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UVODNIK
Staro leto vztrajno drsi k svojemu izteku, da bi se v januarju zopet postavilo na nov virtualni začetek. Seveda je ta adventni čas tudi čas, ko delamo razne obračune, najprej sami s sabo, pa tudi
tiste obvezne o poslovni uspešnosti, ki nam zagotavljajo eksistenco, na kateri gradimo svojo prihodnost. Ugotavljamo, ali smo boljši ali slabši od drugih, kje nas je morebiti čas prehitel in kakšne
odločitve naj sprejemamo za vnaprej. Pri tem pa se soočamo z novimi izzivi in novimi zahtevami,
ki so posledica sprememb v družbi, razvojnih trendov, pričakovanj nadrejenih, državnih oblastnikov in še koga. Celo narava je postala neskromna v svojem muhastem obnašanju in nas na svoj
način opozarja, da jo moramo bolj upoštevati. Mraz, žled, poplave, vročina, viharji, toča, pozebe
in bolezni nam bolj, kot bi pričakovali, kujejo usodo. Mi pa se v naši veliki majhnosti trudimo vse
to obvladati, da bi zgradili lepši jutri, a se v kopici pričakovanj in lastnih želja večkrat počutimo
utesnjeno in obremenjeno, saj vsega pač ne zmoremo. Vsaj to si priznajmo, ocenimo realne možnosti in v tej decembrski inventuri postavimo bolj zdrave temelje za pot v novo leto.
Tudi v bolnišnici smo v začetku leta postavili zahtevne cilje. V nekatere smo bili kar prisiljeni, da smo zadostili zahtevam državnih birokratov, čeprav
so bili neizvedljivi. Nič zato. Pomembneje je, da je bolnišnica v največji možni meri izvršila poslanstvo do svojih pacientov. Zdravstveni programi so
bili realizirani skoraj v celoti, nekateri so bili močno preseženi, čeprav v skladu s šibko poslovno kulturo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) niso plačani. Zdravstvene potrebe prebivalstva se kajpak ne morejo prilagajati birokratskim okvirom države.
Smo pa v tem letu lahko ponosni na izgradnjo novega urgentnega centra, ki sicer še ni v celoti opremljen z medicinsko opremo, kar bo njegov zagon
prestavilo v sredino leta 2015. V primerjavi z izvedbo gradenj drugih urgentnih centrov v Sloveniji smo v Celju nekoliko pred ostalimi, saj predstavlja
zgradba urgentnega centra le manjši del širše zasnovanega projekta »bolnišnične novogradnje«. Projekt je vključen v načrt razvojnih programov RS
in zanj ima bolnišnica že gradbeno dovoljenje, a je za gradnjo zmanjkalo denarja. Z njegovo realizacijo bi bolnišnica razrešila infrastrukturno problematiko preostale tretjine bolnišničnih kapacitet, kar ni bilo vključeno v projektu »modernizacije bolnišnice« izpred 30 let. Razrešili bi prostorsko stisko
bolnišnice, normalizirali higienske pogoje delovanja, racionalizirali logistiko procesov, zagotovili potresno varnost objektov, kajti objekti, zgrajeni v
letih od 1887 do 1950, tega ne omogočajo. Njihova rekonstrukcija pa bi bila dražja od novogradnje. Realizacija bo odvisna od finančnih virov, vključno
z viri iz EU. Z urgentnim centrom bo razrešen le manjši del prej navedene problematike.
Pozitivni premiki v zdravstvu se kažejo tudi pri njegovem vodenju. Ohrabrujoča je napoved zdravstvene ministrice glede izboljšanja financiranja
dejavnosti za leto 2015. Po nekaj letih stalnega zmanjševanja sredstev se bodo nekoliko povečala sredstva za amortizacijo, delno bo priznana medicinska inflacija, nekaj bo denarja za nove programe, skratka, pozitivni trendi vlivajo vsem nekaj več upanja. Še vedno pa ostajajo v veljavi restriktivni
ukrepi glede zaposlovanja v zdravstvu, kar bo zahtevalo dodatne napore pri organiziranju dejavnosti.
Kakorkoli, z novim letom bomo pred novimi izzivi in ne glede na to, kako vsak izmed nas gleda na preteklost ter ocenjuje jutrišnji dan, zgodovina
sedanjega časa je edina, ki je v naših rokah. Načela, s katerimi oblikujemo naše življenje v bolnišnici, so večna, tako etična kot moralna. Morda ne
bomo tako uspešni, kot marsikdo od nas pričakuje, ker ne pozna dejstev, s katerimi se pri svojem delu soočamo, delajmo pa tako, da bomo vredni
spoštovanja. Zato ga moramo izžarevati najprej sami – do pacientov in sodelavcev, z dobrim delom, odgovornostjo ter zaupanjem do ljudi.
Spoštovani sodelavci, izkoristite božični in novoletni čas za poglobitev odnosov z vašimi najbližjimi, vzemite si čas za vaše načrte in nalijte si čašo
modrosti, da bo življenje teklo po vaši meri.
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Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

Obisk poslancev
Državnega zbora RS

L

etos poleti se je na predčasnih volitvah znova
konstituiral Državni zbor, ki je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v Republiki Sloveniji.
Njegova osnovna naloga je opravljanje zakonodajne
funkcije oblasti, poleg nje pa opravlja še volilno in
nadzorno funkcijo. Kot ostali sodobni demokratični
parlamenti pa poleg omenjenih funkcij tudi predstavlja družbene interese, rešuje interesne konflikte,
sprejema ustavo Republike Slovenije ter sprejema in
nadzira državni proračun.

poslance, ki delujejo v Odboru za zdravstvo Državnega zbora Republike Slovenije, povabimo na obisk.
Želeli smo jim predstaviti našo ustanovo, njeno delovanje, aktualno problematiko in zastavljene razvojne
strategije. Predsednik Odbora za zdravstvo, Tomaž
Gantar, je naše vabilo prijazno sprejel in bolnišnico
obiskal s svojimi kolegi iz odbora ter z nekaterimi poslanci Savinjske regije, na srečanju pa sta se jim pridružila tudi predsednik Sveta zavoda Anton Zorko in
član Sveta zavoda Jože Zimšek.

Poslanci so najprej prisluhnili predstavitvi ...

Ker je slovenski zdravstveni sistem na točki, na kateri brez nove strategije nadaljnjega razvoja v takšni
obliki in obsegu ne bo mogel obstati, je pomembno,
da imajo tisti, ki bodo odločali o spremembah, čim
bolj realno sliko in čim več informacij o stanju slovenskega zdravstva. V bolnišnici smo se zato odločili, da poslance Državnega zbora iz Savinjske regije in

… in nato še stare bolnišnične stavbe, potrebne obnove.

… si ogledali nov Urgentni center Celje …

Predstavitev direktorja in strokovnega direktorja je
ponudila veliko izhodišč za razpravo o različnih temah, od spremljanja učinkovitosti dela zaposlenih,
trženja prostih zmogljivosti, prehajanja bolnikov in
zdravnikov med javnimi in zasebnimi ustanovami,
nadgradnje zdravstvenih storitev s psihološko podporo, do volonterskega dela v bolnišnici. Po njej pa
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so se poslanci odpravili še na kratek ogled bolnišnice,
pri čemer so si ogledali tako najsodobnejše prostore
novega urgentnega centra, kot namestitvene in delovne razmere v sto in več let starih stavbah, ki zaradi
obeta novogradnje zadnja leta niso bile obnavljane.
Ob slovesu je bilo zadovoljstvo z delovnim obiskom
obojestransko. Poslanci so bili veseli, da so si tematiko, s katero se sicer srečujejo na papirju, lahko ogledali tudi v živo, vodstvo bolnišnice pa je skozi razpravo prepoznalo visoko zavedanje o resnosti problema
in pripravljenost, da se stvari začnejo urejati.

Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. stroj.

Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Investicijska dejavnost
v Splošni bolnišnici Celje

B

olnišnica Celje je skupaj z Ministrstvom za zdravje (MZ) v letošnjem letu realizirala za cca 10 mio
€ investicij. Osrednja investicija je vsekakor novi urgentni center (UCC). Tehnični pregled je bil uspešno
opravljen v novembru, 15. decembra pa smo prevzeli
objekt od izvajalca. Žal se še ne moremo vseliti, kajti
manjka še mobilna medicinska oprema (za katero pripravlja MZ javno naročilo), nekaj izpadle opreme iz
prvotnega razpisa (dizelski agregat, dvigalo, digitalna rentgenska slikovna diagnostika-RIS/PACS, cevna
pošta ...). Računamo, da bodo postopki in sama nabava manjkajoče opreme izvedeni do spomladi 2015.
Že izvedena gradnja in oprema sta vredni 7,6 mio €,
od tega je cca 6 mio € sredstev EU, manjkajoča oprema pa je ocenjena na cca 2,5 mio €. Za funkcionalno
delovanje UCC je potrebno zagotoviti tudi CT rentgenski aparat, za kar je bolnišnica sama pričela postopek nabave. Novi CT bo pričel delovati na lokaciji

UCC ne glede na to, ali bo ostala manjkajoča oprema
že vgrajena. Vrednost nabave in montaže je ocenjena
na cca 0,6 mio €. MZ je v zaključni fazi z razpisom
za RIS/PACS. Torej bomo naslednje leto končno nehali proizvajati zastarele klasične rentgenske filme in
prešli na digitalni sistem. Ocenjena vrednost naložbe
je cca 0,85 mio €.
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V izvedbi in pripravi so naslednji infrastrukturni
projekti:
- izgradnja novih diabetičnih ambulant v kletnem
prostoru (poleg oddelka za med. rehabilitacijo) je
v fazi priprave na razpis. Ocenjena vrednost naložbe je cca 0,4 mio €, zaključek pa je predviden do
konca pomladi,
- prav tako je v pripravi za javni razpis projekt obnova porodnega bloka na ginekološkem oddelku.
Stala nas bo cca 0,15 mio €. Nekje spomladi bodo
mamice že lahko rojevale v sodobnejših prostorih;
- tehnična dokumentacija za zamenjavo bolniških
kanalov in ureditev električnih inštalacij na neonatalnem oddelku je pripravljena, dopolnjuje se še
dokumentacija obnove prostorov (okna, pulti, ...)
- pripravlja se tehnična dokumentacija za zamenjavo bolniških kanalov in sestrskega klica na pediatričnem oddelku,
- dela pri prezračevanju sprejemne kopalnice in
travmatoloških kontrolnih ambulant so v polnem
teku,
- projekt garažna hiša je v fazi pridobitve soglasja
MZ za pričetek izvedbe javno-zasebnega partnerstva,
- za ureditev zbirnega mesta za odpadke, ki bo narejeno kot nadstrešek pri kotlarni, sepridobiva gradbeno dovoljenje,
- projekt ureditve prezračevanja endoskopskega
centra je v zaključni fazi javnega naročila,
- nabavili smo nov kamion za prevoz perila, …
Naših naložb v medicinsko opremo je za cca 1,5 mio
€. Od tega so po vrednosti pomembnejše:
- za ORL oddelek je bila nabavljena delovna postaja
za pregled sluha,
- rentgenski oddelek je pridobil nov transportni
RTG aparat,
- za potrebe intenzivnih oddelkov (OIMOS, OIIM)
so bili nabavljeni aparati za umetno ventilacijo,
- v Transfuzijskem centru je bil nabavljen aparat za
avtomatsko predelavo krvi,
- na Oddelku za bolezni prebavil je bil zamenjan termodezinfektor za endoskope in gastroskope,
- nabavljen je nov UZ aparat za Oddelek za anesteziologijo in int. med. op. strok,
- v fazi razpisa je obnova »telemetrije in monitoring« sistema za kardiološki oddelek.

nadgrajen dokumentarni sistem,
- na oddelku za patomorfologijo je bil uveden laboratorijski informacijski sistem, ...
Zaradi krize, ki ji ni videti konca, smo v bolnišnici v
precejšnji investicijski dilemi. Nadomestne novogradnje, torej izgradnje cca 20.000 m2 novih površin za
preselitev oddelkov starega dela bolnišnice, zaenkrat
ni nikjer na vidiku. Torej bomo morali pričeti najnujnejše obnove oddelkov v starejših zgradbah. Ne gre
samo za obnovo fasad, streh, oken, temveč za celovito obnovo instalacij v starih objektih. Sredstva si
bomo prizadevali pridobiti tudi preko skladov EU. V
prihodnje nas čakajo tudi obnove starih operacijskih
dvoran (ginekološke, ORL, očesne), ter zamenjava
ključne rentgenske diagnostike (MR, že omenjeni CT), sterilizatorjev, … Vsega tega, žal, z lastnimi
sredstvi ne bomo morali postoriti. Ključna bo pomoč
lastnika, tj. MZ.
V letošnjem letu kljub zahtevni infrastrukturni izgradnji UCC nismo imeli večjih izrednih dogodkov
(razen vdora insektov v OP blok, nekaj manjših defektov na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju,…). Tudi v naslednjem letu si želimo čim manj motenj v delovanju bolnišnice.
Srečno!
»Jutrišnji svet pripada tistim,
ki zaupajo miku svojih sanj,
z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost
in verjamejo v to, kar delajo.«
Za sodelovanje v letu 2014 se vam
zahvaljujemo sodelavci
Sektorja za finance in računovodstva:
Finančne službe, Nabavne službe,
Službe za obračun plač,
Službe za evropska sredstva
in Računovodske službe
V letu 2015 vam želimo vse lepo!

Brez posodabljanja informacijske infrastrukture ni
napredka. Slednje nas bo letos, poleg že omenjenega
RIS/PACS sistema, stalo cca 0,2 mio €, in sicer:
- zaradi zahtev regulative smo nadgradili bolnišnični informacijski sistem BIRPIS,
- za uvedbo sistema elektronskih računov je bil
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Robert Blazinšek, inž. les. in Katja Škrabl, dipl. inž. prom.

Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Večja investicijsko vzdrževalna
dela v letu 2014

T

ehnično vzdrževalne službe so
v starejšem delu tudi to leto
(poleg rednega vzdrževanja) gradbeno in obrtniško prenovile kar
nekaj prostorov in inštalacij.

Kardiološki oddelek

Na Kardiološkem oddelku smo
prenovili dve bolniški sobi za intenzivno nego, v katerih smo obnovili oplesk in zamenjali pohištvo. Poleg tega smo s pregradno
Ginekološko-porodniški
steno od hodnika ločili oddelčno
oddelek
ambulanto, s čimer smo uresničili
Zaradi staranja stavb in vse zah- zahtevo iz postopka za pridobitev
tevnejših standardov, pa tudi zah- standarda DNV.
tev osebja in pacientov, je bilo na
oddelku prenovljenih nekaj prostorov. V kleti oddelka smo prenovili sanitarije, naredili nov vhod za
Novo priročno skladišče za medicinski material
ambulanto neonatalnega odseka, v
pritličju oddelka, kjer ležijo otročnice, pa prenovili kopalnico.

Pult za osebje v eni od prenovljenih bolniških sob

Prenovljena kopalnica na Odseku za otročnice

Obnova preperelih kanalizacijskih in vodovodnih napeljav

Oddelčna ambulanta od hodnika ni več ločena z zaveso

Oddelek za bolezni prebavil
Nov vhod v ambulante Odseka za neonatalno pediatrijo
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Na tem oddelku smo uredili ambulanto, skladišče za medicinski ma-

terial ter začasno vežico za umrle.
Zaradi preperelosti cevi smo morali prenoviti kanalizacijske cevi ter
napeljavo za toplo in hladno vodo.
Priročno skladišče za medicinski
material smo pridobili z vgradnjo
pregradne stene v ambulanti, kjer
smo ob menjavi vrat obnovili še
električno in strojno napeljavo.
Tudi vežico za umrle smo pridobili
s pregraditvijo večjega prostora.
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Oddelek za angiologijo,
endokrinologijo in
revmatologijo

Na tem oddelku smo v letu 2014
prenovili čajno kuhinjo, delovni
prostor in priročno skladišče. Tudi
ta obnova je bila nujno potrebna
zaradi poškodb zidu in napeljave,
ki jih je povzročilo zamakanje vode
iz zgornjega nadstropja. Med obnovo je bila prenovljena tako vodovodna kot električna napeljava. Poškodbe zaradi zamakanja vode

Poleg opisanih večjih posegov smo
v letu 2014:
- na očesnem oddelku uredili
ambulanto za manjše posege
(postavili smo novo steno, izvedli oplesk in jo opremili z novo
pohištveno opremo),
- na nevrološkem oddelku obnovili sobo za UZ ter zdravniško sobo,
- v pralnici prenovili prostore za
kemikalije.

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

Eno leto po energetski sanaciji
objektov v Splošni bolnišnici
Celje

N

ovembra je minilo prvo leto, kar se je zaključil zadnji del investicije »Energetska sanacija
objektov v Splošni bolnišnici Celje«, ki jo je delno
financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega
sklada, in se je izvajala 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«.
To je obdobje, ko se delajo analize merljivih ciljev
energetske sanacije ter izvajajo nastavitve in prilagajanja s pomočjo izvajalca Rudis d.o.o.
Po enem letu lahko ugotovimo, da je projekt zaživel
in uspešno služi namenu.
Analize kažejo, da se cilji energetske sanacije realizirajo. Precejšen prihranek porabe se je pokazal pri
toplotni energiji, medtem ko se prihranki pri električni energiji sproti izničijo zaradi vedno na novo
nabavljenih električnih porabnikov za povečanje de-

javnosti in ugodja.
Zavedati se je treba, da je bila znotraj energetske sanacije sanirana le primarna energetska oskrba. Še
vedno obstaja potencial za energetske prihranke v
sekundarnem delu, ki je star toliko kot stavbe. Slika 3
prikazuje potrebno toplotno moč za ogrevanje glede
na starost stavbe. Zanimiv je T-objekt, kjer se nahajajo pediatrija, patologija, lekarna, kuhinja in uprava.
Grajen je bil leta 1954, vendar so bili v energetski sanaciji leta 2012 sanirani: ovoj stavbe, okna, izolacija
proti strehi, urejeno prezračevanje lekarne in patologije z rekuperacijo toplote. Objekt ima zavidljivo
majhno potrebo po toploti v primerjavi s stavbami
primerljivega letnika izgradnje.
Vzpostavljen energetski menedžment lahko s pomočjo centralnega nadzornega sistema zajema informacije preko 350 merilnih točk, saj zmanjševanje rabe
energije po občutku ni mogoče. Te povratne informacije so nujno potrebne za optimizacijo sistema.
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Optimizacija sistema in motivacija uporabnikov bi
morali spodbujati druga drugo, kar bi prineslo več
kot le vsoto njenih delov. Kot kažejo projekti Re-Commissioning, je v tem delu potencial za vsaj še
10 % prihrankov energije. Izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov na temo varčne ter racionalne rabe
energije je torej nujnost, saj tudi energetsko visoko
učinkovita oprema ne bo delovala učinkovito, če z njo
ne bomo znali ravnati na energetsko učinkovit način.

Slika1: Centralni nadzorni sistem –energetska bilanca

Slika 2: Primarna energetska oskrba SBC z dogradnjo trigeneracije
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Z zagonom soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) pridelamo večino potrebne električne
energije. Diagram 4 prikazuje razdelitev električne
energije: lastni odjem SBC in delež električne energije, ki jo pridelamo doma, kupimo in viške tudi prodamo. Kupujemo samo še dobrih 6 % potrebne električne energije. Soproizvedeno toploto porabimo za
pripravo tople sanitarne vode, ogrevanje in pripravo
hladilne vode.

Splošna bolnišnica Celje

TO JE SBC

Želimo vam lepe praznične dni ter zdravja, sreče,
osebnega zadovoljstva, uspehov pri delu, predvsem
pa naj se vam uresničijo drobne želje sleherni dan v
prihajajočem letu.
Kolektiv oddelka ORL

Slika 3: Primerjava potreb po toploti med stavbami in razpoložljivi potencial za prihranke

Slika 4: Diagram soproizvodnje toplote in električne energije
(SPTE)

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@sb-celje.si . Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektronski
obliki (na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo
strokovne in akademske naslove avtorjev ter naziv 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. marca
2015.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Vsaka beseda in vsak pogled,
vsako dejanje in vsak nasmeh,
lahko prinese srečo drugim ljudem.
Vsak trenutek je lahko nov začetek .
Velika upanja ustvarjajo velike ljudi,
zato radostno pojdimo naproti
novemu letu 2015.
Da bi se Vam in Vašim najdražjim uresničila
mnoga pričakovanja, Vam želi
Kolektiv Otroškega oddelka.
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Splošna bolnišnica Celje

Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved

Splošno kadrovsko pravni sektor

Nova maskota projekta
promocije zdravja pri delu v naši
bolnišnici je izbrana

P

rojektna skupina za strategijo
izvajanja projekta promocije
zdravja pri delu v Splošni bolnišnici Celje je zaposlenim Splošne
bolnišnice Celje ponudila izziv, da
nam s svojimi idejami in rešitvami pomagajo pri izbiri maskote
za promocijo zdravja pri delu v SB
Celje, ki bo služila tudi kot logotip
projekta.

Nini Irgel je nagrado podelil pomočnik direktorja, mag. Uroš Stropnik

citologijo. Idejno rešitev bomo gra- Vsem sodelujočim na natečaju se
fično dodelali in jo predstavili v eni iskreno zahvaljujemo za trud in
izmed naslednjih številk Monitorja. sodelovanje.
ODDELKU ZA SPLOŠNO IN
ABDOMINALNO KIRURGIJO
Zmagovalna idejna rešitev Nine Irgel

Na natečaj so prispele štiri idejne rešitve. Ocenjevalna komisija
je prispele predloge vrednotila po
naslednjih merilih:
- usklajenost predloga s Strategijo
promocije zdravja pri delu v SB Celje,
- lahka prepoznavnost in nezamenljivost,
- izvirnost predloga,
- slovensko ime maskote in
- uporabnost.
Med odličnimi predlogi, ki smo jih
prejeli s strani zaposlenih, smo izbrali idejno rešitev Nine Irgel, zaposlene na Oddelku za patologijo in
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Dnevi, meseci bežijo, izginjajo leta. Tudi
to se poslavlja. Marsikomu je bilo manj
prijazno, kot si je želel, marsikomu ni
izpolnilo želja in upanj. Toda, če najdemo
radost v vsakdanjih drobnih stvareh, če
se lahko veselimo ob prijaznih nasmehih
svojih bližnjih, ob toplini besed sodelavca,
pacienta, ob kapljicah dežja in plesu snežink, ob petju ptic in vonju cvetlic, če se znamo
zazreti v nebo, … potem tudi v teh čudnih časih lahko najdemo kanček sreče.
Drage sodelavke in sodelavci!
Naj leto, ki pride, prinaša prijazne začetke. Naj ljubezen in mir, v teh dneh in v letu,
polnita srca. Naj sreča vse nežno objame. Naj nam prijateljstva in zdravje bogatijo
življenje. In kanček vsega dobrega kar pride, darujmo še komu.
Suzana in Marjeta
SREČE IN ZDRAVJA V NOVEM LETU ŽELIMO VSEM ZAPOSLENIM V NAŠI
BOLNIŠNICI.
KOLEKTIV SPLOŠNE IN ABDOMINALNE KIRURGIJE

TO JE SBC

Splošna bolnišnica Celje

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

Brezplačno psihološko
svetovanje in podpora
zaposlenim
psihološko svetovanje in podporo.
V bolnišnici se je namreč takrat zaposlila psihologinja, ki je tudi na
tem področju prepoznala izziv. Da
bi videli, kako se je program v vseh
teh letih »prijel«, smo ji zastavili
nekaj vprašanj.

Vesna Žličar, univ. dipl. psih.

B

1. Prosim, če se nam na kratko
predstavite oz. predstavite svojo
profesionalno pot in delo v Splošni
bolnišnici Celje.
Po končanem študiju psihologije
na Filozofski fakulteti Univerze v
Ljubljani sem se zaposlila v Zdravstvenem domu Celje, kjer sem
delala v sklopu Dispanzerja za psihohigieno otrok in mladine Celje.
Konec leta 2011 pa sem se zaposlila v Splošni bolnišnici Celje. To je
bila tudi vedno moja želja. Najraje delam z otroki in mladostniki,
zato sem vesela, da je moje delo v
večini vezano na Otroški oddelek.
Po potrebi opravim razgovor tudi
na katerem od drugih oddelkov SB
Celje, sodelujem pa tudi pri zaposlovanju v sklopu kadrovske službe naše bolnišnice. Ker za delo v
zdravstvu nikakor ni dovolj, da si
„samo“ psiholog, sem se že v času
absolventskega staža vpisala tudi
na študij Transakcijsko analitične
psihoterapije v Ljubljani, ki ga sedaj končujem. Na ta način skušam
svojim pacientom/uporabnikom
nuditi resnično celostno obravnavo in ne zgolj psihodiagnostiko.

olnišnično okolje je posebno
delovno okolje. Temu ne gre
oporekati. Tukaj se zgodi veliko
lepih, pa žal tudi žalostnih dogodkov. In ker zaposleni nismo stroji,
se nas takšne stvari dotaknejo in
v nas pustijo svojo sled. Medtem
ko nam srečni izidi zdravljenja ali
obravnave v bolnišnici dajo priznanje in energijo za naprej, tiste manj
srečne vsak doživlja drugače. Tudi
v samem delovnem okolju zaradi
povezanosti in prepletenosti procesov marsikdaj pride do razhajanj
in nesoglasij. Nekateri jih zmorejo
sprejeti kot konstruktivno kritiko
in jih na koncu obrniti v svoj prid,
spet drugi se zaprejo v svojo lupino
in vztrajajo pri svojem prav.
Ker so se v bolnišnici že vrsto let
kazale potrebe po psihološki podpori, ne le bolnikom ampak tudi
zaposlenim, je bolnišnica pred dvema letoma v okviru projekta Kre- 2. Že približno dve leti v Monitorpitev zdravja pri delu zaposlenim ju vabimo zaposlene, ki bi o svojih
ponudila možnost za brezplačno težavah, konfliktih in stresnih si-

tuacijah radi spregovorili s psihologom, na brezplačna psihološka
svetovanja. Kakšna je lahko vaša
pomoč, in kakšen je bil do zdaj odziv na ponujeno pomoč?
Moja pomoč v sklopu psihološkega svetovanja zaposlenim je lahko
predvsem suportivne in tudi svetovalne narave. O neki dolgotrajni
psihoterapiji tu sicer ne moremo
govoriti. Zaposlene skušam pripeljati skozi konfliktne situacije, v
katerih se znajdejo, jim pomagati
pri obvladovanju stresnih situacij
in jih okrepiti za reševanje težav
v službenih in tudi vsakodnevnih
situacijah. Odziv je bil zaenkrat
precej majhen, bilo je nekaj individualnih razgovorov in nekaj telefonskih klicev.
3. Čemu pripisujete takšen odziv?
Razlogov je lahko več. Obisk pri
psihologu v naši družbi na žalost
še vedno spremlja stigma. Posamezniki si pogosto mislijo: „Saj nisem
nor in ne rabim psihologa“. Prav
tako je zelo močan »driver« „Bodi
močan“ in je prošnja za pomoč oz.
priznanje, da potrebujemo pomoč,
odraz šibkosti, kar pa naj ne bi bilo
zaželeno. V delovnih organizacijah je lahko prisoten tudi strah, da
bodo nadrejeni ali sodelavci zvedeli, o čem je zaposleni govoril, da
bo o tem obstajal zapis oz. tudi kasnejše poročilo o obravnavi.
4. Kaj bi torej sporočili vsem, ki se
znajdejo v stiski, pa zaradi takšnih
razlogov pri vas ne poiščejo pomoči
ali je ne upajo poiskati?
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Osebno se mi zdi, da je šibkost to,
da si ne upamo priznati, da pomoč
potrebujemo. Če nas boli zob, tudi
gremo slej ko prej k zobozdravniku. Zakaj bi bilo pri stresnih situacijah, ob čustveni bolečini kaj
drugače? Obisk pri psihologu pa je
vsekakor zaupen – tako za paciente kot tudi za zaposlene. Možnost
brezplačnega svetovanja ni povezana s kakršnim koli poročanjem o
tem, kdo je prišel, o čem se je pritožil, komurkoli. K temu me veže
Kodeks psihološke etike pa seveda
tudi moja lastna etična in moralna
načela.
5. V začetku decembra ste začeli
specializacijo iz klinične psihologije. Ali vaša vrata kljub manjši prisotnosti v bolnišnici ostajajo odprta tudi za zaposlene, ki bi želeli
vašo pomoč?
Seveda se je z mojo odsotnostjo
zmanjšala možnost obravnav,
vendar se zaposleni v SB Celje ob
stiskah in stresnih situacijah še vedno lahko obrnejo name in skupaj
bomo poiskali možen termin pogovora.
6. Pred nami so prazniki, ki kljub
blišču, ki ga prinašajo s sabo, v
marsikom ne budijo le lepih občutkov. Nekateri se v tem času še bolj
zavedajo svoje osamljenosti kot
sicer, spet drugi so razočarani nad
neuresničenimi načrti, … Kaj bi jim
sporočili? Njim in tistim, katerih
poti se križajo z ljudmi v takšnih
stiskah.
Osamljenosti ne smemo podcenjevati! Zato je zelo pomembno,
da se že vnaprej pripravimo in si
naredimo načrt, katerih prireditev
se bomo udeležili, koga bomo obiskali. Lahko se npr. dogovorimo
tudi za obisk lokalnega zavetišča
za živali in se odpravimo na sprehod z njihovimi varovanci – to je
dvojno dobro delo, tako za nas, kot
za male živali! Vsak dan se je treba
zavedati takšnih malenkosti, ker
nas tudi te lahko osrečujejo! Tako
12

Splošna bolnišnica Celje

Bodi sam sprememba,
ki si jo želiš v svetu.
(Mahatma Gandhi)
V vsakdanjem življenju se srečujemo z mnogimi težavami, konflikti in stresi.
Nekatere od teh lahko obvladamo sami, drugi pa so preveč obsežni, globoki ali
predolgo trajajo, tako da za njihovo premagovanje potrebujemo pomoč. Ena od
takih oblik pomoči je psihološko svetovanje.

V okviru projekta KREPITEV ZDRAVJA PRI DELU v SB Celje

VABIMO

na brezplačna psihološka svetovanja in podporo zaposlenim, ki jih
bo izvajala psihologinja Vesna Žličar.

KJE: Otroški oddelek (3. nadstropje), ambulanta številka 8.
KDAJ: dogovor za termin obiska vsako sredo na
telefon 03/423 35 13.

Uroš Stropnik, univ. dipl. org.
pomočnik direktorja

postanemo pomembni – v svojih
očeh in v očeh drugih. Neuresničenih ciljev pa ne smemo gledati kot
dejstvo in končno stanje – mogoče
nam pa v tem letu še ni uspelo priti
do cilja, stvari dokončati, mogoče
smo morali narediti še en ovinek
in že v naslednjih dneh/tednih/
mesecih nam lahko uspe. Štejejo

malenkosti! In če se jih naučimo
opaziti smo lahko vsi zadovoljni in
srečni. Če pa tega ne znamo videti
sami, je vsekakor dobro, da poiščemo pomoč – ali v dogovoru za
osebno terapijo/razgovor s psihologom ali pa preko linije za pomoč
v duševni stiski.

ABC POSLOVANJA

Splošna bolnišnica Celje

Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.

Sektor za ekonomiko

Poslovanje v letošnjem
devetmesečju

T

rendi poslovanja v letu 2014 nam skozi vse obdobne izračune izkazujejo podobno sliko, tj. izgubo v višini obveznosti iz naslova izplačila druge
polovice tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Tako
ocenjena izguba v naši bolnišnici obdobju 1–9 2014
znaša 1.152.427 EUR. Izguba je sicer nekoliko nižja,
kot pa je omenjena obveznost iz naslova plač, ki jo
enakomerno v celem poslovnem letu vključujemo v
poslovni rezultat. Del obveznosti iz »druge polovice
tretje četrtine«, ki smo jo vračunali v poslovni rezultat 1–9 2014, je 1.241.577 EUR, celotna obveznost
pa znaša 1.655.435 EUR. Slednje bo glede na zakon
izplačano najkasneje do konca januarja 2015.
Znano je, da do sedaj država ali naš plačnik – ZZZS ni
zagotovil namenskih sredstev za pokritje obveznosti
iz naslova plačnih nesorazmerij. To nam ni bilo zagotovljeno niti v letu 2013 in tudi v letu 2014 verjetno
ne bo. Je pa omenjena problematika še vedno v pogajanjih med partnerji v zdravstvu (Ministrstvo za
zdravje, ZZZS, Združenje zdravstvenih zavodov). Temeljna usmeritev zdravstvene politike za leto 2014
je bila ta, da nam niso dodatno znižali cen storitev za
ZZZS. Istočasno pa moramo izvajalci znižati ostale
stroške na ta način, da bomo sami pokrili navedeno
dodatno obveznost iz plač. Tako je bilo zastavljeno
tudi v našem Finančnem načrtu 2014. Predvideli smo
znižanja stroškov in tudi ukrepe za dosego zastavljenih racionalizacij. Večinski del znižanj je odpadel na
zdravstveni material, izredno racionalno je bilo načrtovano tudi predvideno število delavcev iz ur.
V obdobju 1–9 2014 ugotavljamo, da je bilo načrtovano število delavcev iz ur in s tem stroški plač v
planiranih okvirih, medtem ko so bili stroški zdravstvenega materiala in druge večje vrste stroškov
(laboratorijske storitve zunanjih izvajalcev, vzdrževanje) višji od načrtovanih. Nižji od načrtovanih pa
so bili stroški energentov (plin, voda, elektrika), kar
je posledica sezonskih nihanj in pozitivnih učinkov
energetske sanacije. Prihodki iz naslova opravljanja
zdravstvenih programov za ZZZS v obdobju 1–9 2014
niso bili doseženi v celoti zaradi zmanjšanega obsega

dela v poletnih mesecih. Gre predvsem za izpad realizacije v nekaterih ambulantah v poletnih mesecih
ter na področju operativnih dejavnosti. Sicer smo se
z ZZZS-jem v drugi polovici letošnjega leta dogovorili za prestrukturiranja programov, kar bo omogočilo, da bodo ob koncu leta 2014 zdravstveni programi
doseženi čim bližje načrtovanim pogodbenim.
Pri pregledu investicijske dejavnosti ugotavljamo,
da je bil zastavljen investicijski načrt v obdobju 1–9
2014 realiziran v 60 %. Osrednjo investicijsko dejavnost predstavlja izgradnja Urgentnega centra, glede
na sprejeti investicijski načrt pa so potekala tudi
druga investicijska vlaganja (medicinska oprema po
prioritetah Strokovnega sveta, vlaganja v informacijsko tehnologijo, v druge nepremičnine). Na področju
vlaganj v nepremičnine potekajo naslednje investicije: ureditev zbirnega mesta za odpadke, ureditev porodnega odseka na ginekološkem oddelku, ureditev
centra za diabetes, ureditev endoskopij.
Na investicijsko politiko vplivajo finančne zmožnosti s prioritetnim ciljem zagotavljanja likvidnosti
bolnišnice. Za leto 2014 smo na področju likvidnosti
pričakovali izredno kritično situacijo zaradi predvidenega zamikanja izplačil akontacij s strani ZZZS-ja.
Zamik izplačil je bil nato v drugi polovici umaknjen,
kar vpliva na to, da SB Celje tudi v drugi polovici leta
2014 ohranja oz. vzdržuje likvidnost.
Napovedi države na področju zdravstva za leto 2015
so bolj obetavne, kakor so bile v preteklih letih. Upamo, da se nam bo to izkazalo tudi skozi naše finance.
Ne glede na vse pa nam ostane, da vsak pri sebi naredi svoj osebni obračun za leto 2014 – z vsem dobrim
in slabim. Naj nam bo dobra popotnica za uspešno in
srečno leto 2015!
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Splošna bolnišnica Celje

Mag. Mateja Manfreda Ibrič, univ. dipl. ekon., QSM

Sektor za ekonomiko

Nadzori ZZZS-ja, kakovostno
evidentiranje in koristni napotki
Nadzori

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) je v letošnjem letu izvedel skupno 17 nadzorov nad evidentiranjem in obračunavanjem zdravstvenih storitev ter nad uresničevanjem drugih pravic
zavarovancev. Povzetek ugotovitev oziroma njihov finančni učinek je v spodnji tabeli:

Specialistične ambulante
Hospital

8
SPP

3

Neakutna obravnava

0

Predpis tehničnih pripomočkov
Ordinacijski čas
Vpis v čakalne knjige

Odšteta vrednost napačno
obračunanih storitev
OZZ
PZZ
skupaj

Število
nadzorov

Nadzori ZZZS

15.014,24
6.326,04

1.160,92
-

16.175,16

29.860,47

6.326,04

2.000,00

1

5 ambulant v 2
nadzorih
Pregledano
7 primerov
v 3 nadzorih; 4 napake

Kazen

400,00

2

800,00

3

1.600,00

17

21.340,28

1.160,92

22.501,20

34.660,47

Vrednost napačno obPogodbena kazen (v EUR)
rač. primerov (v EUR)
Specialistične ambulante
Hospital

od 101 do 1.000
od 1.001 do 5.000
nad 5.000

Če škode ni mogoče utemeljiti z
dokumentiranim finančnim izdatkom
(ord. čas, vpis v čakalno knjigo, …)
Pogojevanje obravnave z dodatnimi plačili ali
obiski samoplačniških ambulant

Najpogostejše napake pri evidentiranju in obračunavanju zdravstvenih storitev so v specialističnih ambulantah:
• neustrezna šifra pregleda glede na starost otroka
(meja je 14,99 let);
• evidentiranje pregleda v neustreznem obsegu (izvid premalo natančen glede na zaračunani obseg
pregleda);
• redkeje pa se zgodi, da smo evidentirali storitev, ki
v izvidu ni opisana; ob nadzoru namreč morajo biti
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dvakratna vrednost napačno obračunanega OZZ
500
1.000
2.000
za vsak primer kršitve

400

za vsak primer kršitve 1.200

na voljo tudi ostali izvidi za vse diagnostične preiskave in posege (za posege v anesteziji tudi zapis
anesteziologa).
Napake pri obračunu SPP:
• neustrezno razvrščanje diagnoz za SPP glede na zapise v odpustnici in določila v standardih kodiranja;
• prekodiranje – evidentiramo diagnoze, ki med hospitalizacijo niso bile obravnavane, tudi niso razvidne iz odpustnice;
• manjkajoči ali neustrezni klinični postopki.

Splošna bolnišnica Celje

Zavedati se moramo, da so vzorci za nadzor selekcionirani s ciljem, da bi zajeli čim več nepravilnosti (bolj
po vrsti kot številu). Vzorci so pripravljeni s pomočjo
analize podatkov, ki jih izvajalci pošiljamo ZZZS-ju
za obračun storitev. Zato deleža ugotovljenih napak
pri nadzoru ne gre posploševati in domnevati, da je
evidentiranje na splošno slabo.
Postopoma intenzivirajo svoje nadzore tudi prostovoljne zdravstvene zavarovalnice, ki nadzirajo utemeljenost zaračunavanja prostovoljnega zavarovanja
ter v zadnjem času ustreznost SPP.
Ker se v tem delu še vedno pojavljajo napake, vas
usmerjamo na dosledno upoštevanje 23. člena ZZVZZ in »Seznama diagnoz po MKB-10AM, ki so
pod določenimi pogoji oproščene doplačila oziroma
se zaračunavajo 100-odstotno v breme OZZ«. Oba
sta dostopna na intranetu.

Kakovost evidentiranja

Osnova za kakovostno evidentiranje opravljenega
dela je natančna medicinska dokumentacija, iz katere je razvidno dejansko opravljeno delo – pregledi,
preiskave, posegi, ter veljavna napotnica z ustreznimi pooblastili. Če v dokumentaciji ni na voljo ustreznega zapisa (ambulantni izvid, odpustnica, temperaturni list ali drugi zapis) za storitve, ki smo jih
obračunali, nam jih ZZZS ne bo priznal.

ABC POSLOVANJA
Pri evidentiranju zdravstvenih storitev in nadzoru
nad evidentiranjem moramo upoštevati:
- standarde kodiranja za SPP;
- pravila šifriranja diagnoz po MKB-10-AM (bodimo natančni, šifrirajmo 4- oz. 5-mestne šifre diagnoz, sicer jih pri grupiranju sistem SPP ne prepozna; npr. če za uroinfekt uporabimo N39 namesto
N39.0, diagnoza ne bo vplivala na razvrščanje);
- navodilo za obračun št. 31 – vprašanja in odgovori
o evidentiranju po strokovnih področjih (za ambulanto in hospital);
- interni »Pravilnik o beleženju in obračunavanju
zdravstvenih storitev, kliničnih postopkov in diagnoz«, sprejet septembra 2014, ter seveda vsa interna navodila.
Skladno z internim pravilnikom je potrebno redno
kontroliranje pred zaključkom obračunskega obdobja: vsebinske kontrole na ravni oddelka izvaja
imenovani zdravnik za SPP na oddelku ter občasno
predstojnik oddelka, ostale kontrole pa zdravstvena
administracija in sektor za ekonomiko.

Še nekaj poudarkov za SPP

Merodajna podlaga za ugotavljanje stanja pri nadzoru ZZZS-ja je medicinska dokumentacija, ki vključuje
tudi veljavno napotnico z ustreznimi pooblastili. Če
ima bolnik letno napotnico, ki je hranjena v ločenem
ambulantnem kartonu, je priporočljivo, da v hospitalnem popisu hranimo njeno fotokopijo.
Sistem SPP je precej kompleksen in predvsem od
zdravnikov zahteva veliko mero razumevanja in sodelovanja. Zdravnik namreč lahko z natančnim opisom stanja in zdravljenja bolnika, kodiranjem vseh
obravnavanih diagnoz in razvrščanjem le-teh po pomembnosti ter natančnim navajanjem opravljenih
kliničnih postopkov močno vpliva na končno razvrščanje in doseženo utež.
Odpustnice naj bodo čim bolj natančno in izčrpno
napisane, tako, da bo iz njih resnično razvidno vse,
kar smo pri bolniku naredili, in katere diagnoze so
pomembno vplivale na njegovo zdravljenje, predvsem pa – diktirati je treba pravočasno, tako da je
mogoč zaključek dokumentacije do konca meseca
oziroma do fakturiranja.
• Glavna diagnoza je vodilna diagnoza obravnave;
to pravilo je še posebej pomembno, kadar bolnika
zaradi pridruženih bolezni premeščamo z oddelka
na oddelek.
• Spremljajoča diagnoza je tista, ki je klinično evidentno prispevala k zahtevnosti obravnave (klinična slika, opravljeni posegi), kar je razvidno tudi iz
odpustnice. Vnos spremljajočih diagnoz mora biti
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selektiven – ustrezati mora merilom definicije v
standardih (ne samodejno evidentiranje vseh bolnikovih znanih diagnoz, ampak le tiste, ki so dejansko
vplivale na obravnavo med hospitalizacijo). Bodimo
pozorni: večkrat na najbolj očitno pozabimo, npr.
pri bolniku s perifernim žilnim zapletom pozabimo
omeniti, da je zaplet posledica diabetesa, ravno ta
kombinacija pa lahko pomembno vpliva na utež.
• Klinični postopki za vse opravljene posege/preiskave; posebej bodimo pozorni na konziliarno
opravljene storitve – ravno te se nam največkrat
izmuznejo. Odpustni oddelek je dolžan preveriti,
ali je konziliarni izvajalec v računalniški sistem
evidentiral opravljene posege. Če podatki niso evidentirani, je treba izvajalca na to opozoriti in poskrbeti, da so do zaključka obravnave vsi podatki
natančno zabeleženi v informacijski sistem.
• Zapleti pri zdravljenju in negi vplivajo na zahtevnost, trajanje in stroške same obravnave. Zato je
zelo pomembno, da jih tudi ustrezno evidentiramo, saj pomembno vplivajo na višino uteži. Bodimo torej pozorni na preležanine, nekrektomijo,
internistične zaplete pri kirurških bolnikih, ipd.
• Upoštevajmo standarde kodiranja
Opozarjamo na posebnosti kodiranja diagnoz pri
evidentiranju diabetikov, nasvete boste prav tako
našli na intranetu in v standardih kodiranja.

Koristne povezave

Na intranetni strani bolnišnice so v zavihku SPP
in šifriranje dostopna vsa navodila in priporočila v
zvezi z evidentiranjem tako v hospitalu – SPP, kot v
specialističnih ambulantah, ter vsi potrebni šifranti, v zavihku Interni pravilniki pa tudi Pravilnik o
beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev v
SB Celje.

Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
Maruša Vodenik, dipl. ekon.

Sektor za finance in računovodstvo
Sektor za ekonomiko

Z novim letom prehod na
e-račune

V

Splošni bolnišnici Celje smo
v letu 2013 prejeli več kot
26.000 računov (za material,
storitve in osnovna sredstva), ki
nam jih je poslalo 918 poslovnih
partnerjev. V enakem obdobju
smo tudi sami izdali približno
17.800 računov kupcem naših
zdravstvenih in nezdravstvenih
storitev in proizvodov. Kljub
temu, da je informacijska tehnologija tudi na to področje prinesla vrsto sprememb v načinu
poslovanja, v bolnišnici še vedno
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pretežno uporabljamo papirnato
obliko poslovanja. V začetku leta
2013 smo elektronsko poslovanje uvedli le na področje izdajanja računov našemu največjemu
plačniku, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Od 1.
1. 2015 pa bomo morali zaradi
sprememb in dopolnitev Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
elektronsko obliko razširiti na
izdajanje računov vsem proračunskim porabnikom, prav tako

pa tudi na sprejemanje računov
s strani vseh naših dobaviteljev.
E- račun je možno proračunskemu
uporabniku poslati po treh različnih poteh:
1. preko bank, ki so vključene v
medbančno izmenjavo e-računov prek procesorja Bankart;
2. preko ponudnikov elektronske
poti, ki imajo v UJP (Uprava za
javna plačila) sklenjene pogodbe;
3. preko spletnega portala UJP,

ABC POSLOVANJA

preko katerega bodo lahko
izdajatelji pošiljali e-račune
neposredno
proračunskim
uporabnikom (namenjen je za
manjše izdajatelje).
Kot proračunski uporabnik pa e-račune prevzemamo izključno od
UJP-ja.
Novost za našo ustanovo pomeni
velik zalogaj, saj v utečeno poslovanje prinaša številne spremembe.
Njihovega načrtovanja in uvajanja
smo se lotili v dveh delovnih skupinah, in sicer za:
- izdajanje računov proračunskim uporabnikom v e-obliki;
vodja delovne skupine Maruša
Vodenik in
- prejemanje vseh računov v e-obliki; vodja delovne skupine
Terezija Pinter Kampoš.
V nadaljevanju sledita predstavitvi
obeh področij s strani vodij delovnih skupin.

IZDAJANJE E-RAČUNOV

E-račun je račun, ki ga izdajatelj
izda prejemniku za opravljene storitve ali prodano blago v elektronski obliki in popolnoma nadomešča klasično papirno obliko računa.

Skladno z zakonodajo moramo
vsem proračunskim uporabnikom
izdajati E-račune od 1. 1. 2015
dalje, ne glede na datum opravljene storitve. Zakon zaenkrat velja
samo za izdajanje računov proračunskim uporabnikom, če želijo,
pa se lahko na tak način poslovanja
prijavijo tudi drugi uporabniki. Če
se neproračunski uporabnik prijavi na E-račune, bo račune dobival
po elektronski pošti v z zakonom
predpisani obliki. Izdajatelji bomo
pripravili račune na enak način kot
do sedaj, namesto tiska, ročnega
podpisa, pakiranja in pošiljanja
po pošti, bomo E-račun proračunskim uporabnikom pripravili, elektronsko podpisali in poslali po
elektronski poti. V letu 2013 smo
samo proračunskim uporabnikom
izdali okrog 3200 računov.
Naša naloga v tem trenutku je, da
uredimo vse podatke o plačnikih v
programih B21 in RAF do 31. 12.
2014. To vključuje ureditev vseh
podatkov v katalogu plačnikov –
vnos vseh davčnih številk prejemnikov računov, njihovih transakcijskih računov in ureditev ostalih
podatkov v katalogu ter nastavitve
za pošiljanje podatkov preko programa RAF.
V prvih mesecih izdajanja E-raču-

nov pričakujemo zaplete zaradi
tehničnih težav, saj je to stalnica
pri vzpostavitvah popolnoma novih sistemov izmenjav podatkov v
elektronski obliki. Novost za nas kot
izdajatelje E-računov bo spremljanje izdanih računov preko UJPNET,
saj bodo na portalu vidni podatki o
uspešnosti sprejema našega izdanega računa, prejemniki pa bodo preko
portala tudi zavračali račune in sporočali morebitne napake na njih. Torej se za nas kot izdajatelje računov
za poslovanje s proračunskimi uporabniki sedaj uvaja enak način poslovanja kot je bil uveden s 1. 1. 2013
s projektom Izdatki za poslovanje
z ZZZS, sedaj pa se za proračunske
uporabnike uvaja preko UJP.
Prednosti pri izdaji računov v E-obliki vidimo pri manjši porabi
papirja in pošiljanju podatkov po
varni elektronski poti. Avtomatizirana izmenjava računov bo pohitrila poslovanje ter omogočila
večjo preglednost in nadzor nad
delom z računi. Izdaja računov pa
bo enostavnejša in hitrejša, saj jih
ne bo treba več ročno podpisovati in vstavljati v ovojnice. Računi
bodo hranjeni v elektronski obliki,
kar bo prihranilo prostor in omogočilo poenostavljeno iskanje.

PREJEMANJE E-RAČUNOV

Vsak v bolnišnici prejeti račun je
treba pred plačilom kontrolirati in
potrditi njegovo ustreznost ter ga
opremiti z ustreznimi prilogami in
podatki, potrebnimi za knjiženje
v poslovne in davčne knjige. Zato
v papirnati obliki prejeti račun
posredujemo iz finančne službe v
kontrolo in potrditev do pristojnih
oseb za izvajanje posameznih procesov nabave, od tam pa v knjiženje v računovodsko službo.
Prejemanje računov izključno v
elektronski obliki pomeni, da v
bolnišnici ne bomo več prejemali
papirnatih računov. Pri odločanju,
kako dalje, smo imeli dve osnovni
možnosti:
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- vse prejete e-račune izpisati na
papir in nato nadaljevati s postopkom kroženja računa v papirnati obliki znotraj SBC;
- vzpostaviti dokumentni sistem
za likvidacijo računov v elektronski obliki (torej takšni, kot
račun prejmemo).

Splošna bolnišnica Celje

vljajo tudi naši dobavitelji, velik
zalogaj.
Prehod na elektronske likvidacije
računov, ki jih potrjujejo vodstva
oddelkov, bomo izvedli v drugi
fazi uvedbe. Zato bomo prejete
račune, ki jih potrjujejo vodstva
oddelkov (gre predvsem za laboratorijske storitve), v tej prvi fazi v
računovodstvu tiskali na papir in
jih vodstvom oddelkov posredovali v papirni obliki. Ko bo prva faza
uvedbe uspešno zaključena, bomo
prešli na uvedbo elektronske likvidacije računov tudi na vseh oddel- načina dela pa pričakujemo tudi
nekaj težav pri prilagoditvi upokih.
rabnikov.

Sprejeta je bila druga možnost in
odločitev, da v bolnišnico uvedemo
dokumentni sistem za likvidacijo
e-računov. Tako smo v bolnišnici
že obstoječi dokumentni sistem
(gre za dokumentni sistem Bussiness Connect – modul kakovost –
podjetja Avtenta d.o.o.) nadgradili
z modulom »likvidacije e-računov«. V prvi fazi je vključenih v sistem
likvidacije e-računov (od prevzema ARHIVIRANJE IZDANIH
e-računa iz UJP do kontrole, potr- IN PREJETIH E-RAČUNOV
Področje, ki ga še nismo uredili, pa
jevanja in knjiženja) 64 oseb.
je arhiviranje računov v elektronZ opustitvijo papirnatih računov ski obliki. Z e-arhiviranjem se sisin prehodom na e-račune gre za tematično ukvarja druga delovna
povsem spremenjen način dela. skupina.
Delovna mesta, na katerih se obdeluje večje število računov in dela Za izdane E-račune moramo zagoz več programi hkrati, bo treba toviti varno hrambo dokumentov
opremiti z dvema monitorjema. in pripadajočih prilog. PodpisaPrav tako bo treba poiskati način: ne E-račune (XML po eSlogu 1.6)
- kompletiranja določenih doku- skupaj s prilogami bo treba hraniti
mentov, ki so v SBC nastali v v E-arhivu, kar bo zagotovilo njipapirni obliki, k e-računu (npr. hovo nespremenljivost v obdobju
naročilnica, dobavnica, prevze- hrambe in primerno sledljivost.
Glede na dejstvo, da je uporaba
mnica, zapisniki). V prvi fazi Do sedaj smo kopije računov v paBussiness Connecta vezana na
bomo te dokumente skenirali in pirni obliki hranili v fasciklih v Finakup licenc za vsakega posamenančni službi.
jih pripenjali e-računom.
znega uporabnika, smo se v prvi
fazi odločili, da kupimo licence za - povezovanja posameznih sistemov – dokumentni sistem z in- Prav tako moramo zagotoviti
delavce služb, v katerih tečejo teformacijskimi sistemi izdajanja varno hrambo prejetih računov.
meljni procesi nabave (predvsem
naročilnic, sistemi kjer potekajo V letu 2013 smo imeli samo v
nabavna služba, lekarna, SIPV, kaprevzemi, računovodskim siste- računovodski službi prejete račudrovsko splošna služba, informatimom ipd. To povezovanje bomo ne dobaviteljev arhivirane v 222
ka, direkcija) in računovodske defasciklih. V službah, kjer potekaizvajali v drugi fazi.
lavce. Licenc za vodstva oddelkov v
jo nabavni procesi, pa so bili zaprvi fazi nismo kupili. Vzroka za to
Tudi na področju sprejemanja ra- radi narave dela in zagotavljanja
sta predvsem dva:
čunov v elektronski obliki v prvih podatkov prav tako arhivirani
- veliko število licenc,
- potreben čas za uvedbo doku- mesecih pričakujemo določene določeni računi (kopije) skupaj s
mentnega sistema na vse oddel- tehnične težave pri integraciji do- prilogami. Pri analiziranju pokumentnega sistema z drugimi stopkov dela ob prehodu na e-rake.
Dejstvo je, da je uvedba dokumen- sistemi (UPJ in računovodski pro- čune se ukvarjamo tudi z nalogo,
tnega sistema likvidacije računov gram), ki jih uporabljamo, težave kako zagotoviti, da dodatno pav tem prehodnem obdobju, ko se pri ustreznosti prejetih dokumen- pirno arhiviranje ne bo potrebno
na izdajanje e-računov šele pripra- tov, zaradi uvedbe povsem novega nikjer.
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Mateja Agrež, dipl. ekon. (UN), spec. , QSM

Splošno kadrovsko pravni sektor

Pet minut za kakovost

Udeležili smo se 23. letne
konference Slovenskega
združenja za kakovost in
odličnost

V

Portorožu je 13. in 14. novembra 2014 potekala 23. letna
konferenca Slovenskega združenja
za kakovost in odličnost (SZKO),
katere rdeča nit je bila »Celovito
prestrukturiranje? Odgovor je kakovost!«.
V dveh dneh je v osemnajstih programskih modulih strokovne prispevke predstavilo kar 78 govorcev
iz gospodarstva in negospodarstva.
Programski moduli so zajemali
vsebine s področja avtomobilske
industrije, bančništva, gospodarstva, javne uprave, šolstva, zdravstva. Vsi udeleženci smo tako
imeli možnost prisluhniti strokovnjakom, ki imajo znanje in izkušnje s prestrukturiranjem in uporabo orodij kakovosti.
Izpostavila bi zame zanimivi predavanji, in sicer predavanje o prestrukturiranju na državni ravni v
gospodarstvu in prestrukturiranje
v zdravstvu.
Dubaj poznamo kot gospodarstvo,
ki temelji na nafti in zemeljskem
plinu, ki sta v devetdesetih letih k
bruto domačemu proizvodu (BDP)
prispevala kar 69 odstotkov prihodka. Združeni arabski emirati
(ZAE) pa so se odločili, da preidejo
k storitveno naravnani ekonomiji,
z namenom, da bi zmanjšali odvisnost od nafte in zemeljskega plina. Pri tem so se osredotočili na

trgovino, turizem, finančne storitve, nepremičnine in logistiko.
V letu 2012 sta nafta in zemeljski plin imela v BDP-ju že precej
manjši, 55,4-odstotni delež, trgovina, ki ni temeljila na zgoraj
omenjenih naravnih virih, pa se je
od leta 1981 do leta 2012 povečala za 28-krat.
Ker se je gospodarstvo vse bolj opiralo na storitvene dejavnosti, so
voditelji ZAE prepoznali potrebo
po izboljšanju kakovosti za odjemalce. Sprejeli so strateške odločitve za doseganje kakovosti in
odličnosti ter izoblikovali program
prizadevanj za kakovost (Dubai is
Drive for Quality).
Primer je predstavil Sunil Thawani,
ki je sodelavec Ameriškega združe-

nja za kakovost (ASQ) ter svetovalec za področje kakovosti v Dubaju.
Svoje misli je strnil v ključna spoznanja procesa prestrukturiranja
Dubaja: »Voditeljstvo je na poti do
kakovosti in odličnosti odločilnega pomena. Spoštujte ljudi in jim
pomagajte do uspeha. Naložba v
kakovost ni strošek. Prepoznajte
in delite primere najboljše prakse.
Povečajte stopnjo stalnih izboljšav.
Nenehno stremite k dodani vrednosti za potrošnike.
Vprašali se boste, kaj se lahko
Slovenija nauči od ZAE?
Kot izhodišče za odgovor navajam
najpogosteje uporabljena orodja
kakovosti za doseganje strateških
odločitev, in sicer: uravnoteženi

Èe je sreèa kapljica vode,
èe je zdravje žarek sonca
in je ljubezen èudoviti svet,
vam želimo vsega za cel planet.
Lepe praznike in sreèno novo leto 2015.
Kolektiv OIIM
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sistem kazalnikov, benchmarking
(metode primerjanja in najboljše
prakse), vodenje poslovnih procesov, vključno s prenovo, ISO
:10002 - Okvir za upravljanje pritožb kupcev, ISO:31000 – Obvladovanje tveganj v podjetjih, …

Splošna bolnišnica Celje








Kaj pa zdravstvo?
Tudi v zdravstvu so kazalniki kakovosti poslovnega in medicinskega 
področja kazalec »zdravstvenega«

stanja organizacije. Dobre prakse



lahko »prinesemo« k nam in jih
prilagodimo našemu okolju.
Drugi primer pa ni tako geografsko in kulturno oddaljen, saj je bil
predavatelj iz Avstrije. Dr. Markus
Pedevilla, vodja oddelka za medicinsko informatiko in procese v V novembru smo v sodelovanju s SIQ – Slovenskim institutom za kaKliničnem centru KAGes v Gradcu kovost in meroslovje ponovno organizirali dvodnevni tečaj Notranja
je predstavil sodoben elektronski presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008, ki ga je vodila mag.
sistem obdelave podatkov. Ta po- Tatjana Žagar iz SIQ – Slovenskega instituta za kakovost in meroslovvezuje 19 bolnišnic, v katerih je je. Dnevno je tečaj trajal 7 šolskih ur, nanj smo povabili 17 zaposlenih,
zaposlenih približno 16.600 ljudi, odgovornih oseb za kakovost v SB Celje, iz različnih poklicnih skupin.
od tega jih ima trenutno možnost
dostopa do podatkov 5.200, ki Namen tečaja je bil, da se zaposleni seznanijo z načeli vodenja kalahko dostopajo kjerkoli, ne glede kovosti in zahtevami standarda ISO 9001:2008 ter se usposobijo za
nato, kje je bil pacient predhodno uspešno in kompetentno izvajanje notranjih presoj sistema vodenja
že obravnavan.
kakovosti. Na dvodnevnem tečaju so zaposleni tako spoznali naslednje
V elektronskem sistemu je mo- vsebine:
žno dostopati do pisnih doku- - načela vodenja kakovosti,
mentov (standardov, konziliarnih - pregled zahtev standarda ISO 9001:2008 na praktičnih primerih,
mnenj,…), računalniških elektron- - notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba,
skih informacij, radioloških filmov
poročanje,
in posnetkov, laboratorijskih re- - kompetentnost presojevalcev,
zultatov, video, avdio posnetkov in - priprava na notranjo presojo,
drugih informacij, ki se nanašajo - študij primera notranje presoje in simulacija presoje,
na zdravstveno stanje pacienta. - ugotovitev SIQ presojevalcev na zunanjih presojah.
Komunikacija poteka po varnih
spletnih povezavah, administra- Zaposleni so na koncu tečaja opravili tudi preizkus znanja in pridobili
tivni del postopka zdravstvene potrdilo o lastni uspešni usposobljenosti za notranjega presojevalca.
obravnave pa je avtomatiziran in
poenostavljen, vse od anamneze, Standard se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja
načrtovanja ter vrednotenja zdra- kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Namenjen je vsem vrvstvenih ukrepov, … na koncu tudi stam organizacij, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje
ter povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev.
arhiviranja.
Zaključujem s spoznanjem, da
udeležba na konferenci vsako leto Izpolnjevanje vseh zahtev standarda bo omogočilo SB Celje, da po
»prinese« nova spoznanja, dobre uspešno zaključenem certifikacijskem postopku pridobi certifikat za
prakse in prav je, da jih delimo z sisteme vodenja kakovosti po ISO 9001:2008.
Simon Jevšinek,
drugimi.
mag. ekon. in posl. ved
Splošno kadrovsko pravni sektor

Tečaj notranje presoje sistema
vodenja kakovosti ISO 9001:2008
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Jasna Eržen, mag. upr. ved

Splošno kadrovsko pravni sektor

Komunikacija in reševanje
konfliktov

K

adar je naš poklic vezan na delo
z ljudmi, je potreba po sistematičnem in stalnem pridobivanju
socialnih in čustvenih veščin toliko
pomembnejša. V medosebni komunikaciji lahko pride do konfliktnih
situacij, ki nastanejo zaradi nepravilne ali prekinjene komunikacijske
poti. Konflikte se da naučiti reševati z enostavnimi orodji. Gre za eno
izmed psiholoških teorij osebnosti.
Ko osvojimo tak način komunikacije, smo sposobni konflikte reševati konstruktivno, pomembno pa
je tudi to, da doživljamo bistveno
manj stresa. V organizaciji tak način komunikacije pripomore k boljši organizacijski klimi in večjemu
zadovoljstvu uporabnikov storitev
in poslovnih partnerjev.

Reševanje konfliktov ni tako enostavno, saj moramo za uspešno reševanje postati boljši sogovornik,
boljši komunikator in nesebična
oseba. Pomembno je, da konflikte
rešujemo sproti in poskušamo iz
V upanju, da bi v medosebni komu- tega pridobiti, kar je najbolje, da iz
nikaciji prišlo čim redkeje do konfliktnih situacij, smo v Splošni bolnišnici Celje organizirali delavnice
z naslovom »KOMUNIKACIJA IN
REŠEVANJE KONFLIKTOV«.

vsega izstopimo bogatejši za izkušnjo in znanje.
Za konec omenjam le, da moramo
najprej sprejeti sebe kot celovito
osebnost, s pomanjkljivostmi in
napakami, saj bomo le tako lahko
sprejeli tudi druge.

Cilj delavnic je bil ozavestiti svojo
vlogo v komunikaciji, spoznati zakonitosti komunikacije in pravila
za dobro komunikacijo s strankami, znati analizirati potek komunikacije in uporabiti različne osebne
sloge (ego stanja) za učinkovito komunikacijo ter spoznati strategije
reševanja konfliktov in njihovo
uporabnost v različnih situacijah.
Organizirane in izpeljane so bile
tri delavnice, in sicer 10. 11. 2014,
24. 11. 2014 in 1. 12. 2014. Vodil
jih je Boštjan Polutnik iz podjetja
Status izobraževanje.
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Robert Vodušek, dipl. var. inž.

Splošno kadrovsko pravni sektor

Izvedba praktičnega
usposabljanja evakuacije iz
objekta – Požar SBC 2014

D

ne 11. 11. 2014 ob 13.15 so gasilci poklicne gasilske enote Celje prejeli klic v sili. Glas na drugi strani zveze je javil, da na oddelku za ortopedijo in
športne poškodbe gori, da požara ne morejo pogasiti
sami, da je oddelek poln nepokretnih pacientov in da
bodo nemudoma pričeli evakuacijo iz objekta.

Na vaji so sodelovali zaposleni na naslednjih oddelkih:
ortopedskem, travmatološkem, dermatološkem in
nevrološkem, odd. za abdominalno kirurgijo, odd. za
plastično kirurgijo, poleg tega pa še telefonska centrala SBC, poklicna gasilska enota CELJE, KOVA d.o.o. in
srednja zdravstvena šola Celje z dijaki.
Tako se je pričela vaja evakuacije iz objekta – POŽAR
SBC 2014. Vaja je bila načrtovana v smislu preverjanja
zmogljivosti ukrepanja ob tovrstnih nesrečah. Hkrati
je služila kot najvišja stopnja usposabljanja vseh sodelujočih subjektov v organizacijsko čim bolj realnih
razmerah. Zahtevala je usklajene aktivnosti vseh sodelujočih enot, služb in organov od samega zaznavanja nesreče, obveščanja in aktiviranja, dostopov do območja nesreče, organiziranja in izvajanja reševalnih in
drugih aktivnosti. Najzahtevnejše aktivnosti v vaji so
bile namenjene prav procesom ukrepanja zaposlenih v
SB Celje, vključno z oskrbo udeležencev v nesreči.
Namen in cilji vaje so bili, da se preveri učinkovitost in
pripravljenost zaposlenih v SB Celje ob tovrstnih nesrečah. Istočasno smo preverjali načrte zaščite in reševanja predvsem v delih, ki se nanašajo na opazovanje
in obveščanje, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in
pomoč, vodenje izvajanja ukrepov ter nalog zaščite,
reševanja in pomoči.
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POTEK VAJE

Ob 13.15 je glavna sestra oddelka opazila požar v dokumentacijski omari v III. nadstropju oddelka za ortopedijo in športne poškodbe. Zaposleni so ugotovili,
da požara ni bilo moč pogasiti, zato so sprožili ročni
javljalnik požara. Odgovorne osebe za začetno gašenje
in izvajanje evakuacije so začele evakuacijo, vzporedno

ABC POSLOVANJA
pa poklicale regijski center za obveščanje (112) in telefonsko centralo naše bolnišnice. Zaposleni in pokretni pacienti so se evakuirali po zaščitenih stopniščih,
nepokretne paciente pa so zaposleni evakuirali na balkon, kjer so počakali na reševanje z višine. Po prihodu poklicne gasilske enote Celje je vodilna odgovorna
oseba za izvajanje evakuacije podala potrebne informacije vodji intervencije, in sicer, da so na balkonu
ujete nepokretne osebe in ena oseba pogrešana. Člani
PGE Celje so takoj pričeli gasiti požar in reševati osebe
z višine. Zadnja oseba je bila evakuirana iz objekta ob
13.36 uri.

slišal in so izvedeli za požar šele po klicu iz telefonske
centrale. Prav tako na območju bolnišnice niso označena zbirna mesta. Skupaj z zaposlenimi ugotavljamo,
da je potrebno vajam evakuacije posvetiti več pozornosti in znanja, saj je pravilno ukrepanje v primeru
pravega požara zelo pomembno za hitro in varno reševanje iz objekta, tako zaposlenih kot tudi pacientov.

Na vaji je bilo ugotovljeno, da so odgovorne osebe
svojo nalogo opravile korektno in odgovorno. Prikazani so bili realni časi reševanja. Prav tako je bilo ugotovljeno, kako pomembno je, da osebje samo pogasi
požar oz. izvede evakuacijo ljudi iz objekta. Na vaji
smo videli tudi sodelovanje med odgovornimi osebami za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
ter vodjo intervencije, videli smo sodelovanje različnih
enot med seboj. Delovanje je bilo usklajeno.

ZAKLJUČEK

Iz vaje je bilo razvidno, kako zelo pomembna je vloga
odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno kar
precej časa za reševanje, kar je posledica slabe slišnosti
alarmne naprave. Na nekaterih oddelkih se alarm ni

Novoletni sprejem upokojenih sodelavcev
Kot že nekaj zadnjih let smo na začetku decembra v bolnišnico povabili upokojene sodelavce, da bi skupaj
z njimi potegnili črto pod odhajajočim in nazdravili novemu letu. Tudi letos so se v velikem številu odzvali
našemu vabilu. Direktorja sta jim na kratko orisala poslovanje bolnišnice, nato pa je oris časa, v katerem
živimo, in v katerem smo živeli nekoč, naredil še humorist Vinko Šimek. Vsem zbranim je natresel pošteno
merico smeha, tako da je dobro razpoloženje vztrajalo še dolgo časa, ko smo se zdajšnji in nekdanji delavci
bolnišnice družili ob pogostitvi, ki jo je pripravila Služba za prehrano.

Tudi letos se je vabilo odzvalo veliko nekdanjih zaposlenih

Vinko Šimek
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Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

Aleksandra Kovačič odlična
pri komunikacijski odličnosti v
poslovni asistenci

Ž

e leta 2010 je Aleksandra Kovačič, tajnica direktorja bolnišnice, stopila iz ustaljenih okvirjev
in sodelavce presenetila s prijavo
na strokovno testiranje za pridobitev certifikata preizkušena tajnica, ki ga organizira Planet GV.
Zaradi svojega odličnega rezultata
je takrat prejela priznanje za drugo mesto na tekmovanju za naslov
Tajnica/poslovna asistentka 2010.
Letos pa je prav potihoma uresničila takratno napoved ter svoje
znanje in sposobnosti spet sklenila
preveriti s sodelovanjem na natečaju za komunikacijsko odličnost v
poslovni asistenci.
Tudi to ocenjevanje izvaja Planet
GV, in sicer ga je letos izvedel že
sedmo leto zapored. Ocenjevanje je potekalo s pomočjo metode
skrivnostnega nakupa – s telefonskim klicem, letos pa se ga je udeležilo 21 oseb. Strokovni izvajalci
razpisa so kandidate/kandidatke
telefonsko preverili:

Udeleženke letošnjega posveta

24

• kako sprejemajo oz. vzpostavijo
prvi stik s kupcem (pozdrav, nasmeh, barva glasu),
• kako so stranki v pomoč in kakšne rešitve ji ponudijo,
• kako hiter je njihov odzivni čas,
• na kakšen način rešujejo reklamacije,
• kako se vedejo do zahtevnih in
kako do povprečnih strank,
• kako se odzivajo na ugovore
strank in
• kako je biti v koži njihove stranke.
Tako so merili njihovo odzivnost,
prijaznost, vedenje, sposobnost
poslušanja in prepoznavanja potreb stranke. Svoje delo so opravili tako profesionalno, da tajnici
direktorja bolnišnice še danes ni
jasno, s katerimi klici so jo preverili. In zakaj se je po prvi potrditvi
svojega znanja in sposobnosti spet
prijavila na preverjanje?
»Tokrat je šlo za povsem drugačno

Aleksandra Kovačič

preverjanje kot prvič. Svojih sposobnosti v komunikacijski odličnosti na prvem natečaju nisem
preverila, saj so se takrat preverjala druga znanja in sposobnosti. Ta
natečaj je bil zato zame vsekakor
nov izziv in priložnost, da sebi in
drugim potrdim, kaj znam in česa
sem sposobna,« pravi.
Aleksandra Kovačič se je tudi v
drugo odlično odrezala in ponovno zasedla 2. mesto. Planet GV ji
je priznanje za komunikacijsko
odličnost v poslovni asistenci izročil na 20. posvetu za vodje pisarn,
ki je 13. in 14. novembra potekalo
v Laškem. Njenega dosežka pa smo
se iskreno razveselili tudi njeni sodelavci.

Splošna bolnišnica Celje

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
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Tudi 61. gostinsko turistični
zbor Slovenije ni minil brez nas

L

etošnji, že 61. gostinsko turistični zbor Slovenije, ki ga organizira Turistično gostinska zbornica
Slovenije, je potekal v čudovitem okolju slovenske
Istre. Prireditev, ki je namenjena promociji gostinske stroke, je v Grand hotelu Bernardin v Portorožu
združila 38 razstavljavcev gostinske ponudbe ter več
kot 400 tekmovalcev iz 35 gospodarskih družb, ki
so se pomerili v 28 kategorijah za pridobitev kolajn.
Med slednjimi so bili tudi naši sodelavci iz Službe za
prehrano.
Umetnina Lidije Kundih Pirš

Dobitnikom priznanj iskreno čestitamo!

MIKLAVŽ
Leon Ostrožnik pri delu

Kot se spodobi za tako
pestro dejavnost, so strokovna tekmovanja obsegala številna področja,
naši sodelavci pa so tradicionalno sodelovali pri
pripravi jedi v kotličku in
na razstavi slaščičarskih
izdelkov. Iz kotličkov je
letos, kot se za obmorski
kraj spodobi, dišalo po
brodetu. Očitno odlično sta ga pripravila tudi
naša sodelavca Antonija
Antonija Kores z brodetom za Kores, ki je osvojila zlato
zlato priznanje priznanje, in Leon Ostrožnik, ki je osvojil srebrno
priznanje. Med slaščičarji
pa je z vso konkurenco pometla Lidija Kundih Pirš
in osvojila zlato priznanje ter prvo mesto na razstavi slaščičarskih izdelkov. Njen izdelek se je imenoval:
”Torta za gasilce – mesec požarne varnosti”.

Po hodnikih naše bolnišnice se je, tako kot
vsako leto v začetku decembra, tudi letos
smukal prvi decembrski dobri mož – Miklavž. Parklje je tokrat pustil doma, zato
pa so ga že 15. leto zapovrstjo spremljali
člani Leo kluba Celjski vitezi. Skupaj so v
petek, 5. decembra, obiskali naše male bolnike in jim prinesli nekaj prazničnih dobrot
ter jim polepšali bolnišnični dan.

Miklavž je tudi v bolnišnici otvoril veseli december
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Sodelavci Splošno kadrovsko pravnega sektorja

Upokojil se je naš sodelavec
Ljubo Milenkovič
Po več kot 40 letih delovne dobe
se je Ljubo konec letošnjega maja
upokojil. Po upokojitvi je z nami
sodeloval tudi pri uvajanju oz. izobraževanju novega varnostnega
inženirja ter prenašal svoje znanje
in dolgoletne delovne izkušnje na
svojega naslednika. Vsi njegovi sodelavci se dobro zavedamo, da je
Ljubo eden in edini. Bil je naš sodelavec in takšnega kot je bil, smo
imeli in še imamo radi. Ob koncu
delovne kariere v bolnišnici želimo Ljubu vse najboljše in najlepše,
elikokrat smo sodelavci iskali pri delu, od leta 1997 dalje pa je bil predvsem pa veliko zdravja, osebnega miru in sreče.
našega Ljuba v njegovi pisarni, vodja Referata varstva pri delu.
in ko smo ga po več neuspelih poskusih iskanja poklicali na njegov
mobilni telefon, smo največkrat Drage sodelavke in sodelavci
dobili odgovor: »Sem na poliklini- Oddelka za ortopedijo
in športne poškodbe!
ki, pridem takoj«. Vsi smo vedeli,
da njegovo delovno mesto ni bilo le Zdaj ni čas,
v njegovi pisarni, ampak v celotni da bi premišljevali o
bolnišnici, med vsemi zaposleni- tem, česar nimamo.
mi. Rad je namreč komuniciral s Raje pomislimo,
sodelavci in na svoj značilen način kaj lahko naredimo s
reševal tekočo delovno problema- tem, kar imamo.
/ E. Hemingway/
tiko.
Ljubo se je leta 1969, po končani
gimnaziji Moste in po diplomi na Zopet je leto naokrog. Nekatere cilje smo dosegli, nekaterih še ne. Vendar
Višji upravni šoli, zaposlil v ZD mi vsi vemo, da smo vložili ogromno dela, energije, napora in odrekanj, da
Celje kot pripravnik – upravni de- smo speljali leto tako kot smo. Ni nam bilo lahko.
lavec. V času zaposlitve v ZD Celje Zato dragi sodelavci in sodelavke hvala, da ste zmogli, da ste zdržali. Hvaje svoje delo opravljal na različnih la, da kljub vsemu ostajate tim, ki se ne da, ki drži drug z drugim…
delovnih mestih. Bil je referent za
urejanje splošnih in premoženj- Vse lepo želiva vam in vašim družinam ob prihajajočih praznikih.
skih zadev, referent za nabavo in Marko Kotnik, dr. med.
Nada Herbaj, dipl. m. s.
razporeditev osnovnih sredstev v specialist ortopedije
glavna med. sestra
oddelka
skupnih službah, referent za in- predstojnik oddelka
vesticije in stanovanjske zadeve,
Ravno tako želimo lepe praznike in srečno novo leto vsem zaposlenim v
vodja tehnično vzdrževalnih služb naši bolnišnici.
v skupnosti skupnih služb ter vodja civilne zaščite. Leta 1984 je priKolektiv Oddelka za ortopedijo in športne poškodbe
čel delati kot referent za varstvo

V
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Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

Družina – služba – življenje

L

etošnje leto nam je na ORL oddelku prineslo zelo
veliko dogodkov, ki so se dotaknili vseh nas.
Delamo z bolniki, z njihovimi svojci in delamo s svojimi sodelavci. Noč in dan, nedelje in praznike. Enkrat je veselo, spet drugič žalostno in stresno. Med
nami sodelavci se spletejo vezi, veliko vemo drug o
drugem in si poskušamo pomagati. Včasih je dovolj
že samo to, da se znamo poslušati in pogovoriti. Kajti
vsak izmed nas ima za sabo tudi družino. Pravijo, da
družinski problemi ne bi smeli vplivati na delo. Tega
se prav gotovo poskušamo držati, a vendar smo tudi
mi samo ljudje, ki se jim dogajajo vsakodnevne stvari kot vsem ostalim. Vsake toliko časa nas pretrese
vest o bolezni naših najbližjih. Med sabo se skušamo
bodriti tudi, ko so trenutki najtežji. Nenehno se z našimi življenji prepletajo žalost, veselje, skrbi in sreča. Tako so ene postale srečne mamice, druge srečne
babice. Ena je odšla na drugo delovno mesto in spet
druga v zasluženi pokoj. Pridružile so se nam tudi
nove sodelavke.
Za vedno pa sta nas letos zapustili dve sodelavki, ki
sta bili v pokoju že kar nekaj let. Poslovili sta se Ivanka, ki smo jo klicali Vanika, in pred kratkim še Meri
– Marija.

Res je, da ne bosta prišli več na kavo, čeprav tudi ko
sta prišli, smo drveli naokrog in smo si vzeli le malo
časa za klepet. A sta vedeli, da nas čas preganja, zato
sta bili vedno hvaležni za vsako minuto. Tudi za zadnje ure, ki sta jih preživeli ravno v naši sredini. Po
njunih besedah sta namreč prišli domov. K ljudem, ki
jim zaupata. Mi pa smo se, čeprav z veliko žalostjo v
srcu potrudili, da smo jima olajšali zadnje ure. Upamo, da sta tam nekje našli svoj mir.
Dandanes se nam vedno nekam mudi, delo nas preganja na vsakem koraku. Zato je v tem prazničnem
času še posebej pomembno, da se znamo pogovoriti
in prisluhniti drug drugemu. Vzemimo si čas zase, za
klepet ali ne nazadnje tudi za bližajočo se novoletno
zabavo.
Povejmo si kaj lepega, pozitivnega in svet bo lepši.

DRAGI SODELAVCI
V LETU 2015 VAM ŽELIMO VELIKO POKLICNIH
USPEHOV,
DOBRIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV
IN OBILO OSEBNE SREČE,
KI JO NAJDEMO V DROBNIH STVAREH.

Uspeh bomo dosegli le, če si bomo vsak dan naložili
samo tisto breme, ki je namenjeno za tisti dan. Tovor bo pretežak, če bomo danes nosili še včerajšnje
breme in mu dodali tudi jutrišnje, še preden bi si ga
morali naložiti. (John Newton)
V letu, ki prihaja na novo, vam želim veliko sreče,
zdravja, miru, topline in osebnega zadovoljstva!
Veliko novega in spodbudnega, doseženega in osvojenega!
Naj vse ovire postanejo premostljive!
Vse, kar je bilo mogoče, možno, česar nismo uspeli
imeti, pa čeprav se ne uresniči, naj ostane v duhu
upanja, vztrajnosti in poguma!
Silo potrebuje samo tisti, ki počne škodljive stvari.
Drugače je ljubezen dovolj, da se naredi vse ostalo!

KOLEKTIV ODDELKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI
IN VROČINSKA STANJA

Vse lepo vam in vašim najdražjim želi Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije SE Splošna bolnišnica Celje.
Branka Šket
predsednica SE SDZNS SBC
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Delovni jubileji v
novembru in
decembru 2014

Stanje zaposlenih na
dan 30. 11. 2014  
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v
OKTOBRU in NOVEMBRU 2014)
Stanje zaposlenih na dan 30. 11. 2014: 1758 delavcev
Prihodi v oktobru in novembru 2014
• 1 zdravnik specialist
• 4 zdravniki specializanti
• 9 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
• 1 inž. lab. biomed. - pripravnik
• 1 dipl. inž. rad. tehnol.
• 4 tzn, sms
• 1 inž. teh. strok
• 1 energetik
• 1 finančno računovodski delavec – pripravnik
• 1 višji strokovni sodelavec v splošnih službah –
pripravnik
• 2 voznika
• 1 administratorka
• 1 servirka
• 1 strežnica
Odhodi v oktobru in novembru 2014
• 1 zdravnik specialist
• 6 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundariatu (pripravniki)
• 1 dipl. m. s.
• 1 dipl. inž. rad. teh. – pripravnik
• 2 tzn, sms
• 10 tzn, sms – pripravnikov
• 1 administratorka
• 1 vzdrževalec perila

10 LET
1.

Magdalena Kampuš, Kardiološki oddelek

2.

Katja Kunstič, Oddelek za bolezni prebavil

3.

Tadeja Jelenko, Oddelek za hematologijo in
onkologijo

4.

Marko Vogelsang, Radiološki oddelek

20 LET
1.

Branko Andrenšek, Služba za informatiko

2.

Marjeta Bobik, Ginekološko-porodniški oddelek

3.

Miro Dolinar, Operacijski blok

4.

Alen Plivac, Medicinska elektronika in varovanje

5.

Sabina Videc, Administracija specialističnih
ambulant in funkcionalne diagnostike operativnih strok

6.

Franc Vindišar, Direkcija

30 LET
1.

Marta Bračun, Pralnica

2.

Tatjana Hrup, Administracija oddelkov neoperativnih strok

3.

Mihaela Obrez, Kuhinja

4.

Darja Žibret, Očesni oddelek
Vsem jubilantom čestitamo!

Zaključeni študiji
zaposlenih
• Mag. Drago Brilej, dr. med., je 16. 9. 2014 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo na Medicinski fakulteti Maribor in pridobil pravico do znanstvenega naslova »doktor znanosti«.
• Uroš Stropnik, univ. dipl. org., je 22. 10. 2014 uspešno zaključil podiplomski študij na Ekonomski fakulteti Ljubljana in pridobil znanstveni naslov »magister znanosti«
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih) za obdobje oktober–november 2014
KDO

KAJ

KDAJ

Mag. Marjan Ferjanc,
univ. dipl. ekon.

KRAJ

17. jesensko srečanje članov društva ekonomistov v zdravstvu

16.10.-17.10.2014 Podčetrtek

Asist. mag. Jakob Koren, dr. med.

5. izobraževalni program Zora

15.10.2014

Brdo pri Kranju

Prim. Uršula Gajšek Salobir,
dr. med.

5. izobraževalni program Zora

15.10.2014

Brdo pri Kranju

Matej Marinšek, dr. med.

Acute cardiovascular carezo 2014

17.10.-20.10.2014 Ženeva

Matej Marinšek, dr. med.

Klinična aritmologija

24.10.2014

Asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med.

Uporabni ekg 2014

24.10.-25.10.2014 Portorož

Matej Marinšek, dr. med.

Uporabni ekg 2014

24.10.2014

Lina Savšek, dr. med.

11th eano 2014 meeting

09.10.-12.10.2014 Torino

Lina Savšek, dr. med.

2. srečanje z multiplo sklerozo

03.10.2014

Brdo pri Kranju

Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med.

2. srečanje z multiplo sklerozo

03.10.2014

Brdo pri Kranju

Lina Savšek, dr. med.

Kognitivni dan in klub bazalni gangliji

17.10.2014

Ljubljana

Prof. dr. Radko Komadina,
dr. med. – svetnik

2. simpozij: O kirurgiji s pospešenim okrevanjem

03.10.-04.10.2014 Kranjska Gora

Maja Navodnik Preložnik, dr. med.

5. slovenski endokrinološki kongres

09.10.-11.10.2014 Maribor

Lidija Ažman, dr. med.

5. slovenski endokrinološki kongres

09.10.-11.10.2014 Maribor

Tadeja Jelenko, dr. med.

Hematološka sekcija

03.10.-04.10.2014 Bled

Tina Lupše, spec. geront. zdr. nege

Hematološka sekcija

03.10.-04.10.2014 Bled

Irena Rajh, tzn

Hematološka sekcija

03.10.-04.10.2014 Bled

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

12. Serbian Congress of Anesthesiologists

23.10.-26.10.2014 Beograd

prim. prof. dr. Gorazd Voga,
dr. med.

Černičevi dnevi

17.10.2014

Grega Konda, mag. lab. biom.

Hematološka sekcija

03.10.-04.10.2014 Bled

Lea Zupan, dr. med.

5. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom

10.10.-11.10.2014 Maribor

Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter,
dr. med.

5. izobraževalni program Zora

15.10.2014

Asist. mag. Igor Černi, dr. med.

Hrvaški kirurški kongres

15.10.-18.10.2014 Zagreb

Oliver Stefanovski, dr. med.

Hrvaški kirurški kongres

15.10.-18.10.2014 Zagreb

Mag. Alenka Petrovec Koščak,
dipl. san. inž.

12. Golniški simpozij

03.10.-04.10.2014 Bled

Majda Hrastnik, dipl. m. s.

Vloga med. sester v procesu zdravstvene oskrbe pacientov

03.10.2014

Celje

Andreja Zelič, univ. dipl. org

Varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva zdravstvenih
ustanov

08.10.2014

Ljubljana

Mag. Uroš Stropnik, univ. dipl. org.

17. jesensko srečanje članov društva ekonomistov v zdravstvu

16.10.-17.10.2014 Podčetrtek

Bernarda Hostnik, mag. zdr. nege

2. simpozij: O kirurgiji s pospešenim okrevanjem

03.10.-04.10.2014 Kranjska Gora

Bojana Jecel, mag. manag.

Vloga med. sester v procesu zdravstvene oskrbe pacientov

03.10.2014

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.

Ao trauma course

01.10.-04.10.2014 Brdo pri Kranju

Andrej Strahovnik, dr. med.

Ran Health meeting

21.10.
-22.10.2014

Dunaj

Sandi Poteko, dr. med.

EAU - Centralno evropski kongres urologov

10.10.
-12.10.2014

Krakow

Zdenka Cencelj Mauh, dipl. m. s.

Vloga med. sester v procesu zdravstvene oskrbe pacientov

03.10.2014

Celje

Judita Lorenčič, dipl. m. s.

Vloga med. sester v procesu zdravstvene oskrbe pacientov

03.10.2014

Celje

Asist. Franci Vindišar, dr. med.

6. kongres Združenja kirurgov Slovenije

07.11.-08.11.2014 Portorož

Asist. Ratko Delič, dr. med.

Hipertenzivne bolezni v nosečnosti

20.11.2014

Marko Zupan, dr. med.

8. Mariborski kongres družinske medicine

28.11.-29.11.2014 Maribor

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med.

6. kongres Združenja kirurgov Slovenije

07.11.-08.11.2014 Portorož

Mag. Vesna Papuga, dr. med.

6. kongres Združenja kirurgov Slovenije

07.11.-08.11.2014 Portorož

Ljubljana
Portorož

Maribor

Brdo pri Kranju

Celje

Ljubljana
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Doc. dr. Matjaž Sajovic, dr. med.

The 34th Annual Meeting of The Israel Orthopaedic Association
(IOA)

23.11.-28.11.2014 Tel Aviv – Izrael

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

Šola intenzivne medicine

27.11.-29.11.2014 Novo mesto

Mag. Štefka Krivec Krašovec,
mag. farm.

Klinična in laboratorijska obravnava v obdobju nosečnosti

20.11.2014

Zreče

Mag. Lidija Gobec, mag. farm.

Klinična in laboratorijska obravnava v obdobju nosečnosti

20.11.2014

Zreče

Nina Gajšek, mag. farm.

Klinična in laboratorijska obravnava v obdobju nosečnosti

20.11.2014

Zreče

Natalija Kroflič, dipl. fiziot.

Izvajanje novega obračunskega modela fizioterapije v praksi

04.11.2014

Laško

Ana Murko, dr. med.

Rehabilitacija oseb z okvaro ali poškodbo roke

07.11.2014

Celje

Ana Murko, dr. med.

Specializantski modul - Rehabilitacija oseb z okvaro ali poškodbo
roke

07.11.2014

Ljubljana

Asist. Lidija Plaskan, dr. med.

5. slovenski kongres fizikalne in rehabilitacijske medicine

20.11.-22.11.2014 Laško

Alja Jevšnik, dipl. fiziot.

5. Slovenski kongres fizikalne in rehabilitacijske medicine

20.11.-22.11.2014 Laško

Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter,
dr. med.

Obravnava pacientk s patološkim BMV v nosečnosti

20.11.2014

Tatjana Gelebeševa Mateska,
dr. med.

6. kongres Združenja kirurgov Slovenije

07.11.-08.11.2014 Portorož

Jana Petelinšek, dipl. m. s.

Naredimo operacijsko zdravstveno nego vidnejšo

21.11.2014

Ljubljana

Maša Kajba, dipl. m. s.

Naredimo operacijsko zdravstveno nego vidnejšo

21.11.2014

Ljubljana

Anja Pusovnik, dr. med.

8. mariborski kongres družinske medicine

28.11.-29.11.2014 Maribor

Kristjan Omahen, dr. med.

6. kongres Združenja kirurgov Slovenije

07.11.-08.11.2014 Portorož

Dario Kalacun, dr. med.

Naredimo operacijsko zdravstveno nego vidnejšo

07.11.-08.11.2014 Portorož

Andrej Strahovnik, dr. med.

6. kongres Združenja kirurgov Slovenije

07.11.-08.11.2014 Portorož

Asist. Drago Brilej, dr. med.

5. Slovenski kongres fizikalne in rehabilitacijske medicine

20.11.-22.11.2014 Laško

Nina Lotrič, dr. med.

Mala šola prehospitalne urgence

07.11.2014

Sandi Poteko, dr. med.

6. slovenski urološki kongres z mednarodno udeležbo in Esu
urološko šolo

06.11.-08.11.2014 Portorož

Mag. Klemen Jagodič, dr. med.

6. slovenski urološki kongres z mednarodno udeležbo in Esu
urološko šolo

06.11.-08.11.2014 Portorož

Ljubo Breskvar, dr. med.

6. slovenski urološki kongres z mednarodno udeležbo in Esu
urološko šolo

06.11.-08.11.2014 Portorož

Rok Kovačič, dr. med.

6. slovenski urološki kongres z mednarodno udeležbo in Esu
urološko šolo

06.11.-08.11.2014 Portorož

Zreče

Celje

Oddelek za bolezni ledvic in dializo
Leto 2014 je bilo čarobno in nepredvidljivo!
Odločili smo se, da bomo dali vse od sebe. Ustvarili smo si svojo »srečo«, čeprav
smo se soočili z nekaj precej velikimi ovirami. Spotaknili smo se ob srečna naključja,
ki niso nič drugega kot nepričakovana povračila za pametne odločitve, ki smo se jih
odločili sprejeti. Uspeh se ne zgodi samo zato, ker so nekomu zvezde naklonjene,
pač pa ga ustvarimo zavestno in je rezultat premišljene vrste dejanj, ki jih lahko stori
vsak. Majhne dnevne izboljšave so nas sčasoma pripeljale do osupljivih rezultatov.
Drage sodelavke in sodelavci, zavedam se, da je bilo in je težko. Ampak odločila
sem se, da ne bom nikoli igrala žrtve! Uspeha ni mogoče graditi na izgovorih. Ostala
sem zvesta sami sebi celo takrat, ko so drugi hoteli, da sem nekdo drug. V poslu ni
nič bolj dragocenega, kot da se dosledno ravnamo po svojih vrednotah in varujemo
svoje dobro ime. Med letom sem vse večkrat razmišljala o dejstvu, da se vsak od
nas lahko odloči, da bo imel delo, ki ga opravlja rad, in ga bo opravljal tako dobro,
da ljudje ne bodo mogli umakniti pogleda. Zato imejmo za leto 2015 v mislih, da težki dnevi nikoli ne trajajo dolgo, močni ljudje pa vedno. Težke razmere niso nič drugega kot priložnost, da postanemo junaki. Časi preizkušenj so izjemne
priložnosti, da »katastrofo« spreobrnemo v uspeh.
Bodimo še naprej inovativni, izkazujmo strokovnost, bodimo to, kar smo, etični in pogumni. Hvala vam za to leto!
Glavna medicinska sestra
Nataša Leskovšek, mag. zdr. nege
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Mag. Matej Delakorda, dr. med., mag. Božidar Kroflič, dr. med.
Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

Operacije ščitnic na oddelku za
ORL in CFK SB Celje

B

olezni ščitnice so znane že vsaj 3500 let, vendar
so bili redki poskusi invazivnega zdravljenja z
delnimi odstranitvami omejeni na bolnike, ki jim je
zaradi velike golše grozila zadušitev. Kot na drugih
področjih kirurgije so bile tudi tu glavne omejitve
nepoznavanje anestezije, aseptičnega dela in primernih
kirurških instrumentov, predvsem hemostatov (večina
zapletov je bila povezana s krvavitvami). V 12. in 13.
stoletju so povečane ščitnice skušali zdraviti s pomočjo
drenaže, razbeljenih kovin in kavstičnih sredstev, kar
se večinoma ni obneslo. Kljub pogostosti ščitničnih
obolenj pa ta žleza ni imela svojega imena, dokler je
v 15. stoletju ni poimenoval Bartholomeo Eustachius
iz Rima (glandulam thyroideam – iz grške besede, ki
pomeni ščit). Prva znana anatomska risba ščitnice,
nastala okrog leta 1500, pripada Leonardu DaVinciju,
ki pa je zmotno mislil, da je njena funkcija zapolniti
prazen prostor na vratu. Tudi njegovi sodobniki so
pri pojasnjevanju funkcije te žleze imeli kar nekaj
težav (zaloga krvi, mazanje glasilk, zaščita vratu ipd).
Najverjetneje je prvo parcialno tiroidektomijo izvedel
francoski kirurg Pierre Joseph Desault leta 1791.
Poskusi operacij ščitnice na polovici 19. stoletja so
bili povezani z grozljivo visoko smrtnostjo – okrog
40 odstotkov: zaradi krvavitev, tromboz velikih žil,
zračnih embolij, poškodb sapnika, požiralnika ali živcev
za grlo ter gnojnih procesov globokih tkiv na vratu ali v
prsnem košu. To so bili časi, ko se o antisepsi seveda še
ni govorilo, zato je po prispevkih Listerja in Pasteurja
pogostost nekaterih zapletov drastično upadla.
Za očeta moderne kirurgije ščitnice velja Theodor
Kocher iz Berna v Švici, ki je leta 1909 za prispevek
na področju zdravljenja bolezni ščitnice prejel tudi
Nobelovo nagrado za medicino. Umrljivost po posegu
je bila na njegovem oddelku pod enim odstotkom, kar je
bil za tiste čase zavidljiv uspeh. Dodatno je zdravljenje
bolnikov olajšala uvedba nadomestnega hormonskega
zdravljenja s tiroksinom, ki ga je leta 1914 prvi uporabil
Edward Kindall s klinike Mayo. Največji napredek
je kirurgija ščitnice doživela v drugi polovici 20.
stoletja, predvsem zaradi razvoja slikovne in citološke
diagnostike ter splošnega tehnološkega napredka

(intraoperativni monitoring povratnih živcev za grlo,
minimalno invazivne metode) (1–6).
Kljub vsemu razvoju pa tiroidektomija ostaja poseg,
ki je povezan z možnostjo resnih zapletov. Ti so
statistično gledano redki, vendar lahko močno vplivajo
na kakovost bolnikovega življenja. Najpogostejša je
poškodba povratnih živcev za grlo, kar ima za posledico
spremenjen glas, lahko pa tudi težave pri dihanju, ki ob
obojestranski poškodbi neredko terjajo traheotomijo.
V literaturi o enostranskih poškodbah poročajo v
povprečju pri 9,8 odstotkih (2,3–26 %) operiranih
bolnikov (7). Na srečo je večina teh lezij prehodnih in
izzvenijo po nekaj tednih, zato jih, če po operaciji ne
pregledamo grla, pogosto ne prepoznamo. Do trajnih
hipokalcemij pride, če ob odstranitvi ščitnice po pomoti
odstranimo ali poškodujemo še obščitnice (1–11 %).
Med posegom je lahko poškodovana tudi katera od
številnih vitalnih struktur v bližini, po njem pa obstaja
nevarnost resne krvavitve (približno 1 % operiranih)
(8). Čas hospitalizacije teh bolnikov in število zapletov,
ki obravnavo občutno podražijo, sta neposredno
povezana z izkušenostjo kirurga oziroma številom
posegov, ki jih ta opravi.
Incidenca benignih in malignih novotvorb ščitnic, pri
katerih je potrebna kirurška odstranitev, je zadnja
desetletja v porastu. V ZDA je bilo leta 1975 malignih
novotvorb ščitnice 4,8 na 100.000 prebivalcev, leta
2003 pa že 9,0. Kljub temu, da gre porast najverjetneje
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na račun boljše diagnostike, pa to ne spremeni dejstva,
da se število bolnikov, ki potrebujejo operativno
zdravljenje, vztrajno povečuje (9–13). Tipen nodus v
ščitnici naj bi imelo med 4 in 7 odstotkov populacije,
kar pomeni veliko javnofinančno breme (14, 15).

Graf 1: porazdelitev operiranih bolnikov po spolu in starosti

V postopek obravnave teh bolnikov je lahko vključena
vrsta specialistov: družinski zdravniki, specialisti
nuklearne medicine, endokrinologi, onkologi, radiologi,
patologi in kirurgi. V preteklosti so se v Evropi in
ZDA s kirurgijo ščitnice ukvarjali predvsem splošni
kirurgi, večinoma brez posebnega subspecialističnega
izobraževanja. Približno 75 odstotkov posegov pa naj bi
opravili t.i. »low grade« kirurgi (z manj kot 35 opravljenih
posegov v dveh letih) (16, 17). Zadnja leta vse več
bolnikov operirajo otorinolaringologi, ki so v Veliki
Britaniji leta 1998 opravili 15 odstotkov, trenutno pa
40 odstotkov vseh tiroidektomij (18). Tudi v ZDA je po
primerjavi števila ambulantnih obravnav zaradi bolezni
ščitnice med splošnimi kirurgi in otorinolaringologi
razvidno, da je približno 60 odstotkov le-teh opravljenih
v otorinolaringoloških ambulantah. Deset let poprej je
ta delež znašal 45 odstotkov (19). Ne glede na to, kdo
te posege izvaja, pa mora biti vešč reševanja nastalih
zapletov. Otorinolaringologi, ki se ukvarjajo s kirurgijo
glave in vratu, so usposobljeni za zagotavljanje dihalne
poti, dobro poznajo anatomijo celotnega vratu, poleg
tega pa obravnavajo bolnike, pri katerih je po posegu
nastopila pareza grla. Večina operacij ščitnice je
enostavnih, in tako kot na ostalih področjih kirurgije
se znanje in izkušnje kirurga najbolje pokažejo ob
nepričakovani situaciji. Še večja modrost pa je pred
posegom ločiti enostavnega bolnika od tistega, pri
katerem lahko pričakujemo odklon. Strokovno ozadje
oziroma naziv kirurga je seveda manj pomemben.
Štejejo način šolanja in izkušnje ter število opravljenih
posegov.
Na Oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno
kirurgijo je bila ideja o uvrstitvi kirurgije ščitnice na
seznam operacij, ki jih opravljamo, prisotna že precej
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časa. Poseg spada na področje kirurgije vratu in je
privlačen, saj je ob odsotnosti zapletov sorazmerno
hiter in učinkovit ter precej dobro ovrednoten. Te
bolnike obravnavamo že od nekdaj, saj je pri vseh, ki
potrebujejo kirurško zdravljenje, poleg tireološkega
nujen tudi pregled pri otorinolaringologu, ki oceni
funkcijo grla pred operacijo, in šele nato sledi pogovor z
operaterjem. V praksi je to pomenilo, da je bolnik obiskal
najmanj tri različne specialiste, po navadi v vsaj dveh
ustanovah. Otorinolaringologi tudi zdravimo bolnike, ki
imajo težave z glasom in/ali dihanjem zaradi poškodbe
živcev za grlo, povzročene med posegom. Kljub temu,
da je teh bolnikov vedno več, pa v celjski regiji že nekaj
časa ni bilo specialistov, ki bi opravljali tiroidektomije,
zato smo vedno imeli občutek, da moramo za te bolnike
poskrbeti sami. Seveda zadeva ni bila enostavna, saj
smo s tem posegli v dosedanjo prakso v naši državi,
kjer veliko večino operacij ščitnice opravijo torakalni
in onkološki, nekaj pa tudi splošni oziroma visceralni
kirurgi. Tiroidektomije v sklopu večjih onkoloških
resekcij sicer pogosto opravljajo tudi otorinolaringologi
in maksilofacialni kirurgi, vendar je število teh bolnikov
precej manjše. Ker smo v ta projekt resnično verjeli,
smo po dogovoru s strokovnim vodstvom bolnišnice
in tireologi, pod mentorstvom doc. dr. Avgusta
Župevca, maja 2013 na našem oddelku opravili prvo
tiroidektomijo. Pred tem smo vpeljali klinično pot, s
katero smo želeli doseči standardizacijo obravnave teh
bolnikov s pravočasnim odkrivanjem odklonov in si
zagotoviti možnost analize opravljenega dela. Pripravili
smo tudi pojasnilne obrazce s soglasjem za poseg in
navodila za bolnike po posegu. S specialisti nuklearne
medicine, ki v celoti izpeljejo diagnostični postopek
in postavijo indikacijo za poseg, smo se dogovorili,
da bomo zaradi objektivnih okoliščin operirali samo
benigne strume, pri katerih ultrazvočna preiskava ni
kazala, da bi šlo za retrosternalno širjenje. Prve posege
smo opravili s klasično, hladno kirurško tehniko,
kasneje pa smo preizkusili tudi harmonični skalpel in
disekcijo s pomočjo bipolarne pincete. Med posegom je

Graf 2: število opravljenih tiroidektomij glede na obseg odstranitve
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optimizmom zremo v prihodnost.

Graf 3: število posameznih zapletov ob tiroidektomiji (NLR - pareza povratnega živa za grlo; D-desno, L-levo, HypoCa – hipokacemija, Krv – pooperativna krvavitev)

bil sprva prisoten izkušen kirurg otorinolaringolog, ki
nam je pomagal, da smo se spoznali s kirurško tehniko
in širšim anatomskim področjem, kasneje pa se je ekipi
pridružil torakalni kirurg, dr. Štupnik, ki je dodal svoje
poglede in prijeme. Postopoma sta se, predvsem zaradi
zmanjšanja krvavitve med operacijo, občutno skrajšala
čas operacije in hospitalizacije. Drenaže odstranjujemo
nekoliko prej – običajno po 24 urah ali jih sploh ne
vstavljamo, bolnike pa praviloma odpuščamo dan po
odstranitvi drenaže. Po približno letu in pol ter 60
opravljenih posegih smo po izkušnjah še vedno daleč
od starejših kirurgov na področju operacij ščitnice,
vendar smo zaradi dobrih rezultatov samozavestni in z
Prijeten čas prazničnih dogodkov in družinske harmonije prihaja.
Ob prižganih lučeh in toplih ognjiščih se radi spominjamo
dogodkov minulega leta.

Kaj pravi statistika? Na Oddelku za otorinolaringologijo
in cervikofacialno kirurgijo smo od maja 2013 do
septembra 2014 operirali 56 bolnikov z nodozno
spremenjeno ščitnico. Vsi so bili predhodno obravnavani
v eni izmed tireoloških ambulant v Celju. V 31 primerih
smo opravili totalno, v 25 pa enostransko tiroidektomijo.
Povprečen čas hospitalizacije se je v opisanem obdobju
precej skrajšal in trenutno v povprečju znaša dva dni.
Med operiranimi bolniki je pri enem prišlo do trajne
poškodbe povratnega živca za grlo (1,8 %), pri petih pa
smo opažali prehodne motnje gibljivosti ene od glasilk.
Zabeležili smo tudi nekaj prehodnih hipokalcemij (5
bolnikov), trajnih pa ne. V enem primeru je po operaciji
prišlo do hujše krvavitve, ki je terjala revizijo. Po
opravljenem histološkem pregledu se je v 14 primerih
izkazalo, da gre za maligno bolezen. Od teh je bilo 9
papilarnih, 2 folikularna karcinoma in 3 malignomi
druge vrste. Ti bolniki so nadaljevali obravnavo na
tireološkem konziliju Onkološkega inštituta v Ljubljani,
kjer so bili nekateri dodatno zdravljeni z radiojodom.
Menimo, da smo z zagonom Centra za zdravljenje
bolezni ščitnice v Splošni bolnišnici Celje bolnikom, ki
se zdravijo pri nas, ponudili novo storitev ter omogočili
hitro in kakovostno obravnavo na enem mestu.
Prihranjena jim je pot v različne ustanove in stiki z
več specialisti. Prednost vidimo tudi v tem, da lahko
pri operiranih neposredno po posegu prepoznamo
morebitne poškodbe živcev za grlo in pravočasno
ukrepamo. Glede na zaplete nas dosedanji rezultati
postavljajo ob bok uspešnejšim svetovnim centrom.
Želimo si, da bi sodelovanje s specialisti nuklearne
medicine še naprej potekalo tako, kot je do sedaj, in
da bi se ta dejavnost na Celjskem še naprej razvijala.
Prepričani smo, da je pri obravnavi bolnikov z boleznijo
ščitnice potrebno interdisciplinarno sodelovanje z
izmenjavo idej in različnih pristopov, saj lahko le na
takšen način bolnikom ponudimo kakovostno oskrbo,
področju kirurgije ščitnice pa dolgoročni razvoj.
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Urološki oddelek

Izpit pred komisijo Evropskega
odbora za urologijo

P

etek, 31. 5. 2014, ne bi bil prav nič
poseben dan, če me ne bi čakalo
potovanje v Bruselj. Čeprav sem bil
poln idej, kako bi preživel čas v tem
mestu, kako bi preizkušal takšne
in drugačne gurmanske presežke,
ki jih to mesto vsekakor ponuja,
je bilo to potovanje namenjeno
strokovnemu izpopolnjevanju, ki ga
vsako leto organizira Evropska šola
za urologijo (ESU) in v njeni sestavi
34

Evropski odbor za urologijo (EBU).
Težnja Evropskega urološkega
združenja (EAU) je, da bi v
prihodnosti imeli urologi podoben
in primerljiv program izobraževanja
in kliničnih postopkov, kar bi se
odražalo v boljši kakovosti našega
dela. Poleg različnih štipendij,
tečajev in sestankov, ki jih združenje
organizira, ponujajo urologom
tudi preverjanje znanja iz urologije
v obliki pisnih in ustnih izpitov
za naziv FEBU (angl. Fellow of
European Board of Urology).
Sam izpit obsega pisni del s 100
MCQ vprašanji (angl. Multiple

choice questions) iz celotne
urologije, po uspešnem pisnem
delu pa ima kandidat še ustni
zagovor pred dvočlansko komisijo s
tremi kliničnimi primeri. Komisija
preverja, ali je kandidat sposoben
soočenja z zmernimi in občasno
težjimi primeri iz klinične prakse
dela v ambulanti in operacijski
dvorani. Kombinacija obeh ocen
ustvari zaključno oceno, za uspeh je
treba dobiti skupno oceno 7 (od 9).
Dasiravno ta izpit ne nosi nikakršne
pravne podlage za kakršnokoli
udejstvovanje iz urologije v državah
Evrope, pa je opravljeni izpit po
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Zbor izpraševalcev

Prejem diplome

mnenju EBU kazalec odličnosti
kandidata, ki ga opravi. V nekaterih
evropskih državah predstavlja ta
izpit že kar specialistični izpit in tam
nimajo nikakršnih drugih izpitov
preden kandidat prične samostojno
delo kot specialist urologije.
Ker sem pisni del izpita uspešno
opravil že nekaj let nazaj v Parizu,
sem lahko pristopil k ustnemu
zagovoru. Slednjega lahko, žal,
opravljaš le v državah zahodne
Evrope (v tem pogledu smo še vedno
del manj razvite Evrope); zaradi

dobrih povezav Slovenije z Belgijo
pa je bila odločitev za potovanje v
Bruselj enostavna.
Po zadnjih podatkih ESU ima
v Sloveniji 12 od 48 slovenskih
specialistov urologov naziv FEBU
(poleg njih je v Sloveniji še 21
specializantov urologije), kar nas
uvršča v skupino držav z manj
opravljenimi izpiti na število
urologov. Od kolegov iz Ljubljane
pa sem izvedel, da so letos lahko
pisni izpit opravljali kar v Ljubljani,
kar bo v prihodnosti vsekakor

olajšalo dostopnost in odločitev za
opravljanje izpita.
Iz Slovenije smo se ustnega dela
izpita udeležili štirje kandidati in vsi
smo ga uspešno opravili. Podelitev
diplom je bila ob 19.00, pred tem
pa smo s kolegi urologi opravili še
sprehod po centru mesta, ki je do
podelitve diplom začelo postajati
čedalje toplejše in prijetnejše.
Kot prvi urolog iz Celja sem z odlično
oceno presegel svoja pričakovanja.

LIDLOVE PLENIČKE ZA CELJSKE NOVOROJENČKE
Konec oktobra je Lidl Slovenija v dobrodelni akciji vseh 14 slovenskih porodnišnic obdaril z enomesečno zalogo pleničk lastne blagovne
znamke Toujours. Na 14 naslovov so tako v treh dneh dostavili več kot
33.000 pleničk. Predstojniku in glavni medicinski sestri Ginekološko-porodniškega oddelka je poln voziček pleničk predala regionalna vodja
prodaje in jima ob tem zaželela veliko zdravih novorojenčkov.

Poln voz pleničk za malčke sta prevzela predstojnik in glavna medicinska sestra oddelka
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Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved, Jasna Eržen, mag. upr. ved
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Pravilnik o izvajanju mentorstva
za pripravnike, specializante in
delavce na usposabljanju v SB Celje

V

Splošni bolnišnici Celje smo 1.
10. 2014 sprejeli Pravilnik o izvajanju mentorstva za pripravnike,
specializante in delavce na usposabljanju v Splošni bolnišnici Celje, v
katerem smo opredelili oblike dela,
ki predstavljajo podlago za imenovanje mentorjev, ter obveznosti in
pravice mentorjev iz naslova mentorskega dela v Splošni bolnišnici
Celje. S pravilnikom je definirano,
da je mentor lahko vsak delavec SB
Celje, imenovan s strani odgovorne osebe, ki je ob svojem rednem
delovnem času določen za uvajanje
pripravnikov, specializantov ali delavcev na usposabljanju. Mentorju
pripada dodatek za mentorstvo, ki
se obračunava le za čas, ko opravlja
delo mentorja.
Pravilnik je razdeljen na pet vsebinskih področij, in sicer:
- mentorstvo zdravnikom pripravnikom,
- mentorstvo zdravnikom specializantom,
- mentorstvo pripravnikom zdravstvene nege,
- mentorstvo pripravnikom zdravstvenih sodelavcev in nezdravstvenih delavcev ter
- mentorstvo delavcem na usposabljanju.
Vsako vsebinsko področje opredeljuje način imenovanja mentorja,
poročanje o mentorskem delu ter
obračunavanje mentorskih dodatkov za posamezna področja dela.
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Če s pravilnikom ni določeno drugače, mora mentor na posebnem
obrazcu, ki je priloga pravilnika,
mesečno oddati poročilo o mentorskem delu strokovnemu sodelavcu v Referat za izobraževanje oz.
Splošno službo. Poročilo je treba
oddati najkasneje do 2. v mesecu
za pretekli mesec. Če mentor poročila o mentorskem delu za pretekli
mesec ne odda pravočasno, mu dodatek za mentorstvo ni obračunan,
razen če za to obstajajo objektivni
razlogi. Le pravilno izpolnjeno poročilo je podlaga pri obračunu dodatka za mentorstvo.
Praktično usposabljanje vajencev,
dijakov in študentov ne predstavlja pravne podlage za izplačilo
dodatka za mentorstvo. Plačilo
strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri izvajanju klinične prakse in
strokovnega praktikuma, mora
biti urejeno neposredno s pogodbo
med vzgojno-izobraževalnim zavodom in SB Celje. Način podrobneje
opredeljujejo Interna navodila za
plačilo strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri izvajanju klinične prakse in strokovnega praktikuma.
Sprejeta so bila hkrati s pravilnikom.
Pravilnik o izvajanju mentorstva
za pripravnike, specializante in
delavce na usposabljanju v SB Celje in Interna navodila za plačilo
strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri izvajanju klinične prakse in

strokovnega praktikuma z vsemi
obrazci, ki jih opredeljujeta sprejeta dokumenta, so dostopni na intranetni strani bolnišnice, in sicer
na podstrani Izobraževanje.
Prepričani smo, da bo spremenjeni Pravilnik o izvajanju mentorstva za pripravnike, specializante
in delavce na usposabljanju v SB
Celje brez problemov zaživel v delovnem okolju. Če pa so se pojavile
kakšne dileme oz. vprašanja, smo
vam dosegljivi v Referatu za izobraževanje, na tel. št. 30 54 ali 30
55.
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Pet minut za mediacijo

Z mediacijo do poravnave tudi v zdravstvu

N

eizpodbitno je, da je z leti vse
več tistih pacientov, ki želijo
opozoriti na zdravniško napako ali
neetičen odnos v okviru njihove
obravnave. Veliko jih prav zaradi
tega išče zadoščenje na sodišču.
Vsi ti postopki pa so po navadi dolgi in mučni za obe prizadeti strani.
Gotovo je hitrejša pot za reševanje
sporov mediacija. Ta je posebno
dobrodošla v zdravstvu, saj pomaga prizadetim hitro in zaupno
urediti spor ter ponovno vzpostaviti medsebojno zaupanje in boljše
sodelovanje.
Vsi vemo, da se danes na področju
zdravstva srečujemo s težavami

in spremembami, ki neposredno
vplivajo na odnose med pacienti in
tistimi, ki delajo v zdravstvenem
sistemu. Vse to vodi do konfliktov med pacienti in zdravstvenimi
ustanovami. Konflikti lahko v svoji
najbolj skrajni obliki pripeljejo na
raven zapletenih in dolgotrajnih
sodnih sporov, ki obema prizadetima stranema povzročajo še dodatna psihična, čustvena in finančna
bremena. Dejstvo je, da tožba zaradi zdravniške napake ali uvedba drugega formalnega postopka
vliva občutek nezaupanja med
zdravnikom in pacientom ter jima
preprečuje morebitno neposredno

komunikacijo. Navedeno vodi v
klasičen pravdni postopek, ki komunikacijo med strankama hromi
in ne spodbuja. Posledica je, da v
takem postopku vedno izgubita
obe strani, vsaj na ravni človeškega
odnosa in osebnega zadoščenja, ki
ni vedno v odškodnini. Zavedati se
moramo, da si v primeru neželenega izida zdravljenja pacient ali njegova družina želi vedeti predvsem,
kaj je šlo pri zdravljenju narobe,
prejeti opravičilo in zagotovilo, da
se napake ne bodo ponavljale.
Prednost mediacije, ki jo je na področje zdravstva uvedel Zakon o
pacientovih pravicah je, da omogoča neposredno komunikacijo med
pacientom in zdravnikom. Obema
je z mediacijo omogočeno, da povesta svojo zgodbo in predvsem to,
da se medsebojno slišita, kar je za
samo razrešitev konflikta ali pravnega spora ključnega pomena. Mediacija v zdravstvu pomeni korak k
pravočasnemu, strokovnemu, odgovornemu in učinkovitemu razreševanju konfliktov znotraj zdravstvenega sistema, in sicer na dveh
ravneh. Znotraj delovnega okolja
prispeva k boljšim medosebnim
odnosom med zaposlenimi, kar zagotavlja kakovostnejšo in varnejšo
zdravstveno oskrbo, v razmerju
zdravstvenih institucij do pacientov pa slednjim omogoča širše
možnosti za obravnavo njihove
človeške stiske in prizadetosti. Gotovo je mediacija odlična alternativa sodnemu postopku. Pri tem so
namreč ljudje pogosto razočarani,
saj tam ne morejo v celoti izraziti
prizadetosti, čustev in občutkov,
medtem ko je v procesu mediacije
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dovolj časa tudi za obravnavanje
človeške prizadetosti. Sodnika zanimajo le pravno relevantna dejstva, mediacija pa je na drugi strani
zaupen postopek. Pri mediaciji pacient doživi, da zdravnik posluša,
ko mu pove, kaj ga je skrbelo, kako
si je predstavljal zdravljenje, kako
ga je prizadelo, ker si zdravnik po
njegovem mnenju ni vzel dovolj
časa zanj, da bi mu postopek zdravljenja razumljivo pojasnil, je bolj
pomirjen. Na drugi strani pa ima
tudi zdravnik priložnost, da pove,
zakaj je ravnal tako kot je in zakaj
v tistem trenutku pacienta ni znal
pomiriti. Pacient to lahko sprejme,

Splošna bolnišnica Celje

krivca in ne teži k njegovemu kaznovanju, temveč se iščejo rešitve
in odpravljajo sistemske pomanjkljivosti. Dejstvo je, da vsi zaposleni delajo učinkoviteje, če je sporov
čim manj in jih rešujemo hitro.
Prav tako pa to izboljša tudi zaupanje, zadovoljstvo in zdravje paV Sloveniji bi morali stremeti k cientov.
temu, da bi vpeljali učinkovitejše
načine reševanja sporov. V svetu
imajo za reševanje sporov v zdravstvu vnaprej pripravljene protokole, ki vključujejo tudi različne
oblike sodelovanja mediatorja.
Kultura reševanja nesporazumov
je naravnana tako, da se ne išče
saj vidi zdravnika kot zmotljivega
človeka. Pri mediaciji tako pride to
nekakšne katarze in dogovora, ki
ga oblikujeta obe strani in s katerim se dogovorita, kako bi lahko v
prihodnje preprečili takšne pripetljaje.

Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
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Pravni kotiček

D

očakali smo mesec december. Mesec pričakovanj in želja. Mesec, ko pregledamo dogajanje
v tem letu in si naredimo načrte za prihajajočega.
Nedvomno odhajajoče leto javnim uslužbencem ni
uresničilo pričakovanj, a vendar glede na potrebe
varčevanja v naši državi tega tudi nismo pričakovali.
Veselimo se lahko, da so predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja po večurnih pogajanjih dosegli kompromis in parafirali dogovor o varčevalnih
ukrepih za leto 2015. Obe strani sta zadovoljni. Pri
tem vlada pojasnjuje, da je bil tak dogovor skrajna
možnost za konsolidacijo javnih financ, sindikati pa
izpostavljajo pomen tega, da dodatnih obremenitev
plač ne bo. Kot je sicer razvidno iz parafiranega besedila, se bodo trenutno veljavni varčevalni ukrepi
prenesli še v prihodnje leto. Ob tem so izjema napredovanja – tako v nazive kot v plačne razrede – ki se
bodo sprostila. Pravico do izplačila iz naslova napredovanja v letu 2015 pa bodo javni uslužbenci, ki bodo
v letu 2015 izpolnili pogoje za napredovanje v višji
plačni razred, dobili s 1. decembrom 2015. Za tiste,
ki bi napredovali v letu 2016, bo v omenjenem letu
veljala ista rešitev.
Nadaljnji ukrep je predviden na področju kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kjer se
bodo premije v prvih šest mesecev prihodnjega leta
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izplačevale v višini 10 odstotkov, nato štiri mesece v
višini 15 odstotkov, novembra in decembra pa v višini 30 odstotkov premije, kot sicer velja zdaj.
Pri delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega
dela bodo še naprej veljale dosedanje omejitve, z izjemo, da za izplačilo delovne uspešnosti uporabniki
proračuna lahko v letu 2015 porabijo največ 40 in ne
več 60 odstotkov sredstev iz prihrankov.
V dogovoru je zapisano tudi, da bodo podpisniki dogovora kot dodaten ukrep preučili možnost skrajšanja tedenskega delovnika s 40 na 36 ur, kar bi bilo
mogoče le po dogovoru med delodajalcem in zaposlenim. Takšen ukrep seveda v zdravstvu zaradi kadrovskega deficita ni izvedljiv.
Vlada še vedno vztraja pri ukrepu zmanjšanja števila
javnih uslužbencev za en odstotek na letni ravni, pri
čemer bodo iz tega ukrepa izvzeti tisti proračunski
uporabniki, ki zmanjšajo obseg oddaje del zunanjim
izvajalcem.
Del parafiranega dogovora pa je tudi zaveza, da se
najpozneje marca 2015 začnejo pogajanja o odpravi
plačnih anomalij, spremembah plačnega sistema ter
politiki plač v javnem sektorju.
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Leto 2015 nam bo tako prineslo določene varčevalne ukrepe, ki pa zaradi prizadevanj sindikatov
le ne bodo preveč hudi. Nenazadnje v januarju
2015 javni uslužbenci prejmemo še drugi obrok
izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah (tisti javni
uslužbenci, ki se jim razlika plačuje v dveh obrokih). V drugem obroku, ki se izplača najkasneje do

konca meseca januarja 2015, se izplačajo razlike v
plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij
v osnovnih plačah za čas od 1. avgusta 2011 do
31. maja 2012 in pripadajoče zakonske zamudne
obresti, ki tečejo od prvega naslednjega dne po
dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne plače
za obdobja od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012
do dneva plačila.

Janja Korošec, prof.

Medicinska knjižnica

Jezikovni kotiček
Velika začetnica – velik problem

Pisanje prazničnih voščilnic velikokrat pokaže naše
(ne)znanje pravopisa, še posebej pravil o uporabi velike začetnike. Nekateri se še vedno niso sprijaznili s
tem, da imena praznikov pišemo z malo, a o tem sem
v tejle rubriki že pisala, zato se ne bom ponavljala.
Danes bi rada opozorila na nek drug problem, in sicer
rabo velike začetnice pri izrazih posebnega razmerja
in spoštovanja. Pravopis predpisuje, da lahko osebne
in svojilne zaimke za ogovorjeno osebo pišemo z veliko začetnico, če gre za posebej spoštljiv odnos do te
osebe ali pa za protokolarno zadevo. Največkrat v takih primerih ogovorjeno osebo vikamo, saj je vikanje
že samo po sebi izraz spoštovanja. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je treba veliko začetnico uporabiti pri
vseh sklonskih oblikah zaimka.
Primer:
Želimo Vam vesele praznike in Vas ob tej priložnosti vabimo,
da nas kmalu spet obiščete, saj je v naši hiši Vaša prisotnost vedno dobrodošla.
Veliko začetnico lahko uporabimo tudi v edninski in
dvojinski obliki zaimka, vendar ta raba, ki je bila včasih precej razširjena predvsem v pismih, danes močno peša. Poglejmo za primer odlomek iz Prešernovega pisma prijatelju Matiji Čopu:
Predragi prijatelj!
Vzrok, zakaj na obe Tvoji zadnji pismi šele danes odgovarjam, je moja nesrečna navada, odriniti vse na zadnji
trenutek, in okoliščina, da sem bil ravno zadnje ure pred
odhodom poslednje pošte zadržan.
Če sem Ti v svojem zadnjem pisanju prizadejal preveč
bolečin …

V tem primeru je šlo za izraz spoštovanja in velike
naklonjenosti med dvema, ki sta bila sicer prijatelja
in sta se tikala. Danes je komuniciranje med prijatelji
na mnogo manj formalni ravni, zato v teh primerih
večinoma ne uporabljamo velike začetnice. Se je pa
zato raba velike začetnice precej razširila v primerih,
ko ogovarjamo več oseb, se pravi, da gre za prvo osebo množine in ne za vikanje. Tako rabo pa pravopis
označuje kot neprimerno. Še posebej je neprimerno,
če oseb, ki jih ogovarjamo, sploh ne poznamo.
Zapomnimo si, da osebne in svojilne zaimke za
ogovorjeno osebo pišem z veliko le, če imamo do
osebe, ki jo ogovarjamo, posebno naklonjen in
spoštljiv odnos (se pravi, da jo poznamo) ali pa
osebi takšno spoštovanje prinaša njen družbeni
položaj (npr. če gre za visoke politične in cerkvene
dostojanstvenike).
Neprimerna je raba velike začetnice, če ogovarjamo
osebe na splošno, tudi če je oseba v morebitnem poslovnem ali kakem drugem odnosu z nami. Tako na
primer ni umestna raba velike začetnice pri osebnih
in svojilnih zaimkih v različnih navodilih za paciente, ki prihajajo k nam na pregled. Take primere sem
namreč že videla, zato tudi opozarjam nanje (npr.:
Prosimo Vas, da na pregled prinesete zdravstveno
kartico in izvide dosedanjih preiskav).
Tudi uporaba velike začetnice za ogovarjanje oseb
z visoko funkcijo je omejena zgolj na protokolarne
priložnosti (npr.: Vaša Visokost, Vaša Svetost, Vaša
Ekscelenca …).
S pretiravanjem pri rabi velike začetnice tam, kjer je
to nepotrebno ali neprimerno, lahko dosežemo ravno nasproten učinek od tistega, ki naj bi ga primerna
raba imela.
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IZ KNJIGE POHVAL

Pohvala (Celje, 13. 11. 2014)
Sem dolgoletna pacientka, ki sem še posebej zadnja dva meseca potrebovala nujno medicinsko pomoč. Ko je
že vse kazalo, da mi stroka ne more več pomagati, sem si drznila poiskati najboljšega specialista, dr. Mateja
Marinška. Prisluhnil mi je, me razumel, znal mi je vliti upanje in takoj sem mu zaupala.
S svojo neizmerno toplino, čutom za sočloveka, mirnim in posebnim pristopom do pacienta ter z ogromno
znanja rešuje najtežje zaplete. Dr. Marinšek slovi po svoji dostopnosti, korektnosti, skratka zame je specialist
in človek, na katerega se lahko zaneseš in mu zaupaš svoje življenje.
Naj se še enkrat iz srca zahvalim za vso izkazano pomoč. Upam, da mi bo zdravje dopuščalo, da se bom zmogla
zahvaliti še v javnih občilih in predstaviti izjemnega zdravnika – človeka.
Stanka Karner

Zahvala osebju nujne internistične pomoči
(Celje, 13. 11. 2014)
Lepa hvala vsem specialistom – kardiologom za izkazano razumevanje in strokovno pomoč ter uspešno opravljene elektrokonverzije (pogoste v septembru in oktobru).
Še posebna zahvala za izkazano skrb, tople besede, dr. Ašenbergerju in dr. Zupanovi.
Hvaležna Stanka Karner

Bližata se božič, novo leto vsak od nas že čaka ju zavzeto!
Kakšno nosita nam sporočilo?
Da le tisto bi se nam zgodilo,
česar sami v sebi si želimo,
česar vsi se najbolj veselimo!
Najsi bo sever, vzhod, jug, zahod v vseh smereh sreča gre z nami na pot!

NAMEN NOVEGA LETA NI, DA BI IMELI
“NOVO” LETO.
NAMEN JE, DA BI IMELI “NOVO”
DUŠO!
Spoštovane in drage sodelavke in sodelavci
zdravstvene nege
Travmatološkega oddelka!

V letu 2015 naj se vsem uresničijo sanje,
udejanjijo želje inizpolnijo pričakovanja.
Področje zdravstvene nege
mag. Hilda Maze
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Želim, da bi tudi v letu 2015 ostali dober
tim, ki ima vizijo in pogum
za vsak dan posebej.
Ostanite zdravi, srečni vi in vsi, ki jih imate
radi!
Bernarda Hostnik, mag. zdr. nege
Travmatološki oddelek
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Vse, kar v letu 2015 si želimo,
je, da vsak dan z nasmehom se zbudimo.
Le da bi zdravje vsem služilo,
vse ostalo se bo že nekako uredilo.
Naj bo zdravo, srečno in veselo,
pa nam bo uspelo.

Naj vsak popisan list papirja,
ki ga z novim letom obrnemo
v knjigi življenja,
pripoveduje zgodbo o
zadovoljstvu in uspehu,
o miru in prijateljstvu.
Vsem zaposlenim v bolnišnici
vesele božične
praznike ter srečno in uspešno
leto 2015.

Naj bo leto, ki prihaja,
polno drobnih radosti
in prešernih nasmehov
Kolektiv Oddelka za bolezni prebavil

Le nekaj vročičnih decembrskih dni je še do božiča in novega leta;
v tem času si vsak le najboljše obeta
in vse, kar je dobrega, drugim želi,

Kolektiv Ginekološko
porodniškega oddelka

naj v vas bo svetloba božične noči,
v prihodnosti pa naj le sreča žari!

V letu 2015 naj se vsem uresničijo sanje, udejanjijo želje in
izpolnijo pričakovanja.

Sindikat zavoda Splošna bolnišnica Celje

Matej Velenšek

Vsem sodelavkam in sodelavcem v celjski
bolnišnici želimo prijetne božične praznike ter
srečno, uspešno, prijazno in radosti polno novo
leto 2015.
Kolektiv Oddelka za laboratorijsko medicino

Sani, polne daril,
poljane polne snega,
srca polna sreče
in veliko veselja doma.
Vse dobro v prazničnem
decembru in letu 2015
vam želimo sodelavke
in sodelavci Urgentnega
centra!
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Vir: Internet

Kulinarični kotiček
Palačinke s
karameliziranimi jabolki
Sestavine:
80 g moke
2 jajci
1 rumenjak
1 dl mleka
2 žlici tekočega masla
1 dl mineralne vode
1 žlička vaniljevega sladkorja
ščepec soli
Nadev:
300 g aromatičnih jabolk
2 žlici rozin
20 g masla
30 g sladkorja
4-5 žlic jabolčnika
0,4 dl jabolčnega žganja
Priprava:
V skledo presejemo moko, dodamo sol, sladkor,
jajci in rumenjak ter zmešamo v gosto testo. Prilijemo mleko in mineralno vodo ter dobro razžvrkljamo, da dobimo testo brez grudic. Nazadnje
prilijemo stopljeno maslo, premešamo in pustimo
testo počivati eno uro. Rozine operemo, odcedimo
in pokapljamo z žličko limoninega soka. Jabolka
olupimo, razkosamo na četrtine, odstranimo peščišče in narežemo na tanke rezine. V ponvi pristavimo maslo in sladkor ter počasi segrevamo,
da sladkor svetlo karamelizira. Nato nanj stresemo narezana jabolka in rozine, prilijemo jabolčno
žganje in jabolčnik ter na hitro podušimo. V ponvi
na maslu spečemo tanke palačinke, jih nadevamo
z jabolki in prepognemo v trikotnike. Palačinke
serviramo na tople krožnike, potresemo s sladkorjem v prahu in takoj postrežemo.

Bajadera
Sestavine:
300 g mletih keksov, 300 g mletih orehov,
350 g sladkorja, 250 g masla,
4 žlice čokolade v prahu,
4 žlice kakava, čokoladni preliv,
200 g črne čokolade, 3 žlice olja
Priprava:
V posodi pristavimo in zavremo
2 decilitra vode.
Dodamo sladkor
in mešamo toliko
časa, da se sladkor povsem stopi.
Sladkornemu sirupu dodamo narezano maslo in mešamo, da se
stopi. Posodo odstavimo, vsebini pa primešamo
mlete orehe in kekse. Dobro premešamo. Pripravljeno zmes razdelimo na dva dela; prvemu dodamo čokolado v prahu in kakav, drugi ostane bel. V
pekač porazdelimo maslo s kakavom, po njej pa še
svetlo maso. V vodni kopeli raztopimo nalomljeno čokolado. Ko se stopi, ji primešamo olje. Preliv
nalijemo na maso v pekaču, tega pa postavimo na
hladno. Ohlajeno narežemo na poljubno velike
koščke in ponudimo.

Lep in miren božič ter vse dobro
v prihajajočem letu 2015

vam želi mag. Dušan Kragelj s sodelavci
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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, 16. januarja 2015.
Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 48. nagradne križanke v oktobrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 140 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: ČE NE NAPREDUJEŠ, NAZADUJEŠ.
Izžrebana nagrajenka je gospa Nives Šebenik s Kardiološkega oddelka.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno
vabimo k sodelovanju.
Uredniški odbor
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