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UVODNIK
Ko sem razmišljal, kakšna bi bila ustrezna vsebina uvodnika na pot tokratni
številki Monitorja, da bi odražala aktualno sliko tega trenutka, je država oz.
vlada, ki jo vodi, kar sama poskrbela za to. Iz medijev izvem, da je v parlamentarni razpravi sprememba Zakona o izvrševanjem proračuna za leti 2014
in 2015 – po nujnem postopku, s katero bi država posrednim proračunskim
uporabnikom odvzela morebitna privarčevana finančna sredstva iz preteklih
let. Informacijo bereš dvakrat, trikrat, ... in ne moreš verjeti, da je to res. Ali
bodo predlog izglasovali, v tem trenutku ni znano, vendar že njegova absurdnost dovolj zgovorno pove, da je inovativnost vlade za reševanje državnega
proračuna brezmejna in zelo kratkovidna. S takšnimi ukrepi namreč daje posrednim uporabnikom jasen signal, da je nesmiselno dobro gospodariti, ampak
da je modro vsa razpoložljiva sredstva porabiti, naj je to opravičljivo ali ne. Žal
takšno prakso izvajajo državni organi in institucije, ki se financirajo neposredno iz državnega proračuna. Rezultati so očitni.
Poleg tega pa je z ukrepom začrtala obvod, po katerem bi sredstva, zbrana z namenom financiranja zdravstvenih storitev, končala v državni blagajni in krpala nove bančne luknje.
Ni čudno, da novinarji, ki poročajo s področja zdravstva, vedno bolj kličejo k zdravi pameti (Diana Zajec v Delu 6. maja 2014),
kajti politika stiskanja pasu v zdravstvu bo lahko imela za vse nas težke posledice, ki jih kratkoročno ne bo možno popraviti.
Očitno se družba še ne zaveda dovolj kritičnosti situacije, ki je nastala v zdravstvu, kajti trenutno to še dobro deluje, politično
modro pa je, da vsi izvajalci izjavljamo, da varčevanja pacienti ne bodo občutili. Mi, ki vodimo zdravstvene ustanove, ne smemo
in ne moremo na to pristajati. Osebno menim, da sodi zdravstvo v kontekst nacionalnega interesa. Od njega je odvisno zdravje
celotne družbe, ki je pogoj za njen kulturni in gospodarski razvoj. Podobno kot kultura in izobraževanje, zdravstveni sistem
gradi in odraža identiteto slovenskega naroda.
V naši bolnišnici se vseh teh vsebin zavedamo in vlagamo vse napore za ohranjanje lastne strokovne in razvojne identitete, ki je
in bo v korist našim prebivalcem. Zato naše strateške razvojne usmeritve dopolnjujemo z eksistenčnimi cilji in aktivnostmi za
njihovo doseganje, kar smo zapisali v letni finančni načrt. Zavedam se, da je letošnji finančni načrt, ki ga je v aprilu potrdil Svet
zavoda, težka naloga vseh zaposlenih, kajti s sabo prinaša velika odrekanja in je skrajno varčevalno naravnan. Največjo stisko
predstavlja zmanjševanje števila zaposlenih, kar ogroža izvajanje nekaterih programov, hkrati pa nas je zmanjšanje finančnih
sredstev prisililo v zmanjševanje nabav zdravstvenega materiala ter investicijskih vlaganj. Skupaj z vodstvi oddelkov smo se ob
vseh dodatnih nalogah opredelili za vztrajanje na razvojni poti bolnišnice ob hkratnem upanju, da bo pri političnem odločanju
o za nas pomembnih zadevah vendarle prisotne nekaj več zdrave pameti.
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TO JE SBC

Splošna bolnišnica Celje

Iwona Ewa Kosi, dr. med.

Nevrološki oddelek

Akutna možganska kap

»I

zobraževanje je pomemben sopotnik vseh, ki
nas združuje medicina, saj nas spremlja do konca življenja. Ob spoznanju, da se zavedamo svojega
neznanja, smo na najbližji poti k znanju!«

možnosti obravnave bolnikov z MK. Danes se je v
obravnavi bolnikov z AMK uveljavil koncept:

Akutna možganska kap (AMK) je bolezen, za katero
je dolgo veljalo, da zanjo ne poznamo učinkovitega
zdravljenja. Zdravljenje bolnikov z možgansko kapjo (MK) se je v zadnjih 20 letih močno spremenilo.
Nevrologija doživlja v zadnjih letih velik razvoj. Razumevanje in znanje o možganskožilnih boleznih se
širita ter odpirata možnost za uspešno zdravljenje. Z
razvojem Enot za Možgansko Kap, novih diagnostičnih metod, novih zdravil in novih interventnih nevro-radioloških metod zdravljenja, so se odprle nove

Izrek pomeni, da je akutna možganska kap nujno
medicinsko stanje, zato moramo takega bolnika
obravnavati po načelih najvišje stopnje nujnosti, torej hitro in korektno ter se hkrati izogniti vsakršni
zamudi. Želimo si, da bi bili rezultati na področju
zdravljenja AMK vsaj primerljivi z že doseženimi pri
akutnem koronarnem sindromu. Spodbudno je, da
se je tudi pri nas nevrologija razdelila na vaskularno
in druga področja, kar bo nedvomno omogočilo hitrejšo in celovitejšo obravnavo bolnikov.
Žal je možnost za akutno zdravljenje pogosto zamujena zaradi več vzrokov:
- bolnik ali njegovi svojci ne prepoznajo simptomov in ne poiščejo ustrezne pomoči,
- medicinsko osebje lahko uvrsti bolnika z AMK
med manj prioritetne – pozni prevoz v bolnišnico,
- zakasnitev pri izvajanju nevro-radioloških preiskav.

‘’ČAS SO MOŽGANI.’’

Kako je v Slovenji?
Akutna možganska kap je najpogostejša nevrološka bolezen, incidenca znaša 200/100.000 primerov. Večina
bolnikov se zdravi bolnišnično (okoli 80 %), kar je enako
kot v Italiji in Avstriji, pa malo manj kot na Švedskem
(90 %) in pomembno več kot v Veliki Britaniji (40–70
%). Zgodnja smrtnost 21–24 % je primerljiva z drugimi
državami. Celokupna smrtnost znaša 48 %. Po nekaterih
raziskavah je petletno preživetje po MŽB v ZDA le 50 %.

Pomoč pri hitri prepoznavi simptomov MK s strani laikov
omogoča kratica GROM

Trombolitično zdravljenje je še zmeraj edino uveljavljeno zdravljenje AMK. Zapora arterije se pokaže
takoj, vendarle so številne raziskave ugotovile, da
okvara možganov ob nastopu simptomov ni dokončna. Koncept ishemične penumbre (polsence) predstavlja območje zmanjšane prekrvitve, električno
nemega in funkcijsko oslabljenega tkiva. Ishemična
penumbra predstavlja tkivo perifernih regij, ki je
potencialno rešljivo. V tem območju vsako minuto
zaradi ishemije odmre 2 milijona nevronov. S pravočasno vzpostavitvijo krvnega pretoka je mogoče
omejiti obseg nepopravljive okvare tkiva. Tako stanje
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Obeležitev svetovnega dneva možganske kapi v naši bolnišnici

je racionalna osnova za trombolizo in druge možne
strategije rekanaliziranja arterije.
Tromboliza je primerna za določeno skupino bolnikov:
- ozko časovno okno, ki je omejeno do 4,5 ure,
- na CT glave ni vidnih zgodnjih znakov IMK, ki
presegajo tretjino območja zamašene arterije ali
krvavitev,
- začetek nevroloških simptomov mora biti časovno jasno opredeljen,
- bolnik ne sme imeti prejšnjih bolezni, ki bi mu
zmanjševale kakovost življenja,
- kadar se simptomatika hitro izboljšuje, ni kandidat za trombolizo.
Z začetkom zdravljenja AMK s tkivnim aktivatorjem
plazminogena se je vzporedno razvijala slikovna diagnostika, ki omogoča vpogled v anatomijo in fiziologijo AMK. Radiologi so pri zdravljenju možganske
kapi dobili veliko odgovornost in priložnost, da aktivno sodelujejo pri diagnostiki in zdravljenju. CT- in
MR-perfuzija in difuzija sta omogočili vpogled v fiziologijo kapi in ishemično penumbro. S slikovno diagnostiko pri AMK si moramo nevrologi odgovoriti na
štiri ključna vprašanja:
1. Ali ni krvavitve v možganih?
2. Ali je zaprta velika arterija?
3. Kateri del možganov je nepopravljivo okvarjen?
4. Ali obstaja penumbra?
CT glave je pomembna preiskava pri prepoznavanju zgodnjih radioloških znakov ishemije in ocene
volumna okvare. Perfuzijska računalniška tomografija omogoči klinično pomembno oceno velikosti penumbre, pomembna je pri ne povsem jasnem času
nastanka. CTA možganskega ožilja nam prikaže, ali
4
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gre mogoče za zaporo velike arterije, kar je pomembno, če se odločamo za endarteriektomijo ali angioplastiko. Čedalje več raziskav podpira kombinacijo
trombolitičnega zdravljenja in mehanske odstranitve
zapore. Povsem jasno je, da na vsa zastavljena vprašanja odgovorimo le s kombinacijo nevroradioloških
preiskav in z dobrim sodelovanjem radiologa.
Obstaja velika razlika v incidenci in umrljivosti zaradi MK v vzhodni in zahodni Evropi. Centri v zahodni
Evropi imajo na voljo vse diagnostične metode in jih
pri obravnavi svojih bolnikov tudi uporabljajo. V večini držav so organizirane enote za zdravljenje MK,
s čimer so izpolnjeni osnovni pogoji za kakovostno
oskrbo bolnikov z MK. Vsak člen v verigi preživetja
je enako pomemben, toda za dokončen uspeh mora
vsakdo pravočasno in pravilno ukrepati.
»Vsi bolniki, ki doživijo AMK, morajo imeti ustrezno
in celostno obravnavo v skladu s sprejetimi smernicami. Truditi se moramo, da bomo uokvirjene navade
spreminjali in jih podrejali novostim.
Pot do uspešne rekanalizacije zaprte možganske
arterije je že začrtana, vendar nas čaka do takrat
še veliko dela, medsebojnega sodelovanja, entuziazma in poguma. Upamo, da bomo v razmeroma
kratkem času dosegli standarde zahodnoevropskih centrov.«
Mislim, da smo nevrologi s svojim znanjem in izkušnjami na pravi poti. Potruditi se še moramo, da laična javnost dobi čim več informacij tako o primarni
kot o sekundarni preventivi ter prepoznavanju zgodnjih simptomov možganske kapi. V ta namen smo
9. maja s pomočjo medicinskega osebja organizirali
akcijo, katere namen je bil približati prebivalcem
Celjske regije to najpogostejše nevrološko obolenje.

Informativna točka je pritegnila veliko pozornosti

ABC POSLOVANJA

Splošna bolnišnica Celje

Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.

Sektor za ekonomiko

Splošna bolnišnica Celje je
pripravila Finančni načrt 2014

P

povišanega davka na dodano vrednost na celotni letni ravni. Za vse
te dodatne obveznosti, ki skupaj
predstavljajo povečane stroške SB
Celje v višini 2,2, mio eur, s strani ZZZS ali države ni zagotovljenega finančnega pokritja. Zato je
bilo treba na račun teh dodatnih
obveznosti predvideti zmanjšanje
drugih vrst stroškov. Temeljno izhodišče pri načrtovanju finančnih
načrtov javnih zavodov namreč je
in tudi ostaja, da morajo biti stroški usklajeni s prihodki oz. da je
finančni načrt uravnotežen. Glede
na izdatne nove finančne obveznosti, za katere ni novih finančnih virov, je bilo treba predvideti, kje in
na kakšen način bomo zmanjševali
ostale stroške. Zato so bili pripravljeni ukrepi za doseganje uravnoPri tem gre za stroške, ki nastaja- teženega poslovanja, ki so sestavni
jo zaradi zakonskih obveznosti iz del Finančnega načrta 2014.
naslova izplačila druge polovice
tretje četrtine plačnih nesoraz- Skupaj je v Finančni načrt 2014
merij, napredovanj in uveljavitve vključenih 60 ukrepov na vseh poriprava Finančnega načrta
2014 je potekala glede na izhodišča, ki nam jih je predpisala
država. Tako kakor v celotnem
javnem sektorju, je bilo treba tudi
v zdravstvu in s tem tudi v naši
bolnišnici predvideti zmanjšanje
števila zaposlenih za 1 %. Osnovne predpostavke pri planiranju za
leto 2014 so bile, da se cene zdravstvenih storitev s strani ZZZS v
letu 2014 dodatno ne znižujejo,
ohranjajo pa se vsa že dotedanja
znižanja cen iz preteklih let. Kljub
temu, da sicer glede na navedeno
dejstvo prihodki s strani ZZZS v
letu 2014 ostajajo na ravni iz preteklega leta, pa je treba v okviru
tega pokriti dodatne stroške, ki
bodo nastali v letu 2014.

dročjih poslovanje. Poleg samega
ukrepa so navedeni tudi odgovorni
nosilci ukrepov in predvideni finančni učinki. Ukrepi so razvidni
na internetni strani naše bolnišnice v okviru objavljenega dokumenta Finančni načrt 2014. Sestavni
del Finančnega načrta so tudi letni
cilji, ki si jih je zastavila SB Celje v
letu 2014, tudi ti cilji so razvidni iz
navedenega dokumenta na internetni strani, nanašajo pa se na vse
ravni poslovanja (strokovno medicinsko področje, kakovost, poslovni izid, kadri, ...).
Na področju programa dela ostaja obseg programa do ZZZS v letu
2014 na ravni iz preteklega leta.
Spremembe nastajajo le tam, kjer
predvidevamo t.i. prestrukturiranja programov. Gre za spremembe
programov v Pogodbi z ZZZS, o katerih se dogovorimo sporazumno z
ZZZS glede na povečane ali zmanjšane potrebe po programih.

Tabela: Načrtovano zmanjšanje stroškov za zdravstveni material v letu 2014 v SB Celje
Naziv skupine
ZDRAVSTVENI MATERIAL – skupaj
FN14/ R13 v EUR
Razkužila
Obvezilni, sanitetni in drug zdr. mat.
Dializni material
Radioizotopi
RTG material
Šivalni material
Implantanti in osteosintezni materiali
Medicinski potrošni mat.
Laboratorijski testi in reag.
Laboratorijski material

Realizacija 2013
v EUR

Finančni načrt
2014 v EUR

11.299.783
127.355
212.995
3.918.108
1.204.797
171.627
1.575.357
512.345
1.490.748
632.313
1.480.414
101.079

10.114.260
129.396
191.700
3.581.690
1.084.320
155.000
1.408.530
462.000
1.328.420
471.440
1.339.280
91.880

Indeksi
Razlika
FN14 / R13 FN14 / R13 v EUR
89,51
101,6
90,00
91,41
90,00
90,31
89,41
90,17
89,11
74,56
90,47
90,90

-1.185.523
101,6
-21.295
-336.418
-120.477
-16.627
-166.827
-50.345
-162.328
-160.873
-141.134
-9.199
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Največja sprememba na tem področju je povečanje obsega programa na področju okulistike
zaradi izredne širitve programa
VEGF, katerega izvajanje smo pričeli v letu 2014. Na račun povečanja tega programa se je zmanjšal
skupni obseg programa akutne
obravnave, kar je splošni trend
v zadnjih letih. Čedalje več programov se prenaša iz obstoječega
hospitalnega načina obravnave na
raven enodnevnih oz. ambulantnih obravnav. Največja sprememba na področju poslovanja z ZZZS
pa je razširjena možnost posebnega zaračunavanja dragih zdravil,
ki se je uveljavila v preteklih dveh
letih.
Na stroškovni strani je SB Celje
predvidela zmanjšanje stroškov
na vseh segmentih. Največje
zmanjšanje je predvideno na področju zdravil in zdravstvenega
materiala, saj ta segment poleg
stroškov dela predstavlja največji
strošek bolnišnice. Predvideno
zmanjšanje stroškov za zdravstveni material na ravni bolnišnice je
razvidno iz tabele v nadaljevanju.
Razvidno je, da je treba te stroške
v letu 2014 glede na preteklo leto
zmanjšati za več kot 10 %.
Osrednje in najpomembnejše
področje v Finančnem načrtu
2014 je kadrovski načrt. Na tem
segmentu je država pripravila
posebna navodila za načrtovanje
in tudi spremljanje uresničevanja števila načrtovanih kadrov,
ki se zmanjšuje za 1 %. Treba
je bilo že v naprej predvideti vse
načrtovane nove zaposlitve v
letu 2014 in zanje tudi pridobiti
soglasje države. Posebno pozornost je SB Celje namenila načrtovanju potrebnih delovnih ur
za opravljanje programov in iz
tega načrtovano število delavcev
iz ur. Glede na predvidene nove
6
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zaposlitve, ki pomenijo razbremenitev obstoječega osebja za
obveznosti preko rednega delovnega časa, so predvidena zmanjšanja vseh oblik pogodbenega in
nadurnega dela. SB Celje je na
osnovi skupnega plana osebja na
ravni bolnišnice tudi že pripravila načrte delovnih ur po oddelkih po posameznih delovnih
skupinah in oblikah dela (redno
delo, delo izven rednega delovnega časa). Te podatke bomo
tekoče spremljali, analizirali odmike in jih tudi odpravljali.
Sestavni del finančnega načrta
je še investicijski načrt. Lastna
amortizacijska sredstva za investiranje so se v preteklih letih

zmanjševala (dvakrat za 20 %), ta
sredstva se ohranjajo tudi v letu
2014. Zagotavljajo nam le še najnujnejše nabave oz. zamenjave iztrošene opreme. Osrednjo investicijsko dejavnost v letu 2014 v SB
Celje predstavlja izgradnja Urgentnega centra, za kar so večinoma
zagotovljena nepovratna sredstva
s strani EU in države.
Uresničevanje Finančnega načrta
2014 bomo tekoče spremljali in o
tem tudi poročali. Če ukrepi, ki so
že zastavljeni, ne bodo prispevali
k uravnoteženemu poslovanju, bo
treba ob polletju zastaviti nove
oz. predvideti, kako poslovati
uravnoteženo v okviru danih možnosti.

POSLOVNI REZULTAT
1-3 2014
Ocenjen poslovni rezultat SB Celje v obdobju 1–3 2014 izkazuje izgubo v višini 451.431 eur. Izguba izhaja iz neobvladovanja sprejetega Finančnega načrta. SB Celje v obdobju 1–3
2014 ni v celoti dosegla načrtovanih prihodkov, presegla pa
je s Finančnim načrtom predvideno raven stroškov. Nedoseganje načrtovanih prihodkov pomeni izpad prihodkov v višini 56.896 eur. Ta izvira iz nedoseganja določenih pogodbenih
programov. Med stroški ugotavljamo neobvladovanje začrtanega zmanjšanja na področju zdravil in predvsem zdravstvenih materialov. Predvideno je bilo, da bodo v obdobju 1–3
2014 stroški zdravstvenih materialov nižji za cca 300.000 eur,
kot pa so bili dejansko realizirani. To odstopanje od načrtovanega s Finančnim načrtom 2014 in tudi višji stroški na drugih
področjih so prispevali k navedeni izgubi v prvem tromesečju
2014.
Vsekakor ne moremo mimo dejstva, da je bil sprejeti Finančni
načrt 2014 izredno obremenjen z dodatnimi obveznostmi (izplačilo druge polovice tretje četrtine plačnih nesorazmerij, napredovanja), za katere ni bilo predvidenega pokritja iz novih
virov, temveč iz obstoječih. Glede na to je nujno potrebno znižanje drugih vrst stroškov, saj sedanji negativni poslovni trendi
dodatno ogrožajo likvidnostno situacijo bolnišnice.

ABC POSLOVANJA
Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.

Sektor za finance in računovodstvo

Denar na računu je ali pa ga ni!

D

enarja na računu bolnišnice ni mogoče »kreativno« prikazovati (kot razmišljajo in pričakujejo nekateri) – denar na računu je ali pa ga ni!
V nadaljevanju vam želim predstaviti nekaj dejstev
o stanju denarnih sredstev v bolnišnici v letu 2013
in o predvidevanjih v letu 2014.

Konec leta 2013 nam je pričela na področju likvidnosti utripati rdeča luč

V letu 2013 smo si zaradi izrazitega znižanja prihodkov v finančnem načrtu zastavili večje število
ukrepov, za katere smo ocenjevali, da bi nam lahko
zagotavljali uravnoteženo poslovanje v letu 2013.
Predvidevali smo, da lahko ob zagotavljanju uravnoteženega poslovanja in ob investiranju v okviru
danih možnosti ohranjamo svojo plačilno sposobnost, ki zagotavlja redno plačevanje obveznosti do
dobaviteljev in zaposlenih. Bolnišnica je namreč vse
do konca leta 2012, ko je zaradi začasne zaustavitve
plačil s strani ZZZS tudi sama za kratek čas zadržala
plačila dobaviteljem, svoje obveznosti poravnavala v
valutnem roku.
Dejstvo je, da je na področju kratkoročne plačilne
sposobnosti bolnišnica zelo odvisna od prilivov s
strani ZZZS, kar pomeni, da v primeru večjih zamikov nakazil svojo plačilno sposobnost težje obvladuje. To se je izrazito pokazalo v letu 2013, ko je bil
na strani ZZZS poleg znižanja prihodkov izvajalcem
zdravstvenih storitev sprejet tudi dodaten ukrep na
področju nakazil avansov. Naj omenim, da je večji
del nakazil izvršen v obliki treh mesečnih avansov,
kar letno pomeni 36 avansnih nakazil (36 = 3 x 12

mesecev). Prvotni ukrep ZZZS, ki je predvideval takojšnje zadržanje dveh nakazil avansov, je povzročil,
da svojih obveznosti do dobaviteljev nismo plačevali v obdobju od 28. 1. do 6. 3. 2013. Ta ukrep se je
nato spremenil v postopni zamik plačila drugega in
tretjega dela mesečnega avansa (zadržana avansa sta
nam bila takrat nakazana). Vsak mesec se je izplačilo avansa zamaknilo za približno tri dni, kar je ob
koncu leta pomenilo, da je bolnišnica plačilo avansa
prejela namesto 20. in 30. decembra šele 20. in 30.
januarja 2014. Bolnišnica je tako v letu 2013 prejela
le 34 namesto zgoraj omenjenih 36 avansov. Ta zamik je v letu 2013 za SBC pomenil poleg znižanja prihodkov še dodaten izpad likvidnih sredstev za okoli
2.700.000 EUR. Ker je zgoraj omenjeni zamik postal
trajen, sta ta dva zamaknjena avansa nato predstavljala sestavni del 36 avansov leta 2014 (bolnišnica v
letu 2014 namreč ne bo prejela 36 + 2 avansa, temveč samo 36 avansov oz. nakazil).
Na ta izpad likvidnostnih sredstev v letu 2013 se je
bolnišnica odzvala tako, da je upočasnila realizacijo
investicijskega načrta, kar je imelo za posledico, da
do konca leta 2013 ni realizirala vseh načrtovanih investicij iz amortizacijskih sredstev. Zadržala je tudi
plačila združenih amortizacijskih sredstev na Ministrstvo za zdravje.
Ob koncu leta 2013 nas je negativno presenetil dopis
Ministrstva za zdravje, da predstavlja 1. obrok razlike za odpravo tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev strošek leta 2013, za
katerega ne bomo prejeli nobenih dodatnih sredstev.
Tako v letu 2013 cilja uravnoteženega poslovanja nismo uspeli uresničiti, saj smo izkazali presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.242.480,23 EUR, kar
predstavlja 2,59 % celotnega prihodka.
Struktura negativnega poslovnega rezultata je naslednja:
- 668.856,50 € iz naslova tekočega poslovanja, kar
predstavlja 0,77 % celotnih prihodkov,
- 1.573.614,73 € iz naslova knjiženja 1. obroka
razlike za odpravo tretje četrtine nesorazmerij v
osnovnih plačah javnih uslužbencev (skupaj z zamudnimi obrestmi do 31. 12. 2013), kar predstavlja 1,82 % celotnih prihodkov.
7

ABC POSLOVANJA

Splošna bolnišnica Celje

Tabela: Število prejetih avansov po mesecih 2014
jan

febr

mar

april

maj

junij

julij

avg

sept

okt

nov

dec

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Vse (zamiki avansov in razmeroma visoka izguba) pa
je nakazovalo velike težave na področju likvidnosti
bolnišnice v letu 2014, saj bolnišnica ni imela nobenih denarnih rezerv več za izplačilo zgoraj omenjenih sredstev za odpravo tretje četrtine nesorazmerij,
ki naj bi bila izplačana delavcem do konca februarja
2014.

Sredi leta 2014 nam bo predvidoma pričela na področju likvidnosti goreti rdeča
luč

Ker tudi večina drugih bolnišnic ni imela denarnih
sredstev za nakazilo 1. obroka za odpravo tretje četrtine nesorazmerij, je bila v slovenskem prostoru
najdena rešitev, ki je omogočila izplačilo, in to je
(povedano poenostavljeno) predčasno nakazilo dveh
avansov.
						
S takšno prerazporeditvijo avansov je bilo zagotovljeno izplačilo 1. obroka tretje četrtine odprave plačnih
nesorazmerij.
Iz zgoraj navedenega izhaja, da bolnišnica v leto 2014
ni vstopila z likvidnostno rezervo, temveč z velikimi
nenačrtovanimi obveznostmi (obveznost plačila 1.
obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij). Bolnišnica je ta obrok do delavcev poravnala 28. 2. 2014,
saj je prejela predčasno nakazilo dveh avansov. Takoj
v marcu pa se je začela soočati s tridnevnimi zamiki
ostalih mesečnih avansov. Tako bo v marcu in juniju
prejela samo dva avansa in ne treh.
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Stanje likvidnosti na dan 19. 5. 2014:
- račune dobaviteljev poravnavamo v valutnem
roku,
- plače z davki in prispevki plačujemo na dogovorjeni datum (stroški dela predstavljajo okoli 60 %
vseh stroškov SBC, mesečni strošek dela je cca 4,3
mio EUR),
- neporavnane so obveznosti do Ministrstva za
zdravje iz naslova združene amortizacije.

In kako je s stanjem kreditne zadolženosti
bolnišnice?
V letu 2013 je bolnišnica najela petletni dolgoročni
kredit v višini 1.950.000 EUR za namene sofinanciranja projekta Energetska sanacija. Kredit je najet z
enoletnim moratorijem na plačilo glavnice, zato ga
v letu 2013 še nismo pričeli odplačevati. Zapadlost
prvega obroka je 31. 7. 2014, zapadlost zadnjega (48.
obroka) pa 30. 6. 2018. V letu 2014 bo bolnišnica
tako pričela odplačevanje glavnice in to šestih obrokov po 40.625,00 EUR, kar znaša skupaj 243.750,00
EUR.
Ocena stanja likvidnosti v letu 2014:
V poletnih mesecih (po izplačilu regresa za letni dopust 2014) že pričakujemo težave na področju sprotnega plačevanja svojih obveznosti.

Kako razrešiti nastalo stanje?
Rešitve iz nastale situacije iščemo v dveh smereh:
- država (proračun ali ZZZS) zagotovi dodatna
sredstva za izplačilo obeh obrokov za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij (v tem trenutku
se ta rešitev še ne kaže kot možna),
- uresničevanje ukrepov za uravnoteženo poslovanje, ki so zapisani v Finančnem načrtu SBC za
leto 2014, s čimer zagotovimo, da se likvidnostna
situacija še dodatno ne poslabšuje zaradi izgub iz
poslovanja v letu 2014.

ABC POSLOVANJA
Mag. Hilda Maze

Področje zdravstvene nege

Anketa o zadovoljstvu
hospitaliziranih pacientov v
Splošni bolnišnici Celje

M

ed 24. 3. in 18. 4. 2014 smo tako kot vsako leto
izvedli anketo o zadovoljstvu hospitaliziranih
pacientov na 19 bolnišničnih oddelkih. Od 700 razdeljenih anketnih vprašalnikov je bilo vrnjenih 632
izpolnjenih, kar predstavlja 90,3 % vzorca.

Graf 3: Zadovoljstvo s prehrano

Graf 1: Število razdeljenih anketnih vprašalnikov

Kot je razvidno iz grafa, je odziv pacientov skoraj
enak kot preteklo leto.
Graf 2: Vrsta sprejema na bolniški oddelek

Razmerje med naročenimi in nenaročenimi pacienti
ostaja enako kot preteklo leto.

Pacienti so bili za 3 % bolj zadovoljni s prehrano kot
preteklo leto, kljub temu so navedli kar nekaj pripomb:
- ponavljanje prehrane, monotona, enolična, vedno enakih okusov (za kosilo isto kot za večerjo
le z nekaj dodatki),
- premajhna/prevelika količina hrane,
- motil me je razpored obrokov: zajtrk in kosilo sta
preveč skupaj, večerja je predaleč od kosila, ki bi
lahko bilo eno uro kasneje,
- hrana je brez soli, premalo kruha, premalo sadja
in zelenjave, hrana premalo začinjena,
- namesto goste hrane pacient dobil ob večerih vedno redko,
- ADA dieta – določena živila niso bila primerna
(kruh, topljeni sir, beli riž, pire krompir),
- premajhni obroki glede na potrebe nosečnice,
- ponuditi več sladkih zajtrkov/večerij,
- pizza ne sodi v bolnišnični meni,
- okusne zelenjavne juhe, ki pa precej napenjajo
(po carskem rezu to ni ravno olajševalna okoliščina), premalo hranljiva za doječe matere,
- hrana je brez okusa,
- obrok bi lahko bil z dodatkom kakšne pijače - npr.
limonade,
- vsak dan enak zajtrk,
- polita tasa.
9
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Graf 4: Zadovoljstvo z bolnišničnim perilom

Graf 6: Zadovoljstvo z bivanjem v bolniški sobi

Zadovoljstvo s perilom ostaja enako, četudi se vsakodnevno soočamo z njegovim pomanjkanjem. Pripombe pacientov so bile naslednje:
- bolniške obleke so neprimerne, neprimernih velikosti, obrabljene;
- premalo je brisač, halj, na splošno perila primanjkuje, raztrgano, staro;
- vidni stari madeži na posteljnini;
- vzglavniki so absolutno pretrdi, prenizki;
- v žepih srajčne pižame oprani papirnati robci;
- dolgočasne barve perila, nezlikano perilo;
- manjkajo gumbi na pižami, rjuhe strgane, prav
tako pižame;
- manjkajo rezervne oblekice za dojenčka, premalo
bombažnih plenic – previjanje na goli previjalni
mizi.

Pripombe pacientov na bivanje v bolniški sobi so bile
zelo raznolike:
- pacienti po sobah niso razvrščeni po stopnji ogroženosti, saj hudo bolni in manj bolni bivajo v isti
sobi;
- motilo me je bivanje z moškimi v sobi, monitor od
sosednjega pacienta, nemiren pacient, piskanje
naprav, smrčanje, motila me je soseda, ki je kadila
na WC;
- prepogosto prestavljanje iz sobe v sobo, bivanje
na hodniku;
- prižgane luči oz. prižiganje luči ponoči, puščanje
odprtih vrat;
- manjka radio, ni TV, slab TV, moti me TV v sobi,
moti me stenska ura v sobi, ki je preglasna;
- motila me je postelja, jogi, zastarela otroška posteljica, premajhni stoli;
- prepih, soba je bila ponoči prevroča, slab zrak v
sobi, v sobi je bilo nekoliko hladno.

Graf 5: Zadovoljstvo s čiščenjem

Navodila avtorjem,
piscem v Monitorju

Zadovoljstvo s čiščenjem je enako kot preteklo leto.
Pripombe so se nanašale na:
- umazan WC,
- umivalniki, pipe, okenske police, nočna omarica
niso bile očiščene (en odd.),
- kopalnica/tuš: črne fuge bi morali odstraniti, prav
tako vse, kar je črno zaradi vodnega kamna. Takšno obstoječe stanje daje vtis zanemarjenosti.
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Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba
za odnose z javnostmi ali na e-mail
danijela.gorisek@sb-celje.si . Prosimo, da nam
prispevke pošljete v elektronski obliki (na CD-ju,
po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne in
akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka oz.
službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na koncu besedila. Fotografije priložite
tudi v izvirni elektronski obliki. Na fotografijah, ki
niso v elektronski obliki, na hrbtni strani s svinčnikom označite naslov članka, h kateremu jih prilagate. Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do
7. julija 2014.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

ABC POSLOVANJA
Graf 7: Seznanjenost s hišnim redom

- predolgo čakanje na operacijo/preiskave;
- motil me je razpored pregledov.
Pacienti so letos kar nekajkrat zaznali pomanjkanje
osebja na bolnišničnih oddelkih in zapisali:
- premalo osebja, preobremenjenost osebja, mogoče kakšna sestra več na izmeno, manj hitenja;
- všeč mi je bil vaš trud in zadrževanje nezadovoljstva kljub vidni obremenjenosti;
- zelo prijazno osebje zlasti ob potrebi negovanja
pacienta, opaženo je, da je medicinsko osebje kadrovsko podhranjeno, zato iskreno upam na dodatne zaposlitve.

Kot je razvidno iz grafa, je večina pacientov seznanjena s hišnim redom.

Graf 9: Odnosi med medicinskimi sestrami

Graf 8: Odnos medicinskih sester do pacientov

Odnosi med medicinskimi sestrami so ocenjeni enako kot leto nazaj.
V primerjavi s preteklim letom se je povečal delež
tistih, ki pravijo, da so medicinske sestre profesionalne. Tistih, ki odnos medicinskih sester ocenjujejo
slabo, skoraj ni, je pa bilo zapisanih kar nekaj pripomb:
- motilo me je hitenje osebja, medicinska sestra si
ne vzame dovolj časa za razlago;
- neprijaznost in slaba volja nekaterih medicinskih
sester;
- kritike določenih medicinskih sester in zdravnikov.
Pacienti so dali naslednje pripombe na delo medicinskih sester in zdravnikov:
- preveč različnih zdravnikov in sester ob vseh možnih urah;
- nerazpoložen zdravnik, zdravniki premalo poslušajo paciente;
- ni informacije o operaterju, ustreznih informacij
in komunikacije o zdravljenju;
- motilo me je pozno dajanje zdravil;

Graf 10: Hitrost odziva medicinskih sester na klicno
napravo

Razveseljivo je dejstvo, da so se medicinske sestre v
primerjavi s preteklim letom hitreje odzvale na klic
pacientov.
Pacienti, ki so bili hospitalizirani v starem delu bol-
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nišnice, so opozorili na slabe bivanjske razmere, kot
npr.: dotrajan WC, samo ena kopalnica, dotrajana
okna, ki se slabo zapirajo, …
Pacienti so z našim delom zadovoljni, kar je razvidno
iz njihovih pohval:
- Želim, da še naprej lepo skrbite za vse paciente,
vem da je v zdravstvu veliko problemov, a vam
vseeno želim vse lepo in veliko uspeha pri delu.
- V vaši bolnišnici sem se počutil varno in prijetno.
Zahvaljujem se vsej medicinski ekipi.
- Ostanite takšni kot ste, z veliko potrpljenja in sočutja do pacientov in s profesionalnim odnosom.
- Še naprej bodite tako uspešni in ustvarjalni. Hvala vam za vso pomoč in nego.

Splošna bolnišnica Celje

- Vse je bilo super, zelo sem hvaležna.
- Na oddelku sem se dobro počutila, kljub bolezni in bolečinam, saj se je celotno osebje trudilo, da mi pomaga in čim bolj olajša – zmanjša
bolečine.
- V času zdravljenja sem se bolje počutila ravno zaradi sester. Res so si vzele čas za nas, odgovarjale na vprašanja. Predvsem pa so naše dolgočasne
vsakdanjike popestrile z veliko mero humorja in s
prijaznimi besedami, nasmehi.
Kljub temu, da je na splošno ocena zadovoljstva visoka in se skoraj ne razlikuje z oceno preteklega leta
menim, da nas čaka še precej dela.

Hinko Zupanc, dipl. inž. stroj.

Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Upravljanje
split klimatskih
naprav

P

red vrati je vroče poletje, ko se pričenja sezona
hlajenja prostorov. V Splošni bolnišnici Celje se
za potrebe hlajenja v poletnih mesecih dvigne poraba
električne energije približno za 190 MWh na mesec
(19.000 EUR/mesec), zato ni odveč par napotkov za
učinkovito rabo klimatskih naprav:
- V skladu s standardom DIN 1964 del 4 in tehničnimi smernicami za zdravstvene objekte, je treba temperaturo prostorov vzdrževati na 24–26
°C. Nastavitve na split klimatskih napravah pod

-

-

to temperaturo povzročajo zmrzovanje in s tem
okvare notranjih in zunanjih enot.
Split klimatska naprava je dimenzionirana za prostor, kjer je nameščena, zato ne puščajte odprtih
vrat, ali še slabše, oken. Klimatska naprava, ki
ohlajuje sosednje prostore oz. hodnik ali celo skozi odprto okno zunanji zrak, deluje neprekinjeno,
neuspešno, poveča porabo energije in povečuje
možnost zmrzovanja enot in s tem okvar.
Prezračevanje z odpiranjem oken naj bo nadzorovano, v kratkih časovnih obdobjih do 20 minut
brez prepiha ali do 5 minut s prepihom.
Popravki nastavitev se izvedejo šele po določenem
času, zato hitro prenastavljanje nima nobenega
učinka.
Pri ekstremnih zunanjih temperaturah naj bo
temperatura notranjih prostorov za največ 8 °C
nižja od zunanje (priporočilo ZRMK).

Želimo vam prijetno in ne prevroče poletje !

ŠALA
USPELO MU JE
Milijonar je ležal v bolnišnici. K njemu
v sobo je vstopil doktor, da se pogovorita o njegovi bolezni.
»Nič ne recite, doktor!« je rekel
milijonar. »Jaz že vem, da mi je uspelo
prebroditi najhujše in bom kmalu
ozdravel!«
»Kako pa to veste?« ga je začudeno
vprašal doktor.
»Obiskalo so me sorodniki in vsi so bili
resni in imeli so dolge obraze.«
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Marija-Snežna Fludernik in sodelavci
Oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo

In memoriam –
prof. dr. Danijel
Žerdoner,
dr. dent. med.

Danijel Žerdoner

Je čas, ki da.
Je čas, ki vzame.
Pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.
Prišla je ura, ki se je boji ta, ki gre.
S tem stavkom se začenja govor, ki ga je prof. dr. Danijel Žerdoner, dr. dent. med., naš dolgoletni sodelavec in predstojnik Oddelka za maksilofacialno in
oralno kirurgijo v Splošni bolnišnici Celje, namenil
nam, ko je odhajal v pokoj. Vendar pa se je v neprekinjeno trajajočem krogu porajanja in minevanja utrnilo njegovo življenje tako naglo in nenavadno, da smo
osupnili vsi. Vsi, ki smo ga poznali in delali z njim
dolga leta, pa tudi tisti, ki so sodelovali z njim krajši
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čas, smo težko doumeli, da je njegova življenjska pot
zaključena.
In tako je napisani govor obležal v predalu in poslovilne slovesnosti, načrtovane za zadnji teden v februarju, ni nikoli bilo, kajti prišla je bolezen in na hitro
opravila svoje delo.
Ob tem žalostnem dogodku razmišljam, kaj od minulega življenja uide smrti in pozabi. Za človekom
ostanejo njegova dela in za prof. Žerdonerjem ostaja
marsikaj. Nedvomno je dal času, v katerem je živel
in delal, s svojimi bogatimi izkušnjami in znanstveno
raziskovalnim delom velik pečat.
Novembra 1973 je promoviral za dr. stom. na ljubljanski medicinski fakulteti in kmalu pričel specializacijo maksilofacialne kirurgije, katere del je opravil
tudi na Univerzitetni kliniki v Würzburgu. Decembra
1980 je postal specialist maksilofacialne kirurgije in
se zaposlil v Splošni bolnišnici Celje. Z velikim entuziazmom je uveljavljal nove kirurške pristope, zlasti
pri poškodbah obraznih kosti in pri obraznih nepravilnostih. Tako je leta 1981 izvedel prvo osteosintezo mandibule z zunanjim pristopom, naslednje leto
prvo operacijo progenije in leta 1983 osteosintezo
obraznega skeleta z enoralnim pristopom. Uvedel je
metodo po Champyu z uporabo mini ploščice, ki je
bila novost v nekdanji državi. Članek je bil objavljen
leta 1984 v ugledni reviji Chirurgia maxillofacialis &
plastica.
S svojim delom je pripomogel, da je leta 1992 iz t. i.
Službe za oralno kirurgijo s pretežno ambulantnim
delom nastal Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo. Avgusta 1990 je prevzel predstojniško
mesto in to funkcijo opravljal do poteka mandata v
januarju letos, torej več kot 23 let, upokojil pa se je
1. marca.
Vzporedno z delom v bolnišnici si je zastavil visoke
cilje tudi na akademskem področju. Od leta 1983 dalje je objavil 12 izvirnih znanstvenih člankov, ki so
bili objavljeni v Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, Fortschritte der Kiefer- und Gesichts Chirurgie, v Zdravstvenem in Zobozdravstvenem vestniku.
V njih se je ukvarjal z vnetnimi procesi v področju
obraza, s kostnimi defekti v čeljustnicah, z modelacijo alveolarnega grebena ipd. Objavil je 8 preglednih
znanstvenih člankov, v katerih je bila vodilna tema
oskrba prelomov obraznega skeleta, 21 strokovnih
člankov, kjer je bil pri večini prvi avtor, je bilo namenjenih predvsem oskrbi poškodb. Sodeloval je na številnih konferencah, kjer je svoje znanje in izkušnje
prenašal na mlajše kolege in soustvarjal doktrino
maksilofacialne kirurgije v Sloveniji. V knjigi Gerontološka travmatologija je leta 2004 napisal poglavje o
zlomih obraznega skeleta.
Zagovor doktorske disertacije z naslovom »Vpliv
13

MI, VI, ONI
vnetij obnosnih votlin na pnevmatizacijo lobanjskih
kosti« je opravil maja 1990, naslednje leto pa je bil
imenovan za docenta maksilofacialne in oralne kirurgije na MF v Ljubljani.
Kot predavatelj je med leti 1994 in 2006 sodeloval
na Univerzi v Heidelbergu in na Stomatološki fakulteti v Beogradu, kjer so mu leta 2004 podelili naziv
gostujočega profesorja. Aprila 2009 je postal izredni profesor na Medicinski fakulteti v Mariboru in
predaval študentom medicine vse do nepričakovane
smrti. Bil je mentor specializantom in nenazadnje je
za njim več kot 40 let dela z bolniki.
Vendar za človekom ne ostanejo le njegova dela, ampak tudi živi spomini v drugih ljudeh, tako tudi v nas.
Lep kos življenja smo preživeli skupaj, več kot 30 let
in ta čas je bil prežet z medsebojnim spoštovanjem

Splošna bolnišnica Celje

in razumevanjem, ki smo ju potrebovali pri našem
skupnem delu. Bil je dober strokovnjak, prizadeven,
delaven, vztrajen in natančen, pronicljivega duha, za
včasih strogim videzom se je skrivala rahločutna notranjost. Bil je liberalen in velikodušen predstojnik,
bilo nam je lepo.
Za njim ostaja praznina, vsekakor pa je le-ta še najbolj prisotna na Oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo Splošne bolnišnice Celje pri vsakdanjem
delu. Manjkala nam bodo naša skupna druženja na
zabavnih piknikih v naravi, kjer smo strokovne teme
zamenjali tudi s pogovori o njegovih konjičkih – zbiranju ur, pip, o ljubezni do slik in glasbe, o letalstvu
ter nenazadnje o lovu.
Dragi Dane, ostal boš živ v naših spominih. Hvala ti.

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

Mag. Janja Blatnik, dr. med.,

predstojnica Oddelka za infekcijske bolezni
in vročinska stanja

P

o opravljeni maturi na Gimnaziji v Celju leta
1979, je Janja Blatnik študij nadaljevala na Medicinski fakulteti v Ljubljani in ga zaključila z diplomo leta 1985.
Po enoletnem obveznem stažu je opravila strokovni
izpit in se leta 1986 zaposlila v Splošni bolnišnici
Celje na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska
stanja, kjer je začela specializacijo iz pediatrije. To
je s specialističnim izpitom na Pediatrični kliniki v
Ljubljani zaključila leta 1992.
Leta 2002 je vpisala še podiplomski študij infektologije v Zagrebu, leta 2003 pa znanstveni magisterij
s področja infektologije. Magistrsko nalogo je zagovarjala leta 2005. Leta 2012 je prejela naziv specialistke infektologije.

Janja Blatnik
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1. Kakšno vizijo razvoja oddelka ste začrtali na začetku svoje predstojniške poti?
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
SBC mora še naprej ostati strokovno prepoznaven v
slovenskem prostoru. Načrtujem nadaljnji strokovni razvoj oddelka in s prihodom novih specialistov
širjenje subspecialističnih dejavnosti znotraj infektologije.
Poleg že uveljavljenih subspecialističnih strokovnih

Splošna bolnišnica Celje

področij obravnave bolnikov s hepatitisi, bolnikov
z Lyme boreliozo, področja pediatrične infektologije, nadzora nad uporabo antibiotikov in vodenja
službe bolnišnične higiene, želimo razvijati subspecialistično področje potovalne medicine, področje
spolno prenosljivih bolezni in področje zdravljenja
okužb imunosuprimiranih bolnikov. Glede na razvoj onkologije v naši bolnišnici je treba poglobljeno razvijati sočasno tudi zdravljenje okužb pri teh
bolnikih, saj jih ravno okužbe najbolj ogrožajo.
Vse bolj narašča število konziliarnih pregledov in
konzultacij glede diagnostike in zdravljenja okužb
na drugih oddelkih, kjer se okužba pojavlja kot zaplet osnovne bolezni. Zato je moj cilj kadrovska
krepitev tudi v tej smeri in želja, da bi določenega
bolnika konziliarno obravnaval od začetka do konca
isti infektolog.
Poleg strokovnega razvoja je moj cilj, da oddelek
ostane prijazen bolnikom, in da se zaposleni pri
delu dobro počutijo. Ker smo od ostalih oddelkov
oddaljeni, smo še bolj odvisni od dobrega medsebojnega sodelovanja in timskega dela.
2. Katere bodo vaše prednostne naloge v letošnjem
letu in katere so tiste, ki jih štejete med strateške?
Prevzela sem vodenje oddelka, na katerem delam že
28 let. Sodelavcem zaupam, cenim njihovo strokovnost in predanost delu. Moj cilj je krepiti naše timsko delo, ki edino zagotavlja dober strokovni razvoj
oddelka.
Prednostna naloga je izpolnjevanje pogojev za stalno strokovno izobraževanje sodelavcev, za pridobivanje specialnih znanj s posameznih strokovnih
področij infektologije.
Moja strateška naloga je povezava oddelka z ostalo
bolnišnico. Velik problem našega oddelka je dislokacija brez pokrite povezave z ostalo bolnišnico, kar
zahteva zlasti od zaposlenih v zdravstveni negi veliko dodatnih obremenitev in veliko neprijetnosti za
naše bolnike.
Zato je prioriteta poleg razvoja stroke in krepitve
timskega dela poiskati z vodstvom bolnišnice ekonomsko najbolj sprejemljivo obliko povezave oddelka s preostalim delom bolnišnice. V današnjem
času je nedopustno, da bolnike s težkimi okužbami,
tudi šokirane, vozimo po zunanjih poteh. Zagotoviti je treba možnost transporta teh bolnikov po pokritih poteh.
V večini bolniških sob je treba razširiti vhode,
ki sedaj onemogočajo transport bolnika na bolniški postelji in zahtevajo vsakokratno prelaganje negibljivih (večine) bolnikov na transportne
vozičke.
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Nujno je zagotoviti boljši nadzor nad bolniki v sobah, ki niso v centralnem delu stavbe. Vogalna namestitev namreč zelo zmanjša preglednost nad bolniki.
Dokler ne najdemo in izvedemo tehničnih sprememb, ostajajo potrebe po osebju zdravstvene nege
večje prav iz teh razlogov. Tudi zato stalno prosimo za kadrovske okrepitve s področja zdravstvene
nege. Pomagamo si tudi z dijaki in pripravniki zdravstvene nege.
K sreči ima vodstvo bolnišnice posluh za naše težave. Brez njihove podpore sprememb na tem področju ne moremo pričakovati.
3. Ob vsem, kar se dogaja, ne moremo mimo naslednjega vprašanja. Kako ocenjujete aktualna dogajanja v slovenski zdravstveni politiki in slovenskem
zdravstvu nasploh? Kako vplivajo na vaše delo vodje
oddelka in kako ga občutite pri svojem zdravniškem
delu s pacienti?
Mislim, da se naši vladajoči politiki ne zavedajo resnosti razmer v zdravstvu in še manj razsežnosti
posledic zloma zdravstvenega sistema. Prepričana
sem, da zdravstvo deluje dobro zaradi etičnega pogona preobremenjenih zdravstvenih delavcev. Pred
sabo imamo bolnike, ki jih ne moremo pustiti na
cedilu. Tako se slaba zdravstvena politika najbolj
lomi na hrbtih zdravstvenih delavcev. Kadrovske
stiske čutimo na vseh področjih dela. Ob preobremenitvah pride do večjega obolevanja osebja in še
dodatnih odsotnosti.
Stalno zniževanje sredstev za zdravstvo in istočasno ljudem obljubljanje ohranjanja enakega obsega
zdravstvenih pravic se v praksi pač ne izide.
Naša zdravstvena politika nima oblikovane strategije razvoja, z določenimi ukrepi le gasi požare in
daje signale javnosti, da je v zdravstvu vse pod nadzorom.
Politiki se niso sposobni konstruktivno dogovarjati
in kompromisov ne poznajo. Posledice so pogoste
menjave vlade in stalno menjavanje ministrov za
zdravje. V takšni situaciji se strategija razvoja in delovanja zdravstva niti ne more razviti.
Upamo lahko, da se ob tem tudi učimo in postajamo
modrejši. Z novimi volitvami imamo nove možnosti, da izvolimo vlado poštenih, sposobnih in odgovornih ljudi, ki bodo sposobni poskrbeti za razvoj
zdravstvenega sistema, kot ga imajo socialno razvite demokratične države in kakršnega si Slovenija
tudi zasluži.
Upanje umira zadnje.
4. Kateri je vaš življenjski moto?
Le tisto bogastvo, ki ga pokloniš, bo vedno tvoje.
15
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Splošna bolnišnica Celje

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med.,
predstojnica Nevrološkega oddelka

Marca 2014 se je v vlogi predstojnice vrnila na nevrološki oddelek naše bolnišnice. Še vedno pa je v
Ljubljani tudi redna članica konzilijev, ki odločajo o
indikacijah za endovaskularne posege pri zunaj- in
znotrajmožganskih žilnih boleznih.

Marija Šoštarič Podlesnik

M

arija Šoštarič Podlesnik je v Splošno bolnišnico
Celje prišla kot pripravnica po opravljenem študiju in diplomi na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta
1993. Že takoj po opravljenem strokovnem izpitu jo je
zanimala nevrologija. Specializacijo iz te veje medicine
je zaključila leta 2000. Najbolj jo je pritegnilo področje
vaskularne nevrologije, v sklopu tega pa ultrazvočna
diagnostika precerebralnega in intracerebralnega žilja. Po ustanovitvi Enote za možgansko kap na Nevrološkem oddelku naše bolnišnice je prevzela njeno
vodenje.
Leta 2012 je dobila priložnost za delovanje na subspecialističnem področju vaskularne nevrologije na Kliničnem oddelku za vaskularno nevrologijo in intenzivno terapijo na Nevrološki kliniki v Ljubljani. Njeno
delo je bilo povezano z izbiro, pripravo in spremljanjem bolnikov, pri katerih so zaradi zelo specifičnih
nevroloških žilnih bolezni in sprememb bili indicirani
endovaskularni posegi. V času službovanja v Ljubljani
je bila tudi sourednica knjižice in učbenika Male šole
nevrologije s področja vaskularne nevrologije, sodelovala je pri projektu Telekapi ter pri Mednarodni šoli
nevrosonologije.
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1. V času svoje kandidature za mesto predstojnice ste
bili zaposleni v ljubljanskem UKC-ju. Kaj je prevesilo
tehtnico odločitve, da svojo profesionalno pot nadaljujete v Celju? Ali lahko potegnete kakšne vzporednice
med kliniko v Ljubljani in našim oddelkom?
Pri delu v UKC Ljubljana, na Kliničnem oddelku za
vaskularno nevrologijo (KOVNINT) na Nevrološki
kliniki, sem na področju žilne nevrologije nadgradila
praktično in teoretično znanje. Dokončna diagnostika
ter specifično zdravljenje za razreševanje vzroka problematike pri bolnikih s subarahnoidnimi krvavitvami ter hemoragičnimi in ishemičnimi možganskimi
kapmi sta zame predstavljala izziv in veliko zadoščenje
moji profesionalni radovednosti. Natančno razumevanje tovrstne patologije je zahtevalo kar nekaj dodatnega študijskega in praktičnega dela. Tesno sodelovanje
z interventnimi radiologi mi je omogočilo natančnejše
razumevanje nevroradiološke dokumentacije in tudi
boljši občutek za ustrezne indikacije potrebnih preiskav. Svoje znanje sem izpopolnila na področju nevrosonologije, skozi mentorstvo pri morbiditetno-mortalitetnih kliničnih konferencah pa sem se soočila s
širino interdisciplinarnega pristopa k problemu.
Razumevanje in nujnost ustaljenih kliničnih poti, redne analize postopkov ter časovna terapevtska okna
so postali vsakodnevna praksa. Vedno znova sem
navkljub spoštljivemu in kolegialnemu sodelovanju z
ljubljanskimi kolegi primerjala načine, postopke, časovnice in uspešnost z aktivnostmi na nevrološkem
oddelku v Celju, ki sem ga prav tako zelo dobro spoznala skozi 19 let dela na njem. Širina strokovnega
in organizacijskega pogleda na nevrologijo ter večja
obvladljivost manjšega, a tradicionalno dobro zasnovanega nevrološkega oddelka v SB Celje, sta zame
predstavljali izziv, da ta oddelek lahko doseže še višjo
strokovnost in boljšo organiziranost.
2. Kakšno vizijo razvoja oddelka ste začrtali na začetku svoje predstojniške poti?

Splošna bolnišnica Celje
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Ob podpori vodstva bolnišnice v prihodnosti vidim
možnosti razvoja nevrološkega oddelka na področju
obravnave bolnikov s karotidno boleznijo in bolnikov
z akutno ishemično možgansko kapjo, kjer je v zdravljenju potreba po interventnih radioloških posegih
ob sodelovanju naših radiologov, zaradi česar je treba
razširiti znanja tudi na področju nevrosonologije. V
to področje spadajo tudi bolniki s prirojenimi žilnimi
spremembami, ki jih je moč zdraviti endovaskularno.
Skozi projekt Telekapi bi lahko v prihodnosti postali
tudi konzultantski center sekundarnim bolnišnicam v
celjski in koroški regiji, kjer nimajo rednih dežurajočih
nevrologov, zlasti pa ne vaskularnih.
Na področju multiple skleroze (MS) je v zadnjih letih
na voljo kar nekaj novih, učinkovitih in specifično
delujočih zdravil, kar pomeni napredek v zdravljenju
teh bolnikov, hkrati pa zahteva več medicinskega osebja s specifično usposobljenostjo. Naš cilj je ustvariti
sistematičen pregled bolnikov, ki jih bodo vodili subspecialisti. S takim načinom lahko dolgoročno gledano
postanemo tretji center za zdravljenje MS v Sloveniji.
Tudi na področju ekstrapiramidne bolezenske problematike se bomo morali opreti na lastno znanje in
lastno osebje. Bolniki z močno napredovalo Parkinsonovo boleznijo bi lahko bili dlje časa vodeni v naši
bolnišnici, brez pomoči terciarnih centrov, vendar ob
dodatni kadrovski podpori tako zdravnikov specialistov kot tudi medicinskih sester.
Področje epilepsije je vedno bolj v rokah subspecialistov, ki dokazano ustrezneje zdravijo te bolnike. Tudi
na tem področju bi bile subspecialistične ambulante,
ki jih bomo ob zadostni kadrovski podpori tudi lahko
izvajali, nujno potrebne.
Razvoj paliativne medicine v nevrologiji je skladen s
stroko, kar pa zahteva ustrezno in strokovno osebje.

ki jih bomo pripravili in nato tudi redno preverjali ter
sproti popravljali pomanjkljivosti. Večino nujnih stanj
v nevrologiji predstavljajo možganske kapi in zato je
poznavanje stroke in spremljanje novosti zdravljenja
le-teh ključen del strategije obravnave tovrstne problematike. To obsega tudi redne strokovne sestanke
tima nevrologov, ki z različnimi vsebinami potekajo
vsakotedensko. Velikega pomena je strokovna povezava z drugimi oddelki znotraj in izven bolnišnice Celje.
Za nas je dostopnost nevrokirurga izrednega pomena,
ob indikacijah ga nujno potrebujemo, zato je razvoj
nevrokirurške dejavnosti v SB Celje nuja.
Vsekakor so nujni del strategije razvoja oddelka mladi
specializanti, ki jih sproti usmerjamo v posamezna subspecialistična področja, za katera bodo kasneje odgovorni. Poleg šestih specializantov, ki so že na kroženjih
po drugih oddelkih in klinikah, smo letos na novo dobili
še dva, ki bosta šele začela s kroženjem. Vsi aktivno sodelujejo pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva in pri delu v urgentnih ambulantah ter izvajanju funkcionalnih znanj, kot sta EMG in UZ.
Napredek, strokovnost, dobra organizacija ter hkrati
tudi zadovoljstvo osebja nevrološkega oddelka je mogoče doseči, če bomo ob pričakovani širitvi dejavnosti
lahko pridobili dovolj ustreznega osebja, tako zdravnikov in medicinskih sester kot tudi administrativnega
osebja. Poleg rutinskega dela je na ta način mogoče
pričakovati priložnost za raziskovalno, pedagoško –
mentorsko delo ter razvoj stroke. Ekipni duh, ustvarjalnost, nesebično sodelovanje, strokovnost in lojalnost so kvalitete, ki zagotavljajo prihodnost oddelka.
Nevrološki oddelek v Celju tudi izven celjske bolnišnice zaznamujeta delavnost in ekipni duh, kar so mu pridali že moji predhodniki.

3. Katere bodo vaše prednostne naloge v letošnjem letu
in katere so tiste, ki jih štejete med strateške?
Vso možno podporo bom namenila raziskovalnemu
delu ter aktivnemu izobraževalnemu delu z aktivnimi
prispevki na strokovnih srečanjih in kongresih v Sloveniji in izven nje. Zelo pomembno naše poslanstvo
je tudi aktivno sodelovanje s posameznimi društvi, ki
združujejo bolnike s specifičnimi nevrološkimi boleznimi. Tudi seznanjanje laične javnosti v obliki predavanj, pogovorov in predstavitve dejavnikov tveganja
ter načinov zdravljenja je pomemben del našega dela,
tako s strani zdravnikov kot tudi medicinskih sester.
Osnovni pogled na kratkoročno strategijo oddelka
obsega predvsem organizacijske spremembe z učinkovitejšimi, časovno racionalnejšimi postopki, zlasti
pri obravnavi nujnih stanj. V ta sklop aktivnosti spada
tudi ustrezno razporejanje nevrologov po deloviščih,
kar omogoča kakovostnejše, strokovnejše in preglednejše delovanje nevrološkega oddelka.
Za boljšo organizacijo dela so potrebne klinične poti,

4. Ob vsem, kar se dogaja, ne moremo mimo naslednjega vprašanja. Kako ocenjujete aktualna dogajanja v
slovenski zdravstveni politiki in slovenskem zdravstvu
nasploh? Kako vplivajo na vaše delo vodje oddelka in
kako ga občutite pri svojem zdravniškem delu s pacienti?
Zdravstvena politika pomembno zaznamuje možnosti
razvoja medicinskih strok in usmerjanje kadrovske problematike. Trenutna politična situacija, z brezvladjem,
ki ga že dlje časa spremlja odsotnost aktivnega delovanja ministra za zdravje, pomeni v sedanjem trenutku
izrazito negativno dogajanje. Izguba nadzora nad strategijo razvoja zdravstva predstavlja negotovost za zdravstvene delavce, stroko in s tem tudi za bolnike.
5. Kateri je vaš življenjski moto?
Z mojim načinom dela se sklada moto – ne zapletaj,
ampak razrešuj, najtežje probleme reši prednostno in
z dobro voljo!
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Sodelavci oddelka za anesteziologijo, intenzivno
medicino operativnih strok in terapijo bolečin

Srečno, Boris!

Splošna bolnišnica Celje

dežurstvu, da je hitreje minil čas in prišlo jutro, pa vedno, ko je le tako naneslo, samo, da smo se pravi zbrali, še v kakšno potegavščino smo te zapeljali.
Na travmi je bilo potrebno res »garati« in še kdaj kakšno narkozo dodatno dati, so »plastiki« te tu in tam
razveselili in ti dežurstvo popestrili, je »visceralc« veliko znanja od tebe pričakoval in kar naprej godrnjal,
da kaj mehčalca bi dodal, ko je črevesje »nazaj dajal«.
Povsod podobno, »ena – ena – pol«, pa »300/100«,
medtem smo sestre le zato skrbele, da je križank bilo
dovolj in smo v miru te pustile, se tu in tam še ob tebi
kaj naučile, če »Medo« le preveč ni godrnjal.
Dobro in slabo smo delili,
kar prinesel nam je čas,
tu in tam še kavico popili,
smo na leta pozabili,
da hitijo mimo nas.
... življenje teče dalje, ali se šele začenja, ko lahko začneš živeti, živeti zase.

Boris Erak

V

zadnjih dneh januarja 2014 smo se uradno »poslovili« od našega dolgoletnega sodelavca, ki je zakorakal na novo življenjsko pot in v zrela leta.
Boris Erak, dr. med., zdravnik specialist anesteziologije in reanimatologije, rojen v Šibeniku leta 1945, je
Medicinsko fakulteto končal 1971 v Zagrebu ter se
avgusta leta 1972 kot zdravnik pripravnik zaposlil v
Splošni bolnišnici Celje. Sledil je strokovni izpit v Ljubljani leta 1975 in nato na začetku 1979 specialistični
izpit iz anesteziologije in reanimacije, prav tako v Ljubljani. Ob upokojitvi je njegova celotna delovna doba
zaključena na 41 let, 11 mesecev, 8 dni.
Nekaj statističnih dejstev je seveda treba našteti, saj
le tako lahko nekako merimo čas, ki neusmiljeno beži
mimo nas. Vsa leta si trdo »garal« za ljubi kruhek,
ogromno truda in znanja je bilo vloženega v vsa ta leta
»na anesteziji«, ki še posebej niso bila enostavna ali
dolgočasna.
Ves čas opravljanja službenih dolžnosti si svoje neskončno znanje podarjal mlajšim kolegom, ogromno
znanja si podaril tudi nam sestram na oddelku, če smo
le pokazale zanimanje za to. Si rad z nami posedel v
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Zjutraj ni več treba zgodaj vstati, je človek lahko brez
skbi, ker ga budilka ne budi, lahko se tudi kaj novega
nauči, se svojih »potepov« in »potopov« še vedno veseli, mogoče kdaj tudi na sprehod si zaželi, na morje pot
te pelje, v domačo vas, kjer bil si kratkohlači deček, no
to so pa že spomini, ki so kot topel šal za srce in dušo.
Če pa kdaj res Ti kaj časa ostane in ne veš kam bi se dal,
smo tu, kjer si nas pustil, voda že vre, že kava diši ...
Dragi Boris, zahvaljujemo se Ti za vse lepe ure in ti
želimo veliko veselja in ogromno časa zase, tvoji sodelavci z anestezije.
POGREŠALI TE BOMO…

Splošna bolnišnica Celje

MI, VI, ONI
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.

Stanje zaposlenih na
dan 30. 4. 2014
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v
MARCU in APRILU 2014)
Stanje zaposlenih na dan 30. 4. 2014:
1743 delavcev
Prihodi v marcu in aprilu 2014:
• 2 zdravnika specialista
• 2 zdravnika specializanta
• 9 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov
po opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
• 1 dipl. del. ter.
• 1 dipl. del. ter. - pripravnik
• 2 dipl. inž. rad. tehnol. - pripravnika
• 12 tzn - pripravnikov
• 1 zdravstvena administratorka
Odhodi v marcu in aprilu 2014:
• 4 zdravniki specialisti
• 1 zdravnik specializant
• 10 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov
po opravljenem sekundariatu (pripravniki)
• 1 dipl. fiziot.
• 1 dipl. m. s.
• 1 dipl. inž. rad. - pripravnik
• 7 tzn - pripravnikov
• 1 receptor
• 1 ekonomski referent

Uroš Stropnik, univ. dipl. org.
pomočnik direktorja

ŠALA

»Če vzgajaš moža, vzgajaš njega; če
vzgajaš ženo, vzgajaš celo družino.«
Arabski »
Možje gradijo hiše, žene ustvarjaj
dom.«
Angleški

NESS
Turist je dopotoval na Škotsko in obiskal znamenito jezero Loch Ness, da
bi videl pošast, ki prebiva v njem. Cel
dan je stal na obali, pa se ni prikazala,
zato je vprašal mimoidočega domačina:
»In kdaj se Nessy prikaže iz jezera?«
»Ko imate v riti vsaj pet kozarcev
whiskeya!¨«
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih)
Marec 2014, april 2014
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KDO

KAJ

KDAJ

KRAJ

Albina Gabrovšek, VMS

Varnost ni naključje

21. 3. 2014

ZREČE

Nataša Leskovšek, mag. zdr. nege

Varnost ni naključje

20. 3. 2014

ZREČE

Nataša Leskovšek, mag. zdr. nege

Organizacijska kultura

06. 3. 2014

BLED

Matej Marinšek, dr. med.

Začetni ekg tečaj s poudarkom na ekg pri športniku

20. 3.-22. 3.
2014

LJUBLJANA

Gorazd Lešničar, dr. med. – svetnik

Posvetovanjem o klopnem meningoencefalitisu in humani granulocitni anaplazmozi

28. 3.-29. 3.
2014

LJUBLJANA

Barbara Hudournik, dr. med.

Posvetovanjem o klopnem meningoencefalitisu in humani granulocitni anaplazmozi

28. 3.-29. 3.
2014

LJUBLJANA

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

Obnovitveni kolposkopski tečaj

21. 3. 2014

LJUBLJANA

Tina Balog, dr. med.

Svetovni žilni dan

20. 3. 2014

CELJE

Domen Slapnik, dr. med.

Svetovni žilni dan

20. 3. 2014

CELJE

Nevenka Praznik, dr. med.

Svetovni žilni dan

20. 3. 2014

CELJE

Tomo Šibli, dr. med.

Svetovni žilni dan

20. 3. 2014

CELJE

Janja Pajk, dr. med.

16. mednarodni seminar hemovigilance

4. 3.-7. 3.
2014

BARCELONA

Janja Pajk, dr. med.

6. hrvaški kongres hematologov in transfuziologov

20. 3.-23. 3.
2014

ROVINJ

Bernarda Hostnik, mag. zdr. nege

Predstavitev dobrih praks v krg. zn

14. 3. 2014

LAŠKO

Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.

33. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

19. 3.- 21.
3.-2014

PORTOROŽ

Marija Mesojedec, dipl. m. s.

40. obletnica delovanja odd. za dializo UKC Maribor in razvoj

5. 4. 2014

MARIBOR

Brigita Rabuza, dipl. m. s.

40. obletnica delovanja odd. za dializo UKC Maribor in razvoj

5. 4. 2014

MARIBOR

Ines Verdev, ZT

40. obletnica delovanja odd. za dializo UKC Maribor in razvoj

5. 4. 2014

MARIBOR

Saška Lampreht, dipl. m. s.

40. obletnica delovanja odd. za dializo UKC Maribor in razvoj

5. 4. 2014

MARIBOR

Mojca Mihelak, dr. med.

Moč spremembe v praksi – sodobni pristopi v skrbi za ženske in
otroke

4. 4. 2014

ZREČE

Marija Šišmanovič, dipl. m. s.

Moč spremembe v praksi – sodobni pristopi v skrbi za ženske in
otroke

4. 4. 2014

CELJE

Cvetka Skale, dipl. m. s.

Moč spremembe v praksi – sodobni pristopi v skrbi za ženske in
otroke

4. 4. 2014

ZREČE

Angela Petaci Cimperman, dipl.
m. s.

Moč spremembe v praksi – sodobni pristopi v skrbi za ženske in
otroke

4. 4. 2014

ZREČE

Matej Marinšek, dr. med.

Letno srečanje sekcije za interventno kardiologijo Združenja
kardiologov Slovenije

4. 4. 2014

BLED

Prim. Uršula Gajšek Salobir, dr.
med.

Sodobno zdravljenje miomov in vloga uz kot presajalca testa v
nosečnosti

11. 4. 2014

LJUBLJANA

Lea Mogilnicki, dr. med.

Novosti o odkrivanju in zdravljenju bolezni mrežnice

17. 4. 2014

LJUBLJANA

Uporabna angiologija – pregled smernic za ukrepanje pri bolnikih z
Prim. asist. dr. Ivan Žuran, dr. med.
žilnimi bolezni

11. 4.-12. 4.
2014

PORTOROŽ

Mag. Janja Blatnik, dr. med.

Vektorsko prenosljive bolezni

4. 4. 2014

CELJE

Mag. Branko Šibanc, dr. med.

Vektorsko prenosljive bolezni

4. 4. 2014

CELJE

Manja Antonič, dr. med.

40. obletnica dialize v UKC Maribor z mednarodno udeležbo

04. 4.-5. 4.
2014

MARIBOR

Tina Lupša, spec. geront. zdr. n.

Teme s področja hematologije in koagulacije

4. 4.-5. 4.
2014

PODČETRTEK

Darja Podsedenšek, dipl. m. s.

22. simpozij z mednarodno udeležbo – Z znanjem in s sodelovanjem rešujemo življenja

4. 4.-6. 4.
2014

ROGAŠKA SLATINA

Barbara Smrke, mag. zdr. nege

22. simpozij z mednarodno udeležbo – Z znanjem in s sodelovanjem rešujemo življenja

4. 4.-6. 4.
2014

ROGAŠKA SLATINA

Lampros Skamagkoulis, dr. dent.
med.

Third Balkan congress of omfs, international congress for maxilofacial surgery

24. 4.-27. 4.
2014

OHRID

Splošna bolnišnica Celje
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Tanja Štubelj, VMS

Približajmo operacijsko zdravstveno nego pacientu

11. 4.-12. 4.
2014

PTUJ

Andreja Doberšek, dipl. m. s.

Srečanje pediatrov

11. 4.-12. 4.
2014

MARIBOR

Janja Tuš, dipl. m. s.

Srečanje pediatrov

11. 4.-12. 4.
2014

MARIBOR

Lea Školnik, dr. med.

Srečanje pediatrov in medicinskih sester

11. 4.-12. 4.
2014

MARIBOR

Andreja Zelič, univ. dipl. org.

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

2. 4.-4. 4.
2014

RADENCI

Damjan Škorc, mag. zdr. nege

Sekcija ms in zt v anesteziji, int. med. in transfuziologiji

4. 4.-6. 4.
2014

ROGAŠKA SLATINA

Mag. Klemen Jagodič, dr. med.

Obravnava bolnika z LUTS in BHP-pregled kliničnega specialista

11. 4.-12. 4.
2014

LAŠKO

Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org

22. simpozij z mednarodno udeležbo – Z znanjem in s sodelovanjem rešujemo življenja

4. 4.-6. 4.
2014

ROGAŠKA SLATINA

Delovni jubileji v
aprilu in maju 2014

Zaključeni študiji
zaposlenih

10 LET
1.
Suzana Nežmah Osek, Nevrološki oddelek
2.
Ksenja Dobnik, Oddelek za hematologijo in
onkologijo
3.
Primož Dreo, Travmatološki oddelek
4.
Kristina Vulović, Služba za preskrbo s tekstilom
5.
Sabina Klinar, Oddelek za intenzivno interno medicino
6.
Petra Bastl Lukner, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo operativnih strok
in terapijo bolečin

• Mirjana Kunaj, dipl. inž. lab. biomed., je 31. 1.
2014 zaključila podiplomski magistrski študij
na Fakulteti za farmacijo Ljubljana in pridobila
strokovni naslov »magistrica laboratorijske biomedicine«.
• Petra Hohler, dipl. inž. lab. biomed., je 10. 2.
2014 zaključila podiplomski magistrski študij
2. stopnje na Fakulteti za farmacijo Ljubljana in
pridobila strokovni naslov »magistrica laboratorijske biomedicine«.
• Sandro Malgaj je 11. 2. 2014 zaključil dodiplomski visokošolski študij 1. stopnje na Fakulteti za
vede o zdravju Izola in pridobil strokovni naslov
»diplomirani zdravstvenik«.
• Tanja Selič Kurinčič, dr. med., je 18. 4. 2014 zaključila podiplomski doktorski študij na Biotehniški fakulteti Ljubljana in pridobila strokovni
naslov »doktorica znanosti«.
• Brigita Turk, dipl. inž. rad., je 15. 4. 2014 zaključila podiplomski magistrski študij na Fakulteti
za management Koper in pridobila strokovni
naslov »magistrica znanosti«.

20 LET
1.
Željko Tešič, Urgentni center
2.
Tomaž Knez, Služba za preskrbo in vzdrževanje
3.
Gorazd Šmid, Oddelek za nuklearno medicino
30 LET
1.
Kristina Bolta, Otroški oddelek kirurških
strok
2.
Rada Moćić, Služba za preskrbo s tekstilom
3.
Milena Emilijana Ribič, Oddelek za transport in oskrbo bolnikov
4.
Suzana Sokolovska, Služba za preskrbo s tekstilom

IZVOLITEV V NAZIV
• Dr. Ratko Delić, dr. med., je bil izvoljen v naziv
asistenta za področje Ginekologija in porodništvo, za čas od 10. 3. 2014 do 10. 3. 2017.

Vsem jubilantom čestitamo!
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Prim. doc. dr. Alenka Repše - Fokter, dr. med.
Oddelek za patologijo in citologijo, Splošna bolnišnica Celje

Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka javnega zdravja
Nacionalni inštitut za javno zdravje, območna enota Celje

V. tradicionalni regijski sestanek
strokovnjakov, povezanih
v prizadevanjih za zgodnje
odkrivanje raka na materničnem
vratu

V

predavalnici Splošne bolnišnice Celje je 7. januarja 2014
potekal že 5. regijski sestanek
ginekologov, medicinskih sester,
presejalcev, patologov, citologov
in specialistov javnega zdravja.
Srečanje že od leta 2010 organizirata Oddelek za patologijo in citologijo Splošne bolnišnice Celje ter
Oddelek za socialno medicino in
promocijo zdravja Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, ki je z letom
2014 prešel v novo organizacijsko
obliko, in sicer Nacionalni inštitut
za javno zdravje, območna enota
Celje.
Na začetku srečanja, ki se ga je
udeležilo več kot 50 strokovnjakov, so udeležence prijazno pozdravili direktor naše bolnišnice,
mag. Marjan Ferjanc, strokovni
direktor asist. Franci Vindišar,
dr. med., in predstojnica celjske
območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, prim. dr.
Alenka Trop Skaza, dr. med.
V strokovnem delu nas je Urška
Ivanuš z Registra ZORA najprej
seznanila z osnovnimi epidemiološkimi podatki glede raka materničnega vratu. Število novih primerov tega raka v Sloveniji se je v
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Udeležence je prvi pozdravil mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon., direktor SB Celje

desetih letih delovanja državnega
programa ZORA skoraj prepolovilo, v celjski regiji pa smo uspeli
doseči celo 55-odstotno zmanjšanje, na kar smo lahko upravičeno
ponosni. Tudi pregledanost žensk
v celjski regiji je višja od slovenskega povprečja, v obdobju 2010
in 2013 je bila že skoraj 75-odstotna. Žal se ženske po 50. letu
starosti vabilom na ginekološki
pregled še vedno ne odzivajo v
dovolj velikem številu. Ženske,
ki se pregledov ne udeležujejo redno (»neodzivnice«), bolj pogosto
zbolevajo za rakom materničnega

vratu, poleg tega pa pri njih bolezen odkrijemo večinoma v razširjeni obliki, ki je težje ozdravljiva
ali celo neozdravljiva. V nekaterih državah se tako že odločajo za
dopolnilno presejanje neodzivnic
s samoodvzemom vaginalnega
vzorca za test na okužbo s humanim papiloma virusom. To metodo bomo v naslednjih letih testirali tudi v celjski in mariborski
regiji v okviru slovenskega raziskovalnega projekta, ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
in Ministrstvo za zdravje, nosilec

MEDICINSKA STROKA

Splošna bolnišnica Celje

Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju

programa pa je Državni program
ZORA. V raziskavo bo vključenih
okoli 10000 žensk med 30. in 64.
letom starosti, ki se več kot štiri
leta niso odzvale vabilu za ginekološki pregled. Glede na doslej
znane podatke podobnih raziskav
v tujini pričakujemo, da bo test
HPV pozitiven pri približno 10
odstotkih žensk, ki bodo nato povabljene na ginekološki pregled in
odvzem brisa materničnega vratu.
V prvem delu srečanja smo slišali
še predavanje Uršule Salobir Gajšek o analizi bolnic z rakom materničnega vratu, ki so bile v letu
2013 zdravljene v naši bolnišnici,
ginekolog Marko Mlinarič pa je

povedal nekaj o pomenu kolposkopije v vsakdanji ginekološki
praksi. Alenka Repše Fokter in Simona Šramek Zatler sta pripravili
prikaz zanimivih ter diagnostično
težavnih primerov iz prakse. Prvič
sta na srečanju predavali tudi naši
presejalki Nina Irgel in Lidija Salobir s predstavitvijo dveh obsežnih analiz s področja pregledovanja brisov materničnega vratu, ki
sta plod večmesečnega dela vseh,
ki se na našem oddelku ukvarjamo s tem.
Drugi del srečanja se je pričel z zanimivim predavanjem o vlogi vitamina D pri nosečnicah in doječih
materah, ki ga je pripravila Nina

Članice organizacijskega in strokovnega odbora (od leve proti desni) Simona Šramek
Zatler, Nuša Konec Juričič, Alenka Repše Fokter in Uršula Salobir Gajšek

Fokter Dovnik iz UKC v Mariboru.
Vitamin D je pomemben v vseh življenjskih obdobjih, posebno pa v
nosečnosti, ko lahko njegovo pomanjkanje, ki je tako v svetu kot
pri nas razmeroma pogosto, resno
vpliva na otrokov razvoj. Različne
poglede na cepljenje je zelo slikovito in duhovito prikazala Alenka
Trop Skaza. Medicinske sestre so
pomemben in nepogrešljiv del
vsake medicinske ekipe, zato smo
še posebno ponosni, da smo jih
uspeli zadnja leta aktivno vključiti tudi kot predavateljice. Letos
je o vlogi medicinske sestre pri
preprečevanju raka materničnega
vratu predavala Vivijana Ograjenšek. Strokovni del srečanja se je
končal s predstavitvijo presejalnega programa za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in
danki SVIT, avtorice Nuše Konec
Juričič. Res je, da rak na debelem
črevesu in danki ne sodi v področje ginekologije, je pa prav, da
zdravstveni delavci, ki delujemo
na področju odkrivanja in preprečevanja raka materničnega vratu,
poznamo tudi druge presejalne
programe in vzpodbujamo bolnice
in druge k večji udeležbi.
Visoko število udeležencev, kritične in konstruktivne razprave ob
predstavitvah ter rezultati evalvacij potrjujejo pomembnost takih
strokovnih srečanj. Na Celjskem
si bomo tudi vnaprej prizadevali
za kakovostno izvajanje programa
ZORA, za zniževanje deleža neodzivnic ter za uveljavljanje novih
pristopov in metod. Nadaljevali
bomo tudi z odlično prakso letnih
srečanj ginekologov, medicinskih
sester, presejalcev, patologov in
specialistov javnega zdravja. Ob
tej priložnosti se v imenu organizacijskega in strokovnega odbora
(Alenka Repše Fokter, Nuša Konec Juričič, Uršula Salobir Gajšek
in Simona Šramek Zatler) iskreno
zahvaljujem vodstvu naše bolnišnice, ki je dogodek omogočilo in
finančno podprlo.
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Čeprav nam je veliko vzeto, veliko še ostaja.
In čeprav nimamo več tiste moči,
ki je nekoč premikala nebo in zemljo,
smo kakršni smo, istih junaških src
od časa in usode oslabljenih,
vendar z neomajno voljo boriti se,
iskati, najti in ne popustiti.
Spoštovane kolegice in kolegi!
Vsem medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom iskreno čestitam ob našem skupnem prazniku in vam želim veliko delovnih uspehov ter osebne sreče.
						
Področje zdravstvene nege

Marija Šišmanovič, dipl. m. s.

Ginekološko-porodniški oddelek

Milena Cimperšek – letošnja
dobitnica srebrnega znaka
nadaljevala šolanje na Višji šoli za
zdravstvene delavce v Ljubljani,
kjer je diplomirala leta 1980. Še
istega leta se je zaposlila na ginekološko-porodniškem oddelku SB
Celje, najprej kot pripravnica in
nato kot višja medicinska sestra –
babica v porodnem bloku.
S svojim profesionalnim delovanjem, prijaznostjo in vedrino, pa
tudi s humorjem osrečuje starše
ob rojstvu otrok in jim pri tem
nudi vsestransko pomoč. Več kot
dvajset let je bila vodilna babica
porodnega bloka.

Milena Cimperšek

G

ospa Milena Cimperšek je po
končani Srednji zdravstveni
šoli v Mariboru – smer babištvo,
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Sedaj še vedno opravlja delo babice v porodnem bloku. Milena
je pogosto nasmejana in pripravljena pomagati
sodelavkam.
Pacientke jo poznajo, cenijo njen
spoštljiv odnos in je zato tudi večkrat pohvaljena v knjigi mnenj.
Svoje znanje nesebično prenaša

na mlajše sodelavke. Nekaj časa
je aktivno sodelovala tudi v izvršnem odboru Sekcije MS-babic
in se redno izobraževala. Vedno
je po najboljših močeh skušala izpolniti zastavljene naloge. Težave
je poskušala reševati s pozitivnim
pristopom, njen moto je bil „Nikoli nikogar prizadeti“.
Živi v Celju, njen human odnos
do ljudi je izražen v skrbi za starejše, sosede. Poznana je po tem,
da vsakemu pomaga po najboljših
močeh. Vedno je veliko pozornost
posvečala domu in svojim staršem
v Sevnici.
Menimo, da ima Milena vse moralne vrednote in lastnosti človeka, ki si zasluži srebrni znak.
Sodelavke na ginekološko-porodniškem oddelku ji ob podelitvi
tega priznanja iskreno čestitamo
in ji želimo uspešno delo še naprej.

ZDRAVSTVENA NEGA
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Branka Šket , dipl. m. s.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Kolegicam in kolegom za
5. maj, mednarodni praznik
babic in 12. maj, mednarodni
praznik medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov

Š

tevilne raziskave kažejo, da so
poklici v zdravstvu poklici prihodnosti, saj se starost svetovnega prebivalstva viša iz leta v leto.
Pri delu v zdravstvu razvoj znanosti in tehnike diktira tempo vsakodnevnega dela, od posameznika zahteva določene spretnosti,
predvsem pa timsko delo. Delavci
v zdravstveni negi prisluhnemo in
pomagamo soljudem, prilagajamo
se raznolikosti in dinamičnosti
delovnega procesa, znamo delati v
skupini, z zdravimi, predvsem pa
z bolnimi ljudmi. Delo nam prinaša posebno zadovoljstvo, ker s
svojim znanjem in humanostjo
pomagamo tistim, ki našo pomoč
potrebujejo.
Mednarodna konfederacija obeležuje 5. maj kot mednarodni dan
babic. To je dan, ki ga babice po
vsem svetu namenjajo medsebojnemu povezovanju in opozarjanju
na težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Biti babica
ni le poklic, ki ima sicer v Sloveniji dolgoletno tradicijo, ampak
predvsem poslanstvo v obravnavi
ženske v času materinstva in novorojenčka s ciljem, da se ohrani,
oziroma doseže njihovo najboljše zdravje. Upošteva, da sta nosečnost in rojevanje naravni del

človeškega življenja, na katerem
temelji zdravje družine in celotne
skupnosti.
Mednarodni praznik medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov
pa je 12. maj. Že nekaj let brezuspešno apeliramo na vodstva
zdravstvenih, socialno varstvenih
in drugih zavodov, na management zdravstvene nege, pristojna ministrstva, da se uredi stanje
tistih zaposlenih s srednješolsko
izobrazbo, ki opravljajo določene
kompetence diplomiranih medicinskih
sester/zdravstvenikov.
Dodatna težava, na katero je Sindikat delavcev v zdravstveni negi
Slovenije opozoril javnost, je pomanjkanje medicinskih sester in
tehnikov zdravstvene nege, prepoved zaposlovanja in neplačevanje nadur, kar povzroča izgorevanje zaposlenih v zdravstveni negi
in resno ogroža njihovo varnost in
varnost pacientov.

Visoki stroški, povezani z zdravjem in varnostjo pri delu, ovirajo
gospodarsko rast in vplivajo na
konkurenčnost podjetij. Slabi delovni pogoji, ki negativno vplivajo
na splošno zdravje in varnost delavcev, pa predstavljajo breme za
zaposlene, podjetja (npr. izgubljeni delovni dnevi, povišani stroški
za nadomestila in zdravstveno
varnost) in družbo. Prav zaradi
omenjenega je pomembno, da
podjetja več pozornosti posvetijo
preventivi.

Povečana odsotnost z dela zaradi
zdravstvenih vzrokov predstavlja
velik družbeni problem. Letno
namreč beležimo kar 10 do 11 milijonov izgubljenih delovnih dni,
kar pomeni, da zaradi bolezni ali
poškodb od dela dnevno izostane približno 40.000 Slovencev.

Spodbujanje varnosti in zdravja
na delovnem mestu predstavlja
več kot zgolj spoštovanje zakonskih zahtev, saj lahko delodajalci
svojim zaposlenim dejavno pomagajo izboljšati splošno zdravje in
dobro počutje. Učinkovito upravljanje varnosti in zdravja v vseh
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pogledih ni le priložnost, temveč
gospodarska nujnost za vsa podjetja. Delodajalci se morajo zavedati, da zagotavljanje varnega in
zdravega delovnega mesta zmanjšuje število poškodb in bolezni,
s tem pa tudi njihove stroške. V
skrbi za zdravje zaposlenih lahko
v podjetju povišamo produktivnost, saj so zdravi delavci polni
elana in motivirani, delajo bolj
kakovostno in učinkovito. Spodbujanje varnosti in zdravja na de-
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lovnem mestu prinaša podjetjem Zavedati pa se moramo, da je skrb
številne pozitivne učinke:
za lastno zdravje predvsem naša
odgovornost in zato delajmo na
• zmanjša poslovne stroške,
tem, da ga ohranimo. Ne smilimo
• poveča ugled in vrednost bla- se sami sebi in ne vdajajmo se v
govne znamke,
malodušje, če trenutno stvari ne
• poveča produktivnost in lojal- tečejo, kot bi si želeli in pričakonost zaposlenih,
vali.
•
•

ustvari sposobnejšo in bolj Najdimo način za premagovanje
zdravo delovno silo,
situacije, ki ta trenutek hromi
spodbudi zaposlene k bolj naše vzdušje.
zdravemu načinu življenja.

Skupaj zmoremo!

Zahvala
Spoštovano osebje Splošne bolnišnice Celje!
Dne 10. 5. 2014 sem si poškodovala desni gleženj ter tako pristala na KPP bolnišnice Celje. Kljub »gužvi«,
ki je vladala na prvi pomoči, sem bila takoj sprejeta in v dobri uri opravila pregled pri zdravniku dr. Mateju
Podgoršku, na rentgenu ter v mavčarni.
Posebno se želim zahvaliti omenjenemu dr. Podgoršku, pridnim, skrbnim in prijaznim sestram ter seveda ostalim zaposlenim.
Splošna bolnišnica Celje uživa v zadnjem času izredno dober ugled, saj ima najboljše specialiste in najbolj prijazno medicinsko osebje – sestre.
To sem napisala, ker sem sama delala dolgo časa v medicini v tujini, pa takšne prijaznosti ni.
Dr. Matej Podgoršek hvala vam. Sestre, hvala!
Z vsem globokim spoštovanjem do vseh vam želim veliko uspeha, ostanite to, kar ste.
Vse dobro
Alenka Ručigaj iz Celja

Pohvala
Oddelek za intenzivno interno medicino Bolnišnice Celje – vso spoštovanje.
V zadnjem mesecu sem kot sorodnik pacienta imel priložnost spoznati kar nekaj enot celjske bolnišnice. Ob
sicer korektnem sprejemu pri specialistih interne medicine bi posebej izpostavil Oddelek za intenzivno interno
medicino, v katerem obravnavajo bolnike, pri katerih je ogroženo tudi življenje. Laiki sicer težko presojamo
strokovne odločitve medicinskega osebja pri obravnavanju pacienta, nismo pa povsem nevedni, ko gre za občutek zaupanja in prizadevanja zdravnikov, med. sester ter tehnikov.
In prav na to sem naletel na tem oddelku. Informacije, ki so jih zdravniki te enote dajali sorodnikom, so bile
jasne in brez izmikanja, ne glede na to, kdo iz urgentne ekipe jih je dajal. Vključujoč tudi podajanje spoznanja,
da moč medicine le ni neomejena, in da tok življenja ne glede na naša hotenja in prizadevanja lahko ubere svojo
pot. Ob obisku sorodnikov na intenzivi smo lahko videli medicinsko ekipo, ki je delovala kot dobro delujoč
stroj. Slehernik iz te ekipe je dajal pacientu najboljše od tistega, kar mu je v okviru svojih pristojnosti in znanja
smel in moral dati. Ob čemer so sorodnikom mimogrede namenili še kakšno vzpodbudno besedo. Domov smo
odhajali sicer še vedno v skrbi za usodo svojcev, a vendarle pomirjeni. Vedeli smo, da če je zanje še mogoče kaj
narediti, bodo to tu zagotovo storili.
Ta tekst se mi je zdelo še posebej vredno zapisati kot moje osebno dojemanje in tudi kot protiutež nekaterim
neželenim pojavom, ki v aktualnem času pretresajo zdravniško organizacijo in širšo javnost.
Rado Krušič
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Motivacija in samomotivacija
zaposlenih

V

sklopu projekta »Krepitev in
promocija zdravja pri delu«
smo v pomladnih mesecih organizirali sklop treh delavnic z naslovom Motivacija in samomotivacija
zaposlenih.
Delavnice je vodil specialist klinične psihologije dr. Aleksander
Zadel, univ. dipl. psih. iz Inštituta
C.A.R. Posamezna delavnica je trajala štiri šolske ure, namenjene so
bile vsem zaposlenim v SB Celje.
Odziv je bil zelo pozitiven, saj se
jih je udeležilo skupno 207 zaposlenih, tako iz vrst zdravstvenega
kot nezdravstvenega osebja.
Delavnice so bile namenjene povečanju osebne odgovornosti in
motiviranosti zaposlenih ter ozaveščenju o načinih izboljšanja
počutja pri delu. Udeleženim so
omogočale pridobivanje koristnih

in kakovostnih znanj s področja
motivacije in samomotivacije,
osebne odgovornosti, medosebnih odnosov in zadovoljstva pri
delu. Usmerjene so bile v razvijanje učinkovitejših vzorcev vedenja
pri delu, aktivnega in zavzetega
pristopa k delu ter pripravljenosti
za prevzemanje odgovornosti za
lastno vedenje pri delu. Poudarek
je bil tako namenjen: razumevanju
koncepta motivacije ter človekovih
potreb, dejavnikom zadovoljstva
pri delu, pomenu kakovostnih
medosebnih odnosov ter učinkovitemu sproprijemanju z zahtevnimi
situacijami pri delu. Udeležecem je
bilo razloženo, kdaj je posameznik
dejansko motiviran za kakovostno
delo ter za uvajanje sprememb v
lastno vedenje pri delu in življenju
nasploh, oziroma kaj potrebuje posameznik pri delu in v življenju, da
je zadovoljen, in kako lahko z obli-

kovanjem novih navad in vzorcev
vedenja to tudi doseže.
Pridržujemo se tezi dr. Aleksandra
Zadela in verjamemo, da predstavljata predvsem razvijanje in vzdrževanje kakovostnih medosebnih
odnosov ter razvijanje medosebnega zaupanja in osebne odgovornosti ključ do boljšega počutja
zaposlenih pri delu, do pozitivnejšega pristopa k delu, do učinkovitega medsebojnega sodelovanja
in s tem učinkovitega doseganja
osebnih in poslovnih ciljev.
Ob tem vse zaposlene vabimo,
da se aktivno udeležujejo predavanj, ki jih bomo organizirali
v sklopu projekta Krepitev in
promocija zdravja pri delu v SB
Celje, ki je pomembno tako za
zaposlene kot tudi za Splošno
bolnišnico Celje.
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Pet minut za mediacijo

Kako rešujete konflikte v vsakdanjem življenju?

V

vsakdanjem življenju se v naši
kulturi nekako konfliktov bojimo in menimo, da so negativni.
Ali je res tako slabo, če zaidete
v konflikt? Moje mišljenje je, da
ljudje v današnjem času ne zagovarjajo dovolj svojih interesov, ko
se pojavijo nasprotovanja. Večina
ljudi se ob konfliktu umakne kot
polž v svojo hišico, ker se ne želijo
izpostaviti.
Dejstvo pa je, da so konflikti neizogibni, tako kot davki. Konflikt
ponavadi nastane, ko osebi posvetimo premalo pozornosti in naklonjenosti. To velja tako za osebno
kot poslovno plat. Pri konfliktu je
čustvena povezanost med ljudmi
razbita na majhne koščke.
Konflikti niso vedno slabi. Konstruktivni konflikti so dobrodošli,
ker lahko prispevajo k spremembam in razvoju. V tem smislu je
konflikt vsekakor pozitiven, ker se

odvija v razpravah, ker se odkrijejo različna stališča posameznikov.
Naravno je namreč, da imamo ljudje različna stališča do stvari. Velikokrat s tem prispevamo k boljšemu rezultatu ali celo zbližanju v
medosebnih odnosih. Ni treba, da
razvijemo strah pred soočenjem
različnih mnenj, odločitev. Konfliktov, ki ne vodijo do pozitivnega cilja, nima nihče rad in se jih
bojimo. Pri ljudeh, ki so vključeni
vanje, ustvarjajo prizadetost, užaljenost, zamero … sovraštvo.
Vendar ne pozabite, v različnosti
stališč so lahko ustvarjalni rezultati in v konstruktivnem konfliktu
se krešejo različna mnenja. Večina
ljudi se ne zaveda, da smo v razpravah, ker se soočamo z različnimi
mnenji, sposobni ustvariti sinergijo, ki preseže mnenje enega ali
dveh. Pasivni odnos ali celo umik
iz situacije, ki bi jo morali rešiti,

pusti za seboj negativne posledice.
Enake posledice pusti tudi grobo
ali nevešče reševanje konflikta, ki
ustvarja zamere in frustracije.
Kako torej delovati v procesu porajajočih se konfliktov?
Ali ko pride do konflikta, takoj
utihnete in postanete nekomunikativni, molčeči in pasivni v upanju, da se bo konflikt razblinil? Ali
pogledate, kakšna je vaša dolžnost
v taki situaciji, in prevzamete odgovornost, namesto da grajate
druge ali zanikate odgovornost?
Katera strategija reševanja konfliktov pa je za vas prevladujoča?
Navodilo: Pred seboj imate večje
število pregovorov in trditev, ki se
nanašajo na različne strategije reševanja konfliktov. Vsako trditev
pazljivo preberite in označite, kot
velja za vas.

Pregovor in trditev (postavke)						Tako ravnam
Skoraj
vedno
1. Lažje je preprečiti prepir, kot pa se iz njega umakniti.
2. Če ne moreš pripraviti drugega, da bi mislil tako kot
ti, ga prisili, da stori tako, kot ti misliš.
3. Prijazne besede zmehčajo trda srca.
4. Popraskaj me po hrbtu in jaz bom popraskal tebe.
5. Pridi in se bova pogovorila.
6. V prepiru je najmodrejši tisti, ki prvi utihne.
7. Moč vedno zmaga nad pravico.
8. Gladke besede zgladijo pot.
9. Bolje pol hleba kot nič.
10. Resnica je v znanju in ne v mnenju večine.
11. Kdor pravočasno pobegne iz boja, ostane živ, da se
lahko znova bori.
12. Dober zmagovalec je tisti, ki požene nasprotnika v
beg.
13. Ubij svojega nasprotnika s prijaznostjo.
14. Poštena delitev ne povzroča sporov.
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15. Nihče nima dokončnega odgovora, toda vsak prispeva
košček.
16. Izogibaj se ljudi, ki se ne strinjajo s tabo.
17. Tisti, ki verjame v zmago, tudi zmaga.
18. Prijazne besede so veliko vredne, a ne stanejo dosti.
19. Najbolj pravično pravilo je »zob za zob«.
20. Samo tisti, ki se je pripravljen odreči svojega monopola na resnico, ima lahko korist od resnic, ki jih zastopajo
drugi.
21. Izogibaj se prepirljivih ljudi, ker ti bodo zagrenili življenje.
22. Človek, ki je odločen, da ne bo pobegnil, požene v beg
nasprotnika.
23. Prijazne besede zagotavljajo skladnost.
24. »Darilo za darilo« dela dobre prijatelje.
25. Pridi na dan s svojimi konflikti in se sooči z njimi,
samo tako boš odkril najboljšo rešitev.
26. Najboljši način za reševanje konfliktov je, da se jim
izogneš.
27. Položi nogo tja, kjer nameravaš stati.
28. Prijaznost zmaguje nad jezo.
29. Bolje je, da dobiš del tega, kar si želiš, kot da ne dobiš
nič.
30. Iskrenost, poštenost in zaupanje premikajo gore.
31. Nič ni tako pomembnega, da bi se za to splačalo boriti.
32. Na svetu sta dve vrsti ljudi: zmagovalci in poraženci.
33. Če vas kdo udari s kamnom, ga udarite s koščkom
vate.
34. Kadar oba popustita za polovico, je poravnava poštena.
35. Vrtaj in vrtaj in našel boš resnico.
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Seštejte točke za vsako strategijo.
IZOGIBANJE:
Št. postavke
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Vsota

PREVLADOVANJE:
Št. postavke

PRILAGAJANJE:
Št. postavke

KOMPROMIS:
Št. postavke

KONFRONTACIJA:
Št. postavke

Visoko število točk pomeni pogosto uporabo te strategije in obratno. Najvišje število točk pomeni prevladujočo
strategijo, naslednja strategija pa je pomožna strategija za primer, kadar prva ni uspešna. Lahko se zgodi, da
imate dve glavni ali dve pomožni strategiji (glede na število točk).
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1. IZOGIBANJE, UMIK (ŽELVA)
Želve se umaknejo v svojo lupino,
da bi se konfliktu izognile. Odpovedo se tako svojim osebnim ciljem kot tudi odnosom. Izognejo
se sporni temi, kot tudi ljudem, s
katerimi so v konfliktu. Prepričane
so, da je poskus reševanja konflikta že vnaprej obsojen na propad.
Počutijo se nemočne, zato se fizično ali psihično umaknejo, samo da
ne bi prišlo do soočenja.

3. PRILAGAJANJE (MEDO)
Za medvedke je odnos temeljnega pomena, njihovi osebni
cilji pa so jim manj pomembni. Želijo si predvsem, da bi
jih ljudje imeli radi. Konflikte
skušajo zgladiti, navadno prehitro, in doseči skladnost, ker
jih je strah, da bi bil drugi prizadet, in da bi se odnos pokvaril. Menijo, da konflikti odnosu
škodujejo, zato se raje odrečejo
svojim osebnim ciljem v (zmotnem) prepričanju, da na ta način rešujejo odnos.

2. PREVLADOVANJE (MORSKI
PES)
Morski pes poskuša nasprotnika
obvladovati s silo in ga prisiliti,
da sprejme njegovo obliko rešitve
konflikta. Takim osebam so zelo
pomembni osebni cilji, odnos pa
jim le malo pomeni. Odločeni so
svoj cilj doseči za vsako ceno. Ne
zanimajo jih potrebe drugih in
jim ni do tega, da bi drugim ugajali. Ljudi delijo na zmagovalce in
poražence, sami seveda želijo biti
zmagovalci. Zmaga jim daje občutek ponosa in uspeha. Tipičen način reševanja konfliktov je napad
na nasprotnika, ki mu želijo svojo
premoč dokazati na način, da ga
preplašijo ali zasujejo z argumenti.
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5. KONFRONTACIJA (SOVA)
Sove visoko vrednotijo tako svoje cilje kot tudi odnose. Konflikte
vidijo kot probleme, ki jih je potrebno in možno rešiti, zato iščejo
rešitev, ki bo omogočila uresničitev lastnih ciljev in ciljev drugega.
Konflikte doživljajo kot možnost
za izboljšanje odnosa. Pripravljene so sprejeti samo tisto rešitev, ki
zadovolji obe strani in razreši tudi
čustvene napetosti.

»Ni bolj praznega
človeka od tistega, ki je
sam sebe poln.«
Ljudska modrost
4. KOMPROMIS (LISICA)
Lisice so srednje zainteresirane
tako za svoj cilj kot za odnos, zato
iščejo kompromise. Pripravljene
so se delno odpovedati svojemu
cilju in poskušajo drugega prepričati, naj stori podobno. Iščejo
rešitev, s katero bi obe strani nekaj pridobili, pa čeprav za nobeno
stran rešitev ni ravno idealna. Za
skupno dobro počutje žrtvujejo
del svojega cilja kot tudi določene
vidike odnosa.

»Nekateri ljudje lovijo
ribe, drugi pa samo
kalijo vodo.«
Afriški
»Bolje je z modrim
jokati, kakor z norcem
peti.«
Slovenski
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Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
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Pravni kotiček

B

ližajo se poletni meseci, ko večina delavcev izkoristi sončne in tople dneve za počitek in dopustovanje. Zato je dobrodošel dodaten prihodek, kot
je regres in tudi napredovanje v plačne razrede.
Regres za letni dopust za leto 2014 bomo prejeli junija z majsko plačo. V 62.b členu Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014
(ZIPRS1314-C) je navedeno, da se javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2014 v mesecu
pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v
50. in nižje plačne razrede, ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe
za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in
poklicev za leto 2014, izplača regres za letni dopust,
upoštevaje uvrstitev v plačni razred v mesecu pred
izplačilom regresa.
Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu
2014 v mesecu pred izplačilom regresa uvrščeni:
– do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 evrov;
– od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 evrov;
– od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 evrov;
Leto ocenjevanja

Ocena za leto

2009
2010

2008
2009

2011

2010

2012

2011

2013

2012

2014

2013

Ali se leto šteje
v napredovalno
obdobje?
DA
DA

– od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 evrov.
Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu
2014 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, se za leto
2014 ne izplača regres za letni dopust.
S 1. 4. 2014 smo javni uslužbenci po daljšem zatišju
napredovali oz. prejeli plačo za plačni razred, v katerega smo napredovali že leta 2012. Ker je bilo s prejetim plačilom za napredovanje kar nekaj nejasnosti,
pojasnjujemo, da so s 1. 4. 2014 pridobili pravico do
plače v skladu z višjim plačnim razredom tisti javni
uslužbenci, ki so 1. 4. 2012 napredovali v višji plačni razred, vendar izplačila za ta plačni razred dve leti
niso prejeli. Tem delavcem je napredovalno obdobje
pričelo teči od 1. 4. 2012 dalje. Za napredovanje s 1.
4. 2012 oz. pridobitev plačila za to napredovanje s 1.
4. 2014 je potrebno, da je delavec izpolnjeval pogoje
za napredovanje 1. 4. 2012, torej ocena za leto 2008,
2009 in 2010. Vsi bi izpolnili pogoj za napredovanje
že leta 2011, vendar to leto napredovanja ni bilo,
prav tako se ocena ne šteje v napredovalno obdobje.
Spodnja tabela po letih prikazuje potek napredovanja in pripadajoča izplačila.
Napredovanje v
Izplačilo
plačni razred
DA
DA

DA
DA
1. 4. 2014 (ZIU odloži izplačilo napredovanja v naziv/višji naziv na
NE (četrti odstavek NE (prvi odstavek
1. 1. 2012, ZDIU12 na 1. 7. 2012,
8. člena ZIU)
8. člena ZIU)
ZUJF na 1. 6. 2013, ZIPRS1314-A in
ZIPRS1415 na 1. 4. 2014)
1. 4. 2014 (ZDIU12 odloži izplačilo
DA (prvi odstavek na 1. 7. 2012, ZUJF na 1. 6. 2013,
DA
6. člena ZDIU12) ZIPRS1314-A in ZIPRS1415 na 1.
4. 2014)
NE (162. člen
DA
NE
ZUJF)
NE (drugi odstavek NE (prvi odstavek
62. č člena ZI62. č člena ZIPRS1314-A, drugi PRS1314-A, prvi NE
odstavek 68. člena odstavek 68. čleZIPRS1415)
na ZIPRS1415)
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Šivalni material
Implantanti in
osteosintezni
materiali
Medicinski potrošni
mat.
Laboratorijski testi
in reag.
Laboratorijski
material
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512.345

462.000

90,17

-50.345

1.490.748

1.328.420

89,11

-162.328

632.313

471.440

74,56

-160.873

1.480.414

1.339.280

90,47

-141.134

101.079

91.880

90,90

-9.199

Po pričakovanjih večino delavcev zanima, kdaj bodo
lahko ponovno napredovali. Delavec, ki je nazadnje
napredoval v višji plačni razred 1. 5. 2008, 1. 6. 2008
ali 1. 10. 2008, bo naslednjič lahko napredoval v višji
plačni razred 1. 4. 2015, če ne bo prišlo do spremembe predpisov, ki urejajo napredovanje v plačne razrede. Javni uslužbenec bi v višji plačni razred, v primeru, da interventna zakonodaja ne bi bila uveljavljena,
lahko napredoval 1. 4. 2012.

Janja Korošec, prof.

Vendar pa je treba upoštevati, da se zaradi interventne zakonodaje leto 2011 ne šteje v napredovalno obdobje (četrti odstavek 8. člena ZIU), prav
tako pa tudi, da je ZUJF določil, da v letu 2013
javni uslužbenci (in tudi funkcionarji) ne napredujejo v plačne razrede (162. člen ZUJF), ter da
je ZIPRS1415 določil (prvi odstavek 68. člena), da
javni uslužbenci v letu 2014 ne napredujejo v plačne razrede.

Medicinska knjižnica

Jezikovni kotiček

Podobni izrazi – enaki pomeni?

P

red kratkim sem pri svojem delu ponovno naletela na enega od problemov, ki so med jezikoslovci pogosto predmet razprav in nasprotujočih si
mnenj. Gre za rabo različnih oblik pridevnikov, pri
katerih ja včasih razlikovanje nujno, včasih pa gre
v bistvu le za sopomenke. V mojem konkretnem
primeru je šlo za rabo oblik analitičen/analitski.
Je torej prav »analitična faza preiskave« ali »analitska faza preiskave«? Čeprav sem bila prepričana,
da vem pravi odgovor, sem si rekla, da je čas, da
spet malo pobrskam po strokovni literaturi, saj so
se priporočila ravno pri tem problemu kar pogosto spreminjala. Ugotovila sem, da sem imela prav,
kajti najnovejša literatura prinaša prav za rabo
tega pridevnika spremembo. Ampak gremo po vrsti. Najprej poglejmo v Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), iz katerih podstav sta tvorjena
pridevnika.

analitičen -čna -o prid. (i) nanašajoč se na analizo: analitični postopek / analitični oris književnega dela; analitična
kritika; analitično reševanje problemov / sklepali so po
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analitičnih podatkih; analitična ocena delovnih mest / vodja
analitičnega odseka; analitična služba podjetja
* kem. analitična kemija: kemija, ki se ukvarja z ugotavljanjem elementov ali atomskih skupin v spojinah ali zmeseh;
lit. analitična drama: drama, ki stopnjema razkriva posledice
dejanja, izvršenega že nekoč prej; mat. analitična geometrija: geometrija, ki temelji na koordinatnih sistemih; teh. analitična tehtnica: tehtnica, ki omogoča tehtanje do 0,0001 g
natančno
analitski -a -o prid. (i) nanašajoč se na analizo: analitska
metoda / analitska ocena delovnih mest / uvedli so analitsko službo / analitska kemija

Ugotovimo, da nam SSKJ tu ni prav nič v pomoč, saj
bi po zgornjih zapisih lahko sklepali, da sta obe obliki
le sopomenki in je vseeno, katero uporabimo. Očitno
sta bila enakega mnenja tudi avtorja novejšega priročnika Slovensko tehniško izrazje, ki sem ga »odkrila« in uporabila ob tem primeru (mimogrede lahko
rečem, da gre po mojem mnenju za enega najboljših
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jezikovnih priročnikov, kar sem jih imela v rokah).
Za opis »nanašajoč se na analizo« je namreč v SSKJ
naveden še en pridevnik, in sicer »analizen«:

SVETUJEMO, POJASNJUJEMO
avtomatični – 1. ki deluje sam od sebe po določenih zakonitostih ali programu (avtomatična naprava, avtomatična
sklopka, avtomatično krmiljenje; 2. ki se zgodi sam od sebe,
po lastnih zakonih (avtomatično napredovanje); 3. ki pote-

analizen -zna -o prid. (i) nanašajoč se na analizo: analizni
podatki o vinu * teh. analizna tehtnica: analitična

ka brez človekove volje (avtomatični gibi)

Tako najdemo v priročniku Slovensko tehniško izrazje pravzaprav dosti bolj logično opredelitev pridevniških oblik, in sicer:

avtomatska centrala, avtomatsko orožje)

analitični -a -o nanašajoč se na analitiko: -a geometrija, -i
postopek (torej se nanaša na vedo, teorijo o analizi)
analizni -a -o nanašajoč se na analizo: -a kemija, -a metoda,
-a tehtnica, -i laboratorij, -i rezultat

Oblika »analitski« se lahko uporablja tako v pomenu
»analitični« kot »analizni«, kar pomeni, da je obema
pojmoma podrejena in je bolje uporabljati ostala dva.
S tem naših pravopisnih težav seveda še ni konec, saj
je dosti izrazov, ki se lahko uporabljajo z obema oblikama oziroma z vsemi tremi, ker se povezujejo tako z
vedo kot z načinom dela, ki ga ta veda obravnava. Tak
primer je recimo izraz »kemija«, čeprav najnovejša
priporočila dajejo prednost zvezi »analizna kemija«.
Če je v navedenem primeru pomenska razlika majhna, pa to ne velja za nekatere druge pridevnike, kjer
majhna razlika v obliki pridevnika pomeni drugačen
pomen. Poglejmo le nekaj takih primerov:
avtomatični/avtomatski/avtomatni

RESNIČNA

avtomatski – 1. nanašajoč se na avtomate (avtomatski pilot,

avtomatni – namenjen za delo, predelavo z avtomati (avtomatno jeklo)

energijski/energetski
energijski – nanašajoč se na energijo (energijska vrednost
živila, energijski izkoristek)
energetski – nanašajoč se na energetiko (energetska politika, energetski objekt)

fluorescentni/fluorescenčni
fluorescentni – tisti, ki fluorescira (fluorescentna barva, fluorescentni zaslon)
fluorescenčni – ki temelji na fluorescenci (fluorescenčna
svetilka)

električni/elektriški
električni – nanašajoč se na elektriko (električni stroj, električna vleka)
elektriški – ki je v posredni zvezi z elektriko (elektriško gospodarstvo, elektriške merske enote)

Splošna bolnišnica Celje,
nefrološki oddelek

Zahvala
Dne 31. 3. 2014 sem bila sprejeta na nefrološki
oddelek. Ob tej priložnosti bi se iskreno zahvalila
Marjeti Lešnik, dr.med., spec. intern., in tudi vsemu
osebju, ki dela na oddelku, za njihov trud, prijaznost
in strokovnost, ki ga posvetijo prav vsakem bolniku
posebej. Upam, da se vodilni bolnišnice zavedajo,
kako dobro usposobljeni, vestni in prijazni kadri so
na oddelku.
Celje, 7. 5. 2014 					
			
Kokorić Marta
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Darja Plank, prof. zdr. vzg.
Področje zdravstvene nege

Hiter odziv
ob naravni
katastrofi

K

ot strela z jasnega neba nas je v medijih presenetila novica o naravni katastrofi, ki se je dogodila
v sosednji državi. Ljudje so ostali brez domov, brez
hrane, nekateri celo brez svojih najdražjih, brez dostojanstva. Na nas se je obrnilo Bošnjaško mladinsko
kulturno društvo in nas pozvalo k sodelovanju v humanitarni akciji zbiranja sredstev za prizadete prebivalce Bosne in Hercegovine.
Kot se zdravstveni delavci zmeraj znamo, smo se tudi
tokrat izjemno hitro organizirali. Zavedamo se, da so
ljudje prizadeti danes, ta trenutek, in da je čas izjemno pomemben.
Kljub temu, da dnevno poslušamo po medijih, v kakšni finančni situaciji je naša država in z njo njeni državljani, kljub dnevnim stiskam naših sodelavcev, ko

Branka Šket, dipl. m. s.

Del pomoči, ki je odšla na prizadeta območja

so njihovi partnerji, otroci, starši ostali brez službe
in brez prihodkov, je bil odziv izjemen. V samo enem
dnevu smo zbrali 1.580 EUR. Z zbranimi sredstvi
smo kupili najosnovnejše pripomočke, predvsem za
otroke: plenice, otroško hrano, mila, šampone, higienske vložke, …
Iskrena hvala vsem glavnim medicinskim sestram
oddelkov, ki ste se resnično takoj odzvale pozivu ter
seveda vsakemu posebej za pomemben prispevek.
Verjamemo, da bomo v teh, zanje resnično težkih
časih, prižgali iskrico v očeh kakšne mamice, otroka,
dedka in jim s tem pokazali, da niso sami.
ISKRENA HVALA VSEM!

Področje zdravstvene nege

Dvajset let delovanja Sindikata
delavcev v zdravstveni negi
Slovenije

S

indikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je
bil ustanovljen na pobudo članic in članov regijskih društev medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije. Ustanovna skupščina je bila 19.
aprila 1994 v Ljubljani, kjer so delegatke in delegati
regijskih društev medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije, strokovnih sekcij medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ustanovili samostojni
sindikat – Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Ministrstvo za delo, družino in socialne za34

deve je v oktobru 1994 izdalo odločbo, po kateri je
SDZNS postal reprezentativni sindikat v dejavnosti
zdravstvenega varstva.
V Ljubljani je bila 11. 4. letos izvedena XX. redna in
obenem VI. volilna skupščina Sindikata delavcev v
zdravstveni negi Slovenije, ki zastopa interese najštevilčnejše poklicne skupine v zdravstvu. Največ
časa so namenili razpravi o (nesprejetih) standardih
in normativih za zdravstveno nego, ignoranci pri-
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Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije od
leta 2004 podeljuje priznanje »Človek in pol« članom
sindikata za pomembne dosežke, prizadevanja in
uspehe pri uresničevanju programa ter uveljavljanju
ciljev in nalog Sindikata delavcev v zdravstveni negi
Slovenije. Letos je priznanje prejela naša sodelavka z
Nevrološkega oddelka, Nataša Zdolšek.
Nataša Zdolšek ob prejemu priznanja

stojnega ministrstva in celotne vlade ter pomanjkanju politične volje, da bi se ta problematika, ki traja
že dve desetletji, končno razrešila. Predsednica SDZNS po dveh dosedanjih mandatih na tem mestu in
po tesnih rezultatih glasovanja ostaja Jelka Mlakar.
Ob zaključku skupščine so delegati sprejeli sklep glede
uresničevanja lanskoletnega stavkovnega sporazuma
v povezavi z uvedbo kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni negi. Izmed dveh različic, ki jih je v
razpravo in odločanje ponudila predsednica (takojšnja
zaostritev in začetek sindikalnih aktivnosti ali milejša,
pri kateri bo sindikat počakal na imenovanje novega
zdravstvenega ministra ter nato postavil rok za uresničitev 8. točke stavkovnega sporazuma iz maja lani),
so se delegati večinsko odločili za slednjo.
SDZNS bo skladno s tem sklepom torej počakal na
imenovanje novega ministra oz. ministrice za zdravje, nato pa določil enomesečni rok za realizacijo stavkovnega sporazuma, torej uveljavitev kadrovskih
standardov in normativov v zdravstveni negi. Rok
za uresničitev te točke sporazuma je bil prvotno določen za 31. 12. 2013 in bil nato zaradi dogajanj ob
novembrskem odstopu ministra in iskanju novega
ministra oz. sogovornika prestavljen na 31. 3. letos.
Ker pa dogovora tudi v tem roku ni bilo, je skupščina
SDZNS odločala o nadaljnjih aktivnostih: zaposleni v
zdravstveni negi bodo vladi ponudili še eno, zadnjo
priložnost.

ŠALE
TRIJE RAČUNI
Ko je Metka plačevala račun, je prosila
prodajalko:
»Prosim, napišite mi tri račune za
torbico. Enega za dvajset tisočakov
zame, enega za deset tisočakov za
moža in enega za trideset tisočakov
za mojo prijateljico.«
USTREZEN NAJEM
»Ženskih obiskov ne bom trpela« je
rekla stanodajalka najemniku.
»Kaj pa moški? Lahko pridejo na
obisk?«
»Ja, to pa dovolim.«
»No, potem bom pa stanovanje najel
za svojo prijateljico!«
ODLIČNO POČUTJE
»Kako se počutite v novih očalih?«
vpraša optik svojo stranko.
»Odlično, srečal sem ljudi, ki jih že leta
nisem videl!«
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Danijela Zupan, univ. dipl. soc.

Administracija servisnih služb

"Mačke" spet na poti, tokrat:
Medjugorje, Mostar, Sarajevo

Do miline med gorami

»Mačke« na poti

D

a je bil izlet na Tržaško prvi
potepuški poskus Kluba potepuških mačk, zaposlenih v naši
bolnišnici, o tem zdaj že vrabci čivkajo oziroma tudi že mačke mijavkajo: mijau. In ker smo se takrat,
sredi februarja, imele nadvse lepo,
smo se prav kmalu odločile za še
en podvig. Slednji je bil vsekakor
nekaj posebnega, že ko smo ga načrtovale, kaj šele kasneje, ko smo
ga tudi uresničile! Odločile smo se
namreč za romanje v hercegovsko
Medjugorje, na kraj, kjer se je leta
1981 tamkajšnjim pastirčkom (za
nekatere menda) prikazala Marija,
Božja mati, Kraljica miru skratka.
Romanje v času cvetne nedelje,
torej teden dni pred veliko nočjo,
smo sklenile na koncu dopolniti
še z obiskom Mostarja in Sarajeva. Rečeno – storjeno. Ko se zdaj
oziram(o) nazaj, je pravzaprav z
besedami težko opisati posebno
36

vzdušje spokojnega miru, miline in upanja, ki domuje v mestu
»Med gorami«, v Medjugorju (tudi
Međugorju), ki ga živijo domačini in se ga očitno navzamejo tudi
številni tuji obiskovalci, in ki se je
na poseben način seveda dotaknilo tudi nas. Hiter tempo časa, ki

ga sicer živimo, je nekako izginil,
ob dobrem psihofizičnem počutju
pa so se v nas že ob samem prihodu v mesto naselili mir, zaupanje,
spoštovanje... Kot enotna skupina
smo samodejno postali nekakšna
družina, z močnim občutkom solidarnosti; nepozabno doživetje, ki
se je na poseben način samodejno
vzpostavilo skozi odnos pripadnosti, povezovalnosti, doživetje, ki
je trajalo nato ves čas izleta, ki je
ostalo tudi še po vrnitvi. Kakšna
sreča, kakšna milost je doživeti nekaj takšnega! Toplo priporočamo
tudi drugim.
In kakšen je bil sicer ta naš dvodnevni izlet, ki je bil dosti več kot
to? Seveda znova smeha poln, pa
tudi z obilo resnosti povsod tam,
kjer je bilo to pričakovati. Iz Celja je naša skupina s 15-sedežnim
Izletnikovim avtobusom in z njihovim odličnim šoferjem odpotovala v petek, 11. aprila malce pred
polnočjo. Ob šoferju je skupina

Medjugorje
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»potepuških mačk« tokrat vzela
s seboj še enega »mačkona«, ki je
pravzaprav mož ene od »mačk«. V
Laškem je na avtobus prihitela še
zadnja potepuška »mačka«, skupaj s še vroče kuhanimi domačimi
klobasami, s hladnim pivom in z
ostalo prtljago ji je na avtobus pomagal čeden sin, športnik, ki se je
nasmehnil splošno odobravajočemu »mijau«, in začela se je nočna
vožnja proti državni meji in nato
dalje v noč. Jutranji postanek na
bencinski črpalki ob avtocesti proti Splitu nas je ob izdatnem zajtrku, odlični kavici ter predvsem
skupnem druženju navdal s »ta
pravim« potepuštvom, obenem
pa smo uživali ob pogledu na družinsko sožitje ene od »mačk«, ki je
vzela s seboj mamo in sestro. Obe
novi »mački« sta prinesli s seboj
odličen domač kruh, mljask in mijau! »Mačjepotepuškega kluba« se
je hitro navadila tudi »nova mlada
mačka« sicer specifičnega poklica
in drugih atraktivnih zanimanj,
kot je pilotiranje jadralnih letal, in
ki se je kmalu izkazala kot dobra
poznavalka zgodovine, geografije
in še marsičesa. Vse nas je navdušila s svojo izjemno skromnostjo
in s prepoznavnim občutkom do
sočloveka ... Po prihodu v samo

Sarajevo

Mostar

Medjugorje smo nato, po nastanitvi v enem izmed mnogih hotelov,
vsi skupaj odšli na potep po mestu,
polnem živopisanih prodajaln podobic, kipcev in molitvenikov. Po
skupnem kosilu smo nato odšli še
do Marijinega kipa, po vsem tistem ostrem hercegovskem kamenju, pomešani z domačini, Slovenci, Avstrijci, Nemci, Italijani, itd.
Zvečer se nas je večina udeležila
svete maše v mestni cerkvi, sledila sta večerja in zasluženi počitek.
Naslednjega jutra, po obilnem zajtrku, dobri kavi in radostnem klepetu, smo se odpeljali do Mostarja,

kjer so nas, ob novem mostu čez
reko Neretvo, žal pričakale tudi še
mnoge vojne sledi. Toda ljudje se
ne dajo, živijo dalje, ulice so polne
prodajaln spominkov in pogumni
mladeniči vsake toliko časa za denar skačejo z mostu v reko, mnoge
»mačke« smo si ob tem zatiskale
oči.
Sledila je še pot do Sarajeva, kjer
so nas okoliški hribi, polni številnih povojnih grobov, navdali z
nepopisno žalostjo. Nekoliko smo
odmislili vojne grozote in si sredi
Sarajeva privoščili nedeljsko ulično
kosilo s čevapčiči itd.
Sledil je povratek proti domu,
med vožnjo ob čudovito zeleni Neretvi smo se zelo smejali
na račun »wc« postanka v naravi, nakar smo na avtobusu peli,
zganjali šale, na neki črpalki
spotoma celo zaplesali v slogu
»yugo-melos« melodij. V nedeljo zvečer smo srečno prispeli v
Celje. Naslednjega dne smo nekatere »mačke« delale, ni torej
šlo brez veselega pozdravnega
»mijau«, v žepih in še kje pa so
nas kupljene drobne podobice iz
mesta med gorami, mesta z veliko miline, navdajale predvsem z
mirno srečo samozaupanja, ki je
za vsakdan drobnega človeškega
življenja pravzaprav ključno.
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DROBTINICE

Splošna bolnišnica Celje

Vir: Internet

Kulinarični kotiček
Blitvina kremna juha s
skuto

Pica s sirom in zelenjavo
brez kvasa

Sestavine:
500 g blitve, 250 g krompirja, 40 g čebule, 2 žlici,
ekstra deviškega olivnega olja, 1 dl sladke smetane,
20 g masla, sol, črni poper v zrnu, 2 stroka česna in
3 vejice peteršilja, 100 g grudičaste skute

Sestavine:
Za testo:
225 g moke, 225 g črne moke, 1,5 dl mleka, 2 žlici
jogurta, 6 žlic ekstra deviškega olivnega olja, 1 žlička
sode bikarbone, 2 ščepca soli

Priprava:
Blitvo očistimo in grobo narežemo, čebulo olupimo in drobno sesekljamo. V posodi segrejemo
maslo in na njem posteklenimo sesekljano čebulo.
Olupljen česen pretlačimo na čebulo, premešamo
in zalijemo z 8 dl hladne vode ter zavremo. Ko zavre, ji dodamo na kockice narezan olupljen krompir in narezano blitvo. Zavremo in počasi kuhamo
15 minut. Potem posodo odstavimo in vsebino
gladko razmešamo s paličnim mešalnikom. Nato
juho ponovno pristavimo, ji prilijemo sladko smetano, začinimo s soljo, sveže mletim poprom in
sesekljanim peteršiljem ter zavremo. Juho razdelimo v segrete skodelice, vanjo razdrobimo skuto
in pokapljamo z olivnim oljem.

Za oblogo:
400 g mocarele, 200 g zrnate skute, 1-2 čebuli, 1
bučka, 2 pesti rukole, 200 g paradižnikov češnjevcev
ekstra deviško olivno olje, sol, suhi origano in suha
bazilika, 4 stroki česna

»Pravi okus vode spoznamo šele v
puščavi.«
Hebrejski
»Ljubezen je kot vojna, začneš kadar
hočeš in nehaš, kadar moreš.«
Španski
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Priprava:
Zelenjavo očistimo in poljubno narežemo, na
čim tanjše lističe narežemo tudi česen. Dva klasična pekača tanko potresemo z moko. V posodo
stresemo moko, sodo bikarbono in sol ter dobro
premešamo. Prilijemo mleko, jogurt in olivno olje
ter ugnetemo gladko testo. Po potrebi dodajamo
moko ali mleko. Testo razdelimo na dva dela, ju
tanko razvaljamo v obliko klasičnega pekača.
Testo položimo v pekača in s prsti vtisnemo, da
pokrije čim večjo površino. Premažemo ga z olivnim oljem. Pečico segrejemo na 200 °C. Po testu
enakomerno razdelimo narezan česen, mocarelo
in vse skupaj blago posolimo. Po vrhu nadevamo
narezano čebulo in bučko, blago posolimo, potresemo z zeliščema in pokapljamo z olivnim oljem.
Pekača za 15 minut položimo v ogreto pečico. Po
pečeni pici potresemo še razpolovljene paradižnike češnjevce, zrnato skuto in rukolo ter pokapljamo z ekstra deviškim olivnim oljem.

Splošna bolnišnica Celje

NAGRADNA KRIŽANKA

NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo,
v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 13. junija 2014.
Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 45. nagradne križanke v marčevskem Monitorju. V uredništvo Monitorja smo prejeli 105 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: KDOR ŽELI PREPEVAT, BO VEDNO NAŠEL PESEM.
Izžrebana nagrajenka je gospa Irena Žužek z Oddelka za laboratorijsko medicino.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno
vabimo k sodelovanju.
Uredniški odbor
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