prvem koraku smo dosegli 93,33-odstotno uspeš-
nost.

2. korak: Izobraževanje osebja za dojenje
 Vsi zdravstveni delavci morajo biti izobra-

ženi za izvajanje teh pravil.

Pri drugem koraku smo dosegli 94,47-odstotno us-
pešnost.

3. korak: Izobraževanje nosečnic in mater za 
dojenje

 Vse nosečnice in mlade matere je potrebno 
poučiti o prednostih in izvajanju dojenja.

Pri tretjem koraku smo dosegli 100-odstotno uspeš-
nost.

4. korak: Podpora dojenju
A. Matere
Materam je potrebno pomagati, da pravilno 

in vztrajno izključno dojijo v prvih še-
stih mesecih ter nato ob ustrezni dopol-
nilni prehrani še naprej.

Pri 4. A. koraku smo do-
segli 83-odstotno us-
pešnost.

4. korak: Podpora dojenju
B. Osebje
Materam je potrebno 

pomagati, da pravil-
no in vztrajno izkl-
jučno dojijo v prvih 
šestih mesecih ter 
nato ob ustrezni do-
polnilni prehrani še 
naprej.

Pri 4. B. koraku smo do-
segli 98,57-odstotno 
uspešnost.

5. korak: Spodbujanje izključnega in stalnega 
dojenja.

 V DPZU spodbujajo izključno dojenje do 6. me-
seca starosti, nato dojenje ob ustrezni dopol-
nilni prehrani do dveh let ali po želji še dalj.

 Pri petem koraku smo dosegli 80-odstotno us-
pešnost.

6. korak: Dojenju prijazno okolje.

 Pri šestem koraku smo dosegli 100-odstotno us-
pešnost.

7. korak: Sodelovanje z drugimi.

 Pri sedmem koraku smo dosegli 83,33-odstotno 
uspešnost.

Skupni odstotek izpolnjevanja zahtev obeh doku-
mentov »Sedem korakov do uspešnega dojenja« in 
»Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov mate-
rinega mleka« je 91,6 %.

Na podlagi omenjenih posameznih ocen in 
skupne ocene je ocenjevalna komisija Otroške-
mu oddelku Splošne bolnišnice Celje podaljšala 
trajanje naziva 

»Dojenju prijazna zdravstvena ustanova«
do ponovnega reocenjevanja.

Da je bil Otroški oddelek uspešen pri ponovni oceni,  
je rezultat dela in izobraževanja zdravstvenega oseb-
ja oddelka. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri ponov-
nem ocenjevanju, hvala pa tudi Cvetki Skale, dipl. m. 
s., za spodbudo in koristne nasvete.
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Sredi decembra je Splošna bolnišnica Celje podpi-
sala Deklaracijo trajnostnega razvoja Savinjske 

regije, s čimer je sprejela odločitev, odgovornost in 
moralno etično zavezo, da bo družbeno odgovorno 
skrbela za splošno blaginjo v regiji. Deklaracijo, ki jo 
je pripravila Razvojna agencija Savinjske regije, je v 
preteklih dveh letih že podpisalo 90 nosilcev družbe-
nega razvoja, med njimi tudi župani in županja vseh 
občin savinjske regije. Z letošnjim podpisom pa se 
jim je pridružilo še 10 uspešnih poslovnih sistemov, 
in sicer AV studio d.o.o., Dinocolor d.o.o., Eutrip d.o.o., 
Gorenje d.d., Plastika Skaza d.o.o., RC Planiranje d.o.o. 
Celje, RCE – razvojni center energija d.o.o., Splošna bol-
nišnica Celje, Swatycomet d.o.o. in Unior d.d.
Podpisniki so se s podpisom deklaracije obvezali, da 
bodo uspešnost regije udejanjali z integracijo gospo-
darskih, družbenih in okoljevarstvenih ciljev. Pri tem 
bodo vključevali človeške vire s področij vladnih, ne-
vladnih in gospodarskih akterjev. Razvojna agencija 
Savinjske regije je v deklaracijo zapisala: »Razvoj re-
gije bomo gradili na etičnih načelih in regijo uvelja-
vljali kot družbeni ekosistem. V svojem delovnem in 
bivalnem okolju bomo podpisniki deklaracije skrbeli 
za pozitivne družbene spremembe in za ozaveščanje 
soljudi.«    

Podpis.Deklaracije.trajnostnega.
razvoja.Savinjske.regije

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. Služba za odnose z javnostmi
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Prav poseben je bil 15. novem-
ber na Oddelku za bolezni led-

vic in dializo. 
Že od jutra se je čutilo v zraku, da 
se dogaja nekaj velikega. In res se 
je. Praznovali smo 30-letnico na-
šega bolnika. »Pa kaj?«, boste rekli, 
»koliko tridesetletnikov je v bolni-
šnici!« Seveda so! 
Toda naš Anton Štante je prazno-
val trideset let zdravljenja s hemo-
dializo. Naš Anton pravim zato, 
ker naši bolniki prihajajo k nam 
trikrat na teden in ostanejo z nami 
od štiri do pet ur. Skupaj preživi-
mo več časa, kot ga preživijo s svo-
jimi sorodniki in prijatelji. Skozi 
leta se spletajo posebne vezi. In če 
je bolnik tak, kot je naš Anton, je 
po toliko letih res naš.
Z zdravljenjem je pričel star 35 let.  
Takrat sta bila otroka stara šest in 
deset let. Dializa je postala del nji-
hove družine. Kot pove sam, je bilo 
takrat kar hudo na dializi. Aparati 

Trideset.let.življenja.
s.hemodializo

Irena Jesih, SMS                                            Oddelek za bolezni ledvic in dializo

so bili bolj »hudobni«, z današnji-
mi se sploh ne morejo primerjati. 
So mu pa omogočili, da je še pet-
najst let hodil v službo v Banko 
Celje. Kako? Ponoči na dializi, do-
poldan v službi, popoldan pa ga je 
čakalo še delo na kmetiji. Ampak 
človek, ki ima železno voljo, to 
zmore. Zato je naš junak! Od vsega 
začetka je bil tudi član Društva di-
aliznih in ledvičnih bolnikov Celje, 
kjer aktivno, kot član nadzornega 
sveta, sodeluje še danes. Pa da ne 
pozabim, da je poleg vsega našte-
tega našel čas za vaje pri pevskem 
zboru, kjer prepeva. 
Glavna medicinska sestra Nataša 
Leskovšek mu je podarila čudovit 
šopek, kateremu je dodala pohvalo 
zdravstveni negi na našem oddel-
ku. Kot je povedala, je ponosna, da 
se zdravi v naši bolnišnici, in da je 
njegovo dobro počutje kazalec ka-
kovostnega dela vseh zaposlenih 
na oddelku.

Seveda mora biti ob taki priložno-
sti tudi torta, ki jo je podarilo DLB 
Celje. In predsednik društva, go-
spod Jože Ocvirk, tudi sam dializni 
bolnik, se mu je ob čestitki zahvalil 
za sodelovanje v društvu.
Povabili smo seveda tudi novinarje 
lokalnega časopisa in televizijo, da 
so tako, kot se spodobi za tak ju-
bilej, vse zabeležili na filmski trak 
in za časopis Novi tednik, ki ga 
Anton prebira med urami svojega 
zdravljenja v bolnišnici.
In na koncu še nekaj statistike, da 
se malo zamislimo ...
Pet ur, trikrat na teden ... V enem 
letu približno 153 dializ … V tri-
desetih letih približno 4590 dializ 
… V tridesetih letih najmanj 9180 
vbodov z iglo … Že zaradi teh šte-
vilk je naš Anton olimpijski zma-
govalec!
In ko je bilo njegove petkove diali-
ze konec, je ponovno dokazal, kako 
ceni naše delo. Ob odhodu domov 
je šopek prinesel za nadzorni pult 
in rekel: »Naj bo tukaj, za vse vas, 
ki ste si ga skozi vsa leta mojega 
zdravljenja zaslužili! Če ne bi bilo 
vas, tudi mene ne bi bilo.«
Hvala, Anton !
Hvala pa tudi predstojniku, glavni 
medicinski sestri in vodstvu bol-
nišnice, da smo skupaj naredili en 
dan na dializi malo drugačen. Malo 
lepši, malo bolj prijazen.

Antonu pa še naprej veliko trdne 
volje, pa obljuba, da bom za 40-le-
tnico pripeljala novinarje z nacio-
nalne televizije !

Anton Štante ob 30-letnici hemodialize

Ob tej priložnosti mu je predstojnik oddelka Andrej Drozg podaril knjigo o 
zgodovini celjske bolnišnice. Kot mu je v nagovoru dejal, je velik del te zgo-
dovine tudi on. S svojo voljo do življenja, s sodelovanjem pri zdravljenju z 
zdravniki in medicinskimi sestrami je vzor vsem dializnim bolnikom.  
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Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon. Sektor za ekonomiko

Poslovanje.SB.Celje.v.obdobju.
1–10.2013

Poslovanje v letu 2013 poteka v 
razmerah nujnega zniževanja 

oz. prilagajanja stroškov manjšim 
finančnim prilivom s strani ZZZS. 
V obdobju 1–10 2013 je SB Celje 
realizirala za 71.247.820 eur sku-
pnih prihodkov, kar je za 4,28 % 
oz. za  3.188.475 eur manj kakor 
v primerjalnem obdobju leta 2012. 
Skupna višina stroškov v obdobju 
1–10 2013 je bila 71.599.124 eur, 
kar je za 5,03 % oz za 3.793.668 
mio  manj  kakor v enakem obdo-
bju leta 2012. Kljub navedenemu 
znižanju stroškov pa to ni zadošča-
lo, da bi realizirani prihodki v celo-
ti pokrili tudi stroške, zato SB Celje 
izkazuje v obdobju 1–10 2013 iz-
gubo v višini 351.304 eur. SB Celje 
je v letu 2013 sicer  dosegla nižje 
ravni stroškov v primerjavi z letom 
2012 na vseh glavnih segmentih 
(delo, material, storitve). Ob tem 
je treba poudariti, da praktično re-
alizirani program dela v letu 2013 
ostaja na ravni iz leta 2012. Zniže-
vanje prihodkov s strani ZZZS po-

teka iz naslova nižanja cen stori-
tev, ne pa iz naslova zmanjševanja 
obsegov programov. 

SB Celje je v Finančnem načrtu 
2013 predvidela ukrepe, s katerimi 
bi dosegli uravnoteženo poslova-
nje ob koncu leta 2013. Ukrepi so 
zastavljeni tako na strani prihod-
kov kakor tudi odhodkov. SB Celje 
tekoče spremlja njihovo izvajanje 
in ugotavlja odmike od zastavlje-
nih ukrepov. Največje odstopanje 
se pojavlja na segmentu zdravstve-
nega materiala, kjer je bilo predvi-
deno znižanje cen na osnovi javnih 
razpisov. Ker je prišlo do zamikov 
pri zaključku javnih razpisov, se 
njihovi učinki v letu 2013 ne iz-
kazujejo v celoti, temveč le delno. 
Kljub temu pa je bil na segmentu 
zdravstvenega materiala v letu 
2013 v primerjavi z letom 2012  
v obdobju 1–10 realiziran skupni 
strošek manjši. Pri tem je treba 
upoštevati, da dodatno k poveča-
nim stroškom v letu 2013 prispeva 
povečana stopnja davka na doda-

no vrednost. Za povečano stopnjo 
davka na dodatno vrednost bol-
nišnice nismo pridobili dodatnih 
sredstev iz tega naslova.   

Na segmentu največjega stroška, 
tj.stroška dela, je načrtovano šte-
vilo izplačanih delovnih ur v okvi-
ru planiranih; celoten strošek dela 
je v okviru planiranega, k čemur je 
prispevalo tudi znižanje plač s 1. 6. 
2013. Tudi na področju skupnega  
stroška storitev (storitve pogodbe-
nih sodelavcev, laboratorijske sto-
ritve zunanjih izvajalcev, storitve 
vzdrževanja ...) je SB Celje v obdo-
bju 1–10 2013 v  okviru načrtova-
nih  stroškov.    

Na področju ukrepov za zagota-
vljanje uravnoteženega poslovanja 
iz naslova prihodkov je bilo v letu 
2013 doseženo pokritje stroškov 
za program robotske kirurgije s 
strani ZZZS. Za leto 2013 je ZZZS 
odobril SB Celje pokritje stroškov 
robotske kirurgije za 100 posegov 
v skupni vrednosti 238.200 eur, za 
leto 2014 pa je odobreno pokritje 
za 200 posegov v skupni vrednosti 
476.400 eur.  

Poleg znižanja prihodkov je bil do-
daten ukrep na strani ZZZS tudi 
zamik plačila drugega in tretjega 
dela mesečnega avansa. Vsak me-
sec se je izplačilo avansa zamaknilo 
za približno tri dni, kar bo ob kon-
cu leta pomenilo, da bo bolnišnica 
plačilo avansa  prejela namesto 20. 
in 30. decembra 2013 šele 20. in 
30. januarja 2014. Ta zamik  izpla-
čila avansov pomeni  v letu 2013 
za SB Celje  poleg zgoraj opisane-
ga znižanja prihodkov še dodaten 
izpad likvidnih sredstev za cca 
2.600.000 eur. 
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Organiziranje dela v operacij-
skih dvoranah predstavlja v 

vsaki bolnišnici enega večjih orga-
nizacijskih izzivov zaradi prepleta-
nja številnih dejavnikov.

Dosedanji načini zbiranja podat-
kov, analiziranje in kot posledica 
ukrepanje, so se pokazali za prema-
lo učinkovite in neustrezne pri so-
dobnem načrtovanju dela. 

Zaradi tega je bil v letošnjem letu 
izdelan dokument, ki vključuje 
osnovne cilje, opredeljuje zmoglji-
vosti operacijske dejavnosti, potek 
organizacije, pristojnosti in naloge 
koordinatorja operativnega me-
dicinskega področja, opredeljuje 
obratovalne čase, natančno opiše 
postopke načrtovanja operacijske-
ga programa in opredeli celotno 
evidentiranje operacij. Dokument 
je bil sprejet na Poslovodnem kole-

SB Celje je v letu 2013 svoje ob-
veznosti  do delavcev poravnavala 
tekoče, prav tako tudi plačila dav-
kov in prispevkov iz tega naslova. 
Nekaj težav smo imeli s poravna-
vanjem obveznosti do dobavite-
ljev v začetku leta 2013, saj jim 
obveznosti nismo poravnavali v 
valutnem roku, zaradi česar so ne-

kateri od nas pričakovali plačilo 
zamudnih obresti.  V tem  trenut-
ku pa obveznosti do dobaviteljev 
poravnavamo tekoče, saj smo za-
radi zgoraj opisanih vplivov  likvi-
dnostno situacijo uravnavali tudi 
z zamikanjem izvajanja investicij-
skega načrta in s tem investicijskih 
izdatkov.    

PRIHODKI
Realizacija Plan Realizacija Razlika:

 Razlika 
2013–2012

Indeks 
R13/P13

Indeks r13/r12 

1–10 2012 1–10 2013 1–10 2013 R–P 2013  

PRIHODKI 74.436.277 70.763.169 71.247.820 484.651 -3.188.457 100,68 95,72 -4,28

STROŠKI 75.392.792 70.763.169 71.599.124 835.955 -3.793.668 101,18 94,97 -5,03

REZULTAT -956,515 0 -351,304 -351,304 605   36,727  

Ob koncu naj povzamem, da je 
trend poslovanja SB Celje v de-
setih mesecih leta 2013 v smeri, 
začrtani s Finančnim načrtom 
2013, vendar pa ni bilo doseže-
no celotno načrtovano znižanje 
stroškov, kar je vplivalo na izka-
zan negativni rezultat v omenje-
nem obdobju. 

Asist. Franc Vindišar, dr. med. Strokovni direktor

Navodila.za.operacijsko.
dejavnost.v.
Splošni.bolnišnici.Celje

giju SBC in potrjen na Strokovnem 
svetu SBC. 

Vanj smo vključili parametre, ki so 
sestavni del kazalnika kakovosti 
K23– učinkovitost dela v operacij-
skem bloku, o katerem smo dolžni 
vsake tri mesece poročati Ministr-
stvu za zdravje in tudi zahteve, ki 
so opredeljene v mednarodnem 
standardu DIAS.

Med glavnimi cilji je poudarek na 
optimalnem načrtovanju opera-
cijskega programa, s težnjo, da je 
planirani program izveden v celoti 
in s tem število odpadlih planiranih 
operacij čim nižje. 

Sama koordinacija zagotavlja cen-
tralno vodenje operacijske dejav-
nosti in povezovanje posameznih 
poklicnih skupin (kirurgov, aneste-
ziologov, operacijskih medicinskih 

sester, medicinskih sester pri ane-
steziji in bolničarjev).

Za spremljanje učinkovitosti smo 
navedli količinske (število operacij, 
vsoto časov trajanja operacij, zače-
tek prve operacije) in kakovostne 
(izkoriščenost operacijske dvorane, 
vzroki in delež odpadlih operacij) 
kazalnike učinkovitosti. 

V SBC trenutno razpolagamo z 11 
operacijskimi dvoranami, kjer po-
tekajo operacije ob sodelovanju 
anesteziologov in je predvideno 
evidentiranje, ki je opisano v nada-
ljevanju, ter 5 operacijskimi dvora-
nami, kjer potekajo operacije v lo-
kalni anesteziji in jih beležimo kot 
male posege. Slednje pomeni, da 
je  obseg potrebnega evidentiranja 
manjši.

Pri planiranju operativnih pro-
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zaporedna 
številka opredeljeni čas opredelitev odgovorna 

oseba
1 klic bolnika čas klicanja bolnika na oddelek AN MS
2 prostor zaseden od čas vstopa bolnika v operacijsko dvorano (tudi pred pripravo) AN MS
3 začetek anestezije čas začetka izvajanja anestezijskih aktivnosti AN MS

4 kirurška priprava čas začetka nameščanja bolnika, priprava op. polja  OP MS

5 začetek op. - rez čas kirurškega reza  OP MS
6 konec op. - šiv čas zadnjega kirurškega šiva  OP MS
7 kirurški zaključek čas zaključka kirurških postopkov, nameščene obveze  OP MS
8 konec anestezije čas zaključenih anestezijskih aktivnosti AN MS
9 prostor zaseden do čas izstopa bolnika iz operacijske dvorane AN MS
10 prihod v prebujevalnico čas prihoda bolnika v prebujevalnico AN MS
11 odhod na oddelek čas odhoda iz prebujevalnice AN MS

gramov posameznih oddelkov so 
natančno določene naloge razpiso-
valcev programov, ki zajemajo: pra-
vočasnost priprave razpisa (vnos v 
hišni informacijski sistem do 12.30 
ure za naslednji delovni dan), na-
vedbe potrebe po posebnih materi-
alih oz. aparaturah (RTG monitorji, 
endoskopski stolpi, implantati, ...), 
navedbo o kolonizaciji bolnikov z 
večkrat odpornimi mikroorganiz-
mi (MRSA, ESBL, ...), preverjanje 
stanja v enotah intenzivne terapije 
v primerih planirane pooperacijske 
namestitve v njih. Na prvem mestu 
je predvidoma razpisana operacija, 
ki zahteva enostavno anesteziolo-
ško pripravo, sledijo interdiscipli-
narne oz. bolj nepredvidljive ope-
racije, na koncu pa so predvidene 
krajše operacije, kar omogoča pre-
meščanje v druge operacijske dvo-
rane.

Med pristojnostmi koordinatorja 
operativnega medicinskega podro-
čja je treba omeniti, da odloča o 
vseh organizacijskih vprašanjih pri 
vseh poklicnih skupinah, in da je 
spreminjanje programa, ki je uskla-
jen na jutranji koordinaciji, možno 
le ob njegovi odobritvi. Koordina-
tor uskladi dnevne programe po-
sameznih oddelkov, potrdi razpis 
operacij (oznaka »avtoriziran« na 
razpisu operacij), dnevno spremlja 
realizacijo programov za prete-
kli delovni dan, opredeli vzrok za 
vsako posamezno odpadlo opera-
cijo, rešuje organizacijske zaplete, 
koordinira  aktivnosti med posa-
meznimi poklicnimi skupinami, 

nadzoruje vodenje dogovorjenega 
načina evidentiranja operacij, ana-
lizira in odpravlja odklone ter zago-
tavlja stalno dosegljivost na klicni 
napravi 8854.

Določen je čas delovanja operacij-
skih dvoran, ki je v dopoldanskem 
času med 7.30 in 14.30, v popol-
danskem pa med 14.45 in 18.45. 
Ob upoštevanju dopoldanskega od-
mora za malico to predstavlja 390 
minut obratovalnega časa dnevno 
na operacijsko dvorano, v popol-
danskem času pa 240 minut, saj je 
odmor za malico predviden pred 
začetkom programa. 

Začetek kirurškega dela (namešča-
nje bolnika, priprava operacijskega 
polja) pri prvem posegu je predvi-
den ob 8.00 uri, konec anestezije 
zadnjega posega pa ob 14.15.
Definicije kazalnikov kakovosti so:
1. perioperativni čas – čas, ki je na 

voljo za izvajanje operacij – obra-
tovalni čas

2. skupna operativna kapaciteta 
– število dni v poročevalskem 
obdobju pomnoženo z periopera-
tivnim časom

3. skupni operativni čas – seštevek 
časa trajanja vseh operacij v po-
ročevalskem obdobju, merjeno 
od kirurškega reza do šiva

4. izkoriščenost operacijske dvora-
ne – skupni operativni čas / sku-
pna operativna kapaciteta

Ciljna vrednost izkoriščenosti ope-
racijske dvorane je več kot 65 % 
obratovalnega časa, kar znaša več 
kot 250 minut neposrednega operi-

ranja dnevno.

Na osnovi dogovorjenega letnega 
programa in kazalnikov učinko-
vitosti izrabe operacijskih dvoran 
bosta koordinator operativnega 
medicinskega področja in strokovni 
direktor določila letno zmogljivost 
za operacijske potrebe posameznih 
oddelkov. Na osnovi te bo do 20. v 
mesecu pripravljen mesečni razpo-
red razdelitve operacijskih dvoran 
po posameznih oddelkih za nasle-
dnji mesec.

V navodilih je natančno opredelje-
na vsebina evidentiranja operacij 
(zapisi na temperaturno listo, v 
protokol oddelka, narekovanje po-
teka operacije in vnos v hišni infor-
macijski sistem BIRPIS 21), ki je na 
vseh ravneh usklajena z zahtevami 
mednarodne akreditacije DIAS. 

Glede na preteklost je predvide-
na sprememba v naboru beleženja 
časov za posamezno operacijo. Ti 
so poenoteni na ravni države in 
predstavljajo osnovo pri poročanju 
o učinkovitosti izrabe operacijskih 
dvoran. Dosedanji način, kjer so vse 
čase vnašale anestezijske medicin-
ske sestre (AN MS), smo nadgradili 
z vnosom časov, ki opredeljujejo ki-
rurško delo in jih vnašajo operacij-
ske medicinske sestre (OP MS). Žal 
naš skrbnik informacijskega siste-
ma še ni uspel zagotoviti nadgra-
dnje programa, zato predvidevamo, 
da bomo z novim načinom vnosov 
pričeli v začetku 2014. V spodnji ta-
beli so prikazani časi, njihova opre-
delitev in odgovorna oseba za vnos:
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zasedenost_op 16.12.2013

Enota izvajanja Enota naročanja Števec 
operacij

Trajanje 
operacije 
(ure)

Trajanje 
anestezije 
(ure)

Zasedenost 
dvorane 
(ure)

realizacija razlog

ANGOP ODSEK ZA ŽILNO DIAGN.-OP 5,00 4,67 0,00 0,00    
COB1 COB1 K444 TRAVMATOLOŠKI 

ODDELEK
3,00 2,59 3,58 7,25

1 odpadla podaljšanje
Skupaj 3,00 2,59 3,58 7,25    

COB2 COB2 K444 TRAVMATOLOŠKI 
ODDELEK

2,00 4,75 5,66 7,33
ok  

Skupaj 2,00 4,75 5,66 7,33    
COB3 COB3 K141 ODD. ZA SPLOŠ.IN 

ABD. KRG
3,00 1,51 2,75 4,34 3 dodane, 

STOB 6
 otr app, 
amput

Skupaj 3,00 1,51 2,75 4,34    
COB4 COB4 K646 ODD. ZA KRG 

ROKE,PLAST.IN
4,00 4,16 5,75 7,09

ok  
Skupaj 4,00 4,16 5,75 7,09    

COB5 COB5 K747ORT OTROŠKI 
KRG. - ORTOPED

1,00 0,42 0,92 1,67
1 dodan  

OR14 ODD. ZA 
ORTOPEDIJO

3,00 3,75 5,75 7,59
1 odpadla

dodan otr 
krg

Skupaj 4,00 4,17 6,67 9,26    
OP001 OČESNA 
OPERACIJSKA

O3 KONZILIAR. 
OKULISTIČNA AMB.

4,00 1,51 0,00 0,00
   

Skupaj 4,00 1,51 0,00 0,00    
OP003 ORL 
OPERACIJSKA 1

OT13 OTORINOLARIN-
GOLOGIJA

3,00 2,75 3,74 4,59

ok  
Skupaj 3,00 2,75 3,74 4,59    

OP005 GINEK 
OPERACIJSKA 1

71_2 GIN - ODSEK ZA 
KONZER. ZD

5,00 3,67 5,00 6,76
ok  

Skupaj 5,00 3,67 5,00 6,76    
OP007 
UROLOŠKA 
OPERACIJSKA 1

UR11 UROLOŠKI 
ODDELEK

2,00 4,41 5,67 7,08

ok  
Skupaj 2,00 4,41 5,67 7,08    

OP008 
UROLOŠKA 
OPERACIJSKA 2

UR11 UROLOŠKI 
ODDELEK

6,00 2,67 3,99 6,26

1 zamenjan  
Skupaj 6,00 2,67 3,99 6,26    

OP009 
GINEK MALA  
OP.DVORANA

71_2 GIN - ODSEK ZA 
KONZER. ZD

6,00 0,00 0,00 0,00
   

Skupaj 6,00 0,00 0,00 0,00    
STOB6 STOB6 K747VIS OTROŠKI KRG. 

- VISCELA
2,00 1,33 2,00 3,00

  ekipa COB 3
KZ42 ODD. ZA ŽILNO 
KRG.

1,00 0,33 0,50 1,00
  ekipa COB 3

Skupaj 3,00 1,66 2,50 4,00    
STOB7 STOB7 13,00 3,25 0,00 0,00    
Skupaj 63,00 41,77 45,31 63,96    

 
Legenda:  
  – čas med kirurškim rezom in zadnjim šivom kože 
  
  – čas med začetkom in koncem anestezije 
 
  – čas zasedenosti operacijske dvorane 
 
  – prekrivanje vnesenih časov 
  
Od leve proti desni si sledijo COB1, COB2, COB3, COB4, COB5, STOB6 

Za kontrolo evidentiranja posame-
znih delov dokumentacije so od-
govorni neposredno nadrejeni po 
posameznih poklicnih skupinah.

Vsi predstojniki operativnih oddel-
kov in anesteziološkega so potrdili 
prejem navodil in odgovornost za 
seznanitev vseh zaposlenih.

Spremljanje izvajanja operativnih 
programov v skladu s temi navo-
dili je že sestavni del poročanja na 
jutranji kirurški koordinaciji. Na 
poseben obrazec so beleženi tudi 

podatki o odpadlih operacijah in 
vzrokih za to. Ugotavljamo pred-
vsem zamike pri začetkih prvih 
operacij (trenutno se še vedno evi-
dentira  čas kirurškega reza), obča-
sno predolge čase med posamezni-
mi operacijami, predvsem v času 
malic in selitve v druge operacijske 
dvorane, občasno krajše skupne 
čase kirurškega dela, prehitro za-
ključevanje zadnjih operacij, še ve-
dno prevelik delež odpadlih opera-
cij in predvsem nedoslednosti pri 
označevanju bolnikov, pri katerih 
imamo potrjeno prisotnost več-

kratno odpornih bakterij. Obsta-
jajo tudi razlike med posameznimi 
oddelki in posameznimi operacij-
skimi dvoranami. V razgovorih s 
predstojniki posameznih oddel-
kov, kjer ugotavljamo odstopanja, 
skušamo izboljšati spremljane ka-
zalnike. 

V spodnji tabeli prikazujemo pri-
mer dnevne analize po posame-
znih operacijskih dvoranah s po-
močjo K22, kjer so uporabljeni še 
trenutno vnešeni časi in grafični 
prikaz dnevnega dela v COB.

Tabela: prikaz zasedenosti operacijskih dvoran COB 16. 12. 2013Grafični prikaz dela v operacijskih 
dvoranah COB za 16. 12. 2013 

Po opravljeni nadgradnji informa-
cijskega sistema sta predvidena 
dnevno objavljanje realizacije na 
posameznih oddelkih in mesečni 

prikaz analize izkoriščenosti. 

Prepričan sem, da s takšnim pri-
stopom lahko še izboljšamo učin-

kovitost vodenja v vseh opera-
cijskih dvoranah in s takšnimi 
podatki zastopamo svoje interese 
tudi izven SBC (MZ, ZZZS).
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Pet.minut.za.kakovost

Drugačen.pogled.na.kakovost

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

V zaostrenih gospodarskih in 
finančnih razmerah se v novi 

luči kažejo tudi pogledi na kako-
vost storitev  javnega sektorja. 

Za uporabo sistemov vodenja ka-
kovosti  in s tem certificiranja se 
odločajo predvsem organizacije in 
podjetja, ki kljub gospodarski krizi 
solidno poslujejo in imajo trdne te-
melje. Pri tem je pomembno, da to 
niso več – kot je bilo pogosto v pre-
teklosti – modne muhe (»certifikat 
za na direktorjevo steno«), temveč 
premišljena odločitev vodstva ozi-
roma/ali lastnikov, ki želijo podje-
tje dodatno utrditi, jasno definira-
ti in povezati procese, strukturo, 
optimizirati, prepoznati in obvla-
dovati tveganja, še bolj razumeti 
pričakovanja odjemalcev …

Še nikoli ni bila kakovost tako po-
membna, kot prav danes, ko bolj 
ali manj uspešno iščemo odgovore 
na vprašanja, ki nam jih zastavlja 
kriza. Kako zmagujejo tisti, ki so 
sposobni sodelovati, deliti znanje, 
sprejemati različnost in upošteva-
ti različne izkušnje na poti do po-
slovne odličnosti? 

Razlogov je precej. Prvi se vseka-
kor navezuje na trenutno gospo-
darsko krizo  in na »zategovanje 
pasu«.

Če za vzor vzamemo uspešno go-
spodarsko podjetje, mu je dejansko 
pomembno, ali so njegove stranke 
zadovoljne z njegovim izdelkom ali 
ne!

Če je bil včasih izraz “kakovost” 
zgolj malce bolj za lase privlečen 
marketinški izrek, da si lažje pro-
dal, … je sedaj kakovost postala 
glavni in ključen dejavnik, če bo 
podjetje preživelo ali ne.

Iz osebnih izkušenj vemo, da se 
odločimo za nakup izdelka/stori-
tve predvsem zaradi dobrih oseb-
nih izkušenj z določeno znamko 
izdelka/storitve, zaradi  reference 
prijateljev, marketinga,  ki izdelek 
ali storitev predstavlja.

Kaj pa zdravstvo?
Delo zdravstvenih delavcev je po-
vezano s stalnim odločanjem in se 
odvija v posebnih okoliščinah, kot 
so pomanjkanje časa, nezadostne 
informacije o zdravstvenem sta-
nju, tudi etični pritisk.

Uporabniki zdravstvenih storitev 
pa ne glede na kritičnost časa in 
omejene vire pričakujejo kakovo-
stno zdravstveno obravnavo.

V zdravstvu se tega zavedamo, 
zato tudi vlagamo vedno več časa 
in denarja v načrtno povečevanje 
kakovosti in varnosti, kar skušamo 
doseči s sistematičnim uvajanjem 
standardov.

V Sloveniji večina zdravstvenih 
organizacij že vzpostavlja sistem 
kakovosti in varnosti in osvaja fi-
lozofijo procesnega pristopa, ki v 
središče dogajanja postavlja odje-
malca (potrebe pacienta), sebe kot 
izvajalca pa predstavlja iz zornega 
kota ponudnikov zdravstvenih, 
laboratorijskih, svetovalnih in izo-
braževalnih storitev.

Skratka, pred izvajalci zdravstve-
nih storitev je  izziv, da zdravstve-
no obravnavo »pogledajo« še s 
procesnega vidika in na ta način 
povečajo zadovoljstvo uporabni-
kov in zaposlenih.

���e�i �b�tajaj��
Le verjeti je treba vanje.

�aj b� n�v� �et� ���n� ���e�ev �a v�e.
Va� �e�i ���e�tiv ����

���e�i �b�tajaj��
Le verjeti je treba vanje.

�aj b� n�v� �et� ���n� ���e�ev �a v�e.
Va� �e�i ���e�tiv ����
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Ukrepanje.
zaposlenih.v.primeru.
požara.v.Splošni.
bolnišnici.Celje

Ljubomir Milenkovič, VUŠ 
Splošno kadrovsko pravni sektor Zagotavljanje ustrezne požarne 

varnosti v objektih SB Celje je 
izrednega pomena, saj lahko po-
sledice požara občuti veliko število 
oseb. V bolnišnici izvajamo teore-
tično in praktično usposabljanje 
s področja požarne varnosti ter 
usposabljanja evakuacije iz objek-
tov po posameznih oddelkih. Ana-
lize dogodkov ob zadnjem požaru 
so pokazale potrebo, da izdelamo 
kratka navodila za zaposlene v pri-
meru požara. Radi bi, da bi prav 
vsak zaposleni v vsakem trenutku 
ob požaru pravilno ukrepal. Želi-
mo, da ta navodila vsak zaposle-
ni prebere in jih upošteva. ČAS V 
PRIMERU POŽARA NI NAŠ ZA-
VEZNIK!

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 
 

NAVODILA ZAPOSLENIM ZA UKREPANJE V PRIMERU POŽARA  
 
1. NAJPREJ POSKUŠAJTE POGASITI POŽAR Z GASILNIKI, ČE TO LAHKO STORITE BREZ 

NEVARNOSTI ZASE IN ZA DRUGE. 
 
2. ČE POŽARA NE MORETE POGASITI: 
 OBVESTITE O POŽARU VODILNO ODGOVORNO OSEBO ZA ZAČETNO GAŠENJE IN IZVAJANJE 

EVAKUACIJE (glavna sestra oddelka oz. namestnica); 
 PRITISNITE ROČNI JAVLJALNIK POŽARA (če je), OBVESTITE O POŽARU VSE NA ODDELKU Z 

VZKLIKOM: »POŽAR, ZAPUSTITE OBJEKT!«; 
 OBVESTITE O POŽARU CENTER ZA OBVEŠČANJE – GASILSKO ENOTO (klic na številko 112; kličete 

lahko z vseh telefonov v bolnišnici);  
 
KO KLIČETE NA ŠTEVILKO 112, POVEJTE: 
 KDO kliče, 
 KAJ se je zgodilo, 
 KJE se je zgodilo, 
 KDAJ se je zgodilo, 
 KOLIKO je ponesrečencev, 
 kakšne so POŠKODBE, 
 kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, ... ), 
 kakšno POMOČ potrebujete; 

 
 OBVESTITE O POŽARU TELEFONSKO CENTRALO  

NA ŠTEVILKO 9; 
 ZAČNITE IZVAJATI EVAKUACIJO NA ZBIRNO MESTO ZA VAŠ ODDELEK; 
 UPOŠTEVAJTE NAVODILA VODILNE ODGOVORNE OSEBE ZA ZAČETNO GAŠENJE IN 

IZVAJANJE EVAKUACIJE; 
 SPOROČITE VODILNI ODGOVORNI OSEBI ZA ZAČETNO GAŠENJE IN IZVAJANJE EVAKUACIJE 

O MOREBITNIH POGREŠANIH OSEBAH; 
 UPOŠTEVAJTE NAVODILA VODILNE ODGOVORNE OSEBE ZA ZAČETNO GAŠENJE IN 

IZVAJANJE EVAKUACIJE TER VODJE INTERVENCIJE, NA NJUNO ZAHTEVO POSREDUJTE 
INFORMACIJE.  

 
3. V PRIMERU POŽARNEGA ALARMA NAREDITE NASLEDNJE: 

 PREVERITE STANJE NA ODDELKU, 
 PREVERITE, KAJ SE DOGAJA NA SOSEDNJIH ODDELKIH, 
 ČE GRE ZA LAŽNI ALARM, NADALJUJTE DELO IN SPOROČITE V TELEFONSKO 

CENTRALO, DA NA ODDELKU NI POŽARA. 
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Spoštovana Marjana! Ljudje smo 
prevečkrat brezbrižni; hodimo 
drug mimo drugega, ne da bi se 
ustavili, iskreno pozdravili in se 
hvaležno zazrli v oči. Draga Mar-
jana, iskrena Hvala za vse nasvete, 
vsako toplo besedo in za vsak tre-
nutek, ko vam ni bilo težko postati 
in prisluhniti stiskam kateregakoli 
izmed nas. Ravno po tem pa vas 
bodo ohranili v srcu tudi mnogi 
bolniki.

Sedaj se odpravljate na novo pot. 
Srce vas vleče na pot, na katero 
ste se podali že pred mnogimi leti; 
pot medicinske sestre ali prepro-
sto človeka, ki služi najbolj po-
trebnim pomoči – težko bolnim, 
umirajočim in njihovim svojcem. 
Močno verjamemo, da boste na tej 
poti znali pokazati luč najbolj po-
trebnim, da boste mnogim olajšali 
trpljenje, pa čeprav le s toplim po-
gledom ali nežnim dotikom. Seve-
da pa verjamemo, da bo vaše delo 
bogatilo in radostilo tudi vaše ple-
menito srce. 

Na vaši poti vam želimo, da vam 
zdravje dolgo in dobro služi, da 
vam nikoli ne zmanjka energije, 
optimizma, ljubezni in vere v ži-
vljenje. Če pa boste kadarkoli po-
trebovali pomoč pri svojem delu, 
na katerega se vestno pripravljate, 
vedite, da smo vam vedno na voljo. 

Pa ne pozabite na nas; mi na vas ne 
bomo! 

Vse dobro, spoštovana Marjana!

Kolegice kolegija kirurških glavnih 
medicinskih sester

V začetku novembra smo sedli 
skupaj z dolgoletno kolegi-

co Marjano Oman na naš zadnji 
skupni sestanek. No, ni bil ravno 
sestanek, bilo je prijetno druženje 
s priokusom veselja in tudi malo 
žalosti. Marjana je bila vrsto let 
vodja oz. koordinatorka kolegija 
glavnih medicinskih sester kirur-
ških oddelkov in mnogo let glavna 
medicinska sestra Urološkega od-
delka. 

Upokojila.se.je.naša.draga.
Marjana.Oman

Darja Plank, prof. zdr. vzg. Področje zdravstvene nege
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je bila vedno v odličnih odnosih. 
Čeprav je opravljala psihično zelo 
naporno delo, je to ni nikoli tako 
utrudilo, da se ne bi z vso vnemo 
posvečala svojemu timu, po konča-
ni službi pa se s vsem srcem preda-
jala svoji družini.

Naša Marjana je bila zelo uspešna 
pri delu; uspešno je reševala raz-
lične življenjske nadloge in težave, 
pametno je ravnala prav v vsakem 
položaju. V nas je iskala le dobre 
lastnosti, slabe pa je znala odlično 
prezreti. Bila je luč in steber urolo-
gije, na katerega smo se lahko na-
slonili, ko smo potrebovali oporo. 
Bila je poštena, vedno do vseh ena-
ka, pozorna (prav nikoli ni zgrešila 
nobenega rojstnega dneva). Bila 
nam je kot mati. Dobra kot kruh. 
Dala nam je vse, nase pa velikokrat 
pozabila. Bila je uspešna, požr-
tvovalna, vztrajna in zelo optimi-
stična. Velikokrat nas je bodrila. 
Opazile smo, da jo pozitivna ener-
gija bogati, ji omogoča osebno-
stno rast. Tudi v svojem domačem 
okolju je vedno vsem priskočila na 
pomoč. S svojim znanjem in izku-
šnjami je olajšala veliko težav.

Je dobra, poštena in pravična in 
zaradi tega je pogosto sama nosila 
največje breme. Osebne tegobe je 
puščala doma, v službi pa z veliko 
mero sočutja in umirjenosti pri-
sluhnila prav vsakemu izmed nas. 
Težave je reševala na tih in diskre-
ten način. Tako je uživala ugled pri 
zaposlenih, kot tudi pri bolnikih. 
Vsi smo radi prisluhnili zgodbicam 
o njeni hišni ljubljenki, muci. Za 
lažjo predstavo nam je zraven ve-
dno pokazala tudi fotografije. Vse 
to nas je še bolj povezalo z njo.

 Zasebno življenje rada zapolni z 
raznimi aktivnostmi. Zelo rada 
potuje, odkriva lepote sveta in z 
vsakim potovanjem še bolj obogati 
že zelo pester in raznolik venček 
svojega življenja. Z veliko vnemo, 
strastjo in ljubeznijo obdeluje vi-
nograd, dediščino svojih staršev. 
Sadovi njene predanosti in marlji-
vosti so vidni na vikendu, v kleti, 
za odličen pridelek pa je prav tako 
prejela že številna priznanja, ki 
smo si jih imeli priložnost ogle-
dati vsako leto, ko nas je prijazno 

''Biti dober je več kot biti srečen.''

Vedno rade uporabimo to lepo 
misel za uvod v kratko pred-

stavitev naše drage sestre Marja-
ne.

Sestra Marjana Oman, rojena Pe-
čolar, se je rodila 10. 4. 1953 v Ce-
lju, kjer je obiskovala tudi osnov-
no šolo in gimnazijo. Vse od leta 
1974 je bila štipendistka SBC. 
Diplomirala je leta 1977 na Višji 
šoli za zdravstvene delavce v Lju-
bljani, strokovni izpit pa opravila 
leta 1978. Njena službena pot se je 
pričela leta 1977 s pripravništvom 
višje medicinske sestre na urolo-
škem oddelku, glavna sestra pa je 
bila od 1. 9. 1978. SBC je ostala 
zvesta vse do svoje letošnje upo-
kojitve.

Med svojim službovanjem je opra-
vljala kopico dolžnosti, med dru-
gim je bila od leta 1991–2007 tudi 
koordinatorka kirurške službe 
zdravstvene nege, vrsto let je delo-
vala kot predavateljica na območ-
nem združenju RK Celje, bila pa 
je tudi mentorica bodočim izvajal-
cem zdravstvene nege, tako dija-
kom kot tudi študentom. Z vsemi 

Upokojila.se.je.Marjana.Oman

Simona Lah, dipl. m. s. Urološki oddelek

 

Marjana Oman
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povabila v svoj ''nograd'' ter nas 
postregla v vzdušju domačnosti 
in topline. Vsakokrat smo se imeli 
prečudovito in si napolnili baterije 
za nadaljnje delo. Poleg vsega na-
štetega pa je tudi dobra, predana 
žena in mati dveh otrok. Nedolgo 
tega so se njeni družini pridružili 
tudi vnučki in zelo popestrili njen 

vsakdan. Na obraz so ji zarisali sle-
di sreče in ponosa.

Naša Marjana je torej vsekakor 
dokaz, da v življenju uspejo tisti, 
ki verjamejo vase, sledijo svojemu 
srcu. Je človek z veliko začetnico. 
S svojim zgledom nam je dala vse, 
dala nam je sebe. Usedla se nam je 

globoko v srce in resnično smo ve-
seli, da smo jo imeli vsa ta leta ob 
sebi. Želimo ji predvsem zdravja, 
ter da poišče svojo srečo, se naužije 
miru in nas pogosto obišče.

Hvala, draga Marjana!

Vsi zaposleni na urološkem oddelku

Milena.Božiček,.SMS

Valentina Fric, dipl. m. s., Očesni oddelek

Pride čas rojstva, čas dozorevanja in tudi čas upokojitve. 
Za sestro Mileno  je ta čas nastopil v začetku decembra. 
Malo je ljudi, za katere lahko 
rečemo: delaven, skromen, 
pošten, veder. Sestra  Milena 
je to bila.

Pravijo, da se upokojimo 
takrat, ko prenehamo  

živeti v službi in začnemo 
delati za življenje. Morda si 
si na tihem želela, da bi pri-
šel čas  upokojitve. In zdaj 
je tu,  ti pa stojiš na pragu z 
mešanimi občutki. Mogoče  
bo nenadoma preveč časa. 
Odslej si boš morala dru-
gače omisliti dneve, tedne,  
leta. Želimo  Ti, da bi našla 
svoj cilj v nečem, kar te bo 

 

 

zapolnjevalo, te veselilo, nekaj za zdravje tvoje duše 
in za kar v vseh teh letih  dela nisi našla časa.

V  imenu celotnega kolektiva Očesnega oddelka se ti, 
draga Milena, zahvaljujemo za vse lepe ure, ki smo 
jih preživeli pri delu in ob njem. Bila si vedno nasme-
jana, vedra  in polna optimizma. Hvala ti za vsa zna-
nja, ki si nam  jih posredovala, pa tudi za marsikateri  
moder življenjski nasvet, ki  je še kako koristil nam, 
mlajšim sodelavkam.

Želimo Ti trdnega zdravja, mnogo brezskrbnih in ve-
selih trenutkov v krogu svoje družine in prijateljev.

Verjamemo, da se boš tu in tam še spomnila na nas in 
nas obiskala. Tudi mi se bomo nate spominjali vedno 
samo z lepimi mislimi.

 Kolektiv Očesnega oddelka

Milena Božiček
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Srečno.Majda!

Aleksandra Petrović, dipl. ekon. Oddelek za infekcijske bolezni  in vročinska stanja

Ko pred triintridesetimi leti si se na »infekciji« zaposlila,
takrat rosno mlada še nisi slutila,
da se boš tukaj tudi upokojila.
Vmes si štiri otroke povila, 
jih dobro vzgojila in že celo dva vnučka dobila.

Postala si zrela in izkušena žena, na delovnem mestu tež-
ko pogrešena.

Sprva si dopise na glasne stroje ropotala, te z leti za tišje 
zamenjala
in na koncu na računalniku pristala.
Na oddelku si mnogo doživela in za čuda vse to celo pre-
živela.

Rada si z nami svoje težave delila in se z nami tudi pove-
selila.
Svoje znanje si na mlajše predala, nato pa nam dokončno v slovo pomahala.

Na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja smo se 22. 11. 2013 poslovili od naše drage dolgoletne 
sodelavke, administratorke Majde Pelko. Po 33 letih dela na našem oddelku je namreč odšla v težko pričako-
vani pokoj.
Majda, želimo ti veliko dobre volje in časa zase, ter da nas prideš še kdaj pogledat.

                                                                  Sodelavci Oddelka za infekcijske bolezni  in vročinska stanja

 

 

Sreča ni v glavi in ne v daljavi, 
ne pod palcem skrit zaklad. 
Sreča je, ko se delo dobro opravi 
in ko imaš nekoga rad! 
                             (Tone Pavček) 

Vse dobro v letu 2014 vam želi 

uredniški odbor Monitorja 
 

 

Toplo ognjišče in smeh v očeh,
Iskreno želimo vam v toplih dneh, 
da zdravja in srečnih trenutkov 
nešteto, 
obilo nasulo bi vam novo leto. 
 
Služba za prehrano 
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Sodelavki.Zlatki.Lesjak
ob.upokojitvi

Andreja Zelič, univ. dipl. org. Splošna služba

Iztekajoči decembrski dnevi leta 2013 so v zname-
nju odhoda naše dolgoletne sodelavke Zlatke v 

pokoj. Zelo mlada je ugotovila, da mora človek ne-
nehno rasti in tudi menjati delovno okolje za dose-
ganje ciljev. Po prvih sedmih letih službe je leta 1980 
prestopila prag naše bolnišnice in ji ostala zvesta vse 
do danes. V več kot triintridesetletni karieri se je v 
bolnišnici srečala z marsikaterim opravilom. Začela 
je kot bolniška strežnica, se ob delu izobraževala in 
poklicno pot nadaljevala kot zdravstvena admini-
stratorka. Spoznavala se je z različnimi delovnimi 
okolji in si zaželela še več. Ob delu je vpisala študij 
na Višji upravni šoli v Ljubljani in ga uspešno zaklju-
čila leta 1994. Priložnost za udejanjanje teoretičnega 
znanja v praksi se je pokazala, ko je v letu 1997 začela 
z delom kot arhivarka in kasneje tudi prevzela vode-
nje centralnega arhiva.  

Ves čas se je polno predajala delu in ga vestno opra-
vljala. Še vedno podoživljam besede dializnih pacien-
tov, ki so jo klicali sestra Zlatka. Kronični bolniki so 
bili do osebja običajno kritični, a za Zlatko so vedeli 
povedati  le dobro, niso je mogli klicati strežnica. In 
taka, dobra oseba, Zlatka tudi je. Morda se bo kdo ob 
tem namrdnil in rekel: »Kaj pa zavračanja dokumen-
tacije, klici k popravkom, zahteve po urejenosti… - je 
to dobrota, je to prijaznost?«

Spoštovani sodelavci, je dobrota, je prijaznost, ki daje 
sad nam in našim zanamcem. Zlatka je bila ves čas tudi 

mentorica, učiteljica. Čeprav pridna mravljica, ki je ne-
nehno popravljala naše napake, za nami urejala in po-
spravljala, si je nenehno prizadevala, da bi nas naučila 
pravilnega ravnanja z dokumentarnim gradivom. Ob 
vsakem »kratkem stiku«, ki je zahteval od sodelavcev 
izboljšave, se je obremenjevala, čeprav je imela prav in 
red želela za bolnišnico, ne zase. In ne samo to. Dela 
arhivarjev preprosto ne poznamo, ga ne znamo ceniti, 
dokler sami ne potrebujemo kakšnega gradiva, ki ga 
kot malčki srečno odnesemo iz arhiva, ko je najden. 
Ne znamo dovolj vrednotiti vsebin hranjenega gradi-
va, ki so pomembne za zgodovino, za raziskovanje. 
Zlatki je bil ta čut dan. Ne samo s skrbnostjo, tudi s fe-
nom v rokah je ohranjala gradivo, da ni šlo v uničenje, 
da je ohranjalo vezi v procesih zdravljenja…  

Zlatka je ob prihodu v arhiv dobila nelepo zapuščino.  
Arhivirano gradivo je bil zmetano celo v kupe. Tre-
ba ga je bilo urediti, omogočiti dosegljivost iskalcem. 
Nobenih pravih načrtov za urejanje ni bilo. Nenehno 
povezovanje z oddelki in službami, iskanje znanja na 
seminarjih arhivov ter prenašanje pridobljenega zna-
nja v prakso je počasi rojevalo sadove. Počasi zato, 
ker so arhivu namenjeni prostori premajhni, potrebe 
pa iz leto v leto večje. Prostorski stiski zato nenehno 
preti preseljevanje dokumentarnega gradiva in one-
mogoča tekoče delo arhivarjev – izločanje gradiva s 
pretečenimi roki, odbiranje arhivskega gradiva, pri-
pravo učnih vsebin za sodelavce … 

Bolnišnično dokumentarno gradivo ni urejeno po le-
tos sprejetem Pravilniku o arhiviranju dokumentov in 
ni sortirano po klasifikacijskem načrtu, ki je povzet po 
predlogu Ministrstva za zdravje, ampak je plod tvoje-
ga dela in dela tvojih sodelavk. Lahko se pohvalimo, da 
je urejeno pregledno, racionalno in obvladljivo kljub 
obsegu. Samo centralni arhiv obsega več kot 7500 te-
kočih metrov gradiva, ki je razpršeno na več lokacijah 
v bolnišnici in v najetih prostorih izven nje.

Zlatki za prizadevno delo, ki ga je s srcem opravljala 
skozi vso poklicno kariero, izrekamo iskreno hvale-
žnost. Naj  jo spremlja pri nadaljnji poti.  Želimo ji, 
da uživa v sprehodih, konjičkih, druženju s prijatelji, 
pot pa naj jo zanese na kavico ali samo na klepet tudi 
v našo družbo.

Zlatka Lesjak
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Novoletni.sprejem.upokojenih.
sodelavcev

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

Letošnji veseli december se je v 
naši bolnišnici začel s tradicio-

nalnim novoletnim sprejemom za 
upokojene sodelavce. Vabilo nanj 
je marsikoga med njimi preseneti-
lo, saj zaradi zaostrene finančne si-
tuacije niso bili povsem prepričani, 
da bo bolnišnica to tradicijo nada-
ljevala. Z veseljem so se zato naše-
mu vabilu odzvali v velikem številu 
in pozorno prisluhnili direktorju 
in strokovnemu direktorju, ki sta 
na kratko orisala poslovanje bolni-
šnice v letu, ki se poslavlja.

 Izzivov, ki jih je bolnišnici posta-
vilo odhajajoče leto, je bilo več kot 
dovolj, zato so bili zadovoljni in 
veseli, da je nanje uspešno odgo-
vorila tako na poslovnem kot na 
strokovnem področju. 

Za kulturno popestritev srečanja 
je tokrat poskrbel Akademski pev-
ski zbor Celje, ki združuje štiride-
set članov. Zbor je letos vstopil v 
svoje dvaintrideseto leto delovanja 
in se je v tem času trdno zasidral 

Nagovor direktorja upokojenim sodelavcem

Akademski pevski zbor Celje

v celjskem in slovenskem kultur-
nem prostoru.  Člani zbora, ki jih 
poleg veselja do glasbe družijo tudi 
ljubezen, dolgoletno prijateljstvo 
in pripadnost, so pod vodstvom 
Sonje Čendak Pavlič zapeli venček 
božičnih pesmi. 

Srečanje se je nadaljevalo z obuja-
njem spominov in  kramljanjem o 
aktualnem dogajanju ob pogosti-
tvi, ki jo je pripravila naša služba 
za prehrano.

 

 
V teh dneh, ko vsem se nam mudi, 
ko nas že prazniki podijo, 
izberite takšne si poti, 
ki prave se smeri držijo. 
Naj vodijo vas med ljudi,  
ki vas z dobroto bogatijo, 
prijazne njihove oči  
pa od ljubezni se iskrijo. 
 
 
 

     
Naj bo leto, ki prihaja, uspešno,  
zdravo in polno drobnih radosti   
     
Kolektiv Oddelka za bolezni prebavil 
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NOVOLETNEMU SREČANJU NA ROB
Članica kolektiva bolnišnice sem postala skoraj pred 
50 leti, leta 1964, sicer za kratek čas, nato dve leti 
kot vodja praktičnega pouka bodočih medicinskih 
sester. Nato pa več kot 30 let ena izmed mnogih, ki 
smo se trudili za strokovno delo, skrb za bolnika, 
tkali trdne medsebojne vezi, saj nas je bilo malo in 
smo se vsi poznali med seboj.
Bila so leta, ko sem se kot bolnica sama znašla v bol-
niški postelji, ki sem jo tolikokrat postiljala. To bi 
morali doživeti vsi tisti, ki javno izjavljajo, da niso 
plačani za prijaznost. Prav gotovo bolnik potrebu-
je in pričakuje strokovno pomoč, saj je to domena 
stroke. Bolnik ni nekdo, ki ima poškodovan del 
telesa ali bolan organ, bolna je tudi duša in hvala 
Bogu zdravila in plačila za prijaznost ni. Človek pri-
jaznost v sebi ima ali pa je nima. Toda ali se nismo 
zaobljubili  etičnim načelom, ki veljajo za zdravstve-
ne delavce?
Dočakala sem zasluženo upokojitev. Novoletna sre-
čanja zopet obudijo spomine na lepe in manj lepe 
trenutke, ko prestopim prag te ustanove.
Toliko medsebojne naklonjenosti, iskric v očeh, sti-

skov rok in objemov ne doživiš celo leto in na nobe-
nem kraju. Vse težave, ki jih vsak nosi, so v tej mno-
žici neznatne, saj se podelijo med nami. Veselimo se 
drug drugega, kar nima cene in je največji zaklad na 
svetu. Življenje je sestavljeno iz malih drobnih sreč-
nih trenutkov, ki polepšajo dan in so zdravilo, ki ga 
ne dobiš na recept.
Zato velika hvala Silvu in ekipi za pripravo in pospra-
vljanje prireditvenega prostora. Hvala Davor in eki-
pa za odlično postrežbo in pogostitev. Vedno boljši 
ste! Hvala vodstvu bolnišnice, ki vsako leto nameni 
del sredstev tudi za nas, ki nismo več produktivni, 
ampak v glavnem potrošniki denarja, namenjenega 
zdravstvu. To srečanje za en dan, s spomini bomo 
živeli še nekaj časa, v upanju, da se še srečamo. Hva-
la vsem.
Obljubim, da bomo še naprej spremljali vaše delo in 
napore. Verjemite, nikoli ni bilo lahko, vedno je ne-
kaj manjkalo: prostor, oprema, kadri, nikoli pa nam 
ni zmanjkalo optimizma in poguma v želji: najboljše 
je komaj dovolj dobro za bolnika.
Naj tako tudi ostane. Pa srečno in lepo pozdravljeni!
  Dragica Marenčič

Drage sodelavke in sodelavci!

Letošnje leto je bilo zelo zanimivo. Polno smeha, 
izjemnih idej, delovno, pestro, spreminjali smo se, 
bilo je naporno, občasno tudi stresno. Dokazali ste 
pripadnost, voljo, energijo in moč za spremembe, in 
da ste najboljši v mojih očeh. Hvala vam! 
Leto 2014 bo čarobno in nepredvidljivo, ampak lah-
ko le rečem: »Moj kolektiv zmore!«

Glavna medicinska sestra oddelka
Nataša Leskovšek, mag. zdr. nege

 
Vsi zaposle-
ni Oddelka 
za bolezni 
ledvic in 
dializo pa 
v prihaja-
jočem letu 
vsem želi-
mo ogro-
mno potr-
pežljivosti, dobrega sodelovanja, pozitivne energije 
in uspeha. 
Vzemite si čas! Morda čas za razmislek, ali ste na pra-
vi poti ali pa le za odmor, da umirite misli. Boj se na-
daljuje, to vsi vemo. Dvignite glave ponosno, hrabro, 
z nasmehom in dokažite, da zmorete tudi vi!

 

Otrok - čudežno bitje. 
Toplo, iskreno, vedoželjno, igrivo,
polno smeha in nalezljive radosti.
Privoščite si vsaj nekajkrat v letu biti otrok. 
Čudežno bo. Pa srečno. 
Vesele božične paznike in srečno v letu 2014

vam želi kolektiv Otroškega oddelka.
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Delovni.jubileji.v.
novembru.in.decembru.

2013
10 LET
1. Jasna Eržen, Kadrovsko razvojna služba

20 LET
1. Tatjana Horvat, Očesni oddelek
2. Nikolaja Krašovic, Oddelek za bolezni ledvic in dializo 

30 LET
1. Irena Horvat, Slaščičarna
2. Karmen Lazar, Ginekološko-porodniški oddelek
3. Majda Pekošak, Oddelek za vzdrževanje higiene
4. Milena Sušnik, Ginekološko-porodniški oddelek

Vsem jubilantom čestitamo!

Zaključeni.
študiji.

zaposlenih
• Simonca Strajnar je 29. 5. 2013 za-

ključila podiplomski magistrski štu-
dij 2. stopnje na Fakulteti za zdra-
vstvene vede Maribor in pridobila 
strokovni naslov »magistrica zdra-
vstvene nege«.

• Alenka Zorko je 29. 10. 2013 zaklju-
čila visokošolski strokovni študijski 
program 1. stopnje na Visoki zdra-
vstveni šoli Celje in pridobila stro-
kovni naslov »diplomirana medicin-
ska sestra (VS)«.

• Jasmina Simler je 22. 10. 2013 za-
ključila podiplomski magistrski štu-
dij 2. stopnje na Fakulteti za zdra-
vstvene vede Maribor in pridobila 
strokovni naslov »magistrica zdra-
vstveno-socialnega managementa«.

• Branka Šket, dipl. m. s., je 14. 11. 
2013 zaključila podiplomski magi-
strski študij 2. stopnje na Mednaro-
dni fakulteti za družbene in poslov-
ne študije ter pridobila strokovni 
naslov »magistrica managementa«.

• Klavdija Pesjak je 18. 11. 2013 za-
ključila visokošolski strokovni štu-
dijski program 1. stopnje na Visoki 
zdravstveni šoli Celje in pridobila 
strokovni naslov »diplomirana medi-
cinska sestra (VS)«.

• Alenka Jerič je 21. 11. 2013 zaklju-
čila visokošolski strokovni študijski 
program 1. stopnje na Fakulteti za 
zdravstvene vede Maribor in prido-
bila strokovni naslov »diplomirana 
medicinska sestra (VS)«.

• Tatjana Bačovnik je 22. 11. 2013 
zaključila podiplomski magistrski 
študij 2. stopnje na Fakulteti za zdra-
vstvene vede Maribor in pridobila 
strokovni naslov »magistrica zdra-
vstveno-socialnega managementa«.

IZVOLITEV V NAZIV

• Uršula Salobir Gajšek, dr. med., je 
bila izvoljena v naziv primarij. Naziv 
se uporablja od 30. 9. 2013 dalje.

Š. Krivec 

 

Zvezdice bele, bele snežinke 
padajo, padajo tiho z neba. 
Nosijo sanje, nosijo želje 

In Iščejo pot do srca. 
 

Želim vam srečno in zadovoljstva 
polno leto 2014! 

Irma Kovač 
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Stanje.
zaposlenih.na.

dan.
30..11..2013.

(določen, nedoločen čas, 
prihodi in odhodi v oktobru 
in novembru  2013)

Stanje zaposlenih na dan 30. 
11. 2013: 1753 delavcev.

Prihodi v oktobru in novem-
bru 2013
• 2 zdravnika specialista
• 5 zdravnikov brez speciali-

zacije/zdravnikov po
    opravljenem sekundariatu 

(pripravnikov)
• 2 zdravnika specializanta
• 1 dipl. inž. lab. biomed.
• 2 dipl. inž. radiol. tehnol. 

(pripravnika)
• 1 dipl. del. ter. 
 (pripravnik)
• 1 dipl. fiziot. (pripravnik)
• 2 dipl. m. s.
• 6 tzn

Odhodi v oktobru in novem-
bru 2013
• 3 zdravniki brez speciali-

zacije/zdravniki po
   opravljenem sekundariatu 

(pripravniki)
• 2 dipl. inž. rad.
  (pripravnika)
• 1 dipl. inž. lab. biomed. 

(pripravnik)
• 1 dipl. m. s.
• 1 VMS
• 1 zdravstvena 
 administratorka

                                       

Trdimo, da duhovi ne obstajajo. Resnica pa je nasprotna: v duhove 
spremenimo ravno tiste, ki jih ignoriramo in jih naredimo nevidne, čeprav to 
niso in si tega ne zaslužijo. 
Življenje ni hoja osamljenega posameznika, temveč je vzpon v navezi. Je 
prepletanje rok, ki se prijemajo, je izmenjava pogledov, besed, smehljajev, 
klicev in krikov, ki tkejo trdne vezi med ljudmi. (Marie-Madeleine Cinquin) 
Sreča v življenju je sestavljena iz drobcev majhnih, hitro pozabljenih 
pozornosti, kot so: poljub, nasmeh, prijazen pogled, iskrena pohvala. Naj vam 
prihajajoče leto natrosi polno drobcev radosti, s katerimi boste lahko 
sestavljali svoj mozaik sreče in nizali ogrlico uspehov!  
Vse dobro v letu, ki prihaja na novo, vam želi 
Branka Šket 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije 

 

Naj v letu 2014 vse ovire postanejo premostljive,  
vse, kar je bilo predaleč, naj postane dosegljivo,  
vse, kar je bilo nemožno naj postane možno,  
vse, česar nismo imeli, pa naj ostane v duhu upanja,  
vztrajnosti in poguma! 

Za sodelovanje v letu 2013 se vam zahvaljujemo sodelavci 

Nabavne službe, Službe za obračun plač, Finančne službe, Računovodske 
službe in Službe za evropska sredstva! 

 

ODDELKU ZA SPLOŠNO IN 
ABDOMINALNO KIRURGIJO
V božičnem času si vzemite čas zase in za svoje 
najbližje, za prijatelje, sosede in znance, v krogu 
vseh teh so dnevi mnogo lepši. Tisto pravo 
bogastvo v življenju so ljudje, ki nas pogledajo 
v oči in nam vidijo v srce. Prisluhnite srcu, ker 
v sebi nosimo ljubezen, poštenost, pravičnost, 
delavnost in pogum, to pa so pomembne 
vrednote, ki držijo ta svet skupaj.
Kar se je zgodilo v letu, ki odhaja, tega ne moremo več spremeniti, leto, ki je pred nami, pa daje 
nova upanja in pričakovanja. Najboljše nikoli ne prihaja samo, ampak v družbi vsega, zato v 
novo leto stopimo odločno, z optimizmom, z zaupanjem vase in v ljudi okrog nas. 
Drage sodelavke in sodelavci! 
Leto, ki je pred nami, nam bo prineslo številne nove priložnosti, zato ni najbolj pomembno, 
kako bomo izkoristili to leto, ampak je pomembno, kako bomo izkoristili vsak dan. Naj vam 
bodo vse poti odprte, da uresničite upanja, želje in načrte.
Iskreno vam želiva, da bi bili v novem letu z vami zdravje, modrost, pogum, optimizem in 
osebna sreča.

                                                                      Suzana in Marjeta

SREČE IN ZDRAVJA V NOVEM LETU ŽELIMO VSEM ZAPOSLENIM V NAŠI BOLNIŠNICI.
KOLEKTIV SPLOŠNE IN ABDOMINALNE KIRURGIJE
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih) 

za obdobje oktober – november  2013

KDO KAJ KDAJ KRAJ

Prim. Vladimir Weber, dr. med. 18th international meeting of the european society of 
gynaecological oncology

19.10.-22.10. 2013 LIVERPOOL

Dr. Ratko Delić, dr. med. 18th international meeting of the european society of 
gynaecological oncology

19.10.-22.10. 2013 LIVERPOOL

Mag. Franci Tratar, mag. farm. Terapevtska zamenjava: Kako uravnotežiti potrebe pacientov 24.10.2013 LJUBLJANA

Irena Dobovičnik, dipl. m. s. 10.let Nevromodulacija v Mariboru 04.10.2013 MARIBOR

Ana Seničar, dipl. m. .s 1.kongres njegovateljica 25.10.2013 POSUŠJE

Bernardka Žagar, prof. zdr. vzg. Prihodnost je učinkovita oskrba 18.10.-19.10. 2013 ZREČE

Doc. dr. Matjaž Sajovic, dr. med. Simultaneus bilateral anterior cruciate ligament reconstruction 17.10.-19.10. 2013 HYDERABAD

Nino Mirnik, dr. med. Maribor spine. The 5th intern. symposium and hands on course 
on spine instrumenta

18.10.-19.10. 2013 MARIBOR

Nino Mirnik, dr. med. 4. osteološki dnevi 25.10.-26.10. 2013 MARIBOR

Asist. Mateja Grat, dr. med. Različna področja hematologije 18.10.-19.10. 2013 PTUJ

Tina Lupša, zdr. spec. geront. nege Teme s področja hematologije in koagulacije 18.10.-19.10. 2013 PTUJ

Prim. Rafael Skale, dr. med. Prikaz novih centrov za implantacijo srčnih spodbujevalnikov v 
Sloveniji

04.10.-5.10. 2013 BRDO PRI KRANJU

Prim. prof. Gorazd Voga, dr. med. Evropski kongres iz intenzivne medicine 04.10.-8.10. 2013 PARIZ

Prim. prof. Gorazd Voga, dr. med. Šola hemodinamike 25.10.-26.10. 2013
EČKA PRI ZREN-
JANINU

Alja Jevšnik, dipl. fiziot. Različni pristopi rft pri dihalni stiski 23.10. 2013 LJUBLJANA

Nia Majcen dipl. fiziot. Različni pristopi rft pri dihalni stiski 23.10. 2013 LJUBLJANA

Eva Škorjanec, dr. med. Ultrazvok ščitnice 26.10. 2013 MARIBOR

Nejc Snedec, dr. med. Krotalni edem kot prvi znak ca colona 08.10.-12.10. 2013 STUTGART

Prim. Miodrag Vlaović, dr. med. 1. slovensko hrvaški travmatološki kongres 17.10.-18.10. 2013 NOVA GORICA

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. 1. slovensko hrvaški travmatološki kongres 17.10.-19.10. 2013 PORTOROŽ

Julijan Špes, vmt Urgentni pacient - pot znanja in izkušenj 18.10.-19.10. 2013 ZREČE

Andrej Kramer, mt Urgentni pacient - pot znanja in izkušenj 18.10.-19.10. 2013 ČATEŽ

Robert Iršič, dipl. zn Urgentni pacient - pot znanja in izkušenj 18.10.-19.10. 2013 ČATEŽ

Mag. Klemen Jagodič, dr. med. LUTS 18.10.-19.10. 2013 KRANJSKA GORA

Mag. Klemen Jagodič, dr. med. Robotska kirurgija 04.10.- 6.10. 2013 PRAGA

Sandi Poteko, dr. med. Robotska kirurgija 04.10.- 6.10. 2013 PRAGA

Nataša Koser Kolar dr. med. Mariborski dermatološki dnevi 08.11.-10.11. 2013 MARIBOR

Janja Šmid, dr. med. Mariborski dermatološki dnevi 08.11.-10.11. 2013 MARIBOR

Matej Marinšek, dr. med. Hemodinamska ocena v urgentni ambulanti 30.11. 2013 NOVO MESTO

Mojca Pekolj Bičanič, dr. med. Izzivi pri zdravljenju bolezni zaklopk 29.11. 2013 LJUBLJANA

Mag. Janja Blatnik, dr. med. 5. Majhnovi dnevi -- pnevmokokne okužbe 21.11. 2013 CELJE

Nino Mirnik, dr. med. Nujna stanja in vnetja v ortopediji 15.11. 2013 MARIBOR

Prim.prof. dr. Gorazd Voga, dr. med. Šola intenzivne medicine 30.11. 2013 NOVO MESTO

Doc. dr. Roman Parežnik, dr. med. Šola intenzivne medicine 30.11. 2013 NOVO MESTO

Barbara Hudournik, dr. med. Šola intenzivne medicine 30.11. 2013 NOVO MESTO

Asist. Lidija Plaskan, dr. med. 5. Majhnovi dnevi -- pnevmokokne okužbe 21.11. 2013 CELJE

Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, 
dr. med. Kongres Eurogin 2013 03.11.- 6.11. 2013 FIRENCE

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. 9. Celjski dnevi: Metastatska bolezen kostnine 15.11. 2013 PORTOROŽ

Dario Kalacun, dr. med. 9. Celjski dnevi: Metastatska bolezen kostnine 15.11. 2013 PORTOROŽ
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Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med.,  
Oddelek za patologijo in citologijo

Cepljenje.proti.virusu.
HPV.–.da.ali.ne?

Rak materničnega vratu je eden 
redkih malignomov, ki ga je 

mogoče preprečiti s tem, da pra-
vočasno odkrijemo in zdravimo 
predrakave spremembe, zato so 
pomembni vsi ukrepi, s katerimi 
izboljšamo odkrivanje teh spre-
memb pri čim večjem deležu žen-
sk. S citološkim pregledom brisa 
(test PAP) odkrivamo predrakave 
in rakave spremembe na mater-
ničnem vratu in spremljamo bol-
nice, ki so zaradi takih sprememb 
že bile zdravljene. Kakovostno or-
ganizirani populacijski presejalni 
programi, ki temeljijo na rednih 
citoloških pregledih brisov ma-
terničnega vratu, lahko zmanjšajo 
incidenco oziroma pojavljanje raka 
na materničnem vratu tudi za 80 
%. Presejanje je preiskovanje na-
videzno zdravih ljudi s preprosti-
mi testi. Nove izzive na področju 
preprečevanja raka na maternič-
nem vratu je prineslo spoznanje, 

nje) kot tudi sekundarne preven-
tive (uporaba testov za določanje 
okužbe z onkogenimi HPV v pre-
sejalnih programih, testi HPV). V 
začetku novembra 2013 je v zvezi s 
tem v Firencah potekala mednaro-
dna multidisciplinarna konferenca 
EUROGIN (European research or-
ganisation on genital infection and 
neoplasia), na kateri sem aktivno 
sodelovala.

V Sloveniji smo leta 2003 uvedli 
organiziran program za zgodnje 
odkrivanje predrakavih sprememb 
(ZORA), po katerem vsaka tri leta 
vabimo na pregled vse ženske med 
20. in 64. letom starosti (aktivno 
presejanje). Slovenske ženske so 
presejalni program dobro sprejele, 
saj se jih več kot 70 % redno ude-
ležuje ginekoloških pregledov, kar 
je več kot v večini evropskih držav 
z daljšo zgodovino aktivnega pre-
sejanja. V zadnjem desetletju smo 
tako zmanjšali pogostost pojavlja-
nja raka na materničnem vratu za 
40 %, kar je izjemen uspeh tudi v 
evropskem prostoru. Vendar pa 
se pregledov ne udeležujejo dovolj 
pogosto ženske po 50. letu staro-
sti, zato je breme raka v tej dobi še 
vedno po nepotrebnem preveliko.

Poleg presejalnih programov in 
pregledov brisov materničnega 
vratu se je v zadnjih letih uveljavi-
lo cepljenje proti HPV, ki je najbolj 
učinkovito, če ga izvajamo pri de-
klicah v zgodnjih najstniških letih. Palazzo dei Congressi, kjer je potekal kongres

Edini iz Slovenije smo se na kongre-
su predstavili s posterjem

da je vzrok za njegov nastanek 
dolgotrajna okužba z onkogenimi 
humanimi papilomskimi virusi 
(HPV). Okužba s HPV je ena naj-
pogostejših spolno prenosljivih 
okužb. Z njo se sreča več kot 50 
odstotkov spolno aktivnih ljudi, 
vendar pri večini (90 odstotkov) 
spontano mine v enem letu. Da-
nes poznamo več kot 100 različ-
nih genotipov HPV, ki jih lahko 
najdemo na koži, v ustni votlini, 
najpogosteje pa na genitalijah in v 
analnem predelu. Med njimi je ve-
čina nenevarnih za nastanek raka, 
približno 20 genotipov HPV pa je 
takih, ki lahko povzročijo predra-
kave in rakave spremembe na ce-
licah, kadar je okužba trajna. Vse 
več raziskav kaže, da so HPV virusi 
tudi pomembni povzročitelji rakov 
glave in vratu, predvsem pri mlaj-
ših osebah.

To odkritje je omogočilo ukrepanje 
tako na področju primarne (ceplje-
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Prvi so organizirano cepljenje (v 
šolah) uvedli v Avstraliji leta 2007 
in že dosegli 80-odstotno prece-
pljenost. Učinki so že vidni, saj se 
je pogostnost genitalnih bradavic 
zmanjšala za 60 % tako pri žen-

skah kot tudi pri heteroseksualnih 
moških. Še bolj pomemben pa je 
podatek, da se je pogostnost pre-
drakavih sprememb visoke stopnje 
pri cepljenih ženskah statistično 
pomembno zmanjšala, čeprav je 
pri necepljeni populaciji ostala ne-
spremenjena. 

Tudi v Sloveniji smo že pred leti 
med prvimi v Evropi uvedli brez-
plačno cepljenje deklic v 6. razredu 
osnovne šole, vendar žal na naše 
rezultate ne moremo biti tako po-
nosni kot na rezultate presejalnega 

Profesor Wright iz ZDA med predavanjem

cepljenjem proti HPV (Italija, Špa-
nija, Velika Britanija, Nizozemska, 
Portugalska, Danska) je preceplje-
nost 65–80 %. Pri tem je pomemb-
no poudariti, da je glede na stro-
kovno podprte raziskave cepljenje 
varno in učinkovito. Zahtevana 
privolitev v cepljenje nikakor ne 
pomeni dvoma o učinkovitosti ali 
varnosti cepiva, ne prelaga odgo-
vornosti na starše in je potrebna 
v vseh državah, kjer izvajajo to ce-
pljenje.

Kaj lahko sami storimo, da še 
zmanjšamo obolevnost za predra-
kavimi in rakavimi spremembami 
na materničnem vratu?
• skrbimo za zdrav način življenja 

in varne spolne odnose, 
• odzivamo se na vabila ZORE in 

se udeležujemo preventivnih gi-
nekoloških pregledov,

• s privolitvijo v cepljenje naših 
deklic zagotovimo znižanje tve-
ganja za razvoj bolezni.

Prav je, da se vsi zdravstveni de-
lavci in zaposleni v zdravstvenih 
ustanovah, kot je naša bolnišnica, 
ravnamo po zgornjih smernicah, 
in ne nazadnje, širimo svoje znanje 
med sorodniki, prijatelji in znanci. 
Informacij o tej temi je veliko in 
nemogoče je vse strniti v kratek 
prispevek, sem pa komurkoli na 
voljo za dodatna vprašanja na Od-
delku za patologijo in citologijo.
 

                                                                                       
                                                                                       Naj bo novo leto v srečo le odeto, 
                                                                                       kajti dan je izgubljen, 
                                                                                       če veselja ni v njem,  
                                                                                       če iskrenih ni nasmehov 
                                                                                       in malih, luštnih grehov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenjeni sodelavci v zdravstveni negi na Oddelku za bolezni prebavil, 
Želim vam, da bi bilo prihodnje leto zdravo,  
napolnjeno z ljubeznijo, smehom, pogumom in dobro voljo, 
da bomo skupaj zmogli izzive, ki so pred nami.  
                                                  
Marta 
 

                               VESEL BOŽIČ  
                             IN SREČNO NOVO LETO 2014  
 
                                           Vam želimo sodelavci 
                                                      CENTRALNE                          
                                                            STERILIZACIJE    
                                                          
 
 
  

programa ZORA. Med evropskimi 
državami, ki imajo organizirano 
cepljenje, imamo s 55 % daleč naj-
nižjo precepljenost, ki ne zagota-
vlja dolgoročnih uspehov. V ostalih 
evropskih državah z organiziranim 
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Asist. Katarina Golc, dr. med., Lusien Fijavž Otroški oddelek kirurških strok

Kirurški.posegi.pri.otrocih.v.
okviru.dnevne.bolnišnice

Uvod
Poseg v okviru dnevne kirurgije je postopek, pri ka-
terem so sprejem, kirurški poseg in odpust pacienta 
iz bolnišnice opravljeni v manj kot 23 urah. Prvi ga je 
opisal glasgowski kirurg James Nicoll leta 1902 pri 
operacijah spine bifide. Kasneje je pri otrocih napra-
vil skoraj 9000 operacij s hitrim odpustom v domačo 
nego. Ta način obravnave ima številne prednosti, zato 
večino operacij otrok v razvitih državah danes opra-
vijo v okviru dnevne kirurgije. Bistveno je, da otroci 
niso ločeni od staršev in je zato travmatičnost posega 
za oboje manjša in okrevanje boljše. Hkrati se zmanj-
šajo možnosti za bolnišnične okužbe ter stroški in 
skrajšajo čakalne vrste. Povečati pa se mora kakovost 
dela. Organizacija obravnave v okviru dnevne bolni-
šnice zahteva veliko profesionalnost, natančnost in 
predanost vsega osebja, saj so v krajšem času uspeh, 
učinkovitost in varnost obravnave še bolj odvisni od 
strokovne in psihološke podkovanosti ekipe, ki skrbi 
za malega bolnika. 

Večino ključnega dela v zvezi z informiranjem, uče-
njem nege in podporo staršem opravijo medicinske 
sestre. Staršem je treba dati jasna ustna in pisna na-
vodila glede nege otroka po odpustu, kako naj negu-
jejo rano, o ustrezni prehrani otroka, mobilizaciji in 
kdaj se povrne v normalne dnevne aktivnosti.

Po posegu mnogo otrok doživlja nepotrebno poope-
racijsko bolečino, zato je treba glede tega dati natanč-
na navodila. Priporočena je pooperacijska analgezija 
vsaj 24–48 ur.

Posege v okviru dnevne kirurgije lahko izvajamo v 
večini kirurških specialnosti, v splošni, otolaringolo-
ški, urološki, otropedski, očesni, dentalni kirurgiji in 
tudi v okviru fiziatrične obravnave ali diagnostike. V 
grobem so te operacije primerne za otroke, če poseg 
ni zapleten, dolg in če otrok nima pridruženih bole-
zni.

Na Otroškem oddelku kirurških strok je bilo v letu 
2012 v okviru dnevne bolnišnice obravnavanih 24 % 
vseh operiranih otrok (povprečno v razvitem svetu 
sicer 50–60 %, na Danskem prek 90 %). Z raziskavo, 
katere rezultate smo predstavili na srečanju medna-
rodnega združenja dnevne kirurgije IAAS (v Beogra-
du, 5.–7. 12. 2013), smo preverili kakovost svojega 
dela.

Metode
V retrospektivno raziskavo smo vključili vse otroke, 
ki so bili obravnavani na Otroškem oddelku kirur-
ških strok Splošne bolnišnice Celje v letu 2012 in so 
bili odpuščeni iz bolnišnice v manj kot 23 urah po 
sprejemu. Uporabili smo vprašalnik, s katerim smo 
pridobili podatke o kakovosti življenja otroka po 
odpustu. Ankete smo obdelali s statističnim progra-
mom SPSS za okolje Mac OS X. Statistično značilno 
smo upoštevali p < 0,05.

Rezultati
V letu 2012 smo na Otroškem oddelku kirurških 
strok Splošne bolnišnice Celje v sklopu dnevne bol-
nišnice zdravili 273 otrok. Povprečna starost (± stan-
dardna deviacija, SD) je bila 7,2 ± 4,0 let. Dečkov je 
bilo 86,1 % in deklic 13,9 %.

Dečki Deklice

spol (%) 86,1 % 13,9 %
starost (leta)
povprečje ± SD 6,9 ± 3,8 9,2 ± 4,7
razpon 1–19 1–18

Tabela: Demografski podatki o otrocih, ki so se ambulan-
tno zdravili v letu 2012 na Otroškem oddelku kirurških 
strok Splošne bolnišnice Celje3
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Graf 1: Deleži kirurških posegov v okviru dnevne kirurgije 
na Otroškem oddelku kirurških strok v letu 2012

Anketo so reševali starši in je bila namenjena prido-
bivanju podatkov o kakovosti življenja otrok po ope-
raciji v okviru dnevne kirurgije. Dodatno smo starše 
prosili, da ocenijo število dni, ki jih je otrok potrebo-
val za okrevanje. Prejeli smo 87 pravilno izpolnjenih 
vprašalnikov.

Rezultati so prikazani v Grafu 2 in Tabeli 2.

 

 

Graf 2: Rezultati ankete o kakovosti življenja po operaciji 
v okviru dnevne kirurgije

1. Ste bili zadovoljni z dejstvom, da je bil vaš otrok 
istega dne, ko je bil operiran, odpuščen v domačo 
oskrbo? 

2. Se vam zdi, da je otroka bolj bolelo, ker po operaciji 
ni bival v bolnišnici? 

3. Bi se ponovno odločili za poseg pri vašem otroku v 
okviru dnevne kirurgije? 

4. Bi priporočili oskrbo v okviru dnevne kirurgije 
tudi drugim staršem? 

 

 

 

 

 

5. Kako dolgo je trajalo, da se je vaš otrok po opera-
tivnem posegu vrnil v normalne aktivnosti?

t (dni)

   povprečje ± SD 13,2 ± 14,1
   minimum 0
   maksimum 90

Tabela 2: Ocena staršev o vrnitvi otroka v normalne aktiv-
nosti po operaciji v okviru dnevne kirurgije

Razprava
Ugotovili smo, da je večina staršev zadovoljna z oskr-
bo otrok v okviru dnevne kirurgije, da bi se za tovr-
stni poseg ponovno odločili pri svojemu otroku in bi 
ga tudi priporočili drugim staršem. Večini staršev se 
ni zdelo, da je otroka po operaciji bolj bolelo zaradi 
odpusta v domačo oskrbo v istem dnevu. Ocenili so, 
da se je otrok vrnil v normalne vsakdanje aktivnosti 
v povprečno dveh tednih. Pri tem je treba upoštevati, 
da je šlo večinoma za operacije fimoz, in da te opera-
cijske rane za nego niso tako enostavne kot npr. rana 
po operaciji kile (ki je sicer najpogostejša operacija 
pri otroku).

Ugotovili smo statistično pomembno povezavo med 
zadovoljstvom staršev s posegom v okviru dnevne 
kirurgije in časom trajanja vrnitve otroka v normal-
ne aktivnosti (p=0,03).

Prav tako smo ugotovili povezavo med priporočilom 
in ponovno odločitvijo za poseg v okviru dnevne ki-
rurgije pri otroku ter časom trajanja vrnitve otroka v 
normalne aktivnosti (p=0,03). 

Pomembno je, kakšen vtis ustvarimo pri otroku in 
svojcih, saj je za mnoge otroke poseg v okviru dnevne 
kirurgije prva in edina izkušnja bolnišničnega oko-
lja. Odpust otroka na dan operacije deloma preloži 
breme nege otroka na starše in primarni zdravstveni 
nivo. Starši morajo biti dobro poučeni in imeti zado-
stno podporo, da lahko ustrezno oskrbijo otroka v 
domačem okolju. Sodoben način kirurške obravnave 
bolnih otrok pa je s timskim delom zagotovo v priho-
dnosti vedno bolj dosegljiv cilj.

 

 

 

 

 

 

. 
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Priprava.bolnika.za.uvrstitev.
na.čakalno.listo.za.presaditev.
ledvice.umrlega.darovalca

Saška Lampreht, dipl. m. s.          Oddelek za bolezni ledvic in dializo

Presaditev ledvic je operacija, 
pri kateri zdravo donorsko 

ledvico presadijo v spodnji del bol-
nikovega trebuha. Zdrava presa-
jena ledvica prevzame vlogo, ki je 
bolnikove ledvice več ne zmorejo. 
Dolgotrajno preživetje bolnikov 
s presajeno ledvico je boljše kot 
preživetje bolnikov na hemodializi 
ali CAPD. Uspešna presaditev led-
vice omogoča bolnikom boljšo ka-
kovost življenja kot dializa. Cena 
uspešne presaditve ledvice se ize-
nači s ceno dializnega zdravljenja 
približno po dveh letih. Kasneje je 
letno zdravljenje bolnika s presaje-
no ledvico, ki nima zapletov, lahko 
celo petkrat cenejše od zdravljenja 
kroničnega dializnega bolnika (Po-
nikvar, 2004).

Pomembno pri odločitvi za pre-
saditev ledvice je, ali bo imel bol-
nik po presaditvi bolj kakovostno 
življenje in daljše pričakovano 
preživetje, kot če bi nadaljeval z 
dializnim zdravljenjem. Presadi-
tev ledvice ni ozdravitev, ampak 
zapleten način zdravljenja končne 

ledvične odpovedi. Bolniki morajo 
kot pripravo na presaditev opraviti 
številne preiskave. Presaditev led-
vice izboljša kakovost življenja in 
podaljša življenjsko dobo bolnika.

Preiskovanje bolnika pred presa-
ditvijo načrtujemo po protokolu 
preiskav, ki je enoten za vse v Slo-
veniji. 

Zdravstveno vzgojo bolnika pri 
pripravi na transplantacijo ledvice 
načrtujemo in izvajamo v Ambu-
lanti za bolezni ledvic, ko je bolnik 
že na hemodializi ali CAPD. Izvaja-
mo jo z namenom:

- informiranja bolnika o možno-
stih zdravljenja s presaditvijo 
ledvice;

- motiviranja in priprave bolnika 
za sodelovanje pri izbiri nado-
mestnega zdravljenja;

- učenja in priprave bolnika za ak-
tivno sodelovanje med pripravo 
za uvrstitev na čakalno listo za 
presaditev ledvice;

- učenja in priprave za aktivno so-
delovanje v času čakanja na pre-
saditev ledvice (skrb za zdravje,  
izboljšanje telesne zmogljivosti, 
samokontrola in sodelovanje pri 
urejanju krvnega tlaka, dosto-
pnost v primeru klica za tran-
splantacijo);

- informiranj o vseh aktivnostih v 
času priprave na presaditev led-
vice (klic za presaditev, prevoz, 
čas prihoda, preiskave in pripra-
va na  presaditev) in

- učenja in priprave bolnika glede 
aktivnega sodelovanja pri zdra-

vljenju po transplantaciji ledvice 
(Kandus, 2005).

Na oddelku imamo izdelan Stan-
dardni operacijski postopek (SOP) 
Uvrstitev pacienta na čakalno li-
sto za transplantacijo ledvice in 
razlago Protokola za vključitev 
odraslih bolnikov na čakalno li-
sto za presaditev ledvice umrlega 
darovalca. SOP je podlaga za naše 
delo, saj nazorno opisuje korake 
priprave pacienta. Ob obisku pre-
sojevalca, dr. Stefaniaka, v mesecu 
oktobru, sta se dokumenta izkaza-
la za zelo dobrodošla, razumljiva in 
vsebinsko primerna.  

V  dializnem centru SB Celje za 
pripravo bolnikov na čakalno listo 
za transplantacijo ledvice skrbiva 
Zdenka Tamše,VMS in Saška Lam-
preht, dipl. m. s. Najina vloga pri 
pripravi je zelo velika in zahteva 
veliko časa, truda, natančnosti, 
strokovnosti ter medsebojnega so-
delovanja in zaupanja.  

Zelo pomembno je izobraževanje 
bolnikov in svojcev že v preddia-
liznem  obdobju. Na skupinskem 
izobraževanju jih seznanimo z 
anatomijo ledvic, prehrano bolni-
ka s kronično ledvično boleznijo, 
nadomestnim zdravljenjem: peri-
tonealno dializo, hemodializo in 
transplantacijo. Pri transplantaciji 
podrobneje razložimo zgodovino, 
potek priprave za vključitev na ča-
kalno listo za transplantacijo led-
vice: klinični pregled, ki ga opra-
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vi zdravnik, cepljenja, potrebne 
preiskave za vključitev na čakalni 
seznam, izpolnitev protokola, 
samo uvrstitev na čakalno listo, 
tipizacijo za Eurotransplant in 
Slovenija Transplant. Predstavimo 
jim pozitivne in negativne strani 
transplantacije, postopek tipizaci-
je, seznanimo jih s trenutno pov-
prečno čakalno dobo za pridobitev 
donorske ledvice, pripravo na sam 
poseg  in morebitne zaplete (poo-
peracijska nega v intenzivni in po-
lintenzivni enoti), higienski režim 
po sami transplantaciji, lastnosti 
in stranske učinke zdravil, potek 
zdravljenja po transplantaciji. 
Teme so prilagojene starosti bol-
nikov in njihovemu zanimanju za 
transplantacijo.  

Za paciente, ki se zdravijo pri nas, 
skrbiva za pripravo na čakalno li-
sto za transplantacijo v sodelova-
nju z zdravniki. Protokol obsega 
oceno prejemnika v smislu sode-
lovanja pri zdravljenju, natančno 
anamnezo, fizikalni pregled, labo-
ratorijske preiskave in morfološke 
preiskave posameznih organskih 
sistemov. S tem zagotovimo, da 
bolniku zaradi sočasnih drugih 
bolezni, samega posega in imuno-
supresivnih zdravil ne grozi slabša 
kakovost življenja, invalidnost ali 
celo smrt. Dokumentacijo shra-
njujemo za vsakega posameznega 
pacienta v namenskih mapah, s 
kronološkim zapisom vseh opra-
vljenih postopkov in aktivnosti. 
Ko pacient opravi vse potrebne 
preiskave, zdravnik izpolni proto-
kol in ga vodja tima, zadolžena za 
transplantacijsko dejavnost, pošlje 
po klasični pošti in po faksu v Lju-
bljano na Center za transplantaci-
jo. Tam protokol temeljito pregle-
dajo, in če je po mnenju zdravnika 
pacient ustrezen, ga pokličejo na 

tipizacijo in pregled pri psihologu. 
Če ga uvrstijo na čakalno listo, o 
tem obvestijo odgovorno osebo v 
SB Celje in pacienta. Od uvrstitve 
na čakalno listo za transplantacijo 
ledvice mora biti 24 ur na dan do-
segljiv po telefonu. 

Ko je pacient na čakalni listi za 
transplantacijo ledvice, ga je tre-
ba informirati in motivirati, da 
vztraja pri svoji odločitvi. Stalno 
je treba spremljati njegovo splošno 
stanje in morebitne novo nastale  
bolezni. Treba ga je opozoriti, da 
mora biti stalno dosegljiv po tele-
fonu in nas ob morebitnem nasto-
pu akutne bolezni takoj obvestiti. 
V tem primeru po faksu pošljemo 
potrdilo o začasni neprimernosti 
(izpolni zdravnik) v transplanta-
cijski center v Ljubljano. Po oz-
dravitvi ga ponovno, z obrazcem 
o primernosti za transplantacijo 
ledvice, vključimo nazaj na čakalni 
seznam. V primeru trajne nespo-
sobnosti za presaditev zdravnik SB 
Celje poda pisno strokovno obra-
zložitev trajne odjave s seznama.

Protokol za vključitev odraslih 
bolnikov na čakalno listo za pre-
saditev ledvice umrlega daroval-
ca predpisuje obvezne vsebine:

Na eno leto ponovimo preiskave: 
RTG p.c., EKG, očesno ozadje pri 
bolnikih z arterijsko hipertenzi-
jo, urološki pregled, stomatološki 
pregled, ginekološki pregled, ma-

mografija, blato na kri, PSA (M več 
kot 50 let), proteinogram seruma 
(starost bolnikov več kot 60 let), 
virusni markerji, nadzorni brisi na 
MRSA, CMV pri negativnem IgG, 
Mantoux pri negativnem predho-
dnem izvidu, citološki pregled seča 
pri bolnikih z analgetično nefropa-
tijo, UZ ledvic, laboratorijske pre-
iskave.        

Na tri leta ponovimo UZ srca in 
UZ trebuha. Po preteku petih let 
je treba ponoviti vse kontrolne 
preiskave za odraslega bolnika na 
čakalni listi za presaditev ledvice.

Bolniki morajo v tem času skrbeti 
za telesno zmogljivost, ustrezno 
dieto, preprečevanje okužb, itd. 
Štirikrat na leto bolniku vzamemo 
kri za PRA, ki jo pošljemo v center 
za tipizacijo tkiv na Oddelek za 
transfuzijsko medicino UKC Lju-

Zdenka Tamše, VMS in 
Saška Lampreht, dipl. m. s.
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bljana. Obvezno moramo označiti, 
če je bolnik v času od enega do dru-
gega odvzema dobil transfuzijo krvi.

Bolniki so od leta 2000 vključe-
ni v Slovenija Transplant, ki ima 
sedež v Ljubljani, in Eurotran-
splant, ki ima sedež v Lindu na 
Nizozemskem. V Eurotransplant 
so vključene naslednje države: Slo-
venija, Avstrija, Hrvaška, Nemčija, 
Luxemburg, Belgija, Nizozemska. 
Ledvice donorjev iz teh držav do-
bijo naši bolniki in obratno. 

Transplantacijo ledvice opravljajo 
samo v UKC Ljubljana, medtem 
ko donorje iščejo v vseh enotah in-
tenzivne terapije naših bolnišnic. 
Odvzem ledvice oziroma vseh or-
ganov, ki so primerni za transplan-
tacijo, pa v matičnih bolnišnicah 
opravlja ekipa iz KC Ljubljana. Za 
odvzem organov se lahko odloči 

vsak posameznik, če pa umrli ni 
darovalec, se zdravnik, ki je pristo-
jen za to, pogovori s svojci.  

Obravnava bolnika z ledvično bo-
leznijo je kompleksna, raznolika in 
traja vse življenje. Uspeh programa 
presajanja ledvic je rezultat priza-
devanj vseh vpletenih, tako zdrav-

nikov in strokovnih sodelavcev, 
kot tudi bolnikov in njihovih bli-
žnjih, ter obenem dokaz kakovosti 
našega dela. Ozaveščanje bolnikov 
in svojcev ima pri tem pomembno, 
četudi na prvi pogled manj opazno 
vlogo. Če bomo pri tem temeljiti in 
uspešni, bodo rezultati zgovorni 
sami po sebi (Čalić, 2009).

Bolniku.prijaznejši.in.za.osebje.
racionalnejši.način.zdravljenja.
rakavih.obolenj

Irena Rajh, ZT       Oddelek za hematologijo in onkologijo

Rak postaja najpogostejša bolezen sodobnega 
človeka. Usmerjeno, posameznemu bolniku pri-

lagojeno sistemsko zdravljenje, postaja z današnjim 
poznavanjem molekularne biologije raka  vse po-
membnejše v multidisciplinarnem zdravljenju raka.  
Pogosto, odvisno od biologije raka, sistemsko zdra-
vljenje vključuje citostatsko, hormonsko, biološko 
oz. tarčno zdravljenje, posamično ali v  kombinaciji.

V preteklosti se je glavnina zdravstvene oskrbe bol-
nikov z rakom odvijala v bolnišničnem okolju. Danes 
se zdravstvena obravnava seli iz bolnišnic v dnevne 
bolnišnice, ambulante in na bolnikov dom. Takšen 
prehod pomeni večjo vlogo in odgovornost zdra-
vstvenega osebja in bolnika v procesu zdravljenja ter 
s tem večjo potrebo po informacijah, izobraževanju, 
zdravstveni vzgoji in svetovanju.

V Dnevni bolnišnici Oddelka za hematologijo in on-
kologijo se srečujemo z velikim številom subkutanih 
aplikacij sistemskih zdravil, ki potekajo v ciklusih ali 
intervalih. Subkutani način dajanja zdravil je upora-
ben za počasno, dlje trajajočo enakomerno resorpcijo 
zdravila  v krvni obtok in pogosto uporabo. Vendar 
pa je zaradi večje oživčenosti  podkožje občutljivej-
še in zato primerno za vbrizgavanje manjših količin 
enkratnega odmerka (1 do 2 ml). Kadar je odmerek 
citotoksičnega zdravila večji, ga apliciramo v dveh 
brizgah, na dveh različnih mestih. Pri aplikaciji sis-
temskega zdravila vbodno mesto sistematično me-
njujemo (spodnji del trebuha, zunanji del stegen, 
zunanji del nadlahti), vendar se vedno odločimo za 
mesta, kjer je podkožno tkivo rahlo in  koža nepoško-
dovana, brez edemov, znakov vnetja, zatrdlin  in ko-
žnih znamenj. Aplikacije potekajo pod kotom 45–90 
o, odvisno od podkožnega maščevja.

TTiissoočč  iinn  ttiissoočč  zzvveezzdd  jjee  nnaadd  nnaammii,,  
ttiissoočč  iinn  ttiissoočč  zzvveezzdd  jjee  mmeedd  nnaammii,,  
nnaajj  ggrree  ppoo  ssvveettuu  ––  rraammaa  oobb  rraammii  ––  
ssvveettlloobbaa  zz  nnaammii..  
  
((TToonnee  PPaavvččeekk))  
  
  
  

NNaajj  vvaamm  pprriihhaajjaajjooččii  bboožžiiččnnii  pprraazznniikkii  pprriinneesseejjoo  mmiirr  iinn  ssrreeččoo,,  
lleettoo,,  kkii  pprriihhaajjaa,,  ppaa  nnaajj  bboo  zzddrraavvoo,,  uussppeeššnnoo  iinn  ppoollnnoo  

                                                    oosseebbnneeggaa  zzaaddoovvoolljjssttvvaa..  
  
  
  

PPooddrrooččjjee  zzddrraavvssttvveennee  nneeggee  
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Pri aplikaciji sistemskih zdravil se v glavnem poja-
vljajo lokalne reakcije na mestu vnosa zdravila. Kaže-
jo se kot lokalna bolečina, rdečina, oteklina, občasno 
opažamo pojav podkožnih vozličev, vnetje, podplut-
be, eritem in lezijo kože.

Nekaterim se lahko izognemo že s počasno aplika-
cijo zdravila,  menjavanjem mesta aplikacije, suhimi  
hladnimi obkladki, izogibanjem  predelov, ki so izpo-
stavljeni pritisku  (robovi oblačil, pas). Po aplikaciji 
Vidaze® pa je priporočljiva lokalna uporaba svetlino-
vega olja.

Lokalne reakcije so pokažejo takoj po aplikaciji ali pa 
zapoznelo  (po več urah, celo dneh). Lokalne reakcije 
so razmeroma pogoste predvsem pri aplikaciji Vida-
ze®,  bistveno  manj pri aplikaciji Velcade. Pri osta-
lih aplikacijah pa dobimo podatke  le, če bolnike cilja-
no vprašamo o njih, sicer pa jih navadno ne omenijo. 
Od januarja do decembra 2013 je bilo izvedenih 772 
subkutanih aplikacij sistemskih zdravil. Pri nobeni ni 
prišlo do reakcije v tolikšni meri, da bi bil to vzrok za 
prekinitev zdravljenja.  

Prednosti za paciente in za izvajalce? 

Prednosti, ki jih vidijo pacienti pri tovrstni aplikaciji, 
se kažejo predvsem v zadovoljstvu s standardizirani-
mi postopki hitre in strokovne obravnave, kratkim 
časom aplikacije, obravnavo v njim prijaznem okolju 

dnevne bolnišnice, časovnimi intervali, skoraj nebo-
lečo aplikacijo, spremstvom svojcev, večjim poudar-
kom na individualnem pridobivanju informacij in 
svetovanju.

Prednosti za izvajalce se zrcalijo v novih funkcional-
nih prostorih, ki so namenjeni dnevni obravnavi, 
farmacevtski pripravi sistemskih zdravil, tovarniško 
pripravljenem implantatu ali zdravilu v napolnjeni 
injekcijski brizgi, ni treba pripravljati infuzijskih raz-
topin in žilnih pristopov, aplikacija je enostavnejša 
kot v veno, več časa ostane za zdravstveno vzgojno 
delo in natančen čas planiranja.

Kaj pa prihodnost?

V teku je mednarodna raziskava, s katero želijo pre-
veriti možnost drugačnega, bolniku bolj prijaznega 
načina zdravljenja z zdravilom Rituximab®. Za kaj 
gre? Zdravilo Rituximab® je zaradi možnih neželenih 
učinkov treba zelo počasi aplicirati v obliki infuzije. 
V omenjeni raziskavi zdaj preizkušajo možnost varne 
in učinkovite aplikacije zdravila subkutano. 

V preteklosti je subkutana aplikacija igrala majhno 
vlogo v primerjavi z intravenoznim zdravljenjem. 
Število in dostopnost subkutanih aplikacij za sistem-
sko zdravljenje raka pa sta v zadnjih letih narasla in 
pričakujemo, da se bo trend nadaljeval tudi v priho-
dnosti. Vprašanje je, ali se bomo našim uporabnikom 
tako približali, da bomo aplikacije izvajali na njihovih 
domovih? Kdo se pa ne želi zdraviti doma?

Priprava tik pred aplikacijo

SC. aplikacija 
vidaze

Eritem – odziv na zdravljenje  z 
vidazo

 

   

	
	
V	novem	letu	naj	bo		vaše	življenje	
usmerjeno	k	najvišjim	ciljem,		
ki	delu	in	sprostitvi	dajejo	pravo	vrednost,		
zavest,	da	življenje	ni	naključno	in	zaman.		
	
Lep	božič	in	vse	dobro	v	novem	letu	2014	
vam	želi	mag.	Dušan	Kragelj	s	sodelavci	iz	SIPV	

			
 



Splošna bolnišnica Celje

37

ZDRAVSTVENA NEGA

Zdravstena.nega.na.Oddelku.za.
intenzivno.interno.medicino

Darja Podsedenšek, dipl. m. s. Oddelek za intenzivno interno medicino 

Nekaj let nazaj smo praznovali 30-letnico Oddel-
ka za intenzivno interno medicino. Takrat smo 

bivše sodelavce, sodelavce iz drugih oddelkov ter in-
tenziviste prosili, naj nam za to priložnost posredu-
jejo svoja razmišljanja, kako oni vidijo nas ali naše 
skupno sodelovanje. Vsi so bili zanimivi, eden pa mi 
je ostal še danes v spominu. Del članka tudi navajam:

»Ko se po praznih hodnikih speče bolnišnice z inten-
zive vračam na svoj oddelek, premišljujem o pleme-
nitem delu oddelka, s katerim sodelujem že 18 let. 
Občutek, da so in bodo tam zame in za moje poskrbe-
li tako, kot nikjer drugje, je dober. Pomirjujoč. Čutim 
spoštovanje do njihovega dela in znanja. Do preda-
nosti in zavzetosti ohranjati življenja. 

Čaka me dežurna soba. Morebiti bo mir do jutra. 
Zame. Za nočno ekipo »OIIM-a« prav gotovo ne.«

Oddelek je opremljen po najsodobnejših standardih 
in sledi razvoju stroke. Medicinske sestre opravljajo 
svoje delo v treh izmenah, kar zagotavlja kontinuite-
to dela zdravstvene nege in varnost bolnikov. 

 Opazovanje, ki ga izvaja izkušeno medicinsko ose-
bje, je osnova za kakovosten nadzor vseh življenjsko 
pomembnih funkcij. Medicinska sestra mora nadzo-
rovati in opazovati ne samo fiziološko, temveč tudi 
duševno stanje bolnika. Klinični znaki hipoksemije 
se namreč kažejo prav s spremembo duševnega sta-
nja, od nemira, zmedenosti do kome. 

Vsako sistematično, strokovno in kakovostno delo 
je zasnovano na dobri dokumentaciji. To velja tudi 
za zdravstveno nego na intenzivnem oddelku. Pi-

sno zbrani podatki nam tako omogočajo varno 
zdravstveno nego, saj nam zagotavljajo, da ničesar 
ne opustimo ali celo pozabimo. Delo temelji na tim-
skem pristopu, zato je poleg zdravnika odločilnega 
pomena za ugoden izid zdravljenja kritično bolnih 
tudi visoko izobraženo negovalno osebje. Delo na in-
tenzivnem oddelku namreč v veliki meri temelji na 
sestrskem delu. Poleg zdravstvene nege in aplikacije 
zdravil moramo obvladati praktično vse vrste nadzo-
ra, saj opravljamo tudi veliko hemodinamskih meri-
tev. Veliko časa smo z bolnikom, zato pogosto prve 
in edine opazimo spremembe. Za takšno delo morajo 
imeti medicinske sestre veliko izkušenj in sposob-
nost odločanja, da v danem trenutku znajo hitro in 
pravilno ukrepati. Medicinske sestre sodelujemo in 
se hkrati zavedamo, da smo s svojim kakovostnim 
delom močna podpora intenzivnemu medicinskemu 
zdravljenju. S kakovostno zdravstveno nego je medi-
cinska sestra sposobna večino zapletov zmanjšati ali 
preprečiti in s tem prispevati k uspešnemu skupne-
mu delu pri zdravljenju bolnika. 

Gospodarska kriza, nov plačni sistem v javnem sek-
torju in delitev dela so za nas pomenili resen pro-
blem v organizaciji procesa dela. Kljub kadrovskemu 
pomanjkanju diplomiranih medicinskih sester smo 
izvedli reorganizacijo dela na oddelku. Vodje tima so 
postale mlade in še neizkušene medicinske sestre in 
diplomirani zdravstveniki. 

Hkrati smo morali izvesti še delitev dela glede na 
kompetence, ki jih je izdala Zbornica zdravstvene 
nege. Delitev dela v timu je nujna in temelji na zah-



38

Splošna bolnišnica CeljeZDRAVSTVENA NEGA

tevi, da naj bo vsakemu delavcu dodeljeno delo, za 
katerega ima kompetence. Oddelek ima priznano in-
tenzivno terapijo III. stopnje, kar pomeni, da spada v 
IV. kategorijo zahtevnosti zdravstvene nege. Da smo 
lahko izboljšali izobrazbeno strukturo, se je pet me-
dicinskih sester vpisalo na visoko zdravstveno šolo. 
Štiri so že uspešno zaključile študij in pridobile naziv 
diplomirana medicinska sestra (Irena Vedenik, Suza-
na Tepeš, Andreja Goručan, Klavdija Pesjak). Uspe-
šno sta na Fakulteti za zdravstvene vede v Maribo-
ru zaključili magistrski študij tudi Dragica Jezernik 
(Management v zdravstvu in socialnem varstvu) in 
Barbara Smrke (Zdravstvena nega). Zelo smo pono-
sni, da so se potrudile dvigniti izobrazbeno raven 
oddelka.  Trenutno imamo 60 % diplomiranih me-
dicinskih sester in zdravstvenikov ter 40 % srednjih 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.

Na našem oddelku smo leta 2010 začeli z novo dejav-
nostjo: vstavljanje stalnih srčnih spodbujevalnikov. 
Za novo dejavnost nismo dobili dodatnega osebja 
kljub temu, da imamo zaposlenih manj delavcev, kot 
so kadrovski normativi. Poleg svojega dela sodelu-
jemo še pri vrsti posegov pri pacientih z drugih od-
delkov naše bolnišnice: vstavitve centralnih venskih 
katetrov, bronhoskopije, plevralne punkcije, perikar-
dne punkcije, transezofagealni UZ. Naš cilj je doseči 
kadrovske normative, ki so predvideni za slovenske 
intenzivne oddelke. 

 
Negovalni tim na oddelku intenzivne terapije je preo-
bremenjen, vendar smo bili na presoji kljub temu po-
hvaljeni. Za takšne rezultate je zaslužen ves negovalni 
tim. Kljub dodatnemu delu, dodatnim nalogam, preo-
bremenjenosti, niti enkrat ni bilo slišati besedice »ne 
bom«, »to ni moje delo« ali »to je brez veze«. Seveda 
to še ne pomeni, da smo idealni, in da se je naš trud 
ustavil. To razumemo kot dober začetek. Vliva nam 
pozitivno energijo, da gremo po začrtani poti naprej. 

Kljub naporni službi si najdemo čas tudi za piknike in 
izlete, saj nismo samo sodelavci, smo si tudi prijatelji.

Ker svojih delavcev na žalost ne morem finačno sti-
mulirati, jih lahko le javno pohvalim. Vesela sem, da 
sem del tako dobrega tima.
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ZAHVALE

Zahvala
Pozdravljeni!
 Od 13. do 23. 11. 2013 sem bil kot pacient na zdravljenju na oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo v SB 
Celje. V bolnišnico sem bil prepeljan z reševalnim vozilom,
po tem, ko se mi je splošno počutje poslabšalo in bolečine povečale. Že od meseca avgusta letos sem imel pro-
bleme s prebavo, vendar kljub prizadevanjem za diagnozo le-te do 
13. 11. 2013 nismo uspeli dognati.
 Ob preiskavah ob sprejemu in na podlagi dva dni starega izvida kolonoskopije je dr. I. Černi ugotovil, da bo 
potrebno maligni tumor na debelem črevesu nemudoma operirati, kar je bilo uspešno opravljeno v nočnem 
času med 13. in 14. 11. 2013. Prebudil sem se v sobi za intenzivno nego na omenjenem oddelku, kjer sem ostal 
do 20.11. 2013, ko sem bil premeščen na običajno nego.
 Star sem 54 let in sem se prvič spoprijel z resno boleznijo. Pred tem sem bil v bolnišnici samo na kakšnem 
ambulantnem pregledu in na operaciji sive mrene, ki je bila opravljena v 
enem dopoldnevu.
 Kljub težavam, ki sem jih doživljal, moram priznati, da bi brez čudovitega osebja te turobne dneve veliko težje 
preživel. Vse osebje za nego, dijaki SZŠ in zdravniki so izjemno prijazni, pozorni, izkušeni in strokovni. Poznajo 
vse težave bolnikov in nanje reagirajo, še preden se pojavijo. Občudujem njihovo delo, ker v vsakem trenutku 
izkazujejo visoko strokovno usposobljenost in predanost svojemu poklicu. V času celotnega bivanja v bolnišni-
ci sem vedno popolnoma zaupal vsem, ki so me zdravili in negovali. Presenetila me je pozornost in zavzetost 
zdravnika, ki me je operiral, g. dr.  I. Černija. Pogosto je bil na viziti, budno je spremljal in usmerjal potek 
zdravljenja, kar je tudi pripeljalo do uspešnega zaključka hospitalizacije 23. 11. 2013. Zadnje tri dni sem dobil 
tudi pravo hrano. Bila je neprimerno okusnejša od umetne, tako da sem vedno pojedel vse do zadnje drobtine.
 Hvala vsem, ki so mi grenke dneve s svojo prijaznostjo in čutom do bolnega človeka spremenili v optimizem. 
 

B. Č. 

(ime hranimo v uredništvu)

Pohvala
Pohvala celotni IPP ekipi
Globoko in iz vsega srca se zahvaljujem celotni ekipi internistične prve pomoči za izredno prijaznost, vaš trud 
in korekten odnos. Veseli smo lahko, da vas imamo, ko vas najbolj potrebujemo. Še posebna HVALA izredno 
prijazni sestri Cvetki Jecl in vsej ekipi, ki ste mi pomagali 7. 11. 2013 dopoldne in ste me pozdravili skupaj z 
zelo prijaznim dr. Rebernik Markom. Še enkrat iskrena HVALA. Ostanite še naprej tako prijazni in požrtvo-
valni.

Ana Grm

Zahvala
Iskreno se zahvaljujemo osebju SBC, Ginekološko porodniškega oddelka, za strokovnost, prijaznost, besede 
tolažbe, potrpežljivost in razumevanje v času, ko je s prihodom na svet pohitel Gašper. Odlični ste! 

Naša družina vam želi še veliko uspehov pri vašem delu.
Hvala!

Mihaela, Matjaž in Gašper 
oktober 2013
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Jezikovni.kotiček

O.vejicah.(3)

Janja Korošec, prof. Medicinska knjižnica

Vejice in veznik ali
»Ali« je lahko tako priredni kot podredni veznik. Od 
njegove vloge je tudi odvisno, ali pred njim pišemo 
vejico ali ne. V prejšnji povedi ste lahko videli, da sem 
pred prvim »ali« zapisala vejico, pred drugim pa ne. 

»Ali« kot podredni veznik

Kadar »ali« uvaja odvisni stavek, pred njim pišemo 
vejico.

Ne vem, ali naj se odpravim na pot v tem slabem vreme-
nu.

Policisti so preverjali, ali imajo vozila nameščene zimske 
pnevmatike.

Ne vem, ali smo dovolj jasno označili pot.

»Ali« kot priredni veznik

»Ali« uporabljamo tudi kot priredni veznik, in sicer ga 
v ločnem priredju uporabljamo za vezanje stavčnih 
členov ali stavkov, ki se med seboj izključujejo. V tem 
primeru pred njim ne pišemo vejice.

Naj vstavim vejico ali naj jo izpustim?

Pojdi v službo ali ostani doma.

Navij si budilko ali pa boš zamudil avtobus.

Seveda lahko imamo tudi oba primera v eni povedi, 
kar pa pravila ne spremeni.

Sprašujem se, ali naj vstavim vejico ali naj jo izpustim.

Ne vem, ali naj se odpravim na pot v tem slabem vreme-
nu ali naj ostanem doma.

Policisti so preverjali, ali imajo vozila nameščene zimske 
pnevmatike ali ne.

Pravni.kotiček
LETNI DOPUST
Kako se izrablja letni dopust iz leta 2013 v prime-
rih, ko delavec zaradi odsotnosti z dela zaradi bo-
lezni ali starševskega dopusta ne bo mogel izrabiti 
letnega dopusta v koledarskem letu 2013?

Če delavec ni izpolnil pogoja vsaj šestmesečnega dela 
v preteklem koledarskem letu, je, upoštevajoč splo-
šno pravilo drugega odstavka 163. člena ZDR, v leto-
šnje koledarsko leto iz preteklega prenesel preosta-
nek letnega dopusta nad dva tedna. V zvezi s presojo 
tega vprašanja v primeru spora je glede na okoliščine 
konkretnega primera treba upoštevati tudi sodno 
prakso Sodišča ES. 

Upoštevajoč četrti odstavek 162. člena ZDR-1, ki do-
loča daljše časovno obdobje, v katerem lahko delavec 
izrabi letni dopust, če ga zaradi določenih primerov 

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

odsotnosti z dela ni mogel izrabiti v tekočem kole-
darskem letu oziroma do 30. junija naslednjega ko-
ledarskega leta, lahko delavec preneseni del letnega 
dopusta izrabi do 31. decembra 2014.

Kdaj lahko delavec izrabi letni dopust?
Letni dopust delavec izrablja upoštevajoč potrebe de-
lovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo 
delavca ter upoštevajoč njegove družinske obvezno-
sti (prvi odstavek 163. člena ZDR-1). 

Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta 
na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti 
delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Starši šo-
loobveznih otrok imajo v skladu z drugim odstavkom 
163. člena ZDR-1 pravico izrabiti najmanj teden dni 
letnega dopusta v času šolskih počitnic. Delodajalec 
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teh dveh pravic ne more odreči, če to resneje ne ogro-
ža delovnega procesa. Letni dopust je mogoče izrabiti 
v več delih, vendar mora en del trajati najmanj dva 
tedna (prvi odstavek 162. člena ZDR-1). Delodajalec 
lahko zahteva od delavca, da načrtuje izrabo najmanj 
dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko 
leto (drugi odstavek 162. člena ZDR-1). 

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega 
dopusta do konca tekočega koledarskega leta. Delavec 
je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti 
najmanj dva tedna letnega dopusta, preostanek pa (če 
se za prenos dogovori z delodajalcem) do 30. junija na-
slednjega leta (tretji odstavek 162. člena ZDR-1), sicer 
velja pravilo, da je delodajalec dolžan zagotoviti izrabo 
letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta. 

Delavec, ki med letom sklene delovno razmerje in 
ima v prvem letu krajše obdobje zaposlitve, s tem 
pa v tem koledarskem letu pravico do sorazmernega 
dela letnega dopusta, lahko v naslednjem koledar-
skem letu izrabi celotni letni dopust že na začetku 
leta (bodisi celotni letni dopust, če bo zaposlen celo-
tno koledarsko leto, bodisi sorazmerni del, če ne bo 
zaposlen celotno koledarsko leto pri tem delodajal-
cu) – šesti odstavek 162. člena ZDR-1. 

V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen 
čas je treba način izrabe letnega dopusta določiti v 
pogodbi o zaposlitvi (31. člen ZDR-1). 

Ali se lahko letni dopust izrablja po urah? 
V skladu z ureditvijo Konvencije MOD št. 132 o pla-
čanem letnem dopustu ter določbo 160. člena ZDR-1 
se letni dopust določa in izrablja le v delovnih dne-
vih in ne po urah. Pri izrabi letnega dopusta je tre-
ba upoštevati le »cele« delovne dni, pri čemer pa ni 
pomembno, koliko ur znaša delavčeva delovna obve-
znost na dan izrabe letnega dopusta. Kot dan letnega 
dopusta se šteje vsak delovni dan, ki je po razpore-

ditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega 
delavca določen kot delovni dan. 

Kako je s pravico do regresa za letni dopust po ZDR? 

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do le-
tnega dopusta, izplačati regres za letni dopust naj-
manj v višini minimalne plače (131. člen ZDR-1). 
Regres za letni dopust mora delodajalec zagotoviti 
praviloma do 1. julija tekočega koledarskega leta. 

Če ima delavec pravico do celotnega letnega dopusta, 
mu gre tudi pravica do celotnega regresa. Če ima de-
lavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega 
dopusta, ima pravico do sorazmernega dela regresa 
za letni dopust (četrti odstavek 131. člena ZDR-1). 

Kako je z izplačilom sorazmernega dela regresa 
delavcu, ki sklene delovno razmerje med koledar-
skim letom? 

Delodajalec je delavcu, s katerim je sklenil delovno raz-
merje v tekočem koledarskem letu in delavec v tem kole-
darskem letu ne bo pridobil pravice do celotnega letnega 
dopusta, do 1. julija tekočega koledarskega leta dolžan 
izplačati tolikšen del sorazmernega regresa za letni do-
pust, kolikor je delavec glede na mesece zaposlitve do 
1. julija pridobil sorazmernega dela letnega dopusta (in 
sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve). 
Preostali del regresa za letni dopust je delodajalec dolžan 
izplačati najkasneje do konca tekočega koledarskega leta 
oziroma do prenehanja delovnega razmerja. 

 
 

Sreče, zdravja in uspehov v letu, 
ki prihaja, 

vam želi kolektiv ORL 

 

 

 
Le kaj naj z dnevi, ki so odrasli, dolgi, dolgočasni,  

kot da so stoletja rasli!  
Najlepši dnevi so hitri kot škratki,  

kar naprej rastejo, a so zmeraj prekratki.  
(Bina Štampe Žmavc) 

 
V novem letu vam želimo veliko rastočih dni. 

Osebje Transfuzijskega centra 
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KLS.ponovno.doniral.bolnišnici

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

KLS je v letu 2013 dosegel načr-
tovani napredek in vse glavne 

poslovne cilje. Ker je bilo njihovo 
poslovanje dobro, so se v podjetju 

Prva ekipa in strokovni štab

odločili, da skladno s svojo politi-
ko družbeno odgovornega podjetja 
del dohodka ponovno namenijo 
podpori humanitarnim, športnim 

in kulturnim dejavnostim v na-
šem ožjem okolju. Največji delež 
finančnih sredstev za dobrodelne 
namene so namenili dvema pro-
jektoma, in sicer:

• Splošni bolnišnici Celje za sofi-
nanciranje nakupa nove poro-
dne postelje za porodnišnico;

• Zgornjesavinjskemu zdra-
vstvenemu domu Mozirje za 
sofinanciranje nakupa vozila 
za reševalne prevoze onkolo-
ških in dializnih bolnikov.

Konec novembra sta tako direktor 
in strokovni direktor na Ljubnem 
prevzela simbolni ček za 7.500,00 
Eur.

Nogometaši.NK.Celje.tudi.letos.
darovali.kri

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

Pred zimskim premorom so nogometaši Nogome-
tnega kluba Celje tudi letos obiskali Transfuzijski 

center Celje in darovali kri. To je že druga takšna akcija, 
ki so se je poleg članskega moštva in članov strokovne-
ga štaba na čelu s trenerjem Milošem Rusom, udeležili 
tudi privrženci in navijači kluba. V Transfuzijskem cen-

Sta primerjala strategiji?
 

tru sta jih pozdravila direktor bolnišnice, mag. Marjan 
Ferjanc, in predstojnica oddelka, Janja Pajk, dr. med., 
ter jim zaželela veliko športnih in osebnih uspehov v 
prihodnjem letu. Tako kot prva, je tudi druga akcija da-
rovanja krvi nedvomno uspela. Vsi, ki so se je udeležili, 
so v dar prejeli koledar Nogometnega kluba Celje.
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Skupina.za.samopomoč.bolnikov.
z.rakom.Celje
Društvo.onkoloških.bolnikov.Slovenije.

Marija Travner, prostovoljka  Strokovni vodja skupine

Življenje je vrednota,

zato z osebnim smislom vsa-
kega trenutka povezujmo ga v ce-
loto (geslo društva). 

DOB Slovenije je razvilo pristop k 
psihosocialni pomoči bolnikom z 
rakom, ki izhaja iz principa samo-
pomoči. Princip temelji na dejstvu, 
da si ljudje z enako izkušnjo bole-
zni in podobnimi težavami najlaž-
je zaupajo svoje stiske in si nudijo 
medsebojno oporo ter tako lažje 
obvladujejo težave, ki jih prinaša  
življenje z boleznijo. Hkrati pa so-
delujejo pri številnih akcijah oza-
veščanja o raku: Rožnati oktober 
– svetovni mesec boja proti raku 
dojk, november – mesec ozave-
ščanja o raku pljuč, itd. V Sloveniji 

Skupina ob ogledu razstave Mesto pod mestom

Prim. Slavomir Milovanovič s člani-
cama društva

deluje 21 skupin za samopomoč. V 
petih bolnišnicah, tudi v Celju, bol-
nice po operaciji dojk obiskujejo 
prostovoljke – ženske, ki so same 
bile operirane, v UKC Maribor in 
na Onkološkem inštitutu imamo 
INFO center.

Celjska skupina za samopomoč je 
bila ustanovljena l.  1994, sestaja-
mo se drugo sredo v mesecu v ki-
rurški sejni sobi. 

V l. 2013 smo popestrili naš osnov-
ni program še z učenjem temeljnih 
postopkov oživljanja.

Na našo prošnjo se je odzval prim. 
Slavomir Milovanović, dr. med., 
specialist anesteziologije, in nam v 
maju predstavil TPO. Ker je seve-
da teorija premalo, smo v oktobru 
imeli delavnico, ki se je je udeležilo 
28 članic. Prim. Slavomir Milova-
nović, Barbara Smrke, mag. zdr. 
nege in Tjaša Svetel, dipl. med. 
sestra, so nas razdelili v tri skupi-
ne in vadile smo umetno dihanje, 
srčno masažo in uporabo avto-

matskega defibrilatorja. Delavnico 
smo zaključili s simulacijo situacij 
in njihovo analizo.

Bilo je zelo zanimivo in hvaležne 
smo predavateljem  za strokovno 
razlago in njihov čas, saj so bili oni 
prostovoljci za nas.

Res je navdušujoče, da so zdra-
vstveni delavci še vedno pripravlje-
ni predavati »pro bono«.

Mednje štejejo tudi:

-  asist. mag. Jakob Koren, dr. 
med., specialist ginekologije – 
predstavil nam je raka mater-
nične sluznice;

-  Ernest Novak, dr. med., specia-
list kirurgije – predstavil je re-
konstrukcijo dojke;

-  prof. zdr. vzgoje  Bernarda Ža-
gar nas je poučila o sladkorni 
bolezni.

Zahvala velja tudi SB Celje in di-
rektorju, mag. Marjanu Ferjancu 
ter njegovi ekipi za vso pomoč pri 
našem delu.
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Izlet..na.Plitvička.jezera

Matej Velenšek, mag. posl. in dru. štu.  SZSVS SB Celje 

V soboto, 12. oktobra, smo se 
člani Sindikata zdravstva in 

socialnega varstva Slovenije – Sin-
dikata zavoda SBC, napotili na iz-
let na Plitvička jezera.
Na pot smo krenili že zgodaj zju-
traj izpred dvorane Zlatorog v Ce-
lju. Bilo nas je kar 130, zato smo 
odpotovali s tremi avtobusi. 
Prvi večji postanek smo imeli na 
avtocesti na Hrvaškem, kjer smo 
se okrepčali z jutranjo kavico in 
malico. Nato smo nadaljevali pot 
mimo Karlovca, po rodovitni do-
lini reke Korane, mimo Slunja in 
naprej proti narodnemu parku Pli-
tvička jezera, kamor smo prispeli v 
dopoldanskih urah.
Plitvička jezera so eden najlepših 
naravnih pojavov v Evropi in so 
pod okriljem svetovne organizacije 
UNESCO, ki skrbi za zaščito narav-
ne in kulturne dediščine. 
Po parku Plitvice smo se popelja-
li tudi s panoramskim vlakom in 
z ladjico. Užitek pa je bil sprehod 
po številnih stezicah in poteh s 
pogledom na prekrasne slapove in 
kristalno čista jezera. Tudi vreme 
nam je dobro služilo, glede na to, 
da je nekaj prejšnjih dni kar moč-
no deževalo.
V popoldanskih urah smo se po na-
pornih ogledih odpravili proti domu. 
Vmes smo se ustavili na poznopo-
poldanskem kosilu oziroma večerji 
v odličnem gostišču blizu Karlovca, 
ki slovi po izjemnem ambientu in 
resnično dobri hrani. Tu so nam pri-
jazni gostitelji pripravili okusno ve-
čerjo. Pričakali so nas tudi z glasbo, 
tako, da smo po večerji še zaplesali 
in veselo rajali do nočnih ur.
Že kar malce utrujeni, a zadovolj-
ni, smo se v poznih večernih urah 
srečno vrnili domov.
Vsi naši člani, ki so se udeležili izle-
ta, so bili z organizacijo in progra-

Prihod na Plitvice

Del naših članov pod slapom

Skupinska slika pri enem od jezer

mom izredno zadovoljni, saj smo 
preživeli čudovit dan, ki se je kar 
prehitro končal. 
Pomembno pa je bilo tudi samo 
druženje članov našega sindika-

ta, ki v teh težkih dneh tudi nekaj 
pomeni in nas krepi. S podobnimi 
izleti bomo nadaljevali tudi v pri-
hodnje, sedaj je na vrsti spet spo-
mladanski dvodnevni izlet.
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Donacijska.akcija.
»Poklonite.rojstvu.
zlat.spomin«

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. 
Služba za odnose z javnostmi Abanka, ki je letos po slovenskih 

porodnišnicah vodila donacij-
sko akcijo »Poklonite rojstvu zlat 
spomin«, je novembra obiskala in 
obdarila tudi našo porodnišnico in 
novorojenčka, ki se je rodil v njej. 
V svojo ponudbo je namreč letos 
vključila prodajo zlatnika z moti-
vom bele štorklje, ki je v Sloveni-
ji od nekdaj simbol rojstva, zato 
se je odločila ta poslovni dosežek 
obeležiti s poklonom zlatega ko-
vanca mamicam, ki v času trajanja 
te akcije prve rodijo v izbranih slo-
venskih porodnišnicah 13. dne v 
mesecu. Istočasno je Abanka 1.000 
evrov donacijskih sredstev name-
nila tudi izbrani porodnišnici.  
V Celju se je 13. novembra 2013 
prvi rodil deček Lucas Mikolič in 
s tem razveselil mamico Melito 
Koprivnik Mikolič. Na ta presreč-
ni dan ju bo poslej spominjal tudi 
zlatnik, ki so ga za Abanko izdali 
Cookovi otoki, kjer je kovanec tudi 
uradno plačilno sredstvo. Ob zla-
tniku pa je Alenka Kikec, direkto-
rica Abankine glavne podružnice 
v Celju, donacijo predala tudi naši 
porodnišnici. Prevzel jo je name-
stnik predstojnika oddelka, Igor 
Pirc, dr. med.

 
Vsaka beseda, vsak pogled, 

vsako dejanje in vsak nasmeh 
lahko prinese srečo drugim ljudem. 
Vsak trenutek je lahko nov začetek. 

 
Vsem zaposlenim v bolnišnici v letu 2014 želimo 

obilo zdravja, osebne sreče in optimizma. 
 

Kolektiv Ginekološko-porodniškega oddelka 
 
 

 
                          Sodelavkam in sodelavcem ortopedskega oddelka!

 
Sanjaj, o čemer želiš sanjati. 
Pojdi, kamor želiš iti. 
Bodi to, kar želiš biti. 
… zato, ker imaš le eno življenje. 

/A.N/ 
 

HVALA vam za vse vaše delo, sodelovanje,  
pomoč, razumevanje … 
Želim vam lepe praznike ter  
vse dobro v prihajajočem letu 2014. 
Hvala tudi oddelku otroške kirurgije  
za vso pomoč pri obravnavi pacientov. 

 
SREČNO 2014 

Nada Herbaj 
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Naj bo zanimivo leto, ki prihaja,  
vseskozi naj zdravja obilo oddaja,  

prinese uspehov, naj zvrhano vrečo,  
skupaj z ljubeznijo ustvari naj srečo. 

 
 

                 SREČNO  2014          

 

 
Kolektiv Oddelka za nuklearno medicino  

 

 

 

 

Leto se končuje, sreča srečo kuje. 

Prejmite jo tudi vi, naj spremlja vas vse dni. 

Za trenutek naj ustavi se življenja tok,  

naj bo tokrat polno toplih stiskov rok!  

In veter naj ugodno veje,  

naj barka varno pluje med čermi. 

 Če mirno plovbo zmotil bo orkan,  

želimo vam poguma in moči, 
da varen najdete pristan. 

Srečno in uspehov polno leto 2014! 

 

Kolektiv nevrološkega oddelka 
 

 

Mi sami ne izbiramo svojih želja,

želje po skrivni igri usode 

najdejo nas. 
   

   (L. N. Tolstoj) 

 

Naj se vam v prihajajočem letu uresničijo tiste najbolj 

čarobne in nenavadne želje… 

 

      Oddelek za hematologijo in onkologijo 

Vse lepo v letu 2014 
vam želi kolektiv 

Oddelka za angiologijo, 
endokrinologijo in 

revmatologijo

Naj bo novo leto 
obžarjeno z
ljubeznijo in 

prijateljstvom,
polno malih presenečenj 

in
drobnih nepričakovanih 

daril,
ganljivih in čudovitih 

objemov,
zašepetanih zahval in 

otroških poljubov.
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NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, 
v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 10. januarja 2014. 
Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 43. nagradne križanke v oktobrskem Monitorju. V uredništvo Monitorja smo prejeli 98 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: SREČA JE KOT TRŽNICA. SAMO ČE ZNAŠ POČAKATI, BO CENA PADLA.
Izžrebana nagrajenka je gospa Barbara Podkrižnik s Področja zdravstvene nege.
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




