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UVODNIK
V enem od predhodnih prispevkov sem z izrazom, da nas letos čaka »zanimivo« leto, skušal napovedati vrsto dogajanj v družbi, ki jih je sicer težko napovedati, jih pa lahko slutimo. Njihova skupna značilnost je ta, da zanje ne
veljajo zakonitosti običajnega razvoja dogodkov, temveč ubirajo nova pota in
postavljajo pred nas popolnoma nove izzive. Seveda se temu težko prilagajamo
in rajši »upamo«, da se bodo vrnili »stari časi«, le to krizo bo treba premagati.
Seveda temu ni tako. Težko je namreč razumeti, da krize ni, so le nove naloge
in novi izzivi. Ti pa zahtevajo spremembo našega razmišljanja in drugačno
ukrepanje. Predvsem pa v prvi fazi razumevanje nove situacije. Ker nam gre to
težko od rok, se kot družba ne znajdemo, stopicamo na mestu, se prepiramo in
želimo ohraniti doseženi standard. Zadolževanje ni rešitev, je lahko le začasen
odziv, dokler ne uravnotežimo potrošnje s tistim, kar ustvarimo.
Kot zdravstvo smo del te družbe, zato je njegov poslovni vidik delovanja enak merilom realnega gospodarstva. V Splošni bolnišnici Celje smo se tega ves čas zavedali in v preteklosti na teh principih tudi delovali. To je razlog, da v tem trenutku nimamo
dolgov do svojih partnerjev, in da v celoti izpolnjujemo poslanstvo do naših pacientov, do naših prebivalcev. Ne le to, nismo
pozabili na razvoj bolnišnice in vse kaže, da bomo v mesecu dni začeli izgradnjo novega urgentnega centra Celje (UCC). Hkrati
se zavedamo, da med najpomembnejše naloge in izzive bolnišnice poleg uravnoteženega poslovanja sodita skrb za razvoj kakovosti zdravljenja in varnost pacientov. Temu je namenjena mednarodna akreditacija DNV (DIAS), za katero je začetna presoja
v bolnišnici potekala v začetku oktobra. V proces uveljavljanja novega standarda je že v tej fazi bilo vključeno veliko število
zaposlenih, uveljavitev standarda pa pomeni spremembe v organizacijski kulturi za vse zaposlene.
Spremembe načrtujemo tudi v organizacijski strukturi bolnišnice. Zato bomo v novembru imeli temeljit premislek o zastavljenem strateškem razvoju, kot je zapisan v Strateškem razvojnem programu bolnišnice 2008–2017. Analizirali bomo prostorski
vidik razvoja bolnišnice s prostorsko umestitvijo posameznih oddelkov, racionalno zasedenost prostorov glede na spremenjene
metode zdravljenja ter glede na število bolnikov. Vsekakor moramo na novo prevetriti tudi razvojna področja posameznih medicinskih strok.
Še eno področje, ki ga zahtevajo nove naloge in izzivi, bomo v bolnišnici uveljavljali v večji meri kot doslej. Gre za odgovornost
zaposlenih do izvrševanja svojih delovnih nalog, do premoženja bolnišnice in do upoštevanja notranje ter zunanje zakonodaje.
Ob tem nam moralne in etične norme kot vrednote predstavljajo vzvode za uresničevanje izzivov, ki jih zahteva sodobni čas. Za
njihovo uveljavitev se je vredno potruditi.
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Splošna bolnišnica Celje

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

Presoja za akreditacijo po
standardu DIAS

V

ponedeljek, 14. 10. 2013, smo dočakali prihod
dolgo pričakovane in napovedovane skupine zunanjih presojevalcev mednarodno priznane akreditacijske hiše DNV, ki je prišla presojat, ali naša bolnišnica izpolnjuje in dosega standarde DIAS. Obiskali
so nas štirje presojevalci, ki so štiri dni, do 17. 10.
2013, podrobno preverjali izpolnjevanje sistemskih
zahtev vseh 27 poglavij standarda DIAS ter njihovo razširjenost in stopnjo implementacije v delo na
bolnišničnih oddelkih in v službah. Ekipo je vodila
Judith Purdy, generalistka, zdravnika Tomasz Stefaniak in Daniel Grabar sta presojala klinično okolje,
James Randall Faze pa fizično okolje. Kot opazovalka
se jim je pridružila še bodoča presojevalka Carmen
Hartmann.

… dokumentacije zdravstvene nege,….

Presojevalci so si na začetku ogledali sistemsko dokumentacijo bolnišnice ter politike in opredeljenosti
procesov tako na ravni bolnišnice kot na ravni posameznih organizacijskih enot. Nato pa so presojo
nadaljevali na bolnišničnih oddelkih in v službah,
kjer so z opazovanjem, razgovori z osebjem, pregledi prostorov in dokumentacije presojali, v kolikšni
meri so standardi DIAS implementirani in razširjeni
po vsej bolnišnici. Poseben uvid v slednje jim je dala
tudi naključno izbrana, anonimizirana zdravstvena
dokumentacija pacientov, pa personalne mape, temperaturni listi, dokumentacija o vzdrževanju naprav
in podobni dokumenti.
Ekipa presojevalcev

Pregled zdravstvene dokumentacije,…

… ravnanja z zdravili…
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Presoja fizičnega okolja v Sterilizaciji
Zaključni sestanek s presojevalci

in v Pralnici

Presoje so vsak dan potekale med 9.00 in 16.00, z izjemo zadnjega dne, ko se je ogled bolnišnice končal
že ob 13.00. Vsak dan so, po koncu ogledov, pred-

stavnika vodstva za kakovost in vodstvo bolnišnice
seznanili s svojimi opažanji, pri čemer so izpostavili
tako dobre prakse kot pomanjkljivosti oz. priložnosti
za izboljšavo. Prav vsi so si bili edini, da je bolnišnica
od predpresoje po standardu DIAS, ki je bila junija
lani, naredila korak naprej na številnih področjih.
Zadovoljni so bili tudi z odzivom zaposlenih, ki so
pokazali pripravljenost za spremembe in na marsikaterem področju pokazali, da že razmišljajo o izboljševanju procesov. Vedno znova so ob tem opozarjali
na dejstvo, da bomo s stalnimi izboljšavami področij
dela in procesnim razmišljanjem zagotovili varnejše
razmere tako za paciente kot tudi za zaposlene.

Asist. Andrej Strahovnik, dr. med., prof. dr. Radko Komadina, dr. med.

Travmatološki oddelek

Obravnava nesreče z velikim
številom poškodovanih

S

korajda z zaskrbljenostjo spremljamo poročila o nesrečah z velikim številom poškodovanih: prejšnji mesec potres v Pakistanu, poleti
požar v psihiatrični bolnišnici v okolici Moskve,
spomladi strmoglavljenje letala na letalskem mitingu v Madridu, nedavno iztirjenje hitrega vlaka v Španiji. Vsem so zagotovo še v živem spominu tragedija balona na Ljubljanskem barju,
prometni nesreči z avtobusoma, polnima otrok
na gorenjski avtocesti in pred nekaj leti trk vlaka z avtobusom, polnim otrok, ko smo tragedijo
doživljali skupaj s ponesrečenimi in svojci. Ponesrečene in mrtve so namreč vozili v našo bolnišnico.
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Demografske spremembe v sodobnem času, večanje
števila prebivalstva v urbanih središčih, hiter način
življenja, aktivno družabno življenje z velikimi športnimi prireditvami, hitrejše in boljše transportne povezave (avtocesta, železnica, letalski promet) … vsi
ti dejavniki zvišujejo možnost nesreče z večjim številom poškodovanih. Nasproti temu slabe ekonomske razmere in zahteve po čim večji učinkovitosti
narekujejo delovanje zdravstvenega sistema s polno
obremenitvijo, praktično brez rezerv v zmogljivosti
osebja in prostih postelj.
Običajno tragični dogodki v državi vzpodbudijo
vprašanja o pripravljenosti naše bolnišnice na tovr-

Splošna bolnišnica Celje

stne dogodke. Pred letom dni smo v bolnišnici ustanovili delovno skupino za pripravo načrta odziva bolnišnice na nesrečo z večjim številom poškodovanih.
Istočasno sva s profesorjem Komadino aktivno sodelovala v pripravi smernic za obravnavo množičnih
nesreč, ki jih je v lanskem letu izdalo Ministrstvo za
zdravje. Prav tako smo v istem času ustanovili društvo MRMI (Medical Response to Major Injuries) v
okviru Zdravniškega društva, ki organizira vsakole-
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tno izobraževanje in praktično usposabljanje vseh
udeleženih v verigi reševanja.
Nenazadnje je prišla pobuda za pripravo načrta s
strani zaposlenih v urgentnem centru. Namreč vsi,
ki delamo v urgentnem centru, se zavedamo velike
verjetnosti tovrstnih dogodkov in ranljivosti organizacije službe ob nesrečah z več poškodovanimi.
Prav organizacija dela in logistika pa sta ob tovrstnih
dogodkih enako pomembni kot medicinska oskrba
sama. Organiziranje urgentnih ekip in delovanje le-teh ter delovanje celotne bolnišnice preprečuje umrljivost tistih, ki umrejo zaradi slabe organizacije in
pripravljenosti celotne verige reševanja.

Sprejem klica

Sprejem in triaža

Začetno alarmiranje

Triaža

Oznake

Načrt je bil pisan prvič in kot tak, sicer z nekaj izkušnjami od drugod, pripravljen »iz glave na papir«. Sledili smo smernicam, ki jih je pripravilo Ministrstvo
za zdravje. Poskušali smo izpolniti pogoje za dober
načrt, ki naj bo pregleden, kratek in učinkovit. Po
drugi strani mora načrt za obravnavo poškodovanih
v množičnih nesrečah vključevati vse, ki sodelujejo
ob tovrstnem dogodku – od službe varovanja, notranjega alarmiranja in vpoklica dodatnega osebja,
sprejema poškodovanih – triaže, diagnostike, oskr5

TO JE SBC

Splošna bolnišnica Celje

be, namestitve, zagotavljanja sredstev koordinacije
in komunikacije, namestitve umirajočih in umrlih,
službe za stike z javnostjo in sprejema svojcev.
Načrt organizacije zdravstvene službe Splošne bolnišnice Celje v množičnih nesrečah je na začetku
septembra obravnaval in sprejel Strokovni svet, dokument pa je objavljen na intranetu bolnišnice. Zainteresirani ga lahko najdete na podstrani Kakovost in
podstrani Strokovni svet.
Načrt je dinamične narave – ves čas se spreminja in
dopolnjuje. Prav tako ostane načrt le črka na papirju, če v bolnišnici ne izvajamo redno vaj, na katerih
ga preizkušamo in ugotavljamo pomanjkljivosti. Po
spletu okoliščin smo v mesecu oktobru organizirali
vajo odziva bolnišnice ob nesreči z večjim številom
poškodovanih.

Komandna skupina

Aktivni udeleženci s prvimi vtisi ob koncu vaje

Sestavljanje ekip

Vaja množične nesreče

V sklopu 5. dnevov zaščite in reševanja je potekala
državna vaja Velenje 2013, na kateri je bilo prikazano delovanje različnih služb reševanja ob izrednih
dogodkih, kot je nesreča z veliko poškodovanimi.
Na vaji je sodelovala tudi Splošna bolnišnica Celje.
Preizkusili smo del sprejemanja obvestila o množični
nesreči in alarmiranja ter obveščanja znotraj bolnišnice. Želeli smo preizkusiti odzivne čase oblikovanja urgentnih ekip in preveriti delovanje urgentnega
centra ob sicer redno potekajočem delu.
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Sprotno beleženje dogodkov

Ob 16.15 smo prejeli obvestilo o nesreči avtobusa z
več poškodovanimi dijaki. Obvestili so nas o šestih
poškodovancih, in sicer enem hudo, štirih huje in
enem lažje poškodovanem.
Po prejetju klica je kirurg v urgentni ambulanti kirurške pomoči sprožil postopke alarmiranja v bolnišnici
po Načrtu odziva Splošne bolnišnice Celje ob množičnih nesrečah. O nesreči je obvestil dežurnega travmatologa, ki je odredil rumeni alarm in aktiviral sklic
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Reanimacijska ekipa

bolnišnične komandne skupine. V nekaj minutah so
zaposleni v urgentnem centru postavili oznake delovišč in pripravili triažno mesto. Varnostna služba je
varovala dovozno ploščad in usmerjala vozila.
Po dvajsetih minutah so pripeljali prvega poškodovanega, pričakala ga je triažna ekipa ter ga glede na težo
poškodbe napotila v nadaljnjo oskrbo. Pripravljene
so bile tri vzporedne urgentne ekipe v sestavi kirurg,
dva medicinska tehnika in administratorka, pripravljene so bile tudi ekipe za diagnostiko.
O dogodku je bila obveščena predstavnica za stike z
javnostjo.

Vaja je pokazala nekaj pomanjkljivosti v komuniciranju, pokazale so se težave v dodeljevanju nalog, ki
se ob takih dogodkih prepletajo, in če niso jasno dodeljene, lahko povzročajo dodatno zmedo. Ugotovili
smo razmeroma kratke odzivne čase v urgentnem
centru, kjer smo z razporeditvijo prisotnega osebja
organizirali vzporedne ekipe. Pri sestavljanju operacijskih ekip smo ugotovili daljše reakcijske čase od
pričakovanih, poleg tega nismo izkoristili vseh razpoložljivih možnosti, ki smo jih imeli na voljo. Pokazali smo pomembnost označbe delovišč in delovanja
triažne ekipe, pomembnost beleženja aktivnosti in
pravilnega poročanja komandni skupini. Vaja je pokazala na pritiske in zmedo, ki jo lažje obvladujemo,
če imamo načrt, po katerem se ravnamo.
Ob koncu vaje smo bili vsi sodelujoči enotni v mnenju, da so takšne vaje nujno potrebne in le z izboljševanjem pripravljenosti celotne bolnišnice se bomo
lažje in bolj samozavestno odzvali ob množičnih nesrečah.
Ugotovili smo, da smo kljub težkim časom, ki zaradi
morebitnih dodatnih stroškov niso posebej naklonjeni vajam in vadenju, napravili korak v pravo smer.
Želimo si, da bi vaje lahko izvajali vsaj dvakrat letno,
postopoma tudi nenapovedane, in tako postali kot
bolnišnica suvereni ob oskrbi poškodovancev v množičnih nesrečah.

Navodila avtorjem,
piscem v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba
za odnose z javnostmi ali na
e-mail danijela.gorisek@guest.arnes.si . Prosimo,
da nam prispevke pošljete v elektronski obliki (na
CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne in akademske naslove avtorjev ter naziv
Poročanje kirurga komandni skupini

Z delom je pričela bolnišnična komandna skupina, ki
je ugotavljala zmogljivosti bolnišnice in sprotno pridobivala podatke, mobilizirala nekaj dodatnega osebja od doma. Postopoma so se oblikovale operacijske
ekipe.
V času 20 minut so pripeljali vseh šest poškodovanih, sprejem, diagnostika in oskrba so potekali gladko. V uri in pol so bili vsi poškodovani oskrbljeni,
vsa dokumentacija zabeležena. Komandna skupina
je razglasila konec alarma in bolnišnica se je vrnila v
običajen način dela.

oddelka oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele in
slike priložite ločeno na koncu besedila. Fotografije priložite tudi v izvirni elektronski obliki. 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.
decembra 2013.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

7

TO JE SBC
Eva Planko, inž. gradb.

Splošna bolnišnica Celje

Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Obnova Oddelka za hematologijo
in onkologijo

O

ddelek za hematologijo in onkologijo je v prvem
nadstropju prizidka stare Gizeline bolnišnice,
nad nekdanjim operacijskim blokom, ki je bil zgrajen leta 1955. V zadnjih letih kljub slabim razmeram
za delo ni bilo investicij v obnovo oddelka, saj je bil
objekt predviden za rušenje, oddelek pa naj bi dobil
nove in sodobno urejene prostore v Nadomestni novogradnji. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev
je bil projekt Nadomestne novogradnje prekinjen
v fazi projekta za izvedbo. Za bolnišnico prekinitev
tega projekta pomeni, da bodo v prihodnosti oddelki
sanirani le v obsegu najnujnejših vzdrževalnih del,
saj je poslovanje bolnišnice na robu pozitivnega, za
prenove in vzdrževalna dela pa je iz leta v leto namenjenih manj sredstev.

Administracija

Na oddelku so bila do sedaj zamenjana okna v bolniških sobah, obnovljena je bila oddelčna kopalnica
in pred par leti urejeni še zdravniška in seminarska
soba. V zelo slabem stanju pa so bili funkcionalni
prostori: sestrska soba, prostori administracije, prostora za hrambo in pripravo zdravil praktično ni bilo.
8

V tako rekoč katastrofalnem stanju pa so bile sanitarije za paciente, saj je bil predprostor uporabljan
hkrati tudi kot nečisti prostor – izliv. Na oddelku z
imunsko zelo oslabljenimi pacienti je bilo tako križanje poti skrajno nedopustno. To so v sklopu predpresoje ugotovili tudi presojevalci za pridobitev standarda DIAS.

Nova oddelčna ambulanta

V prvem delu priprav na obnovo smo v sodelovanju
s službo zdravstvene nege pripravili načrt ureditve
čistih in nečistih prostorov, v drugi fazi pa smo pripravili še načrt ureditve sestrskih prostorov in prostora za administracijo. S tem se je obseg obnove
skoraj potrojil in je bilo treba spremeniti način dela,
ki je v prvi fazi dopuščal delovanje oddelka kljub ob-
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Prostor za shranjevanje zdravil in zdravstvenega
materiala

novitvenim posegom. Zaradi del smo na oddelku za
predvideni čas obnove zmanjšali obseg dela in število
pacientov, ki jih je bilo zaradi zapore oddelka treba
preseliti na sosednji oddelek. Samo obnovo oddelka smo zaradi nezavidljive finančne situacije želeli
zmanjšati na najmanjše možne stroške in za izvedbo

Nova elektronska vrata

najeli tri zunanje izvajalce, kar se je kasneje izkazalo
kot neprimerno, saj niso delovali usklajeno. Z aktivnim sodelovanjem delavcev iz naše tehnične službe
smo z dvotedenskim zamikom uspeli izvesti celotno
predvideno prenovo, v tem času pa s sodelavci iz
vzdrževalno tehnične službe izvedli še dodatna dela,
ki pri načrtovanju niso bila predvidena, a so bila zaradi celovitosti prenove smiselna.
Oddelek je z novo urejenim hodnikom dobil svetlejšo
in prijaznejšo celostno podobo. Med obnovo so bila
iz donatorskih sredstev nabavljena in vgrajena še
nova elektronska vrata z nadzorom dostopa, kar daje
obnovljenemu oddelku še dodatno vrednost.

ŠALA
HELGA
Mujo in Hans sta eden za drugim vstopila v policijsko postajo, da bi prijavila
izginotje njunih žena. Prvi se je oglasil
Hans:
»Moja žena je Helga, je blondinka,
visoka je 175 cm in ima prekrasno
postavo, saj so njene mere 90 x 60 x
90 cm.«
»Kako pa izgleda tvoja žena?« je Muja
vprašal policist.
»Ah, saj sploh ni pomembno! Pojdimo
iskati Helgo!« se je odločil Mujo.

Nove sanitarije za paciente
9
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Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. stroj, Hinko Zupanc, dipl. inž. stroj.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Posodobitev primarne
energetske oskrbe z dogradnjo
trigeneracije

P

Situacija primarne energetske oskrbe

K

onec avgusta 2013 je bila zaključena največja
investicija, in sicer »Posodobitev primarne energetske oskrbe z dogradnjo trigeneracije na objektu
Splošna bolnišnica Celje«.

Zamenjava parnih kotlov
10

rojekt/operacijo delno financira Evropska unija
iz Kohezijskega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojna
prioriteta »Trajnostna raba energije«, 1. prednostna
usmeritev »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«, in sicer znotraj operacije »Energetska
sanacija objektov v Splošni bolnišnici Celje«.
Razliko med nepovratnimi sredstvi in celotno vrednostjo projekta/operacije financira bolnišnica sama.

Splošna bolnišnica Celje
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Podpis pogodbe je bil januarja, tehnični pregled v začetku avgusta, primopredaja pa konec avgusta.
Za osvežitev spomina:
Vsa toplotna energija v Splošni bolnišnici Celje se
proizvede v dveh parnih kotlih na zemeljski plin v
kotlovnici kot para. Del pare se porabi za tehnološke procese v pralnici, kuhinji in za sterilizacijo ter
vlaženje zraka v klimatskih napravah. Po toplotnih
prenosnikih se toplota pare prenese na primarni vročevodni sistem, ki transportira toplotno energijo do
posameznih stavb, kjer v toplotnih podpostajah po
toplotnih prenosnikih preda toploto sekundarnim
ogrevalnim sistemom (razvod po stavbi do radiatorjev), sistemu za pripravo tople sanitarne vode ter sistemu za ogrevanje zraka v klimatskih napravah.

Stara in nova podpostaja poliklinika

Vgradnja kogeneratorjev v delu skladišča za ekstra
lahko kurilno olje

Z izvedbo posodobitve primarne energetske oskrbe
smo pridobili:
- dva nova parna kotla v kotlovnici, ki z dodanim
ohlajevanjem dimnih plinov omogočata boljše izkoristke in manjše emisije dimnih plinov;
- nov sistem za vzdrževanje tlaka v primarnem vročevodnem sistemu;
- nov dodatni toplotni prenosnik v kotlovnici;
- zamenjavo sedmih starih toplotnih podpostaj z novimi, ki omogočajo boljše izkoristke prenosa toplote, boljšo regulacijo ter nadzor s centralnim nadzornim sistemom, ki omogoča daljinsko regulacijo
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TO JE SBC
ter obdelavo podatkov za energetski management;
- dva kogeneratorja za soproizvodnjo električne energije in toplote, ki sta nameščena v delu skladišča za
ekstra lahko kurilno olje. Proizvedeno električno
energijo bomo uporabljali za lastne potrebe, viške
pa prodajali v omrežje. Proizvedena toplota bo napajala primarni vročevod, in sicer pozimi za potrebe
ogrevanja in priprave sanitarne tople vode, poleti
pa za pripravo sanitarne tople vode ter z uporabo
absorpcijske hladilne naprave, ki je vgrajena na prostoru ob polikliniki na Glaziji, za pripravo hladilne
vode za hlajenje zraka v klimatskih napravah. V tem
primeru dobi sistem naziv trigeneracija;
- in povezavo vse vgrajene energetske opreme s
centralnim nadzornim sistemom, ki bo z aplikativnimi programi omogočal učinkovito energetsko
upravljanje.

Splošna bolnišnica Celje

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

Nova sestava
Sveta zavoda
Splošne
bolnišnice Celje

V

začetku avgusta je bila 1. redna seja Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje v novi sestavi.
V prejšnji številki Monitorja smo predstavili nova
člana – predstavnika zaposlenih, v tej pa navajamo
še člane sveta v novi sestavi, ki so jih imenovali Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Mestna občina Celje.

Absorpcijska hladilna naprava

Seveda pa brez ozaveščenih uporabnikov, ki bodo
skrbeli za racionalno rabo energije, ne bo šlo. Prihranki z ozaveščeno varčno rabo energije so lahko do 10 %.
Z ozaveščenim ravnanjem z energijo, tako v delovnem okolju kot doma, lahko po eni strani prispevamo k zmanjšanju stroškov za energijo, po drugi
strani pa zmanjšujemo vpliv na podnebne spremembe.

ŠALA
DAMA IN DIPLOMAT
»Kakšna je razlika med damo in
diplomatom?«
»Če diplomat reče »ja«, misli »mogoče«. Če reče »mogoče« misli »ne«.
Če reče »ne« pa ni diplomat.«
»Če dama reče »ne«, misli »mogoče«, če reče »mogoče« potem misli
»ja«. Če reče »ja« pa ni dama.«
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Predstavniki ustanovitelja, tj. Ministrstva za zdravje so:
1. Damir Ivančič,
2. Romana Reja,
3. Zmago Turk,
4. Jožef Zimšek
5. Anton Zorko.
Predstavnica ZZZS v novem mandatu ostaja Marina
Senčar, Mestna občina Celje pa je za svojega predstavnika imenovala Aljošo Košaka.
Na prvi seji je bilo izvedeno tudi glasovanje o predsedniku in namestniku predsednika sveta zavoda.
Za predsednika je bil izvoljen Anton Zorko, ki je to
funkcijo opravljal tudi v prejšnjem mandatu. Namestnik predsednika je postal Matej Velenšek.

ŠALA
BREZ IZKUŠENJ
Kmet je počival pred hišo, ko se je iz
hleva oglasil njegov sin:
»Ata, ata, v naš hlev je zašla sosedova krava! Kaj naj storim?«
»Se pa res vidi, da si še mlad in neizkušen! Takoj jo pomolzi in naženi!«

TO JE SBC

Splošna bolnišnica Celje

Sanja Trajković, dr. med., IBCLC

Odsek za neonatalno pediatrijo, Ginekološko-porodniški oddelek

Svetovni teden dojenja

S

vetovni teden dojenja je velika skupna akcija
vseh organizacij, ki podpirajo dojenje.
Vsako leto ga obeležijo v več kot 120 državah po
svetu.
Poteka pod okriljem Svetovne zveze za dojenje
WABA, s podporo Svetovne zdravstvene organizacije WHO. Uradno teden dojenja poteka od 1. do 7.
avgusta, v nekaterih državah, tudi v Sloveniji, pa v
prvem tednu oktobra.
Svetovna zveza za dojenje vsako leto določi moto
tedna dojenja.
Moto letošnjega tedna dojenja je »Podpora dojenja
– bliže materam«.
Andreja Domjan Arnšek, dr. med., pediatrinja porodnišnice Ljubljana je imela prispevek o spletni prodaji ženskega
mleka, ki je spodbudil razmišljanje, koliko nam sodobna
tehnologija škoduje, koliko pa koristi, ter ali se nam lahko
to maščuje v prihodnosti.
Aktivna udeleženka simpozija je bila tudi Cveta Skale,
dipl. m. s. in IBCLC, s prispevkom PODPORA DOJENJU –
BLIŽE MATERAM.

V Kulturnem centru Laško je 4. in 5. oktobra potekal simpozij o dojenju in laktaciji z mednarodno udeležbo, ki so ga
organizirali Nacionalni odbor Unicefa Slovenije za spodbujanje dojenja, Ginekološko-porodniški oddelek SB Celje
ter Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije.
Na simpoziju je bilo veliko zanimivih prispevkov: ponovno
je bil poudarjen pomen stika »koža na kožo« neposredno
po porodu in drugi postopki ob porodu, ki podpirajo dojenje. Poudarjena sta bila pomen in vpliv materinega mleka v prehrani nedonošenčkov majhne porodne teže (pod
1500 g) in skrajno majhne porodne teže (pod 1000 g).
Prispevek o zgodovini dojenja na Slovenskem je pokazal,
da je bilo dojenje v našem prostoru vedno visoko vrednoteno.
Pomemben je bil prispevek o izkušnjah pediatrov na primarnem nivoju in patronažnih sester o dojenju po odpustu iz porodnišnice. Poudaril je vlogo izobražene, licencirane svetovalke za dojenje na domu.

Organiziranih je bilo več dogodkov: srečanja, simpoziji, radijske oddaje ...
Srečanje nosečnic, doječih mater ter zdravstvenih
delavk celjske porodnišnice, ki so licencirane mednarodne strokovnjakinje za dojenje, je potekalo v
prostorih Društva svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije v Celju. Udeležilo se ga je lepo število mamic, ki so že rodile, ter tistih v pričakovanju.
Med seboj so si izmenjale izkušnje, pričakovanja.
Prisluhnile so nasvetom strokovnjakinj. Vzdušje je
bilo prijateljsko, sproščeno in dinamično. Pogovor
je potekal ob pecivu in sokovih ter se je zdelo, kot bi
se prijateljice dobile na kavi.
Tudi radijska oddaja Radia Celje je bila posvečena
dojenju. Sodelovali sta Cveta Skale, dipl. m. s., predsednica Društva svetovalcev za laktacijo in dojenje
Slovenije, in Sanja Trajković, dr. med., specialistka
pediatrije, obe mednarodni svetovalki za dojenje,
IBCLC, z ginekološko-porodniškega oddelka, odseka za neonatalno pediatrijo.
Razprave so bile kakovostne in zanimive, saj smo
zdravstveni delavci vedno pripravljeni pomagati
predvsem ranljivim skupinam.
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Splošna bolnišnica Celje

Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.

Sektor za ekonomiko

Poslovanje SB Celje v prvi
polovici leta 2013
Poslovni izid

P

pa ostaja program dela praktično
na ravni iz preteklega leta. To pomeni, da je treba obstoječi obseg
zdravstvenih storitev opraviti z
manjšimi stroški. To dejstvo je bilo
razlog, da je bilo treba s Finančnim
načrtom 2013 predvideti, kje in na
kakšen način bomo zmanjševali
stroške poslovanja. Zato so bili v
Finančni načrt vključeni ukrepi z
opredeljenimi finančnimi učinki,
aktivnostmi, nosilci in roki; realizacijo ukrepov v letu 2013 tekoče
spremljamo tako s finančnega vidika kakor tudi z vidika izvajanja
aktivnosti.

oslovanje SB Celje v prvi polovici leta 2013 je bilo usmerjeno v uresničevanje zastavljenih
ciljev in ukrepov iz sprejetega Finančnega načrta 2013. S Finančnim načrtom 2013 je predvideno
znižanje prihodkov v primerjavi z
letom 2012 za dobrih 5 mio EUR.
Vzrok za znižanje prihodkov so
znani ukrepi, ki izhajajo iz neugodnih gospodarskih razmer in
pomanjkanja finančnih sredstev
za zdravstvo. Posledica so manjši
prilivi, ki jih prejema ZZZS, to pa
se v končni fazi odraža pri nas izvajalcih. Ne glede na zmanjšanje V prvi polovici leta 2013 je SB Cefinančnih sredstev za leto 2013 lje poslovala z 2,4 mio oz. za 5,3

% nižjimi celotnimi stroški kot v
prvi polovici leta 2012. Ob tem je
bil opravljen enak obseg dela kot v
letu 2013, na nekaterih segmentih
še večji. Znižanje stroškov pa ni v
celoti sledilo znižanju prihodkov,
kar je pomenilo, da je bil ocenjeni poslovni rezultat za prvo polovico leta 2013 negativen v višini
411.331 EUR. Ta rezultat predstavlja izgubo v celotnih prihodkih v
obsegu 0,96 %.
Ob analizi posamičnih vrst stroškov v prvi polovici leta 2013 je
razvidno, da so se znižali stroški na
vseh področjih. Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da so bili stroški
dela v prvi polovici leta 2013 v pri-

Tabela: Realizacija ključnih vrst stroškov v obdobju 1–6 2013 v primerjavi z realizacijo 1–6 2012 in Finančnim načrtom 2013 v EUR
ODHODKOVNE POSTAVKE

Realizacija
1-6 2012

ODHODKI SKUPAJ
A) STROŠKI DELA
A1) Izplačilo bto II s povračili
stroškov zaposlenim
A2) Storitve pogodbenikov, stor.
izobraževanja zaposl. in ostale
stor.
B) ZDRAVST. MAT. IN MEDIC.
PLINI
C) ŽIVILA
D) VZDRŽEVANJE
D1) Material za vzdrževanje
D2) Storitve vzdrževanja
E) LABORAT. STOR.
ZUNANJIH
F) ENERGIJA, VODA
G) AMORTIZACIJA
H) VSI DRUGI ODHODKI
H1) Stroški materiala
H2) Stroški storitev
H3) Ostali stroški
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45.488.421
26.911.196

Finančni
načrt 1-6
2013
42.457.902
25.813.227

Ocena Indeks Indeks
realizacije
R13/
R13/
1-6 2013
R12 FN13
43.085.798
94,7 101,5
25.882.097
96,2 100,3

25.805.740

24.870.800

24.957.178

96,7

1.105.456

942.427

924.919

9.412.773

8.479.712

684.437
1.030.682
135.397
895.285

Razlika
R13-R12
-2.402.623
-1.029.099

Razlika
R13FN13
627.896
68.870

100,4

-848.562

86.378

83,7

98,1

-180.537

-17.507

9.008.437

95,7

106,2

-404.336

528.726

615.152
951.200
109.460
841.740

580.026
1.019.296
110.400
908.896

84,7
98,9
81,5
101,5

94,3
107,2
100,9
108,0

-104.411
-11.386
-24.997
13.611

-35.126
68.096
940
67.156

1.547.758

1.417.387

1.338.092

86,5

94,4

-209.666

-79.295

1.241.141
2.080.643
2.579.791
1.040.550
1.363.788
175.454

1.099.084
1.700.000
2.382.139
881.209
1.322.639
178.292

1.120.381
1.700.000
2.437.469
915.930
1.348.238
173.301

90,3
81,7
94,5
88,0
98,9
98,8

101,9
100,0
102,3
103,9
101,9
97,2

-120.760
-380.643
-142.322
-124.620
-15.550
-2.153

21.296
0
55.329
34.721
25.599
-4.991

ABC POSLOVANJA
merjavi z obdobjem 1–6 2012 nižji
za 3,8 %, stroški zdravstvenega materiala za 5,3 %, stroški živil za 15,3
%, stroški vzdrževanja za 1,1 %,
stroški laboratorijskih storitev zunanjih izvajalcev za 13,5 %, stroški
energentov pa so bili nižji za 9,7 %.

bava treh blateksov v vrednosti
23.040 EUR, električne bolniške
postelje v vrednosti 62.784 EUR
ter 6 reanimacijskih vozičkov v
vrednosti 15.000 EUR,
V obdobju 1–6 2013 je bilo realiDI medicinske opreme (instruziranih ali v postopkih nabave za
mentarij in medicinski DI) v vre649.379 EUR nabav medicinske
dnosti 69.858 EUR ter
opreme, kar pomeni 32,07 % vseh
nujne tekoče nabave medicinske
načrtovanih sredstev. Za nakup
opreme v vrednosti 39.155 EUR.
navedene medicinske opreme smo
namenili lastna amortizacijska sred- Izvedene nabave medicinske oprestva v vrednosti 553.787 EUR, sred- me v obdobju 1–6 2013, ki jih je fistva MZ v vrednosti 87.307 EUR ter nanciralo Ministrstvo za zdravje, pa
so bile: medicinska oprema za realidonacij v vrednosti 8.286 EUR .
Z lastnimi amortizacijskimi sred- zacijo projekta pripravljalnih del za
stvi je realizirana oz. v postopku novogradnjo – tj. septika v vrednosti
v obdobju 1–6 2013 nabava nasle- 85.197 EUR (operacijska tehnika,
anestezija in reanimacija ter funkdnje medicinske opreme:
- UZ aparat na Radiološkem od- cionalna podpora) ter medicinska
oprema za realizacijo projekta pridelku v vrednosti 99.895 EUR,
- monitor za spremljanje osnovnih pravljalnih del za novogradnjo – uroživljenjskih funkcij s centralno logija v vrednosti 2.110 EUR.
zdravje, deloma pa je potreben
tudi vložek SB Celje, ki ga je bilo
tudi treba prioritetno umestiti v
investicijski načrt 2013.

Kljub navedenim znižanjem pa ni
bilo v celoti doseženo znižanje,
predvideno s Finančnim načrtom 2013. Razvidno je, da je bilo
s Finančnim načrtom 2013 načrtovano še za 627.896 EUR večje
znižanje skupnih stroškov, ki pa
se v prvi polovici leta 2013 ni realiziralo. Največje odstopanje od načrtovanih stroškov je na segmentu
zdravstvenega materiala. Na tem
področju so dejanski stroški presegli načrtovane za 528.726 EUR.
Vzrok je predvsem v dolgotrajnih
postopkih javnega naročanja, zaradi česar v prvi polovici leta 2013
postajo za nadzor (6 kom) na Neni prišlo do načrtovanega znižanja
vrološkem oddelku v vrednosti
cen. So pa bila dosežena znižanja
60.000 EUR,
cen na mnogih drugih manjših seoperacijske luči v vrednosti
gmentih, kar je poleg ostalih ukre31.073 EUR,
pov za racionalizacijo poslovanja
vplivalo na to, da se je SB Celje tudi - aparat za avtomatsko predelavo
krvi v Transfuzijskem centru v
uspela v prvi polovici leta 2013
vrednosti 30.000 EUR,
delno prilagoditi zaostrenim pogoUZ aparat na Oddelku za inf. bojem poslovanja.
lezni in vroč. stanja v vrednosti
23.963 EUR,
Investicijska dejavnost
- timpanometer na ORL oddelku v
vrednosti 20.000 EUR,
V zadnjih letih se hkrati z zniževaoperacijska miza v COB v vrenjem sredstev za pokrivanje tekodnosti 18.757 EUR,
čih stroškov poslovanja znižujejo
pletizmograf v Centru za bolezni
tudi sredstva, namenjena za inveožilja v vrednosti 18.000 EUR,
sticijsko dejavnost. ZZZS je v letu
špranjska led svetilka s tonome2013 amortizacijska sredstva, ki
trom na Očesnem oddelku v vrepredstavljajo glavni lastni vir za
dnosti 17.582 EUR,
investicije, še dodatno zmanjšal za
20 %. Temu je bilo treba tudi prila- - vrtalni stroj na ORL oddelku v
vrednosti 15.000 EUR,
goditi načrt investicij za leto 2013.
infuzomati na OIIM v vrednosti
Investicijski načrt je bil v razmerah
13.800 EUR,
okrnjenih finančnih sredstev pripravljen izredno skrbno in omejen - svetlobno telo za proktoskop na
Oddelku za splošno in abdomisamo na najnujnejše nabave dotranalno kirurgijo v vrednosti 9.000
jane medicinske in nemedicinske
EUR,
opreme ter zaključna vlaganja v
energetsko sanacijo in izgradnjo - držalo za slikanje dojenčkov in
novorojenčkov na Radiološkem
urgentnega centra SB Celje. Sleoddelku v vrednosti 8.000 EUR,
dnji dve osrednji investicijski dejavnosti sta večinoma financirani - oprema zdravstvene nege v vrednosti 112.081 EUR, od tega naiz sredstev EU in Ministrstva za

V aprilu je bila izvedena že nekaj
let načrtovana zamenjava dvigala
na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Na ravni
vodstva bolnišnice je bila sprejeta
odločitev, da bo v času gradnje oz.
zamenjave oddelek zaprt in njegovo delovanje razporejeno na več lokacij v bolnišnici. Izvedena je bila
zamenjava dvigala s strojnico, ob
tem pa gradbene prilagoditve vratnih odprtin novim standardom za
bolnišnična dvigala ter spremljajoča gradbeno-obrtna dela (pleskanje, popravila tlakov). V tem času
je bila zaradi izpraznitve oddelka
urejena tudi napeljava kisika.

Likvidnost
Kljub zmanjšanim finančnim prilivom s strani ZZZS v letu 2013 in
zamikanju njihovih plačil je naša
bolnišnica v prvi polovici leta poravnavala obveznosti do dobaviteljev večinoma tekoče. Glede na
takšen likvidnostni položaj ni bila
v situaciji, da bi bila primorana
reševati finančne težave na način,
kot ga je ponudilo bolnišnicam Ministrstvo za zdravje, tj. z najemom
kratkoročnih posojil za poravnavanje zapadlih obveznosti.
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Splošna bolnišnica Celje

Damjana Karner Sevčnikar, mag. manag.

Splošno kadrovsko pravni sektor

Zavarovanje premoženja,
oseb in interesov

S

plošna bolnišnica Celje ima
sklenjeno pogodbo o zavarovanju premoženja, oseb in interesov
z Zavarovalnico Maribor, d. d. Pogodbeno razmerje je sklenjeno za
dobo treh let, to je od leta 2012 do
leta 2015.

temeljnih nevarnosti požarnega
vornosti,
zavarovanja, kot so požar, strela, • zavarovanje, ki vključuje civileksplozija, vihar, toča, …
nopravne odškodninske zahtevke tretjih oseb.
V zavarovanje stekla so vključene

vse škode, ki nastanejo zaradi razbitja, počenja, loma stekla in drugih steklenih površin v bolnišnici,
kot so vsa stekla na oknih, vratih
V pogodbi so zajete naslednje vrste ter ostale steklene površine.
zavarovanj:
Vlomsko zavarovanje zajema vse
• požarno zavarovanje,
škode, do katerih pride, kadar so
• zavarovanje obratovalnega za- stvari odnesene, uničene ali postoja zaradi požara,
škodovane pri vlomu ali ropu ozi• zavarovanje stekla,
roma pri poskusu teh dejanj. Pred• vlomsko zavarovanje,
met vlomskega zavarovanja so vsa
• strojelomno zavarovanje,
oprema s stroji, aparati in drobni
• zavarovanje splošne odgovor- inventar, zaloga blaga, tehnični
nosti iz dejavnosti, vključno z material, gotovina v blagajni, obleodgovornostjo za lastne zapo- ka delavcev v garderobnih omarislene in zavarovanje zdravniške cah ter zdravila v lekarni bolnišni(poklicne odgovornosti).
ce.
Skupna letna zavarovalna premija
znaša 284.479,05 EUR.
V požarno zavarovanje so zajete naslednje temeljne nevarnosti:
požar, strela, eksplozija, vihar,
toča,… V tem zavarovanju so vključeni tudi izlitje vode, vdor meteornih vod, poplava in škoda, storjena
zaradi vandalizma.
V zavarovanje obratovalnega
zastoja zaradi požara so zajete
naslednje osnovne nevarnosti:
uničenje ali poškodba zavarovanih stvari, ki jih povzroči ena od
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Vrednost zavarovanja zdravniške
odgovornosti predstavlja skoraj
90 % celotne letne zavarovalne
premije. Zavarovalna vsota za zavarovanje zdravniške odgovornosti je 110.000,00 EUR (z dvojnim
agregatom) kar pomeni, da je zgornji limit enega odškodninskega
zahtevka 110.000,00 EUR, vseh
odškodninskih zahtevkov v enem
letu pa 220.000,00 EUR. V primeru preseganja limita razliko škode
krije SB Celje.
Analiza odškodninskih zahtevkov
v letu 2012 ne kaže trenda povečevanja števila in višine odškodninskih zahtevkov, v letu 2013
pa smo glede na preteklo leto zaznali povečan trend tako števila
tožbenih zahtevkov kot tudi višine
njihovih zneskov. Skupni tožbeni
zahtevki na dan 1. 9. 2013 znašajo
1.407.187,00 EUR, predvidenih pa
je 458.000,00 EUR rezervacij.

Strojelomno zavarovanje zajema
vsako uničenje ali poškodovanje
strojev, naprav, aparatov, mehanske opreme, … Zaradi precej visokih letnih premij za zavarovanje
smo v to vrsto zavarovanja vključili samo štiri gastroskope, ostalih
strojev in aparatov pa ne.
Zavarovalna vsota je do sedaj zaZavarovanje splošne odgovorno- doščala za plačilo dosojenih odškosti iz dejavnosti, vključno z odgo- dnin, zaradi česar SB Celje ni bilo
vornostjo za lastne zaposlene in treba kriti odškodnin oškodovanzavarovanje zdravniške (poklic- cem. S strani Zavarovalnice Marine) odgovornosti. Predmet tega bor smo bili opozorjeni o izplačani
zavarovalni vsoti za posamezna
zavarovanja je:
• zavarovanje splošne odgovor- leta oz. je Zavarovalnica Maribor
navedeno navajala v pravdnih ponosti,
• zavarovanje zdravniške odgo- stopkih.
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Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.

Splošno kadrovsko pravni sektor

Odškodninska odgovornost za
napako v zdravljenju s prikazom
odškodninskih zahtevkov in
odškodninskih tožb v Splošni
bolnišnici Celje

O

dškodninski spori iz zdravstvene dejavnosti so
v zadnjih letih v stalnem porastu, kar ni značilno le za našo, temveč vse evropske države. Eden izmed glavnih razlogov za takšno stanje je na eni strani
razvoj odškodninskega prava in sodne prakse, ki je
postavila strožje standarde profesionalne skrbnosti
zdravnikov, na drugi strani pa tudi povečanje zavesti
ljudi o nedotakljivosti človekove telesne in duševne
integritete. Pacienti se vedno bolj zavedajo ustavno
varovanih človekovih pravic, poznajo svoje pravice
v postopku zdravljenja in jih seveda tudi uveljavljajo tako s pritožbenimi postopki kot odškodninskimi
zahtevki. Takšen razvoj je očitno predvidel že zakonodajalec, ki je določil obvezno zavarovanje zdravnika pred odgovornostjo za škodo, ki bi pacientom
nastala v zvezi z napakami pri zdravljenju oziroma
opravljanju njihovega poklica.
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Bolnišnica ima zavarovano odgovornost za zdravniške napake pri Zavarovalnici Maribor d. d., s katero
imamo sklenjeno pogodbo o zavarovanju. Skladno s
pogodbo smo dolžni odškodninski zahtevek obravnavati, odgovornost za škodo zavrniti ali jo priznati
ter o tem obvestiti zavarovalnico. Podrobnejša analiza prejetih odškodninskih zahtevkov v naši bolnišnici ne kaže njihovega porasta, prav tako ne narašča
višina zahtevanih odškodnin.

200000
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je možnost napake ali zapleta večja (podatki od leta
2002 do 2012):
1. Urgentni center – 29 odškodninskih zahtevkov
2. Travmatološki oddelek – 28 OZ

Odškodninski zahtevki glede na število in višino so
prikazani v naslednjih dveh tabelah.
Odškodninski zahtevki (OZ) se najpogosteje nanašajo na oddelke, na katerih gre ali za večje število
pacientov ali pa za zahtevnejše posege, pri katerih

3. Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo in kirurgijo roke – 20 OZ
4. Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo –
15 OZ
5. Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe – 11
OZ
17
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Pri vseh predstavljenih podatkih pa je treba poudariti, da govorimo o odškodninski odgovornosti zdravnika ali zdravstvenega zavoda, kadar so izpolnjene
temeljne predpostavke odškodninske odgovornosti:
nedopustno škodljivo dejstvo, škoda, vzročna zveza
in krivda. Za ilustracijo povezanosti zdravniške napake in protipravnega ravnanja predstavljam primer,
ki smo ga dobili pred kratkim:
Tožeča stranka je zatrjevala, da je šlo za zdravniško napako v postopku zdravljenja v naši bolnišnici, in sicer je
trdila, da je bila kljub močnemu bruhanju po opravljenem CT-ju možganov, ki ni pokazal patološke lezije, odpuščena iz bolnišnice z diagnozo migrena. Po dveh dneh
je bila ponovno sprejeta zaradi delne ohromelosti, zaradi
česar je bila narejena preiskava z MR, ki je pokazala možganski infarkt. Bolnišnici je očitala napako, ker ni takoj
ob prvem sprejemu opravila MR preiskave.
Sodišče:
Tožeči stranki ni uspelo dokazati protipravnega ravnanja tožene stranke (nedopustne opustitve MR preiskave
med prvo hospitalizacijo), torej da je prišlo do zdravniške
napake. Dokazni postopek je pokazal, da so delavci tožene stranke ravnali pravilno, v skladu s pravili znanosti
in stroke.
Zanimiv je tudi primer, ko je sodišče sicer ugotovilo,
da so bili opuščeni profesionalni standardi strokovnega ukrepanja ter skrbnosti, ter da delavca bolnišnice nista ravnala v skladu z ustaljeno strokovno
prakso oziroma zdravstveno doktrino, vendar pa ni
podana pravno relevantna vzročna zveza med nepravilnim ravnanjem oziroma opustitvijo zdravljenja ter
posegom pri tožniku (amputacija spodnjega uda), saj
tožnika pred amputacijo ne bi rešila niti takojšnja
oskrba na dan, ko bi moral imeti pregled.
Trenutno Splošna bolnišnica Celje nastopa kot tožena stranka v 25 odškodninskih pravdah. Pravde so
dolgotrajne, tudi iz leta 2001 (tabela zgoraj desno).
Najvišji zahtevani tožbeni zahtevek je trenutno
522.200,00 EUR, ki ga tožniki zahtevajo zaradi domnevno nepravilnega in neskrbnega ravnanja delavcev bolnišnice pri porodu. Med višjimi dosojenimi pa
je 57.000,00 EUR z mesečno dosmrtno rento v višini
54,30 EUR. Sodišče je v tem primeru ugotovilo, da
je bolnišnica oziroma zdravnik opustil pojasnilno
dolžnost, zaradi česar tožnik ni podal pristanka na
operacijo, tožnik pa tudi ni bil nujno operiran, medtem ko je zaradi operacije utrpel trajne posledice, ki
so bistveno posegle v njegov nadaljnji način življe18
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nja. Sodišče je ugotovilo, da je izvedba operacije brez
pojasnilne dolžnosti protipravno ravnanje zdravnika
oz. bolnišnice, s čimer je podana odškodninska odgovornost bolnišnice. Da je treba pojasnilno dolžnost
vzeti kot del zdravljenja in je nikakor ne smemo prezreti, kaže tudi odločitev v zadevi, v kateri je tožnica
zahtevala odškodnino zaradi škode, ki ji je nastala
med operativnim posegom zaradi vstavitve kolčne
endoproteze. Med posegom je prišlo do stisnjenja
femoralnega živca, kar po mnenju sodišča pomeni
medicinski zaplet, do katerega lahko pride med zdravljenjem, ki je sicer potekalo strokovno ustrezno in v
skladu z dolžno profesionalno skrbnostjo. Vendar pa
je bila v postopku zdravljenja kršena pojasnilna dolžnost v zvezi z možnostjo nastanka takšnega zapleta
med operacijo, kar pa prav tako pomeni kršitev dolžnega skrbnega ravnanja, zato je bila tožnici prisojena odškodnina za nepremoženjsko škodo.
Dejstvo je, da ni stroke, ki ne bi bila povezana s tveganjem za strokovne napake, prav tako pa tudi ni
stroke, kjer bi bila občutljivost ljudi tako velika, tudi
za najmanjšo napako, kot je to na področju medicine.
V zdravstvu veljajo stroga strokovna in moralno etična merila, katerih dosledno spoštovanje zagotavlja,
da ostane tveganje na tisti ravni, na kateri se mu ni
mogoče izogniti kljub vsej zahtevani skrbnosti. In k
temu moramo težiti.

»Človeka sodimo po sovražnikih in po
prijateljih.«
Joseph Conrad

2007
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Služba za pridobivanje evropskih sredstev

Izmenjava osebja, dobrih
praks, izkušenj  ter mobilnost
posameznikov znotraj SB Celje

E

vropska unija podpira in spodbuja izmenjavo, sodelovanje,
mednarodno mobilnost in medinstitucionalne projekte s področja
izobraževanja in usposabljanja ter
na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znaMarie Curie spodbujajo k raziskonja.
valni poklicni poti, saj zajemajo
Akcija izmenjave osebja in moevropske raziskovalne štipendije,
bilnosti spodbuja posameznikov
namenjene raziskovalcem ne glede
osebni in hkrati strokovni razvoj,
na državljanstvo ali področje razikar posredno prispeva tudi k podskovanja. Poleg solidnih štipendij
pori kakovosti, inovacijam, kreaimajo udeleženci mobilnosti tudi
tivnosti in ustvarjalnosti v delovmožnost pridobiti izkušnje v tujini
nem okolju in organizaciji. Zato
ter dopolniti svojo izobrazbo z druje mobilnost posameznika dobra
gimi znanji ali disciplinami, ki jim
tako zanj samega, kakor tudi za
lahko koristijo na njihovi poklicni
ustanovo, iz katere izhaja.
poti. Najbolj aktualen na našem
Evropska unija na letni bazi z raz- področju je program IRSES, ta je
pisi omogoča vzpostavitev in kre- namenjen prenosu znanja, pridopitev dolgotrajnega sodelovanja z bivanju izkušenj in usposabljanju
drugimi organizacijami s koordi- posameznikov v drugi državi, npr.
nirano izmenjavo osebja. SB Celje v bolnišnici v Nemčiji, za obdobje,
bo tako s pomočjo razpisov EU po- krajše od leta dni. Po navadi goskusila povečati mobilnost zapo- vorimo o nekajmesečnem usposaslenih v naši ustanovi. Trenutno bljanju posameznikov na različnih
so najbolj aktualni trije razpisni področjih.
programi.
Program EGP in Norveške7. okvirni program in dejavnosti ga finančnega mehanizma II
(2009–2014) prav tako podpira
mednarodno mobilnost in medinstitucionalne projekte s področja
izobraževanja in usposabljanja.
Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami,
ki sodelujejo v njem, še posebej pa
izboljšanje sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norve-

ške, Islandije, Liechtensteina in
Slovenije. SBC se lahko tej akciji
pridruži kot izvajalec usposabljanja in na ta način izkoristi možnost mobilnosti za potrebe usposabljanja, raziskovanja, udeležbe
na seminarju, konferenci, delavnici…. Najdaljša oblika mobilnosti
znotraj EGP razpisa je šest tednov,
medtem ko najkrajša znaša en dan.
Mobilnost poteka v donatorski državi – Norveška, Islandija, Liechtenstein.

Cmepius in Leonardo da Vinci
prav tako podpira razvoj poklicnega usposabljanja in pridobivanja uporabnih izkušenj, ki poteka izven matične organizacije
v drugi državi/drugih državah
članicah EU. Organizacija lahko
prijavi le en projekt v posameznem razpisnem obdobju, medtem ko je mobilnost možna za
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večje število oseb. Najkrajše trajanje mobilnosti znaša dva tedna,
najdaljše pa kar 26 tednov za posamezno usposabljanje. V SBC
vidimo možnost teoretičnega
projekta pod naslovom: Dvig kakovosti v Splošni bolnišnici Celje.
V okviru tega projekta bi se lahko
strokovnjaki z različnih področij
usposabljali v tujini za krajše časovno obdobje.

Splošna bolnišnica Celje

Vendar pa želja po usposabljanju
na žalost ni dovolj za odobritev
le-te. Kandidat mora poleg želje
zasledovati strategijo razvoja bolnišnice in oddelka, na katerem je
zaposlen. Izbor kandidata za usposabljanje v tujini poteka v dveh korakih. Najprej mora dobiti soglasje
strokovnega in nato še generalnega direktorja, šele nato se lahko
začne njegova prijava za izpopolVsak zaposleni lahko izrazi željo njevanje v tujini.
po omenjenih oblikah mobilnosti. Vse informacije o aktualnih raz-

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

pisih najdete na naši intranetni
povezavi oz. dobite na tel. številki
3173. Ker se razpisi ciklično ponavljajo, se s tem pojavi možnost
in priložnost vsakoletne ponovitve prijave. Tako lahko razpisi za
mobilnost in izmenjavo postanejo
v naši organizaciji stalnica, ki bo
pripomogla k osebnemu in kariernemu razvoju naših zaposlenih.
Ob tem naj nas vodi misel, da investiranje v znanje izplača najvišje
obresti.

Služba za odnose z javnostmi

Le klik ali dva do informacije

K

o smo pred dobrim letom dni začeli z lokalnim
internetom bolnišnice, imenovanim Intranet
SBC, smo predvidevali, da se bo novost hitro prijela. V duhu časa, ko že praktično vse generacije po
spletu iščejo informacije, gradijo interaktivna socialna omrežja in preko družbenih omrežij izmenjujejo
mnenja, izkušnje, doživetja, smo pričakovali, da bo
nov komunikacijski kanal hitro našel pot med zaposlene. Pa nas je žal uneslo. Kljub temu, da so naši
informatiki sistem nastavili tako, da Intranet SBC
vsakega zaposlenega, ki ima opravka s službenim računalnikom, vsaj enkrat dnevno opomni na svoj obstoj, mnogi še vedno ne vedo, da stran postaja vedno
bolj uporabna.

gljiva na sivi pasici na vrhu vsake
podstrani, so trenutno objavljeni
trije imeniki: imenik številk klicnih
naprav, telefonski imenik službenih mobilnih telefonov zaposlenih
v bolnišnici in imenik službenih
elektronskih naslovov zaposlenih v
bolnišnici.
Tudi podstrani, ki jih najdete v vsebinskem iskalniku, imajo že dokaj
zajetno vsebino. Zaživele so strani:
Kakovost – na njej so objavljeni
različni kazalniki kakovosti, ki jih
zbiramo v bolnišnici, predlogi za
oblikovanje dokumentov po sistemu vodenja kakovosti in zahteve
standarda DIAS. Na strani lahko
najdete tudi vse sprejete dokumente po sistemu vodenja kakovosti
ISO 9001:2008.
Klinične poti – na njej so objavljene izdelane in sprejete klinične poti
v naši bolnišnici.

Na klik ali dva je tako dosegljivih vedno več uporabnih informacij. Na strani »Vsi kontakti«, ki je dose-
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Standardi ZN – stran vsebuje seznam standardov
zdravstvene nege ter dokumente sprejetih standardov.
Izobraževanje – stran vam omogoča hiter dostop do
vlog za strokovne izpite, študij ob delu ter eksterno
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in interno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje. Prav tako si lahko na tej strani ogledate priročnik
o temeljnih postopkih oživljanja.
Donacije – stran vsebuje opredelitvi donatorstva
in sponzorstva, opis donacijskega postopka v bolnišnici ter predloge donacijskih in sponzorskih pogodb, seznam obvezne dokumentacije ob doniranju
predmetnih donacij in obrazec odobritve, ki ga je za
donirano računalniško opremo pripravila Služba za
informatiko.
Obrazci za paciente – na strani so objavljeni potrjeni obrazci z različnimi informativnimi vsebinami za
paciente.
KOBO – na njej so
objavljena številna
navodila, obrazci,
ipd., ki jih je izdelala
ali obravnavala bolnišnična komisija za
obvladovanje bolnišničnih okužb.
Etična komisija –
poleg sestave Etične komisije Splošne
bolnišnice Celje boste na strani našli
tudi obrazec za vlogo ter datum naslednje seje.
SPP in šifriranje –
stran obsega navodila ZZZS za šifriranje
ambulantnih obrav-

nav in neakutne obravnave ter evidentiranje diagnoz
in kliničnih postopkov v hospitalni dejavnosti. Tu so
objavljene še spremembe oz. pregled vseh izbrisanih
in dodanih novih kliničnih postopkov in novih diagnoz.
Strokovni svet – ta stran obsega zapisnike sej Strokovnega sveta bolnišnice, kot priloge pa so objavljeni
posamezni dokumenti, ki so bili sprejeti na posameznih sejah.
Komisija za zdravila – na strani so objavljena priporočila za antibiotično profilakso pred kirurškimi in
drugimi posegi.
Zapisniki in gradiva – stran je namenjena objavi
zapisnikov sestankov predstojnikov in glavnih medicinskih sester ter gradiv, ki so predstavljena na teh
sestankih.
Tudi na podstraneh, ki jih poiščemo z iskalnikom po
organizacijskih enotah, je objavljenih nekaj zelo koristnih in široko uporabnih informacij. Te so:
Lekarna – na strani so objavljene povezave do spletnih strani Jazmp z interakcijami med zdravili, centralno bazo podatkov, seznami medsebojno zamenljivih zdravil. Na strani so dostopne tudi informacije
o poročanju o neželenih učinkih zdravil in zapletih
z medicinskimi pripomočki. Poleg tega pa je tu dostopna lista bolnišničnih zdravil in številni varnostni
listi za snovi, ki jih uporabljamo v bolnišnici.
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Radiologija – oddelek je na strani poleg opisa dejavnosti objavil informacije za paciente ter vprašalnike
in soglasja za radiološke preiskave.
Laboratorij – na strani so objavljeni kontakti ter seznam laboratorijskih preiskav, ki jih izvaja oddelek.
Anesteziologija – tako na podstrani odseka za anesteziologijo in terapijo bolečin kot na podstrani odseka za intenzivno medicino operativnih strok so
objavljeni številni postopki, algoritmi in navodila za
obravnavo pacientov.
Služba za prehrano – na strani službe za prehrano so
objavljene smernice HACCP sistema za zagotavljanje
varne hrane ter Priročnik diet Splošne bolnišnice Celje.

Vsi, ki imajo z iskanjem posameznih organizacijskih
enot v iskalniku probleme, se jim lahko izognejo
tako, da organizacijsko enoto preprosto poiščejo z
vpisom v splošni iskalnik na vrhu strani.
Upam, da sem z zapisanim v vas prebudila vsaj toliko
radovednosti, da si boste naslednjič, ko se bo intranet prikazal na vašem monitorju, vzeli minutko časa
in preverili, kako lahko objavljene vsebine koristijo
vam. Če se intranet ob zagonu brskalnika na računalniku, ki je povezan v bolnišnično računalniško mrežo, ne pojavi na vašem monitorju, ga lahko najdete
na elektronskem naslovu http://sbc / .

PRIDRUŽITE SE VZAJEMNI in si zagotovite
ŠE VEDNO NAJNIŽJO PREMIJO dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Zavarovanci, ki imate dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri drugi zavarovalnici, imate možnost, da si s prehodom na Vzajemno
zagotovite plačevanje najnižje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Postopek prehoda je preprost in hiter, pri čemer imate dopolnilno
zavarovanje več čas veljavno.

Mesečna premija pri Vzajemni je 28,62 eur. V kolikor se odločite, da boste premijo plačevali od osebnega dohodka je premija 27,76 eur.
Prednosti odtegovanja od plače, poleg 3% nižje premije, so še:
 ni plačevanja provizij bankam, pošti ipd.,
 ni stroškov poti in izgube časa,
 ena skrb manj za plačevanje.
Našim zavarovancem nudimo tudi POSEBNE UGODNOSTI:
1. Brezplačno članstvo v VZAJEMNAKLUBU
Vzajemna skrbi za zdravje, boljše počutje in medsebojno povezovanje članov in v okviru kluba ponuja možnost aktivnega vključevanja v redne
skupinske rekreativno vodene treninge kot so tek, pohodništvo, smučanje, zimska vadba...
Članstvo v klubu vam omogoča tudi udeležbo na številnih predavanjih, na katerih priznani strokovnjaki članom kluba svetujejo o zdravju, pravilni
uporabi zdravil, prehrani in prehranskih dodatkoh, izvajajo številne meritve in teste.
2. Vzajemna POMOČ : hitri in strokovni nasveti
Vzajemna Pomoč je brezplačna asistenčna storitev, ki jo imate na voljo, ko imate zdravstvene težave ali potrebujete nasvet strokovnjaka.
3. Če se boste odločili za prestop, vas čaka še DARILO-VREDNOSTNI BON 25 eur
Če vas je naša ponudba prepričala, vas vabimo, da NAREDITE NEKAJ ZASE in postanete zavarovanec Vzajemne!
Za vse informacije se lahko obrnete na Bizjak Simono ali Florjan Natalijo, tel. št. 425-0-150 ali po elektronski pošti : simona.bizjak@vzajemna.si
Lep pozdrav
NAREDITE NEKAJ ZASE!
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V spomin Vidi Cvek

Tvoja veliko prezgodnja smrt je za nas velik udarec,ki ga težko prebolevamo. Zavedamo se, da smo izgubile dobro delavko, sodelavko in prijateljico, ki nas je v jutranjih urah razvajala s čajem, skozi dopoldan
pa bodrila s šalami in dobro voljo.
Tvoja pozitivna energija nas je držala pokonci v najbolj slabih dnevih, ki smo jih včasih preživljale v naši
ambulanti. Rade smo te imele in te še vedno imamo, pa čeprav nisi več z nami.
Vedno se te bomo spominjale in te ohranile v lepem spominu,
tvoje sodelavke dermatovenerološkega oddelka

Delovni jubileji v
septembru in oktobru
2013
10 LET
1.
Marija Andročec, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo operativnih strok in
terapijo bolečin
2.
Matej Delakorda, Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
3.
Alenka Ferlež, Oddelek za ortopedijo in
športne poškodbe
4.
Darja Kokot, Kardiološki oddelek
5.
Rozalija Šket, Nevrološki oddelek
6.
Janja Šmid, Dermatovenerološki oddelek
7.
Bojana Zapušek, Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo
20 LET
1.
Sergeja Fajdiga, Računovodska služba
2.
Metka Hudournik, Oddelek za nuklearno
medicino
3.
Helena Kovač, Oddelek za bolezni prebavil
4.
Jasmina Simler, Urgentni center
30 LET
1.
Fanika Cerovski, Oddelek za bolezni prebavil
2.
Nevenka Pogeljšek, Kuhinja
Vsem jubilantom čestitamo!

Zaključeni študiji
zaposlenih
• Nataša Bratina je 4. 7. 2013 zaključila visokošolski
strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki
zdravstveni šoli Celje in pridobila strokovni naslov
»diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Bojana Jecel, dipl. m. s., je 27. 8. 2013 zaključila
podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije Celje in pridobila strokovni naslov »magistrica
managementa«
• Nataša Ajdnik, posl. sek., je zaključila univerzitetni študijski program 1. stopnje na Fakulteti za
management Koper in pridobila strokovni naslov
»diplomirana ekonomistka (UN)«
• Alenka Pecl je 3. 9. 2013 zaključila visokošolski
strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki
zdravstveni šoli Celje in pridobila strokovni naslov
»diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Bernarda Vinder je 9. 9. 2013 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na
Visoki zdravstveni šoli Celje in pridobila strokovni
naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Franc Štamol je 18. 9. 2013 zaključil višješolski
študijski program na Višji strokovni šoli Velenje in
pridobil strokovni naslov »inženir elektronike«
IZVOLITEV V NAZIV
• Katarina Golc, dr. med. je bila izvoljena v naziv
asistentke za predmetno področje kirurgije. Izvolitvena doba traja od 1. 7. 2013 do 1. 7. 2016.
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Stanje zaposlenih na dan 30. 9. 2013
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v juliju, avgustu in septembru 2013)
Stanje zaposlenih na dan 30. 9. 2013: 1740
delavcev
Prihodi v juliju, avgustu in septembru 2013
• 1 zdravnik specialist (dopolnilno delo)
• 1 zdravnica specialistka
• 16 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov
po
opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
• 3 zdravniki specializanti
• 1 zdravniki brez specializacije/zdravnik po
• opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
• 1 mag. farmacije
• 1 dipl. inž. lab. biomed.
• 1 dipl. inž. rad.
• 2 dipl. m. s.
• 1 tzn
• 11 tzn – pripravnikov
• 1 zdravstvena administratorka
• 1 bolničar – pripravnik

Odhodi v juliju, avgustu in septembru 2013
• 4 zdravniki brez specializacije/zdravniki po
• opravljenem sekundariatu (pripravniki)
• 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po
• opravljenem sekundariatu – sobni zdravnik
• 1 specializant
• 1 mag. farmacije
• 1 univ. dipl. inž. grad.
• 1 dipl. inž. rad.
• 1 dipl. fiziot. (pripravnik)
• 1 dipl. fiziot.
• 1 dipl. m. s.
• 1 dipl. babica
• 1 sms, tzn
• 6 tzn - pripravnikov
• 1 zdravstvena administratorka
• 1 strežnica

Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih)
za obdobje julij–september 2013
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KDO

KAJ

KDAJ

KRAJ

Tanja Selič Kurinčič, dr. med.

The viral hepatitis congress 2013

26.08.28.9.2013

FRANKFURT

Lea Mogilnicki, dr. med.

Diagnostični in terapevtski postopki v strabologiji in otroški
oftalmologiji

09.09.14.9.2013

ZADAR

Rok Pavlič, dr. med.

1. mednarodni kongres Fellows in science

19.09.21.9.2013

LJUBLJANA

Daša Kovačič, dr. med.

Mednarodni kongres plastične kirurgije

19.09.22.9.2013

LJUBLJANA

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.

Ao trauma course-advanced principles of fracture management

24.09.25.9.2013

PORTOROŽ

Dejan Krušič, dr. med.

Ao trauma course-advances principles of fracture management

24.09.28.9.2013

PORTOROŽ

Mag. Klemen Jagodič, dr. med.

Zdravje kosti pri bolniku z rakom prostate

25.09.26.9.2013

MARIBOR

Sandi Poteko, dr. med.

Progress in uro-oncology, 4th edition

25.09.28.9.2013

CLUJ-NAPOCA
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Darja Plank, prof. zdr. vzg.
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Področje zdravstvene nege

14. strokovno srečanje
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov

Z

a nami je že 14. strokovno srečanje medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Moto letošnjega srečanja je bil »Skupaj zmoremo ustvariti
boljši jutri«.

dicinska sestra bolnišnice, mag. Hilda Maze, ki je
poudarila pomen izobraževanja in povezovanja med
medicinskimi sestrami. Uspešen dan nam je zaželela
tudi predsednica DMSBZT Celje, Tomislava Kordiš.

Namen sedaj že tradicionalnih strokovnih srečanj je
izmenjava izkušenj, znanj in seveda prijetno druženje s kolegicami iz različnih delovnih okolij.

Doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak

Zbrane sta pozdravila direktor in glavna medicinska
sestra bolnišnice

Ker so bila vsa strokovna srečanja do sedaj brezplačna, bi jih bilo nemogoče organizirati brez pomoči
sponzorjev. Prav tako bi jih bilo nemogoče organizirati brez kolegic in kolegov z različnih področij, ki
so vsako leto pripravljeni z nami nesebično podeliti
svoje znanje in izkušnje. Torej glede na vse to resnično verjamem, da skupaj zmoremo!
V uvodu nas je kot vsako leto do sedaj pozdravil direktor Splošne bolnišnice Celje, mag. Marjan Ferjanc, ki je pohvalil novo okolje in v šali izrazil upanje,
da nismo prestavili lokacije strokovnega srečanja (na
Jožefov hrib) zato, ker bi nam lahko pomagal le še
Bog. Verjame, da si skupaj zmoremo pomagati tudi
sami. Poleg njega nas je pozdravila tudi glavna me-

U uvodnem predavanju nas je z modrimi mislimi
nagovorila doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak, ki nam je
predstavila Pomen osebne odgovornosti pri delu z
ljudmi. Opomnila nas je, kaj človek pravzaprav potrebuje za osebno zadovoljstvo, za notranjo srečo. To
dvoje pa nujno potrebuje, če želi veselje, radost, pozitivno klimo deliti z drugimi, če želi biti »topel« in
profesionalen do bolnikov. Ni nas pozabila opomniti
o smislu življenja ob koncu življenja, o smislu trpljenja.
Nataša Leskovšek nam je predstavila Pravila igre v
organizaciji zdravstvene nege, kjer nas je opomnila,
kakšna je vloga vodje, kdo je uspešen vodja in kakšna
so pravzaprav »zakonska« pravila, ki se jih morajo držati vodja in zaposleni. Zadovoljstvo zaposlenih, motivacija, prijetna delovna in organizacijska klima na
delovnem mestu v veliki meri vplivajo na uspešnost
dela, zadovoljstvo na delovnem mestu in tako na kakovost zdravstvenih storitev.
Barbara Podkrižnik nam je predstavila pomembno
Vlogo koordinatorja odpusta v Splošni bolnišnici
Celje. Koordinator odpusta deluje v Splošni bolnišnici Celje od začetka letošnjega leta. Njegova osnovna
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vloga je, da kljub krajšim hospitalizacijam bolnikom
in njihovim svojcem omogočimo čim lažji in varen
prehod iz bolnišnične v domačo oskrbo oz. premestitev v institucionalno varstvo.
Mateja Kugonič nam je slikovito predstavila delo in
Vlogo operacijske medicinske sestre, kje smo in
kam gremo? Predstavila je vsakdanjik operacijske
medicinske sestre od priprave na delo, kako so urejeni operacijski prostori, kako poteka priprava opreme
in pribora za operativni poseg. Delo operacijske medicinske sestre je naporno, a vendar tudi lepo.
Rok Kovačič nam je predstavil Celostno obravnavo
bolnikov, zdravljenih z radikalno retropubično ali
robotsko asistirano radikalno prostatektomijo.
Izsledki raziskave med 50 bolniki z opravljeno RRP
ali RARP kažejo, da izbira manj invazivne metode
(RARP – poseg z robotom) ne vpliva na višjo stopnjo
zadovoljstva bolnikov z zdravstveno oskrbo, vpliva
pa na višjo stopnjo kakovosti življenja bolnikov po
opravljenem posegu.
Metka Rasperger nam je v prispevku Osveščenost
medicinskih sester o dejavnikih tveganja za nastanek raka dojke, predstavila rezultate raziskave,
opravljene med 60 medicinskimi sestrami. Večina
medicinskih sester je dobro seznanjenih z ukrepi
preprečevanja in zgodnjega odkrivanja raka dojk, dejavniki tveganja in sumljivimi znamenji, a kljub temu
si 45 % anketiranih medicinskih sester dojk ne pregleduje redno.
Celostno obravnavo žensk z urinsko inkontinenco nam je predstavila Nataša Bratina. Inkontinenca
predstavlja veliko socialno, higiensko in ekonomsko
težavo. Z njo so povezani nastanek stresa in depresije, socialna izolacija, stigmatizacija, osamljenost,
zmanjšana samozavest in delovna učinkovitost posameznika. Pri ženskah je dvakrat pogostejša kot pri
moških.
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Danijela Čulibrk in Tjaša Svetel sta nam predstavili
Vlogo anestezijske medicinske sestre pri reanimaciji življenjsko ogroženih pacientov. Anestezijska
medicinska sestra sodeluje pri vseh postopkih in
posegih pri življenjsko ogroženem bolniku. Da lahko
prispeva pomemben delež pri oživljanju, potrebuje
primerno raven strokovnega znanja, organizacijske
sposobnosti, poznavanje svoje vloge in kompetenc,
poznavanje moralno etičnih norm in spoštovanje
vseh članov ekipe.
Skoraj dvajsetletni Pouk oživljanja za večjo kakovost izvajanja zdravstvenih storitev nam je predstavil začetnik in skozi vsa leta izvajalec tečajev
prim. Slavomir Milovanovič. Poučevanje zaposlenih
o temeljnih in dodatnih postopkih oživljanja se je v
bolnišnici Celje pričelo leta 1994 in se ga je do konca
septembra letos udeležilo 4068 udeležencev. Poučevanje se je pričelo na pobudo zaposlenih, ki so prepoznali potrebo po obnavljanju znanja in razvijanja
veščin za izvajanje oživljanja.
Petra Bastl Lukner in Melita Islamagič sta nam predstavili Enoletno neprekinjeno obnavljanje teoretičnega znanja in praktičnih veščin uporabe defibrilatorja na oddelku – kje smo in kaj si želimo? Po
enoletnem neprekinjenem izvajanju učnih delavnic
praktične vadbe uporabe defibrilatorja na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo so avtorice
z raziskavo ugotovile, da so pričakovanja izvajalcev
zdravstvene nege uresničena, in da so jim učne delavnice pomagale pri izvajanju oživljanja v realnosti.
Mateja Mažiča je uspešno nadomestil Branko

Srečanje je povezovala Sonja Ramšak

Sponzorji srečanja
26

Kešpert, ki nas je opomnil na Psihološki vidik nenadnih dogodkov v urgentni medicini. Krizne situacije v urgentni medicini s svojo enkratnostjo in
specifiko nosijo breme tako za izvajalce kot tudi za
uporabnike (bolnike in njihove svojce). Uspešen rea-
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ciranje med člani tima je prvi dejavnik preprečevanja
stresa na delovnem mestu.
Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki se
dobro zavedamo, kaj pomenijo strokovnost, vseživljenjsko izobraževanje, kakovost, zadovoljen bolnik. Zato si vsakodnevno prizadevamo, da izkušnje
in pridobljeno znanje »potujejo neovirano kot ptica«.
Nadgradnja ter izmenjava znanja in izkušenj je tisto,
v čemer vidimo prihodnost. Takšen način razmišljanja bomo ohranili tudi v prihodnje, saj je to ena
izmed zanesljivih poti, ki vodi v boljši jutri. Skupaj
zmoremo!
Naj se še enkrat iskreno zahvalim vsem predavateljem, ki so bili pripravljeni svoje dragocene izkušnje
in znanje podeliti z nami.

nimacijski tim ni samo tim medicinskih ekspertov, ki
obvladajo veščine oživljanja, ampak morajo vsi člani Iskrena hvala tudi moderatorki Sonji Ramšak, ki nas
tima med seboj dobro komunicirati. Dobro komuni- je s svojim božajočim glasom vodila skozi dan.

Barbara Podkrižnik, mag. zdr. – soc. manag.

Področje zdravstvene nege

Vloga koordinatorja odpusta v
Splošni bolnišnici Celje

V

današnjem času skupek različnih dejavnikov
skrajšuje ležalno dobo bolnikov v bolnišnici in
vpliva na intenziteto zdravstvene obravnave. V želji, da bi kljub vedno krajšim hospitalizacijam bolnikom in njihovim svojcem omogočili čim lažji prehod
v domačo oskrbo oz. premestitev v institucionalno
varstvo, smo v Splošni bolnišnici Celje vzpostavili
delovanje koordinatorja odpusta. Hkrati smo izpolnili zahtevo standarda DIAS, ki v posebnem poglavju
izpostavlja potrebo po načrtovanju bolnikovega odpusta iz bolnišnice že ob njegovem sprejemu.

Vloga koordinatorja odpusta (KO)

KO bolnikom in njihovim svojcem daje informacije o
oskrbi v domačem okolju in možnostih namestitve v
institucionalno varstvo (domska namestitev). Usklajuje delo različnih zdravstvenih in ostalih profilov ter
tako olajša bolniku in njegovim svojcem prehod v
oskrbo v domačem okolju oz. olajša odločitev za namestitev v institucionalno varstvo. KO je vezni člen
med bolnišnično zdravstveno obravnavo in oskrbo v
domačem okolju (patronažna služba, centri za social-

no delo, ponudniki pomoči na domu, društva…).
KO svoje delo in aktivnosti načrtuje in vrednoti v posebej oblikovani dokumentaciji, ki postane del bolnikove zdravstvene dokumentacije.

Statistični prikaz dela koordinatorja
odpusta

V polletnem obdobju delovanja KO (od 1. 1. 2013 do
30. 6. 2013) je bilo obravnavanih 308 bolnikov, pri
katerih smo predvidevali otežen odpust iz bolnišnice. Obravnavanih je bilo 79 bolnikov na Nevrološkem
oddelku, 137 na Travmatološkem oddelku (Trakt A
in Trakt C), 10 na Hematološko-onkološkem oddelku, 38 na Oddelku za angiologijo, endokrinologijo in
revmatologijo, 11 na Kardiološkem oddelku, 24 na
Oddelku za ledvične bolezni s centrom za dializo in
9 na ostalih oddelkih. Iz podatkov je razvidno, da je
bilo povprečno mesečno obravnavanih 51 bolnikov
in njihovih svojcev.
V polletnem obdobju delovanja KO je bilo v domačo
oskrbo odpuščenih 25 % obravnavanih bolnikov, v
institucionalno varstvo 32 % bolnikov, na podaljša-
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Tabela1: Število obravnavanih bolnikov v obdobju od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
ODDELEK

ŠT. OBRAVNAVANIH BOLNIKOV

NEVROLOŠKI ODDELEK

79 bolnikov = 25,8 %

TRAVMATOLOŠKI ODDELEK (TRAKT A in TRAKT C)

137 bolnikov = 44,7 %

HEMATOLOŠKO-ONKOLOŠKI ODD.

10 bolnikov = 2,7 %

ODDELEK ZA ANGIOLOGIJO, ENDOKRINOLOGIJO IN REVMATOLOGIJO

38 bolnikov = 12,4 %

ODDELEK ZA BOLEZNI SRCA PLJUČ IN OŽILJA

11 bolnikov = 3,5 %

ODDELEK ZA LEDVIČNE BOLEZNI S CENTROM ZA DIALIZO

24 bolnikov = 7,9 %

OSTALO

9 bolnikov = 2,9 %

SKUPAJ

308 bolnikov = 100 %

Vir: dokumentacija KO v SB Celje

Tabela2: Namestitve obravnavanih bolnikov po odpustu iz SB Celje v obdobju od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013

DOMOV
77 = 25 %

DN
100 = 32,4 %

PBZ
67 = 21,7 %

NO
13 = 4,2 %

UMRL
23 = 7,4 %

OSTALO
28 = 9,1 %

Legenda: DN - domska namestitev; PBZ - podaljšano bolnišnično zdravljenje; NO - negovalni oddelek
Vir: dokumentacija KO v SB Celje

no bolnišnično zdravljenje je bilo poslanih 21 % bolnikov, 4 % so bili odpuščeni na negovalne oddelke,
7 % jih je v bolnišnici Celje umrlo in 9 % bolnikov je
bilo odpuščenih v zdraviliško obravnavo oz. so bile
uporabljene druge možnosti namestitve.

Potek dela koordinatorja odpusta

Proces načrtovanja bolnikovega odpusta iz bolnišnice vključuje več faz: zbiranje informacij, oblikovanje
načrta odpusta (komunikacija z bolnikom in njegovimi svojci), izvedbo načrta ter sprotno in končno vrednotenje načrtovanega (Greenwald, O‘Malley, Alper,
2013).
Korak 1 – Zbiranje informacij
KO je v stiku (dnevni obiski bolniških oddelkov, jutranje predaje službe) s pooblaščenimi medicinskimi
sestrami oz. pristojnimi zdravniki na bolnišničnih
oddelkih, ki ga opozorijo na bolnike, pri katerih je
predviden otežen odpust. Težaven odpust ugotovijo
ob sprejemu bolnika v bolnišnico, ob jemanju zdra-
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vstvene in socialne anamneze oz. ko izpolnjujejo
Sprejemni dokument zdravstvene nege, kjer je rubrika, v katero je treba vpisati, kam bo po končanem
zdravljenju bolnik odpuščen. Tako se načrtovanje
odpusta prične že ob samem sprejemu v bolnišnično
obravnavo.
Korak 2 - Načrtovanje odpusta
Pri obravnavanih bolnikih, s katerimi je komunikacija mogoča, KO opravi razgovor tako z njimi kot s
svojci, pri bolnikih, s katerimi komunikacija ni mogoča, KO opravi razgovor samo s svojci. Pogovori in
oblikovanje načrta odpusta se nanašajo na ureditev
oskrbe bolnika po odpustu iz Splošne bolnišnice Celje. Izpostavljene so tri glavne možnosti oskrbe bolnika po odpustu iz bolnišnice (Department of Health, 2012).
Oskrba bolnika v njegovem domačem okolju.
Najpomembnejše informacije, ki zanimajo bolnike
in njihove svojce:
- praktični nasveti glede pridobitve pomoči na
domu – koga poklicati za pridobitev pomoči, kako
razporediti pomoč skozi dan, kakšno bo finančno
breme ... (vključitev CSD, ponudnikov pomoči na
domu, društev …);
- kako pridobiti sanitetni potrošni material in medicinsko-tehnične pripomočke;
- kako negovati bolnika doma (sodelovanje z medicinskimi sestrami na oddelku – praktičen prikaz
izvedbe postopka in vključevanje svojcev v izvedbo);
- kako bolniku pomagati vstati in hoditi (sodelovanje s fizioterapevti – praktičen prikaz izvedbe
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-

-

postopka in vključevanje svojcev v izvedbo);
kam se obrniti po pomoč pri aplikaciji zdravil,
oskrbi rane … (osebni zdravnik, patronažna služba).

Izraba podaljšanega bolnišničnega zdravljenja
(PBZ) ali namestitev bolnika v negovalne oddelke (NO) bolnišnic v slovenskem prostoru.
Najpomembnejše informacije, ki zanimajo bolnike in
njihove svojce:
- katere zahteve morajo bolniki izpolnjevati, da so
upravičeni do takšne oblike bolnišnične namestitve;
- zakaj ne moremo podaljšanega bolnišničnega
zdravljenja izvesti v SBC, kaj PBZ pomeni in kakšne koristi prinaša bolniku,
- ali so lahko upravičeni tako do zdravilišča kot
PBZ,
- koliko časa lahko bolnik ostane na PBZ ali na negovalnem oddelku,
- ali so te storitve plačljive,
- ali lahko bolnika v takšno oskrbo odpustimo brez
njegove privolitve (največkrat to zanima svojce,
pri katerih se bolnik ne strinja s tovrstno ureditvijo),
- ali lahko gredo bolniki pred namestitvijo na PBZ
za nekaj dni domov,
- ali morajo bolniki po končanem PBZ v domsko
oskrbo.
Z bolniki oziroma njihovimi svojci, pri katerih predvidevamo, da oskrba v domačem okolju ne bo mogoča
in ne želijo izrabiti možnosti oz. ne bodo izpolnjevali
pogojev za sprejem na oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje, se moramo v najkrajšem času po
sprejemu:
- pogovoriti o možnostih namestitve bolnika v
institucionalno varstvo in napotiti svojce do
bolnišnične socialne službe, da izpolnijo potrebne dokumente, in da se postopek urejanja namestitve v institucionalno varstvo prične (treba je
poskrbeti za dober prenos informacij med bolni-

kom, svojci, oddelkom, bolnišnično socialno službo in zdravstveno organizacijo, kamor bolnika
premeščamo),
predstaviti je treba prednosti namestitve bolnika
v domsko oskrbo,
upoštevati je treba tudi finančno situacijo bolnika
in njegove družine.

Korak 3 - Izvedba načrta odpusta in njegovo
sprotno vrednotenje
Po odločitvi bolnika in njegovih svojcev za oskrbo v
domačem okolju je treba predlagati in koordinirati izvedbo potrebnih zdravstveno vzgojnih programov in
učenja potrebnih veščin, ki jih bodo bolniki in svojci
morali osvojiti pred odpustom v domače okolje.
Po odločitvi bolnika in njegovih svojcev za namestitev v institucionalno varstvo oziroma po presoji
zdravnika, da bolnik izpolnjuje pogoje za namestitev
na oddelek za PBZ ali negovalni oddelek, je treba v
proces odpusta aktivno vključiti bolnišnično socialno službo ter pričeti izvajanje nadaljevalnih aktivnosti, ki privedejo do uspešne premestitve bolnika.

Korak 4 - Končno vrednotenje načrta odpusta,
ki ga po odpustu bolnika izpelje KO
- Končni pogovor s svojci, bolnikom ali pristojnimi
strokovnimi delavci o težavah, ki so nastopile po
odpustu ali o pozitivnih izkušnjah, ki jih je odpust bolnika prinesel v njihova življenja. Takšen
pogovor izvedemo nekaj dni po odpustu bolnika
iz bolnišnice.
- KO načrtovan in izveden načrt bolnikovega odpusta vrednoti v posebej oblikovani dokumentaciji,
ki ob koncu hospitalizacije postane del bolnikove
dokumentacije in je fizično v njegovi zbrani dokumentaciji. Naslednji korak v razvoju delovanja KO
je planiranje odpusta in dokumentiranje aktivnosti v informacijskem sistemu, kar bo poenostavilo
arhiviranje vseh vrednotenj in popravkov načrta
bolnikovega odpusta.
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ZDRAVSTVENA NEGA
Primeri
Primer 1:
Otežen odpust zaradi trajne nezmožnosti zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb v domačem okolju. Bolnik in svojci odklanjajo domsko
oskrbo ter izražajo željo po oskrbi v domačem
okolju. Bolnik potrebuje paliativno oskrbo v zadnji fazi bolezni - predvsem lajšanje bolečin.
1. Opravljen razgovor s svojci in bolnikom, ki izrazijo željo po domači oskrbi in pomoči na domu.
2. KO posreduje svojcem kontaktne številke organizacij, ki nudijo pomoč na domu ter druge informacije, ki jih potrebujejo svojci pri ureditvi
nemotene oskrbe bolnika na domu (nemoten potek pridobivanja ustreznih pripomočkov, kam se
obrniti po pomoč, kako in kje pridobiti dodatno
znanje o negi in oskrbi bolnika …).
3. KO se s svojci dogovori, kdo bo prevzel nadzor
nad nego bolnika, nad lajšanjem njegove bolečine (pravilno delovanje črpalke, protibolečinska
sredstva ...) ter predlaga in koordinira izvedbo
potrebnih zdravstveno vzgojnih programov in
učenje potrebnih veščin s tega področja.
4. KO spremlja potek zdravljenja in se s pristojnim
zdravnikom dogovori glede predvidenega datuma bolnikovega odpusta.
5. Po odpustu bolnika KO ostane v stiku s svojci –
izvede pogovor po odpustu.

Svojcem je priskočila na pomoč nepridobitna nevladna organizacija, ki nudi pomoč na domu. Bolnik je v
mesecu dni umrl.
Primer 2:
Otežen odpust zaradi trajne nezmožnosti zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb v
domačem okolju. Komunikacija z bolnikom ni
možna, ima vstavljen PEG in trahealno kanilo.
Svojci so zaposleni ali živijo drugje in zanj ne
morejo ustrezno skrbeti.
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1. Opravljen razgovor s svojci, ki izrazijo željo po
institucionalnem varstvu.
2. Vključitev socialne delavke v proces odpusta –
svojce povabim na pogovor k bolnišnični socialni
delavki (SD) – izpolnijo in razpošljejo vloge v želene ustanove.
3. KO priskrbi zdravniško mnenje in poskrbi za odvzem usmerjenih vzorcev ter skrbi za izpis izvidov le-teh.
4. KO spremlja potek zdravljenja in se s pristojnim
zdravnikom dogovori glede predvidenega datuma bolnikovega odpusta.
5. SD uskladi datumski sprejem v institucionalno
varstvo.
6. KO na dan odpusta na oddelku preveri, ali bo
premestitev izvedena.
7. Po odpustu bolnika KO ostane v stiku s svojci –
izvede pogovor po odpustu.
Svojci so bili z oskrbo v institucionalnem varstvu zadovoljni.

Primer 3:
Otežen odpust zaradi začasno oteženega gibanja, ki je posledica zloma in operacije kolka.
Domača oskrba ni mogoča, saj je tudi zakonec
hospitaliziran zaradi poškodbe in operacije kolena ter tudi on potrebuje dodatno oskrbo in
pomoč, drugih sorodnikov nimata, ostale pomoči na domu ne želita.
1. Opravljen razgovor z bolnikoma, ki izrazita željo,
da bi skupaj šla na PBZ in nato domov.
2. Pristojni zdravnik obema napiše Predlog za podaljšano bolnišnično zdravljenje.
3. KO poskrbi za odvzem usmerjenih vzorcev ter
skrbi za izpis izvidov le-teh.
4. Vključitev SD v proces odpusta.
5. KO spremlja potek zdravljenja in se s pristojnim
zdravnikom dogovori glede predvidenega datu-
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ma bolnikovega odpusta.
6. SD uskladi datumski sprejem na podaljšano bolnišnično zdravljenje.
7. KO na dan odpusta na oddelku preveri, ali bo
premestitev izvedena.
8. Po odpustu bolnika KO ostane v stiku z zakoncema – izvede pogovor po odpustu.
Po končanem podaljšanem bolnišničnem zdravljenju
sta zakonca odšla domov in sama skrbita zase.

Zaključek

V večini primerov je treba uskladiti pričakovanja bolnikov ter njihovih svojcev, zahteve oddelkov in bolnikovo realno zdravstveno stanje ter najti optimal-

Metka Rasperger, dipl. m. s.

no rešitev, ki je sprejemljiva za vse vpletene stranke,
tako za bolnika, njegove svojce in oddelek, na katerem je bil bolnik hospitaliziran. Izdelave načrta odpusta ni mogoče poenotiti ali ukalupiti, saj se pričakovanja, prioritete in želje posameznikov, ki jih je pri
izdelavi načrta treba upoštevati, razlikujejo. Ravno iz
tega razloga je obravnava bolnika in njegovih svojcev
individualna ter izdelava načrta odpusta prilagojena
zdravstvenemu stanju in pričakovanjem bolnika.
Vzpostavitev sistema načrtovanja odpusta bolnikov
v domače ali institucionalno varstvo omogoča varnejši odpust bolnika iz bolnišnice.
Kontaktne telefonske številke:
030 211 165 ali 423 31 12.

Centralni operacijski blok, Oddelek za skupne potrebe kirurgije

»ROŽNATI OKTOBER« –

svetovni mesec boja proti raku dojk

O

d leta 1985 obeležujemo oktober kot svetovni mesec boja proti
raku dojk. Mesec je namenjen ozaveščanju in informiranju prebivalstva o raku dojke in ga imenujemo tudi »rožnati oktober«. Simbolizira ga roza pentlja, ki pomeni solidarnost in boj proti raku dojk.
Rak dojke je pomemben javnozdravstveni problem in je najpogostejše maligno obolenje žensk v razvitem svetu in v Sloveniji.
Pomembno vlogo pri odkrivanju raka dojke ima ženska sama. Zavedati se mora ogroženosti, da lahko zboli za rakom dojke, in da je
velika možnost za ozdravitev, če bolezen odkrijemo pravočasno. Samopregledovanje dojk je prva in najvažnejša metoda za zgodnje odkrivanje raka. Je edino uspešno orožje, ki ga ima vsaka ženska v svojih rokah.
Dojke se spreminjajo med menstrualnim ciklusom, v nosečnosti, po porodu in v menopavzi.
Dojke si redno pregledujemo vsak mesec od 20. leta starosti naprej, v
rodnem obdobju med 8. in 12. dnem menstrualnega ciklusa, šteto od
prvega dneva krvavitve (takrat je dojka manj napeta in manj boleča),
v menopavzi vedno isti dan v mesecu.
Pomembno je poznati svoje dojke, da bi lažje prepoznale morebitne
spremembe v njih. Z rednim samopregledovanjem dojk dosežemo,
da vsaka ženska spozna svoje telo, svoje dojke in se bo tako spoštovala in imela rada. Prve lahko opazijo nenavadne spremembe in imajo tudi priložnost, da takoj ukrepajo. Imajo možnost, da odkrijejo
spremembo v dojki, ko je ta majhna, in tako pripomorejo k hitrejši
diagnozi, zdravljenju in rehabilitaciji.
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Pohvala
Spoštovani!
Izrekam iskreno pohvalo osebju vaše bolnišnice. Dne 23. 9. 2013 sem bila pri vas v ortopedski ambulanti in na
preiskavah in prav vse osebje je bilo izjemno prijazno, strokovno in ustrežljivo.
Vsem najlepša hvala!
S spoštovanjem,
Ana Svetičič

Zahvala
Spomin na srečo ni več sreča,
spomin na bolečino je še vedno bolečina.
(l. Byron)
Ob izgubi svoje mame se na tem mestu zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem oddelka za bolezni ledvic
in dializo za nudenje pomoči v teh težkih trenutkih in za izkazano sočustvovanje.
Vsakemu še enkrat hvala!
Simona Stopar

Zahvala in pohvala
Spoštovani!
Danes je v vaši bolnišnici na gastro oddelku mirno umrla naša mama Jožefa Zagožen. Vedno je težko, ko nekdo,
ki ga imaš rad, odide.
A v teh dneh, ko se je počasi poslavljala od nas, smo bili po zaslugi izjemnega odnosa na gastro oddelku deležni
sočutne in razumevajoče obravnave tudi kot družina. Osebno sem imela stike samo s sestrami, konkretno z
izmeno, v kateri je bila v noči s sobote na nedeljo tudi sestra Tamara, a sem od drugih sorodnikov izvedela, da
so imeli z vsemi na oddelku same pozitivne izkušnje.
Ekipo bi rada posebej pohvalila, saj je umirajoči mami in nam, otrokom in vnukom, omogočila, da smo bili
ob njej še zadnje ure, in da smo od nje vselej odhajali pomirjeni v zavesti, da v boljših rokah ne bi mogla biti.
Prepričana sem, da se po odnosu sester vidi, da je celotna bolnišnica urejena in prijazna do bolnikov in svojcev.
Zato še enkrat iskrena hvala, saj ste naredili največ, kar ste lahko, tudi za vse nas, ki nam bo po vaši zaslugi
ostal topel spomin na njene zadnje dni.
Pismo z zahvalo bom poslala tudi Novemu tedniku, ker želim, da dober glas o vaši ustanovi doseže čim več
ljudi.
Karolina Vrtačnik
Celje, 1. 10. 2013
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Andreja Zelič, univ. dipl. org.			
Splošno kadrovsko pravni sektor

Uporaba
Pravilnika o
arhiviranju
dokumentov

S

sprejetjem Pravilnika o arhiviranju dokumentov
(v nadaljevanju pravilnik) smo dobili orodje za
kakovostnejše urejanje poslovne in zdravstvene dokumentacije. Pravilnik s prilogami je objavljen na
spletni strani bolnišnice, v sklopu internih pravilnikov. V prilogi št. 1 je Enotni klasifikacijski načrt za
razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije
z roki hranjenja za zavode s področja zdravstva. Ker
na ravni države še ni potrjen, ga bomo v praksi uporabljali (do potrditve) za označevanje dokumentacije
do tretjega nivoja, s pogledom na roke hrambe na
nižjem nivoju, ker le-ta podrobno opisuje vsebino
dokumentarnega gradiva.

2731 Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo
Knjiga umrlih
Zap. št.: 1
Leto nastanka: 2011
A (arhivsko)
6 – 61 - 610
Pri preiskavah so roki hrambe lahko različni – od najmanj
15 let po preiskavi, do 10 let po smrti bolnika. V nekaterih primerih ima preiskava lahko status arhivskega gradiva. O določitvi vzorčenja za izbor 1 % dokumentarnega
gradiva smo poslali vprašanje na Ministrstvo za zdravje,
vendar ustreznega odgovora nismo dobili. Morda bi bilo
smiselno, da stroka sama določi posamezne primere, ki
izstopajo, in bi bili lahko hranjeni v raziskovalne namene.
Tak primer bi že ob nastanku na karton označili z oznako
A. Pred odbiranjem dokumentarnega gradiva za arhivsko
pa bi morali ponovno narediti selekcijo.

Primeri uporabe 12. člena pravilnika v praksi:
2731 Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo
Klinična pot (za angiografijo)
Zap. št.: 1
Leto nastanka: 2011
A (arhivsko)
6 – 60 - 600

Če bi bilo več registratorjev kliničnih poti (za oddelek) bi označili njihovo število.

Število izvodov dokumentarnega gradiva z rastjo števila
obravnav pacientov narašča iz leta v leto. Roki hrambe
so dolgi, prostorske stiske pa velike. Do E-hrambe in E-arhiviranja nam manjka še veliko, tako v smislu urejanja
dokumentarnega gradiva kot tudi v informacijski podpori. Prav je, da vsak na svojem področju vložimo kar največ
svojega prizadevanja v urejenost ustvarjenega gradiva in
tako zmanjšamo količine vsaj na račun tistega gradiva, ki
je v kartonih in registratorjih nepotrebno.
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Janja Korošec, prof.

Medicinska knjižnica

Jezikovni kotiček

O vejicah (2)
Vejica pred veznikom »in«

T

isti, ki tako kot jaz ne sodite v mlajšo generacijo,
se gotovo še spominjate, da so nas v šoli učili, da
pred veznikom »in« nikoli ne pišemo vejice. Ne vem,
ali je včasih res veljalo takšno pravilo ali pa je šlo
samo za njegovo napačno razlago, dejstvo je, da to ne
drži. Pred »in« namreč ne pišemo vejice le takrat, kadar opravlja vezalno vlogo (npr. uvaja vezalno priredje, se pravi, da povezuje dva enakovredna stavka):
Oprala je solato in krompir narezala na tanke rezine.
Toda takoj, ko gornje priredje nekoliko razširimo, se
zadeve lahko spremenijo:
Oprala je solato, ki jo je prinesla z vrta, in krompir, ki ga
je kupila v trgovini, narezala na tanke rezine.
V tem primeru vidimo pred »in« zapisano vejico.
Toda ta vejica, smiselno gledano, tam ne stoji zaradi veznika »in«, temveč zaključuje stavčni prilastek
(katero solato?). Gre v bistvu za vrinjeni stavek, za
katerega pa vemo, da ga na začetku in koncu ločimo
z vejico. Enako vidimo v drugem delu povedi, tudi tu
imamo stavčni prilastek (kateri krompir?). V takih

Katja Ramšak, univ. dipl. prav.			

primerih naj vas torej »in« ne moti, zato kar mirno
naredite vejico.
»In« se lahko pojavlja tudi kot del sestavljenega
veznika (in sicer, in to). V teh primerih ne opravlja
vezalne, temveč pojasnjevalno vlogo, zato pred njim
pišemo vejico:
Pripravila je kosilo, in sicer zelenjavno juho ter jabolčni
zavitek.
Prišel je hitro, in to prej kot v pol ure.
Pred »in« pišemo vejico tudi takrat, kadar si neposredno sledita dve vezniški besedi, od katerih je prva
»in« (in da, in ko, in če …). Pravopisno pravilo namreč
pravi, da kadar si sledita dva veznika, pišemo vejico
samo pred prvim:
Vstal je iz postelje, in ko je pogledal na uro, je ugotovil,
da je prepozen.
Prišli smo do roba gozda, in če bi šli še dlje, bi nas ujela
noč.
Pozabila sem denarnico, in da je bila mera polna, so mi
ukradli še telefon.
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Pet minut za mediacijo

Jaz sporočila – Ti sporočila

E

na izmed temeljnih in zelo pomembnih tehnik v mediaciji
je uporaba tako imenovanih JAZ
SPOROČIL. Uporaba JAZ SPOROČIL pomeni, da govorimo o
sebi, v prvi osebi, da pri tem varno izrazimo občutja in prevzamemo odgovornost zanje. Pri JAZ
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SPOROČILIH ne posplošujemo
(ne uporabljamo besed vedno, nikoli,…), ne dajemo nalepk (ti si
nezanesljiv, neodgovoren, …), ne
sodimo, ne ukazujemo, ne dajemo
nasvetov in nikakor ne smešimo.
Nasprotje JAZ SPOROČIL so TI
SPOROČILA, ki nam ne dajejo re-

alne informacije o tem, kaj je problem, izražajo negativno mnenje o
nekom, sodbo, ukaz, nasvet, smešenje, zapirajo dialog ter postavljajo nasprotnika v obrambo.
Primer situacije iz vsakdanjega
življenja:
S partnerjem sta dogovorjena, da
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pospravi stanovanje, ker boste vi
prišli domov z gosti.
Ti sporočilo: »Nisi pospravil stanovanja. S tem me vedno spraviš v
sramoto.«
Jaz sporočilo: »Sram me je, kadar
pripeljem obiske in je stanovanje
nepospravljeno, saj se ne moremo
nikamor sproščeno usesti.«
Kako uporabljamo JAZ SPOROČILA NA DELOVNEM MESTU?
1. Situacija: Imate kolegico, ki On ga vzame in odvihra naprej in
vam tudi kasneje ne sporoči povas pogosto kritizira.
vratne informacije.
Ti sporočilo: »Ti si grozna.«
Ti sporočilo: »Vsaj hvala bi mi lahJaz sporočilo: »Ni mi prijetno, ko ko rekel.«
je med nama takšna komunikacija,
saj si želim, da bi dobro sodelova- Jaz sporočilo: »Ko sem ti predala
poročilo, ki sem ga pripravljala več
li.«
dni, bi se veliko bolje počutila, če bi
2. Situacija: Sodelavki predajate mi povedal, kakšno se ti zdi poroneko delovno nalogo, vendar vas čilo, saj imam v nasprotnem občune posluša.
tek, da nekaj ni v redu.«
Ti sporočilo: »Nikoli me ne poslu- Vsi se vsakodnevno srečujemo z
šaš.«
najrazličnejšimi situacijami med-

sedskimi ter seveda poklicnimi,
v delovnem okolju. Dejstvo je, da
so medosebni odnosi srce našega
življenja in dinamika med njimi
vsakdanji utrip našega srca. Ti
odnosi nam podarjajo trenutke
največje sreče ali skrajnega obupa.
Ker je vsak medosebni odnos sestavljen iz različnih individualnih
pričakovanj, načina komunikacije,
subjektivnih pogledov na dejstva,
različnih čustev in še drugih elementov, je nesoglasje (spor, konflikt) njegov sestavni del.

Jaz sporočilo: »Draga sodelavka, osebnih odnosov: partnerskimi,
Čim manj konfliktno jesen in veliko
prosim te za minutko pozornosti, družinskimi, prijateljskimi, sosreče pri uporabi JAZ SPOROČIL.
saj gre za zelo pomembno zadevo«.
3. Situacija: Imate kolegico, ki je
venomer slabe volje in cinična.
Ti sporočilo: »Ti pa si ves čas slabe
volje in polna cinizma.«

ŠALA

Jaz sporočilo: »V trenutkih, ko delava in je slabo vzdušje, se ne počutim v redu in na nek način dobim
občutek krivde.«

KLIMA
V ugledni restavraciji starejša dama zahteva od
natakarja, da nekoliko zmanjša delovanje klime.
»Seveda, gospa,« ji reče natakar in odide.
Pet minut kasneje dama zopet pokliče natakarja. Hladi se s časopisom, s katerim maha pred
obrazom in reče:
»Ali ste tako dobri, pa sedaj malo povečate
delovanje klime?«
»Seveda, gospa,« reče natakar in odide.
Ni minilo deset minut, dama ponovno pokliče
natakarja. »Ali bi lahko sedaj zopet malo zmanjšali?«
»Ja, seveda,« reče natakar. Gost pri sosednji
mizi, ki je opazoval celotno dogajanje, je rekel
natakarju: »Ali vas ne živcira, ko morate vsakih
nekaj minut uravnavati klimo?«
»Saj klime sploh nimamo,« mu odgovori natakar.

4. Situacija: Sodelavko ste prosili,
da neke informacije ne izda naprej. Izvedeli ste, da jo je izdala.
Ti sporočilo: »Nesramna si in neodgovorna.«
Jaz sporočilo: »Ko sem ti zaupala
informacijo, sem upala, da jo boš
obdržala zase, zato mi ni bilo ok,
ko sem izvedela, da si to povedala
naprej.«
5. Situacija: Nadrejenemu predate pomembno in dobro poročilo.
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Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
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Splošno kadrovsko pravni sektor

Pravni kotiček
Nočno delo starejših
delavcev
Nočno delo predstavlja eno izmed
oblik organizacije delovnega časa.
Takšno organiziranje delovnega
časa izhaja iz zahteve po kontinuiranosti delovnega procesa in iz narave dela. Nočno delo je za delavce
obremenjujoče, saj je dokazano, da
je človeško telo ponoči bolj dovzetno za vplive iz okolja in za obremenilne oblike organizacije dela.
Zaradi navedenega delovno pravna zakonodaja določa minimalne
varstvene ukrepe, hkrati pa tudi
posebno varstvo nekaterih kategorij delavcev v zvezi z odrejanjem
nočnega dela. Namen prepovedi
opravljanja nočnega dela nekaterim kategorijam delavcev je varovanje posebej občutljivih kategorij
delavcev ter s tem preprečitev nastanka škode (povečane nevarnosti za poškodbe, invalidnosti, …),
zato je določena prepoved opravlja
nočnega dela:
- delavki ali delavcu zaradi varstva nosečnosti in starševstva,
- starejšemu delavcu,
- delavcu, ki še ni dopolnil 18 let,
- delavcu, kateremu bi se po pisnem mnenju zdravniške komisije zaradi takega dela lahko
poslabšalo zdravstveno stanje.
Prepoved opravljanja nočnega dela
pa ni za vse absolutna, absolutna
je le za delavke v času nosečnosti
in še eno leto po porodu oz. ves čas
ko dojijo, delavce, ki še niso dopol-
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Obrazec št. 4
Starejši delavci
V skladu s 199. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. list RS, št. 21/2013) dajem naslednje
SOGLASJE
Podpisani(a):
___________________________________
Soglašam (obkrožite):
A/ da mi delodajalec lahko odredi nadurno delo
B/ da mi delodajalec lahko odredi nočno delo
To soglasje dajem do pisnega preklica, s tem, da preklic začne veljati 30. dan po vročitvi preklica Kadrovski službi.
Datum:

nili 18 let in delavce, katerim bi se
po pisnem mnenju zdravniške komisije zaradi takšnega dela lahko
poslabšalo zdravstveno stanje. Tokrat se bom v nadaljevanju opredelila na nočno delo starejših delavcev, ki je zaradi staranja populacije
vse bolj aktualno.
Starejši delavci so po 197. členu
Zakona o delovnih razmerjih (ZDR
-1) tisti, ki so dopolnili najmanj 55
let starosti. V 199. členu je nadalje
določeno, da se starejšemu delavcu
brez njegovega pisnega soglasja ne
sme odrediti nadurnega ali nočnega dela. Če delavec ne poda pisnega
soglasja, ga v bolnišnici ne smemo
razporediti v nočno delo.
Skladno z določbo ZDR-1 pa se
lahko s kolektivno pogodbo določijo pravice, ki so za delavce ugodnejše, kot jih določa sam ZDR-1.
Tako Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi določa
v 46. členu kot starejšega delavca
tistega, ki je dopolnil 50 let. Ven-

Podpis:

dar prepoved v kolektivni pogodbi
ni absolutna, ampak je odvisna od
organizacije delovnega procesa. Če
ni mogoče organizirati nepretrganega zdravstvenega varstva brez
udeležbe teh delavcev, so se ti
dolžni vključevati tudi v nočno
delo in dežurstvo. Brez soglasja
torej tudi do dopolnjenega 55
leta starosti.

»Dve stvari sta, ki
ju je treba ločevati:
človek in družba.
Preden se zgražaš
nad družbo, se
vprašaj, če si kot
človek res storil svojo
dolžnost.«
Rihard Jakopič

SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Splošna bolnišnica Celje

Samo eno je
pravo srce...

...zavarujmo ga skupaj.

MehaniËna Ërpalka: garancija 24 mesecev

Vzajemna, d.v. z., Voπnjakova ulica 2, Ljubljana

PE CELJE
Ljubljanska 18/d
tel.: 03/ 425 01 50
• Celje, Gregorčičeva 5/a
• Šmarje pri Jelšah, Obrtniška 2
• Žalec, Ulica talcev 1

»loveπko srce: brez garancije

ZAVAROVANJE ZA TEÆJE BOLEZNI
z moænostjo dodatnih zavarovanj
Edino pravo zdravstveno zavarovanje v Sloveniji,
ki vas zavaruje v primeru 21 oblik teæjih bolezni.

M O D RA © T E V I L KA

www.vzajemna.si
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Matej Velenšek, mag. posl. in dru. štu.

SZSVS SB Celje

Bolnišnične igre na Otočcu

V

soboto, 7. septembra 2013, so
potekale na Otočcu 8. tradicionalne bolnišnične igre, na katerih je sodelovalo 20 ekip iz celotne
Slovenije. Tudi na letošnjih igrah je
podobno kot že vsa leta nastopila
ekipa iz naše bolnišnice, ki je imela za spremembo tokrat najskromnejšo zasedbo do sedaj.
Moško ekipo iz naše bolnišnice so
sestavljali naslednji tekmovalci:
Matej Velenšek, Franc Furman,
Željko Tešić, Jure Jančič, Damjan
Kladnik, Bojan Djuranović, Mirko Zapušek, Anže Gladek, Luka
Jenšterle, Robert Hribernik, Matjaž Štinek, Marko Vrhovec, Leon
Ostrožnik, Zoran Delibašič in naš
direktor Marjan Ferjanc.

Naši košarkarji v akciji

Na žalost pa smo imeli samo dve
predstavnici nežnejšega spola, in
sicer Slavico Gajšek in Mihaelo Ci- Naša ekipa se je na igrah glede na
zerl, ki sta lahko nastopili le v po- manj številčno udeležbo kar dobro
odrezala. V več športnih panogah,
sameznih disciplinah.
ki prinesejo točke, sploh nismo
mogli sodelovati. Posamezniki
Dobre volje in odlično razpoloženi smo na pot krenili z našim
bolnišničnim mini busom zgodaj
zjutraj, imeli vmesni postanek v
Krškem, kjer smo se malce okrepčali, ter prispeli na Otočec še pred
8. uro.

smo nastopili v več športnih panogah, tako da je bila tudi utrujenost
velika.
Od ekipnih športov bi izpostavil
odbojko za moške, kjer smo osvo-

Tam je sledila najprej registracija
tekmovalcev, nato pa še z manjšo zamudo tudi otvoritev iger. Po
krajšem sestanku vodij ekip so
sledila tekmovanja. Urnik je bil
zaradi enodnevnih tekmovanj zelo
natrpan, tako, da je odšla vsaka
ekipa na svoje prizorišče, kjer so
potekala tekmovanja. Ekipe so bile
formirane že prej.
Vreme je bilo odlično, za nekatere
športne panoge skoraj prevroče,
tako da smo s tega stališča imeli
srečo.
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Posvet naših odbojkarjev pred začetkom tekme
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jili odlično 2. mesto in nogomet,
kjer smo po izvajanju kazenskih
strelov izgubili boj za 3. mesto in
na koncu vseeno osvojili dobro 4.
mesto. Tudi v ostalih ekipnih panogah smo se borili po naših najboljših močeh in osvojili nekaj solidnih mest.
Od posameznih rezultatov bi omenil odličen uspeh v pikadu, saj je
Bojan Đuranovič osvojil 1. mesto,
Matjaž Štinek je v golfu osvojil
odlično 2. mesto, njegov uspeh pa
je s 3. Mestom, tudi v golfu, dopolnil še Marko Vrhovec.

2. mesto v odbojki

najboljših močeh. Tudi organizacija samih iger je bila na visokem
nivoju, glede na to, da je bilo treba
v samo enem dnevu izpeljati vsa
tekmovanja.

Posebna zahvala velja našemu direktorju, ki je bil z nami na igrah,
nas vzpodbujal in tudi tekmoval
ter pripomogel k solidni skupni
uvrstitvi.

Z uspehi in korektnimi nastopi
smo uspešno promovirali našo bolnišnico ter dokazali, da premore
Splošna bolnišnica Celje tudi dobre
športnike.

Upam in želim, da se naslednje
leto udeležimo iger v dosti močnejši zasedbi, in da bomo v skupnem
seštevku konkurenčni najboljšim.

Matjaževo 2. mesto v golfu

V posamezni konkurenci, tako moški kot ženski, smo imeli še nekaj
dobrih rezultatov, ki so pripomogli
k solidni skupni uvrstitvi, za kar
smo zaslužni vsi, ki smo nastopali.
Naporen dan tekmovanj se je zaključil v poznih popoldanskih
urah, nakar sta sledila podelitev
pokalov in medalj ter družabno
srečanje z večerjo, kjer smo si med
seboj izmenjali izkušnje ter se poveselili ob zvokih glasbe. Pozno ponoči smo se odpeljali domov proti
Celju.
Rad bi pohvalil prav vse tekmovalce, ki smo nastopili na teh igrah,
saj smo se zares trudili po svojih

Bojan – najboljši ostrostrelec v pikadu
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Vir: Internet

Kulinarični kotiček
Gobov ragu

Koruzna polenta na žaru

Sestavine:

Sestavine:

1 kg mešanih gob

350 g koruznega zdroba

1 velika čebula

3 žlice ekstra deviškega olivnega olja

90 g masla

1,75–2 l vode

sol, poper, 2 vejici peteršilja

sol, poper

Priprava:

Priprava:

Gobe očistimo in jih glede na velikost narežemo

V loncu zavremo vodo, ki smo jo solili z žličko soli.

na polovice, četrtine ali lističe. Čebulo olupimo

Temperaturo zvišamo, v vodo pa med nepresta-

in drobno sesekljamo. Na 40 g masla postekleni-

nim mešanjem s penovko postopoma stresamo

mo sesekljano čebulo, ji dodamo gobe in jih tako

koruzni zdrob. Temperaturo znižamo na mini-

dolgo pražimo, da se zmehčajo, a ostanejo na zob.

mum. Polento med občasnim mešanjem s kuhal-

Tekočino odlijemo v ponvico, jo zavremo in uku-

nico kuhamo 40 do 45 minut. Nazadnje ji pri-

hamo na polovico. Peteršilj osmukamo in drobno

mešamo olivno olje, sol in poper, jo zvrnemo na

sesekljamo. Med mešanjem s penovko po koščkih

plitek pekač, na katerem jo razmažemo na višino

vmešamo preostalo maslo. Gobe začinimo s soljo,

približno 2 cm in ohladimo. Ohlajeno polento na-

poprom in sesekljanim peteršiljem, jih prelijemo

režemo na koščke, ki jih po obeh straneh namaže-

z omako in premešamo. Gobov ragu ponudimo s

mo z olivnim oljem. Položimo jih v močno segreto

koruzno polento.

gril ponev in jih na vsaki strani pečemo 3 minute,
da se polenta rjavo obarva in postane hrustljava.
Ponudimo kot prilogo.
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Kokoš z nadevom
iz suhega sadja

Glaziran kostanj
Sestavine:

Sestavine:

2 kg maronov ali večjih kostanjev,

1,3 kg težka kokoš, 150 g izkoščičenih suhih sliv,

1 kg sladkorja, ščepec soli,

150 g suhih marelic, 1 žlica rozin, 1 kislo jabolko,

2 do 3 lovorovi listi,

šopek jušne zelenjave, 200 g kisle smetane,

1 strok vanilije,

3 žlice sladke smetane,

1 košček cimetove skorje

3 žlice kuhanega masla, 4 rezine prepečenca,
1 jajce, 2 žlici konjaka, sol, poper,

Priprava:

2 žlici mlete rdeče paprike

Kostanj pristavimo v hladni vodi, ki ji dodamo
ščepec soli in lovorove liste, zavremo in ga, glede

Priprava:

na debelost, kuhamo 20 do 30 minut. Ko je ku-

Suho sadje te-

han ga odstavimo, odcedimo in s koničastim no-

meljito operemo,

žem previdno in potrpežljivo olupimo tako trde

odcedimo, prista-

zunanje lupine kot tudi tanke kožice. Vanilijev

vimo v 3,75 deci-

strok podolžno razpolovimo. V posodi pristavimo

litra vode, in ko

sladkor in 2 do 3 dl vode ter počasi segrevamo,

zavre odstavimo,

da dobimo povsem tekoč sladkorni sirup. Odiša-

precedimo, ven-

vimo ga z vanilijo in koščkom cimeta. Potem zvi-

dar zavretek shra-

šamo temperaturo, v sirup pa vložimo olupljene

nimo. Prepečenec zdrobimo in zmešamo s sladko

marone. Temperaturo zopet znižamo, marone

smetano, jajcem in konjakom. Jabolko olupimo in

pa počasi poširamo 5 do 6 ur, da dobimo skoraj

narežemo na drobne kocke, ter ga skupaj s suhim

prozoren, nikakor lepljiv proizvod. Kuhane maro-

sadjem primešamo zdrobljenemu prepečencu.

ne s penovko preložimo iz sladkornega sirupa na

Jušno zelenjavo očistimo in drobno sesekljamo,

mrežico, na kateri jih ohladimo. Ohlajene marone

prav tako očistimo in drobno sesekljamo drobo-

zložimo v steklene kozarce in jih neprodušno za-

vino. V sadnem zavretku, ki smo ga prihranili,

premo. Vendar tam menda ne ostanejo dolgo, saj

zavremo sesekljani zelenjavo in drobovino ter

je po mnenju poznavalcev to ena najboljših sladic

vse skupaj počasi kuhamo 30 minut. Očiščeno

sploh.

kokoš znotraj in zunaj natremo s papriko in poprom. Znotraj jo tudi posolimo. Začinjeno kokoš
nadevamo s pripravljenim nadevom, zašijemo in
položimo v pekač. Pokapljamo jo s kuhanim maslom in za približno 75 minut postavimo v pečico,
ki je segreta na 200 °C. Pečeno kokoš predenemo
na toplo. Pečenkinemu soku primešamo sadni zavretek ter smetano. Kuhamo, da se omaka zgosti.
Kokoš razrežemo in ponudimo z omako.
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Sirčkov kolač z
belo čokolado in
gozdnimi sadeži
Sestavine:
Podlaga:
400 g keksov Albert, 200 g masla, 1 žlica pomarančnega soka
Krema:
500 g sirčka Philadelphia, 3 dl smetane za stepanje,
150 g sladkorja v prahu, 125 g bele čokolade,
vaniljin izvleček, 1 zavitek želatine v prahu
Drugo:
500 g gozdnih sadežev
1 preliv za torte
Priprava:
Kekse zmeljemo ali
zdrobimo. Dodamo
jim zmehčano ma-

Splošna bolnišnica Celje

ŠALA
NI GIGOLO
Posloven človek pride v bar. Za
točilno mizo prisede k njemu dekle in
predlaga:
»Kaj mislite o tem, da bi skupaj spila
kozarec šampanjca?«
»Nisem Onassis,« reče poslovni
človek, »za steklenico šampanjca pa
že dam.«
Medtem, ko pijeta šampanjec in poslušata nežno glasbo, dekle predlaga:
»Kaj mislite o tem, da bi malo zaplesala?«
»Nisem Fred Astaire, a malo plesa mi
že ne bo škodilo.«
Med plesom se dekle nekoliko privije k
njemu in zašepeta:
»Kaj mislite o tem, da bi šla za hipec
gor, v vašo hotelsko sobo?«
»Nisem Casanova, reče poslovni
človek, »toda to utegne biti prav
prijetno.«
Ko je zadeva v sobi opravljena, ga
dekle vpraša:
»Kaj menite o sto dolarjih plačila?«
»Nisem žigolo, pa bom vseeno vzel.«

slo in pomarančni
sok, potem pa vse
skupaj premešamo,
da dobimo drobtinasto zmes. To s prsti
vtisnemo v dno tortnega modela s premerom 26
cm. Model za 30 minut položimo v hladilnik. Belo
čokolado nalomimo, stopimo nad soparo in nekoliko ohladimo. Sirčku dodamo sladkor v prahu in
malo vanilijevega izvlečka ter dobro premešamo.
Nato mu primešamo še mlačno belo čokolado.
Kremo za 20 minut postavimo v hladilnik, nato

»Človek je razumna žival, ki se vedno
razjezi, če terjamo od nje, da ravna
skladno s tem, kar veleva razum.«
Oscar Wilde

pa ji nežno primešamo čvrsto stepeno smetano
ter želatino, pripravljeno po navodilu z zavitka.
Pripravljeno kremo nalijemo na podlago iz keksov. Gozdne sadeže očistimo in razdelimo po
sirčkovi kremi ter prelijemo s prelivom za torte, ki
ga pripravimo po navodilu z zavitka. Sirčkov kolač
za nekaj ur ali čez noč postavimo v hladilnik.
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»Eden od problemov sodobnega človeka je, da imamo vsega preveč, da bi še
znali uživati v drobnih stvareh.«
Alexander Bloom

Splošna bolnišnica Celje

NAGRADNA KRIŽANKA

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, 15. novembra
2013. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 42. nagradne križanke v julijskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 43 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: ŽIVLJENJE JE VRSTA PRESENEČENJ.
Izžrebana nagrajenka je gospa Danica Bezovnik iz Socialne službe.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno
vabimo k sodelovanju.
							
Uredniški odbor
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