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Ta uvodnik pišem v trenutku zaključka volilne kampanje za predstavnike ljudstva 
v državnem zboru. Parole in mamljive besede obljub nas zasipavajo na vsakem ko-
raku, kot da bi v otroškem gledališču predstavljali Indijo Koromandijo. Le redki 
upajo povedati tudi kaj resnice. Žal so mamljive besede bolj všečne od realnosti. Ta 
pa je kruta in edino, v kar sem prepričan, je to, da nas čakata  trdo delo in odreka-
nje. V preteklosti Slovenci nismo zmogli izkoristiti prednosti, ki so se nam v nekem 
času ponudile, zamudili smo prave trenutke in naredili napake. Ameriški pisatelj 
Hermann Melville je pred več kot stoletjem zapisal, da je največja umetnost, ki se 
je je treba naučiti, popravljanje zmot.  Eno izmed sredstev pa je priznavanje le-teh. 
Sam pa dodajam, da smo zapostavili spoštovanje, zaupanje in odgovornost, torej 
temeljne moralne vrednote, ki nas gradijo kot skupnost. 
Dobro organizirano zdravstvo in skrb za zdravje ljudi je del naše identitete. Biti 

zdrav, je prva želja vsakega posameznika. Še posebej so v to smer uprta vsa njegova pričakovanja, ko ga obišče bolezen ali doleti 
poškodba. Zato sem zaskrbljen, ko v tem predvolilnem času poslušam, s kakšnimi ukrepi bi politične stranke, stanovska zdru-
ženja, sindikati, civilne iniciative in še kdo intervenirali v zdravstvu, ne da bi se potrudili spoznati realno stanje in vzroke, ki so 
pripeljali do resnih problemov v delovanju zdravstvenega sistema. Problem je v tem, da ob množici delnih rešitev in predlogov 
do sedaj ni bilo dovolj povezovalne energije, ki bi zmogla in znala izmed njih izluščiti pozitivne ideje in jih preliti v enotno vizijo 
in strategijo zdravstva. Seveda ta naloga čaka novo vlado in novega zdravstvenega ministra. Gre za težko nalogo, saj so interesi 
nekaterih akterjev diametralno nasprotni. Pa vendar bo treba odgovoriti na ključna vprašanja: Ali je v Sloveniji preveč ali pre-
malo zdravnikov? Brez jasnega odgovora so zaman razprave o javnem in zasebnem zdravstvu. Brez zdravnikov ni zdravstva, ne 
javnega, ne zasebnega. Ostala bo današnja zmešnjava, v korist ozke skupne ljudi in v škodo pacientov. Isto vprašanje se pojavlja 
glede ostalega osebja. Če tega ne znamo ugotoviti sami, s čimer se sicer ne strinjam, imamo možnosti mednarodnih primerjav. 
Na državni ravni si moramo odgovoriti, ali želimo ohraniti dosežen nivo zdravstvenega varstva ali ne. Vprašanje je povezano s 
financiranjem in odgovor mora dati slovenski parlament, ne samo minister. Temu ustrezno se bo vzpostavila zdravstvena mreža 
oz. organiziranost, oblikovali se bodo novi načini zbiranja sredstev, kakor tudi vrednotenje zdravstvenih storitev. V preteklosti 
mnogokrat izpostavljena problematika korupcije in domnevno slaba organizacija v zdravstvu sta bila pogosto izrabljena ko ali-
bi, da se država kot institucija ni celovito ukvarjala z naraščajočo problematiko njegovega delovanja. Parcialni vplivi so šli celo 
v smeri, kako iz zdravstva odtegniti del sredstev in z njimi polniti državni proračun. 
Ko s sodelavci sprejemamo poslovne odločitve za našo bolnišnico, se resno soočamo z vprašanjem zaupanja in spoštovanja, ki ga 
imajo zaposleni do zdravstvene politike. Vsak nov restriktivni ukrep otežuje delo in ogroža naše poslanstvo. Kot vodstvo bolni-
šnice se skupaj z vami zavedamo odgovornosti, po kateri nas bodo spraševali tudi naši vnuki, da ohranimo in še povečamo vlogo 
celjske bolnišnice, da bo lahko dajala varnost in zavetje nam in prihodnjim rodovom. Prav zato bomo tudi v prihodnje sprejemali 
poslovne usmeritve, ki nam bodo to omogočale. Seveda pa od novega vodstva države pričakujemo, da bo na področju zdravstva 
uspelo popraviti tiste zmotne odločitve, ki nas pri tem ovirajo.   
Spoštovani sodelavci, je čas, ko smo zavezani bolnišnici, in je čas, ko se posvetimo sebi in najbližjim. Izkoristite poletje in se 
imejte lepo.
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Predstavitev.robotske.kirurgije.
debelega.črevesa.in.danke.v.
Splošni.bolnišnici.Celje

Asist. mag. Igor Černi, dr. med. Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo

Rak debelega črevesa in danke je v Sloveniji tretje 
najpogostejše maligno obolenje pri obeh spolih. 

Med vsemi pacienti z rakom je bil v letu 2010 delež 
za rakom debelega črevesa in danke obolelih moških 
14,7 % in žensk 11,5 %. Odločitev o načinu zdravlje-
nja raka je odvisna od razširjenosti bolezni, splošne-
ga stanja bolnika in njegove odločitve. 

V primeru lokaliziranega obolenja je bila dolga leta 
zlati standard klasična odprta kirurška resekcija – 
odstranitev prizadetega dela črevesa s pripadajočim 
mezenterijem in ožiljem. Kasneje se je razvila manj 
invazivna kirurška laparoskopska metoda, ki omo-
goča bolniku bistveno hitrejše okrevanje. Robotska 
kirurgija pa združuje tako prednosti klasičnega in 
laparoskopskega načina operiranja na mini invazivni 
način. To omogoča sistem robota Da Vinci. Te pred-
nosti so zlasti naslednje:
• kirurgu omogoča med posegom boljšo vidljivost 

in zato natančnejše izvajanje posega. Ker se tako 
bolje ohranijo okolna zdrava tkiva in žile, je zato
o manjša možnost krvavitve med posegom,
o hitro okrevanje, 
o manj pooperacijskih bolečin,
o manjša potreba po nadomeščanju krvi,

Prof. dr. Giuseppe Spinoglio in asist. mag. Igor Černi, dr. med.

o krajša ležalna doba, 
o hitrejša rehabilitacija in hitrejša povrnitev v 

normalno življenje.

Zato je po posegu tudi manjša poraba analgetikov, 
antibiotikov, sanitetnega materiala in zdravil proti 
strjevanju krvi. 
V strokovni literaturi je pri rezultatih robotskih ope-
racij  zabeleženih tudi manj zapletov in primerov, ko 
je bilo treba med operacijo spremeniti tehniko, kot je 
to pri laparoskopski tehniki. 

Leta 2013 je bilo  prodanih v svetu  več kot 2000 ro-
botskih sistemov, od tega jih je bilo nameščenih 2083 
v ZDA, v Evropi 476, največ v Italiji – 65. Ustrezno 
temu se je tudi povečalo število opravljenih robotsko 
asistiranih operacij (več kot 500.000). 

Graf št. 1: Število robotsko asistiranih operacij v svetu

Glede na povečanje števila sistemov so se ustrezno 
temu širile tudi indikacije za uporabo tega sistema na 
različnih področjih. 
Če je leta 2008 prevladovala predvsem urologija, se 
je v letu 2013 povečal predvsem delež ginekologije in 
splošne ter abdominalne kirurgije.
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Graf št. 2: Število robotsko asistiranih operacij po po-
dročjih
 

Vzrok za kasnejši razvoj robotske kirurgije na po-
dročju abdominalne kirurgije je predvsem v tem, da 
operacije opravljamo v različnih abdominalnih kva-
drantih, zahtevnost operacije ter občasna potreba po 
prestavitvi robota med operacijo.

Italija je v Evropi vodilna država po opravljanju ko-
lorektalnih operacij, z leti pa se število držav, kjer 
opravljajo tovrstne operacije, povečuje, kar je tudi 
razvidno iz grafa 3.

Graf 3: Število držav  v Evropi, kjer izvajajo kolorek-
talne operacije 
 

V Sloveniji je bil prvi in do zdaj edini robotski sistem 
inštaliran maja 2010 v SB Celje in pomeni začetek ro-
botske kirurgije pri nas ter na območju zahodnega 
Balkana. Tedaj smo tudi pričeli opravljati robotske 
operacije v urologiji. Isto leto smo izvedli tudi robot-
sko kolorektalno operacijo s hibridno tehniko. 

Letos maja pa smo, po dobrem izobraževanju in s po-
trditvijo projekta robotske kirurgije tudi na področju 
debelega črevesa in danke s strani Strokovnega sveta 
bolnišnice, uspešno opravili prvo popolno robotsko 
asistirano operacijo debelega črevesa in danke. S tem 
uspehom se je Slovenija kot prva na področju zaho-
dnega Balkana vpisala na svetovni zemljevid držav, 
ki izvajajo robotske operacije tudi na debelem čreve-
su in danki. 

 

Izobraževanje na modelu – 
Oliver Stefanovski, dr. med. in asist. mag. Igor Černi

 

Operater asist. mag. Igor Černi, dr. med.  in asistent Oliver 
Stefanovski, dr. med., med operacijo

Asistent Oliver Stefanovski, dr. med., in inštrumentarka Jana 
Petelinšek, dipl. m. s., med operacijo
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V ekipi so sodelovali asist. mag. Igor Černi, dr. med. 
(operater), Oliver Stefanovski, dr. med. (asistent), 
inštrumentarki Jana Petelinšek, dipl. m. s. in Maša 
Kajba, dipl. m. s., anesteziologinja Aida Bešič, dr. 
med., ter anesteziološka sestra Tjaša Svetel, dipl. m. 
s.. Operacijo je nadzoroval dr. Fabio Priora, dr. med., 
z Oddelka za splošno in onkološko kirurgijo bolni-
šnice v Alessandriji v Italiji, ki ga vodi svetovno znani 
onkološki robotski kirurg, prof. dr. Giuseppe Spino-
glio. 
Operacija je potekala brez zapletov in bolnica je že po 
sedmih dnevih zapustila bolnišnico. Resecirani del 
črevesa je z vso natančnostjo pregledala predstojnica 
patološkega oddelka, prim. asist. Simona Šramek-Za-
tler, dr. med. Do zdaj smo uspešno izvedli dve tovr-
stni operaciji. 

Robotsko asisitirane operacije debelega črevesa in 
danke so primerne predvsem za paciente:
• ki niso imeli večkratnih predhodnih operativnih 

posegov na trebuhu,
• ki nimajo težjih srčnih ali pljučnih bolezni,
• ki nimajo lokalno napredovale oblike raka.

V Splošni bolnišnici Celje smo operacije debelega čre-
vesa in danke do zdaj opravljali na klasičen in laparo-
skopski način. V obdobju 2007 do 2013 smo opravili 
85 laparoskopskih operacij, kar je razvidno iz grafa 
št. 4.

Graf št.4: Operacije debelega črevesa in danke v ob-
dobju 2007–2013 v Splošni bolnišnici Celje

Bistvene prednosti robotsko asistirane operacije so 
zlasti naslednje:
• posebno prednost prinaša ta metoda pri operaci-

jah raka rektuma (danke) in rektosigme (prehod 
danke v esasti del črevesa);

• omogoča natančno prepariranje in disekcijo;
• omogoča ohranjanje avtonomnega živčnega sistema;
• zmanjša možnost erektilne disfunkcije in retro-

gradne ejakulacije pri operacijah danke;
• možnost preklopa v odprto metodo je pri robotski 

4,9 %, pri laparoskopski pa 17 %.

V prihodnosti želimo povečati delež laparoskopskih 
in robotskih operacij debelega črevesa in danke, s 
tem pa povečati prepoznavnost SB Celje v sloven-
skem in svetovnem merilu.

Ekipa, ki je opravila prvo robotsko operacijo debelega črevesa v celjski bolnišnici (Foto: Andraž Purg)
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Pacienti.–.projekti.–.sredstva.EU.

Simona Čretnik, univ. dipl. ekon. Služba za pridobivanje evropskih sredstev

V Splošni bolnišnici Celje izva-
jamo celovito bolnišnično in 

ambulantno – specialistično zdra-
vstveno oskrbo na sekundarni 
ravni organiziranja zdravstvene 
dejavnosti za prebivalce celjske in 
okoliških regij. Naše ambicije pa 
niso majhne. Želimo dosegati vr-
hunska evropska merila v medicin-
ski stroki, v upravljanju bolnišnice, 
v njeni organizaciji in informatiki. 
Eden izmed temeljnih ciljev bolni-
šnice je zadovoljstvo pacientov in 
svojcev z njenimi storitvami. Do 
uresničitve tega cilja nam lahko 
pomagajo tudi sredstva EU.  Z no-
vimi projekti in idejami lahko iz-
boljšamo trenutno oskrbo z zdra-
vstvenimi storitvami, hkrati pa 
poskrbimo, da se pacient in svojci 
v naši bolnišnici dobro počutijo.
Prepričani smo, da je sodelovanje 
naših vrhunskih strokovnjakov v 
mednarodnih strokovnih aktivno-
stih in povezovanje z nevladnimi 
organizacijami in društvi pristop, 
ki nam bo pomagal do pridobitve 
projektov v novem prihajajočem 
programskem obdobju 2014–
2020.

Financiranje EU
Evropska unija s svojimi sredstvi 
podpira različne projekte in pro-
grame s številnih področij, deni-
mo:
• izobraževanje,
• zdravje,
• varstvo potrošnikov,
• varstvo okolja,
• humanitarna pomoč.

Za financiranje veljajo stroga pra-
vila, ki zagotavljajo natančen nad-
zor nad uporabo sredstev ter tran-
sparentno in odgovorno porabo. 
Dodeljevanje sredstev EU je kom-
pleksen proces, saj različni organi 
upravljajo številne programe. 

Prejemniki sredstev
• Osebe javnega prava (javni za-

vodi, javna podjetja, javne agen-
cije, javni skladi…).

• Nevladne organizacije in or-
ganizacije civilne družbe (te 
organizacije so upravičene do 
sredstev, če so neprofitne in de-
javne na področju politik EU).

• Mladi (Program vseživljenjske-
ga učenja  ter program Mladi v 
akciji). 

• Raziskovalci (v obdobju 2014–
2020 EU namenja za raziskave 
več kot 80 milijard EUR, pred-
vsem s  programom Horizon). 
Nepovratna sredstva so na vo-
ljo v obliki sofinanciranja razi-
skav na različnih programskih 
področjih: sodelovanje, zamisli, 
ljudje, zmogljivosti in jedrske 
raziskave).

Evropsko financiranje v 
naši regiji in SBC
Evropska unija s svojimi skladi, 
programi in razpisi podeljuje ne-
povratna sredstva, katerih namen 
je izvedba projektov in dejavnosti 
v skladu s strateškimi usmeritvami 
EU. Način pridobivanja  sredstev s 
strani Evropske unije lahko razde-
limo na: 
decentralizirane programe (raz-
pisi se izvajajo na državnem oz. 
regionalnem  nivoju)
• Evropskega sklada za regionalni 

razvoj, 
• Evropskega socialnega sklada, 

• Kohezijskega sklada; 

centralizirane programe oz. pro-
grame skupnosti (razpisi se izva-
jajo na nivoju Evropske komisije 
– prijava v Bruselj).
Splošna bolnišnica Celje ima po-
zitivne izkušnje tako iz centrali-
ziranih kot tudi decentraliziranih 
programov. Letos pa smo poskusili 
nekaj več. Odločili smo se za sode-
lovanje z nevladnimi organizaci-
jami in se tako povezali s skupino 
Srečališče, ki onkološkim bolni-
kom ponuja podporo in pomoč pri 
premagovanju in sprejemanju te 
težke bolezni.  O skupnem projek-
tu lahko preberete na straneh, ki 
sledijo.
Hkrati smo v letošnjem letu prija-
vili projekt Prehranska obravnava 
posameznikov v SB Celje. V prime-
ru pridobitve sredstev bodo ure-
sničeni naslednji cilji projekta:
• zmanjšanje pojavnosti ali pre-

prečitev  bolezni, povezanih z 
življenjskim slogom;

• uvedba računalniškega prehran-
skega presejanja (screening) 
vseh bolnikov v Splošni bolni-
šnici Celje in odkrivanje pre-
hransko ogroženih;

• vsem prehransko ogroženim 
posameznikom v SBC bomo 
nudili individualno prehransko  
obravnavo s svetovanjem;

• ustanovitev prehranske ambu-
lante,  ki bi nudila individualno 
prehransko  obravnavno neho-
spitaliziranim bolnikom in pre-
bivalcem širše savinjske regije,  
ki imajo probleme s hranjenjem 
in prehrano. V tej ambulanti 
bomo nudili prehransko sveto-
vanje ob alergijah na hranilne 
snovi, kot so mlečne beljakovi-
ne in podobno, oziroma  intole-
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rance na hranila, kot so: lakto-
zna intoleranca, intoleranca na 
gluten … ter pri podhranjenosti, 
anoreksiji, bulimiji, preveliki te-
lesni teži.  Delovali bomo pre-
ventivno in spodbujali  zdrav 
življenjski slog;

• spremljanje učinkov računalni-
škega prehranskega presajanja 
in prehranske ambulante;

• umestitev delovnega  mesta kli-
ničnega dietetika v akte Splošne 
bolnišnice Celje  ter načrtovanje 
ustreznega števila kliničnih die-
tetikov glede na število posame-
znikov. 

• zaposlitev zdravnika specialista 
za delo v prehranski ambulanti;

• postavitev tima za prehransko 
obravnavo, določitev lokacije in 
čas za delovanje ambulante ter 
s tem omogočanje široke dosto-
pnosti storitve prebivalcem re-
gije.

Namen prijavljenega projekta je 
osvestiti prebivalstvo o pomemb-
nosti prehranske obravnave tako 
bolnikov kakor tudi ostalih pre-
hransko ogroženih posamezni-
kov, hkrati pa okrepiti dejavnost 
javnega zdravja, ki bo lahko v naj-
večji meri prispevala k zdravju in 
blaginji prebivalcev v širši celjski 
regiji. Z učinkovito prehransko 
podporo bi tako zmanjšali zaple-
te med zdravljenjem, skrajšali le-
žalno dobo posameznikov, znižali 
smrtnost, zmanjšali  stroške zdra-
vljenja ponovne hospitalizacije po-
sameznikov ter povečali prehran-
sko osveščenost prebivalcev  širše 
savinjske regije.

Vsakdanje delo – ideja - 
projekti
Naše povezovanje s Srečališčem 
(več na straneh, ki sledijo) in pro-
jekt Prehranska obravnava posa-
meznikov jasno prikazujeta, kako 

vsakdanje delo in izkušnje lahko 
strnemo v projekt in skupaj nare-
dimo nekaj novega. Potrebno je le 
par korakov:
1. Oblikovanje  projektne ideje je 
miselni proces, ki ga je treba doku-
mentirati in da odgovore na vpra-
šanja:
 KAJ je ključni problem, KAJ 

rešitev;
 KAKO bomo prišli do rešitve 

(okvirni načrt izvedbe);
 KAJ (okvirni časovni načrt);
 KDO IN S ČIM (okvirni načrt 

virov).
2. Izdelava projektne dokumen-
tacije je sistematično urejen sestav 
načrtov oziroma tehničnih opisov 
in poročil, izračunov, risb in drugih 
prilog, s katerimi določimo loka-
cijske, funkcionalne, oblikovne in 
tehnične značilnosti projekta;
3. Projektna prijava je sestavljena 
iz štirih faz:
FAZA 1 – razmislek o morebitnih 
slabostih in prednostih vstopanja 
v projekt,
FAZA 2 – oblikovanje inovativne 
projektne ideje,
FAZA 3 – oblikovanje partnerstva,
FAZA 4 – pisanje prijave.

Ker se zavedamo, da vseh stvari ne 
moremo in ne zmoremo narediti 
sami, bomo v v novem program-

skem obdobju 2014–2020 posku-
sili združiti moči in sodelovati z 
društvi in nevladnimi organizaci-
jami, ki delujejo na področju zdrav-
ja, sociale, družine… Evropska uni-
ja ima veliko finančnih programov, 
s katerimi podpira nepridobitni 
sektor na lokalnem, regionalnem, 
nacionalnem in mednarodnem 
nivoju. Sodelovanje unije z nepri-
dobitnimi organizacijami pomeni, 
da se zaveda pomena financiranja 
in uresničevanja dejavnosti, ki je 
javni sektor sam ne more izvesti. 
Povezovovanje z njimi bo tako pri-
neslo nove možnosti pridobivanja 
finančnih sredstev, ki so za osebe 
javnega prava omejene. 
Če se vam je ob branju tega članka 
porodila ideja, kako bi z evropskim 
denarjem izboljšali vaš delovni 
proces oz. vpeljati novo metodo 
dela, vas pozivam, da vašo projek-
tno idejo sporočite v Službo za pri-
dobivanje sredstev EU.

Navodila avtorjem, 
piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z javnost-
mi 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. služ-
be, v kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na koncu 
besedila. Fotografije priložite tudi v izvirni elektronski obliki. Na fo-
tografijah, ki niso v elektronski obliki, na hrbtni strani s svinčnikom 
označite naslov članka, h kateremu jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 10. oktobra 2014.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Projekt.
organizacije.
in.izvedbe.
psihosocialne.
oskrbe.
dolgotrajno.
bolnih.v.celjski.
regiji

Ana Miletić, univ. dipl. psihologinja in 
Sabina Rožen, univ. dipl. soc. delavka
Društvo Srečališče

Ideja projekta
Spoznanje, da je bolnemu človeku poleg medicinske-
ga zdravljenja blagodejno še kaj, je verjetno skupno 
vsem, ki se nas je bolezen vsaj malo dotaknila, bo-
disi neposredno bodisi preko bližnjih. Bolezen lahko 
spremljajo bolečine, strah, osamljenost in še kakšni 
težki občutki. Vse to seveda oteži okrevanje, za kar 
obstajajo tudi biokemični dokazi.

Skupek osebnih izkušenj članov, dobre izkušnje z 
uporabo spoznanj sodobnih humanističnih ved in že-
lja po prispevanju k skupnosti so nas v društvu Sre-
čališče vodile do prijave na razpis Norveškega sklada 
za nevladne organizacije.

Na začetku je bilo pridobivanje sredstev videti kot 
nemogoč podvig, saj je bilo prijav v prvem krogu 365, 
izbranih projektov pa zgolj 15. Sedaj ima ta predr-
zna ideja svojo (po)javno obliko. Pridobili smo sko-
raj 90 odstotkov sredstev za 22 mesecev delovanja 
projekta, 10 odstotkov pa društvo prispeva iz lastnih 
sredstev. Očitno je ideja o podpori nagovarjala še 
koga, saj so nam v vodstvu Splošne bolnišnice Celje 
na stežaj odprli vrata. Vodja oddelka za hematologijo 
in onkologijo, Mateja Grat, dr. med., si že nekaj časa 
prizadeva za ureditev celostne oskrbe bolnikov, ka-
mor sodi tudi psihosocialna podpora.

Cilji projekta
Ljudi, ki imajo diagnozo rak, smo izbrali zato, ker 
je ta skupina v celjski regiji v primerjavi z ostalimi 
slovenskimi regijami še posebej velika, diagnoza pa 
še posebej zloglasna. Čeprav je ozdravljivost onko-
loških obolenj povprečno že okoli 50- odstotna, ima 
med vsemi boleznimi ravno oznaka 'rak' najbolj na 
smrt obsojajoč pridih. Razumsko vemo, da obstaja 
veliko dosti hujših bolezni, vendar je s strahom, da 
umiramo, ter s krivdo, da smo v življenju zagotovo 
počeli kaj narobe, težko živeti tako bolniku kot svoj-
cem. V naši družbi je težko izraziti občutke strahu in  
nemoči, kar lahko povzroča dodaten stres. K hitrej-
šemu okrevanju bolnikov pa prispeva ravno sprošče-
nost. Raziskave celo kažejo, da je v ozadju onkoloških 
bolezni, ne glede na življenjske navade, ravno velik 
stres, bodisi v obliki nakopičenih obremenitev bodi-
si zaradi hudih življenjskih dogodkov nekaj mesecev 
ali let pred izbruhom bolezni. Če je to res, je možna 
tudi obratna pot. Bolj ko razgrajujemo stres, večja je 
možnost okrevanja. Ravno temu je v glavnem name-
njeno naše delovanje v terapevtsko-podpornih sku-
pinah, v pogovorih na oddelku in v dnevni bolnišnici. 

Ena od osnovnih psiholoških potreb je potreba po 
povezanosti z drugimi ljudmi, s skupnostjo. Ta po-
treba je še posebej zadovoljena, če nas povezujejo 
ideje, ki presegajo osebne želje posameznikov. To 
dejstvo poznamo vsi, ki delamo v pomagajočih po-
klicih. Če vse dobro, kar opravimo za drugega, ne bi 
dobro delo tudi nam, v svoje delo ne bi vlagali toli-
ko energije in ljubezni. Hvaležnost za dobro nego 
in zdravljenje ter morebitno izboljšanje počutja pri 
bolniku so neprecenljive nagrade za vse, ki sodelu-
jemo v procesu okrevanja. Pomen koristnosti v sku-
pnosti ter povezovanja v dejavnostih, ki prispevajo 
k dobrobiti vseh udeležencev, še posebej prepoznajo 
ljudje, ki jih je bolezen izločila iz običajnih vlog. Za-
radi zdravstvenega stanja imajo bolniki manj moči za 
običajno delo, ustvarjanje, druženje, načrtovanje ter 
sodelovanje pri izvedbi kot zdravi ljudje. Bolj ko smo 
vključeni, več kot imamo stikov, občutka uspešnosti, 
sprejetosti, bolj se lahko povečujeta želja in moč za 
okrevanje. Želja, moč in borbeni odnos pa so po iz-
sledkih raziskav ključnega pomena za to, da lahko 
bolnik aktivno sodeluje v procesu zdravljenja. Če ima 
človek možnost biti vključen v skupino, katere udele-
ženci imajo skupni cilj, je spodbuda in zavezanost k 
aktivnosti še večja.

Zasnova projekta
Da bi v projektu Helpill, kar je njegovo kratko ime, 
lahko res učinkovito podprli bolnike ter njihove svoj-
ce, smo za partnerstvo prosili tudi Fakulteto za psi-
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hoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v 
Ljubljani (SFU). Njen direktor, mag. Miran Možina, 
specialist psihiater in psihoterapevt, ter mnogi drugi 
sodelavci na SFU imajo obsežno znanje in izkušnje z 
vzpostavljanjem novih oblik podpore in zdravljenja, 
zato namen fakultete ni zgolj izobraževati psihote-
rapevte in izvajati psihoterapijo, temveč tudi v slo-
venski družbi vzpostaviti mehanizme celostne psi-
hološke ter socialne oskrbe otrok, mladostnikov in 
družin, ki takšno pomoč potrebujejo.
Poleg tega je slovenska SFU povezana s fakultetami 
po Evropi in svetu, kar nam je v društvu Srečališče 
pomagalo najti primernega projektnega partnerja iz 
držav donatoric. To je Oddelek za družinsko terapi-
jo na Diakonhjemmet University College v Oslu na 
Norveškem (DUC).
Tim učiteljev in terapevtov na DUC je pomemben 
vir znanja za izvajanje projekta. Med enotedenskim 
obiskom v Oslu smo si od blizu ogledali njihove pri-
mere dobre prakse ter se naužili nepričakovane pri-
jaznosti, topline ter srčnosti. Na Norveškem imajo 
že četrt stoletja dolgo prakso uspešnega vključevanja 
cele družine v proces zdravljenja. Pri njih velja: »Raka 
(odvisnost, psihično motnjo ali katerokoli drugo bo-
lezen) dobi cela družina.« V sistemu, kar družina za-
gotovo je, je vse povezano in sprememba pri katerem 
koli članu vpliva tudi na vse ostale. Posebno skrb na 
primer namenjajo staršem, ki skrbijo za svoje dolgo-
trajno bolne otroke in mladostnike. Ti so v običajno 
naporni starševski vlogi še dodatno obremenjeni, 
kar lahko vpliva na razumevanje med partnerjema. 
In partnerska kriza je nekaj, kar k stabilnosti bolnega 
otroka nikakor ne pripomore. Z namenom razbreme-
nitve in krepitve njunega odnosa se lahko ti pari za 
simboličen prispevek udeležijo podaljšanih vikendov 
v posebnih centrih. V tem času so deležni intenzivne 
strokovne podpore partnerskemu odnosu ter znanj 
o tem, kako naprej. Tako se domov vrnejo bolj pove-
zani, močnejši in bolje opremljeni za spoprijemanje z 
vsakodnevnimi izzivi.
Naslednja dobra praksa, ki je zanimiva za slovensko 
okolje, je obravnava družin, kjer je eden od otrok za-
svojen. Družinska terapevtka vodi skupino 12–15 
sorojencev trikrat tedensko po tri ure, in sicer 12 
srečanj. Na naše začudenje, ali so otroci in mladi pri-
pravljeni na tako intenzivno delo, odgovarjajo, da je 
potreba po takem delu velika in zato tudi pripravlje-
nost za sodelovanje. Sorojenec izpostavljenega, 'pro-
blematičnega' otroka odrašča v zahtevni družinski 
situaciji, kjer starši, pa tudi sorodniki in okolje veliko 
pozornosti posvečajo bolnemu otroku. Ta je lahko 
večkrat tudi v življenjski nevarnosti, zato je tako ob-
našanje okolja povsem razumljivo, hkrati pa za no-
tranji svet zdravega/-ih sorojenca/-ev ni ustreznega 

časa in prostora. Sčasoma se tak otrok nauči tudi sam 
spregledati lastne potrebe. Pojavljajo se lahko občut-
ki lastne nepomembnosti, ljubosumje do bolnega 
brata ali sestre ter hkrati skrb zanj in sram zaradi za-
visti. Čuti se lahko odvečnega, nekoristnega, jezne-
ga na starše, stare starše. V skupini dobijo ti otroci 
končno prostor in besede za vse te občutke. Sram se 
zmanjša, kajti v skupini spoznajo, da so vsa ta do-
življanja normalna, da je njihova situacija v resnici 
zelo težka. Učijo se tudi prepoznavanja in ubesede-
nja lastnih dolgo spregledanih potreb ter njihovega 
zdravega zadovoljevanja. Poleg dela s sorojenci vodi 
ista terapevtka tudi skupine za starše. Starši so lahko 
v svoji skrbi za bolnega otroka izredno obremenjeni, 
zaskrbljeni ter nebogljeni, pri čemer pozabljajo na 
svoje potrebe in interese. Srečevanje takšnih staršev 
lahko zanje predstavlja možnost, da so razumljeni, se 
razbremenijo, povežejo na nov način in morda najde-
jo kakšno novo rešitev, ki je niso pričakovali.
Pomembna dejavnost Helpilla je najti in povezati  po-
sameznike in organizacije, tako vladne kot nevladne, 
ki lahko bolnikom ter svojcem nudijo podporo. Lju-
dje smo različni, zaradi česar so nam pomembne in 
koristne različne oblike podpore. Mi ponujamo eno 
možnost. Na naši spletni strani lahko izveste, kje v 
regiji že obstajajo viri podpore za bolnike, kaj se do-
gaja, kakšno podporo je možno dobiti za koga in kje. 
Izkušnje razvitih držav, kot je tudi Norveška, kažejo, 
da so nekaterim bolnikom dragoceni že sprehodi od 
'klopce do klopce' v prijaznem spremstvu, kajti sami 
se zanje težko odločijo, ker so izčrpani in potrti. Dru-
gi spet, ki morda nimajo velike družine, ali pa so vsi 
ostali okoli njih prezaposleni, cenijo dobro družbo za 
klepet ali kaj podobnega. Komu drugemu prav pri-
de bralni krožek, kjer berejo literaturo po njegovem 
okusu. Možnosti je, kolikor je različnih ljudi ter nji-
hove domišljije.

Pomen SBC za projekt in obratno
Že na začetku prispevka smo omenili, da je Splošna 
bolnišnica Celje ključni partner v projektu.
 
Bolnišnica je kraj, kjer se srečamo z diagnozo, kjer se 
je poskušamo znebiti, in na žalost tudi kraj močnih 
občutkov strahu, skrbi, upa in obupa, osamljenosti 
ter mnogih drugih. Zato smo od aprila na Oddelku 
za hematologijo in onkologijo ter v dnevni bolnišnici 
prisotne članice društva; delujoče in šolajoče se psi-
hoterapevtke, ki se pogovarjamo s pacienti in svojci, 
ki si tega želijo.
V aprilu smo v okviru projekta izvedli izobraževalno 
delavnico za zaposlene v SBC, z naslovom Med za-
skrbljenostjo in sproščenostjo pri srečevanju z onko-
loškimi bolniki.
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Glavni supervizor našega projektnega dela, že ome-
njeni mag. Miran Možina, je predstavil možnost 
vključitve več sproščenosti, humorja in širšega po-
gleda na življenje v delo na oddelkih. Pogled s tega 
vidika lahko deluje blagodejno na tiste, ki so v trenu-
tni vlogi bolnika in na tiste, ki so v vlogi zdravnika/
negovalca. Med drugim nam je predstavil enostavno 
in učinkovito tehniko sproščanja, del življenja usta-
novitelja rdečih noskov, dr. Patcha Adamsa, ter vpliv 
sproščenosti na počutje in tudi povezanost med lju-
dmi. Usmeril nas je na še vedno aktualno knjigo Oz-
draveti  - kako preseči bolezen z lastnimi močmi, av-
torjev dr. O. Carla Simontona in Stephanie Mathews 
Simonton. Avtorja imata bogate izkušnje z delom na 
kliniki, kamor so sprejemali ljudi v terminalni fazi 
raka. Njihova precej uspešna pomoč ljudem, za ka-
tere je bilo predvideno še največ leto dni življenja, je 
temeljila na prepričanju, da imamo možnost aktivno 
sodelovati pri zdravljenju, še posebej, če imamo vo-

ljo do življenja. Zanje in za vse, ki delajo po t. i. Si-
montonovi metodi, je nadvse pomembna bolnikova 
naravnanost, sposobnost vplivanja na zdravje in poj-
movanje zdravja kot celovitega sistema duševnosti in 
telesa. 
 

Verjamejo, potrjujejo pa tudi rezultati, da lahko vpli-
vamo na svoj imunski sistem, ki ga najbolj podpirajo 
čustva, povezana z dobrim počutjem. O tem govori 
tudi novejša, precej popularna knjiga dr. Candice 
Perth Molekule emocij. Dolgoletno delo in spremlja-
nje učinkov le-tega je pokazalo, da so imeli najdaljšo 
dobo preživetja ljudje, ki so imeli za kaj, oziroma za 
koga ozdraveti in so si lahko predstavljali sebe zdra-
ve. Prav tako je bilo ozdravljenje skupno ljudem, ki so 
bili v času zdravljenja fizično aktivni v skladu s svo-
jimi možnostmi. Skratka, okrevanje je bolj verjetno, 
če se ne vdamo in prepustimo težkim občutkom. In 
sprememba težkih občutkov je najlažja med ljudmi, 
za katere se ti ni treba bati, da ne bodo prenesli bo-
lečine, da jih boš obremenil, med ljudmi, ki te razu-
mejo, se ne bojijo tvoje bolezni in med ljudmi, ki so 
pozitivno naravnani. Vse to poskušamo vnesti v naše 
skupinsko delo.

Skupine v Srečališču
Po dvomesečnem pripravljalnem delu smo s prvo 
skupino začeli delati v maju. Specifičnost ciljnih sku-

 

 

Model duševno-telesne celovitosti pri razvoju in zdravljenja raka 
po Simontonu

Predstavitev projekta na tiskovni konferenci v SBC

Predavanje mag. Mirana Možine, dr. med.

 



Splošna bolnišnica Celje

11

TO JE SBC

pin zahteva tudi specifičen način dela. Glede na to, 
da smo društvo za psihoterapijo, smo si zamislili, 
da bomo vodili psihoterapevtsko skupino, vendar ni 
povsem tako. Prva skupina, ki se srečuje ob ponedelj-
kih od pol dveh do treh, je dobila ime »bife« skupina, 
kajti namenjena je temu, da si uporabniki lahko ogle-
dajo, kaj ponujamo, kdo smo, kaj se dogaja in ali je ta 
manj znana beseda, ki smo jo poimenovali psihosoci-
alna podpora, morda dobra zanje. V to skupino pride 
lahko človek, če ima čas in moč za srečanje. Če ima 
v tem terminu kak drug opravek, tisti dan ne pride. 
Veseli smo, če se ljudje napovedo ali opravičijo, da se 
lahko morda tudi nekoliko pripravimo, ampak ude-
ležba na splošno ni zavezujoča. 
V tej skupini udeleženci delijo izkušnje, če kdo želi, je 
dobrodošla tudi njegova zgodba. Takrat strmimo od 
začudenja nad trdoživostjo sočloveka in njegovo vo-
ljo do življenja, ki premaga nešteto krutih ovir. Zelo 
pomemben sestavni del je tudi razbremenitev, pri ka-
teri voditeljica/-ice predstavi/-jo bodisi tehniko spro-
ščanja bodisi tehniko za obvladovanje čustev, kar lju-
dem omogoča, da si oddahnejo od teže življenja, ki 
jo prinesejo s seboj. V skupini je tudi priložnost za 
medsebojno podporo in razumevanje. Mami, ki išče 
način za ponovno povezavo z odraslim otrokom, je 
zanimivo slišati spoštljivo povratno informacijo mla-
de odrasle udeleženke, ki se lahko vživi v vlogo tega 
otroka. Udeleženec, ki se je s strahom pred smrtjo že 
soočil, lahko ostale spodbudi h konstruktivnim mi-
slim o življenju in smrti.

Eden od ciljev Helpilla je sestaviti več skupin. Sep-
tembra bomo začeli s terapevtsko skupino za onko-
loške bolnike, ki bo omejenega časovnega trajanja ter 
zaprtega tipa. To pomeni, da bodo njeni člani stalni, 
pripravljeni na redno udeležbo in upoštevanje dogo-
vorov v skupini. Skupaj bomo postavili cilje in spre-
mljali njihovo okrevanje. Delo skupine bo podporno, 
pa tudi izobraževalno, kajti pomemben del zmanjše-
vanja stresa so tehnike sproščanja ter komunikaci-
je. Dobra komunikacija, sproščeni in zaupni odnosi 
znotraj skupine, pa tudi v družini, med prijatelji in 
na delovnem mestu, so hkrati velik vir zadovoljstva 
ter varnostna mreža, na katero se lahko naslonimo v 
težkih trenutkih.
Skupina za svojce je namenjena vsem svojcem, ne 
glede na to, ali so starši, otroci, partnerji ali bližnji 
prijatelji onkoloških bolnikov. Ukvarjali se bomo s 
temami, ki so za člane težke, četudi si ljudje brez te 
izkušnje tega ne morejo predstavljati. To bo varen 
prostor za odpiranje tem, predelavo čustev in tudi 
trening komunikacije z bližnjim, da ga lahko kot svo-
jec kar najbolje podpreš.

 

Skupina za dolgotrajno bolne otroke ni prostor za 
druženje, sproščanje ter dobro počutje le za mlade 
bolnike z onkološkimi boleznimi, temveč za vse kro-
nično bolne otroke na Celjskem. 
Seveda otroci in mladostniki nimajo enakih potreb, 
zato bodo imeli starejši od petnajst let svojo skupino, 
v kateri bodo lahko delili izkušnje, se sprostili, boga-
tili, učili spretnosti za življenje in se povezovali.
Posebno skupino načrtujemo za starše zgoraj ome-
njenih skupin bolnih otrok, še eno pa za njihove so-
rojence, katerih težak položaj na Norveškem skrbno 
obravnavajo, pri nas pa je pogosto spregledan.

O učinkovitosti dela v projektu bomo izvedli tudi 
evalvacijsko študijo. Po koncu projekta bi namreč 
radi zagotovo vedeli, kaj je bilo pri našem delu upo-
rabnikom koristno, kaj morda ne, kaj prebivalci celj-
ske regije na področju psihosocialne podpore zares 
potrebujejo ter kateri način dela je v tem času in pro-
storu najprimernejši

 
Prostor za skupinsko delo v Srečališču

ŠALI

MINLJIVA LEPOTA
Mujota so vprašali, kaj bi bil raje: lep ali 
neumen.
»Lep!« je odgovoril Mujo.
»Zakaj pa lep?« so se začudili.
»Ker je lepota minljiva!« 

ŠE PRAVOČASNO
»Vsa razkuštrana in neurejena gospo-
dinja z vedrom smeti priteče k smetnja-
ku in vpraša smetarja:
»Ali sem prepozna?«
»Ne, kar skočite v smetnjak!« 
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mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. stroj., 
Hinko Zupanc, dipl. inž. stroj. Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Investicijska.dejavnost.v.
bolnišnici.za.leto.2014

Kljub suši v državni in naši blagajni investicijska 
dejavnost poteka. Naložbe bodo v letošnjem 

letu dosegale vrednost preko 12,5 mio €.

Največja investicija je vsekakor izgradnja urgentne-
ga centra Celje (UCC), kjer so groba gradbena dela 
v zaključni fazi. Delavci trenutno opravljajo dela na 
strehi in fasadi (kontaktna fasada iz kamene volne, 
prezračevana fasada in montiranje ALU elementov 
po obodu objekta), v izdelavi pa je tudi strešna in 
obodna konstrukcija nadstrešnice. V pritličju pola-
gajo estrihe in nameščajo suhomontažne predelne 
stene, v kleti pa je v teku polaganje keramike. V ce-
lotnem objektu že potekajo elektro in strojna inšta-
lacijska dela. Za povezavo med UCC in starim delom 
bolnišnice potekajo obnovitvena dela na lokaciji 
stare septične operacijske dvorane in ambulante če-
ljustne kirurgije. 

Z MZ potekajo intenzivni pogovori, kako zagotoviti 
denar za manjkajočo mobilno medicinsko in ostalo 
opremo (rezervni električni agregat, dvigalo, CT,…) 
za uspešen začetek delovanja UCC. Vrednost te 
opreme je ocenjena na 3,5 mio €. 

Medicinske opreme bomo letos nabavili v višini cca 
3,6 mio €. Naših sredstev je 2,1 mio €, ostalo so sred-
stva ministrstva, EU in donacije. Od tega izstopajo 
po vrednosti digitalni mamografski RTG aparat za 

radiološki oddelek v ocenjeni vrednosti 250.000 €, 
obnova telemetrije in monitoring sistema na kardi-
ološkem oddelku (150.000 €), nabava transportne-
ga  RTG aparata za radiološki oddelek (120.000 €), 
nakup aparata za umetno ventilacijo za Oddelek za 
intenzivno interno medicino (115.000 €), nabava 
dializnih aparatov (100.000 €)….

Na področju računalniške opreme za medicino na-
črtujemo uvedbo RIS/PACS sistema v vrednosti 
884.312 €, od tega je 210.000 € lastnih sredstev, 
674.300 € pa sredstev Ministrstva za zdravje. Uved-
ba PACS/RIS je nujna, saj pri izvajanju radiološkega 
delovnega procesa z uporabo analognih tehnologij, 
brez podpore RIS in PACS sistema, vsi prenosi za-
pisov podatkov (slike, anamneze, izvidi) med posa-
meznimi udeleženci in lokacijami, kjer obravnavajo 
paciente, potekajo v analogni obliki. To pomeni s 
prenašanjem materialnih nosilcev zapisov – filmov, 
papirjev in folij ali zgoščenk, ki jih v takšni, materi-
alizirani obliki tudi arhiviramo. Delovni procesi te-
čejo z zelo slabo informacijsko podporo ali pa sploh 
brez nje. Planirani RIS sistem bo omogočal enotno 
vodenje naročanja in izvajanja preiskav ter vodenje 
natančne statistike. PACS sistem pa bo omogočal 
hitro posredovanje slik in dostop do arhivskega sli-
kovnega gradiva. 
Potrebno bo tudi nabaviti skoraj 150 novih osebnih 
računalnikov  (650 jih imamo v uporabi), tiskalni-

Nadstrešnica že dobiva končno podobo

Preboj za povezavo med UCC in bolnišnično stavbo
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Energetska sanacija 
prinaša učinke

Konec avgusta 2013 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, ter je bila izvedena v 
okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infra-
strukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojna prioriteta »Trajnostna 
raba energije«, 1. prednostna usmeritev »Energetska sanacija in traj-
nostna gradnja stavb«.  
Po končanju del smo v fazi nastavitev in prilagajanj za doseganje ciljev 
energetske sanacije. 
V tej fazi  lahko vsak zaposleni z racionalno rabo, v skladu z izvedenim 
predavanjem za varčno rabo energije, pripomore k zmanjšanju pora-
be energije tako na področju toplotne in električne energije, hladu za 
ohlajevanje prostorov kot pitne vode.
V bolnišnici imamo na razpolago tri glavne energetske vire: zemeljski 
plin, električno energijo, pitno vodo.
Z izvedbo projekta  »Posodobitev primarne energetske oskrbe z do-
gradnjo trigeneracije na objektu Splošna bolnišnica Celje« poteka 
aktiven pretok energij iz različnih energentov, saj iz zemeljskega plina 
proizvajamo električno energijo, ki jo porabimo za lastne potrebe – 
viške prodamo, toploto za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode 
pridobivamo iz parnih kotlov in iz soproizvodnje toplote in električne 
energije (SPTE), hlad za klimatske naprave pridobivamo s hladilnimi 
agregati (toplotne črpalke) na električno energijo ter z absorpcijsko 
hladilno napravo na toploto iz SPTE, v kateri uporabljamo zemeljski 
plin. 
Z obratovanjem SPTE se je bistveno zmanjšal nakup električne ener-
gije, viške celo prodajamo v omrežje. Povečal pa se je nakup zemelj-
skega plina.
Dokaj kompleksno delovanje omogoča porabo toplote iz soproizvo-
dnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom, kar pome-
ni  energetske prihranke, skupaj z obratovalnimi podporami pa tudi 
finančne učinke.
S skupnimi napori tehnične in tehnično vzdrževalne službe ter upora-
bo centralnega nadzornega sistema se vodi energetski management, 
ki zagotavlja obratovanje SPTE z velikimi izkoristki in s tem varčnejšo 
porabo energentov. S stalnim nadzorom, meritvami in analizo podat-
kov pa se kažejo tudi točke v sistemu, kjer bi se še dalo izvesti ukrepe 
za varčevanje z energijo.
Celoten finančni učinek bo znan konec leta oz. po enoletnem obrato-
vanju SPTE.

kov, diktafonov, serverjev, … ter razno  programsko 
opremo. Bolnišnica pospešeno širi WI-FI omrežje, 
pripravljamo pa se tudi na elektronsko sprejemanje 
in potrjevanje računov.

V nepremičnine in infrastrukturo bomo vložili cca 
1 mio €. Urediti moramo zbirno mesto za odpadke 
(nadstrešek in ograja), obnovili bomo porodni blok, 
po pridobitvi gradbenega dovoljenja nameravamo 
zgraditi v kleti (nasproti fizioterapije) nov diabe-
tični dispanzer, uredili bomo prezračevanje v endo-
skopskem centru, obnovili bomo del kanalizacije, …
Če bomo pridobili soglasje našega ministrstva, 
bomo začeli postopek za pridobitev dokumentacije 
za izgradnjo garažne hiše. Le-ta naj bi bila na seda-
nji lokaciji stavbe tehničnih služb, financirana pa s 
kombinacijo javno-zasebnega partnerstva.

Energetska sanacija, ki smo jo izvedli v zadnjih dveh 
letih, že daje prve rezultate. Kogeneratorji proizve-
dejo cca 80 % potrebne električne energije za bolni-
šnico, z njihovim hlajenjem pa zagotavljamo ogre-
vanje  sanitarne vode ter tudi ogrevanje bolnišnice.
Bolnišnica je oz. bo v dveh letih investirala cca 9 
mio €  (cca 6 mio € UCC in cca 3 mio €  delna ener-

Stavba dobiva fasado
  

 
 

getska sanacija). Je veliko, pa vendar je to le obliž na 
prepotrebno obnovo opreme in infrastrukture bol-
nišnice, ki je 80-odstotno dotrajana (amortizacijska 
vrednost).

V novi finančni perspektivi (torej pridobivanje 
nepovratnih sredstvih EU), si bomo prizadevali 
posodobiti še ostali del infrastrukture bolnišnice 
(obnova streh, fasad, zamenjava oken, obnova ele-
ktričnega omrežja, …).
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ponedeljka do petka med 7. in 12. 
uro v Enoti za odvzem krvi na bol-
nišnični polikliniki, kjer povedo, 
da bi laboratorijske storitve radi 
opravili kot samoplačniki. V eno-
ti jih nato najprej seznanijo s po-
trebno pripravo pred odvzemom, 
s ceno laboratorijskih storitev, z 
načinom plačila, s časom izdaje in 
z načinom prevzema laboratorij-
skega izvida, nato pa prevzamejo 
naročilo. Pred odvzemom bio-
loškega materiala samoplačniki 
podpišejo obvezno izjavo, da so 
seznanjeni z vsemi pogoji ter na 
blagajni bolnišnice plačajo sto-
ritev. Laboratorijski izvid lahko 
prevzamejo osebno ali pa prejme-
jo po pošti. 

Podrobnejše informacije pa so, 
kot rečeno, na voljo na spletni 
strani
http://www.sb-cel je.si/index.
php?id=59.

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

Do.laboratorijskih.storitev.tudi.
samoplačniško

Večina nas, ki smo zaposleni 
v bolnišnici, je zagotovo že 

dobila vprašanje, ali je v bolnišni-
ci laboratorijske storitve mogoče 
naročiti tudi samoplačniško. Skrb 
za zdravje namreč iz leta v leto 
postaja večja in marsikdo si želi 
pogosteje spremljati raven hole-
sterola, trigliceridov ali sladkorja 
v krvi, PSA ter druge tumorske 
označevalce ipd., kot mu pripada 
po pravilih zdravstvenega zavaro-
vanja. 
Da bo v bodoče odgovor na dlani, 
vam sporočamo, da je to mogoče. 
Nabor storitev in njihove cene 
lahko vsi, ki jih želijo opraviti, 
najdejo na spletni strani bolnišni-
ce, in sicer na podstrani storitve 
– Oddelek za laboratorijsko me-
dicino.

Enota za odvzem krvi  

 

 
Samoplačniki lahko odvzem bi-
ološkega materiala opravijo od 
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Mateja Agrež, dipl. ekon. (UN), spec. , QSM Splošno kadrovsko pravni sektor

Kakovost.zdravstvene.storitve
vključuje kazalnike, ki so bili del 
Splošnega dogovora že v preteklih 
letih in so se v slovenskih bolni-
šnicah že uveljavili. Seznam ob-
veznih KK temelji na predhodnih 
izkušnjah pri spremljanju kazalni-
kov v Sloveniji in v mednarodnem 
prostoru:
-  v Sloveniji projekt Kakovost v 

zdravstvu, ki ga vodi Zdravni-
ška zbornica,

-  kazalniki projekta Svetovne 
zdravstvene organizacije, ime-
novanega PATH (Performance 
assessment tool for quality im-
provement in hospitals),

-  kazalniki kakovosti OECD.

V letošnjem letu pa je Mini-
strstvo za zdravje izdalo pu-
blikacijo Kazalniki kakovo-
sti v zdravstvu. (http://www.
mz .gov.s i/fileadmin/mz .gov.
si/pageuploads/kakovost/MZ_
letno_porocilo_KK_www.pdf).
Omenjeni deli kažeta na to, da so 
izvajalci zdravstvene dejavnosti 
sistematično začeli spremljati la-
stno delo in ga primerjati. 
Prof. dr. Andrej Robida pojasnju-
je, da je pomembno, da kazalnikov 
ne gledamo ločeno, ker pomeni-
jo le najosnovnejši del modela za 
izboljšave, katerega en del pred-
stavlja NIPU krog (Načrtuj-Izve-
di-Preveri-Ukrepaj). KK, ki so pri-
kazani v publikaciji, predstavljajo 
prva dva koraka NIPU kroga, na-
črtovanje in merjenje.
 Sedaj je na vsaki zdravstveni 
ustanovi in vsakem posamezniku, 
da poveže kazalnik s procesom 
oziroma sistemom, kjer je nastal, 
obenem pa odgovori na spodaj za-
stavljena vprašanja.
Kaj izmerjeni kazalnik pomeni 

Zdravstvo kot storitvena de-
javnost deluje v okolju, ki se 

nenehno spreminja, z okoljem pa 
se spreminja tudi način dela oz. 
zdravstvena oskrba.
Kakovost in varnost sta bili in 
ostajata ključni področji zdra-
vstvene oskrbe, ki jima Evropska 
unija daje prednost.
Bolnišnice v Sloveniji z aktivnost-
mi, kot je poročanje o izvajanju 
obveznosti iz Splošnega dogo-
vora, pristop k certifikaciji in/ali 
akreditaciji po mednarodnih stan-
dardih ter z vključevanjem vsebin 
o kakovosti in varnosti v letno po-
ročilo kažejo, da sledimo trendu v 
Evropi.

Ena izmed definicij kakovosti v 
zdravstvu navaja, da je kakovost 
zdravstvene obravnave nenehno 
prizadevanje vsakogar – zdra-
vstvenih strokovnjakov, pacien-
tov in njihovih svojcev, razisko-
valcev, plačnikov, načrtovalcev, 
da naredijo spremembe, ki bodo 
privedle do boljših izidov za paci-
ente, večje uspešnosti in boljšega 
razvoja strokovnjakov (Robida 
2009, 24).
Iz definicije lahko razberemo, da 
moramo tam, kjer je to potrebno, 
za boljši izid spremeniti oz. izbolj-
šati sistem/proces dela.  To pa lah-
ko storimo le na podlagi vrednosti 
kazalnikov kakovosti (v nadalje-
vanju KK).
Kazalniki so v prvi vrsti namenje-
ni spremljanju lastnega rezultata 
in napredka v zdravstveni organi-
zaciji, šele nato sledi izpolnjeva-
nje zahtev iz Splošnega dogovora, 
zahtev mednarodnih standardov.
V Sloveniji je leta 2010 izšel Pri-
ročnik o kazalnikih kakovosti, ki 

glede na standarde in najboljše 
prakse na področju, ki ga meri? 
Kako izboljšati proces, da se pri-
bližamo najboljši praksi? 
Kako s statistično kontrolo proce-
sov ugotoviti, kakšne in kolikšne 
so variabilnosti naših procesov? 
Kakšne tehnike in orodja uporabi-
ti, da bo sprememba, ki je privedla 
do izboljšave, vpeljana v vsakda-
njo zdravstveno prakso?

Vsaka zdravstvena ustanova je v 
specifičnem »okolju«, tudi SB Ce-
lje. Na njeno delovanje vplivajo 
različni dejavniki tveganja (infor-
macijska podpora, razpoložljivost 
kadrovskih virov, …). 
Vendar je treba izhajati iz dejstva, 
da kakovost lahko izmerimo. Z 
merjenjem ugotavljamo, kako do-
bro delamo.
Tudi v SB Celje izvajalci zdra-
vstvene dejavnosti in poslovnega 
področja obdobno posredujejo 
vrednosti KK na Ministrstvo za 
zdravje in Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.
Ob tem pa se srečujemo z vrsto 
izzivov, kjer bi želeli, da bi spre-
mljanje, analizo in posredovanje 
podatkov olajšali, vendar vseh 
ukrepov ni mogoče izpeljati v 
kratkem času.

Iz izkušenj tujih praks lahko po-
vzamem, da bodo redne razpra-
ve med izvajalci, ob sodelovanju 
nosilcev programa, medsebojno 
učenje, zagotavljanje enotnosti 
načinov spremljanja podatkov in 
prepoznavanja priložnosti za iz-
boljšave, zanesljivost podatkov 
(KK) postopoma izboljšale. Le-ti 
pa bodo služili kot orodje za na-
daljnje odločanje.
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Katja Ramšak, univ. dipl. prav. Splošno kadrovsko pravni sektor

Delo.delovne.skupine.za.načrt.
integritete.v.Splošni.bolnišnici.
Celje

V februarju je direktor naše bolnišnice sprejel 
Sklep o imenovanju delovne skupine za Načrt in-

tegritete.  S tem sklepom je bila imenovana delovna 
skupina, katere glavne naloge so:
- spremljanje novosti na področju državnih smernic 

za sistematično obvladovanje tveganj integritete v 
javnem sektorju,

- analiza in ocena tveganj integritete v bolnišnici,
- izdelava in letno posodabljanje načrta integritete 

Splošne bolnišnice Celje,
- opredelitev letnih ciljev na področju uresničevanja 

načrta integritete in sporočanje le-teh snovalcem 
finančnega načrta v bolnišnici,

- spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev na po-
dročju uresničevanja načrta integritete in poročanje,

- je kontaktna točka v bolnišnici za področje načrta 
integritete in

- izvaja tudi ostale naloge, ki se nanašajo na načrt 
integritete.

Pri izbiri ukrepov si bo delovna skupina (v sestavi 
mag. Irma Kovač, Suzana Labaš, Matej Velenšek, 
Simon Jevšinek in Katja Ramšak) v kar največji mo-
žni meri prizadevala, da določi tiste, ki so našim 
potrebam, zmožnostim, organizacijskim pogojem, 
zaposlenim in delovnim procesom, poslanstvu in ci-
ljem najbolj primerni in potrebni, uresničljivi in ra-
cionalni. Pri tem bomo dosledno upoštevali ukrepe, 
ki jih za krepitev pravne države, integritete in tran-
sparentnosti, preprečevanje korupcije in nasprotja 
interesov kot obvezne določa Zakon o integriteti in 
preprečevanju korupcije: primerno ravnanje z darili, 
odpravljanje vzrokov za nasprotja interesov, zaščito 
posameznika, ki si v svojem delovnem okolju tudi z 
dobrovernimi prijavami prizadeva za preprečevanje 
korupcije, preprečevanje poskusov nejavnih oziroma 
nezakonitih ali drugih nejavnih vplivov na naše delo.

Zato bo naš naslednji korak pri posodobitvi načrta 
integritete skupaj preveriti in se odkrito pogovoriti, 
ali so mogoče naša ravnanja tista, ki predstavljajo 

plodna tla za koruptivna tveganja, druga nezakonita 
ali neetična ravnanja v našem organizacijskem oko-
lju in v odnosu do upravičencev naših storitev;  če 
za to obstaja verjetnost, bomo preverili, katera so 
ta ravnanja, da lahko v načrtu integritete določimo 
primerne in uresničljive ukrepe, s katerimi jih bomo 
skupaj pravočasno prepoznavali, jih odpravljali in jih 
s pomočjo načrta integritete uspešno obvladovali. 

Delovna komisija je pripravila tudi Poslovnik o delu 
delovne skupine za Načrt integritete v Splošni bolni-
šnici Celje, ki med drugim določa tudi, da lahko vsi 
zaposleni sodelujete ter aktivno prispevate ideje in 
predloge za čim bolj racionalno in kakovostno izbiro 
načinov, poti in ukrepov za dosego ciljev načrta inte-
gritete. Na voljo imate dva načina, in sicer lahko vsa 
dejanja, za katera menite, da so v nasprotju z integri-
teto in imajo znake koruptivnosti, prijavite na elek-
tronski naslov: integriteta@sb-celje.si ali pa pošljete 
pisemsko pošiljko z oznako: »ZAUPNO-NE ODPI-
RAJ«, Skrbnik načrta integritete SB Celje, Oblakova 
ulica 5, 3000 Celje.

Člani delovne skupine smo mnenja, da so spoštovanje 
človekovega dostojanstva, dobri medsebojni odnosi, 
odsotnost vsakršnega nasilja, šikaniranja, diskrimi-
nacije, trpinčenja, spolnega ali drugega nadlegova-
nja, odprtost in pripravljenost za pošteno (samo)
kritiko, po izkušnjah med najboljšimi obrambnimi 
ukrepi tudi pred visokimi tveganji za kršitve dolžne-
ga ravnanja in korupcijo. Prav tako je najbrž odveč 
poudarjati izjemen pomen strokovnega znanja in 
etičnega ravnanja posameznika in institucije pri iz-
vajanju zakonov in drugih predpisov. Vsekakor pa je 
pomemben tudi naš odnos do naših strank in temelj-
nih družbenih vrednot, zato vas člani delovne sku-
pine vabimo k aktivnemu sodelovanju pri odpravlja-
nju vzrokov za različne kršitve dolžnega ravnanja. 
Prepričani smo namreč, da bomo s tem prispevali k 
boljšim rezultatom dela, večjemu zadovoljstvu ter 
spoštovanju ljudi do našega dela.
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Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. Služba za odnose z javnostmi

Sandi.Poteko,.dr..med.,.
predstojnik.Urološkega.oddelka.

Po opravljeni maturi na Gimna-
ziji Celje in odsluženem voja-

škem roku je Sandi Poteko študij 
nadaljeval na Medicinski fakulteti 
v Ljubljani in ga z diplomo zaklju-
čil leta 1987. S svojim uspehom pri 
študiju se je uvrstil med prejemni-
ke nagrade prof. Janeza Plečnika.
Po enoletnem obveznem stažu, ki 
ga je kot štipendist opravil v Zdra-
vstvenem centru Celje in opra-
vljenem strokovnem izpitu, se je 
kot zdravnik sekundarij zaposlil 
na Oddelku za kirurgijo notranjih 
organov. Le nekaj mesecev kasneje 
pa se je kot specializant urologije 
preselil na Urološki oddelek. Spe-
cializacijo je s specialističnim izpi-
tom zaključil leta 1993 in prevzel 
vodenje Urodinamskega laborato-
rija. 
Leta 2008 je kot vodja tima za po-
dročje minimalno invazivne lapa-
roskopske urologije sprejel izziv 
uvajanja minimalno invazivnih 
operacijskih tehnik v urologijo in 
ga leta 2010 nadgradil z izvedbo 

prvih robotsko asistiranih operacij 
v Sloveniji.  Leta 2008 je postal na-
mestnik predstojnika, 1. 9. 2013 
pa predstojnik Urološkega oddel-
ka.
Sandi Poteko je tudi aktivni član 
Združenja urologov Slovenije in 
Evropskega združenja za urologijo.

1. Kakšno vizijo razvoja oddel-
ka ste si začrtali na začetku svoje 
predstojniške poti ?
Mesto predstojnika Urološkega 
oddelka sem prevzel v začetku sep-
tembra lani od prim. Igorja Bizja-
ka. Z njim sem dobro sodeloval vsa 
leta njegovega vodenja oddelka in 
sva  v zadnjih letih skupaj večkrat 
načrtovala dejavnosti na oddelku 
oz. si zamišljala razvoj Urološkega 
oddelka v naši bolnišnici. Tudi po 
zamenjavi funkcij s prim. Bizja-
kom še vedno dobro sodelujeva.  
Urologija postaja čedalje širša veda 
v diagnostiki in zdravljenju obo-
lenj sečil. Naš oddelek je oddelek 
splošne urologije, s čimer moramo 
v prihodnosti nadaljevati. To po-
meni, da moramo slediti stroki in 
novitetam, kjer se tehnologija če-
dalje bolj razvija. Ob začrtani poti 
na začetku predstojniške poti sem 
imel v mislih nadaljevanje delo-
vanja vseh področij urologije, kot 
so zdravljenje kamnov v sečilih, 
urinske inkontinence, bolezni pro-
state, vseh malignih bolezni v po-
teku sečil in funkcionalnih bolezni 
v sečilih. Pomembna je ustrezna 
ambulantna dejavnost, saj veliko 
bolezni danes zdravimo ambulan-
tno oz. medikamentozno. Ob tem 
moramo paziti, da ne zaostajamo 
niti na tehnološkem področju oz. 

v operativnem zdravljenju, kjer je 
čedalje bolj v ospredju minimalno 
invazivno zdravljenje. Za uresni-
čevanje teh ciljev je treba imeti 
tudi ustrezno izobraženo osebje, 
pri tem pa smo v pomanjkanju. 
Urologov je v Sloveniji že na splo-
šno bolj malo, skupno 60. Od tega 
je trenutno  v naši bolnišnici pet 
specialistov, ki so redno zaposleni. 
Imamo še tri specializante, za ka-
tere predvidevam, da ne bo težav z 
zaposlitvijo.   
Prav tako je na oddelku prema-
lo medicinskih sester, zato težko 
zagotavljamo ustrezno delovanje 
urološke ambulante, funkcionalne 
diagnostike in oddelka. S podobni-
mi težavami se občasno srečujemo 
tudi pri administrativnem osebju. 
Eden od pomembnih ciljev je zato 
tudi ureditev oz. dopolnitev ka-
drovskih normativov za ustrezno 
delovanje celotnega urološkega 
oddelka, urološke ambulante in 
urološke funkcionalne  diagnosti-
ke. 
Urološki oddelek je ostal v starem 
delu bolnišnice, na kar smo se mo-
rali navaditi. Zagotovo je njegova 
lega neprimerna, predvsem zato, 
ker je prehoden. Delno smo ta pro-
blem začeli reševati z omejevanjem 
prehajanja ambulantnih bolnikov 
skozi oddelek, saj so njihovi pre-
hodi moteči tako za bolnike kot za 
osebje oddelka. Poseben problem 
pa so seveda sami prostori, ki ne 
ustrezajo sodobnim namestitve-
nim in delovnim standardom. 
Tako imamo na oddelku še vedno 
bolniško sobo z osmimi in sobo 
s šestimi bolniki, kar ni najbolje 
tako za ležeče bolnike kot za izva-

Sandi Poteko
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janje njihove nege. Neustrezni so 
tudi prostori za administracijo, kar 
z manjšimi posegi trenutno rešuje-
mo. Tudi na področju infrastruk-
ture oddelka je torej še kar nekaj 
odprtih problemov, ki jih bomo v 
bodoče morali rešiti. So pa vsi ti 
premiki oz. obnavljanje oddelka 
izredno težko izvedljivi. Potrebnih 
je veliko dogovorov, predvsem pa 
potrpežljivosti za majhne premike. 

2. Pred prevzemom predstojni-
škega mesta ste se polno posvetili 
uvedbi robotsko asistirane kirur-
gije v urološko kirurško dejavnost. 
Kako je s tem področjem? Kakšni so 
načrti pri nadaljnjem razvoju oz. 
uvajanju te metode?
Uvajanje robotsko asistiranih ope-
rativnih posegov je v kirurgiji če-
dalje intenzivnejše. Bilo je veliko 
aktivnosti, da smo pričeli z robo-
tiko leta 2010. Priprave za uvedbo 
in nato delovanje robota so bile 
kar obsežne. Operacijska robotska 
dejavnost v urologiji teče po plani-
ranem načrtu. Imamo to srečo, da 
je število bolnikov, ki potrebujejo 
robotsko operacijo veliko, tako da 
nimamo težav z zagotavljanjem 
bolnikov. Večina je zdravljena zara-
di raka na prostati oz. je robotsko 
asistirana radikalna prostatekto-
mija sedaj že naša najpogostejša 
operacija. Držimo se tudi planira-
nih številk.
 Do sedaj smo opravili že preko 750 
robotskih operacij. V letošnjem 
letu smo jih v prvih šestih mese-
cih opravili 125. Rezultati so dobri 
oz. so bolniki zadovoljni z našim 
zdravljenjem. Bolniki prihajajo iz 
vse Slovenije. Kljub temu, da je od-
delek v starem delu bolnišnice, so 
zadovoljni z nastanitvijo, se pa ob-
časno čudijo, kako je mogoče, da še 
imamo sobo z osmimi posteljami. 
V večini so zelo zadovoljni tudi z 
delom naših medicinskih sester in 
organiziranostjo oddelka. Upam, 
da se bo robotika še razvijala in bo 
ustrezno vrednotena v našem oko-
lju.  

3. Katere bodo vaše prednostne na-
loge v letošnjem letu in katere so 
tiste, ki jih štejete med strateške?
Plan razvoja je ob začetku pred-
stojniške funkcije praktično enak, 
kot so naloge za letošnje leto. 
Osnovna strategija je, da ostane-
mo oddelek splošne urologije, to 
pomeni, da zdravimo vse urološke 
bolezni, in da nudimo bolnikom 
čim boljše strokovne storitve. Ob 
tem pa moramo imeti tudi dobro 
organizacijo delovanja urološke 
ambulante, kot tudi delovanje ce-
lotnega oddelka. Na tem področju 
smo že napravili nekaj sprememb, 
s tem se je tudi skrajšala čakalna 
doba na operativne posege. Ima-
mo koordinatorja primera, ki na-
črtuje oziroma pripravlja bolnike 
na posege. Upam, da bomo končno 
le uspeli urediti tudi prostor zanj. 
Čakalna doba na operacije je v do-
pustnem časovnem območju. V 
zadnjih mesecih sodelujemo tudi 
z oddelkom za otroško kirurgijo, 
kjer zdravijo nekaj otrok, ki po-
trebujejo urološki kirurški poseg. 
Velik problem še vedno ostaja naša 
ambulanta, saj je število bolnikov, 
ki so napoteni na urološki pregled, 
v porastu. V lanskem letu smo 
imeli v urološki ambulanti 18.000 
pregledov. Čakalna doba je dolga 
oz. težko zagotavljamo naročanje 
glede na stopnjo nujnosti, kot je 
zabeležena na napotnici. Bolnike, 
ki pridejo z napotnico z oznako 
»nujno«, obravnavamo takoj, je pa 
med njimi tudi veliko takih, ki ne 
potrebujejo takojšnje obravnave. 
Urološka ambulanta funkcionalno 
ni ustrezna, saj je to ambulanta, v 
katero smo se preselili po poplavi 
pred več kot dvajsetimi leti. Zato 
se pogovarjamo tudi o tem, da bi 
urološke ambulante celovito pre-
novili. Upam, da nam bo to uspelo, 
saj je ambulanta prvi stik bolnika z 
našim oddelkom. Bolniki  sedaj pri-
hajajo iz vse  Slovenije in mislim, 
da je pomembno, da je prvi vtis 
dober. Pričeli smo tudi z uporabo 
laserja za drobljenje kamnov. Tudi 

ta segment zdravljenja kamnov v 
sečilih se dobro razvija. Laser je ve-
lika pridobitev, drobljenje kamnov 
je učinkovito in kakovostno, zato 
načrtujemo razširitev delovanja la-
serja tudi v predelu zgornjih sečil 
oz. ledvic. Z manjšo posodobitvijo 
instrumentarija in ustreznimi do-
govori za organizacijo je namreč 
izvedljivo tudi drobljenje kamnov 
v ledvicah, kar je velik napredek v 
kakovosti zdravljenja. 

4. Ob vsem kar se dogaja, ne more-
mo mimo naslednjega vprašanja. 
Kako ocenjujete aktualna dogaja-
nja v slovenski zdravstveni politiki 
in slovenskem zdravstvu nasploh 
in kako so vplivala na vaše delo? 
Kako ga občutite pri svojem zdrav-
niškem delu s pacienti?
Opažam, da je slovenska zdra-
vstvena politika kar problematič-
na, nenazadnje po odstopu mini-
stra ni bilo mogoče najti novega. 
To pomeni, da so problemi res 
veliki. Vsi pričakujemo neko vrsto 
reforme, kar mislim, da je nujno 
potrebno. Seveda pa mora nova 
zdravstvena reforma prinesti nek 
kakovosten korak naprej v zago-
tavljanju zdravstvenih storitev za 
vse državljane.
Upam, da bo nov zdravstveni mi-
nister oz. da bo celotna politika 
videla, da je slovensko zdravstvo 
podhranjeno, in da ga vsi potrebu-
jemo. Zato morajo bodoči ukrepi 
na nek način zagotoviti dobro izo-
braženo osebje, ustrezno tehnolo-
gijo in zadovoljne delavce na vseh 
segmentih delovanja zdravstva. 
Na dolgi rok je stabilen in kakovo-
sten zdravstveni sektor zagotovo 
najbolj racionalna rešitev.

5. Kateri je vaš življenjski moto?
Življenje je čedalje bolj razgibano, 
obremenitve na delovnem mestu so 
vedno večje. Po tem delu se je treba 
tudi razvedriti oz. opraviti še ka-
kšno drugo dejavnost. Mislim, da je 
pri tem potrebno, da delaš pošteno, 
in da ti je delo v zadovoljstvo. 
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Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. Služba za odnose z javnostmi

Robert.Vodušek,.dipl..var..inž.,.
vodja.Referata.za.varstvo.pri.delu

Robert Vodušek prihaja iz Ce-
lja. Po končani Srednji tehni-

ški šoli Celje, smer elektrotehnik 
energetik, je prvo zaposlitev našel 
v podjetju Elektro Turnšek, d.o.o., 
ker je opravljal razna inštalacijska 
dela. Ljubezen do fotografiranja 
in video snemanja ga je od tam pe-
ljala k podjetju Visual Production, 
d.o.o., kjer je skoraj štiri leta delal 
kot televizijski snemalec za različ-
ne naročnike, od TV Slovenija do 
zasebnih naročnikov. V tem času 
je tudi ponovno sedel v šolske klo-
pi in izobraževanje nadaljeval na 
Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, kjer je leta 2004 na 

Robert Vodušek
 

smeri Varstvo pri delu in požarno 
varstvo tudi diplomiral. Leto ka-
sneje je opravil tudi strokovna iz-
pita s področja varnosti in zdravja 
pri delu in varstva pred požarom. 
Prvo zaposlitev po končanem štu-
diju je dobil v podjetju KLH Trade, 
d.o.o., kjer je kot strokovni sode-
lavec opravljal delovne naloge s 
področja varstva pri delu in var-
stva pred požari v podjetju ter za 
zunanje naročnike. Leta 2009 je 
svojo profesionalno pot nadalje-
val v podjetju STOBRA IP, d.o.o. 
Poleg formalnega izobraževanja 
je opravil že tečaj za pridobitev 
osnovnih pedagoško andragoških 
znanj za izvajalce usposabljanja 
za varno delo ter za usposabljanje 
strokovnih delavcev – mentor-
jev za delo z invalidnimi in težje 
zaposljivimi osebami ter izpit za 
ugotovitev in potrditev usposo-
bljenosti za merjenje, izvajanje, 
vzdrževanje in servisiranje elek-
tričnih in drugih inštalacij, strelo-
vodov, strojev, opreme postrojev 
in naprav. Junija letos je po upo-
kojitvi Ljubomirja Milenkoviča 
prevzel dela in naloge v Referatu 
za varstvo pri delu. Poleg foto-
grafiranja in video snemanja svoj 
prosti čas rad nameni tudi glasbi. 
Ljubitelji zborovske glasbe ste ga 
morda prepoznali kot zborovodjo 
moškega pevskega društva »Pod 
gradom« Celje.         

1. Kako bi se sami predstavili naši 
bralcem? Katere osebne lastnosti 
so tiste, za katere menite, da jih 
imate, hkrati pa so potrebne za 
opravljanje vašega dela?
Predvsem sem optimist, saj na 

svet okoli sebe gledam s pozitivne 
plati in sem mnenja, da je treba na 
slabe stvari gledati tudi z druge 
strani. Sem tudi pozitivna oseba 
z veliko veselja in predanosti, saj 
rad poskrbim za dobro počutje in 
zadovoljstvo tistih, s katerimi se 
družim. In če je tako doma, zakaj 
ne bi bilo tudi na delovnem me-
stu.

2. Kakšni so vaši prvi vtisi oz. izku-
šnje po dobrem mesecu dela v bol-
nišnici? Dosedanje delovne izku-
šnje ste si namreč nabirali v precej 
manjših poslovnih in organizacij-
skih sistemih. 
Splošna bolnišnica Celje je velik 
in zelo razvejan sistem. Res je, da  
sem v preteklosti že delal z orga-
nizacijami v zdravstvu, vendar je 
naša bolnišnica zaradi svoje veli-
kosti nekaj posebnega. Ker pa sem 
človek, ki ga zanimajo nove in ne-
poznane stvari, mi delo v tej usta-
novi predstavlja velik izziv.

3. V bolnišnici je bilo v zadnjem 
letu in pol veliko naporov in dela 
vloženih v izpolnjevanje pogojev za 
pridobitev standarda DIAS. Kako 
ocenjujete urejenost bolnišnice na 
področju, za katerega skrbite, in 
kje so priložnosti za izboljšave?
Urejenost bolnišnice na področju 
varnosti in zdravja pri delu ter 
varstva pred požarom je po oceni 
Mednarodnega akreditacijskega 
standarda solidna. So nekatere 
pomanjkljivosti, ki smo jih že od-
pravili, nekaj pa je ostalo še nere-
šenega. Treba je vzpostaviti sistem 
izvajanja nenapovedanih požarnih 
vaj, ki jih mora opraviti zdravstve-
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no osebje po vseh oddelkih, in sicer 
vsaj eno vajo na izmeno v vsakem 
koledarskem četrtletju.

4. Varstvo pri delu vključuje veliko 
področij. Katerim boste v priho-
dnjih mesecih dali poseben pouda-
rek?
Trenutno vzpostavljamo evidence 
na področju preventivnih zdra-

vstvenih pregledov. Tako bodo v 
prihodnje vsi vodje oddelkov in 
služb imeli transparentno pre-
glednost nad izvajanjem zdravni-
ških pregledov ter zdravstvenim 
stanjem zaposlenih. V prihodnje 
bomo uredili evidence tudi za 
usposabljanje, preglede delovne 
opreme, ekološke meritve na de-
lovnih mestih ter preglede aktivne 

protipožarne zaščite. Veliko pozor-
nost pa bomo namenili promociji 
zdravja pri delu. Strategija izvaja-
nja promocije zdravja je v fazi po-
trditve in se delno že izvaja, v ce-
loti pa bomo s programom pričeli 
jeseni letos.

5. Kateri je vaš življenjski moto?
Če ne poskusiš, ne boš nikoli vedel.

Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

Spoštovani.
slavljenec,.
doktor.Demšar!

Današnji dan smo načrtovali 
tako dolgo in intenzivno, da 

bi morali doseči videz podelitve 
filmskih nagrad v Cannesu ali vsaj 
resničnostnega šova na eni od na-
ših televizijskih hiš. Potem pa so 
sodelovanje odklonili naši estradni 
umetniki, zato nam ni preostalo 
drugega, kot da se kar najbolj vži-
vimo v njihovo  vlogo ter ti, spo-

štovani slavljenec, pripravimo či-
sto »navadno« poslovilno srečanje. 
Čisto navadno sicer ne more biti, 
saj tudi ti nikoli nisi bil čisto na-
vaden državljan, ampak si za raz-
liko od mnogih drugih strokovno 
in pokončno opravljal svoje delo, 
ob tem izkazoval visoka moralna, 
etična, politična in druga stališča 
ter celjski bolnišnici posvetil kar 

45 let, s čimer se ne more pohvaliti 
kdor koli.
 
Za razliko od večine poslovilnih 
govorov te danes ne bomo vsesplo-
šno opevali. Ker si še kako živ, si 
bomo dovolili tudi kakšno kriti-
ko na tvoj račun, predvsem pa ti 
bomo, kakor se ob slovesu spodo-
bi, povedali, kako smo te videli in 
doživljali, odkar smo se prvič sre-
čali s teboj.
Na preizkusu znanja pred (zare-
snim) uradnim začetkom zaposli-
tve so nekateri med nami trepetali 
vsaj tako kot na izpitu pred zdrav-
nico, ki ji je bila, za razliko od tebe, 
večina mrtvih trupel na ljubljan-
skem anatomskem inštitutu ljubša 
od preživelih študentk fiziotera-
pije, in je zato dobro poskrbela za 
selekcijo med njimi. Preizkus zna-
nja so vsi uspešno opravili (pa ne 
zato, ker bi bil ti milosten, ampak 
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zato, ker imamo fizioterapevti pra-
viloma veliko strokovnega znanja), 
zato je strah pred teboj nekoliko 
zbledel in prerasel v spoštovanje. 
Pridobil si ga tako, da si v vsakem 
trenutku z nami delil strokovne in 
druge življenjske nasvete, spodbu-
jal naše nadaljnje izobraževanje, 
predvsem pa si nas, še preden so 
vodstvene delavce v naši ustanovi 
poučevali o pomenu zunanje mo-
tivacije, ob vsaki priložnosti po-
hvalil in po svojih zmožnostih tudi 
nagradil. Ob materinskem dnevu 
si nam prinašal rože, ob četrtkih si 
nas razvajal s svežimi žemljami in 
pecivom, zdaj, ko je vse to že pas-
se, pa lahko javno povemo, da smo 
ti bili še najbolj hvaležni za tisto 
»šefovo uro«, ki si nam jo podarjal 
zadnji dan dela pred prazniki.
Vse seveda ni bilo rožnato. Tako 
si nas na primer moril s pravilno 
(upo)rabo knjižnega jezika, zato 
smo v tvoji prisotnosti uporablja-
li dvojino dosledneje kot večina 
novinarjev in pred oddajanjem 
strokovnih člankov, ki si nam jih 
recenziral, preverjali, ali bolnika 
posedamo čez ali na rob postelje, 
nepotrebne tujke pa nadomeščali s 
pristnimi slovenskimi izrazi. Tvoja 
ljubezen do domovine se ni odra-
žala samo v leporečju v povezavi s 
stroko, ampak tudi na neformal-
nih srečanjih, zato smo hodili v go-
stilne, ne v kakšne bifeje, pili laško 
pivo, ne francoskega burgundca, 
za jedi pa smo izbirali zelje, peče-
nice in krače, ne kakšnih gamberov 
na posteljici z rukolo ali na španski 
grmadi. 
Tudi delovni nalogi, ki so jih k nam 
prinašali tvoji bolniki, so bili zgled 
slovenskega pravopisa in slovni-
ce, nam pa so predstavljali jasna 
navodila, kako naj bolnike obrav-
navamo. Zato smo veseli, da se 
poslavljaš, še preden je strokovno 
združenje izglasovalo predpisova-
nje »malih in velikih obravnav«, v 
katerih bo zmanjkalo časa za navo-
dila bolniku o vedenju doma, kar je 
bila navadno zadnja točka tvojega 

predpisanega zdravljenja.
Verjamemo, da boš zdaj, ko imaš 
za seboj tudi povsem praktične 
izkušnje, svoje bogato znanje o 
bolečinah v križu, kolku in še kje 
drugje brezplačno delil prijateljem 
in znancem, ter da jih boš še vedno 
pošiljal na PRAVI NASLOV za reši-
tev tovrstnih težav. K takšnim, kot 
si ti, pridemo brez pomisleka tudi 
na dom. 
Seveda smo prepričani, da je do 
takrat, ko boš morda potreboval 
naše storitve na domu, še zelo da-
leč, zato želimo današnji dan izko-
ristiti predvsem za to, da se ti jav-
no zahvalimo, ker si bil tako dober 
šef, in se ti skušamo za vse dobro 
vsaj malo oddolžiti. 
Za začetek ti podarjamo šopek, 
v katerem niso zbrane samo naj-
dražje in najlepše rože, ampak tudi 
iskrene želje za vse dobro v priho-
dnosti. 
Podarjamo ti še vrečo žemelj, ki so 
jih posebej zate spekli v tebi ljubi 
pekarni. Globoko zamrznjene sicer 
ne bodo tako prijetno odišavljale 
tvojega doma, kot so naš prostor 
tiste, ki si nam jih prinašal ob če-
trtkih, teknile pa ti bodo zagotovo, 
saj je kvas v njih prepojen z našimi 
dobrimi nameni.
Ker ti v teh zrelih letih nikakor ne 
želimo, da bi jih preživljal ob kru-

hu in vodi, ti podarjamo posodo, v 
kateri boš lahko pripravil beljako-
vinske dodatke na sto in en način. 
Pred uporabo si obvezno poglej ka-
kšno kuharsko oddajo, ki jih je na 
naši televiziji na pretek.
Pivo, ki so ga zate zvarili v znani 
pivovarni, uživaj predvsem zaradi 
zagotavljanja zadostne količine B-
-vitamina, večje količine pa naj te 
prijetno omamljajo v tistih trenut-
kih, ko nas boš pogrešal do boleči-
ne.
 
Podarjamo ti tudi izlet v Pariz, na 
katerega pa te bomo tokrat dobro 
pripravili. Ker smo prepričani, da 
si se že povzpel na Eiffelov stolp, 
da si že doživel mistične trenutke 
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v notredamski katedrali in da si v 
Sacre Coeur že izrekel kakšno pro-
šnjo in zahvalo, te tokrat vabimo v 
zabavnejši del Pariza, torej v Mo-
ulen rouge (can can), na modno 
revijo in seveda na nepogrešljiv 
večer šansonov.
 
Razen Zorana Predina, ki še zdaj 
ne ve, ali so medicinske sestre 
spodaj brez, bivše glavne sestre, 
ki je z epoletami na ramenih do-
kazovala, kdo je kdo v naši hiši, in 
zdravnic, ki so imele baje pripom-
be, da ene navadne fizioterapev-
tke pač ne moremo nositi enakih 

uniform kot one, se nihče v naši 
ustanovi ni resno ukvarjal s pri-
mernostjo, predvsem pa s funk-
cionalnostjo oblačil, predpisanih 
za zaposlene. Verjamemo, da so 
bili tebi najljubši beli kostimi z 
nekoliko prekratkimi krili, ki so, 
roko na srce, k življenju obudi-
la tudi kakšnega bolnika. Ampak 
na našem delovnem mestu so se 
kot bolj praktične izkazale hlače 
s frizerskimi tunikami, ki pa bi 
jih fizioterapevtke, če bi seveda 
imele kaj besede, nekoliko mo-
dno obarvale. Posebej zate jih je 
skreiral naš priznani in žal edini 

modni oblikovalec Žorž, sešila pa 
neutrudna Mojca La Petre.
 
K očarljivosti Pariza seveda spada 
tudi šanson. Beseda imenitno zve-
ni, sicer pa pomeni isto kot naša 
pesem.  Nocoj je z nami Jana Kvas, 
ki prinaša dih Pariza, spremljajo pa 
jo Karl Kvas, Srečko Mahne, Ma-
tjaž Krušič in Brane Drevenšek.
Pred začetkom vsesplošnega ljud-
skega rajanja ti želimo še nazna-
niti, da smo zaradi trenutno ve-
ljavnih predpisov v naši ustanovi 
pred današnjo prireditvijo sestavili 
komisijo za nadzor kakovosti in 
poskrbeli za pridobitev certifikata 
odličnosti. Preverili smo požarni 
red, izhode v sili in določili zgor-
njo mejo še dopustne meje uživa-
nja alkohola. Glede na to, da bomo 
uživali materialne dobrine, smo se 
v skladu z najnovejšimi navodili 
Ministrstva za zdravje tudi odpo-
vedali službeni odsotnosti, in vsi, 
ki smo še zaposleni, koristimo 
letni dopust. Tebi pa naj bo lepo, 
tako kot je bilo vedno nam v tvoji 
družbi.
 

Poslovilni večer se je zgodil  v hote-
lu Evropa v Celju, dne 28. 3. 2014. 
Prirejeno po originalnem scenari-
ju, ki ga je v imenu Oddelka za me-
dicinsko rehabilitacijo, sestavila 
Karmen Rener.
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Prim. mag. Bogdan Fludernik, dr. med. Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo

Mag..Zlatan.Tkalec,.dr..med.,.
je.končal.poklicno.kariero.v.
Splošni.bolnišnici.Celje

Ko sem pred več kot 40 leti 
pričel stažirati na Oddelku 

za splošno in žilno kirurgijo, sem 
med prvimi spoznal mladega spe-
cializanta Zlatana, ki je imel takrat 
za sabo tudi že nekaj mesecev dela 
v splošni praksi. Bil je postaven 
mladenič z od veslanja izklesano 
postavo, na kateri se je ustavilo 
marsikatero žensko oko. Speciali-
zacijo iz splošne kirurgije je končal 
v Zagrebu in postal zelo dober ki-
rurg, ki je znal povezati raznovr-
stno kazuistiko s svojim bogatim 
teoretičnim znanjem v logične za-
ključke. S svojo ročno spretnostjo 
pa je mnoge bolnike uspešno ope-
rativno ozdravil.
Med prvimi kirurgi je končal po-
diplomski študij in pridobil naziv 

Zlatan Tkalec

magister splošne kirurgije. V služ-
bi je pogosto pomagal streti kakšen 
trd diagnostični oreh, mlajši kolegi 
pa ga poznajo po brezkompromi-
sni graji, kadar zdravljenje bolnika 
ni potekalo tako, kot bi bilo treba.
Čeprav smo kar težko verjeli, da 
se bo kot prišlek iz velemesta 
ustalil v Celju, pa si je tukaj ustva-
ril družino, postal dober smučar 

in planinec, skratka, postal je pra-
vi Celjan.
Konec letošnjega maja se je na Od-
delku za splošno in abdominalno 
kirurgijo upokojil. Kdor si zaželi 
njegove družbe, mora zelo zgodaj 
vstati in se peš odpraviti na Celj-
sko kočo, gotovo bo Zlatana srečal, 
ko se že vrača s te priljubljene celj-
ske izletniške točke.

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:  vsak zadnji ponedeljek v mesecu po predhodni 
najavi na telefon 03/423 35 13.  
 
                                           Uroš Stropnik, univ. dipl. org. 

                                          pomočnik direktorja 
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(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v 
maju in juniju 2014)

Stanje zaposlenih na dan 30. 6. 2014: 1753 
delavcev.

Prihodi v maju in juniju  2014
• 1 zdravnik specialist
• 5 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po         

opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
• 2 zdravnika brez specializacije/zdravnika po 

opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
• 1 dipl. del. ter. - pripravnik 
• 1 tzn, sms 
• 10 tzn - pripravnikov
• 1 bolničar – pripravnik
• 1 strokovni sodelavec

Odhodi v maju in juniju 2014
• 5 zdravnikov specialistov
• 3 zdravniki brez specializacije/zdravniki po 

opravljenem sekundariatu (pripravniki)
• 1 tzn, sms
• 1 energetik
• 1 vzdrževalec perila
• 1 varnostni inženir

Stanje.zaposlenih.na.
dan.30..6..2014.

Delovni.jubileji.
v.juniju.in.juliju.2014

10 LET
1. Nataša Ozmec, Pralnica 

20 LET
1. Simona Esih, Fakturna služba
2. Nataša Juhart, Dializni center
3. Sonja Maček, Ginekološko-porodniški od-

delek
4. Petra Majcen, Lekarna
5. Darko Narat, Oddelek za infekcijske bolezni 

in vročinska stanja
6. Klavdija Ožek, Nevrološki oddelek
7. Mihaela Pušnik, Fakturna služba
8. Bojana Štih, Travmatološki oddelek

30 LET
1. Benjamina Hajnšek, Ginekološko-porodni-

ški oddelek
2. Dragica Jelen, Kuhinja
3. Tatjana Jevšenak, Oddelek za otorinolarin-

gologijo in cervikofacialno kirurgijo
4. Romana Kristovič, Otroški oddelek
5. Štefka Krivec Krašovec, Oddelek za labora-

torijsko medicino
6. Marija Lipar, Oddelek za splošno in abdo-

minalno kirurgijo
7. Martina Pavić, Ginekološko-porodniški od-

delek
8. Simona Pikl, Oddelek za splošno in abdomi-

nalno kirurgijo
9. Marjeta Počivalšek Skoporc, Otroški odde-

lek
10. Metka Poslek, Nevrološki oddelek
11. Brigita Rabuza, Dializni center
12. Mojca Stopar, Ginekološko-porodniški od-

delek
13. Romana Vasiljević, Ginekološko-porodniški 

oddelek
14. Bernarda Vinder, Travmatološki oddelek
15. Martina Vozlič, Ginekološko-porodniški 

oddelek
16. Berta Vreš, Otroški oddelek

      Vsem jubilantom čestitamo!

Zaključeni.študiji.
zaposlenih

• Željko Tešić je 16. 5. 2014 zaključil dodiplom-
ski visokošolski študij I. stopnje na Visoki zdra-
vstveni šoli v Celju in pridobil strokovni naslov 
»diplomirani zdravstvenik (VS)«. 

• Martina Tepež je 23. 4. 2014 zaključila dodi-
plomski visokošolski študij I. stopnje na Visoki 
zdravstveni šoli v Celju in pridobila strokovni 
naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«. 

• Stanislava Pahole je 24. 6. 2014 zaključila dodi-
plomski visokošolski študij I. stopnje na Medna-
rodni fakulteti za družbene in poslovne študije 
in pridobila strokovni naslov »diplomirana eko-
nomistka (VS)«. 

IZVOLITEV V NAZIV 
• asist. mag. Jakob Koren, dr. med., je bil ponovno 

izvoljen v naziv asistenta za področje Ginekolo-
gija in porodništvo, za čas od 26. 5. 2014 do 26. 
5. 2017. 
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) za maj in junij 2014

KDO KAJ KDAJ KRAJ
Alenka Bindas, dr. med. 23rd European congress of obstetrics and Gynaecology 7.5.-10.5. 2014 GLASGOW

Asist. dr. Ratko Delič, dr. med. 23rd European congress of obstetrics and Gynaecology 7.5.2014 GLASGOW

Alenka Pecl, dipl. m. s. 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, ki prispevajo 
k zdravju družbe

30.5.2014 MARIBOR

Mag. Andreja Hrovat Bukovšek, 
univ. dipl.  org

6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, ki prispevajo 
k zdravju družbe

30.5.2014 MARIBOR

Lina Savšek, dr. med. Akutna možganska kap 23.5.-24.5. 2014 LJUBLJANA

Jerica Selič, dipl. m. s. Teorija in praksa v zn nevrološkega bolnika 15.05.2014 LJUBLJANA

Stanka Habjanič, VMS Teorija in praksa v zn nevrološkega bolnika 15.5.2014 LJUBLJANA

Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med. Akutna možganska kap 23.5.-24.5. 2014 LJUBLJANA

Iwona Ewa Kosi, dr. med. Akutna možganska kap 23.5.-24.5. 2014 LJUBLJANA

Lea Mogilnicki, dr. med. Treating a pacient with rubeosis iridis and neovascular glaucoma 21.5.-25.5.014 DUBROVNIK

Prof. dr. Radko Komadina, dr. 
med.-svetnik 15th European congress of trauma & emergency surgery 23.5.-28.5. 2014 FRANKFURT

Manja Antonič, dr. med. 51ST ERA-EDTA (European Renal Association) 31.5.-3.6.2014 AMSTERDAM

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. 
med. 31. mednarodni simpozij intenzivne medicine 30.5.-31.5. 2014 BLED

Barbara Hudournik, dr. med. 31. mednarodni simpozij intenzivne medicine 30.5.-31.5. 2014 BLED

Doc. dr. Roman Parežnik, dr. med. 31. mednarodni simpozij intenzivne medicine 30.5.-31.5. 2014 BLED

Suzana Tepeš, dipl. m. s. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe 30.05.2014 MURSKA SOBOTA

Alja Jevšnik, dipl. fiziot. Tekočinsko zdravljenje kritično bolnega, možgani in intenzivna 
medicina

30.5.-31.5. 2014 BLED

Lea Zupan, dr. med. 31. strokovno srečanje Združenja otorinolaringologov Slovenije 16.5.-17.5. 2014 PORTOROŽ

Prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, 
dr. med. Advances in cancer Screening and Prevention Research 12.5.2014 LONDON

Lea Školnik, dr. med. Pro et contra 2014 23.5.-24.5. 2014 LJUBLJANA

Boris Turk, dipl. inž. rad. 2. kongres društva radioloških inženirjev Slovenije 23. 5.-24.5. 2014
ROGAŠKA 
SLATINA

Matej Podsedenšek, mag. zdrav. 
soc. manag. 2. kongres društva radioloških inženirjev Slovenije 23.5.-24.5. 2014

ROGAŠKA 
SLATINA

Klemen Rebevšek, dipl. inž. rad. 2. kongres društva radioloških inženirjev Slovenije 23.5.-24.5. 2014
ROGAŠKA 
SLATINA

Špela Tevž, dipl. inž. rad. tehnol. 2. kongres društva radioloških inženirjev Slovenije 23.5.-24.5. 2014
ROGAŠKA 
SLATINA

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. 15th European congress of trauma & emergency surgery 23.5.-28.5. 2014 FRANKFURT

Slaviša Mihaljevič, dr. med. 15th European congress of trauma & emergency surgery 23.5.-28.5. 2014 FRANKFURT

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. AO trauma masters course – Upper extremity 2.5.-7.5.2014 KRAKOW

Nataša Bratina, dipl. m. s. 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, ki prispevajo 
k zdravju družbe

30.5.2014 MURSKA SOBOTA

Sandi Poteko, dr. med. Urology today international congress 22.5.-25.5. 2014 VODICE

Mag. Klemen Jagodič, dr. med. Rak ledvice 23.5. 2014
BRDO PRI 
KRANJU

Mag. Hilda Maze, univ. dipl.  org. Položaj managementa v zn danes 29.5.2014 LJUBLJANA

Mojca Mihelak, dr. med. XXIV. European Association of Perinatal medicine 4.6.-6.6.2014 FIRENCE

Asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med. 21. Mednarodni simpozij o urgentni medicini 19.6.-21.6. 2014 PORTOROŽ

Asist. Dragan Kovačič, dr. med. Bifurcation Workshop 27.6.2014 BUDIMPEŠTA

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. 
med. 3. Bennetova poletna šola intenzivne medicine 19.6.-24.6. 2014 BRIONI

Dario Kalacun, dr. med. 15th Efort congress 3.6.-7.6.2014 LONDON

Mag. Klemen Jagodič, dr. med. Simpozij urgentne medicine, kateterizacija mehurja 19.6.-21.6. 2014 PORTOROŽ
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Asist. Franc Vindišar, dr. med. Strokovni direktor

Preprečevanje.in.obvladovanje.
bolnišničnih.okužb

Organizirana dejavnost na po-
dročju bolnišnične higiene v 

Splošni bolnišnici Celje se je zače-
la v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, ko je bila sprva namenje-
na predvsem preprečevanju pre-
nosa okužb s klasičnimi infekcij-
skimi boleznimi.  Leta 1989 je bila 
ustanovljena Komisija za interho-
spitalne infekcije,  ki je pomemb-
no delo opravila predvsem v času 
poplav, novembra 1990. Kasneje 
je bila z zaposlitvijo višjega sani-
tarnega tehnika zagotovljena tudi 
ustreznejša kadrovska sestava. 
Uvedeno je bilo organizirano izo-
braževanje zdravstvenih delavcev. 

Leta 1999 je bila imenovana Ko-
misija za obvladovanje bolnišnič-
nih okužb (KOBO), ki  je največjo 
pozornost posvečala predvsem 
preprečevanju okužb z večkratno 
odpornimi bakterijami.  Zagoto-
vljeno je bilo tudi sodelovanje  z 
Zavodom za zdravstveno varstvo 
Celje.  Ves čas je bil gonilna sila 
omenjenih programov prim. prof. 
dr. Gorazd Lešničar, ki je zagota-
vljal delovanje na področju bolni-
šnične higiene  vzporedno z delom 

Oddelka za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja ter pri tem dose-
gal zavidanja vredne rezultate.

Ob presoji mednarodne akredita-
cije DIAS, ki je potekala oktobra 
2013, so na področju obvladovanja 
okužb ugotovili neskladnost 1. ka-
tegorije, kar je zahtevalo pripravo 
in izvedbo korektivnih ukrepov. 
Poleg odprave ugotovljenih ne-
skladnosti smo vzporedno vključili 
tudi realizacijo določil iz Pravilnika 
o pogojih za pripravo in izvajanje 
programa preprečevanja in obvla-
dovanja bolnišničnih okužb, iz leta 
1999 in 2011. Izdelani načrt je bil 
17. 1. 2014 predstavljen in potrjen 
na Strokovnem svetu.
 
Glavna sprememba pri procesu 
bolnišnične higiene je ustanovitev 
Službe za preprečevanje in ob-
vladovanje bolnišničnih okužb 
(SPOBO), ki je organizacijsko  
umeščena neposredno pod stro-
kovnega direktorja. Njena vloga je 
dnevno izvajanje nalog s področja 
preprečevanja in obvladovanja bol-
nišničnih okužb in obsega nasle-
dnja področja:
-  epidemiološko spremljanje bol-

nišničnih okužb,
-  nadzor izvajanja diagnostičnih, 

terapevtskih, negovalnih in 
ostalih postopkov,

-  nadzor sterilizacije, dezinfekci-
je, čiščenja in ravnanja z odpad-
ki,

-  nadzor ravnanja z bolniki, zdra-
vstvenimi delavci in sodelavci z 
okužbami,

-  program zaščite zdravstvenih 
delavcev in zdravstvenih sode-

lavcev na delovnih mestih,
- program usposabljanja zdra-

vstvenih delavcev in drugih za-
poslenih,

-  preskrba z zdravstveno ustre-
zno pitno vodo,

-  nadzor kakovosti zraka,
-  nadzor nad ustreznostjo perila,
-  nadzor nad živili.

SPOBO ima izdelan dnevni pro-
gram dela, ki obsega aktivnosti na 
omenjenih področjih, poleg tega pa 
je predvideno aktivno vključevanje 
v vseh primerih, ko so ugotovlje-
na povečana tveganja na področju 
bolnišnične higiene. Po dogovoru 
z v. d. vodje SPOBO je predvide-
na tudi priprava programa proti-
mikrobnih zdravil. Zagotovljena 
je stalna dosegljivost v rednem 
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delovnem času na klicni napravi 
8850, GSM 041 765 326 in na sta-
cionarni telefonski številki 423 32 
06. Na omenjenih kontaktnih šte-
vilkah je zagotovljena dnevna do-
segljivost odgovornega zdravnika, 
v skladu z mesečnim razporedom, 
diplomirane sanitarne inženirke in 
medicinske sestre za obvladovanje 
bolnišničnih okužb (SOBO). 

V skladu z omenjenim pravilnikom 
moramo za trenutno število bol-
niških postelj v SBC zagotavljati 
enega zdravnika in dve medicinski 
sestri oz. sanitarnega inženirja za 
polni delovni čas. 
Za v. d. vodje SPOBO je imenovana 
dr. Irena Milotić, dr. med. Poleg nje 
se v službo vključujejo še: Aleksan-
dra Krznar, dr. med., prim. prof. dr. 
Gorazd Lešničar, dr. med.  in Alen-
ka Štorman, dr. med. Stalno zapo-
sleni v SPOBO pa sta mag. Alenka 
Petrovec Koščak, dipl. sanit. inž., 
in Majda Hrastnik, dipl. m. s.
Prostori službe so v kletnih prosto-
rih Oddelka za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja.

Na predlog strokovnega direktorja 
je bila s sklepom direktorja 18. 6. 
2014 imenovana nova Komisija za 
obvladovanje bolnišničnih okužb 
(KOBO), ki predstavlja nadzorni 
organ SPOBO in ima poleg tega  še 
naslednje naloge: 

- priprava strokovnih navodil za 
epidemiološko spremljanje, pre-
prečevanje in obvladovanje bol-
nišničnih okužb, 

-  svetovanje pri nabavi opreme in 
materialov, ki se uporabljajo v 
procesih zdravstvene oskrbe, 

-  potrjevanje programov izobraže-
vanja, 

-  priprava in sprejem letnega po-
ročila o izvajanju programa.

Sestava članov KOBO je usklajena 
z zahtevami Pravilnika o pogojih 
za pripravo in izvajanje programa 
preprečevanja in obvladovanja bol-
nišničnih okužb. 
Novo imenovani člani so:
-  Alenka Štorman, dr. med. – 

predsednica, 
-  asist. Franci Vindišar, dr. med.,
-  dr. Irena Milotić, dr. med.,
-  mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.,
- mag. Alenka Petrovec Koščak, 

dipl. sanit. inž.,
-  Majda Hrastnik, dipl. m. s.,
-  prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. 

med.,
-  Aleksandra Krznar, dr . med.,
-  Matjaž Krznar, mag. farm.,
-  Dimitrij Četina, dr. med.,
-  Albina Gabrovšek, VMS,
- doc. dr. Roman Parežnik, dr. 

med., 
-  Vesna Papuga, dr. med.

Poudariti je treba velik pomen pre-
prečevanja in obvladovanja bol-
nišničnih okužb, kar je zanesljivo 
eden od pomembnejših kazalnikov 
kakovosti zdravstvene oskrbe v 
posameznih bolnišnicah in bo kot 

takšen v bližnji prihodnosti eden 
od pomembnejših kazalnikov pri 
odločanju o kakovosti dela. Poleg 
delovanja znotraj bolnišnice je bi-
stvenega pomena tudi sodelovanje 
z Nacionalnim laboratorijem za 
zdravje, okolje in hrano (NLZOH). 
Le s skupnim ciljem in predvsem 
učinkovitostjo lahko zagotavlja-
mo učinkovito delo na področju 
preprečevanja in obvladovanja bol-
nišničnih okužb. S tem zagotavlja-
mo večjo varnost za naše paciente 
in zaposlene, znižujemo stroške 
zdravljenja, zvišujemo stopnjo 
zdravstvene oskrbe v celi bolnišni-
ci in tako zmanjšujemo tveganja 
za vlaganje odškodninskih zahtev-
kov. Poleg stalnega izobraževanja 
vseh zaposlenih v bolnišnici, izva-
janja preventivnih ukrepov, zago-
tavljanja učinkovite in racionalne 
uporabe protimikrobnih zdravil, 
pa bomo morali povečati tudi delež 
nadzora nad sprejetimi programi 
in zagotoviti vključevanje ukrepov 
s področja bolnišnične higiene tudi 
na področja delovanja bolnišnice, 
kjer so bili do sedaj manj prisotni.

Zahvala

Dr. Marku Četini in celotnemu osebju ORL oddelka se zahvaljujem za 
trud in podporo ob težki bolezni očeta, Martina Rojnika st.

                                                                                 Martin Rojnik ml. z družino
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Pet.minut.za.mediacijo
Strukture.osebnosti.–.ekstravertirani,.
introvertirani.tip

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

Spori, ki jih lahko rešujemo s 
pomočjo mediacije, velikokrat 

nastanejo zaradi pomanjkanja in-
formacij, nejasnosti pri izmenjavi 
informacij, spregleda vseh elemen-
tov, neudeležbe vseh, ki so vključe-
ni v proces, različnih pričakovanj 
udeležencev in v veliki meri zaradi 
različnih struktur osebnosti.

Osebnost lahko označimo kot celo-
to duševnih, vedenjskih in telesnih 
značilnosti, po katerih se posame-
znik razlikuje od drugih. Osebnost 
je torej kompleksna, celovita, rela-
tivno trajna in individualna celo-
ta. Trajne značilnosti, po katerih 
se posamezniki razlikujemo med 
seboj, imenujemo osebnostne la-
stnosti. Me te spadajo npr. inteli-
gentnost, živahnost, marljivost, 
moč, pa tudi spol in starost, telesna 
višina in teža, barva las, kože, oči 
itd. Po tipoloških predstavah naj 
bi bilo mogoče razvrstiti vse ljudi. 
Carl Gustav Jung tako deli ljudi 
glede na tipološke kategorije med 
ekstrovertirane in introvertirane 
tipe. Ekstrovertirane opisujemo 
kot družabne, živahne, aktivne, 
razgibane, torej usmerjene k zu-

nanjemu svetu, introvertirane pa 
kot nedružabne, zanesljive, toge, 
vztrajne, nagnjene k razmišljanju, 
torej usmerjene k notranjemu raz-
mišljanju.
Treba pa je ločiti introvertiranost 
in sramežljivost. Introvertirani 
ljudje so preprosto bolj zazrti vase 
in uživajo v ožji skupini prijate-
ljev in svojcev. Tako se vprašamo: 
kako lahko introvertirani uspejo v 
družbi, ki je podrejena ekstroverti-
ranim? Dejstvo je, da je introverti-
ranih ljudi prav toliko kot ekstro-
vertiranih, čeprav se nam na prvi 
pogled mogoče ne zdi tako. Vendar 
pa je razlog v tem, da so ekstrover-
tirani ljudje glasni, vsiljivi in jih je 
povsod dovolj, zaradi česar jih laž-
je opazimo kot tihe in zadržane in-
trovertirane ljudi. Ekstrovertirani 
ljudje se gotovo veliko lažje in bolje 
vklopijo v družbo, medtem ko se 
morajo introvertirani bolj potrudi-
ti, da si izbojujejo svoje mesto pod 
soncem, in da pri tem ne žrtvujejo 
svoje narave. Ekstrovertirani lju-
dje res več časa preživijo v družbi 
kot introvertirani, glede druženja 
z družino, partnerjem ali bližnjimi 
prijatelji pa med enimi in drugimi 

ni velike razlike.

Medtem ko ekstrovertirani hrepe-
nijo po zunanjih dražljajih, se jih 
introvertirani hitro zasitijo in se 
raje posvetijo svojim mislim. Ek-
strovertirani potrebujejo številne 
in močne izkušnje, da bi se počutili 
žive, introvertiranim pa že malen-
kosti prinesejo duševno blagosta-
nje ali pa stres, če gre za negativne 
izkušnje. Že sam način komunici-
ranja nam pove, kakšen značaj ima 
določena oseba. Ekstrovertirani 
rad veliko sprašuje in govori o sebi, 
introvertirani pa raje prisluhne in 
dobro premisli, preden kaj pove.

Glede na to, da je opaznost eks-
trovertiranih pogosto ključna za 
poklicno napredovanje, si morajo 
introvertirani izboriti drugačne 
poslovne priložnosti. Introvertira-
ni ljudje so tudi veliko bolj kritični 
do sebe in bolj realni v svojih pre-
sojah, kot pa ekstrovertirani.

Mogoče se na prvi pogled zdi, da 
eni in drugi prihajajo iz popolno-
ma različnih svetov, kljub temu pa 
je treba dodati, da se introverti-
ranost in ekstrovertiranost poja-
vljata pri vseh ljudeh, toda v dru-
gačnem obsegu. Kajti zelo malo 
je takšnih ljudi, ki so popolnoma 
introvertirani oziroma popolnoma 
ekstrovertirani. Vsi v sebi namreč 
nosimo oba značaja, le da en pre-
vladuje nad drugim.

Ne glede na to ali ste ekstroverti-
ran ali introvertiran tip osebnosti, 
vam želim lepo poletje brez sporov 
in mediacijskih postopkov.
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Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.     Splošno kadrovsko pravni sektor

Pravni.kotiček

Začetek poletja se je za marsikoga pričel zelo na-
porno: začetek svetovnega prvenstva v »baje« 

najpomembnejši stvari na svetu in začetek politič-
nih razprav. Mnogi izmed nas smo že na zasluženem 
letnem dopustu, ko vsaj za kratek čas pozabimo na 
vsakodnevne skrbi in se prepustimo čistemu nedelu. 
Za tiste, ki vas letni dopust še čaka v nadaljevanju, 
podajam nekaj odgovorov na vprašanja, ki sem jih v 
zvezi s koriščenjem letnega dopusta prejela v prete-
klih mesecih. Želim vam (še naprej) prijetno poletje 
in z njim pravo mero dobrega počitka.

Prenos letnega dopusta
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v tretjem od-
stavku 162. člena določa, da je delodajalec dolžan 
delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem 
koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca te-
kočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, 
preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z deloda-
jalcem do 30. junija naslednjega leta. Iz navedene do-
ločbe izhaja, da je letni dopust primarno namenjen 
izrabi v koledarskem letu, v katerem je odmerjen. V 
ta namen mora delodajalec v okviru svojih organiza-
cijskih pristojnosti urediti delovni proces tako, da bo 
lahko izpolnil svoje obveznosti iz naslova zagotavlja-
nja letnega dopusta zaposlenim do konca tekočega 
leta. Referenčno obdobje za izrabo najmanj dveh te-
dnov letnega dopusta je torej tekoče koledarsko leto, 
delavec pa lahko v dogovoru z delodajalcem preosta-
nek letnega dopusta izrabi do 30. junija naslednjega 
leta. Ob tem velja izpostaviti še drugi odstavek 162. 
člena ZDR-1, na podlagi katerega lahko delodajalec 
od delavca zahteva vnaprejšnje planiranje izrabe naj-
manj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledar-
sko leto. 
Če delavec letnega dopusta v tekočem koledarskem 
letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi 
odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodni-
škega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otro-
ka ni izrabil, ZDR-1 v četrtem odstavku 162. člena 
daje možnost podaljšanja možnosti prenosa letnega 
dopusta, in sicer do 31. decembra naslednjega leta. 

Ob tem velja poudariti, da navedena ureditev upo-
števa zahteve, ki izhajajo iz prava EU, in z njim po-
vezane sodne prakse Sodišča ES (zadevi C-350/06 in 
C-520/06, C-214/10, C-337/10). Z obravnavano (v 
primerjavi s prej veljavnim ZDR dopolnjeno) zakon-
sko določbo je tako določeno daljše časovno obdobje 
(do 31. decembra naslednjega leta), v katerem lahko 
delavec izrabi letni dopust, če ga zaradi določenih 
primerov odsotnosti (bolezen ali poškodba, porodni-
ški dopust ali dopust za nego in varstvo otroka) ni 
mogel izrabiti v tekočem koledarskem letu oziroma 
do 30. junija naslednjega leta.
Glede na to, da se v praksi pojavljajo različni pri-
meri, ko delavec letnega dopusta ni izrabil oziroma 
ni mogel izrabiti v referenčnem obdobju oziroma v 
obdobju za prenos (gre za primere predvidene in/
ali nepričakovane odsotnosti z dela) izpostavljamo, 
da je glede izrabe oziroma prenosa letnega dopusta 
treba primarno upoštevati splošno pravilo, kot iz-
haja iz tretjega odstavka 162. člena ZDR-1 (izraba 
najmanj dveh tednov letnega dopusta v tekočem ko-
ledarskem letu, izraba preostalega letnega dopusta 
v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega 
leta) ter da posebno ureditev zakon predvideva za 
primer, ko delavec ni izrabil letnega dopusta zaradi 
bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali do-
pusta za nego in varstvo otroka – če delavec zaradi 
teh primerov odsotnosti letnega dopusta ni mogel 
izrabiti v koledarskem letu, niti ne do 30. junija 
naslednjega leta, ZDR-1 v četrtem odstavku 162. 
člena omogoča prenos oziroma izrabo celotnega ne-
izrabljenega letnega dopusta do konca naslednjega 
koledarskega leta.
Glede na to, da so primeri nemožnosti izrabe letne-
ga dopusta v referenčnem obdobju ali v obdobju za 
prenos v praksi lahko različni, je vprašanje, ali je imel 
delavec dejansko možnost izrabiti letni dopust v re-
ferenčnem obdobju in/ali obdobju za prenos, potreb-
no presojati glede na okoliščine vsakega posamezne-
ga primera posebej. Načeloma pa se šteje, da gre za 
daljšo odsotnost, če je delavec odsoten z dela več kot 
tri mesece.
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Odsotnost z dela s pravico do nadome-
stila plače (izredni dopust) zaradi seli-
tve, poroke ali smrti bližnjega sorodni-
ka
Skladno s Kolektivno pogodbo ima delavec pravico 
do odsotnosti do sedem delovnih dni s pravico do na-
domestila plače (razlogi, določeni v KP). Vendar pa 
mora izredni dopust izrabiti skladno z namenom  v 
času, ko je nastal razlog zanj. Delavec, ki je npr. 12. 
2. 2014 sporočil spremembo začasnega bivališča, ne 
more izrabiti tri dni izrednega dopusta junija 2014.
Odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače v 
primeru selitve ureja Kolektivna pogodba, ki dolo-
ča, da imajo delavci zaradi selitve pravico do odso-
tnosti z dela s pravico do nadomestila plače 3 dni. 
Navedeno določbo je treba razumeti v okviru njene-
ga namena, kar pomeni, da je koriščenje izrednega 
dopusta s pravico do nadomestila plače v trajanju 3 
dni vezano na selitev, in lahko delavec izrabi izredni 
dopust s pravico do nadomestila plače ob selitvi, tudi 
po posameznih dneh pretrgoma, vendar le v krajšem 
časovnem obdobju, pri čemer mora biti ta pravica ve-
zana na dejansko aktivnost selitve. Ker je dolžnost 
do prijave na naslovu začasnega prebivališča, upošte-
vaje določbo 12. člena Zakona o prijavi prebivališča 
(Uradni list RS, št. 59/06), vezana na rok tri dni od 
dneva naselitve, tudi pravica do izrednega dopusta v 
konkretnem primeru delavcu ne pripada, če je selitev 
potekala že v mesecu februarju 2014.
Enako velja tudi v primerih koriščenja odsotnosti z 
dela s pravico do nadomestila plače zaradi poroke ali 
smrti bližnjih sorodnikov.

Denarno nadomestilo za neizrabljen 
letni dopust 
Pravica do letnega dopusta je temeljna pravica de-
lavca iz delovnega razmerja in se ji delavec ne more 
odreči niti z enostransko izjavo niti s sporazumom 
z delodajalcem o odpovedi pravici ali denarnem na-
domestilu za neizrabljeni letni dopust. Sporazum, s 
katerim se delavec in delodajalec dogovorita o denar-
nem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, je do-
pusten samo v primeru, ko delavcu preneha delovno 
razmerje pri delodajalcu in mu pred iztekom delov-
nega razmerja ni mogoče zagotoviti izrabe letnega 
dopusta, do katerega je upravičen (164. člen ZDR-1). 
Odškodninsko odgovornost delodajalca v primeru, 
ko letnega dopusta zaradi okoliščin na strani delo-
dajalca ne more izrabiti, delavec lahko uveljavlja po 
splošnih načelih civilnega prava. Delodajalec je delav-
cu odškodninsko odgovoren tudi za kršitve pravic iz 
delovnega razmerja (drugi odstavek 179. člena ZDR-
1).  

Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delo-
dajalec v primeru, ko je delavec izrabil 
celotni letni dopust za tekoče koledar-
sko leto in mu je delodajalec izplačal ce-
lotni regres za letni dopust, nato pa je 
delovno razmerje po volji delavca prene-
halo? 
Če je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče ko-
ledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres 
za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji 
delavca prenehalo, lahko delodajalec uveljavlja zah-
tevke po civilnem pravu.

ŠALI

NAČIN PLAČILA
Janez kupuje nov avto.
»Kako pa ga nameravate plačati?« ga 
vpraša prodajalec.
»Sto tisočakov predplačila, ostalo pa na 
podlagi izvršbe.« 

ŽUPNIK IN POLICIST
»Kakšna je razlika med župnikom in 
policistom?«
»Župnik reče: »Gospod z vami!«
»Policist pa reče: »Gospod – z nami!« 

»Če bi moral izbrati prizore, zvoke in 
vonjave, ki bi jih - od vseh radosti na 
svetu - najraje doživel na svoj zadnji dan 
na zemlji, bi izbral tele: vedro žvrgolenje 
ščinkavca ob zori, vonj bora v opoldanski 
vročini, samoten klic gosi, pogled na 
kačjega pastirja, ki se lesketa na soncu, 
glas drozga globoko v temačnem večer-
nem gozdu in belo katedralo iz oblakov, 
ki mirno pluje po modrem nebu.«                    

Edwin Way Teale
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Jezikovni.kotiček

Kratka.ali.dolga.»črtica«?.
S.presledkom.ali.brez?

Janja Korošec, prof. Medicinska knjižnica

Pri vsakdanjem delu ugotavljam, da je kar precej 
zmede pri rabi pomišljaja in vezaja, oziroma da 

marsikomu ni jasna razlika med tema dvema loči-
loma ali pa celo sploh ne ve, da gre za dve ločili. Še 
več zmede vnašajo računalniški urejevalniki besedil, 
s katerimi včasih kar ne moremo vnesti ustreznega 
ločila ali pa ga »popravijo« samodejno. Najlaže bomo 
ločili med pomišljajem in vezajem, če se opremo kar 
na njuno poimenovanje. 

Izraz »pomišljaj« nas spomni na  »pomisliti«, se pravi, 
da ga bomo uporabili za zaznamovanje nekakšnega 
miselnega presledka v besedilu. Zato je to načeloma 
nestično ločilo, se pravi, da je pred njim in za njim 
presledek, zaznamujemo pa ga z dolgo črtico. Upo-
rabimo ga, kadar želimo kaj pojasniti, posebej pouda-
riti, vriniti ali pa zamolčati (v slednjem primeru bolj 
pogosto uporabimo tri pike). 

Nekaj primerov:
Delal sem in delal – rezultatov ni bilo. Ti očeta do praga 
– sin tebe čez prag. Takoj utihni, če ne – !
Sosedova najmlajša hči – sosed ima tri hčere – se bo kma-
lu poročila.
Pomišljaj uporabimo tudi kot matematični znak za 
pomen »minus«: 7 – 3 = 4.

Da pa ne bi bilo vse preveč enostavno, je v nekaterih 
primerih pomišljaj vendarle lahko tudi stično ločilo, 
se pravi, da ga zapišemo brez presledkov:
1. namesto predlogov od … do: proga Ljubljana–

Maribor, delovni čas 8–12, str. 125–130, v letih 
1941–1945;

2. pri navajanju relativnih števil, npr. temperature: 
–20 °C

    

Beseda »vezaj« nas navaja na povezovanje in s tem na 
dejstvo, da je to načeloma stično ločilo, se pravi, da 
ga zapišemo brez presledkov, zaznamujemo pa ga s 
kratko črtico. Stični vezaj uporabljamo:
1. med deli priredno zloženih besed (namesto ve-

znika in): črno-bela fotografija, Avstro-Ogrska, 
slovensko-angleški slovar, belo-modro-rdeča za-
stava;

2. med sestavnimi deli zloženk, če je prvi del številka 
ali črka: 50-letnica, 4-urni delovnik, 20-odstoten, 
C-vitamin, B-dur, 14-krat;

3. namesto izpuščenega dela zloženke (predvsem 
v strokovnem jeziku): pred- in podiplomska izo-
brazba, dvo- in večzložne besede, prvo- in drugo-
šolci; 

4. med črkovno ali številčno osnovo in končnico: a-
-jevska sklanjatev, 50-a leta (ta vrsta zapisovanja 
se počasi opušča, še posebej v nestrokovnih bese-
dilih – vezaj enostavno izpustimo, zvezo s številko 
pa izpišemo z besedo: ajevska sklanjatev, petdese-
ta leta);

5. med kratičnim imenom in končnico: TAM-a, 
ZZZS-ja, OZN-ja (ali OZN-a, odvisno od načina 
črkovanja)

6. za naveznim členkom le-: le-ta, le-tam …

Tudi vezaj je lahko v nekaj primerih nestičen, in si-
cer:
1. med deloma dvojnega imena, ko se obe imeni 

sklanjata: Šmarje - Sap, Videm - Dobrepolje;
2. med osebnim imenom in vzdevkom ter med pr-

votnim in privzetim priimkom: Karel Destovnik 
- Kajuh, Josip Murn - Aleksandrov, Zofka Kveder 
- Jelovšek (v teh primerih se raba vezaja opušča).
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znivo in gostoljubno z brezplačno 
možnostjo uporabe dvorane pri-
speval k izvedbi svoj del in tako 
povečal izkupiček od prodaje vsto-
pnic. Z enako gesto sta se po pred-
stavi, ko sta bila v celoti seznanje-
na z namenom zbiranja sredstev, 
odzvala tudi oba igralca.

Tisti, ki so si predstavo ogledali, 
so lahko spremljali dva enourna 
monologa protagonistov Marka 
Mandića in Pie Zemljič v vlogah 
zakoncev, ki se razhajata in medse-
bojno odpirata temne strani svoje 
zakonske zveze. Vsebina, ki jo je 

roptimist v Sloveniji in drugod v 
svetu.

Spomladanski del projektov v letu 
2014 so članice kluba izpeljale z 
organizacijo gledališke predstave 
Zapiranje ljubezni, katere produ-
centa sta sicer Mini teater iz Lju-
bljane in Mestno gledališče Ptuj, v 
njej pa pod režijsko taktirko Ivice 
Buljana igrata Marko Mandić in 
Pia Zemljič. Predstava je izjemen 
gledališki dosežek, ki je tudi v Ce-
lju povsem napolnil sicer ne veliko 
dvorano Plesnega foruma. Njegov 
organizator Dušan Erjavec je ljube-

Humanitarni.klub.Soroptimist.
Celje.aktivno.podpira.obnovo.
porodnega.bloka.Ginekološko-
porodniškega.oddelka.

Dr. Marina Tavčar Krajnc Humanitarni klub Soroptimist Celje

Humanitarno zbiranje sredstev 
je večplastno. Dobro je to, da 

lahko pomaga ljudem v stiski, ta-
krat ko pomoč najbolj in najhitreje 
potrebujejo, veliko pa lahko pri-
speva tudi v zbiranju sredstev za 
projekte, ki so širšega družbenega 
značaja in presegajo posamezni-
kove potrebe. Spomnimo se, da se 
je tudi izgradnja nove Pediatrične 
klinike v Ljubljani pred leti zače-
la s humanitarnim projektom, iz 
katerega je zrasel najprej sklad za 
izgradnjo te bolnišnice, kasneje pa 
še bolnišnica sama. 

V Celju od lanskega leta poleg že 
ustaljenih humanitarnih klubov 
Rotary in Lions deluje tudi Huma-
nitarni klub Soroptimist. Poseb-
nost kluba je, da so njegove člani-
ce ženske, aktivne in uspešne na 
različnih področjih, ki del svojih 
delovnih in osebnih prizadevanj 
usmerjajo v humanitarne projek-
te. Celjski klub, ki ga od ustanovi-
tve vodi dr. Marina Tavčar Krajnc, 
šteje 23 članic, ki so se letos odlo-
čile, da svoje aktivnosti usmerijo 
v projekte zbiranja sredstev za 
obnovo Ginekološko-porodniške-
ga oddelka Splošne bolnišnice v 
Celju. Področje, na katerem deluje 
ta oddelek, je najmočneje poveza-
no z ženskami in reproduktivnim 
zdravjem, kar je v celoti usklajeno 
z usmeritvijo delovanja klubov So-

Marko Mandić in Pia Zemljič
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za gledališče odstrl avtor besedila 
Pascal Rambert, ni rožnata, zato 
pa mojstrsko odslikana skozi vr-
hunsko igro obeh protagonistov. 
V celjski izvedbi je, morda pa že 
besedilo samo tako zastavi, ženska 
vloga povsem dominantna, v njej 
je igralka Pia Zemljič v celoti akti-
virala svoje izjemne igralske spo-
sobnosti. Posebnost te gledališke 
igre je tudi ta, da je že avtor zelo 
osebno vključil igralca, za katera 
je v francoskem okolju besedilo 
napisal, v slovenski verziji igralca 
prav tako ohranita svoji imeni in 
se tako močno identificirata s svo-
jima likoma na odru. Če poznamo 
še informacijo, da je Pia Zemljič 
za svojo vlogo prejela Severjevo 
nagrado 2013, vemo, da – kot je 
ob podelitvi zapisala kritika – “je 
antologijska. Redko lahko za kakšno 
kreacijo kot je ta, rečemo, da je tako 
vznemirjujoča in ogoljujoča, tako te-
lesno kot tudi na moralnem planu.
…V drugem delu, ko prevzame be-
sedo, pa je sodobna v vseh aspektih, 
njeno telo se naglo izravna, glas oja-
ča, misli postanejo zbrane, in tako 
krene v končni obračun, iz katerega 
odide kot zmagovalka…”

Humanitarni klub Soroptimst Ce-
lje je tako 14. maja, ko je v Celju 
v dobrodelne namene organizi-
ral predstavo Zapiranje ljubezni, 
uspešno združil dve poslanstvi: z 
organizacijo izjemno kvalitetne-
ga kulturnega dogodka je zbiral 
sredstva za izboljšanje delovanja 
bolnišničnega oddelka, s katerim 
so prav ženske uporabnice najbolj 
povezane.

Tudi vodstvi bolnišnice in gine-
kološko-porodniškega oddelka 
sta podprli prizadevanja kluba, 
kar kaže na vzajemno zavedanje 
o potrebnosti sodelovanja. Letos 
zbrana sredstva bodo članice klu-
ba predale v uporabo bolnišnici in 
njenemu oddelku po zaključenih 
projektih ob koncu koledarskega 
leta. 

»Menjaj knjigo 
in podari evro«

Drugi projekt, s katerim Humanitarni klub Soroptimist Celje letos 
zbira sredstva za obnovo porodnega bloka Ginekološko-porodniške-
ga oddelka naše bolnišnice, poteka v avli bolnišnične poliklinike ob 
Kavarni SBC. Tam je namreč postavljena knjižna omara s knjigami, ki 
jih je mogoče zamenjati. V projektu Menjaj knjigo in podari evro lah-
ko sodelujete tako, da prinesete svojo knjigo, jo zamenjate s knjigo iz 
knjižne omare ter v hranilnik vržete 1 evro. Poleg humanitarnega je 
tako namen projekta tudi širjenje bralne kulture med ljudmi. S krat-
ko slovesnostjo je klub projekt odprl konec junija.

Soroptimistkam sta se ob odprtju kotička pridružila tudi predstojnik in glavna medi-
cinska sestra Ginekološko-porodniškega oddelka

Bi radi prebrali katero od knjig na knjižnih policah in bili ob tem dobrodelni? Ni pro-
blema. Prinesite svojo knjigo, jo zamenjajte za želeno in v hranilnik darujte evro.
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Peter.Prevc.in.Rok.Marguč.med.
malimi.bolniki

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

Po letošnji več kot odlični olim-
pijski sezoni so se tekmovalci 

in tekmovalke, ki nastopajo pod 
okriljem Smučarske zveze Sloveni-
je odločili, da obiščejo svoje zveste 
navijače. Poleg ostalih so obiskali 
tudi otroke, ki so se konec maja 
zdravili na otroških oddelkih štirih 
slovenskih bolnišnic v Ljubljani, 
Mariboru, Celju in Izoli. V Celje so 
prišli: prejemnik olimpijskih odli-
čij in malega kristalnega globusa, 
smučarski skakalec Peter Prevc, 
lanskoletni svetovni prvak in peti 
na OI v Sočiju, deskar na snegu 
Rok Marguč ter direktor Smučar-

Skupinska (Foto: Smučarska zveza Slovenije)

Popolni telemark
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Za spomin na skupne trenutke

Prejemniki medalj OI Celje 2014 z Biserko 

ske zveze Slovenije, dr. Jurij Žurej.   

Srečanje je potekalo v predavalnici, 
kjer so se zbrali otroci, ki se zdra-
vijo na več različnih bolnišničnih 
oddelkih in skupaj z  učiteljicami 
in vzgojiteljicami bolnišnične šole 
in vrtca pričakali goste. Na sreča-
nju je bilo veliko smeha, saj so se 
športniki nepričakovano znašli 
na učni uri bolnišnične šole, ki je 
imela tudi nekaj sestavin bolni-

šničnih olimpijskih iger. Tako so 
imeli govorni nastop, v katerem 
so se morali zbranim predstaviti, 
uro matematike z računsko ugan-
ko, pri telesni vzgoji so tekmovali 
v metu obročev v zapik in na kon-
cu reševali vislice. Za svoj trud so si 
prislužili zlate medalje bolnišnič-
nih olimpijskih iger Celje 2014. Na 
učni uri se nam je pridružila tudi 
Biserka – klovnesa Rdečih noskov.
Smučarska zveza Slovenije pa je 

za male navijače pripravila tudi 
posebno presenečenje, ko  jih je ob-
darila s kapicami in urami, največ 
pa so bili seveda vredni avtogrami 
obeh športnikov in fotografiranje z 
junakoma belih strmin, ki ju sicer 
večina med nami vidi le na televizij-
skih ekranih. Srečanje, ki je trajalo 
slabo uro, bo zagotovo ostalo v le-
pem spominu vsem in ob njih bomo 
prihodnjo sezono za Petra in Roka 
še posebej močno stiskali pesti.  
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Mačke.v.Piranu

Aleksandra Petrovič Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Klub potepuških mačk se je 14. 
6. 2014 spet odpravil na po-

tep. Tokrat na slovensko obalo.
Najprej smo se ustavile v Luciji, kjer 
so se najbolj pogumne mačke vrgle 
v vodo – s kopalkami ali brez, ni 
problema, … Pot smo nadaljevale v 
Piran, kjer smo imele kosilo kar na 
barki, nato pa še vožnja okrog pi-
ranskega polotoka, vse do školjčnih 
nasadov, pod palubo smo si ogledo-
vale tudi morsko dno. Seveda ni šlo 
brez pohajkovanja po ozkih piran-
skih ulicah in obveznih nakupov – 
mačke smo rade lepe, …
Po pozitivno energijo smo se podale 
še na Beli križ in se že v mraku od-
pravile proti domu. V mislih pa smo 
že snovale nove podvige, ... mijau!  
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Kulinarični.kotiček

Vir: Internet

Ajdova.kaša.
z.zelenjavo

Sestavine: 
1 čajna skodelica ajdove kaše
1 rdeča paprika
1 paradižnik
1 kumara
1 majhna pločevinka koruznih zrn
3 žlice kisle smetane
sol

Priprava: 
Ajdovo kašo operemo pod tekočo vodo, odcedimo 
in stresemo v vrelo, osoljeno vodo ter jo počasi 
kuhamo približno 10 minut. Ko je kuhana jo od-
cedimo in ohladimo. Koruzo odcedimo, speremo 
pod tekočo vodo in še enkrat odcedimo. Papriko, 
paradižnik in kumaro očistimo in zrežemo na 
kockice. V skledi zmešamo vse sestavine in lahka 
samostojna jed je pripravljena.

Krompirjeva.musaka.z.
mocarelo.in.bučkinimi.

cvetovi..

Sestavine: 
3 srednje veliki krompirji
12 bučkinih cvetov
250 g mocarele
150 g kozje skute
3 jajca
ekstra deviško oljčno olje
drobtine
sol, beli poper v zrnu 
drobnjak, bazilika

Priprava: 
Sveže nabrane bučkine 
cvetove nežno razpre-
mo, odstranimo mesna-
te rumene pestiče in jih 
operemo v hladni vodi. 
Na papirnatih kuhinj-
skih brisačah jih nato 
odcedimo. Mocarelo 
odcedimo in narežemo 
na tanka kolesca, enako 
tudi olupljen krompir. 
Drobnjak drobno nare-
žemo. Plitev pekač na-
mažemo z olivnim oljem. Na dno najprej položi-
mo polovico narezanega krompirja, nanj polovico 
narezane mocarele, poškropimo z olivnim oljem, 
začinimo s soljo, poprom ter potresemo z nareza-
nim drobnjakom in nekaj listi bazilike. Po moca-
reli nato položimo polovico razprtih bučkinih cve-
tov. Postopek še enkrat ponovimo. 100 g skute, 
jajca, sol in sveže mleti poper gladko razmešamo 
in z mešanico pokrijemo zloženko. Po vrhu nadro-
bimo še preostalo skuto, vse skupaj izdatno po-
kapljamo z ekstra deviškim oljčnim oljem. Z alu 
folijo pokrit pekač za 20 do 25 minut položimo v 
pečico, ki smo jo ogreli na 200 °C. Nato alu folijo 
odstranimo in pečemo še 5 minut. Pred servira-
njem naj musaka počiva 10 minut.

 

 

»Ničesar ne pričakujem, zato sem 
vedno neskončno hvaležen za preproste 
stvari.«                     

Ralph W. Emerson

»V svojem gradu se ima vsak ptič za 
orla.«                      

Ruski
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ŠALA

BREZ POSREDNIKA
Starejša ženička je ostala sama in brez 
denarja. Domov so ji prihajali računi za 
elektriko, vodo...., toda ona jih ni mogla 
plačati. Verna, kot je bila, je napisala 
pismo bogu: »Dragi bog! Pišem ti, ker ne 
morem plačati računov. Prosim te, pošlji 
mi vsaj 3.000 evrov.«
Pismo se je, nihče ne ve kako, znašlo na 
davčni upravi. Uslužbenka, ki je pismo 
odprla, je pri sodelavcih zbrala 2.100 
evrov in jih poslala ženički. Ženička se 
je pisno zahvalila bogu: »Ljubi bog! Naj-
lepše se ti zahvaljujem za denar. Prosim 
pa te, da mi ga drugič ne pošiljaš preko 
davčne uprave, saj tam odtegnejo kar 
30 procentov.« 

Višnjev.zavitek.
z.jajčno.kremo

Sestavine: 
vlečeno testo:
500 g moke
1 jajce
1 žlica stopljenega masla
1 žlica belega vinskega kisa
ščep soli
jajčna krema kot nadev:
140 g masla
1 dl sladke smetane
150 g sladkorja
3 jajca
obloga:
pribl. 700 g višenj

Priprava: 
V skledo presejemo moko, jo blago posolimo, na 
sredi naredimo jamico in vanjo ubijemo jajce. 
Prilijemo stopljeno maslo in kis, nato pa med 
mešanjem postopoma prilivamo mlačno vodo. 
Zgnetemo gladko testo, ga oblikujemo v hlebček, 
premažemo s stopljenim maslom, pokrijemo s 
skledo in pustimo počivati vsaj 30 minut. Višnje 
očistimo in izkoščičimo. Jajčno kremo pripravi-
mo tako, da 100 g zmehčanega masla in sladkor 
penasto umešamo, preostalo maslo pa počasi sto-
pimo. Umešanemu maslu dodamo rumenjake in 
stepamo še približno 1 minuto. Beljake stepemo v 
čvrst sneg, ki ga nežno primešamo masleni masi. 
Nazadnje v maso nežno vmešamo smetano. Na 
pomokanem prtu razvaljamo in razvlečemo testo, 
pokapljamo ga s stopljenim maslom in tretjino 
premažemo s kremo ter potresemo z višnjami. 
Testo z nadevom zvijemo in položimo v pekač, ki 
smo ga prej obložili s peki papirjem. Zavitek do-
brih 30 minut pečemo na 200 °C. Pečenega potre-
semo s sladkorjem v prahu.

Krhek.
borovničev.kolač

Sestavine: 
drobljenec:
375 g moke
220 g sladkorja
225 g masla
1 jajce
1 žlička pecilnega praška,
¼ žličke drobne soli
lupinica 1 limone
nadev:
400 g borovnic
sok ½ limone
110 g sladkorja
4 žličke jedilnega škroba

Priprava: 
Borovnice očistimo in nežno premešamo s slad-
korjem, limoninim sokom in jedilnim škrobom. 
Limonino lupinico drobno naribamo. V skledi 
zmešamo moko, sladkor, pecilni prašek in sol. 
Hladno maslo narežemo na kockice, ki jih strese-
mo na moknato mešanico. Dodamo naribano li-
monino lupinico, potem pa maslo stremo z vilica-
mi, da dobimo drobtinasto zmes. Dobro polovico 
drobtinic stresemo na z maslom pomaščen pekač 
(20 x 30 cm), jih poravnamo in nanje stresemo 
borovnice. Po njih enakomerno potresemo preo-
stalo testo. Pekač za približno 45 minut položimo 
v pečico, segreto na 190°C. Pečeno pito potrese-
mo s sladkorjem v prahu.  
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NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, 
v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 22. avgusta 2014. 
Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.

Žreb 46. nagradne križanke v majskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 73 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: V PREMISLEKIH BODI PODOBEN POLŽU, V 
DEJANJIH PTICI. Izžrebana nagrajenka je gospa Danica Kokol z Ginekološko-porodniškega oddelka.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno 
vabimo k sodelovanju.

Uredniški odbor




