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Vse tisto, kar se je v preteklosti v tej  ali oni obliki napovedovalo, se sedaj re-
snično dogaja. Seveda je vse res, še posebej, če o zadevah govorimo pavšal-
no in se ne spuščamo v bistvo. In če je možno, se spomnimo na Murphya, 
ki je že zdavnaj ugotovil, da če lahko kaj narobe gre, bo narobe tudi šlo. S 
takšnimi zaključki si celo operemo vest pred samim seboj, da na dogodke 
nismo mogli vplivati, pa če bi še tako želeli. In potem zamrmramo v brado, 
se pridušimo na sistem in pustimo, da stvari, ki ne tečejo dobro, gredo dalje 
po svoji inerciji. Morda. Morda pa si sposodimo verz Pera Lovšina, ki pravi: 
»Je pa še ena druga možnost«.
In mi v celjski bolnišnici smo seveda izbrali drugo možnost. Podatki o po-
slovanju prvega trimesečja to potrjujejo, saj je poslovni izid kljub enood-
stotni izgubi dober. Zgodile so se pričakovano slabe stvari, ko so nam bila 

odvzeta finančna sredstva, vendar nismo čakali križem rok. Zmanjševali smo stroške. Z velikim razumevanjem zaposle-
nih, čeprav ni bilo lahko. Pri tej oceni se opiram na dejstvo, da smo v tem obdobju treh mesecev v primerjavi z enakim 
obdobjem lani izgubili preko 1,7 milijona evrov, medtem ko je izguba znašala le cca 250 tisoč evrov. Za razliko v višini 
skoraj 1,5 milijona evrov smo uspeli zmanjšati stroške. To so velika sredstva in velik uspeh. Čeprav je obračun začasen, pa 
kaže na veliko sodelovanje zaposlenih, ki ste razumeli, da je usoda v naših rokah. Seveda se zunanji pogoji delovanja bol-
nišnice ne izboljšujejo, zato ostaja filozofija zmanjševanje stroškov na vseh ravneh tudi v prihodnje. Svoj prispevek lahko 
dodamo na vsakem koraku našega dela, od varčevanja z energijo, varčnega dela z materiali, izbori materiala pri javnih 
razpisih, z razmišljanjem o racionalnih procesih dela, prevzemi odgovornosti za svoje delo ter z zaupanjem v sodelavce.  
Tega ne delamo le zaradi nas, ki delamo tukaj, gre za zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalcev te regije in gre za 
naše otroke, da bodo nekoč lahko nadaljevali naše delo v tej bolnišnici. 
Da, veliki so načrti, ki jih želimo doseči v naslednjih letih. Pospešeno se ukvarjamo s pripravo za gradnjo urgentnega 
centra. V mesecu maju se začenja postopek javnega razpisa za izbor izvajalca del, in če ne bo večjih zapletov, bi v jeseni 
letos lahko že začeli gradbena dela. V tem času bo vzporedno končana izgradnja primarne energetske oskrbe bolnišnice s 
trigeneracijo in obnovljenimi toplotnimi podpostajami, s čimer bo zagotovljena racionalna energetska oskrba bolnišnice 
za nekaj desetletij. Cilji so dolgoročni. 
To so razlogi, da skušamo dnevne težave, ki se pojavljajo v delovanju bolnišnice, obravnavati le kot normalne delovne na-
loge, pa čeprav so večkrat  posledica zbirokratizirane države. Ko gledamo naprej, ni časa, da bi se preveč ozirali nazaj. Ker 
običajno vidimo tisto, kar želimo videti, lahko ukanemo tudi samega Murphya. Naj se torej vse tisto, kar se lahko zgodi 
prav in dobro, tako tudi zgodi. Res pa je,  da takrat tega ne opazimo.
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slabemu počutju in strahu pred neznanim otrok v 
bolnišnici lahko odkriva prijetne stvari. Vzgojiteljice 
skrbimo za dobro klimo in za kontinuiteto otroko-
vega normalnega življenja s primernimi zaposlitva-
mi in z ureditvijo igralnega prostora. Otroška risba 
je razvojno orodje za raziskovanje sveta. Otrok rad 
prispeva k oblikovanju okolja in tako doživlja svojo 
vlogo v skupnosti kot smiselno. Gradi samozavest, ki 
je nujen del duševnega zdravja vsakega posamezni-
ka. Česar otrok  ne more izraziti z besedami, lahko 
izrazi tudi skozi igro z barvo, z risarskim orodjem… 
Z risbo se v novem okolju tudi predstavi: »To sem jaz 

Vrtec.Anice.Černejeve.v.Splošni.
bolnišnici.Celje.–.20.let

Majda Krajnčan, Irena Pezdevšek, Helena M. Mrevlje    
Vzgojiteljice vrtca Anice Černejeve v bolnišnici

To leto se je zima dolgo zadrževala pri nas. Kot bi 
želela, da se malo ustavimo, zamislimo, zazremo 

vase, … 

Bolnišnica. Vrtec v bolnišnici. Živ-žav otrok, smeh 
povezan z jokom, strah in tesnoba staršev, bolečina. 
Kaj je to? Zakaj mora moj otrok v bolnišnico? Upanje 
se zaiskri v očeh, sočutje zgane srce. Moj otrok! Da bi 
le bilo vse dobro…
Moje misli poletijo v preteklost: prva vzgojitelji-
ca je v celjski bolnišnici začela svoje pedagoško po-
slanstvo in zaorala ledino leta 1971. V šolskem letu 
1992/1993 je v bolnišnico vstopil Vrtec Zarja kot 
ustanova, v šolskem letu 2001/2002 pa smo vzgoji-
teljice v bolnišničnih oddelkih postale del strokovne-
ga tima Vrtca Anice Černejeve, s katerim tesno stro-
kovno sodelujemo.

Kako drugačen vrtec, pa vendar je povsod v ospred-
ju otrok. Otroci so odprti in iskreni. Pri nas bolni, 
poškodovani, operirani… Brez vprašanj so sposobni 
sprejeti nove okoliščine in večkrat so tolažniki sebe 
in staršev. 

Vzgojiteljice v bolnišnici smo oblikovale svojo VIZI-
JO VRTCA: 
Verjamemo, da lahko s strokovnostjo in ustvarjalnostjo 
nudimo bolnim otrokom in njihovim staršem prijazen in 
varen vrtec,
 kjer se zaupanje, zdravje in samozavest lažje in hitreje 
vračajo.

LJUDJE GOVORIMO – SLIŠITE?
OTROCI RIŠEJO – VIDITE?

Otroška risba govori sama zase, le videti in razumeti 
jo moramo in se je veseliti skupaj z otrokom. 
Namen in cilj likovnih dejavnosti predšolskih otrok 
ni likovni izdelek sam po sebi, ampak otrokov razvoj 
v tem procesu. Otrok v bolnišnici z likovno govorico 
predvsem izpoveduje svoja notranja doživljanja ali 
pa se preprosto igra z likovnim materialom. Navkljub 

Otroci so na polikliniki pripravili prisrčen program

Ravnateljica vrtca in direktor bolnišnice sta posadila 
spominsko drevo…
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smrti drugega moža, pripeljalo nazaj v domovino. Pri 
svojih bližnjih in kasneje v Špesovem domu je preži-
vela zadnja leta svojega življenja. Ob 100-letnici, ki 
jo je praznovala leta 2011, je zbrane navdušila s svojo 
osebnostjo, neverjetnim spominom, znanjem šestih 
tujih jezikov in iskrivimi mislimi. Žal se je njena ži-
vljenjska pot še istega leta končala, ostalo pa je še 
poslednje dejanje, s katerim je približno 160.000,00 
Eur premoženja zapustila zdravstvenim in socialno 
zdravstvenim ustanovam. V začetku maja smo v bol-

bjem in s šolo. Tako kot je povedala ravnateljica vrt-
ca, Vanja Krašovic, moramo načrtovane dejavnosti, 
oblike in metode dela prilagajati procesom zdravlje-
nja otrok, navodilom medicinskega osebja in seveda 
počutju prisotnih otrok. Vsem skupaj je osnovni cilj 
oblikovati čim prijetnejše okolje in pomagati otro-
kom sprejemati čustva, ki jih doživljajo v novem oko-
lju. Na oddelku se počutimo sprejete in kot pomoč v 
skrbi za harmonično bivanje bolnega otroka v bolni-
šnici. To lepo predstavi triinpolletni Patrik, ki poz-
dravi vzgojiteljico z besedami: »Jaz pa vem, da imaš 
ti vrtec. Mi je povedala zdravnica, da te bom našel v 
igralnici…«
Še vedno se dogaja, da nekateri ne vedo, da je vrtec 
v bolnišnici, zato smo se odločili, da ob obletnici pri-
pravimo razstavo z nastopom otrok iz vrtca, enota 
Mavrica. Povabilu na dogodek so se prijazno odzvali 
mag. Marjan Ferjanc, direktor Splošne bolnišnice Ce-
lje ter glavne medicinske sestre: Marija Gobec, Tatja-
na Dvoršak, Marjanca But in Katja Mulej Hren. 

in to je moja mami, moj očka … Takšen je moj kuža, 
takšne barve je moj avto…«
Petletna Angelina pravi: »Všeč mi je tukaj, ker je veli-
ko igrač in ker ustvarjamo.«
Vsa leta z roko v roki sodelujemo z zdravstvenim ose-

…. otroci pa so ga izdatno zalili.

Uresničena.poslednja.želja

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

Slovenci se radi ponašamo s tem, da smo ljudje od-
prtih rok, pripravljeni stopiti skupaj in pomagati 

pomoči potrebnim. Pa vendar so med nami posame-
zniki, ki s svojimi dejanji in odločitvami tudi v takšni 
družbi izstopajo.

Frančiška Pociask, ki je zadnja leta preživela v Špe-
sovem domu v Vojniku, je polovico svojega življenja 
preživela v tujini. Tja jo je vodila želja za boljšim ži-
vljenjem. V Kanadi in kasneje v Združenih državah 
Amerike ga je našla, vendar jo je srce pri 92 letih, po 

Frančiška Pociask (foto Gregor Katič)

Za izvršitev poslednje želje je poskrbel prim. mag. Bra-
ne Mežnar (foto Gregor Katič) 
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nišnici pripravili javno predajo donacij, ki sta se je 
poleg izvršitelja zadnje želje ge. Pociask udeležili tudi 
njeni sorodnici Marija in Andreja Sajovic.  

Splošna bolnišnica Celje je s pomočjo donacije obno-
vila in dopolnila medicinsko opremo dveh bolnišnič-
nih oddelkov, Oddelka za bolezni prebavil in Odseka 
za neonatalno pediatrijo, ki je del Ginekološko-poro-
dniškega oddelka. 

Oddelek za bolezni prebavil je pridobil naslednjo 
opremo: najnovejši procesor za videoendoskopi-
jo Evis Exera III, ki bo z večjo kakovostjo slike za-
gotovil boljše opazovanje, lažjo uporabo in manjše 
neugodje za bolnika. Z njim bomo izboljšali diagno-
stiko bolezni zgornjih in spodnjih prebavil, saj bo iz-
popolnjena tehnologija, s katero so vidne že veliko 
manjše spremembe na sluznici, omogočila zgodnejše 
odkrivanje bolezenskih sprememb. Nov pediatrični 
videokolonoskop Pentax EC-3490FK je primeren 
za preiskave pri večjih otrocih in pri bolnikih s težji-
mi bolezenskimi spremembami na debelem črevesu, 
npr. pri bolnikih s kronično vnetno črevesno bolezni-
jo. Videokolonoskop je namreč bolj upogljiv in s tem 
omogoča boljšo preglednost desnega kolona. Vgra-
jeno ima tehnologijo GDF, ki omogoča lažje vodenje 
endoskopa in preprečuje nastajanje zank. Calfast 
aparat, ki meri koncentracijo calprotectina v blatu, 

pa omogoča povsem neinvazivno diagnostično me-
todo, ki lahko včasih zmanjša potrebe po drugih, in-
vazivnih metodah pri bolnikih, ki se zdravijo zaradi 
Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa. Calprotec-
tin je namreč biokemični test za merjenje aktivnosti 
kronične vnetne črevesne bolezni. Vrednost vseh do-
niranih aparatov je približno 50.000 Eur.

Odsek za neonatalno pediatrijo Ginekološko-poro-
dniškega oddelka letno oskrbi približno 230 otrok, ki 
so rojeni prezgodaj ali s prenizko porodno težo in po-
trebujejo posebno nego in oskrbo. Nedonošenčki ne 
morejo uravnavati telesne temperature, zato potre-
bujejo ogrevano posteljico, najmlajši in najmanjši pa 
inkubator. Ta omogoča idealno mikro okolje z nadzo-
rovano temperaturo in vlažnostjo. Omogoča nego ter 
diagnostične in terapevtske postopke v takem oko-
lju. Prenosni monitor pa je nujno pomemben za nad-
zor osnovnih življenjskih funkcij: dihanja, delovanja 
srca in nasičenosti Hb s kisikom. Z donacijo je odsek 
dobil inkubator Caleo in prenosni monitor Vista. 
Vrednost obeh doniranih aparatov je nekaj več kot 
25.500,00 Eur.
Prim. mag. Brane Mežnar, ki mu je ga. Pociask zau-
pala uresničitev svoje odločitve, je o njej povedal tudi 
naslednje. »Vse življenje je živela v tujini in je poznala 
druge zdravstvene sisteme, vendar je cenila sloven-
sko zdravstvo, še posebej visoko mnenje je imela o 

Prejemniki donacije skupaj s sorodnicama ge. Pociask, Marijo in Andrejo Sajovic (foto Gregor Katič)
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Osrednja prireditev ob Svetovnem dnevu zdravja je v 
Celju potekala na Prešernovi ulici v soboto, 6. aprila 
2013.  

celjski bolnišnici, kjer se je zdravila po poškodbi« in 
zaključil: »ta njena odločitev sploh ni tako čudna, kot 
se komu zdi. Je le logičen zaključek njene izjemne 
poti.«  

Mag. Marjan Ferjanc, direktor bolnišnice, je ob pre-
daji dejal: »V današnjem času je, mogoče še bolj kot 
običajno, pomembna pozitivna misel in zavest po-
sameznika ter pripravljenost, da s svojim dejanjem 
poskuša pomagati tam, kjer lahko. Prepričan sem, da 
skrb za zdravje posameznika ostaja ena najpomemb-
nejših vrednot naše družbe, čeprav se včasih zdi, da 
kot družba pozabljamo nanjo. To nam dokazujejo iz-
jemni posamezniki, kot je bila gospa Pociask. 
V bolnišnici vsak dan tehtamo potrebe po novi opre-
mi, novih načinih zdravljenja, novih zdravilih. Ob 
pomanjkanju denarja je jasno, da se lahko odločamo 
le za tiste, s katerimi ohranjamo kakovost naše oskr-
be. Zato sta odločitev in dejanje ge. Frančiške Poci-
ask za nas toliko bolj dragocena. Z njeno donacijo 
smo namreč dobili najnovejšo tehnologijo, s katero 
bomo lahko zagotovili večjo kakovost endoskopske 
diagnostike obolenj prebavnega trakta ter kakovo-
stno obravnavo tistih novorojenčkov, ki že na pragu 
življenja potrebujejo našo pomoč.«

Vodja odseka za neonatalno pediatrijo Ana Ilijaš Tro-
fenik in direktor ob novem inkubatorju (foto Gregor 
Katič)

Ostale donacije iz zapuščine ge. Frančiške Pociask 
so namenjene Špesovemu domu v Vojniku in speci-
alistični ambulantni dejavnosti. Špesov dom je dobil 
aparat za lokomotorno rehabilitacijo in razgibavanje 
ter laserski aparat za zdravljenje in preprečevanje 
preležanin. Specialistični ambulantni dejavnosti pa 
je namenjen ultrazvočni aparat za pregled ožilja, srca 
in trebuha.

Svetovni.dan.zdravja.

Andreja Knez, SMS in Mirjana Kralj-Coha, dipl. m. s. Kardiološki oddelek  

Romana Stropnik, dipl. m. s. Področje zdravstvene nege

Sedmi april je Svetovni dan zdravja. Vsako leto 
svetovna zdravstvena organizacija izbere temo, 

ki je pomembna za javno zdravje. Letošnja osrednja 
tema je bila problematika zvišanega krvnega tlaka. 
Geslo aktivnosti, ki so potekale na ta dan, je bilo: 
“Urejen krvni tlak zmanjša tveganje za srčni infarkt 
in možgansko kap”. 
Zvišan krvni tlak ima vsak tretji prebivalec Slovenije. 
Dolgotrajno zvišan krvni tlak lahko povzroči okvare 
ožilja in srca, srčni infarkt, možgansko kap, ledvično 
odpoved in druge zaplete. Bolezen   lahko uspešno 
zdravimo, z zdravim načinom življenja pomembno 
vplivamo na svoje zdravje in tudi na vrednosti krv-
nega tlaka.
Skrb  za zdravje skozi vsa življenjska obdobja omogo-
ča polno in produktivno življenje.  Zaradi tega je zelo 
pomembno, da tudi otroke in mladostnike vzgajamo 
tako, da bodo znali pravilno skrbeti za svoje zdravje.

Andreja Knez, Romana Stropnik in Mirjana Kralj-Coha
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Splošno bolnišnico Celje smo zastopale medicinski 
sestri iz Kardiološke ambulante, Andreja Knez in  
Mirjana Kralj Coha,  ter  Romana Stropnik, dietna 
medicinska sestra Splošne bolnišnice Celje.

Na eni izmed stojnic pred Hermanovim brlogom smo 
mimoidočim predstavile zdravstveno vzgojno gradi-
vo in merile krvni tlak. Zanimiva sta se jim zdela pla-
kat, ki je prikazoval srce, ter model, ki je prikazoval 
zdravo in prizadeto krvno žilo. Na prehranski pira-

midi so si lahko ogledali načela zdrave prehrane.
Zelo veliko povpraševanje je bilo tudi med učenci 
osnovnih šol. Presenetili so nas s svojim znanjem o 
zdravi in nezdravi prehrani  in pomembnosti zdrave-
ga prehranjevanja.
Kljub deževnemu, hladnemu vremenu je bil dan za 
nas sončen. Razsvetljevali so nam ga obiskovalci, 
sodelujoči na ostalih stojnicah, namenjenih zdravju, 
kulturni program prirediteljev in sodelavci iz bolni-
šnice.

5..maj.–.dan.higiene.rok.
zdravstvenih.delavcev

Majda Hrastnik, dipl. m. s., mag. Alenka Petrovec-Koščak, dipl. san. inž.
Področje zdravstvene nege  

Irena Sojč, dipl. m. s.
Ginekološko-porodniški oddelek

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je leta 
2010 razglasila 5. maj za dan higiene rok zdra-

vstvenih delavcev. Mednarodna pobuda s sloganom 
„Rešite življenja – očistite roke“ je namenjena oza-
veščanju in izboljševanju higiene rok zdravstvenih 
delavcev, s čimer lahko zmanjšamo število okužb, po-
vezanih z zdravstvom.
Osrednji poudarek v sporočilu je razkuževanje rok 
zdravstvenih delavcev ob pravem času na pravi na-
čin. Na intranetni strani je dosegljiv plakat „MOJIH 
5 TRENUTKOV ZA HIGIENO ROK“, kjer so naštete 
najpomembnejše priložnosti, ko si morajo zdravstve-
ni delavci roke razkužiti.
V ponedeljek, 6. maja 2013, smo imeli v glavni avli 
bolnišnice v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo 
Celje stojnico, namenjeno ozaveščanju zaposlenih, 

bolnikov, obiskovalcev in mimoidočih o pomenu hi-
giene rok. Obiskovalcem stojnice je bil na voljo učni 
pripomoček Didaktobox, s katerim so preizkusili 
uspešnost tehnike razkuževanja rok.
Na ta dan smo na oddelkih bolnišnice trije opazovalci 
opravili merjenje skladnosti higiene rok. Opazovalna 
metoda, ki je povzeta po SZO, pomeni priložnost po-
enotene metodologije in primerjave rezultatov. Po-
meni tudi motivacijo za izboljševanje ravnanja posa-
meznika in skupin v preprečevanju prenosa okužbe s 
kontaktom. Opazovanje na posameznem oddelku je 
trajalo 20 do 30 minut, opazovalci smo bili prisotni 
v bolniški sobi. Opazovanja smo beležili na obrazec 
SZO. V letošnjem letu bomo na Ministrstvo za zdrav-
je poročali o rezultatu samo za prvi korak - „pred sti-
kom z bolnikom“. Akcijo naj bi v mesecu maju izve-



8

Splošna bolnišnica CeljeTO JE SBC

dli v vseh slovenskih bolnišnicah. V naslednjem letu 
bo poročanje o tem kazalniku kakovosti obvezno, za 
vseh pet korakov.
Podkazalnik bo poraba alkoholnega razkužila za roke 
v litrih na stroškovno mesto na oskrbni dan oziroma 
na 100 oskrbnih dni.
V času dvodnevnega opazovanja smo bili na devetnaj-
stih oddelkih, opazovali smo vse profile zdravstvenih 
delavcev in sodelavcev. Zabeležili smo 306 priložno-
sti in 206 opravljenih akcij (umivanje: 6-krat, razku-
ževanje rok: 200-krat). Skupna skladnost higiene rok 

Obiskovalci so lahko dobili tudi razkužila za roke v 
obliki žepnih plastenk.

je tako bila 67,3 %, kar je nekoliko manj od ciljnega 
rezultata 70 %, ko vplivamo na zmanjšanje prenosa 
bolnišničnih okužb. Rezultati po posameznih prilo-
žnostih so prikazani v sliki:
Izstopa nizek delež higiene rok pred stikom z bolni-
kom, kar pomeni, da ne prepoznamo vedno te pri-
ložnosti (rokovanje, trepljanje po rami, pomoč pri 
gibanju, pomoč pri hoji, klinični pregled, merjenje 
vitalnih funkcij ipd.). 
Pri opazovanju smo ugotovili, da pogosto odmerimo 
premalo razkužila (manj kot 3 ml oziroma pritisne-
mo na dozator le enkrat), razkužilo vtiramo v roke 
prekratek čas, nenamensko uporabljamo rokavice. 
Velikokrat mislimo, da uporaba rokavic nadomesti 
razkuževanje rok.
Z opazovanjem smo dobili priložnost za natančnej-
ši vpogled v zavedanje in razmišljanje zdravstvenih 
delavcev o higieni rok. Želimo si, da bi bili predsta-
vljeni rezultati dodatna motivacija zaposlenim (in ne 
kritika) za boljšo higieno rok in s tem zmanjševanje 
prenosa bolnišničnih okužb.

 

Kaj.delamo.na.Oddelku.za.
bolezni.ledvic.in.dializo

Nataša Leskovšek, mag. zdr. nege Oddelek za bolezni ledvic in dializo

Kmalu po vrnitvi na Oddelek 
za bolezni ledvic in dializo 

sem ugotovila, da mi oddelek nudi 
ogromno možnosti za razvoj na 
vseh področjih, zato vas želim se-
znaniti z nekaterimi posebnostmi 
našega dela. 

Oddelek je razdeljen na tri delovi-
šča: Ambulanta za bolezni ledvic, 
Oddelek za bolezni ledvic in Cen-
ter za dializo. Vsako delovišče ima 
pomembno vlogo pri delovanju od-
delka, če nekje šepamo, se pozna 
na celotnem oddelku. 

Ambulanta za 
bolezni ledvic
Ker je ambulanta ogledalo oddel-
ka, opravljajo delo na tem delo-
višču medicinske sestre, ki imajo 
pozitiven odnos do dela, dobro 
sodelujejo z zdravniki, so dosledne 
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in natančne pri delu, skrbijo za 
sledljivost naročenega in opravlje-
nega dela, poznajo široko področje 
zdravstvene nege in stopnje kro-
nične ledvične bolezni (KLB), ob-
vladajo delo z računalniškim siste-
mom Birpis 21 in komunikacijske 
veščine v konfliktnih situacijah. 
Konfliktnih situacijah zato, ker so 
z leti postali uporabniki naših sto-
ritev vse bolj osveščeni, zavedajo 
se svojih pravic, občasno pa ne dol-
žnosti. 

Da delo poteka nemoteno in teko-
če, od meseca oktobra 2012 skrbi 
vodja tima ambulante Brigita Ra-
buza, dipl. m. s., ki pretežno opra-
vlja delo tudi kot ena izmed vodij 
tima na dializi. V ambulanti opra-
vljajo delo: dve MS s 4-urnim de-
lovnikom zaradi invalidnosti, v po-
poldanskem času in ob izpadih pa 
še ena MS z dialize in vodja tima. 
Delo MS v ambulanti je sledljivo, 
saj zaradi nadzora beležimo vse 
aktivnosti, ki jih MS opravi, pred-
vsem v času, ko ambulanta ne de-
luje. Ambulanta opravi letno 2.100 
pregledov. Zaradi obsežnosti spe-
cialističnega pregleda in naročenih 
preiskav sami vabimo paciente na 
kontrolni pregled, kadar so kon-
trole predvidene do 6 mesecev. S 
tem zagotavljamo neprekinjeno 
spremljanje KLB po stopnjah, pre-
prečimo zaplete in zagotavljamo 
pravočasno pripravo na ustrezno 
nadomestno zdravljenje. Po na-
vodilu zdravnika izvajamo v ta 
namen tudi skupinsko in indivi-
dualno preddializno izobraževanje 
bolnikov. Skupinsko izobraževa-
nje izvajamo na mesec do dva, v 
skupini je 6-9 bolnikov in traja od 
8.30 do 11.30 ure. Na razumljiv 
način so predstavljene vsebine: 
anatomija ledvic, prehransko sve-
tovanje, nadomestna zdravljenja: 
transplantacija ledvic, peritone-
alna dializa in hemodializa – vsa-
ko vsebino predstavi druga DMS. 
Glede na obseg in zahtevnost iz-
obraževanja sem po dogovoru s 

predstojnikom poiskala možnost 
evidentiranja in obračuna. Uspe-
lo nam je s pomočjo ge. Mateje 
Manfreda Ibrič in osebja Fakturne 
službe, ki nas spremlja od zgoraj. 
Za zagotavljanje kakovosti izobra-
ževanja v skupini skrbi vodja tima 
ambulante, za izvide izobraževanja 
in pravilen obračun skrbiva z zdra-
vstveno administratorko, sama pa 
po končanem izobraževanju zago-
tovim pravilno shranjevanje in vse 
potrebne dokumente, ki jih mora-
mo imeti za sledljivost izobraže-
vanj po bolnikih in zaposlenih ter 
za morebiten nadzor zavarovalni-
ce. Nikoli ne veš, kdaj potrkajo na 
naša vrata.

Center za dializo
Na dializi imamo sedem sob, v ka-
terih je 33 priključitvenih mest: 
štiri sobe, kjer se v vsaki dializira 
po šest bolnikov, eno sobo s štiri-
mi bolniki in dve s tremi bolniki. 
Letno opravimo približno 21.000 
dializ. V dopoldanskem času so vsa 
priključitvena mesta zasedena, v 
popoldanskem pa se prilagajamo 
gibanju bolnikov in seveda varče-
vanju pri osebju. Vsakodnevno, 
ne glede na praznik, je zjutraj v 
službi 11 zaposlenih, v popoldan-
skem času pa se število giblje od 
10 do 11. Ena dodatna MS/ZT je 
vsak dan razporejena za potrebe 
dializ na dislocirani enoti (OIIM 
in EIMOS), hkrati pa zanje zago-
tavljamo v nočnem času eno MS 
v pripravljenosti, v nedeljo pa čez 
ves dan dve, ki si delovni čas deli-
ta. Z namenom zagotavljanja sle-
dljivosti in pravilne razporeditve 
osebja na dializi imamo poleg me-

sečnega še tedenski razpored zapo-
slenih po dializnih sobah. Zaradi 
varčevanja pri osebju smo delovni 
čas z mesecem decembrom 2012 
prilagodili, in sicer je dopoldanska 
izmena od 6.00-13.00, popoldan-
ska pa od 12.45-19.00, in tako pri-
hranili 15 minut. V času od 12:45 
do 13:00 je predaja službe, kjer 
seznanimo vse zaposlene s števil-
nimi obvestili in novostmi, nato 
pa vodja tima seznani prisotne z 
morebitnimi zapleti pri bolnikih 
in posreduje navodila zdravnika za 
naslednjo dializo. Ob prihodu na 
oddelek sem dobila več neprofesio-
nalnih očitkov, da na dializi preda-
ja službe ni potrebna, ampak moje 
mnenje je, da je bila to ena izmed 
odličnih odločitev, ki so jih sprejeli 
že pred mojim prihodom, saj si ne 
znam predstavljati, kako seznaniti 
vse zaposlene z nujnimi obvestili, 
hkrati pa zaposleni ob prihodu bol-
nika točno vedo, če so bile kakšne 
posebnosti pri prejšnji dializi, in če 
je kakšna sprememba v sami diali-
zi, preiskavah ali materialu. 

Ker so zaposleni imeli prost le en 
vikend na mesec, ob izpadih pa so 
delali med tednom tudi po 13 ur, 
smo z mesecem decembrom po-
skusno uvedli 13-urne sobote (z 
izjemo invalidov). Tako smo zago-
tovili vsakemu dva vikenda prosto, 
kar se je izkazalo kot zelo dobra 
poteza. Zaloge pri osebju nimamo, 
poleg tega pa še 12 zaposlenih na 
dializi izmenično opravlja delo na 
delovišču negovalne enote. Na dia-
lizi imamo skupno zaposlenih šest 
invalidov, ena II. kategorije in pet 
III. kategorije. Zaradi omejitev, ki 
jih imajo delavci po invalidski oce-
ni, je nemalokrat zelo težko orga-
nizirati delo. Poleg tega imamo 
sedem študentov, ki jim je treba 
zagotavljati opravljanje nujnih štu-
dijskih obveznosti. Trenutno mi 
največ težav pri organizaciji dela 
povzročajo »ponesrečene« kompe-
tence MS in ZT za področje dialize, 
saj imamo pet takšnih, ki so zavr-
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nili aneks, imajo premalo delovne 
dobe ali pa so invalidi z izjemnimi 
omejitvami. 

Kot pravi naš predstojnik Andrej 
Drozg, je dializa kot polet z leta-
lom. Burno je ob vzletu in ob pri-
stanku, vmes pa je turbulenca ali 
pa ne. In po obsegu dela, ki ga do-
kazujejo tudi  podatki lanske rea-
lizacije glede na vrsto zahtevnosti 
dialize ugotavljamo, da so turbu-
lence kar naprej in mirnih poletov 
ni več. Meni so dandanes dialize 
bolj podobne vožnji s potniškim 
vlakom, ki na vsaki postaji počaka, 
saj je tudi zdravnik na dializi ves 
dan polno zaposlen z bolniki. V 
zadnjem času se nam celo dogaja, 
da se redne dialize zaradi zapletov 
podaljšajo v pripravljenost (po 20. 
uri), ki pa naj bi bila namenjena le 
zagotavljanju dializ na dislociranih 
enotah.  

Poleg tega je treba tudi poudariti, 
da so dializni bolniki težki kronič-
ni bolniki, ki hodijo na dializo že 
več let, nekateri tudi 20 let in več. 
In lahko si predstavljate, kako je 
prihajati v službo, ko točno veš, 
katere bolnike boš oskrboval, in 
točno veš, kaj bo kdo rekel ob do-
ločenem postopku. Osebje ob ta-
kšnih bolnikih izgoreva in glede 
na razgovore, ki sem jih imela z 
zaposlenimi, sem ugotovila željo 
večine, da bi uvedli individualne 
pogovore s psihologinjo, ki delu-
je v sklopu bolnišnice. Hkrati pa 
ugotavljam, da je osebje ob vsem 
naštetem še vedno izjemno profe-
sionalno, odgovorno, in da jim ni v 
breme nobeno dodatno delo, ki jim 
ga dodelim. Od novembra 2012 
vodimo mesečno statistiko porabe 
dializnih raztopin in dializatorjev 
s sprotnim spremljanjem porabe 
po bolnikih, naročamo le potrebno 
in si ne ustvarjamo zalog na daljši 
rok. S tem smo uredili tudi prena-
polnjeno skladišče zdravstvenega 
materiala in zagotovili prosto eva-
kuacijsko pot. Prav tako beleži-

mo gibanje dializnih bolnikov po 
dnevih in mesecih, zagotavljamo 
sledljivost in strogo natančnost 
vodenja bolnikov, ki so v postopku 
za transplantacijo, vodimo obraču-
ne dializ, vstavitve dializnih kate-
trov, izvajamo sprotno prehransko 
svetovanje in nadzor nad porabo 
epoetinov. 

Zaradi zagotavljanja varnosti in 
motenih prehodov skozi oddelek, 
so nam septembra 2012 namesti-
li nova vrata ob vstopu na dializo 
s strani Glazije. Takrat smo tudi 
sprejeli dejstvo, da kajenje pred 
vhodom ni primerno in poiskali 
drugo rešitev za užitek nekaterih.  
Ker nikoli ne vemo, kaj se bo z 
bolniki, ki bivajo v bolnišnici v 
bodočnosti dogajalo, prosim vse 
zaposlene v bolnišnici, da jim za-
gotavljate žilne pristope do zape-
stja, če je mogoče. Zaradi more-
bitne potrebe po žilnem pristopu 
za dializo je treba večje žile ohra-
niti in jih ne brazgotiniti. Verje-
mite, bolniki vam bodo hvaležni. 
Prav tako prosimo, da bolnikov, 
za katere opazite, da imajo AV fi-
stulo, ne zbadate na isti roki. Za 
bolnike, ki so že bili na obravnavi 
pri nas in so ogroženi, smo izdelali 
kartico, ki jo nosijo s seboj in po-
kažejo v vednost zdravstvenemu 
osebju drugod.

Kadar so dializni bolniki hospita-
lizirani na drugih oddelkih naše 
bolnišnice in hodijo na hemodi-
alizo k nam, vas prosimo, da nas 

dosledno obveščate o odpustu 
ali smrti bolnika. Če mi bolnika 
pričakujemo, pripravimo dializni 
aparat s potrebnim materialom po 
naročilu zdravnika, in če bolnika 
ni, moramo pripravljeni material 
zavreči. 

Vse tiste, ki ste mnenja, da je dia-
liza dejavnost, kjer zaposleni le se-
dijo in gledajo španske nadaljevan-
ke, vljudno vabim v našo družbo za 
kakšen dan. Izjemno bi bila vesela 
kritike na račun slabe organizacije 
dela in predlogov za boljšo. Sama 
nikoli ne sodim o delu drugih, ker 
ga ne poznam, ampak mnogi v 
naši bolnišnici opravijo ogromno 
dela sede, pa zato ne moremo reči, 
da ves dan sedijo in ne delajo nič, 
kajne? V prihodnosti si želim na 
dializi več stabilnih bolnikov, manj 
turbulenc, pozitivne in zadovoljne 
zaposlene in s tem zadovoljne dia-
lizne bolnike.  

Oddelek za bolezni ledvic   
Na oddelku deluje enkrat tedensko 
ambulanta za peritonealno dializo 
(CAPD) – trenutno imamo sedem 
bolnikov na peritonealni dializi 
(PD). Oddelek ima pet bolniških 
sob, v katerih je 16 bolniških po-
stelj. Na oddelku je bilo oktobra 11 
zaposlenih, ki so opravljali triiz-
mensko delo, vsak od njih je imel 
približno 150–200 presežnih de-
lovnih ur. Upam si trditi, da je bil 
tudi edini oddelek v bolnišnici, ki 
ni imel 15-minutne predaje službe 
evidentirane in plačane, čeprav so 
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jo ves čas izvajali. In kljub vsemu 
so bili zaposleni izjemno pozitiv-
ni glede na težo bolnikov ter zelo 
dosledni, natančni in odgovorni. 
Želeli so si sprememb pri delu, pa 
niso vedeli, kako bi se tega lotili. 
V želji, da bi zagotovili varnost za-
poslenih in bolnikov, smo oktobra 
uvedli delitev dela in s skupnimi 

močmi posodobili dokumentacijo 
ZN. Delo zaposlenih je postalo sle-
dljivo in dokumentirano, vendar 
pa preobremenjenosti ni bilo moč 
spregledati kljub 12 zaposlenim z 
dialize, ki so izmenično opravljali 
delo na oddelku zaradi zagotovi-
tve delitve dela, enakomerne pre-
razporeditve presežnih delovnih 
ur in enakomerne obremenjenosti 
delavcev.

Od oktobra 2012 pa do aprila 2013 
smo bili približno 130–140 % za-
sedeni, kar pomeni, da smo imeli 
standardno od 19 do 22 hospita-
liziranih, bolniki pa so večinoma 
v 2. in 3. kategoriji po zahtevnosti 
ZN. Bolniške sobe so bile prezase-
dene, celo po sedem bolnikov smo 
imeli v eni sobi, ogromno izolacij 
MRSA in ESBL pozitivnih bolni-
kov in 15. 3. je zasvetila rdeča luč. 
Dokazali smo, da smo prostorsko 

  in kadrovsko preobremenjeni, in 
da tako ne gre v nedogled. Vsem, 
ki ste nam in nam še pomagate na 
kakršenkoli način, da na semaforju 
vedno pogosteje zasveti zelena luč, 
in da lahko zagotavljamo kakovo-
stno ZN ter varnost zaposlenih in 
bolnikov, lepa hvala.   

Brez sprotnih dogovorov in podpo-
re predstojnika, ki je zelo dojemljiv 
za novosti in prilagodljiv »nove-
mu« načinu dela, ne bi zmogla uve-
sti naštetih sprememb v delo. In 
glede na močno prevetritev orga-
nizacijskih ukrepov na oddelku in 
dializi, sem bila presenečena nad 
pozitivno odzivnostjo zaposlenih. 
Brez njihove podpore in volje ne bi 
dosegla skoraj nič. 

Vem, da nismo idealni,
smo pa dobri! 

Nacionalna.anketa.o.izkušnjah.
odraslih.pacientov.v.akutni.
bolnišnici.za.leto.2012

Mag. Hilda Maze Področje zdravstvene nege

Anketa je bila izvedena v 23 slovenskih bolnišni-
cah, anketne liste je vrnilo 7063 pacientov. An-

ketiranje je potekalo v letu 2012, izjema sta le SB 
Celje in SB Topolšica, kjer je zbiranje anketnih listov 
potekalo še v januarju 2013 ter UKC Ljubljana, kjer 
se je zbiranje podatkov zavleklo do februarja 2013.   

Vsa vprašanja so vrednotena na lestvici, na kateri 1 
točko dobi odgovor, ki izraža najmanjše zadovoljstvo 
pacienta, 5 točk pa odgovor, ki izraža največje zado-
voljstvo. Anketni vprašalnik je v Splošni bolnišnici 
Celje izpolnilo 500 pacientov, po 200 na kirurških in 
internističnih oddelkih in 100 na ginekološkem od-
delku.
Ocene zadovoljstva pacientov z bolnišnico so seve-
da odvisne od oddelka, na katerem so bili, in od de-

mografskih značilnosti pacientov. Ker se struktura 
teh dejavnikov med bolnišnicami razlikuje, so poleg 
zgoraj opisanih skupnih ocen analizirali tudi skupne 
ocene, pri katerih so bolnišnice statistično izravnali. 
S primerjavo izravnanih ocen bolnišnice primerjamo 
glede zadovoljstva pacientov, ki bi ga pričakovali, če 
bi imele vse bolnišnice enako strukturo oddelkov ter 
spola, izobrazbe, starosti in predhodnega zdravljenja 
pacientov ter enak delež nujnih primerov.
Vsi rezultati so prikazani le v grafični obliki. Tako so 
se odločili zaradi lažje razumljivosti in boljše pregle-
dnosti, pa tudi zato, ker je osnovni namen ankete 
spodbujanje k preverjanju in stalnemu izboljševanju 
kakovosti ter prepoznavanju področij, kjer je po-
trebno oziroma možno izboljšanje, v ta namen pa so 
grafični prikazi mnogo učinkovitejši od tabelaričnih. 
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Poleg tega bi številčne vrednosti laična javnost lahko 
statistično neustrezno interpretirala oziroma bi iz 
njih izpeljala statistično neutemeljene sklepe.
Povprečna skupna ocena je 90,4, v tabeli 1 so s krogci 
označena povprečja ocen v bolnišnicah po posame-
znih sklopih, dodan je 95 % interval zaupanja. Do-
datno je 25 % najslabših ocen bolnišnic označenih z 
rdečo, srednjih 50% ocen z oranžno in najboljših 25 
% ocen dobljenih v bolnišnicah z zeleno barvo. Vidi-
mo, da je največ razlik med bolnišnicami pri ocenah 
sprejema, tam je tudi dobljeno povprečje najnižje, 
medtem ko sta najbolje ocenjena sklopa »delo medi-
cinskih sester« in »zdravljenje«.
 

Iz tabele 2 je razvidno, da smo se v bolnišnici na pod-
lagi ocene pacientov uvrstili na deveto mesto izmed 
23 zdravstvenih ustanov.

Tabela 1: Povprečna ocena bolnišnic po posameznih sklopih.

Tabela 2: Sprejem v bolnišnico

Tabela 3: Kako so vas obravnavali zdravniki

 

 

V tem sklopu je naslabše ocenjena kategorija spre-
memba datuma sprejema na kasnejši čas, kar velja za 
kirurške in ginekološki oddelek. 

Sprejem v bolnišnico - Splošna bolnišnica Celje

Sodeloval(a) sem pri dogovoru datuma mojega sprejema 
v bolnišnico.

Ali so v bolnišnici kdaj spremenili datum sprejema tako, 
da je bil sprejem preložen na kasnejši čas?

Kako dolgo od vašega prihoda v bolnišnico je trajal po-
stopek, da ste prišli do svoje postelje ali sobe na oddel-
ku?  

Pri oceni sklopa »Kako so vas obravnavali zdravniki 
smo uvrščeni na 16 mesto, ki ga delimo še z dvema 
ustanovama.
 

Najslabše ocenjeni trditvi sta bili razumljiva razlaga 
planiranih postopkov in zagotavljanje zasebnosti pri 
pogovoru, viziti in opravljanju posegov, kjer izstopa-
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Tabela 4: Kako so vas obravnavale medicinske sestrejo kirurški in internistični oddelki, medtem, ko je ta 
ocena na ginekološkem oddelku dobra.

Kako so vas obravnavali zdravniki? - 
Splošna bolnišnica Celje

Zdravniki so me obravnavali vljudno in spoštljivo.

Na vprašanja, ki sem jih zastavljal(a) zdravniku, sem 
dobil(a) odgovore na meni razumljiv način.

Če Vas je skrbelo ali če ste se česa bali, ali ste se lahko o 
tem pogovorili z zdravnikom?

Zdravnik mi je pred posegi ali preiskavami na razumljiv 
način razložil poseg ali preiskavo in možne zaplete.

Zdravnik mi je zagotovil zasebnost pri pogovoru, viziti in 
opravljanju posegov ter me obvaroval pred nezaželenimi 
pogledi in poslušanjem s strani drugih.

Zdravniki so pred mano govorili kot da me ni.  

Pri oceni sklopa »Kako so vas obravnavale medicin-
ske sestre« smo uvrščeni na 9. mesto.

Pacienti so ocenili, da je medicinska sestra prišla zelo 
hitro, v primeru, da so jo potrebovali, vljudno in spo-
štljivo obravnavo ter razumljive odgovore na njihova 
vprašanja. Manj dobro so ocenili trditev »Medicinske 
sestre so pred mano govorile, kot da me ni«, pri če-
mer izstopajo internistični oddelki.

 

Kako so vas obravnavale medicinske 
sestre? - Splošna bolnišnica Celje

Medicinske sestre so me obravnavale vljudno in spoštlji-
vo.

Na vprašanja, ki sem jih zastavljal(a) medicinski sestri, 
sem dobil(a) odgovore na meni razumljiv način.

Če Vas je kaj skrbelo ali če ste se česa bali, ali ste se lahko 
o tem pogovorili z medicinsko sestro?

Medicinske sestre so mi zagotovile mojo zasebnost pri 
pogovoru, viziti in opravljanju posegov.
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Pri izvajanju negovalnih postopkov so me medicinske se-
stre zaščitile pred neželenimi pogledi.

Medicinske sestre so pred mano govorile kot da me ni.

Koliko časa je trajalo, da je prišla medicinska sestra, ko 
ste jo potrebovali in prosili za pomoč?  

Pri oceni sklopa »Vaše zdravljenje« smo uvrščeni na 
11. mesto.

Najslabše ocenjena trditev v tem sklopu je bila »Vča-
sih je nek zdravnik ali medicinska sestra rekla eno o 
moji bolezni, zdravljenju in zdravstveni negi, drug 
zdravnik ali medicinska sestra pa čisto nekaj druge-
ga«, pri čemer najbolj negativno izstopa ginekološki 
oddelek. 

Vaše zdravljenje - Splošna bolnišnica Celje

Včasih je nek zdravnik ali medicinska sestra rekla eno o 
moji bolezni, zdravljenju in zdravstveni negi, drug zdrav-
nik ali medicinska sestra pa čisto nekaj drugega.

Moji družinski člani so se z mojim zdravnikom lahko po-
govorili.

Ali ste dobili pomoč medicinskih sestre ali drugega ose-
bja, ko ste šli na stranišče?

Ali ste imeli občutek, da vaše pritožbe zdravniki in medi-
cinske sestre jemljejo resno?

Ali so Vam pojasnili razloge za jemanje zdravil, učinke in 
stranske učinke predpisanih zdravil?

Ali je osebje storilo vse za zmanjšanje bolečin?  

Tabela 5: Vaše zdravljenje

 

Pri oceni kategorije »Bolnišnično okolje« smo uvršče-
ni na 9. mesto.
 

V tem sklopu so pacienti manj zadovoljni z hrupom, 
ki ga povzroča zdravstveno osebje in seznanitvijo z 
njihovimi  pravicami in dolžnostmi. 

Bolnišnično okolje - Splošna bolnišnica Celje

Ali so bila Vaša soba, stranišče in kopalnica čisti?

Ponoči sem se zbujal(a) zaradi hrupa, ki ga je povzročalo 
zdravstveno osebje.

Ali ste bili v bolnišnici seznanjeni s pravicami in dol-
žnostmi, ki jih imate kot bolnik?  

 

Tabela 6: Bolnišnično okolje
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Pri oceni sklopa »Odpust iz bolnišnice« smo uvrščeni 
na 15. mesto. 

 

Pacienti so ocenili, da dobijo premalo pisnih in ustnih 
informacij o stranskih učinkih zdravil in opozorilnih 
znakih, na katere morajo biti pozorni v zvezi s svojo 
boleznijo. Negativna ocena se je nanašala na kirurške 
in internistične oddelke. 

Odpust iz bolnišnice - Splošna bolnišnica Celje

Ob odpustu sem dobil(a) ustne in pisne informacije o 
tem, katera zdravila in kako jih moram jemati doma.

Ob odpustu sem dobil(a) ustne in pisne informacije o 
tem, kakšni so stranski učinki zdravil.

Tabela 7: Odpust iz bolnišnice
Tabela 8: Skupno

 

 

 

Ob odpustu sem dobil(a) pisne informacije o tem, na ka-
tere opozorilne znake moram biti pozoren (pozorna) v 
zvezi s svojo boleznijo.  

Od konca oktobra 2012 dalje imamo koordinatorja 
odpusta za težje paciente, za lažje paciente pa nov 
dokument, ki opredeljuje postopek odpusta. Ocenju-
jemo, da bo odslej ocena tega sklopa boljša.

Pri skupni oceni vseh po vseh kategorijah smo uvr-
ščeni na 9. mesto. Prehitele so nas splošne bolnišnice 
Ptuj, Jesenice in Brežice.
 

Marsikaj bi bilo mogoče izboljšati, kar bomo s sku-
pnimi močmi nedvomno zmogli.

 

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). Prispev-
ki naj vsebujejo strokovne in akademske naslove 
avtorjev ter naziv oddelka oz. službe, v kateri so 
zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na kon-
cu besedila. Na fotografijah, ki niso v elektronski 
obliki, na hrbtni strani s svinčnikom označite na-
slov članka, h kateremu jih prilagate.

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 
1. julija 2013.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Anketa.o.
zadovoljstvu.
pacientov.v.
letu.2013

Suzana Labaš, univ. dipl. org, QSM 
Splošno kadrovsko pravni sektor

V času od 2.–26. 4. 2013 je na 19 oddelkih naše 
ustanove potekala anketa o počutju pacientov 

v času bivanja v bolnišnici. Kot že leta poprej je bilo 
razdeljenih 700 anketnih listov, vrnjenih je bilo 639, 
kar predstavlja 91,3 % vseh anketnih listov. Glede na 
prejšnja leta je leto 2013 najmanj uspešno po številu 
vrnjenih anket.  

V letošnjem letu je pri anketiranju sodelovalo za sko-
raj 4 % manj naročenih pacientov kot v l. 2012.

Delež pacientov, ki so bili zadovoljni s prehrano se 
je glede na leto poprej znižal za 3,3 %, zvišal pa se je 
delež pacientov, ki so bili s prehrano nezadovoljni, in 
sicer za 2,5 %.

Najpogostejše pripombe pacientov glede prehrane so 
bile: hrana je brez okusa; prepusta, enolična hrana; 
preveč enolične večerje, same enolončnice; premalo 
sadja, peciva; premalo vlaknin v prehrani; pri jedi ni 
kruha, čaj nesladkan; presladka hrana; premajhne 
porcije; preveč hrane; premalo prilagojena hrana (di-
abetikom, več mlečnih izdelkov); premalo ponujenih 
menijev na izbiro itd.

Osebno in posteljno perilo se zdi pacientom primer-

no v 95,0 %. Nezadovoljni so bili zaradi pomanjkanja 
različnih velikosti perila, pomanjkanja brisač, grobih 
brisač, manjkajočih ali poškodovanih gumbov, izpra-
nega ali strganega perila ipd. 

Graf 1: število vrnjenih anket 2009–2013

Graf 2: Sprejem na oddelek

Graf 3: Zadovoljstvo s prehrano

Graf 4: Zadovoljstvo s perilom
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Pri čiščenju bolnišničnih prostorov je bilo največ pri-
pomb zaradi pomanjkanja mila, po ocenah pacientov 
pa bi lahko zaposleni čistilnega servisa pogosteje či-
stili sanitarne prostore. 
Skoraj 94% anketiranih pacientov se je v času zdra-
vljenja v bolniški sobi prijetno počutilo. So pa imeli 
pripombe na postelje (trde, ozke, neudobne, zastare-
le), pihanje skozi okna, prenatrpane sobe, smrčanje 
sosedov, pogovarjanje zaposlenih v nočnih urah, itd. 
Nekateri pacienti se niso prijetno počutili zaradi so-
bivanja s težko bolnimi oz. umirajočimi pacienti. 



Splošna bolnišnica Celje

17

TO JE SBC

V 89,0 % so pacienti bili seznanjeni s hišnim redom, 
delež ostaja nespremenjen glede na leto 2012.

Graf 5: Zadovoljstvo s čiščenjem

Graf 6: Zadovoljstvo z bivanjem v bolniški sobi

Graf 7: Seznanitev s hišnim redom

Graf 8: Zadovoljstvo z odnosom med. sestre do paci-
enta

Graf 9: Zadovoljstvo z odnosom med. sestre

Graf 10: Zadovoljstvo z odzivom med. sestre na klicno 
napravo
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Odnose med medicinskimi sestrami pacienti zazna-
vajo kot zelo dobre, so pa na dveh oddelkih ocenili 
odnose tudi kot slabe. Oceno so podali na podlagi za-
znanega prepiranja in nestrpnosti med medicinskimi 
sestrami. 
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Tudi v letošnjem letu pacienti ocenjujejo medicinske 
sestre večinoma kot prijazne, spoštljive in profesio-
nalne, so pa posamezni deleži »pozitivnih lastnosti« 
nižji kot leto poprej. Žal so pacienti tudi letos neka-
tere medicinske sestre ocenili negativno.
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Skoraj 60,0 % pacientov ocenjuje odzivnost medicin-
skih sester na klicno napravo kot zelo hitro. Samo 0,2 
% pacientov je moralo počakati na medicinsko sestro 
dalj časa (vzrok žal ni bil podan).
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Kot vsako leto so pacienti lahko podali svoje pritož-
be, pohvale in mnenja. Med drugim so se pritožili 
tudi nad: izvajanjem sprejema na hodniku, dajanjem 
informacij na hodniku v navzočnosti ostalih, po-
manjkljivimi informacijami (ali celo brez informa-
cij) o zdravstvenem stanju (na viziti, ob odpustu), 
nočnim nemirom (zaradi drugih pacientov, nočnega 
dela, klepetanja pacientov/zdr. delavcev), pritožili so 
se nad kajenjem v sanitarnih prostorih, bolečinami, 
čakanjem (na sprejem/poseg/izvide), jutranjim bu-
jenjem itd. Pohvalili so odnos osebja do pacientov, 
delo medicinskih sester in zdravnikov, sproščenost, 
pozornost, prijaznost, ustrežljivost, požrtvovalnost, 
red, postrežbo, predanost, strokovnost, oskrbo, 
hrano ipd. Sporočajo nam, da bi bilo dobrodošlo iz-
boljšati komunikacijo zdravnik – pacient oz. zdrav-
nik – zdravnik, ter da prehrano še bolj prilagodimo 
pacientu. V večjem delu pa so njihova sporočila zelo 
pozitivna.
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Finančni.načrt.2013.in.
poslovanje.v.prvem.trimesečju.
letošnjega.leta

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

Svet zavoda SB Celje je konec letošnjega marca sprejel Finančni načrt 2013, v začetku maja pa je Svet 
zavoda že tudi obravnaval poslovni rezultat v prvem trimesečju letošnjega leta.  Glede na zniževanje 

prihodkov s strani ZZZS je za leto 2013 predvideno, da naša bolnišnica posluje s cca 5 mio ali za 5,6 % 
manj prihodkov kot v letu 2012. Znižanim prihodkom je bilo treba v Finančnem načrtu 2013 prilagoditi 
znižanje stroškov. Ker je bila v letu 2012 ob koncu leta izkazana izguba (presežek odhodkov nad prihod-
ki), je bilo treba odhodke znižati še za višino izgube. Tako so s Finančnim načrtom 2013 načrtovani nižji 
odhodki oz. stroški v primerjavi z letom 2012 v višini cca 5,8 mio eur oz. za 6,45 %. Delovni program oz. 
obseg dela v letu 2013 praktično ostaja na ravni iz leta 2012, kar pomeni, da je treba znižati ceno naših 
storitev oz. programov, ki jih opravljamo. 

ELEMENTI BILANCE USPEHA Realizacija 
2012

Finančni 
načrt 2013

Indeks 
FN13/R12

Razlika 
FN13-R12

Celotni prihodki 89.949.933 84.915.803 94,4 -5.034.130

Celotni odhodki 90.773.389 84.915.803 93,55 -5.857.586

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -823.456 0   

Tabela 1: Predvideni prihodki in odhodki v Finančnem načrtu 2013 za SB Celje v eur

SB Celje je Finančni načrt 2013 glede na izredno resno situacijo pripravljala več mesecev. Na vseh se-
gmentih smo iskali možnosti za zniževanje stroškov in ukrepe z aktivnostmi, kako to doseči. Ukrepi 
za zniževanje stroškov z opredeljenimi aktivnostmi, roki in odgovornimi osebami so sestavni del Fi-
nančnega načrta 2013.  Planirani stroški za leto 2013 so praktično na vseh segmentih nižji kot v letu 
2013.  Stroški dela, ki predstavljajo 60 % vseh stroškov bolnišnice, so planirani za 3,29 % nižje, kot so 
bili realizirani v letu 2012. Še večje znižanje, za 8, 15 %, je predvideno na področju stroškov zdravil in 
zdravstvenega materiala. 

ELEMENTI BILANCE USPEHA Realizacija 
2012

Finančni 
načrt 2013

Ind. FN13/ 
R12

RAZLIKA 
fn13-R12

ODHODKI SKUPAJ 90.773.389 84.915.803 93,55 -5.857.586

A) Vsi stroški dela 53.383.317 51.626.453 96,71 -1.756.864

B) Zdravstveni material, zdravila in medicinski plini 18.463.289 16.959.423 91,85 -1.503.866

C) Živila 1.304.301 1.230.305 94,33 -73.996

D) Vzdrževanje 2.188.445 1.902.400 86,93 -286.045

E) Laboratorijske stor. zunanjih 3.034.774 2.834.774 93,41 -200.000

F) Energija, voda 2.336.059 2.198.168 94,1 -137.891

G) Amortizacija 4.635.221 3.400.000 73,35 -1.235.221

H) Vsi drugi odhodki 5.427.984 4.764.279 87,77 -663.705

Tabela 2: Predvideno znižanje stroškov v Finančnem načrtu 2013 v eur
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SB Celje je v prvem trimesečju ugotovila, da je bilo sicer doseženo znižanje stroškov, vendar ne v celotni 
višini, ki jo je predvideval Finančni načrt 2013. Prav tako niso bili doseženi  tudi načrtovani prihodki. 
Navedena situacija je povzročila, da je bil v prvem trimesečju letošnjega leta ocenjen negativni poslovni 
rezultat v višini 239.848 eur. 

ELEMENTI BILANCE 
USPEHA

REALIZACIJA 
JAN-MAR12

FINANČNI NAČRT 
JAN-MAR 2013

OCENA 
REALIZACIJE 

JAN-MAR 2013

INDEKS 
R13/ R12

INDEKS 
R13/ FN13

PRIHODKI 22.906.527 21.228.951 21.139.576
92,29

99,58
(-7,7%) 

ODHODKI 23.085.993 21.228.951 21.379.424
92,61

100,71
(-7,4%)

Tabela 3: Realizirani prihodki in odhodki v obdobju 1-3 2013 v primerjavi z realiziranimi iz obdobja 1-3 2012 in plani-
ranimi iz Finančnega načrta 2013 v eur

ELEMENTI BILANCE 
USPEHA

REALIZACIJA 
JAN-MAR12

FINANČNI NAČRT 
JAN-MAR 2013

OCENA 
REALIZACIJE 

JAN-MAR 2013

RAZLIKA 
R13-R12

RAZLIKA 
R13-FN13

A) PRIHODKI 22.906.527 21.228.951 21.139.576 -1.766.951 -89.375

B) ODHODKI 23.085.993 21.228.951 21.379.424 -1.706.569 150.473

C) RAZLIKA MED PRIHODKI 
IN ODHODKI

-179.466 0 -239.848   

Tabela 4: Poslovni rezultat v obdobju 1-3 2013 in razlika v prihodkih in odhodkih v primerjavi z obdobjem 1-3 2012 
in s Finančnim načrtom 2013

Delovni program je bil na večini področij opravljen v skladu z začrtanim, odstopanje od začrtanega se je 
v prvem trimesečju pokazalo na področju akutne obravnave, kjer je bilo sicer doseženo in tudi nekoliko 
preseženo načrtovano število obravnavanih pacientov, ni pa bila realizirana začrtana povprečna utež. 
Največje odstopanje od načrtovanih (znižanih) stroškov se v obdobju 1-3 2013 izkazuje na segmentu 
zdravil in zdravstvenega materiala.  Skupaj so bili ti stroški v obdobju 1-3 2013 nižji od primerjalnega 
obdobja lani, vendar pa ni bilo doseženo celotno načrtovano znižanje. Vzrok za to je v veliki meri še v 
nezaključenih javnih razpisih na večini področij, s katerimi se predvideva znižanje cen zdravstvenih 
materialov za cca 10 %. Večje preseganje načrtovanih stroškov v obdobju 1-3 2013 je razvidno še na 
segmentu energije, kar pa je posledica sezonskih nihanj (zimsko obdobje).

ELEMENTI BILANCE 
USPEHA

REALIZACIJA 
JAN-MAR 

2012

FINANČNI 
NAČRT JAN-

MAR 2013

OCENA 
REALIZACIJE 

JAN-MAR 2013

RAZLIKA 
R13-R12

RAZLIKA R13-
FN13

ODHODKI SKUPAJ 23.085.993 21.228.951 21.379.424 -1.706.569 150.473

A) STROŠKI DELA 13.525.983 12.906.613 12.789.143 -736.840 -117.471

B) ZDRAVSTVENI MATERIAL, 
ZDRAVILA IN MED. PLINI

4.861.870 4.239.856 4.484.934 -376.936 245.078

C) ŽIVILA 348.332 307.576 277.368 -70.964 -30.209

D) VZDRŽEVANJE 492.950 475.600 446.005 -46.945 -29.595

E) LABOR. STOR. ZUNANJIH 793.300 708.694 716.752 -76.548 8.058

F) ENERGIJA, VODA 735.303 549.542 654.331 -80.972 104.789

G) AMORTIZACIJA 1.040.318 850.000 850.000 -190.318 0

H) VSI DRUGI ODHODKI 1.287.938 1.191.070 1.160.892 -127.046 -30.178

Tabela 5: Realizirani odhodki po vrstah stroškov v obdobju 1-3 2013 v primerjavi z obdobjem 1-3 2012 in Finančnim 
načrtom 2013

Kljub temu, da je bil v prvem trimesečju izkazan negativni poslovni rezultat, pa se izkazuje začrtana smer 
nižanja stroškov, ki se je moramo v še večji meri držati in jo tudi uresničiti v naslednjih obdobjih leta 2013. 
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Ukrepi.za.
uravnoteženje.
poslovanja.
bolnišnice

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

Za uravnoteženje poslovanja v dodatno zaostre-
nih finančnih razmerah, ki jih prinaša pogod-

beno leto 2013, je bolnišnica sprejela vrsto ukrepov 
za optimizacijo in racionalizacijo. Zapisala jih je v 
finančni načrt za leto 2013, njihovo uresničevanje 
pa redno spremlja. Prav tako njihovo uresničevanje 
nadzira svet zavoda, ki je nadzorni organ bolnišnice. 
Ukrepi so razdeljeni na tiste, ki so usmerjeni v dose-
ganje prihodkov bolnišnice, in tiste, ki so usmerjeni 
v racionalizacijo stroškov.

Med ukrepi, namenjenimi doseganju načrtovanih 
prihodkov, so najpomembnejši naslednji:
• doseganje 100 % realizacije obsega dela do ZZZS 

z rednim spremljanjem realizacije programa v 
primerjavi s planiranim obsegom ter potrebnimi 
popravki v primeru odstopanj (tudi s prestruktu-
riranjem programov). Ob realizaciji pa je potre-
ben tudi povečan nadzor nad evidentiranjem, saj 
bomo z njim zagotovili pravilno in popolno evi-
dentiranje opravljenih zdravstvenih storitev;

• dodatni prihodek bo bolnišnica iskala tudi na 
trgu, s trženjem tako nezdravstvenih kot zdra-
vstvenih storitev.

Med ukrepi, namenjenimi racionalizaciji vseh vrst 
stroškov, so najpomembnejši naslednji:
• Strošek zdravil in zdravstvenih materialov bomo 

poskušali obdržati v načrtovanih okvirih z re-
dnim spremljanjem porabe v primerjavi s posta-
vljenimi limiti. 

• Z boljšim nadzorom nad roki uporabnosti zdra-
vil in zdravstvenega materiala na oddelkih bomo 
zmanjšali količine zdravil in zdravstvenega mate-
riala s pretečenim rokom uporabnosti.

• S pripravo in izvajanjem smernic za uporabo do-
ločenih vrst zdravil in terapij bomo obvladovali 
stroške različnih vrst zdravil.

• V javnem razpisu bomo z zožitvijo nabora arti-
klov ter z razpisno ceno, ki je za 10 % nižja od 
obstoječe, znižali cene zdravstvenih materialov.

• Stroške na področju zdravstvenih materialov 
bomo znižali tudi z uvedbo konsignacije za dražje 
materiale za osteosintezo in interventno kardio-
logijo. 

• Optimizacijo porabe materiala pričakujemo tudi 
od projekta beleženja stroškov po pacientu, ki se 
bo najprej začel na področju najdražjih operacij-
skih posegov in dialize.

• Pri nezdravstvenem materialu načrtujemo na-
daljnjo racionalizacijo porabe živil ter varčno 
rabo vode in energentov, pisarniškega materiala, 
tonerjev idr. 

• Na področju znižanja stroškov storitev bodo 
ukrepi usmerjeni v znižanje števila zunanjih so-
delavcev ter znižanje cen pogodbenega dela. 

• Optimizirali bomo naročanje posameznih vrst 
laboratorijskih preiskav zunanjim laboratorijem 
ter iskali možnosti za zniževanje cen teh prei-
skav.

• Z vzdrževanjem določene medicinske opreme v 
lastni režiji, s pogajanji z dobavitelji za nižje cene 
in popuste ter s preudarno uporabo osnovnih 
sredstev bomo racionalizirali stroške vzdrževa-
nja medicinske opreme.

• Enake aktivnosti kot na področju vzdrževanja 
opreme načrtujemo tudi pri vzdrževanju osta-
le opreme, stavb in investicijskem vzdrževanju. 
Tudi tu je cilj zmanjšanje stroškov.

• Racionalizacijo stroškov načrtujemo tudi na vseh 
ostalih področjih, npr. na področju komunalnih 
storitev in odvoza vseh vrst smeti, varnostnih 
storitev, čiščenja, izobraževanj, …

• Na področju dela bodo ukrepi usmerjeni v nena-
domeščanje odhodov, daljših bolniških odsotno-
sti in porodnih dopustov ter zniževanje števila 
nadur. V letu 2013 bo bolnišnica zaposlila manj-
še število sobnih zdravnikov oz. zdravnikov brez 
specializacije, znižano bo število izplačanih nad-
ur pri specialistih in specializantih ter ostalem 
osebju.

Načrtovani ukrepi naj bi letne prihodke in odhodke 
bolnišnice uravnotežili na slabih 85 milijonih evrov. 
Podrobneje so ukrepi zapisani v Finančnem načrtu, 
ki bo objavljen na spletni strani bolnišnice.
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Javni.razpis.za.zdravstveni.
sanitetno-potrošni.material

Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon. Nabavna služba

Vse nabave v SB Celje je treba izvajati na osnovi 
Zakona o javnem naročanju in javni razpis za 

zdravstveni sanitetno-potrošni material je največji 
javni razpis SBC po številu razpisanih artiklov in po 
ocenjeni vrednosti, saj  ta predstavlja v letu 2012  re-
alizacijo 11,84 mio EUR. Po višini letnih odhodkov je 
na drugem mestu, in sicer za stroški dela, ki so 53,38 
mio EUR, in pred stroški zdravil, ki so 6,47 mio EUR. 
V Finančnem načrtu 2013 je pri segmentu tega ma-
teriala predviden zmanjšan strošek za 10,95 %, kar 
načrtujemo doseči z naslednjimi ukrepi: 
• znižanje cen vseh vrst zdravstvenih materialov za 

10 %;
• uvedba konsignacije za dražje materiale za osteo-

sintezo in interventno kardiologijo;

• zmanjšanje nabora materialov za pokrivanje ran.

Za potrebe javnega  naročanja razlikujemo 19 skupin 
materialov, od tega je za skupino Dializni material JR 
zaključen, za Endoproteze pa se pripravlja.  Ocenjena 
vrednost ostalih 17 skupin znaša cca 9,5 mio EUR in 
zajema 3850 artiklov. Do sedaj smo za vse skupine 
izvajali en postopek oz. en javni razpis, in sicer vsake 
štiri leta celoten postopek in vsako drugo leto zbira-
nje ponudb oziroma cen. Zaradi sklepa Sveta zavoda 
in zastavljenih ciljev SBC se je komisija za JR odloči-
la, da bo razpis razdelila na sedem JR za 17 skupin 
materialov, saj s tem načrtuje hitrejše izvedbe manj-
ših zaključenih celot s pridobitvijo artiklov z nižjimi 
cenami.

JR za dobavo JR oznaka Datum 
objave

Datum 
roka 

oddaje 
ponudb

Št. 
artiklov

Št. 
prejetih 

vprašanj

Št. 
prejetih 
ponudb

srčnih spodbujevalnikov JN13532/2013 14.12.2012 30.1.2013 27 31 3

filmov in potrošnega materiala, 
materiala za nefrostomo, 
angiodiagnostiko in invazivno srčno 
diagnostiko

JN 
13653/2012  

19.12.2012 11.2.2013 184 130 24

medicinsko- in sanitetno-potrošnega 
materiala, obvezilnega materiala

JN13674/2012 19.12.2012 15.2.2013 1.425 500 74

šivalnega materiala, leč, žilnih 
protez, embalaže, čajev, negovalne 
kozmetike, detergentov in razkužil

JN13674/2012 20.12.2012 25.2.2013 366 265 30

kemikalij, laboratorijskega materiala, 
otroške in enteralne prehrane, 
reagentov in farmacevtskih substanc

JN1420/2013 7.2.2013 26.3.3013 431 150 19

osteosintetskega materiala in 
materiala za hrbtenično kirurgijo

JN1981/2013 21.2.2013 12.4.2013 556 19 14

diagnostike JN2784/2013 11.3.2013 25.4.2013 860 40 20

G) Amortizacija 4.635.221 3.400.000 73,35 -1.235.221 -1.235.221 -1.235.221

H) Vsi drugi odhodki 5.427.984 4.764.279 87,77 -663.705 -663.705 -663.705

Tabela: 7 JR za 17 skupin materialov
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Kronologija izvedbe javnega razpisa
Postopek razpisa se začne z izdajo Sklepa o začetku 
postopka javnega naročila, ki ga je direktor izdal 24. 
2. 2012 in v njem imenoval Komisijo za vodenje po-
stopka.
Najpomembnejši del razpisne dokumentacije je pri-
prava kriterijev in opisov zdravstvenega materiala 
za izvedbo javnega naročila, katere naloga je v skla-
du s Poslovnikom Komisije za zdravstveni material 
(KZM). 

V ta namen je KZM na sestanku v marcu 2012 pri-
pravila seznam oseb, katerih naloga je:
- pregled seznama artiklov, ki ga bodo prejeli iz le-

karne oz. nabavne službe,
- izločitev artiklov, ki jih v zadnjih dveh letih niso 

uporabljali,
- pregled in popravki opisov – tehničnih specifika-

cij artiklov,
- morebitna prerazporeditev artiklov v ustrezno 

skupino,
- opredelitev letnih količin,
- po prejemu ponudb pa tudi testiranja in izbor 

najugodnejših artiklov.

V sredini 
maja 2012 so 
zgoraj ome-
njene osebe 
prejele sezna-
me artiklov 
za razpis. Ok-
tobra 2012 je 
bila razpisna 
dokumenta-
cija pripravljena za objavo na Portalu javnih naročil. 
Zaradi  sprejetega sklepa novembra 2012, da se raz-
pisnim artiklom določijo najvišje dopustne cene, to 
so zadnje cene z DDV, znižane za 10 %, je bilo treba 
ponovno pripraviti podatke, in sicer vključiti cene v 

razpisne tabele na osnovi podatkov iz lekarniškega 
računalniškega programa ali pa za nove artikle pri-
dobiti ponudbe in cene iz ponudb vključiti v razpisne 
tabele. Sledila je objava JR, nato vprašanja in prido-
bitev ponudb. Za vse JR je razpisna komisija po odpi-
ranju ponudb izdelala tabele, v katerih so vse prispe-
le ponudbe za vsak artikel razvrščene od najnižje do 
najvišje cene ter jih poslala osebam, ki jih je določila 
KZM, da opravijo testiranje in izbor najugodnejših 
artiklov, kar je v polnem teku.

Nekaj izborov je že narejenih, izdane so že tudi prve 
delne odločitve o oddaji javnega naročila najugo-
dnejšim ponudnikom. Rezultati teh prvih izborov so 
ugodni, v večini primerov so cene izbranih artiklov 
nižje za več kot 10 % od trenutnih cen, s ponudniki, 
katerih cene izbranih artiklov pa niso nižje za več kot 
10 %, se bomo še dodatno pogajali ter predvideva-
mo tudi tukaj še dodatno znižanje cen. Glede na to, 
da so zastavljeni cilji Finančnega načrta postavljeni 
visoko, načrtujemo z novim pristopom zmanjšanje 
stroškov na segmentu  zdravstveno- in sanitetno-po-
trošnega materiala.  
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Infekcijski.
oddelek.na.
gostovanju.

Tatjana Dvoršak, dipl. m. s. 
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja    

Drugi april, prvi delovni dan po velikonočnih pra-
znikih, je bil za zaposlene na Oddelku za infek-

cijske bolezni in vročinska stanja dan velike preizku-
šnje. To je bil dan, ko smo se bili zaradi predvidene 
tritedenske montaže novega dvigala primorani izse-
liti z oddelka. Zakaj dan velike preizkušnje, se boste 
vprašali?
 
Zato, ker: 
- smo še dan prej imeli na oddelku hospitaliziranih 

skoraj 40 bolnikov, ki jih je bilo treba preseliti in 
namestiti na 19 postelj z le enim priključkom za 
kisik,

- vso našo hospitalno dejavnost v treh nadstropjih 
preseliti na en hodnik,

- izvesti selitev opreme in bolnikov v dnevu, ko je 
vremenska napoved obetala deževje,

- pa še zaradi tisoč malenkosti, ki ob takšnem pro-
jektu kaj hitro lahko postanejo velike težave. 

Za zamenjavo dotrajanega dvigala, ki nas je v za-

dnjem času večkrat 
pustilo na cedilu, si 
je predstojnik od-
delka prizadeval več 
let. Navdušenje nad 
novo pridobitvijo pa 
je nadvladala skrb za 
uspešno selitev in de-
lovanje v tem obdo-
bju. Na selitev smo se 
pripravljali ob pomo-
či glavne medicinske 
sestre bolnišnice ter 
internistične koordi-
natorke, ki sta koor-
dinirali dejavnosti s 
službami v bolnišnici 
in izven nje. Zdravni-
ško dejavnost je sku-
paj s predstojnikom koordiniral strokovni direktor 
bolnišnice.  

Tako smo že na predvečer poprazničnega torka »oku-
pirali« moški del ORL oddelka, ki nam je velikodušno 
odstopil svoje prostore. Čeprav nas je sprva skrbelo, 
kam in kako bomo namestili vso potrebno opremo, 
smo si oddelek uredili tako, da smo lahko skoraj ne-
moteno delali. Na hodniku je bilo seveda marsikaj, 
od vozičkov do jeklenk in aparatov, kar je kakšno mi-
moidoče kritično oko ocenjevalo kot nered. Seveda, 
saj smo za shranjevanje zdravil, aparatur, dokumen-
tacije, sestrski prostor in čajno kuhinjo imeli na voljo 
le en prostor.  Prve dni smo se spraševali, kje so naši 
bolniki, saj je bilo tako ambulantnih kot hospitalnih 
bolnikov precej manj kot običajno. Prav gotovo se je 
opazil upad bolnikov tudi zato, ker so bili otroci po 
predhodni ambulantni obravnavi za hospitalizacijo 
preusmerjeni na Otroški oddelek z napotki infekto-
loga. Prestavljen pa ni bil le hospitalni del oddelka, 
temveč tudi nujna ambulanta. Ta je delovala v pro-
storih »stare, na novo izseljene  septike«. Prostorske 
pomanjkljivosti začasne ambulante so kmalu zasen-
čile prednosti delovanja v centralnem delu bolnišni-
ce. Tukaj je na voljo tako vpis bolnikov, Rtg diagnosti-
ka, sprejemna kopalnica ter laboratorij z odvzemom 
krvi, kar bolnikom zaradi transportov nudi veliko 
bolj prijazno, kompleksno in varno obravnavo. Po-
rodni krči na oddelku so kmalu popustili in zavedati 
smo se začeli prednosti, ki jih prinaša delovanje na 
enem hodniku in v le enem nadstropju. Spoznali smo 
prednosti boljšega nadzora nad bolniki, dostopnosti 

Delovna ekipa ob jeklenki kisika

Delovni prostor 
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do materiala in apara-
tur ter enostavnejšega 
in hitrega transporta. 
Medicinske sestre smo 
se prve dneve medse-
bojno opozarjale, da za 
transport ni treba bol-
nikov prestavljati na 
vozičke, in da jih lahko 
peljemo kar s posteljo. 
Nenavadno, ne!?! Naši 
bolniki so se na gosto-
vanju počutili prijetno. 
Pogrešali smo le novej-
še postelje, predvsem 
za nepomične bolnike, 
ter priključke za kisik. 
Uporabljali smo velike 
jeklenke kisika, tako da 
so naše bolniške sobe 
nemalokdaj spominjale 

na kakšno delavnico. Tudi administratorke so delale 
na novi lokaciji v centralnem delu bolnišnice, kjer so  
bile v stiku tako z  oddelkom kot urgentno ambulan-
to. Le kontrolna ambulanta je delovala v kletnih pro-
storih infekcijskega oddelka, kjer je administratorka 
poskrbela za tekoče delo ter nadzor nad oddelkom. 
Trije tedni so hitro minili in na dogovorjeni datum 
nas je čakalo novo dvigalo. Treba je bilo ponoviti 
vajo, le da v obratni smeri. In že naslednji dan je bilo 
vse po starem ...

Iskreno se zahvaljujem osebju ORL oddelka, kjer so 
nam odstopili svoje prostore. V teh treh tednih so bili 
primorani delati v zelo težkih razmerah, tako zanje 
kot za bolnike in starše, ki niso imeli možnosti bi-
vati ob svojih hospitaliziranih otrocih. Kljub temu, 
da smo jim zaklenili seminarski prostor za jutranji 
raport, pa še wc, nas niso spodili, temveč korektno 
in potrpežljivo sodelovali z nami. Iskrena hvala tudi 
osebju Otroškega oddelka, ki je prevzelo skrb za naše 
hospitalizirane otroke. Pogrešali bomo tudi vse de-
javnosti in logistične prednosti, ki nam jih je nudil 
Urgentni oddelek. Transportna ekipa pa ni bila vese-
la vrnitve, in ni treba napisati zakaj. 

V času gostovanja na ORL oddelku smo ob soglasju 
in podpori vodstva bolnišnice poleg novega dvigala 
postorili še nekaj adaptacijskih del in posodobitev, ki 
bodo olajšala zdravstveno nego in oskrbo bolnikov 
v prihodnje. April 2013 je bil za osebje infekcijskega 

oddelka prav zanimiv mesec, poln pričakovanj in tudi 
ali predvsem novih spoznanj.

Predstojnik oddelka si je končno oddahnil in se za-
hvalil celotnemu delovnemu kolektivu ter čestital 
za novo »delovno (prvomajsko) zmago«. Prvomajske 
praznike smo lahko končno zadihali s polnimi pljuči…

Urgentna ambulanta v sta-
ri septični operacijski

Zadovoljni z novo pridobitvijo

ŠALA

PONESREČENA ŠALA
Nekdo se je želel pošaliti z znanim fizi-
kom in ga je vprašal:
»Ali mi lahko pojasnite razliko med 
časom in večnostjo?«
»Tudi če bi si vzel čas za to, bi vi potre-
bovali celo večnost, da bi razumeli, kar 
bi vam povedal!« 

HIPNOZA
V veliki dvorani je hipnotizer hipnotiziral 
gledalce. Najprej je rekel »Spanje!« in 
vsi so zaspali. Nato je rekel: »Smejanje!« 
in vsi so se smejali. Ko je tako hodil po 
odru gor in dol se je spotaknil in rekel: 
»Sranje!« 
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Posodobitev.dela.primarne.
energetske.oskrbe.v.bolnišnici.

Hinko Zupanc, d. i. s., mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. stroj.  
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Letošnjo največjo investicijsko 
dejavnost v bolnišnici pred-

stavlja investicijski projekt Ener-
getska sanacija objektov v Splo-
šni bolnišnici Celje. EU ima na 
področju podnebnih sprememb 
in energije jasne cilje, eden izmed 
njih je zmanjšanje rabe energije z 
izboljšanjem energetske učinkovi-
tosti. V bolnišnici sta energija in 
ravnanje z njo pomembna, saj je s 
tem zagotovljeno nemoteno opra-
vljanje kakovostnih zdravstvenih 
storitev. 
Projekt/operacija obsega: (1) Ovoj 
objekta, (2) Zamenjavo klimatskih 
naprav, (3) Rekonstrukcijo pato-
logije in (4) Primarno energetsko 
oskrbo. 

Projekt/operacijo delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Kohe-
zijskega sklada. Projekt/operacija 
se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in pro-
metne infrastrukture za obdobje 
2007-2013, 6. razvojna priorite-
ta »Trajnostna raba energije«, 1. 
prednostna usmeritev »Energet-
ska sanacija in trajnostna gradnja 
stavb«. Vrednost projekta, ki po-
teka že drugo leto, je 6,6 mio € 
(vključena je celotna obnova od-
delka za patologijo in citologijo), 
od tega je cca 3 mio € nepovratnih 
sredstev. Trenutno je v fazi izvedbe 
Posodobitev primarne energetske 
oskrbe z dogradnjo trigeneracije. 
Uvedba v delo  je bila opravljena 1. 
2. 2013, sama izvedba pa bo trajala 
šest mesecev.

Projekt obsega:
- posodobitev kotlovnice: vgra-Demontaža starega parnega kotla

Montaža novega parnega kotla

Eden od dveh parnih kotlov, ki je 
služil bolnišnici dobrih 36 let, s 
posadko 

dnja toplotnega prenosnika, 
zamenjava parnih kotlov, pre-
delava parnih kotlov, ureditev 
elektroinštalacij in posodobitev 
CNS-centralnega nadzornega 
sistema;

- posodobitev toplotnih pod-
postaj: TPP Ginekologija, TPP 
Objekt »T«, TPP Kirurgija, TPP 
Poliklinika, TPP Klima naprave, 
TPP Pralnica, TPP Očesni;

- dogradnja trigeneracije - soproi-
zvodnja toplote, elektrike in hla-
du (SPTEH): predelava skladišča 
ekstra lahkega olja, vgradnja po-
stroja kogeneratorjev, vgradnja 
postroja absorberja, elektroin-
štalacije in centralni nadzorni 
sistem za ta sklop z meritvami 
energentov in energije, vgradnja 
transformatorske postaje za 
kogeneracijo in srednjenapeto-
stnega elektro voda za povezavo 
na obstoječo transformatorsko 
postajo, vgradnja protipoplavne 
zaščite, gradbeno-obrtna dela;
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- meritve porabe obstoječih ener-
gentov za doseganje ciljev ener-
getske sanacije.

Do zdaj je bilo opravljeno oz. je v 
izvajanju:

- gradbena dela za dogradnjo SP-
TEH,

- predelave v kotlovnici
- demontaža starega kotla in 

montaža novega (teže 22 ton)
- vgradnja požarne plinske pipe 

pri kotlovnici
- dela na posodobitvi toplotnih 

podpostaj- TPP

Grobo postavljen novi parni kotel

Gradbena dela za SPTE

Ena izmed novih  toplotnih podpo-
staj – TPP Infekcija v fazi montaže

Namen izvedbe posodobitve pri-
marne energetske oskrbe je poso-
dobiti energetsko opremo, ki je iz 
leta 1976, vgraditi visoko učinko-
vito soproizvodnjo toplote in ele-
ktrične energije ter z učinkovitim 
energetskim menedžmentom do-
seči zastavljene cilje glede prihran-
kov energije. Torej ne gre samo za 
varčevanje, temveč za zamenjavo 
dotrajane, cca 40 let stare ener-
getske opreme in s tem povečanja 
zanesljivosti in učinkovitosti obra-
tovanja.
Novi opremi in tehnologiji naj bi 
sledile tudi navade uporabnikov za 
racionalno rabo energije.
Prihrankov ne bo, če bomo pozi-
mi in poleti imeli predolgo odpr-
ta okna in vrata, pretirano hladili 
prostore poleti (razlika med zuna-
njo in notranjo temperaturo naj 
bo maksimalno 6 stopinj Celzija), 
brez pravočasnega ugašanja luči, 
računalnikov in ostalih aparatur,…
                         
Zaradi del bodo občasno moteni: 
ogrevanje, oskrba s pitno vodo, to-
plo sanitarno vodo, hlajenje in ele-

ktrično napajanje. Motena bo tudi 
prevoznost poti med kotlovnico in 
oddelkom za patologijo.

 

 

 

Mateja Agrež, dipl. ekon. (UN), spec. manag. , QSM Splošno kadrovsko pravni sektor

Kakovost in varnost pacientov 
sta sestavni del vsakdanjega 

dela v zdravstvu. Pri tem pa se po-
stavljajo naslednja vprašanja:
- Ali si prizadevamo za to, da dela-
mo skladno z dobro prakso?
- Ali menimo, da delamo dobro, in 
če, ali imamo trdne podatke o na-
šem delu?
- Ali podatke primerjamo s stan-
dardi, ki temeljijo na z dokazi pod-

Pet.minut.za.kakovost

Šest.načel.kakovosti
prti medicini?
-  Ali se nenehno trudimo tam, 

kjer je negativna vrzel med na-
šimi podatki in standardi ali 

  dobrimi  praksami?
-  Ali so naši pacienti, osebje in 

obiskovalci varni, ko pridejo k 
nam?

Odgovore nam ponuja uporaba 
orodja  sistem vodenja kakovosti 

– SVK oz. upravljanje celovite ka-
kovosti/ nenehnega izboljševanja.

Pri upravljanju celovite kakovosti 
je na nas izvajalcih, da pri svojem 
delu upoštevamo tudi načela ka-
kovosti, ki imajo vpliv na posame-
znika in celotno družbo.

Šest načel kakovosti
Z upoštevanjem mednarodnih na-
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čel kakovosti zagotovimo, da so iz-
idi zdravstvene obravnave bolj var-
ni, uspešni, učinkoviti, pravočasni, 
dostopni in v večji meri zadostijo 
potrebam pacienta. 

1. Uspešnost 
Ali z zdravstveno obravnavo dose-
gamo želene izide zdravljenja? Ali 
naši posegi izboljšajo zdravstveno 
stanja pacienta?

2. Varnost 
Ali storimo vse za  zmanjševanje 
varnostnih zapletov pri pacien-
tih med diagnostičnimi postopki, 
zdravljenjem, rehabilitacijo?
            
3. Pravočasnost 
Ali zagotovimo pravočasno zdra-
vljenje, ko je to dosegljivo glede na 
pacientove potrebe/stanje?

4. Učinkovitost 
Ali lahko zdravstveno obravnavo 
izvedemo ceneje, z enakim izidom? 

5.  Enakost 
Ali obravnavamo vse paciente ena-
ko? 

6.  Osredotočenje na paciente 
Ali spoštujemo pacientove vredno-
te, upoštevamo izražene potrebe?
Ali zdravimo paciente tako, kot bi 
zdravili lastne starše ali otroke?

Odgovori na zastavljena vprašanja 
nas opozorijo na nesprejemljivo 
raven odklonov izidov zdravlje-
nja, neuspešno ali neučinkovito 

1 
 

 

 

                                                             

 

 

pacienti in drugi 
uporabniki

smernice 
klinične prakse

klinične poti

kazalniki  
kakovosti

standardi

merjenje 
uspešnosti 
delovanja ‐
kakovost 

ODGOVORNOST

izobraževanje 
obveščanje

Upravljanje celovite 
kakovosti/nenehnega izboljševanja 

Notranja presoja 
samoocenjevanje in 

priprava na 
akreditacijo 

akreditacija 

uporabo zdravstvenih tehnologij 
(premajhna, prevelika, nepravilna 
uporaba), visoko ceno slabe kako-
vosti in nezadovoljstvo uporabni-
kov, kar pa je ključnega pomena, 
saj je za pacienta najpomembnejši 
njegov zdravstveni izid in s tem 
kakovost njegovega življenja.

Izvajalci zdravstvene obravnave se 
morajo zavedati, da je sistematič-
no izboljševanje kakovosti del pro-
fesionalne odgovornosti in sestav-
ni del vsakodnevnega dela.

»Zmaga nad samim seboj je največja zmaga.« 
Platon                                                         

»Bodite zadovoljni, da živite, ker vam življenje ponu-
ja priložnost, da ljubite in delate, se igrate in gledate 
zvezde.« 

Henry Van Dyke
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Stanje.zaposlenih.na.
dan.30..4..2013

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi 
v MARCU  in APRILU  2013

Stanje zaposlenih na dan 30.4. 2013: 
1717 delavcev

Prihodi v marcu in aprilu 2013
• 3 zdravniki brez specializacije/zdravniki 

po opravljenem sekundariu (pripravniki)
• 3 zdravniki specializanti
• 2 tehnika  zdravstvene nege - pripravni-

ka

Odhodi v marcu in aprilu 2013
o 14 zdravnikov brez specializacije/zdrav-

nikov po opravljenem sekundariu (pri-
pravnikov)

o 2 zdravnikov brez specializacije/zdravni-
kov po  opravljenem sekundariu (sobna 
zdravnika)

o 1 specializant na usposabljanju
o 2 dipl.m.s
o 1 dipl.del.ter.
o 2 vms
o 2 TZN – pripravnikov
o 2 TZN
o 5 delavk v prehrani
o 1 delavka v pralnici

Zaključeni.študiji.
zaposlenih

• Sabina Pekovšak je 19. 3. 2013 zaključila 
dodiplomski visokošolski študij 1. stopnje  
na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor 
in pridobila strokovni naslov »diplomirana 
medicinska sestra (VS)«.

• Tepeš Suzana je 21. 3. 2013 zaključila do-
diplomski visokošolski študij 1. stopnje  na 
Visoki zdravstveni šoli Celje in pridobila 
strokovni naslov »diplomirana medicinska 
sestra (VS)«.

• Radko Delić, dr. med., je 6. 11. 2012 za-
ključil doktorski študij na Naravoslovno 
matematični fakulteti Zagreb in pridobil 
strokovni naslov »doktor znanosti«.

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

2013
10 LET
1. Anita Grobelnik, Oddelek za anesteziologi-

jo, intenzivno medicino operativnih strok 
in terapijo bolečin

2. Sabina Kračun, Oddelek za anesteziologijo, 
intenzivno medicino operativnih strok in 
terapijo bolečin

3. Saška Lampreht, Oddelek za bolezni ledvic 
in dializo

4. Tadeja Osetič, Oddelek za anesteziologijo, 
intenzivno medicino operativnih strok in 
terapijo bolečin

5. Katja Vodišek, Oddelek za infekcijske bole-
zni in vročinska stanja

20 LET
1. Suzana Labaš, Služba za kakovost
2. Tanja Štubelj, Operacijski blok

30 LET
1. Irma Cigler Mastnak, Oddelek za medicin-

sko rehabilitacijo

Vsem jubilantom čestitamo!

ŠALA

NIČ POSEBNEGA
Po pregledu pacienta doktor narekuje 
sestri. Pri tem uporablja tudi latinske 
izraze za diagnozo.
»Gospod doktor, ali je moja bolezen 
kaj posebnega?«
»Kje pa!« ga skuša pomiriti doktor, 
» sploh si ne morete predstavljati, 
koliko pacientov je že umrlo za to 
boleznijo.« 
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) za obdobje marec – april 2013

KDO KAJ KDAJ KRAJ

Matej Marinšek, dr. med. Novosti v obravnavi bolnika z aritmijo, bolečina v prsih, pljučna 
trombolija

22.-23.3.2013 MARIBOR

Dean Sinožić, dr. med. Zgodnje odkrivanje spondiloartritisa 13.03.2013 VELENJE

Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. 
med.- svetnik Virusni hepatitis 14.03.2013 LJUBLJANA

Tanja Selič Kurinčič, dr. med. Virusni hepatitis 14.03.2013 LJUBLJANA

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, 
dr. med. Infektološki simpozij 2013 22.-23.3.2013 LJUBLJANA

Andrea Pavlović, dr. med. Infektološki simpozij 2013 22.-23.3.2013 LJUBLJANA

Tina Zbašnik, dr. med. Akutni koronarni sindrom 22.03.2013 BLED

Edita Hrastnik, dipl. m. s Zdravstvena nega kirurškega bolnika v sodobni kirurgiji 15.03.2013 LAŠKO

Marjanca Knafelc, 
mag. zdr. nege Zdravstvena nega kirurškega bolnika v sodobni kirurgiji 15.03.2013 LAŠKO

Andreja Doberšek, dipl. m. s. V znanju je moč 22.-23.3.2013 ZREČE

Lea Školnik, dr. med. Kvčb pri otrocih, mladostnikih in mladih odraslih 22.03.2013 LJUBLJANA

Bernarda Hostnik, 
mag. zdr. nege Zdravstvena nega kirurškega bolnika v sodobni kirurgiji 15.03.2013 LAŠKO

Sandi Poteko, dr. med. Robotski kongres 14.-19.3.2013 MILANO

Tanja Kmecl, dr. med. Delavnica o alergijskih kožnih boleznih 05.04.2013 ZGORNJI BRNIK

Maja Marovt, dr. med. Redno letno srečanje 06.04.2013 ZGORNJI BRNIK

Uršula Gajšek Salobir, dr. med. 4. izobraževalni program Zora 26.04.2013 BRDO PRI KRANJU

Ana Seničar, dipl. m. s. Robotska kirurgija 25.-28.4 2013 ŠIBENIK

Matejka Štravs, univ. dipl. org Celostna obravnava bolnika z vaskulitičnimi sindromi 06.04.2013 CELJE

Katja Knavs, dr. med. Anevrizmatska bolezen arterij 12.-13.4.2013 OTOČEC

Mirjana Naveršnik Slapnik, 
dr. med. Anevrizmatska bolezen arterij 12.-13.4.2013 OTOČEC

Kristian Sedmak, dr. med. Anevrizmatska bolezen arterij 12.-13.4.2013 OTOČEC

Dean Sinožić, dr. med. Diagnostični pomen UZ barvne dopplerske preiskave temporalnih 
arterij pri bolniku

19.-20.4.2013 RIMSKE TOPLICE

Tanja Selič Kurinčič., dr. med. EASL The International Liver Congress 2013 24.-28.4.2013 AMSTERDAM

Andrea Pavlović, dr. med. 23rd ECCMID 2013 27.-30.4.2013 BERLIN

Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. 
med.-svetnik Pomen, pogostost in nadzor okužb z bakterijo clostidium difficile 18.04.2013 BRDO PRI KRANJU

Mag. Janja Blatnik, dr. med. Kokaljevi dnevi 19.-20.4.2013 LAŠKO

Sonja Sluga, dipl. m. s Paliativna zdravstvena nega 18.04.2013 CELJE

Tina Lupša, spec. geront. zn Okužbe pri hematoloških bolnikih 12.-13.4.2013 OLIMJE

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, 
dr. med.

Fifth annual spring scientific symposium in anaesthesiology and 
int. care

19.-21.4.2013 NIŠ

Alja Jevšnik, dipl. fiziot. Neinvazivna mehanska ventilacija 10.04.2013 LJUBLJANA

Lea Zupan, dr. med. Sekcija orl – slovenskega društva 19.-20.4.2013 MURSKA SOBOTA

Prof. dr. Radko Komadina, 
dr. med.- svetnik ECCEO 2013 kongres 17.-20.4.2013 RIM

Asist. mag. Igor Černi, dr. med. 12. kongres endoskopske krg. 10.-12.4.13 LJUBLJANA

Domen Slapnik, dr. med. Anevrizmatska bolezen arterij 12.-13.4.2013 ŠMARJEŠKE TOPLICE

Edita Hrastnik, dipl. m. s 12. kongres endoskopske krg. 10.-12.4.2013 LJUBLJANA

Marjanca Knafelc, mag. zdr. nege 12. kongres endoskopske krg. 10.-12.4.2013 LJUBLJANA

Janja Pajk, dr. med. 26. strokovni sestanek hematološkega laboratorijskega združenja 12.-13.4.2013 OLIMJE

Mag. Klemen Jagodič, dr. med. Iz teorije v prakso – klinični primeri bolnikov z bhp 19.-20.4.2013 LAŠKO

Sandi Poteko, dr. med. Endourology today 06.-8.4.2013 VODICE

Miha Pukl, dr. med. Minimalno invazivna kirurgija 12.04.2013 BLED

Sandi Poteko, dr. med. Kokaljevi dnevi 19.-20.4.2013 LAŠKO
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Avtotransfuzija

Janja Pajk, dr. med.   Transfuzijski center

Avtotransfuzija je alternativni način transfuzij-
skega zdravljenja, ko bolniku odvzamemo la-

stno – avtologno kri, ki jo ustrezno shranimo in nato 
transfundiramo med načrtovano operacijo ali po njej.

Prednosti avtotransfuzije so, da v prejemniku ne 
sproži nastajanja protiteles proti sestavinam tuje 
krvi, ki lahko otežujejo morebitne kasnejše transfu-
zije ter presajanje tkiv in organov. Prav tako ni tve-
ganja za prenos infekcijskih bolezni kot so HIV, HBV 
in HCV, na katere se kri za avtotransfuzijo obvezno 
testira. Tveganje za neželene učinke po avtotrans-
fuziji, kot so mrzlica in alergijske reakcije, je manjše 
kot po transfuziji krvi, zbrane od krvodajalcev. Tve-
ganje za zdravje bolnika pri odvzemu avtologne krvi 
je nekoliko večje kot pri krvodajalcih, vendar so re-
snejši zapleti zelo redki. Najpogosteje se pojavljajo: 
vrtoglavica, omotica, hipotenzija, šumenje v ušesih, 
potenje, hematomi.

Kri za avtotransfuzijo lahko daruje bolnik dobrega 
splošnega zdravja, tudi mladoletne osebe in otroci. V 
anamnezi ne sme biti hematoloških in kardiovasku-
larnih bolezni (infarkt, možganska kap, motnje rit-
ma ali strjevanja krvi, hipertenzija nad 180/100 mm 
Hg), diabetesa, zdravljenega z inzulinom, rakastega 
obolenja, kroničnih bolezni jeter ali ledvic ali vnetja 
oz. antibiotičnega zdravljenja v zadnjih dveh tednih. 

Odgovorni zdravnik bo presodil, koliko enot polne 
krvi bo bolnik potreboval. V tedenskem razmiku mu 
odvzamejo po eno enoto polne krvi. Zadnja enota naj 
bi bila odvzeta najpozneje 5 dni pred operacijo. Kri 

je možno uporabiti v 35 dneh; v tem času mora biti 
bolnik operiran. 

Ko mu določijo datum operacije, bolnik pride v 
Transfuzijski center ali pokliče na telefonsko števil-
ko 423-3592 ali 423-3588, kjer ga naročimo na prvi 
odvzem.
Odvzemi za avtotransfuzijo potekajo ob torkih ob 
11.30 h.

Pred odvzemom krvi mora bolnik v Transfuzijski 
center prinesti napotnico, izvide anesteziologa in 
kirurga ter sveže laboratorijske izvide (Hb nad 110 
g/L, Ht nad 34 %). Svetujemo tudi lahek zajtrk.

Ob prihodu bolnik izpolni vprašalnik, podpiše izjavo 
o poučenosti in pisno privolitev za postopek avto-
transfuzije. Zdravnik specialist transfuzijske medici-
ne ga klinično pregleda, pregleda tudi njegovo doku-
mentacijo in mu odgovori na morebitna vprašanja. 
Bolnik dobi preparat železa, ki ga mora jemati do 
operacije in po potrebi še dlje. 

Po opravljenem odvzemu krvi transfuziolog obvesti 
kirurga ali oddelek, kjer bo bolnik operiran, da ima 
bolnik pripravljeno svojo lastno kri. 

To je najprimernejši način za zdravljenje s krvjo pri 
načrtovanih operacijah in ga v svetu bolnikom pripo-
ročajo že vrsto let. Pri nas imamo za to tudi pravno 
osnovo v Zakonu o preskrbi s krvjo, kjer je  zdravni-
kova dolžnost, da seznani bolnika z možnostjo pre-
doperacijske priprave z avtotransfuzijo.
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Medicinske.sestre.ortopedskega.
oddelka.–.dobitnice.srebrnega.
znaka

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

Spoštovane kolegice, kolegi!
Ob 12. maju, našem prazniku, vam iskre-
no čestitamo in vam želimo veliko delovnih 
uspehov in osebne sreče.

Področje zdravstvene nege

Dve možnosti imaš
ko sprejemaš in ko daš,
saj na svetu ni stvari,
ki ne bi imela dveh »plati«,
eno, ki se kaže dobro,
druga slaba se ti zdi.

Naj življenjska te modrost uči
 »v slabem dobro videti«,
in zavedaj se,
da slabo kmalu vrne se!

(Vera Štebe)

Če odločen si tako, 
da sprejemaš vse za dobro,
se ti tisto, kar na videz je slabo,
v dobro spremenilo bo.

Ortopedski oddelek je bil ustanovljen kot samo-
stojni oddelek leta 1974; prej je bil del splošne 

kirurgije.
Ves čas je bilo za ta oddelek značilno, da so imeli stro-
go, vendar zelo strokovno in profesionalno vodstvo 

ter zelo marljivo in prijazno osebje.
V vseh letih delovanja oddelka se to ni spremenilo, 
nasprotno: za medicinske sestre ortopedskega od-
delka velja, da so izjemno prijazne do bolnikov, stro-
kovne in izjemno marljive. Bolniki pogosto navajajo, 
da je še tako hudo bolečino lažje premagati ob takšni 
prijaznosti in topli besedi medicinske sestre. Bolniki 
so zelo zadovoljni tudi zato, ker jih v času bivanja v 
bolnišnici zelo dobro pripravijo na bivanje v doma-
čem okolju. Poleg tega, da so medicinske sestre stro-
kovne in prijazne do bolnikov, je že na prvi pogled 
mogoče čutiti, da se zelo dobro razumejo med seboj; 
so prava velika družina. Ta občutek potrdi vstop v 
njihov skupni prostor, ki je namenjen predaji službe 
in kaki hitri kavici; na stenah visijo slike skrbno na-
črtovanega skupnega druženja na turistični kmetiji, 
na izletu po Prekmurju, na divjem raftingu, z novo-

Kolektiv ortopedskega oddelka

V mesecu maju, ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, so bili naše kolegice in kolegi 
dobitniki treh visokih priznanj:
Zlati znak Zbornice Zveze  – Bernarda Hostnik
Srebrni znak DMSBZT Celje  – Marica Miklavc
Srebrni znak DMSBZT Celje  – negovalni tim Oddelka za ortopedijo 
        in športne poškodbe 
Vsem dobitnikom visokih priznanj iskreno čestitamo

Področje zdravstvene nege
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na Ortopedski oddelek; kljub neskončni gneči, šte-
vilnim zadolžitvam in zahtevam bolnikov, te vedno 
vsak izmed njih sprejme z nasmejanim obrazom in 
prijazno pozdravi. Resnično se vsak obiskovalec ta-
koj počuti dobrodošlega v prijetnem, toplem okolju; 
z vedno svežim šopkom rož, kljub temu, da je v bol-
nišnici.
Iskrene čestitke ob prejemu srebrnega znaka DMSB-
ZT Celje, spoštovane kolegice! Veselimo se z vami in 
vam želimo, da ohranite pozitiven odnos do svojega 
dela in bolnikov ter medsebojno spoštovanje.

pomagati po svojih 
močeh. Med sode-
lavci je spoštovana, 
saj je svoje bogate 
izkušnje vedno pri-
pravljena deliti in 
prenašati na mlajše 
sodelavke.
Dobro leto je zelo 
uspešno opravljala 
delo vodilne medi-
cinske sestre v spe-
cialistični ginekolo-
ški ambulanti.
Marica je dejavna tudi v svojem domačem kraju v 
okviru krajevne skupnosti in RK.
Že več let je aktivna članica pevskega zbora v Taboru.
Prostega časa ima bolj malo, kar pa ji ga ostane, ga z 
veseljem preživi v krogu svoje družine.
Veseli in ponosni smo, da je gospa Marica naša sode-
lavka in verjamemo, da bo še naprej pomembno pri-
spevala h kakovostni in strokovni zdravstveni negi.

letnih zaključkov in še mnogo kje. Najbolj pritegnejo 
številna udeležba, nasmejani obrazi in enotne majč-
ke za vse udeležene. Na teh druženjih so prisotni vsi; 
tako zdravniki, fizioterapevtke, administratorke, de-
lavke čistilnega servisa, medicinske sestre z oddelka, 
ambulante in iz operacijske dvorane, so pravi tim, tako 
na izletih kot v službi.
To dobro razumevanje in pristne medosebne odno-
se zelo dobro zaznajo tudi bolniki in ostali sodelavci. 
Njihova Knjiga pohval in pritožb je polna pohval in 
zahval, prav tako velikokrat v medijih in internem ča-
sopisu zasledimo zahvalo zaposlenim na ortopedskem 
oddelku. Medicinske sestre bolniki večkrat razveselijo 
s svojimi obiski, najbolj so veseli tistih, ki se vračajo 
tudi več let po uspešno opravljenem operativnem po-
segu; oglasijo se zgolj, da jih pozdravijo in se jim še en-
krat zahvalijo za vso prijaznost in strokovnost. 
Tudi ostali zaposleni v bolnišnici vedno radi pridemo 

Marica.Miklavc.–.letošnja.
dobitnica.srebrnega.znaka

Marija Šišmanovič, dipl. m. s. in medicinske sestre Ginekološko-porodniškega oddelka

Letošnja dobitnica srebrnega znaka DMSZBT Ce-
lje je naša sodelavka Marica Miklavc.

Marica Miklavc je zaključila šolanje na Srednji zdra-
vstveni šoli v Celju leta 1979. Po opravljenem pri-
pravništvu  v bolnišnici Celje in strokovnem izpitu v 
Ljubljani se je zaposlila na Ginekološko porodniškem 
oddelku. Najprej je delala na odseku za konzerva-
tivno ginekologijo. Leta 1984 je bila razporejena na 
delovno mesto medicinske sestre v specialistični gi-
nekološki ambulanti, kjer dela še danes.
Ves čas poklicnega delovanja našo sodelavko odliku-
jejo izredna delavnost, natančnost, strokovnost, za-
vzetost in odgovornost do dela.
Zelo aktivno se vključuje v delo in vedno kaže veliko 
pripravljenost za sodelovanje. Odlično pozna vse po-
stopke dela, ki jih zahteva njeno delovno mesto.
Je vestna in poštena sodelavka, ki si prizadeva za do-
bre in korektne medsebojne odnose ter prijazen od-
nos do soljudi. Ima human in etičen odnos do bolnic, 
nosečnic, porodnic in njihovih svojcev.
Vedno je pripravljena prisluhniti človeku v stiski  in 

Marica Miklavc 

Drage sodelavke,
ob prejemu visokega priznanja – srebrnega znaka, 
ki vam ga je podelilo DMSBZT Celje, vam zdravniki 
ortopedskega oddelka iskreno čestitamo!

Marko Kotnik, 

predstojnik Oddelka za ortopedijo in športne poškodbe
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Bernarda.Hostnik.–.letošnja.
dobitnica.zlatega.znaka

Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege Predsednica Sekcije MS in ZT v kirurgiji

Sekcija MS in ZT v kirurgiji je s podporo društva 
MSZTB Celje, v skladu z razpisnimi pogoji za zla-

ti znak, podala predlog za priznanje Zbornice-Zveze 
za gospo Bernardo Hostnik. Komisija za priznanja 
Zbornice-Zveze je sprejela sklep, da zlati znak za leto 
2013 prejme prav kolegica Bernarda Hostnik, mag. 
zdr. nege, glavna medicinska sestra travmatološkega 
oddelka SB Celje.
Gospa Bernarda Hostnik se je rodila 29. februarja 
1968 v Celju. V Šentjurju, kjer je obiskovala osnov-
no šolo, je preživljala svoje otroštvo in  mladost v 
družini, na katero je izredno navezana. Svoj rojstni 
kraj spoštuje in ga ima rada, saj je pustila v njem del 
svojega srca. Pri prvi zaposlitvi v  Centralni intenziv-
ni terapiji v UKC Ljubljana se je na samem začetku 
poklicne poti srečala z  življenjsko najbolj ogroženi-
mi pacienti. Nadaljevala je delo v Enoti intenzivne 
terapije v  SB Celje, kjer je stkala prijateljske in pro-
fesionalne vezi s kolegicami, ki so skupaj delovale v 
»intenzivki«. S pridobljenim strokovnim in organiza-
cijskim znanjem v UKC Ljubljana je leta 1999 spreje-
la delovno mesto glavne medicinske sestre travmato-
loškega oddelka SB Celje.
V delovanje zdravstvene nege na travmatološkem 
oddelku  je vnesla svežino, entuziazem, predvsem 
pa spoštljiv odnos do sodelavcev in njihovih potreb. 
Vseskozi se je zavedala, da je motiviran in razumljen 
delavec dober delavec. Veliko pozornost je namenila  
izobraževanju, v prvi vrsti same sebe in vseh članov 
negovalnega tima. Spodbujala, iskala je priložnosti, 
motivirala, pomagala je vrsti kolegic in kolegov, da 
so nadaljevali izobraževanje. Podpirala je prinašanje 
novih idej in znanja v proces obravnave travmatolo-
škega pacienta. Odprtost  za spremembe in  preudar-
no sprejemanje odločitev sta ji bila v veliko pomoč 
pri dvigu kakovosti zdravstvene nege travmatolo-
škega oddelka. Velikokrat je prav zaradi koraka pred 
drugimi naletela na nerazumevanje, na oznako, da 
je samosvoja in se ne podreja določenim pravilom. 
Vse to ji ni vzelo delovnega elana, ni je potisnilo v 
kalup povprečnosti, ampak je sledila viziji napredka. 
Pomembnost  izobraževanja osebja, ki ga je nenehno 
poudarjala in razvijala, je prinesla velike spremembe 
in drzen  korak, saj je uspela zagotoviti kontinuiteto 
procesa zdravstvene nege z  diplomiranimi medicin-
skimi sestrami v vsaki izmeni. Določitev odgovorno-
sti, utrip dela, sistem razvijanja, vse je bilo premišlje-

no in postopno uvedeno v multidisciplinarni proces 
dela travmatološkega oddelka. S svojim znanjem, 
izkušnjami in karizmo je znala potegniti voz naprej, 
pomiriti duhove, se kar najbolj postaviti osebju v 
bran in se mnogokrat izpostaviti. Pri vsakodnevnem 
strokovnem delu  zahteva  spoštovanje zaposlenih v 
zdravstveni negi, krepi dobro timsko delovanje na 
vseh ravneh,  zelo pomemben ji je spoštljiv odnos do 
pacientov.
Ohranja pristno vez z zdravstveno nego v slovenskem 
prostoru, aktivno sodeluje v procesu izobraževanja 
študentov, dijakov visoke in srednje zdravstvene šole 
v Celju, sledi smernicam in tudi osebno prispeva k 
razvoju kirurške zdravstvene nege, tudi kot predava-
teljica in moderatorka na številnih seminarjih sekcije 
MS in ZT v kirurgiji. Aktivno sodeluje s sekcijo MS 
in ZT v kirurgiji pri reševanju strokovnih vprašanj, 
ki se nanašajo na zdravstveno nego travmatološkega 
pacienta.
Gospa Bernarda Hostnik je medicinska sestra, ki se 
zavzema za prepoznavnost in razvoj poklica medi-
cinske sestre. V njenem profesionalnem delovanju so 
v ospredju empatičnost, strokovnost in natančnost. 
Članice IO strokovne sekcije MS in ZT v kirurgiji go-
spe Bernardi Hostnik iskreno čestitamo za pridoblje-
no priznanje in želimo veliko delovnih uspehov na 
področju kirurške zdravstvene nege.

Bernarda Hostnik v družbi predsednice Sekcije MSB-
ZT v kirurgiji Lidija Fošnarič, ministra za zdravje To-
maža Gantarja in predsednice DMSBZT Celje Tomice 
Kordiš
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5..maj,.mednarodni.dan.
babic.in.12..maj,.mednarodni.
dan.medicinskih.sester.in.
zdravstvenih.tehnikov

Branka Šket, dipl. m. s. Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Ker je zdravstvena nega predvsem žensko delo, 
so politiki in zdravniki marsikje mnenja, da zanj 

povsem zadostuje nizka stopnja izobrazbe. Takšno 
prepričanje izvira tudi iz mnenja, da naj bodo plače 
medicinskih sester nižje od plač višje kvalificiranega 
osebja. Če bi bili zaposleni v zdravstveni negi enotni 
in glasni, bi lahko sprožili spremembe. Ne sme veljati 
pogosto slišano mnenje, da je za zdravstveno nego ob 
postelji potrebno le tehnično znanje. Imamo opravi-
ti s človekom, kar zahteva profesionalno in ne zgolj 
tehnično znanje. 
Srednjim medicinskim sestram in zdravstvenim teh-
nikom po novem ne bo več treba pridobivati in ohra-
njati licenc. So s tem res večinoma zadovoljni!? Nova 
odredba je dobrodošla  za delodajalce, pravi, velik del 
pogače pa bo odnesla zbornici zdravstvene in babiške 
nege. V stanovskih organizacijah nasprotno opozar-
jajo, da se lahko s tem zniža varnost za bolnike.
»Odvezani« tudi tisti, ki opravljajo delo diplomira-
nih: Nedavno je v veljavo stopila odredba, po kateri 
bodo licence in vpisi v register obvezni le za diplomi-
rane medicinske sestre, babice, višje medicinske se-
stre in magistre farmacije. Za vse preostale strokovne 
sodelavce v zdravstvu ta sistem regulacije ukinjajo. 
Licence in vpisi v register so do zdaj zagotavljali, da 
je pred bolnika stopil strokovno usposobljen delavec. 
Deregulacija pomeni, da srednje medicinske sestre 
oziroma zdravstveni tehniki, ki predstavljajo kar 68 
odstotkov vseh zaposlenih na področju zdravstvene 
in babiške nege, ne bodo več tako strogo zavezani 

k sprotnemu strokovnemu izobraževanju. Takšno 
odločitev je ministrstvo za zdravje sprejelo glede na 
evropsko direktivo. 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi opozarja, da 
ta direktiva ne upošteva razmer v Sloveniji: »Pri 
nas za diplomiranimi medicinskimi sestrami stoji 
zdravstveni tehnik s srednjim nivojem izobrazbe. 
V tujini pa je na tem mestu nekdo, ki je pravzaprav 
zgolj pomočnik z bistveno nižjo izobrazbo. Prav 
tako je nekaj srednjih medicinskih sester, ki za-
sedajo položaje višjih, te pa z novo regulacijo niso 
nikakor pravno varovane.«
Od ministra za zdravje Tomaža Gantarja pričakuje-
mo, da bo podrobneje opredelil vsebine strokovnega 
izobraževanja in izpopolnjevanja. V Veliki Britaniji 
se je deregulacija v zdravstvu izkazala kot škodljiva 
za bolnike. Deregulacija je bolnišnicam omogočila 
večjo samostojnost, zato pa so bile deležne tudi manj 
nadzora. 

»Ne preziraj nobenega človeka, ne omalovažuj nobene 
stvari, ker ni človeka, ki nima svojega časa in ni stvari, ki 
nima svojega prostora.« 

(Talmud)

 

»Kdor se smeje slabemu vicu, je sposo-
ben tudi drugih zločinov.« 

Valter Fink

»Kdor se smehlja, namesto da bi 
besnel, je vedno močnejši.«

 Japonski pregovor



Splošna bolnišnica Celje

35

ZDRAVSTVENA NEGA

Zdravstvena.nega.umirajočega.
bolnika.v.Splošni.bolnišnici.Celje

Sonja Sluga, dipl. m. s. Oddelek za hematologijo in onkologijo

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

Smrt je neizogibno dejstvo in 
po rojstvu najusodnejši, naj-

odločnejši dogodek človekovega 
življenja. Ker je smrt del našega ži-
vljenja, ji nihče ne more uiti. Če se 
delamo, kot da je ni, če jo izrivamo, 
pomeni, da tudi življenja ne spre-
jemamo v celoti. Če hočemo kako-
vostno živeti, moramo udomačiti 
tudi smrt. Človek umira, dokler 
živi, in človek živi, dokler umira 
(Klevišar, 1994).
Medicinske sestre se pri svojem 
delu pogosto srečujejo z umirajoči-
mi. Stik z umirajočimi ali s svojci 
umirajočih ne zahteva samo po-
guma, izostrenega čuta in sposob-
nosti vživljanja, ampak predvsem 
zdrav človeški razum in spoprije-
manje z mislijo na lastno umiranje 
(Fassler Weibel, 1996).
Spremljati umirajočega pomeni 
pomagati mu živeti na zadnjem 
delu njegove življenjske poti. Pou-
darek je na živeti, torej mu omogo-
čiti, da do konca živi čim bolj pol-
no, in da do konca kot živ človek 

čim bolj spremlja dogajanje okrog 
sebe (Klevišar, 2006).
 
Umirajoči bolnik in proces 
umiranja
Po definiciji državne komisije za 
medicinsko etiko govorimo o umi-
rajočem bolniku ali o bolniku v 
terminalni fazi takrat, ko ima bol-
nik po zdravnikovi presoji neoz-
dravljivo bolezen ali poškodbo, ki 
bo v kratkem ali doglednem času 
povzročila smrt. Nanaša se tudi na 
bolnike v kroničnem vegetativnem 
stanju (dolgotrajni ali trajni izgu-
bi zavesti zaradi zelo hude okvare 
možganskih polobel), ki jo po pro-
gnostičnih kriterijih ocenjujejo kot 
nepovratno (Trontelj, 2000).
Ko govorimo o procesu umiranja, 
ni mišljeno, da gre za proces, ki se 
odvija premočrtno, točno zasta-
vljen, od točke do točke. Naspro-
tno, reakcije se lahko prepletajo 
brez pravega vrstnega reda. Bolnik 
je lahko do nekoga napadalen, z 
drugim se pogaja in imamo vtis, da 
je svoj položaj že sprejel, pa se spet 
ponavlja protest. 

Kakšne so potrebe umirajo-
čega?
Za umirajočega človeka je verjetno 
najpomembnejše, da ima v zadnjih 
urah svojega življenja ob sebi ne-
koga, ki mu je blizu, čeprav vemo, 
da vedno ni tako idealno.
Umirajoči ima različne potrebe: 

fizične ali telesne, emocionalne 
ali čustvene, socialne in duhovne. 
Nihče ne dvomi, da je težka bole-
zen sila, ki lahko človeka zlomi, 
zato bolnik potrebuje predvsem 
nekoga, ki z njim upa, ki mu stoji 
ob strani, ki mu v težavah te poti 
zna pomagati, ki je, z eno besedo, 
preprosto prisoten. Po navadi so to 
svojci, prijatelji, ljudje, ki se pro-
stovoljno odločajo za spremljanje 
umirajočih, in zdravstveno osebje 
na svojih delovnih mestih (Klevi-
šar, 1994).
Medicinska sestra v okviru kako-
vostne zdravstvene nege pomaga 
neozdravljivo bolnemu pri izvaja-
nju osnovnih življenjskih aktivno-
sti in njegovih potreb.

Paliativna oskrba in 
paliativna 
zdravstvena nega
Paliativna oskrba je opredeljena 
kot celostna oskrba bolnikov z ne-
ozdravljivo, neobvladljivo bolezni-
jo, s sočasnim nudenjem pomoči 
njihovim bližnjim. Beseda palia-
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tiven prihaja iz latinskega glagola 
»palliare«, ki v prevodu pomeni 
prikrivati, pokriti, zakriti, ogrniti s 
plaščem. Ker se bolezen ne da poz-
draviti, je namen paliativne oskrbe 
vzdrževati bolnikovo optimalno 
kakovost življenja z aktivnim ob-
vladovanjem fizičnih simptomov 
bolezni, lajšanjem psihičnih, soci-
alnih in duhovnih težav, ohranja-
njem upanja in volje do življenja 
ter nazadnje doseči lepo smrt. So-
časno so podpore deležni bolnikovi 
bližnji, da mu lahko stojijo ob stra-
ni (Benedik in Zavratnik, 2012).
Paliativna zdravstvena nega je po-
sebno področje zdravstvene nege, 
ki temelji na značilnostih in ciljih 
paliativne oskrbe, katere nepogre-
šljiv del je. Paliativna zdravstvena 
nega je celostna zdravstvena nega 
pacienta z napredujočo in neoz-
dravljivo boleznijo. Za kakovostno 
izvajanje paliativne zdravstvene 
nege so poleg dodatnega strokov-
nega znanja potrebne ustrezne 
komunikacijske spretnosti, ve-
denjske in osebnostne lastnosti 
izvajalcev paliativne zdravstvene 
nege, ki so v skladu z značilnostmi 
paliativne oskrbe (Državni pro-
gram paliativne oskrbe, 2010).

Vloga medicinske sestre pri 
umirajočem bolniku
Specifične naloge medicinske se-
stre v paliativni zdravstveni nego 
so:
• prepoznavanje in načrtovanje 

aktivnosti zdravstvene nege pri 
simptomih napredujoče bole-
zni;

• načrtovanje in izvajanje postop-
kov za podporno zdravljenje in 
zdravstveno nego v fazi paliativ-
ne oskrbe: spremljanje učinkov 
protibolečinskega, protiemetič-
nega, protikolvulzivnega zdra-
vljenja, psihotropnih zdravil, 

rokovanje s podkožno elasto-
merno črpalko itd.;

• aktivno vključevanje pacientov 
in njihovih svojcev v načrtova-
nje paliativne zdravstvene nege 
in oskrbe; 

• podpora družini in skrbnikom, 
poznavanje procesov žalovanja 
ter prepoznavanje in ukrepanje 
ob patoloških načinih žalova-
nja;

• vključevanje v paliativni tim v 
smislu predstavitve pacientovih 
problemov tako na fizični kot 
socialni ravni, s ciljem timskega 
in celovitega pristopa k reševa-
nju pacientovih težav;

• učenje in informiranje pacien-
tov in svojcev za sodelovanje 
v procesu paliativne oskrbe in 
preprečevanje zapletov zdra-
vljenja in zdravstvene nege;

• prakticiranje celostne in z doka-
zi podprte zdravstvene nege;

• zagovorništvo, predvsem pou-
darjanje stališč pacienta in nje-
govih svojcev;

• zdravstveno vzgojno delo in
• povezovanje z izvenbolnišnič-

nim paliativnim timom (Slak, 
2009).

Metode
V raziskavi smo uporabili deskrip-
tivno in kvantitativno metodo. 
Tehnika zbiranja podatkov je an-
ketni vprašalnik, ki je vseboval 26 
vprašanj zaprtega tipa, z možno-
stjo izbire enega ali več ponujenih 
odgovorov. 
Pridobljene podatke smo uredi-
li s pomočjo programa Microsoft 
Excel. Uporabljena je bila statistič-
na metoda analize anketnih vpra-
šalnikov.
V raziskavi so sodelovale medi-
cinske sestre, zaposlene v Splošni 
bolnišnici Celje (SB Celje), in sicer 
s treh strokovnih področij dela: ki-

rurško, internistično in ginekolo-
ško-porodniško področje. 
Razdeljenih je bilo 100 anketnih 
vprašalnikov, od katerih je bilo 98 
pravilno izpolnjenih, kar predsta-
vlja raziskovalni vzorec. Raziskava 
je potekala v avgustu in septembru 
2012.

Rezultati
Na osnovi raziskave lahko podamo 
naslednje odgovore na zastavljena 
raziskovalna vprašanja:
• Ali medicinske sestre poznajo po-
sebnosti zdravstvene nege umira-
jočih bolnikov?
V SB Celje bolniki umirajo na raz-
ličnih oddelkih, torej se večina me-
dicinskih sester, ki so zaposlene 
na oddelkih in so bile vključene v 
raziskavo, z umirajočim bolnikom 
sreča vsaj enkrat letno.
Od 98 vprašanih jih 32 (33 %) oce-
njuje svoje znanje o zdravstveni 
negi umirajočega bolnika z oceno 
odlično, 56 % jih meni, da imajo 
delno znanje, 4 % menijo, da imajo 
slabo znanje, o tej temi ne razmi-
šlja 7 % anketiranih.
Zanimivo je dejstvo, da 33 % anke-
tirancev meni, da je njihovo znanje 
o spremljanju umirajočih odlično; 
od tega je 21 % anketirancev s sre-
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dnjo in 10 % z visoko strokovno iz-
obrazbo. Svoje znanje najbolje oce-
njujejo anketiranci, ki so zaposleni 
na področju kirurških oddelkov. 
Rezultati kažejo, da so to anketi-
ranci z malo delovnimi izkušnjami, 
do 5 let. Druga izstopajoča skupina 
anketirancev pa ima 21–30 let de-
lovnih izkušenj.
Podatek je zanimiv predvsem za-
radi tega, ker ne vemo, kje so ti 
člani zdravstvene nege pridobi-
li toliko znanja o celostni oskrbi 
umirajočega bolnika. Dejstvo je 
namreč, da na srednjih in visokih 
strokovnih zdravstvenih šolah ne 
obstaja predmet, kjer bi poglo-
bljeno poučevali zdravstveno nego 
umirajočega bolnika. V Sloveniji 
je trenutno samo na treh visokih 
strokovnih zdravstvenih šolah v 
predmetniku predmet Paliativna 
oskrba (kot izbirni predmet). Na 
srednješolski ravni tega predmeta 
ni v predmetniku nobene srednje 
zdravstvene šole. 

• Ali medicinske sestre poznajo po-
sebnosti komuniciranja z umirajo-
čimi bolniki?
Vrsta komuniciranja je odvisna 
od tega, v kateri fazi umiranja je 
bolnik. Ob koncu življenja posta-
ne za umirajočega bolnika posebej 
pomembno nebesedno komunici-
ranje in to dejstvo potrjuje kar 71 
% anketirancev. Nebesedno komu-

niciranje umirajočega bolnika an-
ketiranci zagotovo prepoznajo le 
v 26 %, kar 73 % anketirancev ga 
prepozna le včasih. To je podatek, 
ki postavlja prizvok negotovosti, 
kako dobro anketiranci prepoznajo 
posebnosti komuniciranja z umi-
rajočimi bolniki.
Vsi anketiranci si vzamejo čas, da 
prisluhnejo umirajočemu bolniku; 
59 % anketirancev si vzame čas ve-
dno, 40 % pa jih to stori le včasih. 
Večkrat si vzamejo čas za poslu-
šanje umirajočega bolnika srednje 
medicinske sestre (33 %) (največ-
krat tiste z 11–20 let delovnih iz-
kušenj), kar je razumljivo, saj so 
srednje medicinske sestre tudi naj-
več časa neposredno ob bolniku.
Medicinske sestre v SB Celje se za-
vedajo pomembnosti komunicira-
nja z umirajočimi bolniki, poznajo 
pomembnost nebesednega ko-
municiranja, žal pa ga prepogosto 
spregledajo oz. ne prepoznajo.

• Kaj medicinske sestre doživljajo 
ob spremljanju umirajočih bolni-
kov?
Rezultati raziskave kažejo, da o la-
stni minljivosti in smrti občasno 
razmišlja kar 76 % vprašanih, 10 % 
jih o tem razmišlja pogosto. Zgolj 
14 % anketiranih o tem ne razmi-
šlja. Največkrat o tem razmišljajo 
anketiranci, stari 31–40 let; ravno 
ta populacija ob spremljanju umi-

rajočih bolnikov doživlja tudi naj-
večje stiske. 
Umirajoči bolniki v 6 % pogosto in 
kar v 74 % včasih sprašujejo anke-
tirance, če bodo umrli. 
Kako se medicinske sestre počuti-
jo, ko jih umirajoči bolnik sprašuje, 
če bo umrl? 
Odgovori so pokazali, da prevla-
dujejo nemoč, žalost, tesnoba in 
strah. Kar 76 % anketirancev se ob 
tem vprašanju počuti nelagodno. Z 
občutkom nelagodja se pogosteje 
srečujejo anketiranci, ki so zapo-
sleni na internih oddelkih, tako 
jih trdi 38 %. Najpogosteje se nela-
godno počutijo mlajši anketiranci 
(20 %), z delovno dobo do pet let, 
verjetno zaradi neizkušenosti in 
mladosti.
Pogovor na to temo je vsekakor 
težak in stresen za medicinsko se-
stro. Zato 81 % anketirancev od-
govarja, da jih smrt bolnika včasih 
prizadene, in kar 16 % anketiranih 
trdi, da jih smrt bolnika vedno 
osebno prizadene.
Da umirajočemu bolniku vlivajo 
lažno upanje, navaja 15 % anketi-
rancev. To pa je z etičnega vidika 
nesprejemljivo. Umirajočemu ne 
lažemo in ga ne zavajamo z nere-
sničnimi informacijami, temveč 
težimo k ohranjevanju dostojan-
stva in ohranjanju medsebojnega 
zaupanja.
Rezultati raziskave kažejo, da so 
medicinske sestre pri spremljanju 
umirajočih pogosto osebno priza-
dete, kar navaja 81 % anketiranih, 
19 % anketiranih pa vedno čuti po-
trebo po umiku pred umirajočim 
bolnikom. 

• Kako medicinske sestre premagu-
jejo stres ob izvajanju zdravstvene 
nege umirajočih bolnikov?
Stres premagujejo na različne na-
čine: 76 % anketirancev meni, da  
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je najboljši način premagovanja 
stiske ob doživljanju umiranja na 
oddelku pogovor s sodelavcem. 
Sodelavec je oseba, ki ga najbo-
lje razume, pozna bolnika, je del 
spremljanja umirajočega in pozna 
medicinsko sestro, ki tega bolnika 
spremlja. 
O svoji stiski se 16 % anketirancev 
pogovori s svojimi najbližjimi. Ta 
način razbremenitve je lahko kori-
sten, če imajo sogovornika, ki jim 
zna pozorno prisluhniti.
Dober način razbremenitve je spre-
hod v naravo, kjer si anketiranci 
naberejo nove moči; kar 50 % jih 
uporabi te oblike sprostitve, med-
tem ko jih 29 % meni, da najbolje 
premagujejo stres z dodatnim de-
lom in si na tak način pomagajo 
sami, ne da bi dodatno obremenje-
vali še druge ljudi. Največjo stisko 
doživljajo anketiranci, ki so stari 
med 31 in 40 let.
Vendar pa iz nadaljnje analize an-
kete ugotavljamo, da si anketiran-
ci želijo premagovanja stresa tudi 
s pomočjo supervizije (15 %). Ta 
oblika pomoči je še slabo uvelja-
vljena v zdravstveni negi kljub 
dejstvu, da je vključena v redni 
predmetnik na ravni visokih zdra-
vstvenih šol.

• Ali medicinske sestre čutijo potre-
bo po več znanja s področja zdra-
vstvene nege umirajočega bolnika?
Anketiranci si želijo širiti svoje 
znanje, saj se jih kar 93 % z vseh 
treh področij strokovnega dela želi 
udeležiti predavanj in učnih delav-
nic na to temo.
Zanimivo je dejstvo, da kar 42 % 
vprašanih redno prebira literaturo 
na temo umiranja in smrti. Najpo-
gosteje sežejo po literaturi osebe, 
stare 41–50 let. 
Zanimanje za prebiranje literature 
na to temo raste s stopnjo izobraz-

be, vsi univerzitetno izobraženi 
anketiranci prebirajo literaturo na 
temo umiranja in smrti, najmanj 
se za to zanimajo srednje izobra-
ženi anketiranci. Anketiranci, ki 
delajo na internističnem strokov-
nem področju dela, raje posegajo 
po literaturi na to temo.
Zavedati pa se moramo, da en pre-
bran članek ali udeležba na semi-
narju ni dovolj, motivirani mora-
mo biti za stalno izobraževanje in 
izpopolnjevanje pri celostni oskrbi 
umirajočega bolnika.
Kar 95 % anketirancev podpira 
ustanovitev sekcije za paliativno 
zdravstveno nego v okviru Zborni-
ce zdravstvene nege Slovenije, ka-
tere naloga bi bila širjenje znanja 
s področja paliativne zdravstvene 
nege. 

Zaključek
Zdravstvena nega umirajočega 
bolnika ne bo nikoli lahka in ne bo 
nikoli popolnoma rešila stiske in 
bolečine, tako telesne kot psihične. 
S spremljanjem umirajočih spre-
menimo pogled na življenje, ne-
hote pa tudi na smrt. Umirajoči 
bolniki nam razširijo obzorje, nas 
obogatijo za mnoge dragocene iz-

kušnje, velikokrat nam dajejo ve-
liko več, kot jim lahko dajemo mi.
Medicinske sestre bi se morale 
pogosteje pogovarjati o izkušnjah 
in občutkih pri delu z umirajoči-
mi bolniki, tako bi svoje znanje in 
izkušnje bogatile in prenašale na 
svoje sodelavke.
Nudenje in izvajanje kakovostne 
zdravstvene nege mora postati 
prednost pri vključevanju vsebine 
zdravstvene nege umirajočega bol-
nika in podpore svojcem že v sre-
dnješolske programe, seveda pa je 
nujno treba vključiti širjenje zna-
nja o tej temi tudi na ravni visoko-
šolskih strokovnih in magistrskih 
programov zdravstvene nege.
Podprti z znanjem in izkušnjami 
bomo lahko pripravljeni na ne-
predvidljive situacije pri spremlja-
nju umirajočih bolnikov. 
Zmogli bomo ponuditi kakovostno 
zdravstveno nego za dosego bolni-
kovih fizičnih, psihičnih, socialnih 
in duhovnih potreb. 
Znali bomo komunicirati z umira-
jočim bolnikom, utihniti takrat, ko 
je to potrebno, se ga dotaknili, ko 
bo to zanj blagodejno, in znali oce-
niti, kdaj potrebuje le stisk roke ali 
pa iskren, topel pogled.

»Kakor za komedijo tudi za življenje ni pomemb-
no, ali je dolgo, ampak ali je dobro odigrano.« 

Seneka

»Zapravljanje življenja je v ljubezni, ki je nismo 
znali dati, v oblasti, ki je nismo znali uporabiti, 
v sebični previdnosti, ki nam je preprečila tvegati 
in nas je sicer obvarovala nevšečnosti, vendar smo 
zaradi nje ostali brez sreče.« 

Neznan avtor
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Pet.minut.za.mediacijo

Načela.v.mediaciji

Katja Ramšak, univ. dipl. prav.                      Splošno kadrovsko pravni sektor

Vsak mediacijski postopek naj bi potekal po nekih 
temeljnih načelih, ki dajejo jamstvo izpolnjeva-

nju pogojev za uspešno mediacijo. Pri neupoštevanju 
načel vedno obstaja nevarnost, da se bo posameznik 
v mediacijskem postopku počutil zapostavljenega, 
in celo to dejansko je, pri čemer obstaja velika ver-
jetnost neuspeha mediacije. Dejstvo pa je, da v pra-
ksi velikokrat prihaja do odstopanj od posameznih 
načel. V nadaljevanju si bomo na kratko ogledali le 
temeljna načela.
1. Načelo prostovoljnosti.  Kot osnovna predpostav-
ka za izvedbo mediacijskega postopka se navaja pro-
stovoljnost mediantov. Prostovoljnost pomeni, da so 
medianti brez zunanje prisile pripravljeni izvesti po-
stopek, hkrati pa imajo možnost tega kadarkoli brez 
sporazuma končati, ne da bi zanje pri tem nastale ne-
gativne posledice. Prostovoljnost mora veljati skozi 
celoten postopek.
2. Načelo nevtralnosti  predstavlja neko mejo do-
pustnega vpliva (vpliva vedenja mediatorja). Ločimo 
dve obliki načela nevtralnosti, in sicer osebno nev-
tralnost, ki pomeni nepristranskost nasproti medi-
antom, predmetu spora in možni rešitvi. Mediator 
ne sme biti sam vpleten v spor in glede njega ne sme 
imeti nobenih osebnih interesov.
Nevtralnost postopka  pomeni vprašanje nevtralno-
sti mediatorja glede izvajanja postopka in rezultata 
mediacije. Gre za vprašanje, ali vedenje mediatorja 
vpliva na potek mediacije in njen rezultat, oziroma 
vprašanje, v kolikšni meri lahko vpliv obstaja ali pa 
celo v kolikšni meri bi mediator vpliv moral imeti. 
Mediatorjeva naloga je ustvariti okolje zaupanja. 
Tega ne bo, če bodo medianti imeli občutek, da je me-
diator pristranski.
3. Načelo zaupnosti.  Odprtost strank pri obravna-
vanju spora in podajanju informacij je bistvenega 
pomena pri iskanju konsenza. Ustvarjeno mora biti 
okolje, ki mediantom daje možnost razkrivanja infor-
macij in interesov. Da se utrdi zaupanje, je bistveno, 
da »kar je bilo v mediacijskem postopku obravnava-
no, tam tudi ostane«. Poleg tega se morajo medianti 

zavedati, da jim zaupane informacije ne morejo ško-
dovati, prav tako ne smejo imeti občutka, da bi se nji-
hov položaj skozi mediacijo lahko poslabšal.
4. Načelo neformalnosti.  Stranke se lahko sporazu-
mejo o poteku mediacije. To lahko storijo tudi s skli-
cevanjem na kakšna obstoječa pravila. Če se stranke 
o poteku mediacije ne sporazumejo, mediator vodi 
postopek, kot šteje za primerno. Pri tem upošteva 
vse okoliščine primera, morebitne želje strank in po-
trebo po hitri in trajni rešitvi spora. Mediator lahko 
ves čas spora daje predloge za njegovo rešitev. Reši-
tev, ki jo predlaga mediator, strank ne zavezuje.

Verjetno ni instituta na svetu, ki ne bi imel privržen-
cev in nasprotnikov ali vsaj dobronamernih kritikov 
(ki pa jih seveda ne moremo enačiti z nasprotniki). 
Vse to ima tudi mediacija. In prav je tako. Že iz na-
štetih temeljnih načel je razvidno, da se v povezavi z 
njimi oblikujejo različna stališča, kaj je prav, dobro, 
koristno, kako mora biti….  Dejstvo pa je, da je me-
diacija, v tem pomenu, kot jo poznamo danes, mlada 
metoda reševanja sporov, zato njenega poznavanja 
pri širši javnosti ne moremo pričakovati.

In sreča je,
da je pred mano pot,
in to da vem, 
da slast je v tem, 
da grem.
              (Janez Menart)
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Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.     Splošno kadrovsko pravni sektor

V prejšnji številki Monitorja  je bila dana kratka in-
formacija o sprejemu in veljavi novega  Zakona 

o delovnih razmerjih – ZDR-1. Tokrat predstavljam 
najpomembnejše novosti, ki jih prinaša ZDR-1.   

1. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi
• prijava na prosto delovno mesto
 V smislu poenostavitve sklepanja pogodbe o zapo-

slitvi se skrajšuje rok za prijavo delavca na prosto 
delo, in sicer s petih na tri dni. Javna objava pro-
stega dela je možna na Zavodu Republike Sloveni-
je za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) 
in/ali v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih 
straneh ali v javno dostopnih poslovnih prostorih 
delodajalca.

• postopek izbire kandidata
 Po novem je neizbranemu kandidatu obvestilo o 

neizbiri možno posredovati s pomočjo uporabe in-
formacijske tehnologije – po elektronski pošti na 
elektronski naslov kandidata.

2. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
• poenostavitev izvedbe zagovora
 Rešitve ZDR-1 zadržujejo pisnost opozarjanja 

in seznanjanja delavca z očitanimi kršitvami v 
postopkih odpovedi pogodb o zaposlitvi iz kriv-
dnih razlogov, poenostavlja pa se ureditev izved-
be zagovora, na katerem se delavec lahko brani, 
zagovarja pred očitanimi kršitvami, opuščena je 
tudi zakonsko predpisana obličnost – pisnost va-
bljenja na zagovor, vključno z doslej predpisanim 
osebnim vročanjem. Pisna seznanitev je poslej 
možna tudi po elektronski poti na elektronski na-
slov delavca. 

• obveščanje o nameravani odpovedi
 Pri poslovnem razlogu se opušča obveznost pred-

hodnega obveščanja delavcev o nameravani od-
povedi v skladu z že zavzetim stališčem sodne 
prakse, da vnaprejšnje obvestilo o nameravani od-
povedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga 
ne more biti bistveni pogoj za samo zakonitost 
odpovedi.

• obveznost ponujanja druge ustrezne zaposlitve
 V postopkih odpovedi iz razloga nesposobnosti in 

poslovnega razloga se opušča dosedanja zakonska 
obveznost delodajalca, da ponuja drugo ustrezno 
zaposlitev delavcu.

• vsebina odpovedi oziroma sporazuma
 V vseh primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

se poenostavlja zakonska opredelitev obrazloži-
tve odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Poleg tega pa 
novi zakon izrecno določa, da opustitev obvestila 
o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brez-
poselnosti ne vpliva na veljavnost sporazuma o 
prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

• vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Pravni.kotiček

Predstavitev.najpomembnejših.
sprememb.novega.Zakona.o.
delovnih.razmerjih.ZDR-1.
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 Zaradi številnih težav pri vročanju se po novem 
sama pravila vročanja določajo v ZDR-1. Smiselna 
uporaba pravil pravdnega postopka pa ostaja za 
tista vprašanja vročanja, ki jih ta zakon ne ureja 
(npr. vrnitev v prejšnje stanje, vročanje po poo-
blaščeni fizični ali pravni osebi). 

• zadržanje učinkovanja odpovedi pogodbe o zapo-
slitvi 

 Po novem je možnost zadržanja učinkovanja od-
povedi pogodbe o zaposlitvi na podlagi negativ-
nega mnenja predstavnikov delavcev omejena le 
na te delavce.

• vključitev v ukrepe ZRSZ v času odpovednega 
roka

 Z reformo trga dela je omogočeno vključevanje de-
lavcev v ustrezne ukrepe na trgu dela že v času od-
povednega roka. Delodajalec mora delavcu omo-
gočiti odsotnost z dela najmanj en dan na teden, 
da se v času odpovednega roka odziva na pozive 
ZRSZ glede informiranja in usposabljanja ter ude-
ležuje morebitnih zaposlitvenih razgovorov. Ta 
rešitev bo skupaj z dolžnostjo delodajalca, da že 
ob začetku teka odpovednega roka obvesti ZRSZ 
o odpovedi pogodbe o zaposlitvi (če mu ne ponudi 
druge ustrezne zaposlitve), in dolžnostjo prijave 
delavca v evidenco iskalcev zaposlitve omogočila 
takojšnje vključevanje delavcev v odpovednem 
roku v aktivnosti, ki jim lahko omogočijo zaposli-
tev, pridobivanje novih znanj in kompetenc, ki so 
za delodajalce bolj zanimive, in vplivala na bolj-
šo motivacijo delavcev za čimprejšnjo ponovno 
vključitev na trg dela.

• varstvo posebnih kategorij
 Zvišuje se starost delavcev, ki jim je zagotovljeno 

posebno varstvo pred odpovedjo, in sicer ureditev 
v ZDR-1 sledi dvigu starosti, ki jo za upokojitev 
predvideva pokojninska zakonodaja. Posebno 
varstvo pred odpovedjo uživajo delavci, ki izpol-
njujejo pogoj starosti 58 let oziroma delavci, ki si-
cer pogoja starosti ne izpolnjujejo, jim pa do izpol-
nitve pogojev za starostno upokojitev manjka pet 
let ali manj. S ciljem povečati možnosti zaposlitve 
starejših delavcev, varstvo pred odpovedjo ni za-
gotovljeno delavcem, ki ob sklenitvi nove pogod-
be o zaposlitvi že izpolnjujejo pogoje za varstvo 
pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Varstva pa 
ne izgubijo delavci, ki sklenejo novo pogodbo o 
zaposlitvi na podlagi odpovedi s ponudbo nove 
pogodbe pri istem oziroma drugem delodajalcu.

 V prehodnem obdobju je določeno postopno zvi-

ševanje starosti, ob kateri delavci pridobijo status 
varovane kategorije, ki jim v skladu z zakonom 
zagotavlja posebno varstvo pred odpovedjo. V 
prehodnem obdobju uživajo posebno varstvo de-
lavci, ki so starejši od:

LETO 2013 2014 2015 2016 2017
Ženske 54 let, 

4 mesece
55 let 56 let 57 let 58 let

Moški 55 let 55 let 56 let 57 let 58 let

Novi zakon omejuje čas dojenja, ki upravičuje delav-
ko do posebnega varstva pred odpovedjo do enega 
leta otrokove starosti.

• odpoved v času poskusnega dela
 ZDR-1 daje delodajalcu možnost, da že v času tra-

janja poskusnega dela (in ne le ob poteku) redno 
odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi neuspešno 
opravljenega poskusnega dela s sedemdnevnim 
odpovednim rokom.

3. Zmanjšanje administrativnih ovir 
• obveščanje delavcev
 Ob upoštevanju Direktive 2002/14/ES Evropske-

ga parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o 
določitvi splošnega okvira za obveščanje in po-
svetovanje z delavci v Evropski skupnosti ZDR-1 
celovito ureja obveščanje neizbranega kandidata, 
posameznega delavca, skupine ali vseh delavcev 
oziroma sindikata, pri čemer za vsak posamezni 
primer posebej določa način obveščanja in mo-
žnost uporabe informacijske tehnologije.

• poenostavitev obveznosti delodajalca v zvezi s 
sklepanjem in odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

 K zmanjšanju administrativnih ovir prav gotovo 
prispevajo tudi zgoraj opisane poenostavitve po-
stopkov sklepanja in odpovedi pogodbe o zaposli-
tvi.

• poenostavitve disciplinskega postopka
 Nova ureditev predvideva poenostavitev zagovo-

ra v okviru disciplinskega postopka, delavec bo 
imel odslej možnost, da se o očitanih kršitvah, s 
katerimi ga je seznanil delodajalec, izjavi. Poeno-
stavljajo se tudi formalne zahteve v zvezi z odlo-
čitvijo o disciplinski odgovornosti.

4. Povečanje fleksibilnosti
ZDR-1 poleg ukrepov, ki se nanašajo na sklepanje in 
odpoved pogodbe o zaposlitvi, predvideva tudi druge 
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ukrepe, ki bodo pomembno vplivali tako na zunanjo 
fleksibilnost – fleksibilnost trga dela, kot tudi na no-
tranjo fleksibilnost – fleksibilnost pri delodajalcu.
 
  1. Fleksibilnost trga dela
• dodatni razlog za sklenitev pogodbe za določen 

čas
 Z novim zakonom se določa nov primer sklenitve 

pogodbe o zaposlitvi za določen čas, in sicer se 
omogoča sklenitev pogodbe za čas predaje dela. 
Na ta način se sledi potrebam v praksi oziroma 
opozorilom, da čas predaje poslov (npr. po vrnitvi 
delavca, ki je bil nadomeščen) ni pravno urejen. 
Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za čas predaje po-
slov, je časovno omejena na največ en mesec.

 
  2. Notranja fleksibilnost
• možnost opravljanja drugega dela
 Z ZDR-1 se podrobneje ureja možnost, ko se de-

lavcem lahko v času trajanja delovnega razmerja 
naloži tudi opravljanje drugega dela, če ta mo-
žnost ni drugače urejena s posebnim zakonom 
ali kolektivno pogodbo. Zakon določa primere (z 
namenom ohranitve zaposlitve ali zagotovitve 
nemotenega poteka delovnega procesa) in pogoje 
(ustreznost drugega dela, časovna omejitev na tri 
mesece, zadržanje ugodnejšega plačila za delo), 
ko je takšno obveznost možno pisno odrediti 
delavcu. Dodatno ZDR-1 manjšim delodajalcem 
omogoča večjo notranjo fleksibilnost, saj lahko 
delavcem začasno odrejajo tudi primerno delo.

• konkurenčna klavzula
 Z namenom izenačevanja pogojev zaposlitve za 

določen oziroma za nedoločen čas ZDR-1 na novo 
določa možnost dogovarjanja o konkurenčni kla-
vzuli tudi v primeru prenehanja pogodbe o zapo-
slitvi za določen čas z vodilnim delavcem, pri tem 
pa možnost tovrstnega dogovora časovno omeju-
je na dve leti.

• institut začasnega čakanja na delo
 Novi zakon uvaja institut »začasnega čakanja na 

delo«, pri čemer se za razliko od veljavne sistem-
ske ureditve, po kateri je delavec, ki mu deloda-
jalec ne more zagotavljati dela, upravičen do 100 
odstotkov nadomestila plače, nadomestilo plače 

znižuje na 80 odstotkov osnove. Namen napoti-
tve delavca na čakanje na delo doma je ohranitev 
zaposlitve delavca, kar zakon tudi izrecno pou-
darja. Delodajalec lahko pisno napoti delavca na 
čakanje na delo doma najdalj za šest mesecev v 
posameznem koledarskem letu, kar pomeni, da 
so možne krajše napotitve, ki se seštevajo in ne 
smejo prekoračiti šestih mesecev v koledarskem 
letu, lahko pa delodajalec napoti delavca na ča-
kanje na delo doma v nepretrganem trajanju v 
okviru navedene časovne omejitve. V zakonu je 
izrecno poudarjena dolžnost izobraževanja de-
lavca tudi v času čakanja na delo doma s pravico 
do povračila stroškov v zvezi z delom.

5. Zmanjšanje stroškov pri zaposlitvah za nedolo-
čen čas

o krajši odpovedni roki
 Najdaljši odpovedni rok pri odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega ra-
zloga ali iz razloga nesposobnosti se s 120 skraj-
šuje na 60 dni. Daljši odpovedni rok (80 dni) velja 
le v primeru, ko je delavec pri delodajalcu izpolnil 
25 let zaposlitve, in če ni s kolektivno pogodbo 
na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni 
rok (vendar ne krajši kot 60 dni). Za primer od-
povedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca 
iz krivdnega razloga se odpovedni rok skrajšuje z 
enega meseca na 15 dni. (tabela spodaj)

ČAS TRAJANJA ZAPOSLITVE 1. 
leto

2. 
leto

3. 
leto

5. 
leto

10. 
leto

15. 
leto

17. 
leto

20. 
leto

25. 
leto

26. 
leto

ODPOVEDNI ROK (poslovni razlog 
in razlog nesposobnosti)

15 
dni

30 
dni

32 
dni

36 
dni

46 
dni

56 
dni

60 
dni

60 
dni

60 
dni

80 
dni
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• povračilo nadomestila plače v času odpovednega 
roka za čas vključitve v storitve ZRSZ

 Za čas odsotnosti z dela, ko je delavec v času od-
povednega roka enkrat na teden vključen v ustre-
zne ukrepe na področju trga dela, delodajalcu 
ZRSZ kot nadomestilo stroška delavčeve bruto 
plače, ki jo je delodajalec izplačal delavcu za dne-
ve njegove odsotnosti z dela, povrne 70 odstot-
kov osnove v skladu z ZDR-1.

• zmanjšanje višine odpravnine v primeru odpove-
di o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali razloga 
nesposobnosti

 V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz po-
slovnih razlogov ali razloga nesposobnosti pri-
pada delavcu odpravnina v višini 1/5 osnove za 
zaposlitev od enega do desetih let, 1/4 osnove za 
zaposlitev od deset do dvajset let, 1/3 osnove za 
več kot dvajset let zaposlitve pri delodajalcu.

• pravica do odpravnine ob upokojitvi
 Zakon kot pogoj za pridobitev pravice do odprav-

nine ob upokojitvi na novo določa, da pravica 
delavcu pripada, če je pri delodajalcu zaposlen 
najmanj pet let ter daje možnost drugačnega 
urejanja pravice s kolektivno pogodbo dejavnosti 
(glede določitve pogojev za pridobitev pravice in 
glede višine).

• pravica do »povečanih« stroškov za prevoz na 
delo in z dela 

 Z zakonom se dodatno ureja vprašanje glede po-
vračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ko 
se ti naknadno povečajo iz razlogov na strani de-
lavca. V teh primerih ima delavec pravico do po-
vračila povečanih stroškov, če je tako določeno v 
kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti oziroma 
če se tako sporazume z delodajalcem.

• institut začasnega čakanja na delo
 V času začasnega čakanja na delo je delodajalec 

delavcu, za razliko od veljavne sistemske ure-
ditve, po kateri je delavec, ki mu delodajalec ne 
more zagotavljati dela, upravičen do 100 odstot-
kov nadomestila plače, dolžan izplačati nadome-
stilo v višini 80 odstotkov osnove.

• dodatek za delovno dobo
 Novi zakon ohranja dodatek za delovno dobo kot 

obvezno sestavino plače. Zakon določa pravico, 
medtem ko so pogoji za pridobitev te pravice in 
sama višina določeni v kolektivnih pogodbah na 
ravni dejavnosti. S prehodno določbo se delav-
cem, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona dodatek 
za delovno dobo najmanj v višini 0,5 odstotka od 

osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne 
dobe, ohranja tak dodatek, razen če ni s kolektiv-
no pogodbo na ravni dejavnosti določeno druga-
če.

• uveljavitev načela sorazmernosti pri izrabi letne-
ga dopusta in regresu za letni dopust

 ZDR-1 dosledno uveljavlja načelo sorazmernosti 
pri odmeri letnega dopusta. V skladu z novo ure-
ditvijo ima tako delavec v posameznem koledar-
skem letu pravico do celotnega letnega dopusta le 
v primeru, da je v tem celotnem koledarskem letu 
zaposlen. Pri tem ni pomembno, ali je zaposlen 
pri enem delodajalcu ali je brez prekinitve zapo-
slen pri več delodajalcih. Delavec, ki ni zaposlen 
v celotnem koledarskem letu in zato ne izpolni 
pogoja za pridobitev pravice do celotnega letnega 
dopusta, pridobi pravico do sorazmernega dela 
letnega dopusta. Sorazmerni del letnega dopu-
sta se mu odmeri glede na trajanje zaposlitve v 
posameznem koledarskem letu, in sicer na način, 
da pridobi pri posameznem delodajalcu 1/12 le-
tnega dopusta za vsak mesec trajanja delovnega 
razmerja.

 Enako, kot se načelo sorazmernosti uveljavlja pri 
izrabi letnega dopusta, velja tudi za regres za le-
tni dopust.

• časovna omejitev odmora za dojenje
 Z novim zakonom se pravica delavke, ki doji 

otroka in dela s polnim delovnim časom, do od-
mora za dojenje najmanj eno uro dnevno, časov-
no omejuje do 18 mesecev otrokove starosti. V 
veljavnem zakonu je pravica zagotovljena brez 
časovne omejitve. Omejitev varstva in zagota-
vljanje odmora za dojenje, vezano na 18 mesecev 
otrokove starosti, je primerljivo z ureditvami v 
drugih državah članicah EU in ustreza strokov-
nim spoznanjem in priporočilom v zvezi z doje-
njem.

6. Destimulacije za uporabo pogodb za določen čas
• preprečevanje veriženja pogodb o zaposlitvi za do-

ločen čas
 Zakon omejuje sklepanje pogodb o zaposlitvi za 

določen čas, s tem ko preprečuje sklenitev ene ali 
več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen 
čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja 
bi bil daljši kot dve leti (razen v izrecno določenih 
primerih). Pogodba o zaposlitvi za določen čas iz 
razloga primopredaje dela pa lahko traja največ en 
mesec.
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• uvedba pravice do odpravnine ob izteku pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas

 S ciljem zmanjšanja dualizma oziroma segmenta-
cije na trgu dela je kot nova rešitev predlagana do-
ločitev pravice do odpravnine tudi v primeru pre-
nehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Na 
drugi strani pa odprava te obveznosti v primeru 
prehoda na pogodbo za nedoločen čas predstavlja 
spodbudo za sklepanje pogodb za nedoločen čas.

 V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za do-
ločen čas, ki je sklenjena za eno leto ali za krajše 
obdobje od enega leta, zakon določa pravico do od-
pravnine v višini 1/5 povprečne mesečne plače de-
lavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev 
dela oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V primeru 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki je trajala več 
kot eno leto, pa ima delavec pravico do odpravni-
ne za prvo leto zaposlitve (1/5 povprečne mesečne 
plače) in sorazmerni del odpravnine glede na traja-
nje zaposlitve (1/12 od 1/5 za vsak mesec dela).

 V primeru nepretrganega nadaljevanja dela na 
podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas delavcu pripada odpravnina za ves čas 
zaposlitve za določen čas ob prenehanju zadnje 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri tem delo-
dajalcu.

 Pravica do odpravnine ne pripada delavcu v prime-
ru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, 
če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca 
ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja 
manj kot tri mesece v koledarskem letu.

7. Povečanje pravne varnosti zaposlenih z name-
nom preprečevanja zlorab
Namen nove delovne zakonodaje je zagotoviti tudi 
večjo varnost zaposlenih predvsem na področjih, na 
katerih je v preteklosti zaradi nezadostnega varstva 
prihajalo do zlorab ali se je nezadostno varstvo izka-
zalo kako drugače.
• navedba razloga za zaposlitev za določen čas
 Z namenom preprečevanja nezakonite uporabe 

pogodb o zaposlitvi za določen čas in izboljšanja 
možnosti nadzora nad upravičenostjo njihove 
uporabe se določa obveznost, da se v pogodbo o 
zaposlitvi, ki je sklenjena za določen čas, navede 
razlog za zaposlitev za določen čas.

• pravica do odpravnine tudi v primeru prenehanja 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas

 S ciljem zmanjšanja dualizma oziroma segmenta-
cije na trgu dela se uvaja pravica do odpravnine 
tudi v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi 
za določen čas. Ta hkrati predstavlja spodbudo de-
lodajalcem za prehod na zaposlitve za nedoločen 
čas, saj v tem primeru odpravnine niso dolžni iz-
plačati.

• pravica do odpravnine v primeru neuspešno opra-
vljenega poskusnega dela

 Zakon na novo določa pravico do odpravnine v pri-
meru neuspešno opravljenega poskusnega dela – 
ta pravica se nanaša na primere poskusnega dela 
na drugem delu pri istem delodajalcu, ko gre za 
daljšo dobo zaposlitve.

• povračilo stroškov volonterskemu pripravniku
Zakon na novo določa pravico volonterskega priprav-

nika do povračila stroškov z zvezi z delom (prevoz 
na delo in z dela, stroški prehrane).

• izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
 Zakon vzpostavlja novo pravno podlago za izredno 

odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca, ko 
delodajalec tri mesece zapored za delavca ni plačal 
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Jezikovni.kotiček

O.vejicah..(1)

Janja Korošec, prof. Medicinska knjižnica

Mislim, da v dosedanjih jezikovnih kotičkih ni-
smo rekli še nobene besede o vejicah, kar pa ne 

pomeni, da z njimi nimamo težav. Glede na izkušnje 
menim, da je največ problemov z vejicami pred vezni-
ki, zato bom v naslednjih nekaj prispevkih opozorila 
na najbolj pogoste napake.

VEJICA PRED VEZNIKOM »KOT«

Vejico pred »kot« pišemo: 
• kadar uvaja primerjalni odvisnik, kar pomeni, da 

mu sledi osebna glagolska oblika;

Prihodki bolnišnice so v letošnjem letu nižji, kot so bili 
lani. (Če bi rekli »Prihodki bolnišnice so v letošnjem letu 
nižji kot lani«, potem vejice ni.)
Opravili smo več operacij prostate, kot smo načrtovali.

• kadar uvaja pristavek, s katerim podrobneje poja-
snimo prej povedano.

Velik problem zdravstva so kronične nenalezljive bolezni, 
kot so sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, revmat-
ske bolezni in še nekatere druge.

Pacient naj s sabo prinese zdravstveno dokumentacijo, 
kot npr. kartico zdravstvenega zavarovanja, napotnico, 
rentgenske slike in podobno.
 
Vejice pred »kot« ne pišemo: 
• kadar stoji med stavčnimi členi,

Pogosto uporabljamo aspirin kot sredstvo za lajšanje zo-
bobola.
S sabo prinesite kopijo položnice kot dokazilo o plačilu.

• kadar je del dvodelnega stopnjevalnega veznika 
(tako – kot),

Bolnik je imel tako bolečine kot tudi povišano tempera-
turo.
Pripeljali so tako zdravila kot sanitetni material.

• kadar vežemo sorodne pojme z dvodelnim vezni-
kom (lahko nadomestimo z veznikom »in«).

Lepega vremena so bili veseli tako organizatorji kot ude-
leženci prireditve.
S sabo vzemite tako hrano kot pijačo.

prispevkov za socialno varnost.
• pisni obračun plače – verodostojna listina
 V primerih, ko delodajalec delavcu ne bo izplačal 

plače ali drugih prejemkov, bo lahko delavec vložil 
predlog za izvršbo in zahteval izvršbo pri pristoj-
nem sodišču, saj zakon opredeljuje pisni obračun 
plače za verodostojno listino.

• možnost delavca, da izplačilo nadomestila plače 
sam uveljavi pri Zavodu za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije (ZZZS)

 Za primere, ko bi delodajalec moral delavcu izpla-
čati nadomestilo plače v breme zdravstvenega za-
varovanja, pa tega ne stori, daje zakon delavcu mo-
žnost, da izplačilo nadomestila plače sam uveljavi 
pri ZZZS.

Zgoraj so naštete 
le bistvene novosti 
ZDR-1. Kakšna de-
lovna razmerja bomo 
imeli na podlagi no-
vega zakona, pa je 
odvisno predvsem 
od tega, kako se bodo 
posamezne zakonske 
rešitve razlagale in 
dejansko uveljavljale 
v praksi. Pravna stroka, sodna praksa, inšpekcija dela 
in vsakodnevna poslovna praksa bodo z razlago in 
uporabo pokazale, ali je sprejeta delovna zakonodaja 
kakovostna, uporabna in prijazna do delavca.
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Piščančja.bedrca.z.žafra-
nom.in.suhimi.brusnicami

Sestavine:
4 piščančja bedrca
120 g čebule
60 g suhih brusnic
2 žlici olivnega olja
sol, poper
Marinada:
0,5 g žafrana v prahu
1 žlička sladkorja
1 žlička limoninega soka
2 stroka česna 

Priprava: 
Marinado pripravimo tako, da žafran prelijemo z 
decilitrom tople vode, vmešamo sladkor, limonin 
sok in olupljen ter pretlačen česen. Meso očisti-
mo in prelijemo z marinado, ga dobro premešamo 
in mariniramo eno uro. Čebulo olupimo in drob-
no sesekljamo ter jo v globlji ponvi prepražimo 
na olju, da se zmehča. Nato na čebulo položimo 
marinirana bedrca, meso prelijemo z marinado 
in pokrito počasi dušimo 45 minut. Po potrebi po 
malem prilivamo vodo ali piščančjo osnovo. Meso 
nato po potrebi začinimo s soljo in sveže mletim 
poprom, dodamo suhe brusnice, ponev pokrijemo 
ter malo počakamo, da se brusnice zmehčajo. Be-
drca ponudimo z rižem.

Jagodni.tiramisu.
v.kozarcu.

Sestavine:

250 g jagod

200 g maskarponeja

200 g sladke smetane za stepanje  

1 dl mleka

16 otroških piškotov

4 žlice sladkorja

2 žlici kakava

1 bourbon vanili sladkor

Priprava: 

Jagode oprhamo pod tekočo vodo, odcedimo, 

očistimo in narežemo. Za 2 žlici jih prihranimo, 

ostale pa zmešamo z žlico sladkorja. V skodelici 

gladko zmešamo mleko in kakav. Smetano čvrsto 

stepemo, dodamo sladkor, maskarpone in vani-

ljev sladkor ter zmešamo v gladko kremo. Piškote 

razpolovimo, polovico polovic pomakamo v kakav 

in razdelimo v 4 steklene kozarce. Po piškotih 

razdelimo po 2 žlici kreme in 2 žlici jagod, nanje 

naložimo preostale, v kakav pomočene piškote, 

po njih pa razdelimo preostalo kremo. Nazadnje 

potresemo prihranjene jagode.  

Kulinarični.kotiček

Vir: Internet
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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, 14. junija 2013. 
Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.

Žreb 40. nagradne križanke v decembrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 167 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: ZMAGA NAD SAMIM SEBOJ JE NAJVE-
ČJA ZMAGA. Izžrebana nagrajenka je gospa Olivera Milanović z Ginekološko-porodniškega oddelka. Čestitamo! Bon, s katerim 
bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.

        Uredniški odbor




