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Splošna bolnišnica CeljeTO JE SBC

Vse kaže, da je pred nami zanimivo leto 2013. Že v teh prvih treh mesecih 
se je v svetu in pri nas zgodilo toliko novega in presenetljivega, da tega ni 
bilo možno napovedati vnaprej. Torej se zgodovina vendarle ne ponavlja, 
kar zagotovo pomeni, da upanje na »dobre stare čase« lahko opustimo. Ži-
vljenje teče dalje in išče novih poti. Slovenci smo dobili novo vlado in po-
stavljamo si kopico vprašanj o naši prihodnosti. Prebuja se civilna družba, 
a se ne znajde v tej demokratični ureditvi. Svet je dobil novega papeža, ali 
se bodo nekatere dogme spremenile? Finančne oaze na Cipru in drugod 
niso več tako varne kot pred kratkim in finančni »lumpen« kapital bo bežal 
drugam. Morda tja, od koder je prišel? Z neverjetnimi športnimi uspehi 
nas je navdušila Tina Maze in pokazala pravo pot naprej. Ob vsem tem do-
gajanju ostaja problem vedno večje stiske z denarjem le še oguljena fraza, 

ki pa korenito sega v naš vsakdanjik. Seveda je odločitev naša, ali se odločimo za malodušje ali pa v  tem nizu sprememb v 
okolju poiščemo svoj navdih za pot navzgor. Zagotovo je naša pot slednja.  
Dokaj uspešno smo zaključili poslovno leto 2012. Letni prihodki so znašali skoraj 90 mio €.  Dosežena izguba je znašala 
manj kot 1 %, oziroma 823.456,00 €. Treba je poudariti, da nam je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 
zmanjšal sredstva za preko 2 mio €, in da smo z varčevanjem dosegli prihranke v višini 1,2 mio evrov. Zato lahko rečem, 
da smo dosegli dober rezultat, a želel bi še boljšega, brez izgub. Hkrati smo realizirali investicije v načrtovanem obsegu. 
Pred nami je seveda poslovni izziv za tekoče leto 2013. Pripravljamo finančni načrt ob pogojih dodatnih finančnih rezov 
v obsegu zmanjšanja za 3 odstotke.  Z zamikom financiranja s strani ZZZS se zaostruje problematika likvidnosti. Ne bo 
lahko, del bremena bo naložen na zmanjšanje plač, drugi del na zmanjšanje stroškov materiala in storitev. Pri tem so 
pomembne cene, količine in vrste materialov, ki jih bolnišnica potrebuje za izvrševanje svojega poslanstva. Odločitev, v 
katerem delu bomo več varčevali, je seveda naša, odvisna tudi od posameznika. Seveda ne bomo pozabili tudi na najnuj-
nejša vlaganja v obnovo in razvoj bolnišnice.  
Karkoli se bo še zgodilo v tem letu, se zavedam dejstva, da bomo odvisni predvsem od lastne sposobnosti prilagajanja no-
vim situacijam, od razumevanja časa in razmer, v katerih delujemo. Priložnosti za utrditev položaja dobre bolnišnice med 
prebivalci naše regije je več kot dovolj, v pomoč in usmeritev nam bo tudi načrtovana pridobitev mednarodne akreditacije.   
Zavedam se,  da na vse stvari ne moremo vplivati, a nujno je, da smo aktivni tam, kjer lahko kaj storimo. Prisluhnimo 
naravi. Zima se je pravkar poslovila, kurenti so priklicali pomlad. Prepustimo se ji in ji dovolimo, da se nas dotakne in 
napolni z energijo. Potrebovali  jo bomo. 
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Slavnostna.otvoritev.novega.
septičnega.OP.bloka

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

Slovesno smo 22. marca predali namenu nov sep-
tični OP blok, ki je del zaključenega sklopa inve-

sticij, ki so bile načrtovane kot pripravljalna dela za 
nadomestno novogradnjo Splošne bolnišnice Celje. 
Gre za gradbeno in obrtniško ureditev operacijskih 
dvoran septičnega operacijskega bloka ter nabavo 
opreme zanje, za nakup opreme za ureditev opera-
cijskega bloka Oddelka za urologijo in posodobitev 
Centralne sterilizacije. Vrednost teh investicij je 1,87 
mio evrov, financirala pa so se iz sredstev Ministr-
stva za zdravje. Trak je v prostorih novega septičnega 
OP bloka, ki je največja investicija tega sklopa, sim-
bolično prerezala državna sekretarka Ministrstva za 
zdravje Brigita Čokl.

Otvoritve se je udeležila tudi prva glavna medicinska 
sestra Oddelka za skupne potrebe kirurgije Zorica Šu-
šteršič Postrak. Ob njej sta predsednik Sveta zavoda 
Anton Zorko in prim. Jože Avžner

Ob asistenci direktorja in strokovnega direktorja je 
trak prerezala državna sekrtetarka Brigita Čokl

Kvartet violončel pod vodstvom
 Aleksandra Kuzmanovskega

Nove septične operacijske dvorane so prvi primer t. i. 
modularne izvedbe v naši bolnišnici

Prebujevalnica, ki bo namenjena tako operiranim bol-
nikom kot tudi bolnikom iz Urgentnega centra, ki po-
trebujejo nadzor pred posegi ali po njih
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Na gradbišču

Ob.jubilejni..20-letnici.centralne.
sterilizacije.-.posodobitev.
prostorov.in.opreme

Albina Gabrovšek, vms                                                Centralna sterilizacija

Pred natanko dvajsetimi leti, 10. februarja 1993, 
se je Centralna sterilizacija po katastrofalni po-

plavi, ki jo je popolnoma uničila leta 1990, dokončno 
preselila iz kletnih prostorov pod starim kirurškim 
operacijskim blokom v prvo nadstropje novega dela 
bolnišnice. S pridobitvijo sodobnih prostorov in na-
mestitvijo treh sterilizatorjev, dveh prehodnih ter-
modezinfektorjev ter druge potrebne opreme in apa-
ratur se je pričel tudi velik strokovni in organizacijski 
napredek sterilizacijske službe. Postopoma smo na-
daljevali širitev oskrbe s sterilnim materialom za 
vse bolnišnične oddelke, specialistične ambulante, 
operacijske in porodne sobe. Sterilizacija pa je pričela 
tudi trženje svojih storitev pri zunanjih uporabnikih. 
V teh letih se je obseg dela zelo povečal ter dopolnje-
val z vedno novimi metodami in vsebinami.
Sledili smo novim postopkom pri delu in razvoju 
tehnike. Najpomembnejši strokovni dosežek je bila 
uvedba plazma sterilizacije leta 2000. Uporabili smo 
jo za sterilizacijo termolabilnega materiala. Bili smo 
prvi v Sloveniji in tudi v širšem prostoru.  V teh letih 
smo zamenjali tkani material (gazo) z netkanim zara-
di ugodnih lastnosti in številnih prednosti pri oskrbi 
rane ter tudi boljšega finančnega učinka. Precej dela 
je bilo opravljenega tudi na področju standardizacije 
sanitetnega materiala in celotnega procesa  steriliza-
cije. 
Kljub vedno večjemu obsegu dela in zahtevnejšim 
nalogam z uvedbo reprocesiranja novih kirurških in-
štrumentov, je bilo delo opravljeno z dvema delavce-
ma manj, kot jih je bilo v začetku devetdesetih let. Pri 
vsem tem pa smo si nenehno prizadevali za stalno 
izobraževanje in spremljanje novosti na strokovnem 
področju, ki jih skušamo glede na materialne možno-
sti sproti uvajati v našem delo. Zato zaposleni redno 
aktivno sodelujemo na strokovnih izpopolnjevanjih 
doma in v tujini.
Zaradi dotrajanih aparatur v dvajsetletnem delova-
nju je bilo treba načrtovati njihovo posodobitev. Tako 
smo bili leta 2010 v sklopu Javnega razpisa  za na-
domestno novogradnjo SB Celje,  ki ga je izdalo Mi-

nistrstvo za zdravje, skupaj z urološko operacijsko 
dvorano, septično operacijsko dvorano in zaklonišči, 
vključeni v postopek Javnega naročila za posodobi-
tev CS in opreme.
Sledili so revizijski postopki, zaradi česar so izvajalci 
del lahko pričeli priprave na gradnjo šele 28. 9. 2012. 
Vsa predvidena gradbena, instalacijska in ostala dela, 
vključno z vgradnjo dveh novih termodezinfektorjev 
in premestitve enega že obstoječega na novo lokacijo 
v obstoječih prostorih, so bila zaključena in predana 
v uporabo 4. novembra 2012.

Magda in Damjana pri ročnem čiščenju inštrumentov 
v času gradnje

Medtem pa je delo v sterilizaciji potekalo nemoteno 
kljub izredno zahtevnim razmeram.
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Ob dvajsetletnem jubileju preselitve Centralne steri-
lizacije v nove prostore, smo se tako lahko zaposleni 
razveselili posodobitve nečistega dela in opreme. Dva 
nova termodezinfektorja svetovno znanega podjetja 
Getinge in ultrazvočni termodezinfektor Medisafe za 

Marija pri pripravi inštrumentov za strojno čiščenje v 
septiki

Centralna sterilizacija v novi podobi

Novi termodezinfektoji

Kolektiv centralne sterilizacije

čiščenje robotskih inštrumentov bodo omogočali ve-
čji pretok in kakovostnejše čiščenje ter dezinfekcijo 
inštrumentov in ostalega materiala. 
Praznovanje ob jubileju in novih pridobitvah smo za-
posleni skupaj s predstojnikom Francijem Vindišar-
jem, glavno medicinsko sestro bolnišnice Hildo Maze 
in še dvema zunanjima gostoma, direktorjem podje-
tja Skanteh gospodom Janušičem in podjetja Prostep 
gospodom Lukanom, proslavili kar v naših posodo-
bljenih prostorih ob slastni tortici. Ob tej priložno-
sti se zahvaljujem vsem, ki so karkoli prispevali pri 
pripravah in izvedbi postopkov za našo posodobitev. 
Zahvaljujem se tudi vsem izvajalcem za kakovostno 
in hitro opravljeno delo.  
Upam, da bomo  lahko modernizacijo nadaljevali do 
dosega vseh zadanih ciljev, s čimer bomo zagotovili vse 
potrebne elemente za kakovost procesa. Tako bomo 
izpolnili pogoje za doseganje zahtev ISO standardov.
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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 pošlje-
te v elektronski obliki (na CD-ju, po e-mailu). 
Prispevki naj vsebujejo strokovne in akademske 
naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. službe, v 
kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite loče-
no na koncu besedila. Na fotografijah, ki niso v 
elektronski obliki, na hrbtni strani s svinčnikom 
označite naslov članka, h kateremu jih prilagate.

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 6. 
maja 2013.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Deset.let.
sodobne.
interventne.
radiologije.
v.Splošni.
bolnišnici.Celje

Janez Palčnik, dipl. inž. rad.                                              
Radiološki oddelek

V mesecu decembru 2012 smo v naši bolnišnici or-
ganizirali strokovni seminar Društva radioloških 

inženirjev Slovenije, sekcije za interventno in kardio-
vaskularno radiologijo. Tema seminarja je bila »10 let 
sodobne interventne radiologije v Splošni bolnišnici 
Celje«. Zbralo se nas je okoli trideset udeležencev iz 
vseh večjih slovenskih bolnišnic. Leta 2002 smo na 
radiološkem oddelku pridobili nov multidiagnostični 
rentgenski aparat, namenjen interventni radiologiji. 
Ker je ta dejavnost na radiološkem oddelku zaradi 
dotrajanosti opreme zamrla, je z nabavo nove spet 
oživela. Zato leto 2002 označujemo kot začetek so-
dobne interventne radiologije v SB Celje.

Luka Turk, dr. med., med predavanjem

Na to temo sta bili pripravljeni dve predavanji. V 
prvem je bila predstavljena zgodovina interventne 
radiologije v SB Celje, v drugem pa interventna radi-
ologija danes in v prihodnje.
Zgodovino, ki sega v sedemdeseta in osemdeseta 
leta, sem na kratko predstavil sam, s pomočjo boga-
tega fotografskega arhiva  kolega Toneta Rebevška, 
inž. rad. Interventno radiologijo je v sedemdesetih 
letih začel razvijati prim. Vizjak, kasneje pa dr. Radič. 
Obeh smo se na srečanju spomnili z nekaj trenutki ti-
šine, saj je bila ravno tiste dni obletnica njune smrti. 
Analizirali smo, kaj smo v teh desetih letih naredili, 
kaj smo se naučili in kaj znamo in delamo danes. V 
tem obdobju smo opravili okoli 5000 diagnostičnih 
in terapevtskih posegov na ožilju. Največ je bilo opra-
vljenih arteriografij, venografij, PTA, HSG, postavi-
tev katetrov za trombolizo in embolizacij tumorjev.
Luka Turk, dr. med., spec. radiologije, je v drugem 
delu strokovnega programa predstavil obseg in vsebi-
no delovanja interventne radiologije v Splošni bolni-
šnici Celje. Poudaril je, da si želi, da bi bilo interven-
tni radiologiji namenjenega več ordinacijskega časa, 
da bi lahko dejavnost tudi razširili. Vsem je pa znano, 
da je to povezano s povečanimi sredstvi zaradi naba-
ve sodobnejše rentgenske opreme in drugih specifič-
nih materialov, ki se pri teh posegih uporabljajo. Za 
uspešen razvoj dejavnosti sta pomembna predvsem 
znanje in usposobljenost radiologov, radioloških in-
ženirjev in inštrumentark. Ostajajo nam  znanje, vo-
lja in motivacija, da interventno radiologijo v Splošni 
bolnišnici Celje razvijamo še naprej.
Po strokovnem delu je sledil še družabni zaključek 
srečanja, v katerem so se odvijale tudi neformalne 
strokovne razprave. V upanju, da se na naslednji  
obletnici spet dobimo, smo se počasi razšli.
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Anketa.o.zadovoljstvu.bolnikov.
v.Splošni.bolnišnici.Celje

Mag. Hilda Maze                                                 Področje zdravstvene nege

Anketa o zadovoljstvu bolnikov je potekala med 
5. 3. in  30. 3. 2012 na 19 oddelkih bolnišnice. 

Razdeljenih je bilo 700 anketnih vprašalnikov in vr-
njenih 654 oziroma  93,43 %.

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

Sprejem na oddelek (v %)

52,6

44,9

2,5

46,18

51,99

1,83

0 10 20 30 40 50 60

nisem bil naroèen

sem bil naroèen

brez odgovora

2011 2012

Graf 1: Sprejem na oddelek
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S prehrano v bolnišnici so bili pacienti bolj zadovoljni 
kot v letu 2011.

Graf 2: Zadovoljstvo s prehrano

Največ pripomb so imeli na okus, enolične obroke in 
čaj. Še vedno se pritožujejo nad velikostjo obrokov, 
kar pa je enostavno rešljivo, saj je mogoče izbrati 
ustrezno velikost obroka glede na prehranske potre-
be bolnika.

Osebno in posteljno perilo (v %)
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Graf 3: Zadovoljstvo z osebnim in posteljnim perilom.

Ocenili so, da primanjkuje predvsem brisač in pižam, 
perilo je pretrdo, manjkajo gumbi, občasno raztrga-
no, ni prave velikosti, … Na tem področju imamo pre-
cej možnosti za izboljšave. 

V letošnji anketi bolniki ocenjujejo, da so prostori 
nekoliko slabše očiščeni, predvsem, da čiščenje ni do-
volj pogosto.
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Graf 4: Zadovoljstvo s čiščenjem.

Pripombe se nanašajo predvsem na slabo čiščenje sa-
nitarij in oken.

V primerjavi s preteklim letom je nekoliko manjše 
zadovoljstvo z osebnim in posteljnim perilom.
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Z bivanjem v bolniški sobi so bili bolniki nekoliko 
bolj zadovoljni kot v preteklem letu.

Bivanje v bolniški sobi ( v %)
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Graf 5: Zadovoljstvo z bivanjem v bolniški sobi.
Na nekaterih oddelkih je po njihovi oceni preveliko 
število pacientov v sobi, predvsem  jih moti smrčanje 
in nemir sobolnikov.

Nekoliko se je povečal delež bolnikov, ki so bili sezna-
njeni s hišnim redom.
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Graf 6: Seznanitev s hišnim redom.
Seznanitev bolnikov s hišnim redom se je v zadnjih 
letih močno povečala. Prav je, da bolniki vedo, ka-
kšen je razpored aktivnosti po oddelkih, saj to močno 
vpliva na boljše sodelovanje med bolniki in zaposle-
nimi.
 
Rezultati so pokazali, da so bili bolniki na splošno 
bolj zadovoljni z odnosom medicinskih sester do 
njih.
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Graf 7: Ocena zadovoljstva odnosov medicinskih 
sester do bolnikov.

Še vedno se med nami najdejo medicinske sestre, ka-
terih odnos so ocenili kot neprofesionalen ali nespo-
štljiv. Takšnih odgovorov je nekoliko več kot preteklo 
leto. Naša prizadevanja morajo biti usmerjena k čim 
manjšemu številu negativnih ocen. Pravzaprav si že-
limo, da le-teh ne bi bilo. To je težko doseči, saj vsaka 
beseda, ki ni izrečena v pravem trenutku ali s pravim 
tonom, bolnika močno prizadene.

Tudi odnosi med medicinskimi sestrami so ocenjeni 
malenkost bolje kot preteklo leto.
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Graf 8: Ocena odnosov med medicinskimi sestrami.

Na oddelku, kjer so odnose med medicinskimi se-
strami ocenili slabo, bo treba izvesti aktivnosti za iz-
boljšanje ter s tem poskrbeti za profesionalen odnos 
do bolnikov.

Iz rezultatov je razvidno, da je v anketi sodelovalo ne-
kaj več bolnikov, ki klicne naprave niso potrebovali.
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Graf 9: Odziv medicinske sestre na klicno napravo.

Povečal se je delež tistih, ki so morali dolgo čakati 
na prihod medicinske sestre. Ugotovitev nedvomno 
terja korektivne ukrepe na oddelkih, kjer se je to zgo-
dilo.
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Pripombe in pritožbe bolnikov so se nanašale tako na 
prostore, opremo in zaposlene.
Prostori: topli in nezračeni prostori, vročina, slabo 
zračenje, prepih. 
Hrup: hrup pacientk na hodniku, predvsem pred TV, 
hrup v skupnem prostoru, glasnost, jutranji ropot, 
loputanje z vrati, glasna komunikacija med osebjem 
ponoči, nočni nemir, hrup raznih vozičkov, nočni ne-
mir ljudi, ki čakajo na pregled.
Oprema: stara oprema, dotrajani WC in tuši, ni za-
sebnih kabin za tuširanje, premajhne sobe, prostor-
ska stiska, pomanjkljiva in dotrajana oprema kopal-
nic in sob, pihanje skozi zastarela okna, trde postelje, 
ni televizije. 
Obiski: termin obiskov preko tedna, kratek čas obi-
skov, nespoštovanje navodil v času obiskov (število 
obiskovalcev, omejitve obiskov), premalo nadzora s 
strani osebja.
Ravnanje osebja: osebje ne zapira vrat za sabo, pre-
zgodnje jutranje bujenje, prižiganje luči v času noč-

Zima.tako.ali.drugače

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

Bilo je eno od februarskih, v 
svežo belino zavitih juter. Ob 

žarkih vzhajajočega sonca nas je 
mamilo lesketanje sveže zapadlega 
snega. A te drobne trenutke snežne 
idile je kaj hitro predramil telefon-
ski klic: » Infekcija, tukaj rentgen. 
Pripeljite bolnika na preiskavo!«  
In smo preložili ležečega bolnika 
na voziček, ga zavili v dve odeji ter 
v natikačih zakorakali v svež sneg, 
ki nas je še nekaj trenutkov pred 
tem navdihoval s svojo lepoto. 
Bolnik pa je opazoval drobne sne-
žinke, ki so še na rahlo naletavale 
prav na njegov obraz in se skrival 
pod odejo. Čeprav so kolesa vozič-
ka želela po svoji poti in se vrtela 
na spolzkih tleh, je bolnik uspešno 
prispel na preiskavo. Eden od šte-
vilnih, vsak dan, vsako zimo. 
Prav gotovo na hodnikih naše bol-
nišnice videvate  bolnike v pižami, 
škornjih, bundi in z brisačo na gla-
vi. To niso pustne šeme, temveč 

bolniki z infekcijskega oddelka. 
Neverjetno je, v kakšnih razme-
rah še danes prevažamo in bomo 
še v prihodnje prevažali bolnike 
v osrednji del bolnišnice. Bolni-
ke peš ali na vozičkih, v mrazu, 
snegu, nevihtah, z visoko tempe-
raturo ali v življenje ogrožajočih 
stanjih. Ker nam je Ginekološki 
oddelek odprl vrata, smo tran-
sportno pot pod modrim nebom 
lahko nekoliko skrajšali.  Največji 
delež ob tem prevzema naša tran-
sportna služba, ki ni prav nič vese-
la, ko zagleda našo telefonsko šte-
vilko. Nič vam ne zamerimo za to 
– lahko se vam le zahvalimo. Upa-
mo, da bolniki jemljejo naše tre-
soče, vremensko spremenljive  in 
adrenalinsko obarvane transporte 
kot neko vrsto posebne bolnišnič-
ne ponudbe, ki jo je težko še kje 
najti. »Menda« pa tudi zaposlenim 
kdaj »paše« malo svežega zraka in 
tako sta se tudi naši medicinski 

nega počitka, preveč luči, čakanje na operacijo, silje-
nje h gibanju kljub  bolečinam, čakanje na zdravila, 
dajanje kapljic ponoči, potek informacij na hodniku, 
bolečine, prepoved kajenja.
Komunikacija: premalo komunikacije med zdravni-
kom, ki opravlja vizito, in otročnico, skopi odgovori 
zdravnikov, neosebni odnos zdravnikov do pacien-
tov.
Pri pohvalah so bolniki izpostavili prijaznost, ustre-
žljivost, strokovnost zaposlenih ter hitro obravnavo 
in dobro organizacijo na oddelkih, ali kot je zapisal 
eden izmed sodelujočih v anketi: »Kot vaš redni pa-
cient sem zadovoljen, ker ob vsakem naslednjem 
obisku opazim potrebne novosti in izboljšave«. Po-
udariti je treba, da je bilo pohval več kot pritožb. 
Vsakoletna anketa nam nudi osnovo za stalno izbolj-
ševanje procesa zdravstvene obravnave. Vsi, ki re-
zultate redno spremljamo, vidimo, da smo dejansko 
vsako leto boljši. Nikoli pa ne bomo tako dobri, da ne 
bi bilo potrebno nič izboljšati, popraviti ali dopolniti.

sestri v tem prelepem jutru za hip 
ustavili in v tankih delovnih obla-
čilih uživali v ledeno mrzli snežni 
lepoti. Da, zato zimo na infekcij-
skem oddelku vidimo tako ali dru-
gače. In sedaj že z veseljem čakamo 
prve zvončke ter upamo, da nam 
pomlad nameni čim več sonca in 
čim manj deževnih oblakov. Dobro 
bi bilo, če bi v plan nabave uvrsti-
li še nekaj dežnikov in gumijastih 
škornjev, saj tudi pomlad lahko pri 
nas na infekcijskem oddelku vidi-
mo tako ali drugače…!
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Silvestrovo.v.znamenju.deklet

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

Ko smo letos na Ginekološko-
-porodniškem oddelku dru-

gega januarja sprejemali ekipo 
Novega tednika in Radia Celje, ki 
je skupaj s predstavniki Mestne 
občine Celje prišla na tradicionalni 
novoletni obisk, ni bilo običajnega 
ponovoletnega zatišja. Prvi delov-
ni dan v letu se je začel »na polno«. 
Tako kot je pravzaprav delo v poro-
dnišnici teklo skozi vse leto, saj je 
bila ob koncu leta številka porodov 
spet malo višja kot leto prej. V letu 
2012 smo namreč zabeležili 2.114 
porodov, rodilo pa se je 1.118 deč-
kov in 1.026 deklic. Ker so se tri-
desetkrat rodili dvojčki, je luč sveta 
v Celju lani ugledalo 2.144 novoro-
jenčkov. 
Po tradiciji zadnjih let sta konec 
lanskega in začetek letošnjega leta 
krojili deklici. Na silvestrovo ob 
22.47 je dva tedna prej, kot je bilo 

načrtovano, na svet pohitela mala 
Sintia, prva v novem letu pa je ob 
2.16 svoje starše razveselila de-
klica Zala. Za moško družbo je še 
istega dne ob 8.45 poskrbel deček 
Aleks. 
Dežurno ekipo, ki je na prehodu iz 
lanskega v letošnje leto poskrbela, 

Silvestrski šopek

Službeno.v.leto.2013!

Dragica Jezernik, mag. zdr. soc. manag.                              Oddelek za intenzivno interno medicino

Tako kot po vseh drugih oddelkih naše bolnišnice, 
je tudi na Oddelku za intenzivno interno medici-

no novoletna ekipa  (Dragica, Slavica, Klavdija in Su-
zana)  vstop v novo leto  pričakala na svojih delovnih 
mestih na »čelu« z našim  prim. Rafaelom Skaletom. 
Najdaljšo noč v letu smo preživeli sorazmerno mir-
no, česar smo bili seveda veseli, obenem pa smo  bili  
polni novih želja in izzivov za prihodnje leto.
Sodelavci smo si zaželeli predvsem zdravja, miru in 
medsebojnega razumevanja, z drobcenimi darilci pa 
smo si izkazali pozornost, čemur je botrovalo spo-
znanje, da smo med sabo še vedno zelo povezani, kar 
želimo, da ostane tudi v bodoče! 
Vse dobro, predvsem pa čimprejšnjo ozdravitev, smo 
s stiskom rok zaželeli tudi našim bolnikom, ki so na 
žalost morali najdaljšo noč v letu preživeti z nami.

da je bilo vse lepo in prav, so se-
stavljali: zdravnici Nataša Brus in 
Suzana Peternelj Marinšek, babi-
ci Brigita Ogorevc Žagar in Mojca 
Fijavž, bolniška strežnica Ankica 
Kusić, instrumentarka Silva Čre-
tnik in nadzorna sestra Marjetka 
Žnidarko.
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Poslovanje.bolnišnice.
v.letu.2012

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

Poslovno leto 2012 je za nami 
in konec februarja je bolni-

šnica nadzornemu organu – Svetu 
zavoda predstavila svoje poslo-
vanje ter rezultate poslovanja v 
lanskem letu. Letno poročilo, ki 
vsebuje zbirni pregled le-tega, si 
lahko v celoti ogledate na spletni 
strani bolnišnice. V nadaljevanju 
pa povzemamo le nekaj bistvenih 
poudarkov. 

Skozi vse leto 2012 je bolnišnica 
prilagajala svoje poslovanje vedno 
bolj zaostrenim pogojem, ki so jih 
narekovala zniževanja prihodkov 
s strani ZZZS-ja in ukrepi Zakona 
za uravnoteženje javnih financ. Po 
uveljavljenem znižanju sredstev 
konec leta 2011, ki so se v celoti 
odrazila v letu 2012, so se namreč 
s 1. 5. 2012 dodatno znižala fi-
nančna sredstva s strani ZZZS-ja 
za 3 %, od 1. 6. 2012 dalje pa so 
veljali ukrepi, ki so se nanašali na 
zmanjševanje stroškov dela. 

Bolnišnica je junija pripravila fi-
nančni načrt, v katerem je z do-
datnimi ukrepi za zniževanje 
stroškov predvidela uravnotežen 
finančni izid, vendar negativnih 
trendov, ki so se začeli izkazovati 
z majskim dodatnim zniževanjem 
sredstev s strani ZZZS-ja, ni uspe-
la v celoti zaustaviti. Do tega je pri-
šlo, ker vsi zastavljeni ukrepi niso 
prinesli načrtovanih učinkov, ne-
izogibno pa so začeli rasti nekateri 
stroški. V drugi polovici leta je bol-
nišnica sprejela še dodatne ukrepe 
za zajezitev stroškov in vsi skupaj 

so se odrazili v končnem znižanju 
celotnih stroškov v letu 2012 za 
0,45 % v primerjavi s celotnimi 
stroški leta 2011. Realizirani večji 
ukrepi iz Finančnega načrta 2012, 
ki so prispevali k znižanju skupne 
ravni stroškov so:
• zmanjšanje višine izplačil za obli-

ke dela izven rednega delovnega 
časa v višini 529.230 evrov,

• znižanje stroškov zdravil v višini 
400.000 evrov,

• znižanje stroškov ostalih zdra-
vstvenih materialov v višini 
106.055 evrov,

• znižanje stroškov nezdravstvenih 
storitev v višini 180.000 evrov.

Poleg obvladovanja stroškov ima 
pomemben vpliv na poslovanje 
realizacija pogodbenega dela do 
ZZZS-ja, saj ta predstavlja večinski 
del prihodka bolnišnice. Poleg po-
godbeno dogovorjenih programov 
je tako bolnišnica v letu 2012 opra-
vila tudi povečan obseg programov 
v okviru možnega plačila na osnovi 
Dogovora 2012 ter iz naslova izva-
janja dražjih in zahtevnejših pose-
gov.  Kljub temu, da je s končnim 
obračunom prejela v celoti plačan 
presežen program akutne obrav-
nave, je to le deloma prispevalo k 
zmanjšanju izgube zaradi zmanjše-
vanja cen storitev ZZZS-ja. Trend 
rasti prihodkov v obdobju zadnjih 
let je pokazal tudi, da je leto 2012 
za našo bolnišnico prvo leto v ob-
dobju gospodarske recesije, ko je 
izkazan negativen trend rasti pri-
hodkov. Skupna višina prihodkov 
se je v letu 2012 v primerjavi z le-

tom 2011 znižala za 1,03 %.

Na takšnih osnovah je Splošna bol-
nišnica Celje v letu 2012 dosegla 
poslovni rezultat, ki izkazuje pre-
sežek odhodkov nad prihodki v vi-
šini 823.456 evrov, kar predstavlja 
0,915 % celotnega lanskega pri-
hodka. Bolnišnica se v celoti sicer 
ni uspela prilagoditi znižanim pri-
hodkom, vendar ocenjujemo, da je 
poslovni rezultat ob danih pogojih 
poslovanja v letu 2012 zelo dober.

Realizacija programa dela 
V letu 2012 se je v naši bolnišnici 
v akutni obravnavi zdravilo 34.876 
bolnikov, opravljenih pa je bilo 
tudi 4.591 dni neakutne bolnišnič-
ne obravnave. V enakem obdobju 
smo opravili 315.595 specialistič-
nih ambulantnih pregledov, 2.114 
porodov in 20.698 dializ. Povpreč-
na ležalna doba je znašala 4,20 dni.   
Program akutne obravnave je bil v 
letu 2012 zaradi prenosa nekate-
rih programov na nove obračunske 
modele in zaradi manjšega deleža 
plačanega preseganja določenih 
programov manjši od realiziranega 
v letu 2011, in sicer za 3,04 %. Je 
pa v letu 2012 bolnišnica izvedla 
večje število zahtevnejših in dra-
gih primerov (operacije hrbtenice, 
srčni spodbujevalniki, operacije 
prostate, …), zato je v letu 2012 
realizirala večje število uteži (tako 
v primerjavi z letom 2011 kot tudi 
z načrtovanim številom uteži za 
leto 2012) in tudi višjo povprečno 
utež. Sestavni del obsega akutne 
obravnave sta tudi program pro-
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spektivnih primerov in program 
iz pogodbe na podlagi nacionalne-
ga razpisa 2012, ki sta bila v celoti 
realizirana, prav tako je bilo rea-
lizirano tudi 10-odstotno plačano 
preseganje teh programov.

V celoti sta bila v letu 2012 do-
sežena in na nekaterih področjih 
tudi presežena planirani program 
specialistične ambulantne dejav-
nosti in program na področju iz-
vajanja osnovne zdravstvene de-
javnosti (ginekološki dispanzer, 
fizioterapija). Za 5,5 % je bil višji 
od načrtovanega tudi izvedeni 
program CT preiskav. 

Manjša od načrtovane v letu 2012 
pa je bila realizacija neakutne 
obravnave, in sicer za 6,95 % ter 
dializne dejavnosti za 11 %.

V letu 2012 je bolnišnica uresniči-
la večino ciljev, ki si jih je zastavila 
v Finančnem planu. Na področju 
strokovnega razvoja so bili:
• poenotenje obravnave vseh 

kirurških bolnikov (tudi otrok 
in mladostnikov)  v skupni ur-
gentni kirurški ambulanti,

• povečanje realizacije progra-
ma krčnih žil v lokalni ane-
steziji s spremenjeno orga-
nizacijo dela v ambulantnem 
operacijskem bloku in s tem 
premik dejavnosti iz hospitala 
v ambulantno dejavnost,

• izboljševanje funkcionalnih 
rezultatov po poškodbah z 
izvajanjem novih metod na 
področju hrbtenične kirurgije 
(kombiniranje metod mini-
malno invazivne kirurgije – 
balonska kifoplastika in hkra-
tna notranja učvrstitev),

• začetek izvajanja minimalno 
invazivnih posegov na srčnih 
zaklopkah – balonske dilataci-
je aortne zaklopke,

• povečanje števila laparoskop-

skih posegov na področju 
abdominalne kirurgije, pred-
vsem pri kirurgiji širokega 
črevesja,

• strokovni napredek pri obrav-
navi stopnje prizadetosti bol-
nikov na področju interventne 
kardiologije z zdravljenjem 
bolnikov tudi z najtežjimi sto-
pnjami prizadetosti koronar-
nih žil,

• oblikovanje močne kirurške 
ekipe na področju urološke ro-
botske kirurgije in povečanje 
števila robotsko asistiranih 
odstranitev rakave prostate. 
Od začetka te dejavnosti do 
31. 12. 2012 smo v bolnišnici 
opravili 395 robotsko asistira-
nih odstranitev rakave prosta-
te in nekaj deset drugih urolo-
ških operacij. 

Investicije
Vrednost realiziranih investicij v 
letu 2012 je bila 5.224.597 evrov, 
financirale pa so se iz naslednjih 
virov:
• lastni amortizacijski viri v viši-

ni 3.248.919 evrov,
• viri ustanovitelja (MZ) v višini 

1.592.419 evrov,
• evropski viri v višini 328.407 

evrov in
• donacijski viri v višini 54.852 

evrov.

V skladu s sprejetim načrtom je 
bila investicijska dejavnost v letu 
2012 usmerjena v posodabljanje 
in nadomeščanje tehnološko za-
starele in iztrošene medicinske 
opreme ter v nadaljnjo izgradnjo 
oz. posodabljanje bolniških od-
delkov.

V novo medicinsko opremo je bol-
nišnica lani investirala 2.207.684 
evrov. Največje nabave so bile:
• RTG aparat C lok za potrebe 

OP bloka, 

• OCT na Očesnem oddelku,
• operacijski mikroskop za po-

trebe ORL oddelka,
• laparoskopski stolp s pripada-

jočimi monitorji za travmato-
loške in ortopedske operacije,

• centralni monitoring v OP blo-
ku,

• UZ aparat za ožilje z vključe-
no opcijo QDP tehnologije in 
prenosni UZ aparat za potrebe 
znotrajžilnih posegov.

Osrednja investicijska dejavnost 
je bila namenjena izvedbi projek-
ta Energetske sanacije, izvedbi 
pripravljalnih del investicijskega 
projekta nadomestne novogra-
dnje Splošne bolnišnice Celje ter 
pripravam na izgradnjo Urgen-
tnega centra Celje. 

V okviru projekta energetske sa-
nacije bolnišnic smo v letu 2012 
izvedli zamenjavo klimatov, pre-
novo strešnih kritih, oken in 
ovoja objektov ter rekonstrukcijo 
Oddelka za patologijo in citologi-
jo. Zadnji del projekta – Primar-
na energetska oskrba,  ki obsega 
izvedbo trigeneracije, to je izgra-
dnjo sistema sočasne proizvodnje 
električne, toplotne in hladilne 
energije, pa se je zaradi revizij-
skih zahtevkov začel šele konec 
leta 2012. Celoten projekt (oba 
dela) je vreden 6,4 mio evrov.  

Lani smo začeli tudi izvedbo sklo-
pa investicij, ki so bile načrtova-
ne kot pripravljalna dela za na-
domestno novogradnjo Splošne 
bolnišnice Celje. Gre za gradbeno 
in obrtniško ureditev operacij-
skih dvoran septičnega operacij-
skega bloka ter nabavo opreme 
zanje, za nakup opreme za ure-
ditev operacijskega bloka Oddel-
ka za urologijo in posodobitev 
Centralne sterilizacije. Vrednost 
teh investicij je 1.870.000,00 Eur 
(od tega približno 600.000 Eur za 
medicinsko opremo).
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Vpliv.spremenjenega.načina.
plačevanja.ZZZS.na.likvidnost.
bolnišnice

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

V eni izmed prejšnjih številk Monitorja smo vas že 
seznanili z načinom nakazil denarnih sredstev 

s strani ZZZS-ja in pomembno odvisnostjo plačilne 
sposobnosti  bolnišnice od teh nakazil.  

Naj kljub temu na tem mestu ponovim  informacije,  
ki se nanašajo na sistem avansiranja ZZZS-ja. Način 
plačevanja je takšen, da nam ZZZS storitve (razen CT 
in MR) plačuje z avansnimi nakazili (akontacijami) 
trikrat mesečno. Datumi nakazil avansov so  bili vsa 
ta leta naslednji: 

Datum 
nakazila 
avansa 
(akontacije)

Deleži 
mesečnih  

plačil  
avansov s 

strani ZZZS

Vrednost 
nakazil 

avansov 
(akontacija) 
v € v mesecu 

januarju*

Vrednost 
neto plač, 

prispevkov 
in davkov v 
€ v mesecu 

januarju*
10. v mesecu 50 % 2.665.419 4.262.000

20. v mesecu 20 % 1.066.175

31. v mesecu 30 % 1.599.265

*Za lažjo predstavo, kaj pomenijo nakazila posameznih avansov 
s strani ZZZS, prikazujemo vrednostni podatek nakazil avansov  
za mesec januar 2013 in izplačil plač za mesec januar 2013

Prvi bistveni zamiki so bili s strani ZZZS-ja napove-
dani in realizirani že v decembru 2012, ko bolnišni-
ca ni prejela zadnjih dveh akontacij v predvidenem 
roku, temveč  z zamikom v prvih dneh leta 2013. 
Zaradi navedenega bolnišnica zadnjih štirinajst dni 
ni poravnavala svojih obveznosti dobaviteljem, tem-
več je to storila takoj, ko so ji bile nakazane zadržane 
akontacije – v začetku januarja 2013.  Nato je bolni-
šnica svoje obveznosti zopet poravnavala tekoče. 

Predvidevali smo, da je kratkočasno zadržanje akon-
tacij enkraten ukrep ZZZS-ja ob prehodu poslovnega 
leta (v preteklosti je namreč  že prišlo do zamika na-
kazila  tretje decembrske akontacije v prve dni janu-
arja).  Vendar nas je v januarju šokirala informacija, 
da je vlada sprejela sklep o spremenjenem načinu 
avansiranja. Osnovna posledica spremembe je trajni 
enomesečni zamik druge in tretje akontacije. Na-
vedeno pomeni, da druga in tretja akontacija v svo-

jem bistvu sploh ne predstavljata več akontativnega 
načina plačila, temveč plačilo, ki se izvede po že opra-
vljenih storitvah (po zaključenem mesecu) in sicer z 
20- oz. 30-dnevnim valutnim rokom.  

Ukrep je stopil v realizacijo že februarja 2013, kar je 
pomenilo, da smo februarja namesto treh akontacij 
(kot je prikazano v zgornji tabeli) prejeli samo prvo.  
Naslednje predvideno plačilo je bilo v marcu, in sicer 
zopet prva marčevska akontacija. Spremenjeni način 
financiranja je zelo omajal plačilno sposobnost naše 
bolnišnice, saj smo v februarju ostali brez polovice 
prilivov s strani ZZZS-ja, kar znaša 2,6 mio EUR.  Na-
vedeno dejstvo je pomenilo, da je bolnišnica morala 
že drugič pričeti zaustavljanje plačil dobaviteljem, saj 
smo le-tako lahko zagotovili plačilo februarskih plač 
(plačilni dan 11. 3. 2013).
  
Ker pa je navedeni vladni ukrep povzročil občutne 
likvidnostne težave vsem izvajalcem zdravstvenih 
storitev v Sloveniji, je prišlo v slovenski zdravstve-
ni politiki do ponovne preučitve sprejetih ukrepov. 
Rezultat je bil, da smo zadržani februarski akonta-
ciji prejeli tik pred izplačilom februarskih plač, kar 
je plačilno situacijo zopet normaliziralo. Navedeno 
dejstvo je povzročilo, da smo v začetku marca zopet 
lahko poravnali vse obveznosti svojim dobaviteljem. 
Napovedani zgoraj omenjeni zamik načina plačil 
akontacij ni bil preklican, temveč se je spremenila le 
dinamika zamika. Zamik se  sedaj izvaja postopno 
(praviloma vsak mesec za tri dni), kar pomeni, da bo 
»odvzem denarja« (gledano z likvidnostnega zornega 
kota) v celoti realiziran v zadnjih mesecih leta 2013.  
Posledice zamika akontacij se bodo tako kazale po-
stopoma v prihajajočih mesecih.
 
Poudariti je treba, da je poleg zniževanja cen (pri-
hodkov bolnišnice) zamik akontacij  dodaten ukrep 
ZZZS-ja. Zniževanje cen opravljenih storitev se odra-
ža v sami višini mesečnih akontacij, ki so zaradi zni-
žanja cen vrednostno nižje.  

Bolnišnica je pripravila Finančni načrt, v katerem 
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predvideva uravnoteženo poslovanje, ki je osnovni 
pogoj (poleg razumne investicijske politike) za za-
gotavljanje plačilne sposobnosti. Obvladovanje stro-
škov v okviru planskih vrednosti in dosledno uresni-
čevanje zastavljenih prihodkov je zato s poslovnega 
vidika temeljni cilj letošnjega poslovanja. 

Brez dodatnega usmerjanja pozornosti vseh zaposle-
nih v poslovni vidik delovanja bolnišnice bomo težko 

dosegli stabilno poslovanje v letu 2013.  Vsakršne 
zamude pri plačilu računov dobaviteljem nam samo 
povečujejo stroške poslovanja (plačilo obresti). 

Le stabilna likvidnostna situacija nam bo omogočala 
redna izplačila plač in obveznosti do dobaviteljev.  Z 
zagotovitvijo uravnoteženega poslovanja bomo zelo 
blizu temu cilju, v primeru poslovanja z izgubo pa so 
težave neizogibne.

Zniževanje.prihodkov.s.strani.
ZZZS.v.letu.2013.in.ukrepi.za.
zmanjšanje.stroškov.v.SB.Celje

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

Gospodarska kriza in zmanj-
ševanje javne porabe sta se 

v zdravstvu izrazito odrazila že v 
letu 2012, še z večjim tempom in 
večjim vplivom se nam to  obeta v 
letu 2013.   V letu 2012 se je vre-
dnost storitev, ki jih opravljamo 
za ZZZS, s 1. 5. znižala za 3 %, 
za dodatne 3 % se cene storitev 
zmanjšujejo še s 1. 1. 2013. Poleg 
splošnega znižanja cen storitev 
se uveljavljajo še dodatni ukrepi:   
znižujejo se sredstva za amortiza-
cijo, sredstva za pokrivanje stro-
škov administrativno tehničnega 
osebja, uvaja se prenos programov 
iz bolnišnične v specialistično am-
bulantno dejavnost z nižjimi cena-
mi storitev, ZZZS pričakuje, da bo 
v ambulantah opravljeno od sku-
pnega števila pregledov polovica 
prvih pregledov. Skupno znižanje 
prihodkov s strani ZZZS v zadnjem 
letu je tako za cca 8 % ob praktično 
nespremenjenem obsegu storitev. 
SB Celje je že zadnje mesece leta 
2012 pričela intenzivno iskati mo-
žnosti in ukrepe za prilagoditev 
stroškov zmanjšanim prihodkom. 
S strani Ministrstva za zdravje smo 
prejeli tri navodila v zvezi s tem, da 
je treba znižati stroške, saj država 

zahteva uravnotežen Finančni na-
črt za leto 2013. Kje konkretno je 
treba znižati in kako, je Ministr-
stvo prepustilo nam izvajalcem, na 
državni ravni ni bilo sprejetih sis-
temskih ukrepov. 
 
Jasno je bilo, da bo treba poseči 
tudi na področje stroškov dela, saj 
le-ti predstavljajo 60 % vseh stro-
škov bolnišnice. Pri tem smo v SB 
Celje iskali ukrepe za zmanjševanje 
izplačanega števila ur obstoječega 
osebja, predvsem ur, opravljenih 
izven rednega delovnega časa ter 
nenadomeščanje upokojitev.  Gle-
de na to za leto 2013 predvideva-
mo manjše izplačilo delovnih ur in 
znižanje skupne mase izplačanih 
plač v primerjavi z letom 2012, 
kar je tudi zahteva Ministrstva 
za zdravje. SB Celje je to znižanje 
vključila v Finančni načrt 2013, ki 
ga bo Svet zavoda SB Celje obrav-
naval konec meseca marca. 

Poglavitni ukrepi na področju 
ostalih stroškov so znižanje cen 
vsem našim dobaviteljem ter ukre-
pi za racionalizacijo na vseh podro-
čjih. SB Celje je omejila naročanje 
materiala iz bolnišnične lekarne 

v okviru predvidenih zmožnosti, 
postavljeni so mesečni limiti.  Na 
področju vseh zdravstvenih ma-
terialov je predvideno znižanje 
cen  z novim javnim razpisom, ki 
je v teku. Na področju investicijske 
dejavnosti je pripravljen načrt, ki 
predvideva zmanjšanje investicij 
skladno z zmanjšanjem za to na-
menjenih prihodkov. 

SB Celje si je že ob pripravi Fi-
nančnega načrta zastavila ukrepe 
za njegovo uresničevanje. Za vsa-
ko področje stroškov je zadolžen 
odgovorni nosilec, ki bo spremljal 
uresničevanje v skladu s sprejetim 
znižanjem ter tudi poročal o od-
stopanjih. Treba bo spremljati ure-
sničevanje stroškov tako na ravni 
bolnišnice kot celote kakor tudi 
na ravni vsakega oddelka. Le na 
ta način je možno slediti uresniče-
vanju zastavljenih finančnih okvi-
rov v letu 2013. Glede na izrazito 
znižanje prihodkov s strani ZZZS, 
potrebne prilagojene  znižane rav-
ni  stroškov ni možno doseči zgolj 
z naključjem, temveč s ciljanim de-
lom vseh tistih, ki so udeleženi pri 
sprožanju oz. nastajanju posamič-
nih stroškov. 
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Organizacija.
potovanj.
v.tujino.za.
zaposlene.
v.Splošni.
bolnišnici.Celje

Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved 
Splošno kadrovsko pravni sektor

Splošna bolnišnica Celje je v mesecu januarju 2013 
na podlagi izvedenega javnega naročila za organi-

zacijo potovanj v tujino za zaposlene v SB Celje pod-
pisala okvirne sporazume z naslednjimi ponudniki: 
Komptur, d. o. o.;  Stal, d. o. o. in HRG Slovenia O-
-Turs, d. o. o., ki so bili na podlagi meril, določenih 
v razpisni dokumentaciji, izbrani kot najugodnejši 
ponudniki. 

Zaradi sprememb v organiziranosti je direktor bol-
nišnice 21. januarja sprejel Interna navodila za or-
ganizacijo potovanj v tujino za zaposlene v SB Celje, 
ki natančno predpisujejo nov protokol organiziranja 
potovanj v tujino za zaposlene v SB Celje, in sicer za 
eksterna strokovna izpopolnjevanja/usposabljanja. 

Implementacija novega načina poteka uspešno in v 
predvidenih okvirih. Zaposleni oziroma predlagatelj 
izpopolnjevanja/usposabljanja za tujino mora obve-
zno poleg vloge za odobritev eksternega strokovnega 
izpopolnjevanja/usposabljanja izpolniti tudi  obrazec 
»Specifikacija prevoza in namestitve za namen izpo-
polnjevanja/usposabljanja«.  Z navodili je eksplicitno 
določeno, da je treba obvezno in natančno izpolniti 
naslednje točke:  
- kraj potovanja (kraj, država);
- prevozno sredstvo (letalo, vlak, najem vozila, …);
- kraj začetka in cilja prevoza z navedbo povratka 

(npr. Ljubljana – Bruselj – Ljubljana);
- datum in čas začetka strokovnega izpopolnjeva-

nja/usposabljanja;
- datum in čas zaključka strokovnega izpopolnjeva-

nja/usposabljanja;

- kraj poslovnega dogodka;
- želena vrsta sobe (npr. enoposteljna z zajtr-

kom,…);
- število nočitev;
- priporočeni hoteli organizatorja poslovnega do-

godka; 
- ostale informacije, pomembne za rezervacijo pre-

voza oz. namestitve.

Predlagatelj mora Vlogo z izpolnjeno specifikacijo od-
dati najmanj 30 dni pred pričetkom izpopolnjevanja/
usposabljanja skupaj s programom izpopolnjevanja/
usposabljanja. Predlagatelj izpolnjeno in podpisano 
vlogo skupaj s specifikacijo prevoza in namestitve 
najprej predloži v odobritev vodji službe/predstoj-
niku oddelka/glavni sestri. Vodja službe/predstojnik 
oddelka/glavna sestra s svojim podpisom potrdi, da 
je tema izpopolnjevanja/usposabljanja skladna s po-
slovno in kadrovsko politiko zavoda, da je izpopol-
njevanje/usposabljanje skladno z letnim programom 
izpopolnjevanja/usposabljanja, in da je interes zavo-
da sorazmeren s predvidenimi stroški.  Vlogo nato 
posreduje v potrditev strokovnemu direktorju/glav-
ni medicinski sestri/pomočniku direktorja in na kon-
cu direktorju oziroma od njega pooblaščeni osebi.

Vse aktivnosti (hotelska namestitev in prevoz) v zve-
zi z organizacijo potovanja v tujino uredi odgovorna 
oseba v Splošno kadrovskem pravnem sektorju.

Ponudnik pošlje svojo ponudbo v elektronski obliki 
na naslov in na način, ki ga v vsakokratnem  povabilu 
k oddaji ponudbe opredeli odgovorna oseba bolni-
šnice. Ta oseba izdani potni nalog, odobreno vlogo 
in dokumentacijo (npr. letalska karta, informacije o 
hotelu, …), ki je bila zahtevana v povabilu k oddaji 
ponudbe, pošlje predlagatelju vsaj 3 (tri) dni pred 
potovanjem. Vse nejasnosti morajo biti rešene pred 
samim potovanjem. 

Kljub jasnim navodilom pa je prišlo do nekaterih 
vprašanj oz. različnih interpretacij glede smotrno-
sti izpolnjevanja zahtevane priloge »Specifikacija 
prevoza in namestitve za namen izpopolnjevanja/
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ter podpisano oddajo v tajništvo Splošno kadrovsko 
pravnega sektorja, da bo lahko odgovorna oseba bol-
nišnice pravočasno pridobila ponudbe za zahtevano 
povpraševanje. V nasprotnem primeru bo SB Celje 
primorana ravnati v skladu s 3. členom Internih na-
vodil za organizacijo potovanj v tujino za zaposlene 
v Splošni bolnišnici Celje in nepravočasno oddane 
vloge zavrniti. 

Prepričani smo, da bo nov način organiziranja poto-
vanj v tujino za zaposlene v Splošni bolnišnici Celje 
pripomogel k bolj transparentnemu in ekonomične-
mu poslovanju na omenjenem področju. Da bo cilj, 
katerega smo si zadali dosežen, pa moramo k temu 
pripomoči vsi, ki se jih sprejeta interna navodila za 
organizacijo potovanj v tujino dotikajo. 

usposabljanja« v primeru, kadar gre za pridobljena 
sredstva s strani donatorjev. Treba je jasno povedati, 
da je SB Celje tudi v tem primeru kot posredni prora-
čunski uporabnik dolžna upoštevati Zakon o javnem 
naročanju in za organizacijo potovanj v tujino ponu-
dnikom, s katerimi ima sklenjene okvirne sporazu-
me skladno z zakonom o javnem naročanju, posre-
dovati povabilo k oddaji ponudb, ne glede na to, da 
so sredstva za namen izpopolnjevanja/usposobljena 
zagotovljena s strani donatorjev. Splošna bolnišnica 
Celje po okvirnem sporazumu ni dolžna naročati le 
hotelskih storitev, če so te že organizirane v okviru 
izpopolnjevanja/usposabljanja (npr. hotelska name-
stitev je vezana na plačilo kotizacije), vendar o tem 
ne odloča predlagatelj, tj. zaposleni, ampak direktor 
oziroma od njega pooblaščena oseba. 

Interna navodila za organizacijo potovanj v tujino za 
zaposlene v SB Celje ter obrazec Specifikacija prevoza 
in namestitve za namen izpopolnjevanja/usposablja-
nja sta dostopni na intranetni strani bolnišnice, in si-
cer na podstrani Izobraževanje. Zaposlene še enkrat 
prosimo in pozivamo, da zahtevano Vlogo za odobri-
tev eksternega strokovnega izpopolnjevanja/usposa-
bljanja skupaj z izpolnjenim obrazcem »Specifikacija 
prevoza in namestitve za namen izpopolnjevanja/
usposabljanja« ter s programom izpopolnjevanja/
usposabljanja pravočasno (najmanj 30 dni pred pri-
četkom izpopolnjevanja/usposabljanja) izpolnjeno 

Pregled.izobraževanj,.
izpopolnjevanj.in.usposabljanj.
v.letu.2012

Jasna Eržen, mag. upr. ved.,  Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
Splošno kadrovsko pravni sektor

Ko govorimo o izobraževanju, mislimo predvsem 
na načrtno in sistematično pridobivanje novih 

znanj z različnimi oblikami izobraževanja. Splošna 
bolnišnica Celje je kljub težkemu poslovanju v letu 
2012 in sprejetemu Zakonu za uravnoteženje javnih 
financ zaposlenim omogočila pravico do izobraževa-
nja, ki jim jo dajeta tudi 172. člen Zakona o delovnih 
razmerjih ter Kolektivne pogodbe, ki govorita, da 
ima delavec pravico in dolžnost do stalnega izobra-
ževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s 

potrebami delovnega procesa z namenom ohranitve 
oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela po 
pogodbi o zaposlitvi, ohranitve zaposlitve ter pove-
čanja zaposljivosti. 

V letu 2012 smo v bolnišnici omogočili zaposlenim 
naslednje oblike izobraževanj: 
- eksterna izobraževanja zaposlenih doma in v tuji-

ni (seminarji, tečaji, kongresi, simpoziji, …); 
- interna izobraževanja v prostorih bolnišnice (za 
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konkretne potrebe in primere); 
- nadaljnje šolanje in študij (s čimer si je delavec for-

malno pridobil višjo stopnjo izobrazbe), sta bila v 
letu 2012 zaradi sprejetega Zakona za uravnote-
ženje javnih financ omejena, saj uporabniki  pro-
računa s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati 
pogodb o izobraževanju za pridobitev izobrazbe, 
razen če obveznost, da delodajalec sklene pogodbo 
o izobraževanju, ne izhaja iz posebnega predpisa 
ali kolektivne pogodbe.

- lastno samoizobraževanje delavcev izven delovne-
ga časa. 

V letu 2012 je bilo v kadrovskem sistemu vpisanih in 
evidentiranih 34.357 ur odsotnosti zaradi strokov-
nega izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih. 
Vsak dan je bilo zaradi izpopolnjevanja in usposa-
bljanja odsotnih 16,5 delavcev iz ur. 

V tabeli 1 je prikazano število ur strokovnih izpo-
polnjevanj in usposabljanj v letih 2010 do 2012 po 
ravneh strokovne izobrazbe. Iz tabele je razvidno, da 
je bilo v letu 2012 za 4.296 ur manj strokovnih izpo-
polnjevanj/usposabljanj kot v letu 2011.

Ravni strokovne 
izobrazbe 2010 2011  2012

I - IV 413 699 478

V 5843 5384 5339

6/I 1966 2137 1571

6/II 6835 8890 7987

7 4722 6596 7581

8/I 11440 14092 10660

8/II 747 855 741

Skupaj 31966 38653 34357

Tabela 1: Število ur strokovnih izpopolnjevanj in usposa-
bljanj v letih 2010 do 2012 po ravneh strokovne izobrazbe

Poleg eksternih v bolnišnici organiziramo tudi inter-
na izpopolnjevanja in usposabljanja. V letu 2012 je 
bilo izvedenih 177 dogodkov oziroma internih izpo-
polnjevanj in usposabljanj v skupnem obsegu 414 ur. 

V tabeli 2 je prikazano, da je bilo največ udeležencev 
internega izpopolnjevanja in usposabljanja na temo 
izobraževanj v sklopu projekta Čili za delo, ki se jih je 
skupno udeležilo 311 zaposlenih, sledilo je izobraže-
vanje na temo Tečaj temeljnih postopkov oživljanja 
s preizkusom znanja, ki se ga je udeležilo 243 zapo-
slenih. 

Tabela 2: Seznam najobsežnejših internih izobraževanj v 
letu 2012 po št. udeležencev

Zap. 
št.

Naziv internega 
izobraževanja

Ure 
skupaj

Število 
udeležencev 

1 Projekt Čili za delo 13,25 311

2
Tečaj temeljnih postopkov 
oživljanja s preizkusom 
znanja

150 243

3
Izobraževanje iz 
transfuzijske medicine in 
preverjanje znanja

32,5 188

4 Oskrba rane 8,75 171

5 Paliativna oskrba 4,5 169

6 Higiena rok 5,75 166

7 Preprečevanje in oskrba 
razjed zaradi pritiska

3 166

8
Kateterizacija žene, 
menjava in izpraznjevanje 
urinske vrečke

8,25 141

9 Uvajalni seminar za 
novosprejete delavce

14,9 118

10
Ločevanje odpadkov v 
zdravstvu in ravnanje s 
perilom

3 109

Študij ob delu, ki ga je financirala ali sofinancirala 
Splošna bolnišnica Celje, je v letu 2012 zaključilo 7 
zaposlenih. V tabeli 3 je prikazano število zaključe-
nih študijev v letu 2012 po pridobljeni ravni zaklju-
čene izobrazbe. 

Tabela 3: Zaključeni študiji zaposlenih v letu 2012

Raven zaključene izobrazbe Število zaposlenih

6/2 4

7 3

Skupaj 7

Opombe: 

6/2 - Stari visokošolski strokovni programi in novi bolonjski visoko-

šolski ter univerzitetni bolonjski programi

7 - Stari univerzitetni programi in magistri stroke za imenom oz. 2. 

bolonjska stopnja

Bistvo izpopolnjevanj in usposabljanj je opozoriti na 
spremembe, ki jih prinašajo novosti predvsem zaradi 
hitrega razvoja tehnologije. Posledice izpopolnjevanj 
in usposabljanj pa so zagotovo bolj kakovostne in 
učinkovitejše zdravstvene in druge storitve ter boljša 
informiranost. Prav zaradi tega se bo SB Celje tudi v 
letu 2013, kljub težki finančni situaciji, trudila zapo-
slenim omogočati čim več strokovnih izpopolnjevanj 
in usposabljanj.
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Tečaj.
angleškega.
jezika

Jasna Eržen, mag. upr. ved 
Splošno kadrovsko pravni sektor

Angleščina je zahodnogermanski jezik, ki izvira 
iz Anglije. Je najbolj razširjen »drugi« in »uče-

ni« jezik na svetu in je najpogosteje uporabljen jezik 
Evropske unije. Čeprav so načeloma vsi uradni jeziki 
EU enakopravni, so številni dokumenti dostopni le v 
angleškem jeziku, zato je znanje le-tega še kako do-
brodošlo.
Cilj vodstva Splošne bolnišnice Celje je, da zaposle-
nim omogoča pridobiti in poglobiti znanje tujih jezi-
kov. Prav zaradi tega smo v mesecu decembru 2012, 
takoj po končanem tečaju nemškega jezika, pričeli s 
tečajem angleškega jezika.

Tečaj je potekal 40 ur, dvakrat tedensko po dve šolski 
uri. Kot sem že omenila, se je pričel v decembru 2012 
in zaključil v marcu 2013. Vodila ga je gospa Petra 
Kloar iz jezikovne šole Didacta. Udeleženci tečaja 
so bili nadvse zadovoljni in veseli, da so dobili pri-
ložnost za pridobitev tovrstnega znanja in si želijo 
pridobljeno znanje še nadgrajevati.
V Splošni bolnišnici Celje se zavedamo, da je lahko 
neznanje tujega jezika velika ovira pri komuniciranju 
s tujci, zato želimo z organiziranjem tečajev tujih je-
zikov te ovire preprečiti.

»follow your dreams«
(»sledimo svojim sanjam«)

Stanje.notranjega.nadzora.
javnih.financ.v.letu.2012.po.
samoocenitvi

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

Tudi za leto 2012 je v bolnišnici potekalo samo-
ocenjevanje notranjega nadzora javnih financ 

(NNJF) po oddelkih in službah. Tako kot doslej, so 
samoocenitev izvedli vodje sektorjev in služb ter 
predstojniki in glavne medicinske sestre oddelkov. 
Podlaga za samoocenitev je samoocenitveni vprašal-
nik, ki je samoocenjevalcem že dobro poznan. Sama 
vsebinska zasnova vprašalnika je skladna s temeljni-
mi kategorijami, ki so sestavni del vseh standardov 
kakovosti, tudi standarda DIAS. Za pridobitev akre-
ditacije po tem standardu v bolnišnici trenutno pote-
kajo intenzivne aktivnosti.
Za leto 2012 je samoocenitveni vprašalnik izpolnilo 
preko 60 % ocenjevalcev. Za ostala področja je bila pri 

analizi odgovorov upoštevana samoocenitev za leto 
2011. Če za določeno organizacijsko enoto tudi za 
predhodno leto ni bila izvedena samoocenitev, je bilo 
za to področje upoštevano, kot da elementi NNJF 
niso vzpostavljeni. Tako je bilo v analizo samooceni-
tve NNJF za leto 2012 vključenih preko 90 % vseh 
organizacijskih enot oziroma področij. Rezultat ana-
lize po samoocenitvi prikazuje slika 1. 

Iz prikaza je moč razbrati, da je področje notranjih 
kontrol in upravljanja s tveganji v letu 2012 ocenjeno 
občutno bolje, kot v predhodnih obdobjih ocenjeva-
nja. To kaže, da se zavedanje o nujnosti in pomenu 
notranjih kontrol za obvladovanje tveganj v bolnišni-
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ci povečuje tudi na ostalih področjih, ne samo na po-
dročju laboratorijske dejavnosti, kjer je to področje 
urejeno s pravilnikom, ki na državni ravni predpisuje 
ureditev laboratorijske dejavnosti. V okviru kontrol-
nega okolja je potekalo ocenjevanje petih elementov 
(neoporečnost in etične vrednote, zavezanost k uspo-
sobljenosti kadrov, filozofija vodenja, organizacijska 
struktura in razmejitev odgovornosti). Med vsemi je 
največji napredek evidentiran pri ocenitvi razmejitve 
odgovornosti (36 %). 

Na področju upravljanja tveganj so se uresničila lan-
skoletna pričakovanja. Ocena upravljanja s tveganji 
se je v povprečju izboljšala za 12 % v primerjavi z lan-
skim letom. K izboljšanju ocenitve na tem področju 
gotovo vpliva tudi podpora, ki jo vodstvo bolnišnice 
izkazuje aktivnostim, usmerjenim v vzpostavljanje 
ureditve, ki bo skladna z že omenjenim mednaro-
dnim standardom kakovosti. 
Pri ostalih treh sestavinah NNJF je evidentirano sta-
nje po samoocenitvi v primerjavi s predhodnim le-

tom tako rekoč nespremenjeno. Občutno boljša oce-
nitev posameznih sestavin NNJF v letu 2012 se kaže 
v boljši povprečni oceni NNJF v bolnišnici nasploh.
Rezultat samoocenitve NNJF je v letu 2012 v pov-
prečju najboljši. Po naši oceni je k bolj optimistič-
nemu samoocenjevanju prispevalo tudi spoznanje o 
nujnosti uresničevanja standardov kakovosti v pra-
ksi ter izboljševanju obstoječe ureditve v tej smeri. 
Upoštevajoč interno določen pretvornik povprečnih 
ocen v deleže poslovanja lahko zaključimo, da se je 
s povprečno oceno za leto 2012 razvitost NNJF še 
bolj približala deležu 60 % vseh poslovnih področij 
v bolnišnici.

V okviru samoocenitve so bile izpostavljene številne 
izboljšave, ki so bile izvedene v naši bolnišnici v letu 
2012. V letno poročilo bolnišnice za leto 2012 so bile 
vključene naslednje izboljšave:

Izboljšava 1: S pomočjo notranje revizije smo preverili 
zadovoljivost obvladovanja poslovnih tveganj in delova-

Slika 1: Primerjava povprečnih ocen po elementih NNJF

Slika 2: Povprečna ocena NNJF po samoocenitvi
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nja notranjih kontrol na področju evidentiranja in bele-
ženja opravljenih zdravstvenih storitev v zdravstveno 
dokumentacijo in v računalniško podprt informacijski 
sistem ter na področju določanja dodatnih dni letnega 
dopusta delavcem iz naslova občasne izpostavljenosti 
ionizirajočemu sevanju. Za ugotovljene pomanjkljivosti 
smo sprejeli ustrezne ukrepe za njihovo odpravo. S pomo-
čjo internega predpisa smo formalizirali notranje kon-
trole v procesu sklepanja podjemnih pogodb in pogodb o 
delu in jasno opredelili ukrepe ter njihove nosilce za učin-
kovito obvladovanje prepoznanih tveganj. Na področju 
izvajanja procesov zdravljenja in zdravstvene nege smo 
izvedli vrsto rednih strokovnih nadzorov v okviru posa-
meznih specialnosti. 
Izboljšava 2: V letu 2012 je bila v bolnišnici izvedena 
predakreditacijska presoja skladnosti ureditve in delo-
vanja z mednarodno priznanimi standardi kakovosti za 
bolnišnice – DIAS. V okviru pripravljalnih aktivnosti na 
akreditacijo je bil izdelan model za sistematično obvla-
dovanje tveganj varnosti pacientov in osebja v procesih 
zdravljenja in zdravstvene nege. V prihodnjem letu bo 
model formaliziran in kot tak uveden v poslovno prakso 
bolnišnice. 
Izboljšava 3: Tudi v letu 2012 so bila naša prizadeva-
nja usmerjena v uresničevanje ene temeljnih strateških 
usmeritev - v nenehno izboljševanje celovite zdravstvene 
oskrbe bolnikov. Kljub trenutni neugodni finančni situa-
ciji smo bili uspešni pri izboljšanju opremljenosti posa-
meznih specialnosti, kar se odraža v izboljšanju kakovo-
sti dela in v racionalizaciji opravil delavcev. Izvedena je 
bila validacija presejalnega testiranja krvi krvodajalcev 
na morebitne prenašalce bolezni ter izboljšave nekaterih 
testov (cistatin C, Cl. difficile, oGF), uveljavljene labora-
torijske teste smo prenesli na nove sisteme in jih validi-
rali (tTG, dsDNA, HbA1c, hsCRP), uvedli smo kopelno/
lokalno PUVA fototerapijo, ki je manj agresivna za telo 
bolnika kot sistemska PUVA.  Kljub vse večji obremenje-
nosti negovalnega osebja smo z doslednim upoštevanjem 

higienskega režima uspeli ohraniti nizek odstotek preno-
sov ESBL in MRSA. Dostop v prostore centralne steri-
lizacije smo dodatno omejili le na zaposlene s službeno 
kartico,vzpostavili smo video nadzor ter s tem zadostili 
tudi zahtevam Themos ter mednarodnim standardom 
kakovosti. Uspešno smo zaključili več investicij, med nji-
mi je zaključek prvega dela projekta energetske sanacije 
bolnišnice in prenova Oddelka za patologijo in citologijo. 
Zaključili smo tudi I. fazo posodobitve centralne sterili-
zacije, ki obsega zamenjavo dveh termodezinfektorjev in 
pripravo prostora za vgradnjo pralne komore za čiščenje 
transportnih vozičkov ter ultrazvočnega čistilnika pred-
metov za sterilizacijo. 

Kljub številnim izboljšavam v letu 2012 pa so v bolni-
šnici prepoznana tudi številna tveganja, za obvladovanje 
katerih so vzpostavljeni določeni ukrepi. Med prepozna-
nimi tveganji so bila v letno poročilo za leto 2012 vklju-
čena naslednja tveganja in predvideni ukrepi za njihovo 
obvladovanje:
Tveganje 1: V letu 2012 se nadaljuje finančna nego-
tovost ob hkratnem zmanjševanju obsega sredstev za 
financiranje javne zdravstvene dejavnosti. To se odra-
ža v občutnem zmanjšanju obsega sredstev za izvajanje 
zdravstvenih storitev v naši bolnišnici. PREDVIDEN 
UKREP: Sprejeli smo več ukrepov za zagotavljanje urav-
noteženega poslovanja ob zagotovitvi enake oz. višje rav-
ni kakovosti zdravstvenih storitev. Ukrepi so sestavni del 
finančnega načrta za leto 2013.
Tveganje 2: Velika delovna obremenitev nosilcev zdra-
vstveno administrativnih aktivnosti. PREDVIDEN 
UKREP: Uvedba zvočnega zapisa izvidov.
Tveganje 3: Tudi v prihodnje ocenjujemo pomanjkanje 
sredstev za uresničevanje začrtanih investicij kot eno od 
ključnih tveganj, ki ogrožajo uresničevanje zastavljene 
strategije na področju razvoja bolnišnice. PREDVIDEN 
UKREP: Načrtovani obseg investicij smo omejili na inve-
sticije v tista področja, ki so se v procesu podrobne anali-
ze izkazala za nujno potrebna. Nenehno bomo spremljali 
uresničevanje načrtovanih investicij. V primeru morebi-
tnih neugodnih odmikov bomo ponovno presodili načrto-
vane investicije ter določili nove prioritete.
  
Na podlagi samoocenitve lahko povzamemo, da raz-
vitost NNJF v naši bolnišnici vsako leto napreduje. 
Rezultat samoocenitve poleg podlage za letno po-
ročilo predstavlja tudi zelo koristno informacijo o 
stopnji razvitosti NNJF po posameznih poslovnih 
področjih bolnišnice. Prav tako pa so opisana tvega-
nja pomemben vir informacij, ne samo za posamezne 
odgovorne nosilce obvladovanja tveganj, temveč tudi 
za nosilce procesov odločanja.

»Življenje je podobno olimpijskim 
igram: nekateri trgujejo, drugi gledajo, 
tretji se borijo.« 

Pitagora

 »Misliš že, da si dosegel meje svojih 
zmožnosti, in glej, pritečejo nove sile. 
Prav to je življenje.« 

Franz Kafka
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Suzana Labaš, univ. dipl. org., QSM Služba za kakovost

Zaposleni Področja zdravstvene nege spremljajo 
kazalnike kakovosti (KK) že vrsto let. Tako je 

bilo tudi v letu 2012, ko so med drugim spremljali 
padce pacientov, poškodbe z ostrimi predmeti ter 
razjede zaradi pritiska. Evidentirali so tudi vse ostale 
neželene dogodke (fizično, psihično nasilje, pobegi 
bolnikov...), pri čemer je treba poudariti, da so se v 
prijavo neželenih dogodkov vključevali tudi ostali 
profili naše ustanove. Poleg navedenih KK pa so za-
posleni PZN redno izvajali tudi pogovore o varnosti, 
kar poleg spremljanja predstavlja pomembno aktiv-
nost za zagotavljanje kakovostne in varne zdravstve-
ne obravnave.  

Neželeni dogodki
V letu 2012 so zaposleni s 26 oddelkov posredovali 
97 izpolnjenih obrazcev za Prijavo neželenega do-
godka, na katerih je bilo evidentiranih 124 neželenih 
dogodkov (ND). Ob eni prijavi je bilo, kot vsa leta 
poprej, evidentiranih več vrst neželenega dogodka, 
kakor tudi več oseb, ki so bile vpletene.

Pet.minut.za.kakovost

Kazalniki.kakovosti.področja.
zdravstvene.nege.v.letu.2012
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Vključno s padci bolnikov je bilo skupno 276 nežele-
nih dogodkov, v primerjavi z letom poprej se je števi-
lo zvišalo za 8 primerov.  
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Največ neželenih dogodkov je zabeležil Odd. za inter-
no intenzivno medicino (21 primerov).

Najpogostejši neželeni dogodki so bili padci bolni-
kov: 152, neupoštevanje navodil zdravstvenega ose-
bja: 18, verbalno nasilje nad zaposlenim: 16, poškod-
be z ostrimi predmeti (z iglo, rezili): 10, poškodba / 
pobeg bolnika: 9, fizično nasilje: 5, napaka pri delu 
/ vreznina: 3, pritožba bolnika / svojca nad delom 
zdravnika: 2, zamenjava zdravil / odtujitev osebnih 
stvari bolnika / pritožba bolnika ali svojca nad neu-
strezno ZN: 1.

V primerjavi z letom 2011 je razvidno, da se je zni-
žalo število opeklin, verbalnega in fizičnega nasilja 
nad zaposlenimi, poškodb z ostrimi predmeti (igle, 
rezila) ter število odtujitev lastnine. Razen zamenja-
ve zdravil in vreznin, katerih število je ostalo nespre-
menjeno, se je število ostalih ND zvišalo.

Za informacijo so predstavljene vsebine primerov 
dveh neželenih dogodkov:
• napaka pri delu: likvor poslan v napačni epruveti, 

napačen ukaz na infuzijski črpalki – infuzija ste-
kla prehitro, po ukinitvi antibiotika bolnik prejel 
še en odmerek.

• neupoštevanje navodil zdravstvenega osebja: ka-
jenje v sobi, vstajanje po PTA, zavračanje zdra-
vstvene oskrbe, vstajanje in plezanje bolnika pre-
ko dvignjene ograje ipd.

V 39,1 % primerov se je neželeni dogodek zgodil od-
raslemu pacientu, otroci so bili udeleženi v 7,9 %, 
ostali pa se pojavljajo v manjšem deležu. Neželeni 
dogodki pri zaposlenih oz. vseh, ki sodelujejo v celo-
tnem postopku zdravstvene obravnave, predstavljajo 
52,2 % vseh udeleženih.
Bolniška soba ostaja najpogostejša lokacija neželenih 
dogodkov (55,8 % vseh lokacij). Kot ostale lokacije 
so zaposleni navajali ambulantne prostore, hodnik, 
operacijske prostore, pojavljajo pa se tudi stopnišče, 
WC, soba za fototerapijo, laboratorij, okolica bolni-
šnice, nečisti prostor centralne sterilizacije, glav-
ni gin. vhod, oddelčna lekarna itd. Največ ND se je 
zgodilo v nočnem času, medtem ko se je število ND 
v dopoldanskem in popoldanskem času znižalo. Ob 
neželenem dogodku je bilo izvedenih 305 ukrepov 
(vsak ND ima namreč lahko več ukrepov). 
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Najpogostejše negovalne intervencije so bile: fiksaci-
ja bolnika, obisk inf. ambulante, aplikacija pomirje-
val, merjenje VF, opazovanje bolnika, izpiranje pod 
tekočo vodo, napotitev na KPP, aplikacija kisika, aspi-
racija dihalnih poti, oskrba rane itd. V 42 primerih je 
neželeni dogodek imel posledice, v 37 primerih po-
sledic ni bilo. V 38,3 % so bile posledice evidentirane 
kot manjše poškodbe (odrgnine, manjši hematomi, 
vbodi..), v 4,3 %  pa so nastale težje poškodbe (sem 
prištevamo zlome, zvine, večje rane..). Visok delež 
predstavljajo tudi posledice psihične narave (prestra-
šenost, stres..) in sicer 29,8 %. 

Poškodbe z ostrimi predmeti
Poškodbe z ostrimi predmeti so poleg padcev bolni-
kov in razjed zaradi pritiska eden izmed kazalnikov 
kakovosti, ki smo jih dolžni spremljati in poročati 
MZ ter vrednosti objavljati na spletni strani naše 
ustanove.

Število prijavljenih poškodb z ostrimi predmeti (igla, 
rezilo) se je v primerjavi z l. 2011 znižalo. O poškod-
bah z ostrimi predmeti je poročalo 9 oddelkov. Naj-
več je bilo poškodb z ostrim predmetom pri diplomi-
ranih MS.

Vzroki oz. postopki, ki so privedli do poškodb z ostri-
mi predmeti, so naslednji: pokrita lanceta na servir-
nem pladnju, menjava rezila, nezaščitena igla, uva-
janje braunile, nemiren bolnik, odvzem krvi in zdrs 
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Osebe, ki so se poškodovale z ostrim predmetom

zaposlenega. V primeru treh poškodb z ostrimi pred-
meti zaposleni niso poročali o posledicah, v petih pri-
merih pa so nastale manjše poškodbe. 

Padci
Osebje ZN je evidentiralo padce bolnikov na 20 od-
delkih, in sicer je bilo zabeleženih 152 padcev pri 139 
pacientih. Padci bolnikov predstavljajo 55,1 % vseh 
neželenih dogodkov. Kot je iz grafa razvidno, se je 
število padcev bolnikov v primerjavi z letom poprej 
zvišalo, in sicer za 12 primerov.

Padec se je pripetil 139 pacientom, od tega 131 od-
raslim osebam in 8 otrokom. Devetim pacientom se 
je padec dogodil večkrat. Padci odraslih oseb pred-
stavljajo 94,3 %, otroci pa 5,7 % vseh udeleženih pri 
padcu. Vzroki za padec pri otrocih ostajajo podobni 
vzrokom iz leta 2011, torej gre v večini primerov za 
slab nadzor s strani staršev (puščanje otroka same-
ga na postelji, spuščene zaščitne ograje, padci otrok 
iz starševskih postelj itd.). Noben padec otroka se ni 
zgodil v prisotnosti MS.

Tudi v l. 2012 ostaja bolniška soba najpogostejša 
lokacija padcev in predstavlja 70,9 % vseh lokacij. 
Sledijo padci v WC in na hodniku – 11,9 % in padci 
v kopalnici – 3,3 %. Zmanjšalo se je število padcev 
zunaj bolnišnice, ti padci predstavljajo 0,6 %. Največ 
padcev se je zgodilo v nočnem času, sledijo padci v 
dopoldanskem in popoldanskem času.
V letu 2012 so bili pacienti največkrat najdeni na 
tleh ob postelji, in sicer v 25,6 %. To število se je v 
primerjavi z letom poprej zvišalo. Zvišalo se je tudi 
število padcev, pri katerih so bili pacienti najdeni na 
tleh drugje, padci s postelje / ob postelji, padci s stra-
niščne školjke / inv. vozička, zdrsi zaradi mokrih tal 
in zdrsi iz inv. vozička. Pojavnost  ostalih vrst padcev 
se je v letu 2012 znižala.

Skupno je bilo zavedenih 442 vzrokov za padce. Naj-
pogosteje evidentirani vzroki za padec so tako: prece-
njuje svoje sposobnosti v 85 primerih ali 19,2 %, ne 
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upošteva navodil zdravstvenega osebja v 81 primerih 
ali 18,3 %, potreba po odvajanju in izločanju v 69 pri-
merih ali 15,6 %, zmedenost v 60 primerih ali 13,6 
%, oslabelost v 38 primerih oz. 8,6 % itd.
Pacienti, ki so doživeli padec, so bili v 53 primerih oz. 
34,2 % pretežno samostojni, v 66 primerih (42,6 %) 
so bili pri izvajanju aktivnosti delno odvisni od MS, 
popolnoma odvisni pa so bili v 36 primerih oz. 23,2 
%. 

Osebje ZN je evidentiralo tudi 456 dodatnih dejav-
nikov, ki bodisi pripomorejo k preprečevanju padca 
oz. dodatno omogočijo pojav padca. Evidentirani 
dejavniki, ki preprečujejo pojav padca, so bili: klic-
na naprava je bila na dosegu roke v 124 primerih oz. 
27,2 %, načrt ZN je bil upoštevan v 66 primerih oz. 
14,5 % ter ustrezno nameščene varnostne ograje v 
60 primerih oz. 13,2 %. Med evidentirane dejavni-
ke, ki dodatno omogočijo padec pri pacientu, so se 
uvrstili: bolnik je proti nasvetu sam vstal  v 73 pri-
merih oz. 16,0 %, bolnik je proti nasvetu sam hodil v 
42 primerih oz. 9,2 %, bolnik je pod vplivom zdravil 
v 23 primerih oz. 5,0 %, ni bilo varovalne ograje v 12 
primerih oz. 2,6 % itd. 

Kot najpogostejšo posledico padca je osebje eviden-
tiralo površinsko odrgnino (48 primerov), bolečino 
(25 primerov), udarnino (21 primerov), oteklino (20 
primerov), hematom (12 primerov), rano (10 prime-
rov), krvavitev (8 primerov), zlom kosti (3 primeri) 
itd. 

Ob pojavu padca je osebje ZN evidentiralo 285 ukre-
pov. Največkrat so obvestili dežurnega zdravnika 
– 44,9 %, sledi obveščanje dežurne MS – 26,3 %, 
obveščanje GMS oddelka – 13,3 %, obveščanje pred-
stojnika – 8,0 %. Pogovor s svojci je bil izveden v 3,9 
% oz. v 11 primerih. Kot najpogostejši ukrep (689 
ukrepov) po padcu bolnika je osebje ZN izvedlo na-
mestitev bolnika v posteljo in sicer v 142 primerih, 
kar predstavlja 20,6 %, temu pa sledijo opazovanje 
pacienta v 17,1 %, pomiritev pacienta v 15,7 %, kon-
trola vitalnih funkcij v 14,5 %, dvig varovalne ograje 
v 8,0 % itd. 

Razjede zaradi pritiska
V l. 2012 je bilo na 18 oddelkih obravnavanih 245 
pacientov z RZP, od tega je bilo 52 pacientov obrav-
navanih na več oddelkih oz. je imelo večkratno ho-
spitalizacijo. Skupnih obravnav pacientov z RZP na 
oddelkih je bilo 308. Ob sprejemu je že imelo RZP 
176 pacientov (l. 2011: 193), 88 pacientov (l. 2011: 

136) pa je RZP dobilo v času hospitalizacije. Inciden-
ca RZP se je v primerjavi z letom poprej občutno zni-
žala in znaša 2,2 (l. 2011: 3,4).

Pacienti z RZP so največkrat prišli od doma – 36,6 
%, sledijo prihodi z drugih oddelkov – 30,9 % ter iz 
druge ustanove 29,5 %, 8 pacientov oz. 2,8 % pa je 
prišlo od drugod. 

Pri pacientih je osebje ZN največkrat ugotovilo II. 
stopnjo RZP – 31,6 %, sledijo pacienti s III. stopnjo 
RZP – 29,0 %, I. stopnjo – 18,1 %, pacientov s IV. 
stopnjo razjede je bilo 55 ali 15,8 %, 15 pacientov ni 
imelo razjede oz. je prišlo do sanacije – 4,3 %, pri 4 
oz. 1,15 % pacientov pa rubrika ni bila izpolnjena. 
Osebje ZN je evidentiralo 30 lokacij RZP. Graf prika-
zuje letno primerjavo števila pacientov z najbolj po-
gostimi lokacijami RZP. 
Delež pacientov, ki ima evidentiran sakralni del loka-
cije, predstavlja skoraj 26 % vseh pacientov z eviden-
tiranimi lokacijami. 

Pogovori o varnosti
Evidentiranih je bilo 260 pogovorov o varnosti s 30 
oddelkov in služb. Letna gibanja dokumentiranih po-
govorov o varnosti prikazuje spodnja tabela:
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V primerjavi z letom 2011 se je število posredovanih 
pogovorov o varnosti zvišalo za 76 primerov.

Največ POV v letu 2012 je posredoval Otroški odde-
lek (26), sledita mu Ginekološko porodniški (21) ter 
Hemato-onkološki oddelek (20). Trije oddelki niso 
posredovali niti enega pogovora o varnosti. V 91,5 
% so na tveganje za nastanek varnostnega zapleta 
opozorili zaposleni, v ostalih 8,5 % pa pacienti. V 12 
primerih so na tveganje za nastanek varnostnega za-
pleta opozorili vsi zaposleni.

Vsebine pogovorov o varnosti so se največkrat na-
vezovale na aplikacijo zdravil (32 primerov), sledijo 
možnost padca bolnika in okvara aparatur in druge 
opreme (20), odmerjanje zdravil (13), identifikaci-
ja bolnika (10) itn. Omeniti je treba rubriko ostalo 
(126), v katero so se uvrstile vsebine POV o ravnanju 
z odpadki, ločevanju odpadkov, ravni napolnjenosti 
kontejnerjev, nepravilnem transportu rabljenih krg. 
instrumentov, skalpelov, igel, problematika preda-
je pacientov, rok uporabnosti zdravil in sanitetnega 
materiala, sterilnega materiala itd.

Izvedeni pogovori o varnosti so se med drugim nave-
zovali na problematiko s področja:
• aplikacije zdravil: npr. zapisan način aplikacije ni v 

skladu z uradnimi navodili, nečitljiva pisava zdrav-
nika, neprejemanje predpisane AB th. zaradi slabe-
ga prenosa informacij ter pomanjkljivega pregleda   
dokumentacije (T list, predajna knjiga), samostojno 
spreminjanje hitrosti pretoka infuzije s strani paci-
entov, možnost napačnega odmerjanja zaradi spre-
menjenih oznak, podobnosti oznak, vprašljiv zapis 
odmerka zdravila, odmikanje aplikacije od doreče-
nih ur, zapis nepravilnega odmerka zdravila, zapis 
imena paralele na T list, naročanje terapije po te-
lefonu - pri zapisu na TL zdravnik zapiše drugačen 
odmerek, kot ga je naročil telefonsko, neprepisana 
terapija, nepredpisan način aplikacije zdravila itd.

• odmerjanja zdravil: npr. ni navodil za pripravo AB, 
ki se redko uporabljajo, ni navodil v slovenskem 
jeziku, ni zapisana hitrost pretoka infuzije na TL, 
podobne etikete na nekaterih zdravilih.

• okvare aparatur in druge opreme: npr. puščanje 
radiatorja, zato mokra tla, nezaščiteni električni ka-
bli nad posteljo pacienta, počasno delovanje dvigala 
(operiranci !), neprimerno ravnanje z aparaturo s 
strani zaposlenih, dotrajana op. miza, predolg čas 
vrnitve aparatur iz popravila (pulzni oksimeter), 
varnejša namestitev električnih kablov.

Najpogosteje izvedeni ukrepi po pogovorih o varno-
sti s strani zaposlenih so bili: večji nadzor pacienta 
v času aplikacije infuzije/jemanja zdravil/pobega 
pacienta/odstranitvi identifikacijske zapestnice oz. 
pri nemirnih pacientih, kjer obstaja verjetnost pad-
ca/ekstubacije; seznanitev oz. razgovor z nadrejeni-
mi (GMS bolnišnice, koordinatorke področja, vodje 
služb); upoštevanje pravil 6xP; fiksacija po navodilu 
zdravnika; upoštevanje pravilnega ravnanja z odpad-
ki; pravočasna odreditev in aplikacija pomirjeval pri 
nemirnih bolnikih; sprememba organizacije dela; 
razgovor z zdravnikom, naj bo zapis terapije v mg in 
ne v oblikah zdravil; zapis pravilnega odmerka zdra-
vila; razgovor z mlajšo sodelavko in zdravnico, ki je 
predpisala th. (brisanje zapisane terapije, terapija se 
ne popravlja za nazaj) ipd.

Katerikoli podatki, pridobljeni iz analiz minulega dela, 
so dober kažipot za delo v naprej. Na podlagi takšnih in 
podobnih podatkov svoje delo ocenimo, in če je treba pri-
merno ukrepamo. V ta namen bom zapisala izjavo Flo-
rence Nightingale, ki pravi tako: » The purpose of every 
experience must be increased action.« - Smisel vsakega 
spoznanja naj bo povečana akcija. Mislim, da je s temi 
besedami povedano vse.

»Živite lahko samo na dva načina. 
Tako kot da ni nič čudež, ali pa tako, 
kot da je vse čudež.«

 Albert Einstein

ŠALA

INFORMACIJA
Blondinka kliče na železniško posta-
jo in vpraša kako dolgo vozi vlak iz 
Ljubljane do Dunaja.
»Moment...« reče uslužbenec na 
informacijah.
»Najlepša hvala!« se zahvali blondin-
ka. 

ŠIVANJE
Ivan opazuje ženo pri šivanju.
»Tega pa res ne razumem!«
»Česa ne razumeš?«
»Tega, da s tako lahkoto vdeneš nit 
v šivankino uho, avta v garažo pa ne.« 
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Tako sem skušal prevesti znani rek našega, sedaj 
bivšega sodelavca Milana. Vsi, ki smo z njim 

sodelovali ali ga kako drugače poznali, natančno 
vemo, kako zveni ta rek v originalu (izvirnik lahko 
dobite v uredništvu). In tudi kaj pomeni! Z njim je 
razvozlal marsikatero stresno ali kočljivo situacijo 
in zaključil mnogo prijateljskih in tudi strokovnih 
debat. Ob tem smo se vedno nasmejali, poskrblje-
no je bilo za dobro voljo in ugodno delovno klimo.
Milan Podhraški, inž. rad., je doštudiral na Medi-
cinski fakulteti v Zagrebu, kot inženir medicinske 
radiologije. Leta 1975 se je zaposlil v bolnišnici Sv. 
Duh v Zagrebu, kjer je delal do leta 1978. Istega 
leta je našel delo v Zdravilišču v Rogaški Slatini kot 
rentgenski tehnik. Predvidevamo lahko, da ga je 
tja gnala moč ljubezni, saj je v tistih krajih našel 
tudi svojo življenjsko sopotnico Valči.
Leta 2000 se je prijavil na razpis prostega delov-
nega mesta  radiološkega inženirja v Splošni bol-
nišnici Celje in bil med več kandidati tudi izbran. 
Na novo delovno okolje se je hitro prilagodil in 
navadil, medse smo ga hitro sprejeli tudi mi. Po 
trinajstih letih uspešnega dela v naši ustanovi je 
v mesecu januarju 2013 dopolnil pogoje za zaslu-
ženo upokojitev. Njegovo slovo od nas sodelavcev 
in predvsem sodelavk, je bilo zelo čustveno nabito.
Karakterno lahko Milana označimo kot prijaznega, 
marljivega, vestnega in delovnega sodelavca, kate-
rega odlike je začinila še njegova hudomušnost. Bil 
je motiviran za delo, točen in natančen, ni se za-
dovoljil z vsakim rezultatom dela. Sodelavcem ni 
hotel dajati občutka, da je starejši, in da zaradi tega 
ne zmore opravljati vseh službenih dolžnosti.
Rečemo lahko, da je Milan delal v treh obdobjih 
radiološke tehnologije. Na začetku njegove delov-
ne poti so postopki dela potekali povsem ročno 
in mehansko. Kasneje, v drugem obdobju so se 
ti avtomatizirali, v zadnjem času pa digitalizira-
li. Med vsemi obdobji je uspešno krmaril s svojo 
marljivostjo in zainteresiranostjo za delo in nove 
tehnologije. Predvsem je občudovanja vredna nje-

Ljubiš.al'.ne.ljubiš,.tvoj.čas.
mineva

Janez Palčnik, dipl. inž. rad. in sodelavci Radiološki oddelek

gova prilagoditev in motivacija  za delo z novimi 
digitalnimi tehnologijami, ki so današnja stvar-
nost. Milan je dokaz, da ne drži mit, da starejši 
niso sposobni upravljati z računalniki in drugimi 
sodobnimi aparati.
Kot sodelavec je vedno deloval strokovno, kolegi-
alno, konstruktivno je sodeloval v strokovnih raz-
pravah, svoje znanje je nadgrajeval in ga z veseljem 
prenašal mlajšim kolegom. Bil je eden izmed glav-
nih motivatorjev družabnega življenja, saj je zaslu-
žen za veliko veselih in prijetnih službenih dogod-
kov, ki so se odvijali izven zidov delovnega mesta. 
Tebe in vse tvoje kvalitete bomo zelo pogrešali. 
Dragi Milan, še veliko bi lahko napisal o tebi in vsak 
sodelavec lahko pove še veliko zgodb in anekdot o 
letih našega skupnega življenja. Pa naj bo dovolj.
Mi ti želimo, da  ljubiš še naprej, saj žal tudi tebi, 
sedaj ko si v pokoju, čas mineva (po tvoje bi to dru-
gače zvenelo). Izkoristi ga za stvari, ki si jih želiš, 
ki ti bodo krepile dušo in telo in si jih zaradi časov-
nih, službenih in drugih ovir do sedaj nisi mogel 
privoščiti.
Ostani zdrav in nasmejan še naprej v objemu svoje 
Valči!

Milan Podhraški
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Stanje.zaposlenih.na.
dan.28..2..2013.

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi 
v mesecih DECEMBER, JANUAR  in FE-
BRUAR  2013)

Stanje zaposlenih na dan 28. 2. 2013: 1741 
delavcev

Prihodi v mesecu  decembru 2012, januarju 
in februarju 2013
• 4 zdravniki brez specializacije/zdravniki 

po
        opravljenem sekundariatu (pripravni-

ki)
• 2 dipl. inž. rad. teh. - pripravnika
• 2 zdravnika specializanta
• 1 dipl. inž. lab. biomed - pripravnik
• 10 tehnikov  zdravstvene nege - 

pripravnikov

Odhodi v mesecu decembru 2012, januarju 
in februarju 2013
o 4 zdravniki brez specializacije/zdravniki 

po
       opravljenem sekundariatu (pripravniki)
o 1 specializant
o 3 zdravniki specialisti
o 3 zdravniki specialisti – dopol. delo
o 1 pomočnik direktorja
o 1 univ. dipl. pravnik
o 1 dipl. inž. rad. – pripravnik
o 1 rad. inž.
o 5 dipl. m. s
o 9 TZN – pripravnikov
o 4 TZN
o 2 delavki v prehrani
o 1 voznik
o 1 delavka v pralnici
o 1 spremljevalka bolnikov

Zaključeni.študiji.
zaposlenih

• Rok Kovačič je 7. 12. 2012 zaključil dodi-
plomski visokošolski študij 1. stopnje  na 
Visoki zdravstveni šoli Celje in pridobil 
strokovni naslov »diplomirani zdravstve-
nik (VS)«

• Peter Grobelnik je 18. 10. 2012 zaključil do-
diplomski visokošolski študij na  Fakulteti 
za vede o zdravju Izola in pridobil strokovni 
naslov »diplomirani zdravstvenik«  

• Sonja Sluga je 16. 1. 2013 zaključila dodi-
plomski visokošolski študij 1. stopnje  na 
Visoki zdravstveni šoli Celje in pridobila 
strokovni naslov »diplomirana medicinska 
sestra (VS)«

• Zdenka Gorenjak je 21. 1. 2013 zaključila 
dodiplomski visokošolski študij 1. stopnje 
na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor 
in pridobila strokovni naslov »diplomirana 
medicinska sestra (VS)«

• Dragica Kuntič, dipl. inž. lab. biomed., je 
21. 1. 2013 zaključila dodiplomski visoko-
šolski študij 1. stopnje na Fakulteti za zdra-
vstvene vede Maribor in pridobila strokov-
ni naslov »diplomirana medicinska sestra 
(VS)«

• Jasna Kuzman je 7. 2. 2013 zaključila podi-
plomski magistrski študij 2. stopnje na Fa-
kulteti za farmacijo in pridobila strokovni 
naslov »magistrica laboratorijske biomedi-
cine«

• Nina Brodej je 12. 2. 2013 zaključila dodi-
plomski visokošolski študij 1. stopnje  na 
Visoki zdravstveni šoli Celje in pridobila 
strokovni naslov »diplomirana medicinska 
sestra (VS)«

• Petra Grimšič, dipl. org. - menedžmenta 
(vs) je 19. 2. 2013 zaključila podiplomski 
magistrski študij 2. stopnje na Mednarodni 
fakulteti za družbene in poslovne študije in 
pridobila strokovni naslov »magistrica ma-
nagementa«
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) za obdobje december 2012 – februar 2013

KDO KAJ KDAJ KRAJ

Mag. Marjan Ferjanc, univ. 
dipl. ekon.

15. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v 
zdravstvu

18.-19. 10. 2012 ANKARAN

Ana Katarina Seher, univ. 
dipl. biol. Advances in cytopathology 6.-7. 12. 2012 LJUBLJANA

Nina Irgel, univ. dipl. biol. Advances in cytopathology 6.-7.12. 2012 LJUBLJANA

Lidija Salobir, univ. dipl. biol. Advances in cytopathology 6.-7. 12. 2012 LJUBLJANA

Prim. mag. Igor Bizjak, dr. 
med.

15th congress of the Euroepan society for sexual medi-
cine

6.-8.12. 2012 AMSTERDAM

Uršula Gajšek Salobir, dr. 
med. IV. tradicionalni sestanek ginekologov in patologov 29. 1. 2013 LAŠKO

Matej Marinšek, dr. med. Predavanja in vodenje praktičnih vaj na winfocus usls-
-bls1 tečaja

18.-19.1. 2013 MARIBOR

Matej Marinšek, dr. med. Uporabna kardiologija 31. 1.-2. 2. 2013 PORTOROŽ

Asist. dr. Dragan Kovačič, 
dr. med. Uporabna kardiologija 31. 1.-2. 2. 2013 PORTOROŽ

Milena Kotnik, dr. med. Redno srečanje slo in cro intenzivistov 18. -19.1. 2013 GOLTE

Maja Golmajer, dr. med. Redno srečanje slo in cro intenzivistov 18. -19.1. 2013 GOLTE

Asist. mag. Anton Jošt, dr. 
med. Redno srečanje slo in cro intenzivistov 18. -19.1. 2013 GOLTE

Asist. mag. Drago Brilej, dr. 
med.

6th symposium and course on treatment of articular and 
periarticular fractures

16. -19.1. 2013 KRANJSKA GORA

Mag. Klemen Jagodič, dr. 
med. 5. urološki kongres 30.1.-3. 2. 2013 SKOPJE

Manja Antonič, dr. med. European Society for Artifical organs 14. -16. 2. 2013 KRANJSKA GORA

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, 
dr. med. 6th international congress of hemodynamic monitoring 22. -23. 2. 2013 ZAGREB

Janja Pajk, dr. med. Hemovigilanca v svetu 19. -22. 2. 2013 BRUSELJ

Delovni.jubileji.v.mesecih.januarju,.
februarju.in.marcu.2013

10 LET
1. Janja Adam Težak, Dermatovenerološki od-

delek
2. Tadeja Černec, Ginekološko-porodniški od-

delek
3. Nina Irgel, Oddelek za patologijo in citologi-

jo
4. Polonca Kaučič, Nevrološki oddelek
5. Barbara Smrke, Oddelek za intenzivno in-

terno medicino (november 2012)
6. Luka Turk, Radiološki oddelek

20 LET
1. Nataša Bratina, Urološki oddelek
2. Marija Pačnik, Oddelek za infekcijske bole-

zni in vročinska stanja
3. Janez Palčnik, Radiološki oddelek
4. Bogomir Poharc, Oddelek za nuklearno me-

dicino 
5. Boštjan Zupan, Nevrološki oddelek

30 LET
1. Gordana Majoranc, Oddelek za hematologi-

jo in onkologijo
 

Vsem jubilantom čestitamo!
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Konziliarna.služba

Asist. Franc Vindišar, dr. med.         Strokovni direktor

Iz Hipokratove prisege:
»da bom njegove sinove cenil ka-
kor rodne brate in jih naučil svoje 
umetnosti, če bodo želeli pridobiti 
si jo, in to brez plačila in pismene 
pogodbe«.

Vedno večja specialistična in sub-
specialistična usmerjenost posa-
meznih medicinskih strok zahteva 
dodatno medsebojno sodelovanje, 
saj obseg in zahtevnost bolniko-
vih zdravstvenih težav pogosto 
presegata znanje in izkušnje posa-
meznih zdravnic in zdravnikov. V 
teoriji in praksi pogosto radi upo-
rabljamo izraz »multidisiplinarni 
pristop«, kar pa je v realnem življe-
nju pogosto le mrtva črka na papir-
ju. V ta sklop sodi tudi konziliarna 
služba, ki predstavlja pomemben 
člen v celostni obravnavi bolni-
ka. Urejena konziliarna služba je 
praviloma eden najbolj zahtevnih 
organizacijskih izzivov vsake bol-
nišnice. S spreminjanjem načina 
oskrbe bolnikov, krajšanjem bol-
nišnične oskrbe, prehodom na 
ambulantno oskrbo, spremenjeno 
epidemiološko situacijo v družbi 
in potrebo po vedno večji raciona-
lizaciji omenjeni izziv dobi še večjo 
težo. 
V Splošni bolnišnici Celje se z re-
ševanjem tega izziva srečujemo že 
vrsto let. Pri pregledovanju zapi-
snikov sej Strokovnih svetov sem 
našel dve obravnavi omenjene 
problematike, in sicer leta 2004 in 
2007. Sklepi omenjenih obravnav 
so sicer prinesli kratkoročno ure-
ditev konziliarne službe, v zadnjih 
mescih pa ugotavljam, skupaj s 
številnimi predstojnicami in pred-
stojniki, zdravnicami in zdravniki, 
da se je treba ponovno dogovoriti 
o načinu organizacije, ki bo tudi 
dejansko omogočila strokovno 

ustrezno in predvsem pravočasno 
obravnavo bolnikov. Časovni za-
miki namreč pogosto povzročijo 
podaljševanje zdravljenja in tudi 
nepotrebne materialne stroške. Pri 
pripravi navodil je bilo eno osnov-
nih vodil, da moramo preseči deli-
tev bolnikov na »vaše« in »naše«. 
Takšna delitev je povsem napačna 
in zanesljivo vodi v podaljševanje 
časa obravnav bolnikov, strokovno 
manj optimalno obravnavo, večje 
stroške oskrbe, slabšanje kolegial-
nih odnosov in nenazadnje izrazi-
to negativno vpliva na ugled bol-
nišnice v lokalnem in tudi širšem 
okolju. Čakanje na tovrstne pregle-
de in pogosto izražena neustrezna 
komunikacija med zdravniki, tudi 
ob prisotnosti bolnikov in njihovih 
svojcev, zanesljivo ne vplivata na 
izboljševanje tega ugleda.
Na seji Strokovnega sveta, 7. 3. 
2013, je bila predstavljena nova or-
ganizacija konziliarne službe, ki so 
jo člani sveta z majhnimi popravki 
osnovnega predloga sprejeli, in bo 
začela veljati takoj po ureditvi sis-
tema klicnih naprav, ki je predvide-
na v nekaj tednih. 

Organizacija predvideva delitev 
konziliarne službe na tri stopnje:

1. stanja, ki ogrožajo 
življenje 
S sklepom Strokovnega sveta 14. 2. 
2013 smo določili sistem ukrepa-
nja v primerih  reševanja teh stanj, 
tako glede odgovornih ekip (ane-
stezija, interna intenziva), kot tudi 
določitve opreme (reanimacijski 
vozički, defibrilatorji) po posame-
znih lokacijah. S prehodom s sta-
rih naprav za klicanje (pipserjev) 
na nov sistem s pomočjo mobilnih 
telefonov bomo tako vse oddelke, 
ambulante, diagnostične prostore 

in operacijske dvorane opremili 
z obvestili o načinu alarmiranja 
v primerih potreb po reševanju 
življenje ogrožajočih stanj. Nov 
sistem bo med drugim omogočal 
sočasno aktivacijo več članov ekipe 
in s tem skrajšal odzivne čase.

Narejen in potrjen je seznam 
delovišč, ki bodo opremlje-
na z mobilnimi telefonskimi 
aparati. Ti bodo nadomestili 
obstoječe klicne naprave, t. i. 
pipserje. Zamenjavo sistema 
pričakujemo v roku enega me-
seca.

2. hitro 
Konziliarni pregled mora biti opra-
vljen v roku največ 24 ur po preje-
mu napotnice ali osebnem stiku. 
Pristojni zdravnik na osnovi ana-
mneze, kliničnega pregleda in pri-
dobljenih izvidov izda napotnico, 
na katero mora navesti klinično 
vprašanje, uro izdaje napotnice, 
strokovno usmerjenost potreb-
nega konziliarnega zdravnika in 
označiti stopnjo nujnosti (2 ali 
3). Poleg tega poskrbi za pripravo 
predhodnih izvidov, opravljenih 
preiskav in morebitnih drugih 
konziliarnih pregledov. V bolj zah-
tevnih primerih je zaželeno, da se 
tudi osebno pogovori s konzili-
arnim zdravnikom. Napotnice je 
praviloma treba dostaviti v pisar-
no oddelka, kjer mora biti vzpo-
stavljen sistem beleženja prejetih 
napotnic (čas prejema, oddelek, 
ki je izdal napotnico in napotnega 
zdravnika). Enkrat mesečno mora 
biti pripravljeno poročilo o opra-
vljenih konziliarnih pregledih in 
poslano strokovnemu direktorju.

Vsak oddelek mora v svojem me-
sečnem razpisu zagotoviti dnev-
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no določenega konziliarnega in 
oddelčnega zdravnika, ki je stalno 
dosegljiv na oddelčnem službenem 
mobilnem telefonu. Na oddelčnih 
raportih je treba zagotoviti, da 
bodo oddelčni zdravniki sezna-
njeni s planiranimi konziliarnimi 
pregledi in vzroki zanje. V času 
opravljanja konziliarnega pregleda 
so praviloma prisotni tudi oddelč-
ni zdravniki. Konziliarni zdravnik 
na temperaturno listo bolnika za-
beleži čas opravljanja pregleda in 
svoj priimek ter v primeru potrebe 
po takojšnjih spremembah zdra-
vljenja s tem seznani oddelčnega 
zdravnika, ki opravi ustrezne zapi-
se na temperaturno listo. V prime-
ru potrebnih dodatnih preiskav, 
posegov in pregledov konziliarni 
zdravnik izda ustrezne napotnice 
in se po potrebi dogovori s subspe-
cialisti. Oddelčni zdravnik je dol-
žan o izvidih naročenih preiskav 
obvestiti konziliarnega zdravnika. 

Konziliarni zdravnik je dolžan za-
gotoviti vnos izvida opravljenega 
konziliarnega pregleda v 
hišni informacijski sistem (BIR-
PIS), po možnosti v tekočem dne-
vu ali vsaj v 24 urah. V izvidu mora 
biti jasno označeno, ali je ta le de-
len ali dokončen. 
O naročenih in opravljenih konzi-
liarnih pregledih je treba dnevno 
poročati na oddelčnih raportih. 

V primeru odstopanj od sprejetih 
navodil je treba o tem obvestiti ko-
ordinatorja področja, ki pregleda 
vzroke in predlaga ustrezne ukre-
pe za izboljšanje stanja.

3. redno 
Konziliarni pregled mora biti opra-
vljen najkasneje v 72 urah po pre-
jemu napotnice. Razen časovne 
komponente veljajo vsa določila iz 
zgornje obravnave.

V času neprekinjenega zdravstve-
nega varstva je konziliarna služba 
organizirana na način osebne ko-
munikacije med zdravniki s služ-
benimi mobilnimi telefoni. Tudi 
v teh primerih je treba zagotoviti 
vnos izvida opravljenega pregleda 
v hišni informacijski sistem (BIR-
PIS).

Posebno obliko predstavljajo kon-
ziliarni pregledi zaradi predope-
racijske ocene tveganj pri ope-
rativnih posegih, ki morajo biti 
opravljeni znotraj 24 ur. V teh 
primerih pristojni zdravnik poskr-
bi za pripravo vse dostopne medi-
cinske dokumentacije in opredeli 
stopnjo nujnosti posega. Aneste-
ziolog opravi predoperacijski pre-
gled in po potrebi izda napotnico 
za ustreznega specialista, kjer ja-
sno opredeli klinično vprašanje. Po 
opravljenem konziliarnem pregle-

du oddelčni zdravnik z izvidom 
seznani napotnega anesteziolo-
ga. 
Ti pregledi so praviloma opravlje-
ni na dan izdane napotnice. Na 
jutranjih raportih anesteziologi 
dnevno poročajo o napotitvah in 
izvidih, kar zagotavlja ustrezno 
obveščenost vseh anesteziologov. 
Z željo po izboljšanju kakovosti 
napotitev bo predstojnik Kardi-
ološkega oddelka v roku enega 
meseca na sestanku z anestezio-
logi predstavil vprašalnik o oceni 
oboperacijskega tveganja za srč-
nožilne zaplete pri nekardialnem 
kirurškem zdravljenju.

Dodatna opozorila:
• V primerih elektivnih po-

segov je treba upoštevati 
Navodila o napotitvah v 
anesteziološko ambulanto, 
ki so bila sprejeta na Stro-
kovnem svetu.

• Ponovno poudarjam po-
men seznanitve bolnikov z 
nadomeščanjem krvi z av-
totransfuzijami, saj v Splo-
šni bolnišnici Celje dosega-
mo eno najnižjih stopenj 
tega načina zdravljenja v 
Sloveniji.

Organizacijsko navodilo bo v ce-
loti objavljeno na intranetni stra-
ni bolnišnice.

Traheotomija

Mag. Matej Delakorda, dr. med.   Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo 

Traheotomija velja za enega 
najstarejših znanih kirur-

ških posegov, ki je bil opravljen že 
okrog leta 3600 pr. n. št., vendar 
je bil v preteklosti zaradi visokega 
odstotka zapletov rezerviran pred-
vsem za nujna stanja in bolnike v 
zadnji fazi bolezni. Konec 18. sto-

letja, ko se je zanimanje za traheo-
tomijo ponovno povečalo, je zaradi 
neukrepanja ob dušenju, najverje-
tneje zaradi gnojnega epiglotitisa, 
umrl ameriški predsednik George 
Washington. V naslednjem stole-
tju je bilo s tem posegom rešenih 
ogromno otrok z dihalno stisko ob 

prebolevanju davice ali poliomieli-
tisa. Odnos do traheotomije se je 
bistveno spremenil leta 1909, ko je 
Chevalier Jackson opisal tehniko 
odprte traheotomije in vzroke za 
pogoste zaplete v preteklosti (pred-
vsem visoko ležeče traheotomije in 
zato poškodbe krikoidnega ali celo 
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Srednjeveška upodobitev italijanskega kirurga Giulia Casseriusa 
(1552-1616)

tiroidnega hrustanca). Poseg je po-
stal varnejši in pogosto uporabljen 
pri mnogih bolezenskih stanjih. 
Tudi v sodobnem času so pri tra-
heotomiji možni zgodnji in pozni 
zapleti, ki pa so k sreči večinoma 
lažji in redki: krvavitev, okužba, 
podkožni emfizem, pnevmoto-
raks, zamašitev ali premaknitev 
kanile, tvorba granulacij in zožitev 
sapnika, traheoezofagealne fistule, 
poškodba arterije brachiocephalice 
(a. Innominata). Osnovno vodilo 
vsake traheotomije je enako (vzpo-
stavitev dihalne poti skozi odprti-
no v sapniku in mehkih tkivih na 
vratu), vendar obstajajo številne 
različice, ki jih pri izbranih bolni-
kih uporabimo predvsem zaradi 
lažjih menjav kanile (Bjorkov re-
ženj, prišitje sapnika na kožo, ...). 

Perkutana traheotomija je bila 
prvič opisana leta 1957 (Sheldon), 
uveljavili pa so jo Ciaglia in sode-
lavci leta 1985. Tehnika, pri kateri 
se po inciziji mehkih tkiv na vra-
tu uporablja dilatacijska metoda, 
ima pred klasičnim posegom nekaj 
prednosti (poseg na bolniški po-
stelji - „bedside“, krajši čas posega 
in nižji stroški), po številu zapletov 
pa sta metodi primerljivi (manjka-
jo predvsem večje primerjalne raz-
iskave glede poznih zapletov, med 
katerimi je najpogostejša zožitev 
sapnika). Pri izvajanju omenjene-
ga posega, ki je elektiven, je treba 
upoštevati tudi kontraindikacije 
(neugodne anatomske razmere, 
nezmožnost manipulacije v vratu, 
otroška populacija, koagulopatije). 
Pred posegom mora biti zagoto-
vljena tudi pripravljenost kirurga, 
usposobljenega za klasično, odpr-
to traheotomijo. Perkutana trahe-
otomija, ki se v zadnjih letih rutin-
sko opravlja v številnih enotah za 
intenzivno terapijo, je ob pravilni 
izbiri bolnikov pomembna zame-
njava za  klasično.
Indikacije za traheotomijo lahko 

razdelimo v nekaj večjih skupin: 
zapore dihalne poti (tumorji, vne-
tja, poškodbe, poobsevalne spre-
membe, tujki, nevrološke bolezni, 
hude obstruktivne motnje dihanja 
med spanjem), aspiracije (hrane, 
pijače, sline, krvi), bolezni spo-
dnjih dihal z nezmožnostjo izka-
šljevanja, profilaktično (ob večjih 
kirurških posegih v področju glave 
in vratu) in predvidena dolgotraj-
na orotrahealna intubacija. 
Obstaja cela vrsta trahealnih ka-
nil, ki jih delimo glede na velikost, 

material, obliko, zaščito spodnjih 
dihal (z mešičkom ali brez), omo-
gočanje govora (govorne ali na-
vadne) in možnost aspiracij po 
dodatnem kanalu. Dihanje skozi 
vstavljeno trahealno kanilo ima 
kar nekaj prednosti pred orotra-
healnim tubusom. Kanila je za 
bolnika udobnejša, takšnega bolni-
ka je bistveno lažje transportirati 
ali ga premikati, olajšana sta ustna 
higiena in toaleta spodnjih dihal, 
manj je samoodstranitev. Pri ne-
mirnih bolnikih so zaradi premika-
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nja glave pogoste poškodbe sapni-
ka na mestu stika s tubusom, do 
česar v primeru trahealne kanile 
ne prihaja. Ena izmed pomembnih 
prednosti je tudi zmanjšan upor 
in s tem manjše dihalno delo, kar 
lahko pripomore k uspešnejšemu 
odvajanju od mehanske podpore 
dihanju. To je še posebej dobrodo-
šlo pri  bolnikih, ki so bili dalj časa 
na respiratorju ali pa imajo pridru-
žene bolezni dihalnega aparata.

Poseben klinični problem predsta-
vlja tudi odločitev o odstranitvi 
trahealne kanile (dekanilaciji). 
V svetu obstaja več protokolov, 
ki se med seboj precej razlikujejo. 
Otroci so populacija, ki jo je v tem 
primeru treba še posebej skrbno 
obravnavati. O dekanilaciji lahko 
pričnemo razmišljati, ko so od-
stranjeni vzroki, zaradi katerih je 
bil bolnik traheotomiran. Pri tem 
je treba pomisliti tudi na redko 
možnost, da so določene teža-
ve povezane z nameščeno kanilo 
(npr. disfagija ali aspiracije). Pred 
odstranitvijo moramo ovrednotiti 
bolnikovo splošno in lokalno sta-
nje. Med prvo spadajo predvsem 
ocena stanja zavesti (bolniki, ki 
niso pri polni zavesti, niso primer-
ni za odstranitev kanile), hemodi-
namskega statusa, pojava akutne 
okužbe, potrebe po umetni ventila-
ciji ali dodajanju kisika, zmožnosti 
izkašljevanja ter morebitnih aspi-
racij zaužitih snovi in/ali slin. Za 
tem je treba opraviti tudi natančno 
oceno žrelnega refleksa in stanja 
zgornjih dihal zaradi izključitve 
morebitnih obstrukcij, ki bi lahko 
motile dihanje po naravni poti. To 
lahko opravimo na več načinov, 
bodisi s postopnim manjšanjem 
kanile in istočasno zamašitvijo 
odprtine za dihanje ali pa z endo-
skopskim pregledom s fleksibilnim 
instrumentom. V prvem primeru 
je zaradi opazovanja zmožnosti 
dihanja ob kanili odstranitev kani-

le postopna, v slednjem pa kanilo 
odstranimo že ob prvem pregledu. 
Počasnejši postopek je primeren 
predvsem za bolnike, ki so bili dalj 
časa na umetni ventilaciji, saj jim 
damo s postopno odstranitvijo več 
časa za povrnitev dihalnih in po-
žiralnih refleksov, po potrebi  pa 
lahko kanilo ponovno namestimo. 
V svetu obstaja tudi prehodna mo-
žnost z uporabo Minitrach sistema 
(Portex) pri kateri odstranimo ka-
nilo, pustimo pa manjši kanal, po 
katerem lahko opravljamo toaleto 
spodnjih dihal.

Stanje pri nas
Ugotavljamo predvsem, da bi pri 
traheotomiranih bolnikih nego 
morali izvajati bolj vestno. Toalete 
spodnjih dihal in vlažne inhalacije 
so opravljene preredko. Poleg po-
slabšanja stanja dihal (skvamozna 
metaplazija in zmanjšanje ciliarne 
funkcije) je možna posledica tudi 
zamašitev kanile, ki se lahko konča 
tragično. Večkrat poudarjamo, da 
je pri traheotomiranem bolniku, 
ki ima vstavljeno kanilo in se duši, 
treba kanilo čim prej odstraniti, saj 
je daleč najpogostejši vzrok ravno 
zamašitev le-te. Napaka je tudi, da 
dokončno odstranitev kanile opra-
vijo zdravniki, ki s takšnimi bolni-
ki nimajo dovolj izkušenj.
Na Oddelku za otorinolaringolo-
gijo in cervikofacialno kirurgijo 
naše bolnišnice opravljamo redne 
menjave kanil vsak teden ob sre-
dah in petkih. Pri vsakem bolniku 
menjavo kanile in toaleto traheo-
stome opravimo enkrat do dvakrat 
na teden. V prizadevanju za kako-
vostnejšo oskrbo traheotomiranih 
bolnikov, predvsem pa za varnejšo 
dekanilacijo, smo že pred meseci 
izdelali Obrazec s podatki o bol-
niku pred prvo menjavo kanile ali 
pred predvideno odstranitvijo, ki 
nam je precej olajšal delo. Izpol-
njen obrazec, ki je na vseh oddel-
kih, je pogoj za pričetek postopka 

dekanilacije. Nova je tudi uspešno 
uvedena klinična pot Odstranitev 
trahealne kanile pri odraslem bol-
niku, v kateri smo upoštevali vsa 
najnovejša spoznanja in priporo-
čila s tega področja. Sestavili smo 
tudi navodila za zdravstveno ose-
bje in bolnike po odstranitvi trahe-
alne kanile. Z uvedbo omenjenih 
novosti smo ob sodelovanju osebja 
drugih oddelkov uredili do sedaj 
pogosto podcenjeno področje, ter 
zastavili temelje za strokovno in 
uspešno obravnavo traheotomira-
nih bolnikov v Splošni bolnišnici 
Celje. Klinična pot je objavljena na 
intranetu SBC.

ŠALA

ENAK KONEC

Policista sedita v kinu. 

Glavni igralec z veliko 

hitrostjo z avtom drvi 

po cesti.

»Zaletel se bo!« je 

rekel prvi policist.

»Stavim, da se ne bo!« 

se je oglasil drugi.

»V redu! Staviva za 

pet tisočakov!«

Glavni igralec se je 

zaletel, prvi policist pa 

je rekel:

»Ne bo ti treba plačati 

stave, saj sem ta film 

že videl. Samo za pija-

čo boš dal.«

»Saj sem ga jaz tudi 

že videl!«

»Zakaj pa si potem 

sploh stavil z menoj?«

»Nisem si mislil, da je 

tako nor, da se bo dva-

krat zaletel na istem 

mestu!« 
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Pet.minut.za.mediacijo

Prednosti.mediacije

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

V zadnji številki Monitorja ste lahko prebrali prvi 
prispevek o mediaciji, in sicer sem na kratko ra-

zložila kaj sploh mediacija je, zakaj nastane konflikt  
ter nekaj besed o čustvih in čustveni zrelosti.

V tokratnem prispevku pa bi vam rada predstavila,  
kakšne so prednosti mediacije:

1. V mediaciji stranke govorijo o svoji resnici druga 
drugi in ne tretji osebi, ki bi nato avtoritativno od-
ločila, kdo ima prav in morda povzročila nezadovolj-
stvo obeh strank z rezultatom. Stranke v postopku 
tako uspejo obdržati nadzor nad svojimi »usodami«.

2. V mediaciji imajo stranke možnost slišati dejan-
ske probleme, interese in želje udeležencev v sporu, 
zato lahko rešujejo spor konkretno, hitro, učinkovi-
to in brez zavlačevanja.

3. Mediacija je postopek, ki omogoča, da se med se-
boj srečajo udeleženci spora. Udeleženci v sporu no-
sijo odgovore na vprašanja in rešitve in ne ostali, ki 
pomagajo, odločajo.

4. Stranke same aktivno iščejo rešitve spora, s čimer 
se podrobneje seznanijo s problemi, interesi in želja-
mi nasprotnika ter rešitvami. Zaradi samoaktivno-
sti lažje razumejo, zakaj so problemi sploh nastali. 
V mediaciji se pogosto razrešijo vsa medsebojna ne-
soglasja.

5. Mediacija ima pozitivni izid po načelu »dobim – 
dobiš«, kar pomeni, da je vsaka od sprtih strank ob 
uspešni mediaciji zmagovalka. Stranke iz mediacije 
odidejo z neprecenljivo izkušnjo iskanja rešitve, ra-
zumevanja drugače mislečega in možnostjo učinko-
vitejšega dela v prihodnje. Mediacijska izkušnja tako 
vpliva na nadaljnje uspešno reševanje morebitnih 
sporov.

6. Stranke vplivajo na prihodnost na način, da najde-

jo rešitev, ki je izvedljiva v prihodnosti  in so s tem 
bolj motivirane za njeno realizacijo.

7. Mediacija izboljša komunikacijo in kulturo dialo-
ga, stranki v njej ohranjata ali celo vzpostavita boljše 
medosebne odnose. Mediacija je osebna rast za vse.

8. Nenazadnje je mediacija postopek, ki je cenejši od 
vseh drugih načinov reševanja spora.

Naslednjič pa nekaj več o temeljnih načelih in tehni-
kah  mediacije.

Živa bitja težijo k temu, da se združujejo, ustvarjajo 
vezi, živijo znotraj
drug drugega, se vračajo k načinu, kako so prej imeli 
urejene zadeve, in se razumejo z drugimi, kadarkoli je 
to mogoče. Tak je svet.
         (Lewis Thomson)
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Pravni.kotiček

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

V letu 2012 je bilo uvedenih več varčevalnih ukre-
pov tako na davčnem kot tudi na drugih podro-

čjih, prav tako pa se veliko sprememb obeta tudi v 
tem letu. Ukrepe, ki so že sprejeti in smo jih začeli 
izvajati 1. januarja 2013, in ki jih občutimo tudi za-
posleni v zdravstvu, določa Zakon za uravnoteženje 
javnih financ (ZUJF).

Manj letnega dopusta in regresa
ZUJF ni znižal samo plač javnih uslužbencev in zamr-
znil napredovanj, posegel je tudi v določanje letnega 
dopusta in izplačila regresa za letni dopust. V skladu 
s 16. točko 1. člena Dogovora o ukrepih na področju 
plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju 
za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. juni-
ja 2012 do 1. januarja 2014 (v nadaljevanju Dogovor) 
zaposlenim od 1. januarja 2013 dalje pripada naj-

več 35 dni letnega dopusta iz naslova delovne dobe, 
zahtevnosti dela, starosti, socialnih in zdravstvenih 
razmer (na primer nepreskrbljeni otroci, kronična 
bolezen, invalidnost), izjemoma pa lahko javni usluž-
benec pridobi do največ 15 dni letnega dopusta iz na-
slova posebnih pogojev dela, ki izhajajo iz specifično-
sti posameznih dejavnosti oziroma poklicev.

Prav tako bodo v letu 2013 prejeli regres za letni do-
pust le javni uslužbenci, ki so uvrščeni do vključno 
40. plačnega razreda, javni uslužbenci, ki bodo na za-
dnji dan meseca pred izplačilom regresa uvrščeni v 
višji plačilni razred, pa regresa ne bodo prejeli. Glede 
na to, da Dogovor določa izplačilo regresa pri plači 
za mesec maj, lahko razumemo, da bo 30. april tisti 
ključni dan, ki bo določal, ali se bo regres izplačal ali 
ne.

Tudi pri izplačilu regresa javnim uslužbencem, ki so 
do njega upravičeni, Dogovor določa omejitve. Tako 
se javnim uslužbencem, ki so uvrščeni: 
-  do vključno 13. plačnega razreda, izplača regres v 

znesku 692 evrov,
-  od 14. do vključno 30. plačnega razreda, izplača 

regres v znesku 484,40 evra,
-  od 31. do vključno 40. plačnega razreda, izplača 

regres v znesku 346 evrov.

Omejitve pri napredovanju
v letu 2013
V skladu s 17. točko prvega odstavka Dogovora v letu 
2013 ni napredovanja v višji naziv, niti napredova-
nja v višji plačni razred, niti javnim uslužbencem in 
funkcionarjem ne pripada del plače za redno delovno 
uspešnost.

Izjema so javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 
2011 in 2012 napredovali v višji naziv, ter tisti, ki so 
v letu 2012 napredovali v višji plačni razred, in ki 
pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim 
razredom s 1. junijem 2013. Prav tako so izjema tudi 
vsi tisti javni uslužbenci, ki so v letu 2012 in 2013 
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Jezikovni.kotiček

Janja Korošec, prof. Medicinska knjižnica

Eno najpogostejših jezikovnih vprašanj, ki jih občasno dobivam, je v zvezi s pisanjem besede »konziliarni«, 
in sicer se vprašanje glasi: Ali se konziliarni piše z »j« ali brez, torej »konzilijarni« ali »konziliarni«? Tudi 

sicer opažam, da je ta beseda pogosto zapisana napačno.
Največkrat se pojavlja v besedni zvezi »konziliarni pregled«. Če vemo, kaj ta zveza pomeni, nam bo tudi hitro 
jasno, kakšen je pravilen zapis. Konziliarni pregled je pregled, ki ga opravi zdravnik  svetovalec. S tujko (la-
tinsko) se zdravnik svetovalec imenuje konziliarij (consiliarius), torej je pravilen zapis konziliarni (brez »j«).

pridobili ali pridobijo naziv in pravico do plače v skla-
du z njim, če je pridobitev naziva pogoj za opravljanje 
nalog na delovnem mestu, na katero se javni usluž-
benec premešča oziroma za katero sklepa pogodbo o 
zaposlitvi.

Še vedno pa javnim uslužbencem pripada izplačilo de-
lovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, 
in sicer največ v višini 20 odstotkov osnovne plače 
javnega uslužbenca oziroma 30 odstotkov osnovne 
plače javnega uslužbenca, če se izplačuje del plače 
za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega 
dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta.

Omejitve pri zaposlovanju, sklepanju 
avtorskih in podjemnih pogodb
Tudi v letu 2013 veljajo omejitve pri zaposlovanju, 
sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb v javnem 
sektorju, razen v primeru prevzema javnih uslužben-
cev kot posledice prenosa nalog na podlagi zakona 
oziroma reorganizacije in nadomestnih zaposlitev za 
določen čas ali nadomeščanja dalj časa odsotnih, ki 
prejemajo nadomestila, ki jih ne zagotavlja uporab-
nik proračuna, oziroma gre za primere, ki so izrecno 
določeni v posebnih predpisih in je avtorska ali pod-
jemna pogodba sklenjena za taksativno navedene 
primere v predlogu ZUJF ali za izvajanje študijskih 
obveznosti.

Nova dohodninska lestvica
V skladu z varčevalnimi ukrepi in davčnimi spre-
membami velja opozoriti, da se od 1. januarja 2013 
uporablja nova dohodninska lestvica z dvigom meje 
za vstop v razred, v katerem se dohodnina obraču-

na po 41-odstotni stopnji na 1,5-kratnik povprečne 
plače, in z novim razredom, kjer bodo prihodki nad 
petkratnikom povprečnih plač obdavčeni po 50-od-
stotni stopnji.

Nov Zakon o delovnih 
razmerjih (ZDR-1)
Petega marca 2013 je bil sprejet nov Zakon o delov-
nih razmerjih (sprejeto besedilo ZDR-1). Ali gre le za 
kozmetične popravke zakona ali za reformo, bo po-
kazal čas. Dejstvo je, da uvaja delovno pravne spre-
membe, ki bodo bistveno vplivale na delodajalce in 
delavce. V javnosti so izpostavljene predvsem novo-
sti, kot sta lažje odpuščanje in uvedba odpravnin za 
primer prenehanja delovnega razmerja, ki ga ustvar-
ja pogodba o zaposlitvi za določen čas, zanemarje-
ne pa so ostale nič manj pomembne spremembe, ki 
lahko pomembno vplivajo na modele organiziranja 
delovnega procesa v podjetju. 
Novi Zakon o delovnih razmerjih na novo uvaja ele-
mente, ki bodo omogočali prožnejše organiziranje 
dela: npr. delodajalcu omogoča tudi odrejanje dela, 
za katerega delavec ni sklenil pogodbe o zaposlitvi, 
omogoča sklepanje vzporedne pogodbe o zaposlitvi 
za določen čas, z uvajanjem posebnega znižuje stro-
ške nadomestila za čas, ko delavcu ni mogoče zagota-
vljati dela in podobno. 

Zakon prične veljati 30. dan po objavi, torej 12. 4. 
2013, in vsekakor ne pomeni le kozmetičnega po-
pravka, temveč prinaša obilico novosti, s katerimi se 
delodajalci trenutno seznanjamo. Zato o vsebini in 
bistvenih spremembah nekoliko več v eni od nasle-
dnjih številk Monitorja.
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Poklon.glasbenim.legendam.
za.dobrobit.otrok

V torek, 19. marca 2013, je pet priznanih celjskih 
glasbenikov združilo svoje talente in pripravilo 

čudovit koncert, s katerim so se poklonili petim glas-
benim legendam, hkrati pa zbirali sredstva za Otro-
ški oddelek naše bolnišnice. Ideja o koncertu se je 
porodila glasbeniku Marijanu Petanu, ki se ga mnogi 
spominjamo kot člana nekoč izjemno priljubljene-
ga New Swing Quarteta. Ko so jo podprli še njegovi 
glasbeni prijatelji, z veseljem pa je njen dobrodelni 
del sprejela tudi bolnišnica, je na pomoč priskočil še 
Zavod Celeia Celje in s svojo ekipo prevzel organiza-
cijo in promocijo dogodka. Tako se je tudi s pomočjo 
medijskih sponzorjev Novega tednika&Radia Celje, 
radia Antena Štajerska, Celjana in Radia Rogle ter 
Štajerskega vala zgodil glasbeni večer, na katerem so 
Marjan Petan, Jana Kvas, Janez Goršič, Majda Petan 
in Uroš Perič izvajali nepozabno glasbo Johnnya Ca-
sha, Edith Piaf, Louisa Armstronga, Mahalie Jackson 
in Raya Charlesa.  
Glasbeniki so izrazili željo, da sredstva, zbrana s 
prodajo vstopnic, namenijo uresničitvi ene izmed 
potreb po novi opremi, ki jih ima oddelek, na kate-
rem se zdravijo otroci in mladostniki. Bolnišnica se 
je odločila, da donacijo nameni nakupu analizatorja 
izdihanega zraka LactoFAN, saj  nam z njegovo upo-
rabo malih bolnikov z boleznimi prebavil ne bo treba 
več zbadati za številne krvne teste, s katerimi danes 
ugotavljamo vzroke njihovih težav. Predvsem na 
področju gastroenterologije so namreč dihalni testi 

pomembno do-
polnilo ostalim 
preiskavam. Pri-
jazni so tako 
otrokom kot tudi 
zdravnikom, saj 
so ob tem, ko so 
neinvazivni, tudi 
povsem zaneslji-
vi.
LactoFAN je di-
halni test, ki bo 
našemu oddelku 
prinesel precej Jana Kvas kot Edith Piaf

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

Marijan in Majda Petan z mešanim 
pevskim zborom Orfej

dodatnih diagnostičnih možnosti, saj je z njim mo-
goče odkrivati laktozno intoleranco, fruktozno ma-
labsorpcijo, testiranje razrasta bakterij v zgornjih 
prebavilih in ugotavljanje časa prehoda skozi tanko 
črevo. Otrok pred testom zaužije ogljikovodik (slad-
kor), nato pa v izdihanem zraku merimo količino 
vodika. Pri normalni presnovi sladkorjev namreč 
nastajata ogljikov dioksid in voda, če je presnova 
motena, pa v prebavilih poleg drugih spojin nastaja 
vodik, ki ga lahko zaznamo in izmerimo v izdihanem 
zraku. Otrok mora tako v določenih časovnih inter-
valih pihniti v ustnik, aparat pa nato izmeri in izpiše 
vrednost. Ker je za ta postopek potrebno sodelovanje 
otroka, je test primeren za otroke po 4. letu starosti. 
Ob tem je treba povedati še to, da po potrditvi dia-
gnoze z nekaj dietnimi omejitvami bistveno zmanj-
šamo otrokove težave, ki so včasih vsakodnevne in 
večinoma zelo neprijetne. 
»Razvoj medicinske tehnologije je hiter in stalen. Pri-
naša vedno nove, bolnikom prijaznejše rešitve, ki jih 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev velikokrat ne 

moremo z enakim tempom uvajati v naše delo. Vesel 
sem, da bomo s pomočjo glasbenikov tokrat lahko 
naredili korak v tej smeri in približno 2.000 otrokom 
letno prihranili boleče postopke iskanja izvora njiho-
vih težav,« je ob napovedi koncerta dejal Andrej Mla-
kar, dr. med., predstojnik Otroškega oddelka naše 
bolnišnice.
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Pobudo je pozdravil tudi direktor bolnišnice, mag. 
Marjan Ferjanc. »Zagotavljanje sodobne medicinske 
opreme je v času, ko se sredstva za financiranje zdra-
vstvene dejavnosti iz leta v leto manjšajo, za bolni-
šnico poseben izziv. Še posebej zato, ker zaradi več 
kot 80-odstotne  povprečne iztrošenosti  medicinske 
opreme vsaka nova sodobna medicinska aparatura 
pomeni držati korak z razvojem medicinske tehno-
logije in s tem varnosti ter sodobne obravnave naših 
pacientov. Vesel sem, da je to stisko bolnišnice  spo-
znalo tudi naše okolje in izjemni posamezniki,  ki so 
pripravljeni storiti nekaj več, da bi lahko skupaj ohra-
nili skrb za zdravje posameznika kot eno izmed naj-
pomembnejših vrednot naše družbe.  V preteklosti 
nam je skozi dobrodelne akcije v bolnišnici to vedno 
uspevalo in prepričan sem, da bo tudi tokrat tako. 
Še posebej, ker je z dobrodelnostjo povezan izjemen  
glasbeni dogodek, ki bo zagotovo prava poslastica za 
vse ljubitelje dobre glasbe.« 
Da so med nami še vedno ljudje, ki znajo prepoznati 
potrebe našega okolja, in z roko v roki pomagati so-
ljudem, so v tem večeru in v času priprav na koncert 
poleg glasbenikov dokazali tudi zaposleni Zavoda Ce-
leia Celje, ki so poskrbeli, da je vse teklo kot po ma-
slu, ter Janko Šopar, ki je s svojim vodenjem preple-
tel glasbeni venček. Koncert je minil v prekrasnem 
glasbenem vzdušju, navdušeno občinstvo je izvajalce 
nagradilo z gromkimi aplavzi, s prodajo vstopnic pa 
je bilo zbranih 2.320 Eur. 

Janez Goršič in celjski Dixieland band

Uroš Perić

 

 

Izlet.oddelka.za.bolezni.
ledvic.in.dializo

Irena Jesih, SMS Oddelek za bolezni ledvic in dializo

Leto 2012 se je že bližalo koncu, zaposleni na na-
šem oddelku pa smo se odločili, da se letos od 

njega poslovimo na malo drugačen način, kot je to 
bilo v navadi do sedaj. Beseda je dala besedo, skupaj 
zložene pa so najavljale  izlet v neznano proti Primor-
ski. Spisek prijavljenih se je iz dneva v dan daljšal in 
tako je nastal Prvi izlet Oddelka za bolezni ledvic in 
dializo.
Vse je kazalo, da nam vreme v nedeljo, 16. 12. 2012, 
ne bo najbolj naklonjeno. Sobota je bila deževna in 
deževne oblake so napovedovali tudi za nedeljo. Ker 
pa smo močan kolektiv, navajeni vsega hudega, nas 

Naša identifikacijska kartica

to sploh ni obremenjevalo, kaj šele, da bi nam pokva-
rilo naše plane.
Dobre volje, opremljeni s  »paketi prve pomoči«  smo 
začeli pot v Celju na Glaziji, kjer nas je čakal avtobus. 
Že takoj se je pokazalo, da sodelavci znajo poskrbeti 
za dobro vzdušje in s smehom smo nadaljevali pot do 
Žalca in Vranskega, kjer smo pobrali še zadnje udele-
žence. Ko smo bili vsi, smo se opremili še z identifika-
cijskimi karticami, izdelanimi samo za ta izlet. Pot na 
avtocesti nam je krajšal naš oddelčni Radio Krapača. 
Sodelavci radia so poročali o dogodkih na našem od-
delku, posredovali so nam informacije o razmerah na 
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Naša identifikacijska kartica

Komplet prve pomoči                                                   

Angelčki za srečo (za fante z modrimi kapicami)

To smo pa mi !

cestah, pripravili novice 
iz črne kronike, ker pa je 
bila nedelja, je bila ob-
vezna tudi pridiga kar-
dinala Brodeta. Da pa 
ne boste mislili, da na 
radiu delajo samo ama-
terji, vam zaupam, da 
so sodelavci poleg ome-
njenega kardinala Bro-
deta še Milena Trbulin 
s Celjske policije,  Vasja 
Podkrižnik z AMZS in 

Milena Mast –Kopriva s Štajerskega vala. 

Preko našega radia nas je v živo pozdravila tudi naša 
bivša sodelavka dr. Dovčeva, ki se zaradi službenih 
obveznosti ni mogla udeležiti izleta.
Po prvem postanku na počivališču Lom smo pot 
nadaljevali proti našemu prvemu cilju, Križni jami. 
Lepota jame nas je navdušila, čeprav zaradi narasle 
vode v jami nismo opravili vožnje s čolni po podze-
mnih jezerih. Tokrat je bil narava močnejša. Dobro 
razpoloženi smo se sprehodili po pravi zimski idili do 
avtobusa in pot nadaljevali proti Vipavi. Kljub hrani, 
ki smo jo imeli zraven na avtobusu,  se nismo odre-
kli dobremu pršutu in ostalim dobrotam na Kmetiji 
Malovščevo v Vitovljah, kjer  je bila naša naslednja 
postaja. Dobro hidrirani in primerno nahranjeni smo 
se napotili še proti Novi Gorici, kjer smo si na Ko-
stanjevici ogledali cerkev Gospodovega oznanenja 
in grobnico Burbonov, ker pa je bila nedelja, je bila 
žal zaprta Škrabčeva knjižnica, ki je v samostanu zra-
ven cerkve. Pred nami je bila še vožnja do naše ciljne 
točke dneva. Goč. Malo jih je bilo, ki so slišali za to 
posebno vasico na Krasu. Je pa zato navdušenje bilo 
toliko večje, ko smo od tam odhajali. Lastnik Cejko-
tove domačije, gospod Davorin, nam je pripravil ne-
pozaben večer. Poleg dobre hrane in  odličnega vina 

nam je tudi zaigral na kitaro, zapel nekaj pesmi, ter 
nas seznanil z zgodovino te majhne vasice. 
Ker pa vse, kar je lepo, hitro mine, smo se tudi mi 
morali posloviti od prijaznega gostitelja in se odpra-
viti proti domu.
Prvi izlet je za nami. Led smo prebili. Dan, ki smo ga 
preživeli skupaj malo drugače in drugačni, kot je to 
navadno v službi, je po ocenah vseh dobra odločitev. 
Dokazali smo, da smo dober kolektiv, ki z dobro voljo 
zmore marsikaj.  Skupna odločitev vseh udeležencev 
je bila, da se na naslednjem izletu dobimo že prej kot 
ob letu. 
 Hvala naši glavni medicinski sestri Nataši Leskov-
šek, da je bila z nami. Predvsem hvala, ker se je ves 
dan trudila in posnela odlične fotografije, ki nam 
bodo ostale za spomin. Je pa res, da bodo le-te ostale 
tudi njej in ob pogledih na vesele in zadovoljne obra-
ze lahko vidi, da vodi čudovit kolektiv!
                                                                                                            
P. S.
Dragi sodelavci! Zbiram predloge za naslednji izlet!
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Zajčice z Otroškega oddelka, pa tudi ka-
kšna mačka se je našla vmes

Barvno usklajene in edine, ki so tokrat pope-
strile nadstropje uprave, so bile sodelavke iz 
Finančne službe

Indijanke z Oddelka za splošno in 
abdominalno kirurgijo

N
a 

ka
j l

e 
so

 p
om

is
lil

i b
ol

ni
ki

, k
i s

o 
se

 te
ga

 d
ne

 z
bu

di
li 

na
 T

ra
vm

at
ol

oš
ke

m
 o

dd
el

ku
? 

Ni treba veliko, da dan postane bolj barvit
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Pust

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

Čeprav smo že mislili, da bodo napovedi vlade o 
novih in dodatnih varčevalnih ukrepih pobrale 

še tisto dobro voljo, kar je je ostalo, nam je pust zno-
va pokazal, da je ta neuničljiva. Ker je pomlad že tu, 
bodo tokrat pustni utrinki odganjali slabo voljo.  
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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, 19. aprila 2013. 
Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.

Žreb 39. nagradne križanke v decembrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 60 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: ČLOVEK JE ČLOVEKU NAJLEPŠI DAR.
Izžrebana nagrajenka je Urša Kolenc z Oddelka za bolezni prebavil. 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




