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Splošna bolnišnica CeljeTO JE SBC

Nismo se še dobro poslovili od preteklega leta, ko nas je mesec marec že prese-
netil z dnevnimi temperaturami preko dvajset stopinj Celzija in nas opozoril, 
da ni časa za pomladansko utrujenost. Kot da se je tudi naravi zavrtelo ob vse 
hitrejših dogajanjih v družbi. Tempo  sprememb je hiter in mu komaj sledimo. 
Kakšen smisel ima vse to? Kako se naj prepričamo, da se je vredno s tem spo-
pasti?  Dr. Zadel je na enem izmed predavanj v naši bolnišnici glede samomoti-
vacije  zaposlenih izjavil, da se »moramo zavedati vsaj odgovornosti«, če so se 
nam drugi motivi morda izgubili. Z njim se globoko strinjam, kajti zgodovina 
nas bo ocenjevala le skozi dosežene rezultate, ne pa skozi odličnost izgovorov, 
zakaj nečesa nismo naredili.  

V bolnišnici imamo dovolj razlogov, da se odgovorno lotimo svojih nalog tudi v 
tem letu. Seveda ugotavljamo, da nam »leto zopet ni naklonjeno« (katero pa nam je bilo?), saj po eni strani ponovno izgubljamo 
finančna sredstva, po drugi pa na dvorišču bolnišnice raste nov Urgentni center, novo upanje za naše paciente. Njihova oskrba 
bo še boljša, še hitrejša in varnejša, delo nas zaposlenih pa polno izzivov v prilagoditvi na novo organizacijo dela ter možnosti 
strokovnega razvoja posameznika, kakor tudi še večja uveljavitev timskega dela različnih strok na enem mestu. Če ne bo večjih 
zapletov, bo ob koncu tega leta ali v začetku 2015 nov Urgentni center Celje začel delovati.  
  
Ne morem mimo izzivov na področju organiziranosti same bolnišnice, usklajevanja procesov zdravljenja in procesov logistike, ki 
so potrebni zaradi kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev ter zaradi racionalizacije stroškov dela in materiala. V pomoč so 
nam organizacijska navodila, ki jih dokončujemo in uveljavljamo v praksi v okviru akreditacije DIAS – DNV, kakor tudi spozna-
nje,  da bomo morali v Celju znati sami poskrbeti za svoj status in vlogo, ki jo želimo nadgraditi kot tretja slovenska bolnišnica.  
Zato bomo razumeli, da prihaja odgovornost posameznika vedno bolj do izraza, in upam, da bodo v družbi slej ko prej izpolnjeni 
tudi pogoji, da bo prispevek posameznika po tem merilu ustrezno nagrajen.  

Kakšno vlogo bo pri tem odigrala »zdravstvena reforma«, je kratkoročno težko napovedati, vsekakor pa lahko v naslednjih letih 
pričakujemo spremembe na področju oblikovanja pravic pacientov in vloge zdravstvenih zavarovalnic. Tako se bodo vzposta-
vljali novi odnosi med bolnišnico in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije oz. do ostalih zavarovalnic zdravstvenih 
storitev, kar bo zahtevalo od bolnišnice večjo stroškovno učinkovitost in v odnosu do pacientov kakovost in varnost. Poleg tega 
smo tudi na evropskem zdravstvenem trgu. Poskusimo se zavedati še tega dejstva.

Vse to so razlogi, da pri našem delu iščemo novih poti, trenutne ovire, ki nam jih postavljajo zakonodaja ter posamezne institu-
cije, pa obravnavamo zgolj kot nujno potreben balast, ki ga bo sčasoma  vedno manj.
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TO JE SBC

Potek.izgradnje.Urgentnega.
centra.Celje.(UCC)

Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. str. Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

V novembru in decembru so potekala pripravljalna 
dela za zagotovitev gradnje stavbe UCC. Zajema-

la so izgradnjo novega urgentnega vhoda s Kersni-
kove ulice, prestavitev obstoječih komunalnih vodov 
(elektro vodi, vodovodna napeljava, kanalizacija, 
telekomunikacijski vodi,…), ki so potekali po trasi 
predvidenega objekta, ter zaščito gradbene jame.
Še posebej zahtevna je bila prestavitev elektro vodov 
(cca 2500 m), saj bi bilo v primeru njihove prekinitve 
ogroženo delovanje precejšnega dela stare bolnišnice 
zaradi prekinitve oskrbe z električno energijo in tele-
fonske povezave. 

Zaščita gradbene jame je bila narejena s t.i. postop-
kom Jet-Grouting. Okrog predvidenega objekta je 
bilo izvrtano cca 1800 m  izvrtin premera 80 cm, v 
globino 6,5 m pod koto terena. V izvrtine je bila na-
meščena  jeklena armatura, ki je bila naknadno zalita 
z betonom. To je bilo potrebno zaradi varnega ka-
snejšega izkopa, da bi preprečili nepredvidene zdrse 
zemljine v  gradbeno jamo. 

Vzporedno je potekal izkop gradbene jame, in sicer je 
bilo odstranjeno cca 8000 m3 zemljine. Kljub ugodne-
mu zimskemu vremenu je bilo treba vseskozi črpa-
ti podtalno vodo, vendar so bila vsa dela opravljena 
brez večjih težav. 

V januarju in februarju sta bila opravljena betoni-
ranje podložnih betonov ter hidroizolacijska zaščita 
objekta (cca 2000 m2). Konec februarja in v začetku 
marca je potekalo armiranje temeljne plošče, za kar 
je bilo porabljenega cca 90 ton jekla. Za potrebe ar-
mirano betonskih del je izvajalec postavil dva stolpna 
žerjava. Višina manjšega znaša 22 m z ročico 24 m, 
višina večjega pa 35 m z ročico 56 m. To je verjetno 
edini takšen žerjav v regiji.
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V sredini marca je izvajalec pričel izdelavo 80 cm de-
bele  temeljne  plošče, ki bo prenesla tudi nadaljnjo 
štirinadstropno stavbo, vključno s heliportom na 
strehi, seveda, ko bodo zagotovljena finančna sred-
stva za nadaljevanje nadomestne novogradnje. V te-
meljno ploščo je izvajalec vgradil cca. 800 m3 betona.

V maju bo izvajalec končal gradnjo AB skeleta objek-
ta (klet, pritličje in del 1. nadstropja) ter ureditev 
okolice. Narejena bo tudi kletna in pritlična poveza-
va s starim objektom bolnišnice. Do konca oktobra je 
nato predviden potek obrtniško inštalacijskih del ter 
vgradnja fiksne opreme.
V Splošni bolnišnici Celje se pripravljamo na jav-
ni razpis za dobavo mobilne medicinske  ter ostale 
opreme, ki je zaradi pomanjkanja sredstev izpadla 
iz prvotnega razpisa (dvigalo, cevna pošta, digitalni 
stropni rentgen, CT, digitalna slikovna diagnostika, 
agregat za rezervno električno napajanje, ...). Vre-
dnost navedene opreme je ocenjena na cca 3,5 mio 
€, sredstva pa naj bi zagotovilo Ministrstvo za zdrav-
je oz. EU. Upamo, da bo razpis izveden uspešno, da 

bomo lahko konec leta urgentno službo preselili v 
nov objekt.
Podajamo še nekaj grobih podatkov o količinah ma-
teriala, povezanega z UCC. Izkopane zemljine je bilo 
cca 8000 m3, vgrajenega  bo 305 ton armaturnega je-
kla in 4.900 m3 betona, za kar bo potrebnega 14.000 
m2 opaža, fasade bo 2.434 m2, 1.724 m2 strehe ter 
75 ton jeklene konstrukcije za nadstrešek in prostor 
za klimat. Inštalirano bo več kot 100 km električnih 
vodov. Na gradbišču bo v konici prisotnih cca 100 de-
lavcev različnih strok. 
Izvajalcema Gradia, d.o.o. in Medicoengineering, 
d.o.o. želimo še naprej čim lepše vremenske razme-
re, da bo delo na gradbišču potekalo nemoteno in bo 
končano v predvidenih rokih.

Navodila avtorjem, 
piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba 

za odnose z javnostmi ali na e-mail danijela.go-

risek@sb-celje.si . Prosimo, da nam prispevke po-

šljete v elektronski obliki (na CD-ju, po e-mailu). 

Prispevki naj vsebujejo strokovne in akademske 

naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. službe, v 

kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite loče-

no na koncu besedila. 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 9. 

maja 2014.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Obvestilo o nadzoru in odvozu vozil
S 1. 4. 2014 bomo na območju Splošne bolnišnice Celje pričeli opravljati nadzor vozil, ki niso pravilno 

parkirana in so več kot 30 minut na območju bolnišnice, ter jih tudi odvažati. Nadzor in odvoz vozil bodo 

opravljali varnostniki podjetja Varnost Maribor. Vozila bodo deponirana na deponiji Centra varne vožnje 

ZŠAM Celje, Cesta v Celje 14, 3202 Ljubečna, s katero upravlja izvajalec odvozov nepravilno parkiranih 

vozil. 

Zdravstvene delavce, ki v času intervencije v okviru stalne pripravljenosti parkirajo na območju bolnišni-

ce prosimo, da parkirajo na za to označenih parkirnih mestih.  

Telefonske številke Centra varne vožnje: 03 425 46 60; 041 617 688; 031 663 990

Cena odvoza: 85,00 EUR

Cena dodatnega dne na deponiji: 5,00 EUR

Čas obratovanja deponije 

Delavnik: 7.00–18.00

Sobota: 7.00–12.00

Nedelja: zaprto

Krepitev.zdravja.pri.delu.–.
promocija.zdravja.pri.delu.v.
Splošni.bolnišnici.Celje

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

Začetki projekta Krepitev zdravja pri delu v SB Ce-
lje segajo v leto 2011, ko smo pričeli izvajati pro-

jekt Čili za delo, ki ga je takrat finančno podprl tudi 
ZZZS, in ki smo ga uspešno zaključili v letu 2012.  

Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki je bil sprejet 
leta 2011, od delodajalcev zahteva, da načrtujejo in 
izvajajo promocijo zdravja na delovnem mestu ter 
zagotovijo potrebna sredstva ter način spremljanja 
njenega izvajanja. V ta namen smo v mesecu decem-
bru lanskega leta pričeli s pripravo strategije izvaja-
nja projekta Krepitev zdravja pri delu v SB Celje. S 
sprejetjem strategije želimo dolgoročno vplivati na 
izboljšanje zdravja in blaginje zaposlenih ter razviti 
zdrav delovni in življenjski slog ter uvajati v delovno 
okolje spremembe, ki koristijo zdravju vseh zapo-
slenih. Ciljna skupina izvajanja projekta so vse po-

klicne skupine zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje. 
Pri opredelitvi aktivnosti smo določili področja, kjer 
bomo izvajali promocijo zdravja; definirali smo jih 
kot »stebre promocije zdravja« in jih prikazujemo na 
sliki. 

 
PROMOCIJA ZDRAVJA PRI DELU V SB CELJE 
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V sklopu posameznih stebrov bomo izvajali aktivno-
sti, kot so: 
- organizacija tematskih predavanj in učnih delavnic; 
- izdaja tematskih zgibank in plakatov; 
- organizacija psihološke pomoči za zaposlene; 
- organizacija organizirane vadbe za zaposlene v telo-

vadnici Oddelka za medicinsko rehabilitacijo SB Celje; 
- uvedba razbremenitvenih vaj na delovnem mestu;
- organizacija izletov in rekreacijskih dnevov za zapo-

slene;
- z aktivnostmi spodbujati zaposlene k preživljanju zdra-

vega prostega časa ter k okoljski odgovornosti, itd.

S sprejeto strategijo se želimo približati zaposlenim 
in doseči, da bo projekt povezal med sabo vse poklic-
ne skupine s ciljem izboljšati zdravje zaposlenih in 
delovne razmere. Za lažjo komunikacijo med zapo-
slenimi in člani projektne skupine smo vzpostavili 
poseben elektronski predal z domeno zdravje@sb-ce-
lje.si, kamor lahko zaposleni prispevajo svoje ideje in 

razmišljanja glede izvedbe projekta in uvedbe novih 
ter zanimivih aktivnosti. 

Promocijo zdravja pri delu in aktivnosti v zvezi z njo 
bomo redno predstavljali v internem glasilu Monitor 
in na intranetni strani bolnišnice, na posebni pod-
strani, namenjeni promociji zdravja pri delu. 
V sklopu projekta želimo od zaposlenih aktivnega 
sodelovanja pri promociji zdravja pri delu. Projektna 
skupina s pomočjo natečaja, ki ga objavljamo v tej 
številki Monitorja in na intranetni strani bolnišnice, 
išče idejno rešitev – maskoto z imenom, ki jo bomo 
uporabljali tudi kot logotip za namen projekta Pro-
mocija zdravja pri delu v SB Celje. 

Ob tem vse zaposlene vabimo, da se aktivno udeležu-
jejo predavanj oz. dejavnosti, ki jih bomo organizira-
li, in tako pripomorejo k uspešnosti projekta Krepi-
tev zdravja pri delu v SB Celje, ki je pomembna tako 
za zaposlene kot tudi Splošno bolnišnico Celje. 

1.  Naročnik natečaja
Projektna skupina za strategijo izvajanja projekta Promocija 
zdravja pri delu v Splošni bolnišnici Celje. 

2. Predmet natečaja
Naročnik natečaja s pomočjo natečaja išče idejno rešitev – 
maskoto z imenom, ki se bo uporabljala tudi kot logotip za 
namen projekta Promocija zdravja pri delu v SB Celje. 
Maskota z imenom / logotip naj idejno zaokroža: 
- promocijo zdravja pri delu v SB Celje, 
- preprostost in domačnost.

3. Sodelovanje
Sodelujejo lahko zaposleni Splošne bolnišnice Celje in njihovi 
družinski člani, ki želijo odpreti vrata svojim idejam in poma-
gati pri izbiri maskote z imenom za promocijo zdravja pri delu 
SB Celje, ki bo služila tudi kot logotip projekta. 
Vsak udeleženec lahko na natečaju sodeluje z več rešitvami. 

4. Idejna rešitev
Idejna rešitev mora vsebovati: 
- ime maskote, 
- risbo oz. sliko maskote (velikost do formata A3).
Ime in oblika maskote, ki bo tvorila logotip projekta Promoci-
ja zdravja pri delu v SB Celje naj bosta: 
- inovativni, 
- izvirni, 
- idejni, 
- domiselni, 
- originalni. 

5. Rok natečaja 
Zadnji rok za oddajo natečajnih predlogov je 11. maj 2014 
(do 12:00 ure) v zaprti kuverti v tajništvo Splošno kadrovsko 

pravnega sektorja s pripisom: Natečaj za izbiro maskote z 
imenom. 

6. Vprašanja in odgovori
Natečajniki lahko med potekom natečaja postavljajo vprašan-
ja na elektronski naslov simon.jevsinek@sb-celje.si.

7. Nagrade in avtorske pravice
Naročnik bo avtorju izbranega natečajnega predloga za nag-
rado podelil torto iz slaščičarne SB Celje. Naročnik bo s po-
deljeno nagrado odkupil materialne pravice za uporabo idejne 
rešitve. Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice in se ga 
smiselno navaja kot avtorja maskote/logotipa. 

8. Ocenjevanje
Ocenjevanje predlogov bo izvedla komisija, ki jo sestavljajo 
člani projektne skupine za promocijo zdravja pri delu v SB 
Celje. 

9. Kriteriji ocenjevanja
Ocenjevalna komisija bo prispele predloge vrednotila po na-
slednjih kriterijih: 
- usklajenost predloga s strategijo promocije zdravja pri 

delu v SB Celje, 
- lahka prepoznavnost in nezamenljivost, 
- izvirnost predloga, 
- slovensko ime maskote, 
- uporabnost. 

Ocenjevalna komisija si pridržuje pravico, da v primeru, če 
nobena ideja ne bo zadovoljevala kriterijev za izbor maskote z 
imenom, ne izbere nobene in nagrade ne podeli. 
Odločitev komisije je dokončna in ne more biti predmet na-
daljnjih razprav.  

NAGRADNI NATEČAJ
Za izbiro maskote z imenom projekta Promocija zdravja pri delu v Splošni bolnišnici Celje, 

ki se bo uporabljal tudi kot logotip projekta
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Bodi sam sprememba,
ki si jo želiš v svetu.

                                (Mahatma Gandhi)

V vsakdanjem življenju se srečujemo z mnogimi težavami, konflikti in stresi. Nekatere od teh lahko 
obvladamo sami, drugi pa so preveč obsežni, globoki ali predolgo trajajo, tako da za njihovo 

premagovanje potrebujemo pomoč. Ena od takih oblik pomoči je psihološko svetovanje.

V okviru projekta KREPITEV ZDRAVJA PRI DELU v SB Celje

 VABIMO
na brezplačna psihološka svetovanja in podporo zaposlenim, ki jih bo 

izvajala psihologinja Vesna Žličar.

KJE: Otroški oddelek (3. nadstropje), ambulanta številka 8.
KDAJ: vsak zadnji ponedeljek v mesecu po predhodni najavi na telefon 03/423 35 13. 

                                            
         Uroš Stropnik, univ. dipl. org.

                                                         pomočnik direktorja

Spremljevalci.in.družabniki.
pacientov.v.ambulantni.dejavnosti.
Splošne.bolnišnice.Celje

Barbara Podkrižnik, mag. zdr. – soc. manag. Področje zdravstvene nege

V sodelovanju z Zavodom Re-
publike Slovenije za zapo-

slovanje in z namenom aktivirati 
dolgotrajno brezposelne  osebe, 
ki so več kot eno leto neprekinje-
no prijavljene v evidenci brezpo-
selnih oseb, ter s ciljem ohraniti 
njihovo socialno vključenost in 
ohraniti ali razvijati  njihove de-
lovne sposobnosti, se je Splošna 
bolnišnica  Celje vključila  v pro-
jekt  izvajanja posameznih pro-
gramov javnih del.  

Tako je februarja preko javnih del  
v naši  organizaciji  pričelo opra-

vljati delo spremljevalca in družab-
nika  šest dolgotrajno brezposel-
nih oseb, ki bodo to delo opravljale 
do decembra tega leta.

Z novim načinom in oblikami 
dela poskuša organizacija slediti 
svojemu poslanstvu, ki pravi, da: 
»Želimo biti uspešna in prijazna 
bolnišnica, a hkrati dejavna in 
prepoznavna tudi v širšem okolju. 
Pomagamo pri zdravstveni vzgoji 
prebivalstva in pomembno pri-
spevamo k ekonomskemu in so-
cialnemu razvoju našega obmo-
čja.« 

OSEBE, KI  OPRAVLJAJO DELO 
SPREMLJEVALCA
- niso zdravstveni delavci in ne 

smejo opravljati del in nalog, 
ki so v okviru kompetenc  zdra-
vstvenih delavcev oz. ostalih za-
poslenih v  bolnišnici,

- so brezposelne  osebe, ki so več 
kot eno leto neprekinjeno prija-
vljene v evidenci brezposelnih 
oseb pri Zavodu  Republike Slo-
venije za zaposlovanje. 

KOMU SO NAMENJENI  
SPREMLJEVALCI  
 Namenjeni so pacientom, ki jim 
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bo spremstvo olajšalo orientacijo 
po prostorih bolnišnične poliklini-
ke. O tem, katerega pacienta spre-
mljajo, vedno odloča medicinska 
sestra – informatorka. 
Spremljevalec ne sme spremljati 
življenjsko ali kako drugače ogro-
ženega pacienta.
Spremljevalci načeloma  ne spre-
mljajo pacientov, ki so pregled že 
opravili in se z izpisanim izvidom  
odpravljajo  v domače okolje.

Pacienti, ki jih spremljevalec  lahko 
spremlja:
- starejše osebe brez spremstva, 
- težje gibljive in neogrožene ose-

be, 
- osebe, za katere medicinska se-

stra informatorka presodi, da 
ne razumejo njenih navodil.

 Namenjeni so pacientom, ki jim 
bo pogovor olajšal čakanje na pre-
voz v domače okolje. O tem, kate-
remu pacientu bo spremljevalec 
pomagal, vedno odloči zdravstve-
ni delavec v  triaži  Urgentnega 
centra, ki pokliče  št. 35 51 (v do-
poldanskem času) ali št. 35 52 (v 
popoldanskem času) in prosi za 
pomoč spremljevalca.

Pacienti, ki jim spremljevalec  lah-
ko krajša čas čakanja na prevoz v 
domače okolje: 
- starejše  psihično in fizično ori-

entirane osebe brez spremstva, 
- težje gibljive  neogrožene osebe.

ZUNANJA PREPOZNAVNOST 
SPREMLJEVALCEV
- Spremljevalci so oblečeni  v ze-

lene hlače in bele majice z logo-
tipom bolnišnice,

- na vidnem mestu  nosijo  iden-
tifikacijsko priponko z imenom 
in priimkom ter vlogo, ki jo 
imajo v bolnišnici.

DELOVNI ČAS
- Spremljevalci so zaposleni za 

poln delovni čas – osem ur 
dnevno, štirideset ur tedensko. 

- Spremljevalci delovno obve-
znost izvajajo v  dveh izmenah – 
v  dopoldanskem času  od  7.00 
do 15.00 ure  ter ob četrtkih 
tudi v popoldanskem času od 
10.00 do 18.00 ure.

OPIS DELA IN NALOG
1. Spremljevalci po navodilu infor-
matorja spremljajo paciente  od 
vpisnega mesta do vrat ambulante,  
kjer so naročeni za pregled.

Potek dela
Medicinska sestra – informatorka 
na bolnišnični polikliniki na pa-
cientovo  napotnico nalepi listek 
s številko ambulante, v  katero je 
uporabnik napoten, in če presodi, 
da uporabnik potrebuje pomoč 
spremljevalca, ga napoti do spre-
mljevalcev.  Spremljevalec nato pa-
cienta pospremi do ambulante. Pa-
cienti oz. njihovi svojci napotnico 
in ostalo zdravstveno dokumenta-
cijo sami oddajo v roke zdravstve-
nemu osebju iz ambulante (spre-
mljevalci načeloma ne prenašajo 
uporabnikove osebne lastnine).  V 
popoldanskem času je potek dela 
enak  in naloge medicinske sestre 
– informatorke prevzame admini-
stratorka pri popoldanskem vpisu.

Če ambulantna medicinska sestra 
presodi, da pacient ne bo našel 
ambulante, v katero je napoten  na  
nadaljevanje  obravnave,  lahko za 

spremstvo v dopoldanskem času 
pokliče na št. 35 51 in prosi za po-
moč spremljevalca.  Spremljeva-
lec se javi ambulantni medicinski 
sestri, ki mu da navodila (števil-
ko ambulante, v katero je pacient 
napoten)  in predstavi pacienta, 
ki potrebuje njegovo pomoč. V 
popoldanskem času je potek dela 
enak, le da je treba potrebo po 
spremljevalcu sporočiti na  tel. št. 
35 52  in naloge medicinske sestre 
– informatorke prevzame admini-
stratorka na popoldanskem vpisu.
Spremljevalci načeloma ne spre-
mljajo pacientov, ki so pregled že 
opravili, in se z izpisanim izvidom  
odpravljajo  v domače okolje.
Spremljevalec ne odgovarja za pa-
cientovo osebno lastnino in fizično 
varnost.                                

2. Spremljevalci s pogovorom   
krajšajo  čas  pacientom   (brez   
spremstva   svojcev), čakajočim 
na prevoz z bolnišnične polikli-
nike. To  obliko  pomoči  izvajajo 
samo, če je v  izmeni dovolj  spre-
mljevalcev (dopoldan  več kot 
trije  in  popoldan več  kot  dva), 
in če zdravstveno osebje v triaži 
Urgentnega centra  presodi, da je 
potrebna.

Potek dela
Medicinska sestra v triaži Urgen-
tnega centra presodi, kateri pa-
cient potrebuje pomoč, in nato 

Spremljevalke pacientov pri vpisnem pultu
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v dopoldanskem času pokliče na 
št. 35 51 ter prosi za pomoč spre-
mljevalca. Po prejetju sporočila se 
spremljevalec javi medicinski se-
stri v triaži Urgentnega centra, ki 
mu da navodila in predstavi paci-
enta, ki potrebuje njegovo pomoč. 
V popoldanskem času je potek dela 
enak, le da je potrebo po spremlje-
valcu treba sporočiti na tel. št. 35 
52. Spremljevalec (s pogovorom) 
pacientu krajša čas  med  čakanjem  
na prevoz.  

Za vsa ostala opravila so še naprej 
zadolženi zdravstveni delavci.                         
Spremljevalec tudi ne odgovarja 
za fizično varnost pacienta (padci 
s transportnih vozičkov pri nemir-
nih in agresivnih bolnikih …) in 
njihovo osebno lastnino.                               

DELOVNO  OKOLJE 
Spremljevalci svoje delo opravljajo 
v prostorih Splošne bolnišnice Ce-
lje, predvsem na območju ambu-
lantne dejavnosti.

Njihovo izhodiščno mesto je v glav-
ni avli bolnišnice  nasproti vpisnim 
mestom in je vidno  označeno.  

Spremljevalci so  pomembna pri-
dobitev za  vse paciente, ki pri-
hajajo na ambulantne preglede v 
našo bolnišnico, saj bodo poslej  
ambulanto, v katero so napote-
ni, hitreje in lažje našli. Bolni-
šnica pa bo s takšnim načinom 
dela pridala dodano vrednost 
opravljenim storitvam. 

Dan.žil

Katja Knavs, dr. med. 
Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo

V četrtek, 20. 3. 2014, smo zaposleni v Centru za 
bolezni ožilja Splošne bolnišnice Celje sodelovali 

v projektu Dan žil 2014.  Gre za prvi tovrstni dan, za 
katerega je pobudo dala neprofitna evropska organi-
zacija VAS. VAS je združenje s sedežem v Milanu, ki 
si že dolga leta prizadeva za neodvisno raziskovanje 
in izobraževanje na področju angiologije. Letos so se 
prvič odločili organizirati evropski dan, posvečen bo-
leznim arterij. V Sloveniji je organizacijo tega dneva 
prevzelo Združenje za žilne bolezni pri Slovenskem 
zdravniškem društvu, poimenovali pa smo ga kar 
Dan žil, saj smo menili, da bomo s takšnim poime-
novanjem dosegli najširši krog zainteresirane laične 
javnosti.

Geslo letošnjega dneva, posvečenega boleznim arte-
rij, je bilo: Nič več amputacij zaradi periferne arterij-
ske bolezni. 

Gre za perečo problematiko, saj v naši bolnišni-
ci letno opravimo približno 100 večjih amputacij 
(podkolenska, nadkolenska) in okrog 30 amputacij 
stopala zaradi periferne arterijske bolezni, podat-
ka o številu amputacij posameznih prstov na nogah 
žal nimamo. Problema amputacij najverjetneje ne 
bomo mogli zlahka rešiti, saj gre največkrat za sta-
rejše bolnike z več sočasnimi boleznimi, večina njih 
se že mnogo let zdravi zaradi sladkorne bolezni tipa 
2. V naši bolnišnici smo zdravniki, ki se ukvarjamo z 
boleznimi arterij, že davno tega ponotranjili načelo 
prof. Gothbyja iz Münchna, ki je dejal, da si vsak ud 
zasluži vsaj en poseg, ki ni amputacija. V ta namen 
letno opravimo približno 250 PTA perifernih arterij 
medenice in spodnjih okončin,  približno 150 by-pas-
sov na perifernih arterijah, v zadnjem času pa so vse 
pogostejši tudi t.i. hibridni posegi, kjer hkrati pri is-
tem bolniku napravimo operacijo in perkutani poseg 
na arterijskem ožilju.

Ideja dneva žil je, da bolezen predstavimo širši laični 
javnosti, in v ta namen smo 20. 3. 2014 od 12. do 20. 
ure v City centru Celje obiskovalce seznanjali z bo-
leznijo, jih učili zatipati periferne pulze na spodnjih 
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okončinah in jih osveščali o dejavnikih ogrožanja za 
bolezni arterij. Predstavili smo jim tudi naše delo, v 
ta namen smo na razstavni prostor pripeljali ultraz-
vočni aparat, pletizmograf in žepni doplerski aparat. 
Pri predstavitvi so sodelovali kirurgi, zaposleni na 
Oddelku za žilno kirurgijo, internisti, ki se ukvarja-
mo z angiologijo, in medicinske sestre iz Centra za 
bolezni ožilja.

Največ pozornosti je seveda pritegnil ultrazvočni 
aparat, ki nam ga je v ta namen prijazno posodilo 
podjetje Mideas. Neopažen pa ni ostal niti naš ple-
tizmograf. Gre sicer za precej manj sofisticirano na-
pravo od ultrazvočnega aparata, je pa v zadnjem letu 
postal nepogrešljiv del ambulantnih pregledov. 

Obiskovalci so se lahko prepričali, da z njim zelo eno-
stavno, neboleče, predvsem pa izjemno hitro lahko 
objektivno odkrijemo ljudi, pri katerih gre za bolezen 

perifernega arterijskega ožilja.
Vsi sodelujoči pri projektu Dan žil upamo, da smo 
vsaj del prebivalstva ozavestili o pomembnosti ar-
terij, ki prehranjujejo naše noge. Upamo, da smo jih 
naučili, kako se tipajo pulzi, da bodo znali poiskati 
našo pomoč takrat, ko jim bomo lahko ponudili ka-
kšen drug poseg in ne amputacije.

Svetovni.dan.ledvic.–.13..marec

Mirjana Rep, viš. med. ses. Oddelek za bolezni ledvic in dializo

Letošnji svetovni dan ledvic je 13. marca  potekal 
pod sloganom Ledvice se starajo skupaj z vami. 

Pobudnika, da se svetovni dan ledvic obeleži po vsem 
svetu, sta Mednarodno nefrološko združenje (ISN) in 
Mednarodna federacija Kidney Foundations (IFKF).

Ustanovitelji svetovnega dneva ledvic zagovarjajo 
izboljšanje zdravja, počutja in kakovosti življenja 
posameznikov z ledvičnimi boleznimi, širjenje stan-
dardov najboljših praks zdravljenja in nege; poma-
gajo pri vzpostavitvi ledvičnih fundacij v državah, 
kjer še ne obstajajo; omogočajo izobraževalne pro-
grame za svoje člane in spodbujajo raziskave ledvič-
nih bolezni.

Svetovni dan ledvic praznujemo vsako leto drugi če-

trtek v marcu. Na ta dan po vsem svetu v več kot 60 
državah hkrati potekajo različne aktivnosti ledvičnih 
bolnikov, medicinskih sester, zdravnikov, študentov 
in dijakov srednjih zdravstvenih šol. 

Namen in osnovni cilj Svetovnega dneva ledvic je 
izboljšati ozaveščenost ljudi o pomenu delovanja 
ledvic, preprečevanju nastanka kronične ledvične bo-
lezni, zgodnjem odkrivanju in zdravljenju ledvičnih 
bolnikov. S pravočasnim seznanjanjem in odkriva-
njem dejavnikov tveganja lahko čim prej odkrijemo 
in celo preprečimo ledvično bolezen. 
Preventivni programi in nacionalna ozaveščenost 
ljudi znižajo stroške zdravljenja  in prinašajo korist 
tako za bolnike kot za zdravstveno blagajno.

Kronična ledvična bolezen in staranje
Kronična ledvična bolezen (KLB) je stanje, ki lahko 
traja več let, pri katerem pride zaradi različnih bole-
zni do napredujočega in nepopravljivega zmanjševa-
nja delujočega ledvičnega tkiva, kar na koncu povzro-
či končno ledvično odpoved. 

Za oceno delovanja ledvic in spremljanja napredo-
vanja KLB je najpomembnejša določitev glomerulne 
filtracije (GF).
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Hitrost glomerulne filtracije (GFR) pomeni celotno 
količino krvi, ki jo ledvice prefiltrirajo v eni minuti. 
Izražena je v enoti ml/min/1,73 m2. Izračun GFR je 
najboljši način za oceno delovanja ledvic in oprede-
litev stopnje kronične ledvične odpovedi ali ocene 
ohranjenosti ledvične funkcije. 

S staranjem se zmanjša sposobnost delovanja led-
vic, obtočil, pljuč in nekaterih žlez z notranjim izlo-
čanjem. Sposobnost delovanja ledvic se po 65. letu 
starosti ves čas zmanjšuje. Raziskave so pokazale, da 
obstaja tesna povezava med zmanjševanjem glome-
rulne filtracije in starostjo, in da se na leto glomerul-
na filtracija zmanjša od 0,8 do 1 ml/min. S starostjo 
se povečuje tudi količina sečnine, medtem ko se kon-
centracija kreatinina ne spreminja pomembno. 

Po 80. letu se lahko glomerulna filtracija pri zdravem 
starostniku zmanjša tudi za 50 %. Poleg starosti ima 
pomemben vpliv na delovanje ledvic hidracija staro-
stnikov. Še posebej jih je treba spodbujati k pitju te-
kočine, če starost spremlja demenca.

Za starost je značilno tudi zmanjševanje nekate-
rih funkcij obtočil. Postopno se zmanjšuje prožnost 
arterijske stene, ki ima za posledico večjo togost in 
nesposobnost prilagajanja na hemodinamski stres. 
Zato se zviša sistolni krvni tlak, kar poveča obreme-
nitev in hipertrofijo levega prekata ter lahko tudi in-
tersticijsko fibrozo miokarda. Slabi se tudi imunska 
obramba organizma, zlasti se zmanjša celična odpor-
nost, ki poveča dovzetnost starejšega organizma za 
okužbe. 

Tabela 1

Ledvice

Glomerulna filtracija zmanjšana
Pretok krvi v ledvicah zmanjšan

Tubulna funkcija zmanjšana

dijaki delili informativna gradiva na stojnicah, kjer 
so obiskovalci lahko preverili svoje znanje o ledvi-
cah in boleznih ledvic. Izmerili so jim krvni tlak, 
krvni sladkor, telesno težo in glede na možnosti 
tudi holesterol ter v laboratorijih naredili test ugo-
tavljanja prisotnosti beljakovin v seču. Na dogod-
ku so lahko ugotovili, ali sodijo v skupino ljudi, ki 
imajo večje tveganje za razvoj kronične ledvične 
bolezni. 

Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje je po-
stavilo informativne točke v trgovskem centru Tuš 
v Mozirju in Mercator centru. Informativne točke je 
obiskalo skupaj 200 ljudi, ki jim je ekipa prostovolj-
cev pod skrbno organizacijo predsednika društva, g. 
Jožeta Ocvirka in Irene Jesih, izmerila krvni tlak in  
krvni sladkor.
Medicinske sestre so s svojim strokovnim znanjem 
in izkušnjami skušale dati temeljite odgovore na 
vprašanja in ustrezno svetovati. 
V ambulanti za bolezni ledvic Splošne bolnišnice 
Celje so ravno tako potekale aktivnosti. Tu so poleg 
krvnega tlaka in krvnega sladkorja obiskovalci lahko 
preverjali tudi prisotnost beljakovin v seču. 

Glede na število obravnavanih upamo, da smo zvišali 
raven ozaveščenosti ljudi o pomenu delovanja ledvic, 
bolezni in zgodnjem odkrivanju ter preprečevanju. V 
prihodnosti bo naše delovanje še naprej naravnano v 
tej smeri.

Slika1. Spremembe v ledvicah s starostjo

 

Posodobitev Datum: 2012/11/10
Spremenil: David C. Dugdale, III, MD, profesor medicine, 
oddelka za splošno medicino, Oddelek za medicino Univer-
ze v Washingtonu School of Medicine. Prav tako pregledali 
Adam Health Solutions, ebIX, dd, uredništvo: David Zieve, 
MD, MHA, David R. Eltz, Stephanie Slon in Nissi Wang.

Dr. Jelka Lindič uvršča starostnike v ogroženo skupi-
no, pri kateri je tveganje za okvaro ledvic večje, poleg 
bolnikov z neurejeno hipertenzijo, s sladkorno bole-
znijo tipa dva, debelostjo ali srčno-žilnimi boleznimi.
Navaja, da med rednimi pregledi preverjajo vredno-
sti beljakovin v seču, kajti povišana vrednost beljako-
vin lahko kaže na kronično ledvično bolezen. 

Aktivnosti ob svetovnem dnevu
Informativne točke so bile postavljene po bolnišni-
cah in zdravstvenih domovih v Sloveniji ter večjih 
trgovskih centrih. Prostovoljci društev ledvičnih bol-
nikov so skupaj z medicinskimi sestrami, študenti in 
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Zgibanke, ki jih je izdalo Slovensko nefrološko društvo:
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V.Celju.letos.prvi.Žana.in.Nika

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

Tudi letos smo se 2. januarja skupaj z ekipo No-
vega tednika in Radia Celje ter predstavniki 

Mestne občine Celje skupaj veselili novorojenčkov, 
ki so na prelomu leta na svet prijokali v naši po-
rodnišnici. Vsi trije so zgrešili napovedani termin 
poroda in nekoliko prej ali kasneje razveselili svoje 
starše. Na silvestrovo je tako ob 20.31 mamici Mir-
nesi Mujkić iz Velenja dan polepšal deček Haris, 
prva v novem letu pa je ob 3.54 deklico Žano rodi-
la Adrijana Županec s Planine pri Sevnici. Druga v 
letošnjem letu je v naši porodnišnici luč sveta ugle-
dala deklica Nika, ki jo je ob 5.52 rodila Klavdija 
Strojanšek s Polzele.

Sicer pa smo v letu 2013 v celjski porodnišnici 
imeli 1.969 porodov, kar je 145 manj kot leto prej. 
Rodilo se je 970 dečkov in 1.023 deklic, 24-krat so 
se rodili dvojčki. V dobrih 72 odstotkih so bili pri 
porodu prisotni partnerji. Dežurno ekipo, ki je na 
prehodu iz lanskega v letošnje leto poskrbela za 
mamice in novorojenčke, so sestavljali: zdravnika 
specialista ginekologije in porodništva Igor Pirc in 
Barbara Klančnik, babici Ida Plajh in Darja Voga, 

Novoletni novorojenčki z mamicami

bolniška strežnica Helena Drobež, instrumentarka 
Majda Šelih in nadzorna medicinska sestra Nataša 
Skale.

»Skrb je dragocen zaklad, ki ga 
pokažemo le dobrim prijateljem.« 

Madagaskarski

»Goro bo premaknil le tisti, ki je v 
začetku premikal kamenčke.« 

Kitajska modrost

»Rana, ki jo zada prijatelj, se nikoli 
ne zaceli.« 

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

Poslovanje.Splošne.bolnišnice.
Celje.v.letu.2013

Tabela: Načrtovani in realizirani prihranki v letu 2013 v EUR

VRSTE STROŠKOV Načrtovani 
prihranki

Realizirani 
prihranki % realizacije

1. STR. MAT. IN STOR. SKUPAJ 2.727.924 2.198.978 80,61
    Izobraževanje 127.355 129.396 101,6
    Podjemne pogodbe in s.p., d.o.o. 72.726 80.309 110,43
    Ostali stroški dela 21.603 26.559 122,94
    Zdravila in zdravstveni material 1.495.116 1.073.383 71,79
    Medicinski plini 8.750 7.994 91,36
    Živila 73.996 126.581 171,06
    Vzdrževanje 286.045 93.882 32,82
    Laboratorijske storitve zunanjih 200.000 272.313 136,16
    Energenti 137.891 194.706 141,2
    Stroški materiala 211.384 139.092 65,8
    Stroški storitev 93.058 54.764 58,85
2. STROŠKI DELA 903.983 966.640 106,93
    SKUPAJ 3.631.907 3.165.618 87,16

Izvajanje sanacijskih
ukrepov,  program dela 
 in likvidnost

V SB Celje je v letu 2013 potekalo 
poslovanje v neugodnih razmerah, 
ki jih je povzročilo zmanjšanje pri-
hodkov s strani ZZZS zaradi zniže-
vanja cen storitev, sprejeti so bili 
tudi ukrepi Vlade, ki so imeli vplive 
na poslovanje (znižanje plač, povi-
šanje stopenj DDV). 

SB Celje je zaradi dodatnega napo-
vedanega zniževanja prihodkov s 
strani ZZZS v letu 2013 že konec 
leta 2012 pričela pripravljati sana-
cijske ukrepe, ki bi omogočili urav-
noteženo poslovanje v letu 2013. 
Ukrepi so predstavljali sestavni del 
Finančnega načrta 2013, ki je bil 
sprejet v marcu 2013. 

Skupno znižanje pogodbene vre-
dnosti  s strani ZZZS v letu 2013 

glede na leto 2012 je bilo v višini 
3,3 mio EUR, glavnino tega zniža-
nja predstavlja znižanje cen  s 1. 1. 
2013 za  3 %.  V letu 2013 so se 
na celotni letni ravni uveljavila še 
znižanja prihodkov, ki so sicer bila 
sprejeta že sredi leta 2012. Slednje 
je poleg navedenega prineslo še 
dodatno znižanje prihodkov v viši-
ni 1 mio EUR.  

Sanacijski ukrepi v višini zniža-
nih prihodkov za leto 2013 so bili 
pripravljeni na ravni posameznih 
skupin oz. vrst stroškov, določeni 
so bili skrbniki in odgovorne ose-
be za spremljanje in uresničevanje 
ukrepov. Dodatni sanacijski ukrepi 
so bili pripravljeni še ob polletju in 
tudi predstavljeni Svetu zavoda SB 
Celje. Izvajanje sanacijskih ukre-
pov smo redno spremljali, korigi-
rali odmike in tudi poročali v okvi-
ru obdobnih medletnih poročil 
skrbnikov ukrepov in odgovornih 

oseb za izvajanje ukrepov. Skupaj 
je bilo zastavljenih 72 posamičnih 
sanacijskih ukrepov. 

Na strani prihodkov je bil pogla-
vitni sanacijski ukrep realizaci-
ja delovnega programa in s tem 
pridobitev pogodbeno dogovor-
jenih sredstev s strani ZZZS. 
Osrednji ukrep na stroškovni 
strani je bil znižanje cen mate-
rialov na osnovi javnih razpisov 
v letu 2013. Za ta ukrep smo že 
sredi leta 2013 ocenjevali, da se 
bodo celotni učinki znižanja cen 
materialov odrazili v letu 2014, 
ne pa v letu 2013.  Na področju 
stroškov dela, ki predstavljajo 
60 % vseh stroškov bolnišnice, je 
bil osrednji sanacijski ukrep iz-
plačilo števila delovnih ur v pla-
niranih okvirih ter omejevanje 
izplačil za delo preko rednega 
delovnega časa in dela po podje-
mnih pogodbah. 
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Realizirani sanacijski  ukrepi so 
prinesli pozitivne učinke na po-
slovne rezultate v letu 2013. V ta-
beli na prejšnji strani prikazujemo 
prihranke na osnovi načrtovanih 
sanacijskih ukrepov in realizirane 
prihranke. 

Razvidno je, da so bili v letu 2013 
prihranki realizirani  v 90 %, na 
več področjih so bili dejansko reali-
zirani večji prihranki od zastavlje-
nih, določeni ukrepi pa se bodo v 
celotno zastavljeni višini izkazali v 
letu 2014. 

Skozi vse leto 2013 so se pogoji po-
slovanja zaostrovali zaradi zamika 
plačil s strani ZZZS. V letu 2013 
je bolnišnica tako namesto običaj-
nih 36 letnih avansov dobila le 34, 
ZZZS pa je na ta način v leto 2014 
zamaknil plačila v skupni vredno-
sti nekaj več kot 2,7 mio EUR. Ven-
dar pa je SB Celje v letu 2013 kljub 
temu uspela zagotavljati tekočo li-
kvidnost in  plačila dobaviteljem v 
predvidenih rokih. 

Sicer je SB Celje v letu 2013 izvajala 
program ZZZS glede na sklenjeno 
višino posamičnih vrst zdravstve-
nih programov. Med letom so bila 
izvedena  tudi prestrukturiranja 
programov v smeri zmanjševanja 
bolnišnično obravnavanih paci-
entov in povečevanja obravnav v 
okviru ambulantne dejavnosti oz. 
enodnevnih obravnav.  Na podro-
čju okulistike je bil na tak način v 
letu 2013 dogovorjen nov program 
VEGF, ki je bil v celoti dosežen in 
tudi presežen. 

Na področju akutne obravnave 
smo planirani obseg dela z mo-
žnim 5-odstotnim preseganjem 
opravili v celoti in ga tudi prese-
gli, realizirana je bila tudi večina 
primerov, ki se posebej načrtuje-
jo (prospektivni programi). Tudi 
na večini področij specialistične 
ambulantne obravnave je bil za-
stavljeni program dela realiziran. 

Investicije v letu 2013
V skladu s sprejetim načrtom investicij je bila investicijska dejavnost v letu 
2013 usmerjena v posodabljanje in nadomeščanje tehnološko zastarele in 
dotrajane medicinske opreme, v projekt izgradnje Urgentnega centra Celje, 
v dokončanje štirih sklopov pripravljalnih del za nadomestno novogradnjo 
ter dokončanje projekta energetske sanacije. Vrednost vseh investicijskih 
vlaganj v tem letu je dobrih 8 mio EUR, financirana pa so bila iz: 
• lastnih sredstev v višini 1,8 mio EUR, 
• sredstev Ministrstva za zdravje v višini 2,3 mio EUR, 
• nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov v višini 1,9 mio EUR, 
• posojil v višini 1,9 mio EUR,  
• donacij v višini 145.000 EUR.

V nabavo medicinske opreme smo v lanskem letu vložili skoraj 1 mio EUR.  
Večje nabave, ki smo jih realizirali z lastnimi amortizacijskimi sredstvi, so:
• instrumentarij in medicinski drobni inventar v vrednosti 139.130 EUR,
• oprema za zdravstveno nego (3 blateksi, električna bolniška postelja in 6 

reanimacijskih vozičkov, …) v vrednosti 111.790 EUR,
• UZ aparat na Radiološkem oddelku v vrednosti 99.562 EUR,
• dogradnja druge faze reverzne osmoze v vrednosti 34.012 EUR,
• UZ aparat na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja v vre-

dnosti 23.808 EUR,
• vrtalni stroj na ORL oddelku v vrednosti 23.808 EUR.
Ministrstvo za zdravje je financiralo nabavo medicinske opreme za nov 
Septični operacijski blok v vrednosti 45.668 EUR. Iz donacij pa smo v tem 
letu med drugim dobili procesor za videolinijo, videokolonoskop in calfast 
aparaturo na Oddelku za bolezni prebavil v vrednosti 49.724 EUR, UZ apa-
rat v Dializnem centru v vrednosti 22.937 EUR in inkubator z monitorjem na 
Ginekološko-porodniškem oddelku v vrednosti 19.438 EUR, če naštejemo 
le tri največje.

Poleg nabave medicinske opreme smo v istem obdobju realizirali še nasle-
dnje investicije: 
• 4,2 mio EUR v nemedicinsko opremo (oprema za ureditev energetske 

sanacije, oprema za projekte pripravljalnih del za nadomestno novogra-
dnjo, …) in v informacijsko tehnologijo,

• 2,7 mio EUR v nepremičnine (komunalni prispevek za nadomestno no-
vogradnjo, septični OP blok, posodobitev centralne sterilizacije, ure-
ditev zaklonišč, dvigalo na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja),

• 75.000 EUR v neopredmetena sredstva oz. v programsko opremo.

Kljub prestrukturiranju progra-
mov pa so na nekaterih področjih 
spec. amb. dejavnosti programi 
bili preseženi in ostali neplačani, 
na drugih področjih pa nedoseže-
ni, kar je pomenilo nedoseganje 
zastavljenih prihodkov s strani 
ZZZS.  

Največje nedoseganje programov 
ZZZS pa je v letu 2013 na področju 
internistične onkologije, za kar je 
SB Celje prejela dodatna pogodbe-
na finančna sredstva, vendar so ve-

činoma ostala nerealizirana. Doda-
tna pogodbena finančna sredstva 
je SB Celje v letu 2013 pridobila 
tudi za pokrivanje povečanih stro-
škov za 100 posegov na področju 
robotske kirurgije.

Končni obračun s strani ZZZS v 
letu 2013 ni prinesel načrtovanih 
dodatnih finančnih sredstev pri 
akutni obravnavi zaradi preseganja  
programa. Če ne bi bilo sprememb 
obračunskih meril za plačilo pro-
gramov sredi leta 2013, bi SB Celje 
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na področju akutne obravnave pri-
dobila poleg obstoječega še plačilo 
v višini 1,3 mio EUR. To bi pome-
nilo dodatni prihodek v letu 2013. 

Glede na predstavljene razmere 
poslovanja v letu 2013 je SB Celje 
ob zaključku poslovnega leta 2013 
ugotovila iz tekočega poslovanja 
izgubo v višini 668.856,50 EUR, 
kar predstavlja 0,77 % celotnega 
prihodka. Dodatni negativni rezul-
tat, na katerega pa SB Celje ni imela 

vpliva, ima knjiženje prvega obro-
ka izplačila tretje četrtine za od-
pravo plačnih nesorazmerij v letu 
2013 v skupni višini 1.573.614,73 
EUR. Za ta prvi obrok finančnih 
sredstev nismo prejeli, niti nismo 
vzpostavili nobene terjatve za pri-
dobitev sredstev za izplačilo. Zato 
ta znesek predstavlja dodatno, 
nenačrtovano izgubo v letu 2013. 
Tako je skupna izkazana izguba v 
letu 2013 v višini 2.242.480 EUR 
in predstavlja 2,59 % celotnega 

prihodka.
Poravnava  obveznosti iz naslova 
prvega obroka odprave plačnih 
nesorazmerij bo vplivala na likvi-
dnostno situacijo bolnišnice v letu 
2014 ter ogroža zagotavljanje na-
daljnjega stabilnega poslovanja. 
Finančna sredstva, ki nam jih je 
ZZZS za poplačilo te obveznosti 
nakazal predčasno, v obliki avan-
sov, so le nekakšno posojilo, ki ga 
bomo morali vrniti v prihodnjih 
mesecih.

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

Pregled.izobraževanj.
v.letu.2013

V letu 2013 smo v bolnišnici omogočili zaposle-
nim naslednje oblike izobraževanj: 

- eksterna izobraževanja zaposlenih doma in v tu-
jini (seminarji, tečaji, kongresi, simpoziji, …); 

- interna izobraževanja v prostorih bolnišnice (za 
konkretne potrebe in primere); 

- nadaljnje šolanje in študij (s čimer si je delavec 
formalno pridobil višjo stopnjo izobrazbe), je bilo 
v letu 2012 zaradi sprejetega Zakona za uravno-
teženje javnih financ omejeno, saj uporabniki  
proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo skle-
pati pogodb o izobraževanju za pridobitev izo-
brazbe, razen če obveznost, da delodajalec sklene 
pogodbo o izobraževanju, ne izhaja iz posebnega 
predpisa ali kolektivne pogodbe.

- lastno samoizobraževanje delavcev izven delov-
nega časa. 

V letu 2013 je v kadrovskem sistemu vpisanih in evi-
dentiranih 30.317 ur odsotnosti zaradi strokovnega 
izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih. Vsak 
dan je bilo zaradi izpopolnjevanja in usposabljanja 
odsotnih 14,5 delavcev iz ur. 

Za izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih je 
bilo prejetih 213.976,55 € donacij. V primerjavi z le-
tom 2012 je v ta namen za 17.130,50 € manj prejetih 
donacij.
Poleg prejetih donacij so bila v letu 2013 za namen 
izpopolnjevanja in usposabljanja porabljena tudi 

Tabela 1: Število ur strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v letih 2010 do 2013 po ravneh strokovne izobrazbe

Ravni strokovne izobrazbe 2010 2011 2012 2013

I - IV 413 699 478 310
V 5843 5384 5339 3468
6/I 1966 2137 1571 1161
6/II 6835 8890 7987 5714
7 13640 17676 16148 16750
8/I 2522 3012 2093 1946
8/II 747 855 741 968
Skupaj 31966 38653 34357 30317
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Tabela 2: Seznam najobsežnejših internih izpopolnjevanj/usposabljanj v letu 2013 po številu udeležencev

Zap.
Št. Naziv internega izobraževanja Število udeležencev 

1 Šola urgentne medicine 1128
2 Upravljanje z zdravili 628
3 Posebni varovalni ukrepi 370
4 Tečaj temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom znanja 315
5 Uvajalni seminar za novo sprejete delavce in sodelavce 171
6 Aspiracija dihal 131
7 Oskrba gastrostome 98

8 Kateterizacija žene, menjava in izpraznjevanje urinske vrečke 65
9 Seznanitev z osnovnimi higienskimi napotki 57

10 Higienski ukrepi pri transportu materiala in bolnikov 56

prejeta sredstva iz prisotnosti pri porodih ter doni-
rane kotizacije  v višini 10.990,83 €.

V bolnišnici je bilo v letu 2013 izvedenih 197 dogod-
kov oziroma internih izpopolnjevanj in usposabljanj 
v skupnem obsegu 476 ur. V letu 2013 je bilo v pri-
merjavi s preteklim letom več internih dogodkov, in 
sicer 20 dogodkov v skupnem obsegu 72 ur.

V tabeli 2 je prikazano, da je bilo največ udeležencev 
internega izpopolnjevanja in usposabljanja na temo 
Šola urgentne medicine, ki se ga je skupno udeležilo 
1128 zaposlenih, sledi izobraževanje na temo Upra-
vljanje z zdravili, ki se ga je udeležilo 628 zaposlenih.

Študij ob delu 
Študij ob delu, ki je financiran ali sofinanciran s stra-

ni Splošne bolnišnice Celje, je v letu 2013 zaključi-
lo 15 zaposlenih, in sicer:

- raven 6/2 (Stari visokošolski strokovni programi 
in novi bolonjski visokošolski ter univerzitetni bo-
lonjski programi) je zaključilo 14 zaposlenih,

- raven 7 (Stari univerzitetni programi in magistri 
stroke za imenom oz. 2. bolonjska stopnja.) je za-
ključila ena zaposlena.

Vračila stroškov študija 
V letu 2013 so štirje zaposleni podpisali sporazumno 
pogodbo za vračilo stroškov študija v skupnem zne-
sku 16.046,48 €. Zaposlenim je bila dana možnost za 
obročno odplačevanje dolga, zato bodo nakazila za te 
osebe prihajala tudi v letu 2014. 

Strokovni izpiti v SB Celje 
SB Celje je pooblaščeni zdravstveni zavod po odloč-
bi Ministrstva za zdravje za opravljanje strokovnih 
izpitov zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sode-
lavcev pripravnikov s srednjo strokovno izobrazbo. V 
tabeli 8 je prikazana struktura strokovnih izpitov po 

posameznih poklicnih skupinah. V letu 2013 je opra-
vilo strokovni izpit 167 pripravnikov zdravstvenih in 
nezdravstvenih poklicev. Od tega so bili vsi strokovni 
izpiti zdravstvenih delavcev in sodelavcev (142 zuna-
njih in 25 notranjih pripravnikov).

Strokovni izpiti pripravnikov SB Celje na Ministrstvu za 
zdravje 
Strokovne izpite VI/2 in VII. ravni strokovne izo-
brazbe zdravstvene smeri, ki se opravljajo na Mini-
strstvu za zdravje, je v letu 2013 uspešno opravilo 38 
zdravstvenih delavcev. Iz preglednice je razvidno, da 
je strokovni izpit uspešno opravilo 29 zdravnikov in 
9 ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Tečaj temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom zna-
nja
Splošna bolnišnica izvaja tako za notranje zaposlene 
kot zunanje pripravnike tečaje temeljnih postopkov 
oživljanja s preizkusom znanja. V letu 2013 je Splo-
šna bolnišnica skupno organizirala 33 tečajev. Na te-
čajih so prevladovali notranji zaposleni, ki jih je bilo 
274, medtem ko je bilo zunanjih udeležencev 136. 
Skupno se je tako tečaja udeležilo 410 kandidatov, 
kar je za 41 manj kot leto poprej. 

Število kroženj zunanjih pripravnikov v Splošni bolnišni-
ci Celje 
V Splošno bolnišnico Celje prihajajo vsakoletno na 
kroženje pripravniki iz zdravstvenih domov in domov 
za ostarele iz Savinjske regije, da opravijo predpisani 
program pripravništva. V letu 2013 je v Splošno bol-
nišnico Celje prišlo na kroženje 93 pripravnikov, kar 
je za 44 manj kot leto poprej. Prevladujejo priprav-
niki za poklic tehnika zdravstvene nege, ki jih je bilo 
skupno 73. 

Obvezna praksa
V Splošni bolnišnici Celje smo v letu 2013 oz. šol-
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skem/študijskem letu 2012/2013 sklenili 9 pogodb o 
izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dija-
ke srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izo-
braževanja in 11 pogodb o praktičnem izobraževanju 
za študente. Iz tabele 13 je razvidno, da je v bolnišni-
co na prakso prišlo 486 dijakov oz. študentov.   

Štipendije 
V okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regi-
je smo se v letu 2008 vključili v enotno štipendijsko 
shemo Regionalne razvojne agencije Celje in podelili 
štipendije devetim študentom medicine in eni štu-
dentki farmacije.
Iz te štipendijske sheme so v letu 2013 študij zaklju-
čili trije študenti medicine.

V okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske re-
gije smo se v letu 2011 vključili v enotno štipendij-
sko shemo Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o. 
Celje in podelili eno štipendijo  študentu s področja 
farmacije. 

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

Andreja Zelič, univ. dipl. org. 
Splošno kadrovsko pravni sektor

Arhiviranje.
dokumentarnega.
gradiva

Spet je leto naokrog,  vsi urejamo 
in pospravljamo za minulim le-

tom. Vsako leto predvsem spomla-
danske mesece namenjamo prese-
ljevanju dokumentarnega gradiva 
iz priročnih arhivov v stalne zbir-
ke.  Ponovno bi rada spomnila na 
sprejet in veljaven Pravilnik o ar-
hiviranju, ki med drugim določa 
urejenost gradiva, vključno z roki 
hrambe. Pravilnik je objavljen na 
intranetni strani bolnišnice, prav 
tako tudi osnovna navodila za nje-
govo uporabo z določitvijo rokov 
hrambe v praksi.
V sodelovanju z Zgodovinskim ar-
hivom Celje (ZAC) je doslej opra-
vilo usposabljanje za ravnanje z 
dokumentarnim gradivom več kot 
100 zaposlenih (predvsem s po-
dročja zdravstvene administracije 
in upravnih služb), vključno s pre-
izkusom usposobljenosti.

Februarja letos smo s strokovnimi 
svetovalci ZAC izvedli predavanje 
»ARHIVIRANJE« tudi v Splošni 
bolnišnici Celje, ki je bilo glede 
na pomen tematike (pre)malošte-
vilno obiskano. Udeležilo se ga je 
samo 30 zaposlenih. 

Predavanje je bilo namenjeno 
predvsem vodilnim kadrom, ki od-
ločajo o pomenu dokumentarnega 
gradiva in so hkrati tudi odgovorni 
za racionalno poslovanje. Na pre-
potreben prostor – bodisi fizični ali 
na elektronskih medijih, elektron-
sko podporo, znanja, varnostno 
politiko, striktno upoštevanje or-
ganizacijskih predpisov… namreč 
radi pozabljamo. Izpolnjevanje 
vseh teh zahtev se pričakuje tudi v 
procesih ravnanja z dokumentar-
nim gradivom, njegovi hrambi in 
arhiviranju. 

Vsako leto pridelamo več kot 100 
tekočih metrov dokumentarnega 
gradiva več kot predhodno leto. 
Dodatnih prostorskih zmogljivosti 
nimamo, zato je še kako potreb-
na skrb vsakega posameznika, da 
so vsebine skrbno urejene in roki 
hrambe določeni v optimalnih ob-
segih. Prostor namreč ohranjamo 
– vzdržujemo le z izločanjem do-
kumentarnega gradiva s pretečeni-
mi roki. Ob tem nikakor ne smemo 
pozabiti, da je za urejeno doku-
mentarno gradivo odgovoren vsak 
ustvarjalec, arhivarji so le skrbniki 
prejetega.

»Tudi v najglobljih 
dolinah najdeš vodo in čez 
najvišje gore najdeš pot.« 

Kurdski

»Izogibajte se kozla od 
spredaj, konja od zadaj, 
zlega človeka pa od vseh 
strani.«

Ruski
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Suzana Labaš, univ. dipl. org., QSM Splošno kadrovsko pravni sektor

Kazalniki.kakovosti.področja.
zdravstvene.nege.v.letu.2013

Zaposleni Področja zdravstvene nege so tudi v letu 
2013 spremljali kazalnike kakovosti (KK), in si-

cer neželene dogodke, padce pacientov, poškodbe z 
ostrimi predmeti ter razjede zaradi pritiska. Izvajali 
so pogovore o varnosti, s katerimi so odkrivali poten-
cialne varnostne probleme, zanje iskali rešitve oz.  ob 
njihovem pojavu ustrezno ukrepali.

Neželeni dogodki
V letu 2013 so zaposleni s 23 oddelkov posredovali 
70 izpolnjenih obrazcev za prijavo neželenega dogod-
ka. Ob eni prijavi je bilo, kot vsa leta poprej, eviden-
tiranih več vrst neželenih dogodkov, kakor tudi več 
oseb, ki so bile vpletene. Vključno s padci pacientov 
je bilo skupno 225 neželenih dogodkov, v primerjavi 
z letom poprej se je v letu 2013 skupno število torej 
znižalo, in sicer za 51 primerov.

ugriznil hospitaliziranega otroka), izpad punkcijske 
igle, zloraba službene telefonske linije, zdravilo ni 
bilo aplicirano pravočasno itd.  
V primerjavi z letom 2012 je razvidno, da se je v l. 
2013 znižalo število padcev hospitaliziranih pacien-
tov, neupoštevanja navodil zdr. osebja, besednega 
in fizičnega nasilja nad zaposlenimi, poškodb paci-
entov, pobegov pacientov, napak pri delu, zamenjav 
zdravil, pritožb pacientov/svojcev ter število drugih 
dogodkov.

Pojavnost ostalih ND se je minimalno zvečala, razen 
števila poškodb z ostrimi predmeti, kjer je viden po-
rast za 16 primerov. 

Kot primer neželenega dogodka je predstavljena vse-
bina dveh napak pri delu:
- zamenjava infuzijske tekočine,
- odtekanje predpisanega zdravila v posteljo zaradi 

razkonektiranja stiščka s sistemom perfuzorja. 

V 21,9 % primerov (kar je za 17,2 % manj kot l. 2012) 
se je neželeni dogodek (padci pacientov so izvzeti) 
zgodil odraslemu pacientu, pri otrocih ta delež znaša 
1,2 %, pri zaposlenih pa 76,8 %.
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Največ neželenih dogodkov v l. 2013 so zabeležili na 
OIIM (9 primerov, padci pacientov izvzeti).

Najpogostejši neželeni dogodki so bili: padci hospi-
taliziranih pacientov v 147 primerih ali 65,3 %, po-
škodbe z ostrimi predmeti: 29 ali 12,9 %, besedno 
nasilje nad zaposlenim: 9 ali 4,0 %, pobeg pacienta:  
6 ali 2,7 %, fizično nasilje nad zaposlenim ter neu-
poštevanje navodil zdravstvenega osebja: 3 ali 1,3 % 
itd. V rubriki drugo (19) so naslednji primeri: ekstu-
bacija 3 primeri, 2 primera izpuljenja NGS in poško-
dovanja ali uničenja bolnišnične lastnine ter po en 
primer poškodbe zaposlenega, izpuljenje CVK, izpu-
ljenje ur. katetra, poškodba otroka (otrok na obisku  
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Bolniška soba ostaja najpogostejša lokacija neželenih 
dogodkov (35,3 % vseh lokacij). Kot ostale lokacije 
so zaposleni navajali ambulantne prostore, hodnik, 
narezovalnico, RTG prostore, laboratorij, med posa-
meznimi primeri lokacij pa jedilnico, čakalnico, op. 
prostore, obdukcijsko dvorano, avlo, histološki lab., 
kletne prostore, okolico bolnišnice, igralnico, spreje-
mno sobo, mavčarno, garderobo in oddelčne prosto-
re. Zvišal se je delež ND v dopoldanskem in popol-
danskem času, medtem ko se je glede na leto poprej 
v času nočne izmene znižal. Ob neželenem dogodku 
je bilo izvedenih 246 ukrepov (vsak ND ima namreč 
lahko več ukrepov). Najpogostejše negovalne inter-
vencije so bile: obisk inf. ambulante, razkuževanje 
vbodnega mesta, spiranje pod tekočo vodo, oskrba 
rane, napotitev na KPP, fiksacija, spiranje vreznine, 
odredba RTG, izvedba POV, aplikacija obkladka itd. 
Poleg višjega deleža negovalnih intervencij glede na 
leto poprej je prikazan tudi višji delež obveščanja 
GMS oddelka, pregled osebe ter obveščanja PU Ce-
lje. Posledice v okviru prijav neželenih dogodkov (70) 
so bile v 52,8 %, v 27,1 % posledic ni bilo, v ostalih 
primerih podatek ni bil posredovan. V 35,1 % so bile 
posledice evidentirane kot manjše poškodbe (rdeči-
na, manjši hematom, itd.), v 5,4 % so nastale težje 
poškodbe (stisnjenje prsta, šivanje rane, ...),  prestra-
šenost in stres pa se kot posledica psihične narave 
pojavljata v 21,6 %. 

Poškodbe z ostrimi predmeti 
Poškodbe z ostrimi predmeti so poleg padcev pacien-
tov in razjed zaradi pritiska eden izmed kazalnikov 
kakovosti, ki smo jih dolžni spremljati in poročati 
MZ (na 3 mesece) ter vrednosti objavljati na spletni 
strani naše ustanove.

Število prijavljenih poškodb z ostrimi predmeti (igla, 
rezilo) se je v primerjavi z l. 2012 zvišalo, in sicer je 
14 oddelkov poročalo o 29 poškodbah z ostrimi pred-

meti. Tudi v l. 2013 je bilo največ poškodb z ostrim 
predmetom pri diplomiranih MS, kar predstavlja 
28,6 % vseh poškodovanih oseb.

Vzroki oz. postopki, ki so privedli do poškodb z ostri-
mi predmeti, so bili nepazljivost zaposlenega, nepra-
vilno sortirani odpadki, poškodba pri odlaganju igle 
v kontejner, pri natikanju zaščite nazaj na iglo, spre-
gledana igla, lanceta v žepu delovne obleke, nepravil-
no ločevanje steklovine in igle za vensko pot, odvzem 
krvi nemirnemu pacientu itd.  V primeru 6 poškodb 
z ostrimi predmeti do posledic ni prišlo, v 9 primerih 
so nastale manjše poškodbe, v enem primeru pa je 
prišlo do večje rane, potrebne šivanja. V 13 primerih 
podatek ni bil zabeležen.

Padci pacientov
Osebje ZN je evidentiralo padce pacientov na 15 od-
delkih, in sicer je bilo zabeleženih 147 primerov pri 
138 pacientih. Padci pacientov predstavljajo 65,3 % 
vseh neželenih dogodkov. 
Kot je iz grafa razvidno, se je število padcev pacien-
tov v l. 2013 v primerjavi z letom poprej znižalo, in 
sicer za 5 primerov, se je pa zato nekoliko zvišala inci-
denca vseh padcev v bolnišnici, ki znaša 0,925
(l. 2012: 0,90).
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V primerjavi z letom poprej je prišlo do porasta šte-
vila padcev pacientov na 7 oddelkih (35,0 % vseh 
oddelkov), 11 oddelkom (55,0 %) je št. padcev uspe-
lo zmanjšati, pri ostalih je število padcev ostalo ne-
spremenjeno oz. do padca ni prišlo. Največ padcev 
pacientov je bilo evidentiranih na Oddelku za bole-
zni prebavil (29 primerov).  Padec  se je pripetil 132 
odraslim osebam in 6 otrokom. Od vseh pacientov se 
je osmim padec dogodil večkrat. Padci odraslih oseb 
predstavljajo 95,6 % vseh padcev, delež padcev otrok 
znaša 4,4 %.  Vzroki za padec pri otrocih ostajajo po-
dobni vzrokom iz prejšnjih let, torej gre v večini pri-
merov za slab nadzor otrok s strani staršev (puščanje 
otroka samega na postelji, spuščene zaščitne ograje, 
padci otrok s starševskih postelj, padec pri kopanju 
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v kadi v prisotnosti staršev itd.). Vzroki za padec iz-
hajajo tudi iz neprevidnosti že nekoliko večjih otrok. 
Noben padec otroka se ni zgodil v prisotnosti MS, se 
je pa en padec pripetil v prisotnosti vzgojiteljice. 
Bolniška soba ostaja najpogostejša lokacija padcev in 
predstavlja 74,6 % vseh evidentiranih lokacij. Sledijo 
padci v WC – 9,8 %, na hodniku – 6,3 %, kopalnici – 
5,6 %, ostale lokacije se pojavljajo v manjših deležih. 
Največ padcev se je zgodilo v nočnem času, in sicer 
40,8 %, sledijo padci v dopoldanskem – 38,1 % in v 
popoldanskem času 21,1 %. 
V letu 2013 je bil pacient največkrat najden na tleh ob 
postelji, in sicer v 31,3 %. Poleg porasta te vrste pad-
cev v primerjavi z letom poprej so se povečali še de-
leži spotikov, zdrsov s postelje, padcev zaradi mokrih 
tal, zdrsov zaradi mokrih tal oz. s straniščne školjke 
ali stola in padec zaradi sinkope. Pojavnost  ostalih 
vrst padcev se je znižala. Skupno je bilo zavedenih 
443 vzrokov za padec, najpogostejši pa so: precenju-
je svoje sposobnosti, pacient ne upošteva navodil 
zdravstvenega osebja, oslabelost, zmedenost, potre-
ba po odvajanju in izločanju, sprememba položaja, 
motnje v ravnotežju, vrtoglavica, itd. Pacienti, ki so 
doživeli padec, so bili v 35,7 % pretežno samostoj-
ni, v 43,5 % so bili delno odvisni od MS pri izvajanju 
aktivnosti ter popolnoma odvisni v 20,8 %. Osebje 
ZN je evidentiralo tudi 458 dodatnih dejavnikov, ki 
bodisi pripomorejo k preprečevanju padcev ali pa jih 
omogočijo. Evidentirani dejavniki, ki preprečujejo 
pojav padca, so bili: klicna naprava je bila na dosegu 
roke v 24,2 %, načrt  ZN je bil upoštevan v 17,5 % ter 
ustrezno nameščene varnostne ograje v 12,2 %. Med 
evidentirane dejavnike, ki omogočijo padec pacienta, 
pa so se uvrstili: pacient je proti nasvetu sam vstal 
v 15,7 %, pacient je proti nasvetu sam hodil v 10,3 
%, ni nameščene varovalne ograje v 3,5 %, pacient je 
pod vplivom zdravil v 3,1 %, mokra površina tal v 2,6 
%, pacient ni uporabljal pripomočkov v 2,2 %, ni bilo 
luči v 2,0 % itd.  
Pri pacientih v 45,2 % ni bilo vidne poškodbe. Največ-
krat evidentirane posledice so: površinska odrgnina 
– 22,0 %, bolečina v 20,2 %, sledijo udarnina v 12,3 
%, krvavitev in hematom v 11,4 %, rana in oteklina v 
9,7 % ter zlom kosti v enem primeru oz. 0,9 %.
Ob padcu je osebje ZN evidentiralo 243 ukrepov. Naj-
večkrat so obvestili dežurnega zdravnika – 43,6 %, 
sledi obveščanje dežurne MS – 28,8 %, obveščanje 
GMS oddelka – 15,2% ter obveščanje predstojnika 
– 4,9 %. Pogovor s svojci kot ukrep ob pojavu pad-
ca je bil izveden v 2,7 %. Osebje ZN je evidentiralo 
tudi 655 ukrepov po padcu. Najpogostejši ukrep je bil 
namestitev pacienta v posteljo in sicer v 20,8 %, ki 
mu sledijo še opazovanje pacienta – 16,8 %, kontrola 
vitalnih funkcij – 15,0 %, pomiritev pacienta – 13,6 

%, klinični pregled pacienta – 7,5 %, dvig varovalne 
ograje – 7,0 itd.

Razjede zaradi pritiska
V l. 2013 je bilo na 16 oddelkih obravnavanih 226 pa-
cientov z RZP, od tega jih je bilo 23 obravnavanih na 
več oddelkih oz. je imelo večkratno hospitalizacijo. 
Od teh je 146 pacientov imelo RZP že ob sprejemu, 
pri 94 pa je RZP nastala v bolnišnici. Incidenca RZP 
za l. 2013 znaša 0,61 in je v primerjavi z letom poprej 
nekoliko višja (l. 2012: 0,58).
Pacienti z RZP so največkrat prišli od doma – 43,1%, 
sledijo prihodi z drugih oddelkov – 28,9%, iz druge 
ustanove 24,0 %, od drugod je prišlo 6 pacientov oz. 
2,4 %, iz zdravilišča je prišlo 1,6 % pacientov. 
Največ pacientov je imelo evidentirano II. stopnjo 
RZP – 37,1 %, sledijo pacienti s III. stopnjo RZP – 
32,1 %, I. stopnjo – 15,7 % ter pacienti s IV. stopnjo 
razjede v 15,0%. Pri 5,4 % pacientov je bila razjeda 
sanirana oz. je sploh ni bilo. Kot najpogostejša loka-
cija razjede je bil pri 27,6 % pacientov evidentiran 
sakralni del. Graf prikazuje letno primerjavo števila 
pacientov z najbolj pogostimi lokacijami RZP.
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Pogovori o varnosti
Evidentiranih je bilo 199 pogovorov o varnosti s 26 
oddelkov in služb. Letna gibanja pogovorov o varno-
sti prikazuje spodnji graf:
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V primerjavi z letom 2012 se je število pogovorov o 
varnosti znižalo za 61 obrazcev.
Največ POV v letu 2013 je posredoval Otroški od-
delek (17), sledijo Ginekološko-porodniški oddelek, 
Oddelek za hematologijo in onkologijo ter Oddelek 
za bolezni ledvic in dializo (16); 7 oddelkov v celem 
letu ni posredovalo niti enega POV.  V 90,2 % so na 
tveganje za nastanek varnostnega zapleta opozorili 
posamezni zaposleni, v ostalih 9,8 % pa pacienti. V 
osmih primerih so na tveganje za nastanek varno-
stnega zapleta opozorili vsi zaposleni. Vsebine pogo-
vorov o varnosti so se največkrat navezovale na apli-
kacijo zdravil (21 primerov), sledijo možnost padca 
bolnika (14), odmerjanje zdravil (12), identifikacija 
pacienta (11), okvara aparatur in druge opreme (8), 
itd. V rubriko ostalo (118) so se uvrstile vsebine POV 
o neprimerni medsebojni komunikaciji, tako med 
pacienti, njihovimi svojci z zaposlenimi, kakor tudi 
med samimi zaposlenimi, o problematiki zagotavlja-
nja kontaktne izolacije ob prezasedenosti oddelka, 
razkuževanju rok in delovnih površin, nedosledni 
uporabi rokavic, pritožbah svojcev in pacientov, o 
novih temperaturnih in neg. listih, nedoslednem iz-
polnjevanju le-teh, o nepoznavanju ravnanja z apa-
raturami, menjavi aparatur, servisih aparatur, o pro-
blematiki nepravilno odvrženih ostrih predmetov,  
neupoštevanju rokovanja z ostrimi predmeti (rezila 
na skalpelih), o nepravočasni odstranitvi prepolnega 
kontejnerja za igle, ipd.
Primeri vsebin izvedenih pogovorov o varnosti:
- aplikacija zdravil: podobnost embalaž – možnost 

zamenjave, preverjanje pravilne izbire radiofar-
maka, večanje deleža paralel, nepravočasna apli-
kacija imunoglobulinov, nečitljiva pisava, ni zapi-
sa antibiotika na T list – pacient zdravila ni dobil, 
slabe informacije o aplikaciji zdravil po epidural-

nem katetru, nepreverjanje števila kapljic zdravila 
na minute …

- odmerjanje zdravil: napačen predpis zdravila, 
predpis zdravila na temperaturni list brez odmer-
ka, nenatančen predpis redčenja zdravil, upošte-
vati navodila proizvajalca, predpisano zdravilo je 
brez mg, MS aplicira najnižji odmerek, zdravnik 
ni prepisal celotne terapije …

- padec pacienta: pokvarjeno dvigalo se ustavi pre-
nizko – možnost padcev pacientov in zaposlenih, 
pri novih posteljah ob ograjici možnost zdrsa pa-
cienta, izvajanje FTH s strani študentov brez pri-
sotnosti mentorja, možnost padca pacienta zara-
di slabosti pri parezi facialisa, povečana frekvenca 
pacientov v septični op., možnost padca zaradi 
neupoštevanja navodil zdr. osebja itd.

Najpogosteje izvedeni ukrepi so bili razgovor v ko-
lektivu, opozarjanje zaposlenih, pogovor z odgovor-
no osebo/predstojnikom, seznanitev in izobraževa-
nje zaposlenih z novo aparaturo, opremo, novostmi, 
razgovor z nadrejenim, opozarjanje nadrejenih, do-
sledno razkuževanje rok, seznanitev GMS oddelka/
predstojnika, upoštevanje 5xP, razgovor v kolektivu, 
vključeno zdravniško osebje, opozarjanje svojcev, 
opozarjanje zdravnikov na natančno predpisovanje 
zdravil, pravočasna aplikacija pomirjeval ipd.

S spremljanjem kazalnikov kakovosti zaposleni pri-
dobijo informacijo o kakovosti minulega dela, na 
podlagi doseženih vrednosti lahko tudi ustrezno 
ukrepajo. Izboljševanje kakovosti in varnosti je stal-
na naloga vseh zaposlenih in dostikrat tudi ne najlaž-
ja. Se pa je ob tem potrebno zavedati nekaj:

Velikih del ne opravimo z močjo, temveč z vztrajnostjo. 
            (Samuel Johnson)

ŠALA

POSKUS IZTERJAVE
Trgovec z živili je že več let stalnim strankam prodajal živila na up. Zapisoval si je 
njihove dolgove v posebno knjigo, in ko je prišel določen datum v mesecu, so mu 
dolžniki poravnali dolgove. Toda nekoč je ugotovil, da njegove najbolj razsipne 
stranke, ki je pri njem največ nakupovala in mu bila najbolj dolžna, ni več v trgovi-
no, dolga pa tudi ni poplačala. Ta stranka je bil moški srednjih let, za katerega 
je trgovec s težavo izvedel naslov, ko pa mu je to uspelo, mu je napisal pismo s 
prošnjo, naj mu čim prej poravna dolgove. Žal niti odgovora ni prejel. Končno se 
je trgovec odločil za drugačno taktiko in je dolžniku poslal fotografijo svojih treh 
otrok in mu napisal:
»Vam je zdaj jasno, zakaj potrebujem denar?«
Kmalu je prejel pismo dolžnika, v katerem je bila fotografija lepotice, poleg pa 
pripis:
»Vam je sedaj jasno, zakaj vam ne morem plačati?« 
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Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. Služba za odnose z javnostmi

Imenovanje.predstojnikov

Decembra 2013 je bil objavljen javni razpis za 
imenovanje tistih predstojnikov bolnišničnih 

oddelkov,  ki se jim je mandat iztekal. Takšnih je bilo 
23. Izborni postopek je bil opravljen in imenovani 
novi predstojniki. Do spremembe v vodstvu je pri-
šlo na 11 bolnišničnih oddelkih, na ostalih pa so nov 
mandat dobili prejšnji predstojniki. Na treh oddelkih 
so bili imenovani v. d. predstojnika za obdobje enega 
leta. 

Predstojniki, ki so dobili nov štiriletni mandat so:
• prim. Božidar Buhanec, dr. med., predstojnik Ur-

gentnega centra,
• Marko Vrhovec, dr. med., predstojnik Očesnega 

oddelka,
• prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., predstojnik 

Oddelka za intenzivno interno medicino,
• Andrej Drozg, dr. med., predstojnik Oddelka za 

ledvične bolezni in dializo,
• Renata Šibli, dr. med., predstojnica Oddelka za 

bolezni prebavil,
• Rajko Kandare, dr. med., predstojnik Oddelka za 

anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih 
strok in terapijo bolečin,

• Janja Pajk, dr. med., predstojnica Transfuzijskega 
centra,

• asist. Lidija Plaskan, dr. med., predstojnica Oddel-
ka za medicinsko rehabilitacijo,

• prim. asist. Simona Šramek Zatler, dr. med., pred-
stojnica Oddelka za patologijo in citologijo,

• Damjana Hrastnik, predstojnica Oddelka za nu-
klearno medicino, 

• mag. Štefka Krivec, mag. farm., predstojnica Od-
delka za laboratorijsko medicino,

• mag. Franci Tratar, mag. farm., predstojnik Lekar-
ne.

Novi predstojniki so: 
• prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik – 

predstojnik Oddelka za skupne potrebe kirurgije,
• asist. mag. Drago Brilej, dr. med., – predstojnik 

Travmatološkega oddelka,
• Rok Pavlič, dr. med. – v. d. predstojnika Oddelka 

za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter ki-
rurgijo roke (nastopi mandat  29. 1. 2014) za dobo 
1 leta,

• Milena Senica Verbič, dr. med. – v. d. predstojnice 
Otroškega oddelka kirurških strok za dobo 1 leta,

• mag. Božidar Kroflič, dr. med., –  predstojnik Od-
delka za otorinolaringologijo in cervikofacialno 
kirurgijo,

• mag. Marija Snežna Fludernik, dr. dent. med., –  
v. d. predstojnice Oddelka za maksilofacialno in 
oralno kirurgijo za dobo 1 leta,

• asist. mag. Jakob Koren, dr. med., – predstojnik 
Ginekološko-porodniškega oddelka,

• Dušan Ačkun, dr. med. , – predstojnik Rentgeno-
loškega oddelka, 

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

• mag. Janja Blatnik, dr. med., predstojnica Oddel-
ka za infekcijske bolezni in vročinska stanja.

Za predstojnika Oddelka za raziskovalno delo in iz-
obraževanje je bil imenovan izr. prof. dr. Mitja 
Lainščak, dr. med. Ker je trenutno zaposlen v 
drugem zdravstvenem zavodu, bo do njegovega 
prihoda oddelek vodil v. d. predstojnika, prof. dr. 
Radko Komadina, dr. med., svetnik.

Nekaj novih predstojnikov smo poprosili, da z nami 
delijo svojo vizijo razvoja oddelka, katerega vodenje 
so prevzeli. Preostale bomo o tem povprašali pred iz-
idom drugih letošnjih številk Monitorja. Začenjamo 
s predstavitvijo predstojnika, ki je vodenje oddelka 
prevzel že lani.  

»Štirih reči imamo vselej več, kot si 
mislimo: grehov, dolgov, nadlog in 
let.« 

Perzijski

»Vsa dekleta so čudovita! Od kod, 
za vraga, se jemlje toliko nemogočih 
soprog?«

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

Dean.Sinožić,.dr..med.,.
predstojnik.Oddelka.za.angiologijo,.
endokrinologijo.in.revmatologijo

Svojo profesionalno pot je Dean Sinožić začel v naši 
bolnišnici, kjer se je leta 1997 po končani Medi-

cinski fakulteti v Ljubljani zaposlil  kot zdravnik pri-
pravnik. Po dveletnem volonterskem pripravništvu 
je leta 2000 začel specializacijo iz interne medicine 
in jo leta 2003 zaključil z opravljenim specialističnim 
izpitom. Ves čas svoje poklicne kariere delo opravlja 
na revmatološkem odseku, ki  je bil v zadnjih desetih 
letih del treh različno organiziranih oddelkov. Leta 
2006 je prevzel vodenje odseka za revmatologijo. 
Specializacijo iz revmatologije je pridobil leta 2012. 
Dean Sinožič je dejaven tudi zunaj naše ustanove, saj 
je od leta1998 član revmatološke sekcije Slovenije, od 
leta 2012 pa še član njenega predsedstva. Zadnjih pet 
let je tudi regijski bolnišnični poslanec v Zdravniški 
Zbornici Slovenije. Je  glavni in neposredni mentor 
za  specializante s področja  interne medicine. Redno 
sodeluje tudi pri izobraževanju bolnikov in zdravni-
kov na primarni in sekundarni ravni s pripravo izo-
braževalnih  delavnic s področja revmatologije. 

1. Kakšno vizijo razvoja oddelka, ki združuje tri 
subspecialne stroke, ste si začrtali na začetku 
svoje predstojniške poti?
Vodenje oddelka, ki združuje tri različne stroke, 
predstavlja velik izziv, kajti potrebno je upoštevati 
specifičnost vsakega področja in se obenem prilaga-
jati potrebam posameznih subspecialnosti.  Čeprav 
gre za tri povsem različne subspecialnosti oz. odse-
ka, menim da je ta multidisciplinarnost v določenem 
pomenu prednost, kajti omogoča nam širši spekter 
specifičnega znanja tudi na ostalih področjih interne 
medicine, s katerimi se v ožjem pomenu besede re-
dno ne ukvarjamo. Na drugi strani predstavlja taka 
organizacija slabost, kajti onemogoča optimalno za-
sedenost posameznih področij z zdravniki, medicin-
skimi sestrami in drugim osebjem glede na potrebe 
oddelka. Pomanjkanje osebja na oddelku že več let 
pokrivamo z dodatnim delom posameznikov, med-
tem ko se tega problema ne da rešiti na ravni subspe-
cialističnega ambulantnega dela. Dodaten problem 
predstavlja dnevno menjavanje sestrskega osebja po 
odsekih, kar onemogoča pridobivanje oz. utrjevanje 
subspecialnih znanj zdravstvenega tima, ki sodeluje 
v procesu obravnave bolnika. 
Vsak odsek zahteva  specifična znanja zaradi poseb-
nosti v diagnostiki in zdravljenju, tako da je sestrske-
mu osebju zelo težko slediti znanju, ki je potrebno 
za opravljanje njihovega dela. Večletno pomanjkanje 
osebja je pripeljalo do izčrpanosti in nezadovoljstva 
med vsemi zaposlenimi, kljub temu smo uspeli reali-
zirati začrtane programe na oddelčni in ambulantni 
ravni.
Moja vizija oddelka temelji na nadaljnjem strokov-
nem razvoju posameznih odsekov, na pridobivanju 
dodatnih funkcionalnih znanj, tako za zdravnike kot 
za medicinske sestre, na sodelovanju z drugimi bol-
nišnicami v različnih projektih ter tudi na pridobi-
vanju mednarodnih izkušenj. To je  treba omogočiti, 
predvsem  mladim zdravnikom, vendar se bojim, da 
nam ob kroničnem pomanjkanju osebja ter ob taki 
zdravstveni politiki ne bo uspelo. Od l. 2009, ko je 
bil oddelek ustanovljen, se je kadrovska slika  le malo 
popravila, kratkoročno celo poslabšala z odhodom 

Dean Sinožić
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mlade specialistke za potrebe diabetologije. Za po-
dročje revmatologije in angiologije že imamo spe-
cializante, ki bodo v naslednjih petih letih zapolnili 
kadrovsko vrzel, vendar bo čas do njihovega prihoda 
zelo težek, kajti že več let imamo kritično nizko šte-
vilo specialistov na vseh treh področjih. Od l. 2009 
sem edini specialist na področju revmatologije,  regi-
ja, s katere gravitirajo bolniki v našo bolnišnico, šteje 
po statističnem uradu R Slovenije  260.000 ljudi nad 
16 leti starosti.  V Evropski uniji je en revmatolog na 
55.000 ljudi, tako da bi za potrebe naše bolnišnice 
potrebovali štiri specialiste. Na področju angiologije 
stanje tudi ni bistveno  boljše, imamo dva specialista, 
pri čemer je predvidena upokojitev enega čez tri leta. 
Trenutno imamo za potrebe diabetologije tri speci-
aliste (potrebovali bi jih pet), ki že nekaj let delajo 
čez vse meje normalnih obremenitev in pregledajo 
več kot 10.000 bolnikov letno v ambulanti. Glede 
na tendenco naraščanja števila bolnikov s sladkorno 
boleznijo bo situacija še težja, če ne bomo izboljšali 
kadrovske situacije.
Poudariti želim, da s petimi specialisti opravimo pri-
bližno tretjino celotnega ambulantnega programa in-
ternistike, kar tudi govori o izjemni požrtvovalnosti 
in nenormalnih obremenitvah našega osebja.

2. Kako ocenjujete prvo leto svojega predstojni-
škega delovanja? Vam je uspelo uresničiti zasta-
vljene cilje za to obdobje?
V prvem letu mojega predstojniškega delovanja smo 
večinoma uspeli  realizirati program do ZZZS na od-
delčni in ambulantni ravni. Na vseh treh področjih 
nam je uspelo pridobiti načrtovano dodatno opremo, 
na podlagi katere smo razširili naše diagnostične 
zmogljivosti,  prav tako smo v sodelovanju z našim 
oddelkom za laboratorijsko diagnostiko razširili imu-
noserološke preiskave na področju revmatologije.

3. Katere bodo vaše prednostne naloge v leto-
šnjem letu in katere so tiste, ki jih štejete med 
strateške?
V tem letu ter v preostalem delu predstojniškega 
mandata bo moja prioritetna naloga, žal, pridobiva-
nje zdravniškega osebja, ki nam bo omogočilo dolgo-
ročno nemoteno delo in razvoj posameznih strok. To 
mi predstavlja strateško prioriteto. Prizadeval si bom 
tudi za izboljšanje medsebojnih odnosov ter za na-
daljnje širjenje diagnostičnih in terapevtskih  zmo-
gljivosti oddelka. Mnenja sem, da je za razvoj strok 
pomembna čim večja  širina in globina ter neodvi-
snost od zunanjih izvajalcev. Če bo ZUJF še dolgo v 
veljavi, ne vidim svetle prihodnosti niti za svoj odde-
lek, verjetno pa se tudi  zdravstvu v celoti ne piše nič 
dobrega.

4. Ob vsem kar se dogaja, ne moremo mimo na-
slednjega vprašanja. Kako ocenjujete aktualna 
dogajanja v slovenski zdravstveni politiki in slo-
venskem zdravstvu nasploh in kako so vplivala na 
vaše delo? Kako ga občutite pri svojem zdravni-
škem delu s pacienti?
Glede aktualnega dogajanja v zdravstvu in zdravstve-
ni politiki sem mnenja, da je pomanjkanje vizije, želje 
in koncepta o načinu organizacije in delovanja zdra-
vstvenega sistema največji problem naše stroke. Var-
čevanje brez koncepta, le z »zategovanjem pasu« je 
najbolj škodljivo za bolnike in zaposlene v zdravstvu, 
dolgoročno ne predstavlja nobene rešitve, problemi 
se le prenašajo iz leta v leto. Zdravstveni sistem po-
trebuje popolno prenovo, sedanji sistem je dokazano 
neučinkovit in drag, žal se to vse v veliki meri odraža 
na nas, zdravstvenih delavcih. Pomanjkanje osebja, 
nizko ocenjena vrednost zdravstvenih storitev, dol-
ge čakalne dobe, izčrpanost zdravstvenih delavcev 
in korupcijske afere ustvarjajo nezadovoljstvo med 
bolniki in zaposlenimi, vsakdanje delo je postalo zelo 
stresno in nespodbudno. Žal smo zdravstveni delavci 
v očeh javnosti neposredni krivci za vse zlo, ki se je 
zgodilo v zadnjih letih, menim pa, da je bistveno večji 
problem v samem konceptu organizacije in vodenja 
zdravstvenega sistema. Zavedati se moramo tudi dej-
stva, da  Slovenija ni tako bogata država, kot si že-
limo, prispevki za zdravstvo so med najnižjimi med 
članicami Evropske unije, državljani pa pričakujejo in 
si tudi zaslužijo najboljšo možno oskrbo.  Vprašanje 
je, ali to tudi zmoremo?

5. Kateri je vaš življenjski moto?
Vse, kar lahko dosežeš brez truda in dela, nima prave 
vrednosti.

ŠALA

LJUBOSUMNEŽ
Karel se je vrnil iz šole.
»No, sinko, kako si kaj zadovoljen z 
novim učiteljem?« ga je vprašal oče.
»Super je, le nekoliko je ljubosumen 
na tebe!«
»Ljubosumen na mene?« se je začu-
dil oče.
»Ja, na tebe! Kar nekajkrat mi je 
rekel: Poba, poba, prav rad bi bil tvoj 
oče!«i
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Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. Služba za odnose z javnostmi

Mag..Božidar.Kroflič,.dr..med.,.
predstojnik.Oddelka.za.otorinolaringologijo.
in.cervikofacialno.kirurgijo

Božidar Kroflič se je rodil v Celju, kjer je končal tudi 
osnovno in srednjo šolo. Šolanje je nadaljeval 

na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Končal jo je leta 
1989, leta 1990 pa je po končanem obveznem stažu 
opravil strokovni izpit. Nato je slabo leto delal kot 
splošni zdravnik v Zdravstvenem domu Celje, konec 
leta 1990 pa se je zaposlil v Splošni bolnišnici Celje in 
začel delo sobnega zdravnika na ORL oddelku. Spe-
cializacijo iz otorinolaringologije je s specialističnim 
izpitom zaključil leta 1996. Leta 1998 je v Zagrebu 
vpisal podiplomski študij iz otorinolaringologije, leta 
1999 pa še magistrskega. Študij je zaključil leta 2004. 
Leta 2010 je vpisal še doktorski študij v Ljubljani in 
do sedaj opravil dva letnika.

1. Kakšno vizijo razvoja oddelka ste začrtali na 
začetku svoje predstojniške poti?
Moj cilj je predvsem ustvariti bolnikom in zaposle-
nim  prijazno okolje ter poskrbeti za izpolnitev pro-
gramov, ki so dogovorjeni z Zavodom za zdravstveno 

zavarovanje. Želim ustvariti sodoben ORL oddelek,  
ki bo strokovno pokrival celotno svoje področje, ra-
zen onkološke kirurgije. Poleg standardnih področij 
tu mislim še kirurgijo ščitnice, estetsko kirurgijo in 
kirurgijo poškodb obraznega skeleta.

2. Katere bodo vaše prednostne naloge v leto-
šnjem letu in katere so tiste, ki jih štejete med 
strateške?
V letošnjem letu so prednostne naloge razvoj kirur-
gije ščitnice, umestitev ORL stroke v urgentni cen-
ter ter prehod na pisanje izvidov z zvočnim zapisom. 
Stalna naloga, ki sem si jo zadal, je tudi prenova ce-
lotnega ORL oddelka, vendar je uresničevanje te v 
veliki meri odvisno od sredstev in vizije vodstva bol-
nišnice. Naš oddelek z opremo zaostaja za vsemi ORL 
oddelki v Sloveniji. Nimamo  prebujevalnice, filtra, 
operacijska luč je neustrezna, ambulante zastarele...
Strateško pa so za naš oddelek pomembne nasle-
dnje naloge: preučiti moramo možnosti za povečanje 
števila operacijskih dni, saj lahko  zaradi dodatnega 
programa operacij ščitnice in predvidenega izobraže-
vanja na področju otokirurgije pričakujemo podalj-
šanje čakalnih dob. Izdelati moramo klinične poti za 
vse najpogostejše posege z namenom zagotavljanja 
največje varnosti, sledljivosti zapletov, optimizacije 
posegov in povečane stroškovne učinkovitosti. Okre-
piti moramo sodelovanje z oddelki v naši bolnišnici, 
pa tudi sodelovanje z univerzitetnima kliničnima 
centroma in poskrbeti za strokovno prepoznavnost 
v Sloveniji. Ena od strateških nalog na tem področju 
bo zato tudi organizacija strokovnih srečanj s pred-
stavitvijo našega dela, tako za specialiste ORL kot 
tudi za splošne zdravnike. Zelo pomembna naloga je 
tudi ohranitev sodelovanja z zdravstvenimi domovi, 
ki imajo koncesije za ambulantne otorinolaringolo-
ške storitve (Trbovlje, Velenje), saj na ta način širimo 
regijo in pridobivamo bolnike. Vsekakor pa name-
ravam posebno pozornost nameniti procesu izobra-
ževanja, tako sodelavcev kot tudi zunanjih krožečih 
kolegov, ker bomo le tako dolgoročno postali in ostali 
prepoznavni tako v našem, regijskem okolju, kot tudi 
v Sloveniji.

Božidar Kroflič
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3. Ob vsem kar se dogaja, ne moremo mimo nasle-
dnjega vprašanja. Kako ocenjujete aktualna do-
gajanja v slovenski zdravstveni politiki in sloven-
skem zdravstvu nasploh? Kako vplivajo na vaše 
delo vodje oddelka in kako ga občutite pri svojem 
zdravniškem delu s pacienti?
Stanje je zaskrbljujoče, saj so signali države popolno-
ma nejasni. Na eni strani ljudem zagotavljajo, da so 
vse storitve dosegljive takoj, in da je potrebno le malo 
racionalizacije in bo vse kot v najbolj razvitih drža-
vah, na drugi strani pa nam kot izvajalcem nenehno 

črtajo storitve, manjšajo proračun in pričakujejo, da 
bomo naredili še več, ob tem pa vso odgovornost pre-
lagajo na nas. Zaradi tega razkoraka prihaja do težav 
pri stikih z bolniki in zaradi takšnega odnosa politike 
smo ob tem pogosto  prepuščeni sami sebi. 

4. Kateri je vaš življenjski moto?
Če bi se že moral opredeliti z eno besedo, bi zase re-
kel, da sem altruist. Življenjski moto? Morda: živi, 
kot da je danes zadnji dan tvojega življenja in plani-
raj, kot da boš živel 100 let.

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

Asist..mag..Jakob.Koren,.dr..med.,.
predstojnik.Ginekološko-porodniškega.oddelka

Jakob Koren je rojen Celjan in v Celju je po kon-
čanem osnovnem šolanju uspešno zaključil še 

Srednjo zdravstveno šolo. Študij je nadaljeval na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani in jo 1994 z diplomo 
uspešno zaključil. Strokovni izpit po opravljenem 
pripravništvu je naredil leta 1995, leta 1996 začel s 
sekundariatom v celjski bolnišnici in leta 1997 s spe-
cializacijo iz ginekologije in porodništva. Specializa-

cijo je z zaključnim izpitom opravil leta 2001 in od 
takrat naprej dela kot specialist ginekologije in poro-
dništva na Ginekološko porodniškem oddelku naše 
bolnišnice. 
Decembra 2006 ga je Ministrstvo za zdravje RS ime-
novalo za nadzornega mentorja za izvajanje progra-
ma sekundariata, leta 2008 pa je bil prvič izvoljen v 
naziv asistent na področju ginekologije in porodni-
štva na Katedri za ginekologijo in porodništvo lju-
bljanske medicinske fakultete. V  naši bolnišnici je 
bil leta 2010 imenovan v naziv znanstveni sodelavec, 
s statusom asistenta. 
Nadaljeval je tudi podiplomski študij biomedicine na 
Univerzi v Ljubljani in z zagovorom teme »Doplerska 
transvaginalna ultrazvočna preiskava pri zadebelje-
nem endometriju v postmenopavzi« leta 2011 ma-
gistriral. Istega leta je bil ponovno izvoljen v naziv 
asistenta na področju ginekologije in porodništva na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani,  Zdravniška zborni-
ca Slovenije pa ga je imenovala za glavnega mentorja 
za ginekologijo in porodništvo.
Jakob Koren poleg predstojniškega dela opravlja še 
funkcijo člana Strokovnega sveta naše bolnišnice, 
člana Komisije za akreditacije pri Zdravniški zbornici 
Slovenije in člana Zdravstvenega sveta Ministrstva 
za zdravje RS.    

1. Kakšno vizijo razvoja oddelka ste začrtali na 
začetku svoje predstojniške poti?
Ginekološko porodniški oddelek SB Celje je največji 
oddelek naše bolnišnice in tudi v slovenskem meri-

Jakob Koren
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lu sodi med največje, saj imata oba klinična centra 
porodništvo in ginekologijo postavljeno kot ločene 
organizacijske enote. Letno je pri nas ambulantno 
obravnavanih okrog 28.000 pacientk, opravimo 
okrog 1.500 ambulantnih in več kot 1.800 večjih 
operativnih posegov. S približno 2.100 porodi letno 
smo bili v zadnjem obdobju tretja največja porodni-
šnica v državi, takoj za obema klinikama. Žal smo 
nastanjeni v neustrezni stavbi, katere okvir smo že 
zdavnaj prerasli in ne zadošča sodobnim standar-
dom bolnišnične in ambulantne obravnave paci-
entk. Iz povedanega izhaja tudi prva naloga, ki sem 
si jo zadal kot predstojnik: izboljšanje prostorskih 
razmer za obravnavo pacientov, tako v ambulantah, 
ki so še vedno v neprimernih kletnih prostorih, kot 
na oddelku, še posebej pa v porodnem bloku. Obno-
va je nujna! 
Strokovno oddelek dobro deluje in stalno napredu-
je z uvajanjem številnih novih terapevtskih metod. 
Usposobljeni smo za diagnostiko in zdravljenje vseh 
vrst malignomov rodil. Smo med oddelki z vrhunsko 
razvito endoskopsko operativno tehniko in smo bili 
med prvimi pri uvajanju novih metod zdravljenja 
motenj statike medeničnega dna in urinske inkon-
tinence pri ženskah, za kar ima zasluge predvsem 
dosedanji predstojnik, prim. Weber. Na področju 
operativne ginekologije želim predvsem ohraniti 
sedanjo raven v trenutno zelo zaostrenih finančnih 
razmerah. Na področju ambulantne obravnave paci-
entk je cilj vzpostavitev usmerjenih specialističnih 
ambulant na sekundarnem nivoju, npr.: kolposkop-
ske ambulante, ambulante za uroginekologijo itd., 
kar bo izboljšalo kakovost obravnave pacientk. Ob 
tem bomo še naprej izvajali tudi delo izbranih gine-
kologov na primarni ravni.  

2. Katere bodo vaše prednostne naloge v leto-
šnjem letu in katere so tiste, ki jih štejete med 
strateške?
V letu 2013 je bil padec števila porodov v naši po-
rodnišnici nekoliko večji kot povprečno v državi, kar 
lahko pripišemo tudi slabšim razmeram za bivanje in 
neurejeni obporodni analgeziji, čeprav je oddelek po 
strokovnih kriterijih in kazalcih kakovosti v porodni-
štvu v vrhu v Republiki Sloveniji. Številne sosednje 
porodnišnice, pa tudi bolj oddaljene, lahko porodni-
cam ponudijo boljše razmere za bivanje in stalno 
dostopnost obporodne analgezije, kar verjetno pov-
zroča »selitev« porodnic iz regije. V letošnjem letu 
je tako na področju porodništva prednostna naloga 
obnova porodnega bloka, izboljšanje bivalnih razmer 
za porodnice in nosečnice na oddelku in s strokovne 
plati zagotovitev obporodne analgezije, takoj za tem 
pa uvedba usmerjene specialistične obravnave pato-

loške nosečnosti v obliki specialistične ambulante ali 
pa »perinatalnega dnevnega centra« za celjsko regijo.
Moja vizija razvoja je trenutno močno odvisna od 
razmer v slovenskem zdravstvu, ki najbolj spomi-
njajo na ladjo brez krmarja ter z luknjo v trupu in 
kapitanovi glavi, pa vendar želim z vzpostavitvijo 
specialistične ambulantne obravnave na sekundar-
nem nivoju in usmerjanjem specialistov na oddelku 
v bolj opredeljena strokovna področja pripeljati od-
delek v naslednjih letih do popolnoma samostojnih 
in ločenih organizacijskih enot za ginekologijo in pe-
rinatologijo, kar bo prispevalo tudi k dvigu kakovosti 
obravnave naših bolnic. Žal smo trenutno kadrovsko, 
prostorsko in materialno še daleč od cilja, saj se kot 
predstojnik oddelka v danih razmerah ukvarjam 
predvsem z reševanjem vsakodnevnih problemov za-
radi odpovedovanja opreme, neprimernih prostorov, 
pomanjkanja osebja na vseh nivojih, kar nam je vsem 
v bolnišnici dobro poznano. Na srečo imam ob sebi 
na oddelku strokovno usposobljene in motivirane 
sodelavce, tako med zdravniki kot med medicinski-
mi sestrami vseh profilov in ostalimi zdravstvenimi 
sodelavci ter nenazadnje posluh v vodstvu SB Celje – 
brez tega ni in ne bo nič z vizijo in razvojem oddelka. 
Z nadaljnjim slabšanjem razmer v slovenskem zdra-
vstvu bomo morali prilagoditi tudi naša pričakova-
nja. Sedanje stanje, ko nekako še uspemo zagotavlja-
ti primerno zdravstveno varstvo našim pacientom, 
je posledica dobrih razmer v preteklosti, vendar tako 
ne bo šlo v nedogled.  

3. Ob vsem kar se dogaja, ne moremo mimo nasle-
dnjega vprašanja. Kako ocenjujete aktualna do-
gajanja v slovenski zdravstveni politiki in sloven-
skem zdravstvu nasploh? Kako vplivajo na vaše 
delo vodje oddelka in kako ga občutite pri svojem 
zdravniškem delu s pacienti?
Splošno padanje standarda in socialne varnosti je 
očitno pri delu s pacienti. Vse pogosteje opažam, da 
bolnice po zdravljenju v bolnišnici ne želijo domov, 
da svojci ne zmorejo primerno skrbeti za oslabele 
bolnice z napredovalo rakavo boleznijo, ki se pogo-
steje vračajo nazaj na oddelke, po drugi strani pa so 
tudi zdrave ženske, ki pridejo na preventivni pregled, 
manj potrpežljive in niso pripravljene vedno z razu-
mevanjem sprejeti razmer, v katerih delamo. Če se 
le da, svojega predstojništva ne mešam v delo s pa-
cientkami, popolnoma izogniti pa se ne morem, še 
posebej, kadar gre za pritožbe ali spore, ki nastanejo 
med pacienti in zdravstvenimi delavci – ta del moje 
službe je med težjimi.

4. Kateri je vaš življenjski moto?
Če te ne ubije, te okrepi!
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Marta Brdnik,dipl. ekon. 
Referat administracije specialističnih ambulant in funkcio-
nalne diagnostike operativnih strok

Upokojila.se.je.
Ada.Oštir

Zadnji decembrski dan smo se zbrali in se poslovili 
od naše drage sodelavke Ade Oštir. Svojo delovno 

pot, ki je polna spominov, je zaključila na Očesnem 
oddelku, pred tem pa je delala v krogu sodelavcev na 
Ginekološko-porodniškem oddelku. 
Ada je bila zvesta in predana svojemu delu, opravljala 
ga je vestno in s polno odgovornostjo. Tako kot so 
tekla leta življenja, so bežala tudi leta v službi. Bila 
je priča številnim spremembam na delovnem mestu, 
ki jih je s posluhom sprejemala in črpala znanje, da je 
svoje delo dobro opravljala. V zadnjih mesecih pred 
upokojitvijo se je celo imela priložnost spoznati s 
tako dolgo pričakovanim zvočnim zapisom, tako da 
se je polna tudi najnovejših znanj v naši bolnišnici 
odpravila na zaslužen življenjski oddih.
Ada, želimo vam veliko lepih »upokojenskih dni«, 
da jih boste zaužili s polno žlico in izkoristili vsak 
trenutek. V zadnjih februarskih dneh ste postali 
tudi babica, ob dogodku vam iskreno čestitamo in si 
hkrati želimo, da nas čim prej obiščete – z veseljem 
vam bomo postregli s kavico in si vzeli čas za kratek 
klepet.

Ada Oštir

Delovni.jubileji.v.
januarju,.februarju.in.

marcu.2014
10 LET
1. Lidija Bobik, Oddelek za anesteziologijo, 

intenzivno terapijo operativnih strok in te-
rapijo bolečin

2. Matjaž Britovšek, Oddelek za patologijo in 
citologijo

3. Gabrijela Jurkošek, Oddelek za ortopedijo 
in športne poškodbe

4. Andrej Lipovšek, Kardiološki oddelek
5. Maja Marovt, Dermatovenerološki oddelek
6. Mojca Mihelak, Ginekološko-porodniški 

oddelek
7. Petra Zagožen, Kardiološki oddelek
8. Jure Zupan, Oddelek za bolezni prebavil
9. Klavdija Žerjav, Služba za obračun plač

20 LET
1. Darja Bremšak, Oddelek za laboratorijsko 

medicino
2. Damjana Gobec, Oddelek za anesteziologi-

jo, intenzivno terapijo operativnih strok in 
terapijo bolečin

3. Petra Grimšič, Služba zdravstvene admini-
stracije

4. Barbara Kac, Oddelek za laboratorijsko me-
dicino

5. Alenka Marcen, Urgentni center
6. Barbika Podsedenšek, Kardiološki oddelek
7. Andreja Vranič, Kardiološki oddelek
8. Natalija Žvegler, Kadrovska služba

30 LET
1. Vida Debelak, Služba zdravstvene admini-

stracije
2. Dragica Hliš, Oddelek za laboratorijsko me-

dicino
3. Janja Korošec, Medicinska knjižnica
4. Melita Pesjak, Oddelek za transport in oskr-

bo bolnikov
5. Alenka Urbajs, Kardiološki oddelek
 

      Vsem jubilantom čestitamo!
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) 

januar 2014–februar 2014

KDO KAJ KDAJ KRAJ
Prof. dr. Radko Komadina, dr. 
med.- svetnik 4. slovenski tečaj ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah

22.1.-
25.1.2014

DOLENJSKE TOPLICE

Mirej Vrabec, dr. med. Uporabna kardiologija 30.1.-1.2.2014 PORTOROŽ

Alja Jevšnik, dipl. fiziot. Neinvazivna mehanična ventilacija 31.1.2014 GOLNIK

Asist Katarina Golc, dr. med. Mother and child health institute 27.1.-7.2.2014 BEOGRAD

Asist. Andrej Strahovnik, dr. med. 4. slovenski tečaj ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah
22.1.-
25.1.2014

DOLENJSKE TOPLICE

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. 
med. Kongres o hemodinamskem monitoringu

21.2.-
21.2.2014

ZAGREB

Sandi Poteko, dr. med. Minimally invasive RALP for 70 yrs old patients
13.2.-
16.2.2014

ATENE

Sandi Poteko, dr. med. Progress in uro-oncology, 4th edition
25.09.-
28.9.2013

CLUJ-NAPOCA

Zaključeni.študiji.zaposlenih
• Mirjana Kunaj je 31. 1. 2014 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti za farmacijo Lju-

bljana in pridobila strokovni naslov »magistrica laboratorijske biomedicine«.
• Petra Hohler je 10. 2. 2014 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na Fakulteti za farmacijo Lju-

bljana in pridobila strokovni naslov »magistrica laboratorijske biomedicine«.
• Sandro Malgaj je 11. 2. 2014 zaključil visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Fakulteti za vede 

o zdravju Izola in pridobil strokovni naslov »diplomirani zdravstvenik«.

Stanje.zaposlenih.na.dan.28..2..2014.
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v decembru  2013 ter januarju in februarju 2014)

Stanje zaposlenih na dan 28. 2. 2014:
1740 delavcev

Prihodi 
• 6 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
      opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
• 1 zdravnik specializant
• 1 dipl. del. ter. 
• 1 dipl. m. s.
• 2 tzn
• 4 zdravstvene administratorke

Odhodi 
o 9 zdravnikov brez specializacije/zdravniki po
      opravljenem sekundariatu (pripravniki)

o 1 specializant
o 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po
o    opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
o 3 specialisti 
o 1 specialist – dopol. delo 
o 1 dipl. inž. lab. biomed. 
o 1 del. terapevt
o 1 dipl. fiziot.
o 2 sms, tzn,
o 1 strokovni sodelavec za upravno pravne zade-

ve
o 5 zdravstvenih administratork
o 1 dietni kuhar
o 1 vzdrževalec
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Asist. Katarina Golc, dr. med. Otroški oddelek kirurških strok

Predstavitev.nove.operacijske.tehnike:.

PIRS.(percutaneous.internal.ring.suturing)
in.kliničnega.primera

UVOD
Operacija ingvinalne kile je eden najpogosteje izve-
denih kirurških posegov pri otrocih in eden najpo-
gostejših vzrokov za napotitev otroka k otroškemu 
kirurgu. Letno v Celju operiramo okrog sto otrok.

Zlati standard zdravljenja ingvinalne kile predsta-
vlja odprt kirurški pristop skozi ingvinalno incizi-
jo in s herniektomijo pri dečkih ter hernioplastiko 
z Barkerjevim šivom pri deklicah. Ta pristop sicer 
daje odlične rezultate, vendar je bil v zadnjih letih 
dosežen precejšen napredek na področju minimal-
no invazivne laparoskopske kirurgije. Opisanih je 
več metod hernioplastike pri otrocih, pri katerih 
gre zgolj za zašitje notranjega ingvinalnega obroč-
ka. Med novejšimi metodami izstopa minimalno 
invazivna metoda PIRS (percutaneous internal ring 
suturing), ki jo je razvil profesor otroške kirurgije z 
Medicinske fakultete v Wroclawu na Poljskem, Da-
riusz Patkowski. Ta poseg na Poljskem že izvajajo 
rutinsko pri otrocih, od novorojenčkov do najstni-
kov, pri nas pa do sedaj še ni bil uspešno izveden.

KLINIČNI PRIMER
Metodo PIRS smo prvič v Sloveniji uspešno izvedli 
17. 12. 2013 pri štiriletni deklici z obojestransko 
ingvinalno in umbilikalno kilo. Operacija je bila 
opravljena na dan sprejema v splošni endotraheal-
ni anesteziji. Po nastavitvi mošnjatega šiva za za-
piranje  umbilikalne kile in vstavitvi umbilikalnega 
porta je bil poseg najprej izveden na desni, nato še 
na levi strani. Šiv smo nastavili z injekcijsko iglo 
perkutano pod peritonej notranjega ingvinalnega 
obročka. Postopek je bil izveden v dveh delih: naj-
prej smo šiv nastavili v obliki zanke lateralno, nato 
pa smo speljali nit skozi medialni del ingvinalnega 
obročka in jo izvlekli preko lateralnega dela s pomo-
čjo zanke. Konca niti, ki sta bila speljana navzven 
skozi isto vbodno mesto, smo zavezali in vozel skrili 
pod kožo. 

Operacija je trajala 80 minut. Deklica je po operaciji 
dobila analgetike (voltaren svečko, paracetamol in 
dipidolor i.v.). Še isti dan je bila ob 16. uri odpušče-
na v domačo oskrbo.

Tretji dan po operaciji je prišla na kontrolo. Ingvi-
nalni predel je bil ob palpaciji še minimalno boleč, 
rane pa so bile povsem mirne. Doma ni imela no-
benih težav. Po oceni staršev je bila deklica povsem 
zdrava tretji dan po operaciji, k normalnim aktivno-
stim pa se je vrnila po tednu dni.

Po mesecu dni smo deklico ponovno povabili na 
kontrolo, da bi ocenili končni rezultat operacije. Vi-
dna je bila minimalna brazgotina v predelu popka, 
za katero pričakujemo, da se bo sčasoma še zmanj-
šala, komaj so bili vidni sledovi vbodnih ran ingvi-
nalno. Rezultat je viden na sliki.

Pooperacijske rane mesec dni po operaciji
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RAZPRAVA
Metoda PIRS ima v primerjavi z odprtim pristo-
pom in ostalimi laparoskopskimi metodami števil-
ne prednosti. Ne zahteva ingvinalne incizije, ki je 
glavni razlog pooperacijske bolečine. Poleg odličnih 
kozmetičnih rezultatov, redkih zapletov in kratkega 
časa operacije, omogoča operacijo kontralateralne 
skrite kile v okviru istega posega. Ponovitev ni več 
kot pri odprti tehniki (odprti pristop 0,8 do 3,8 %, 
PIRS z izkušenim kirurgom 1,0 do 2,5 %).   Po naših 
izračunih je ta metoda tudi cenejša kot odprti pri-
stop, ki ga uporabljamo pri nas. V Tabeli 1 in Grafu 
1 podajamo primerjavo obeh pristopov. 

ZAKLJUČEK
Zaradi svoje enostavnosti, kratkih operacijskih ča-
sov in kozmetičnih rezultatov menimo, da je meto-
da PIRS dobra zamenjava za odprti pristop zdravlje-
nja ingvinalnih kil pri otrocih do starosti 14 let in 
pol. 
Ob tej priložnosti izrekamo iskreno zahvalo vsem, 
ki so omogočili izvedbo operacije: mag. Mileni Oso-
le, dr. med., specialistki splošne kirurgije, Vesni 

Tabela 1: Primerjava odprtega pristopa in metode PIRS

ODPRTI PRISTOP PIRS

op. čas:
1. ingvinalna kila  z anestezijo
2. umbilikalna kila z anestezijo

SKUPAJ (bil. + umb.) 
z anestezijo

36,56 min. (uni), 48,75 min. (bil)
53,28 min. (uni), 61,35 min. (bil)

43,01 min.
62,26 min.

91,76 min.
123,61 min.

19,36 (uni), 24 (bil)
45 ± 16,65 min.

17. 12. 2013
80 min.

105 min.

stroški 
SKUPAJ (bil. + umb.)
z anestezijo 

142,96 €
240,96 €

124,14 €
222,14 €

ponovitev 0,8–3,8 % 1–2,5 %
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Graf 1: Primerjava odprtega pristopa in metode PIRS

Papuga, dr. med., specialistki anesteziologije in re-
animatologije in specialistki intenzivne medicine, 
Zdenki Filipič, višji medicinski sestri, Magdaleni 
Istenič, profesorici zdravstvene vzgoje, Vlasti Kau-
čič, diplomirani medicinski sestri, Meliti Lončarič, 
strežnici.

ŠALA

VPRAŠANJA
Poletje, sonce, morska obala. Peter stoji 
pred moškim in ga vpraša:
»Stric, kaj delate tukaj?«
»Na dopustu sem. Kopam se in sončim!« 
mu je dejal neznanec.
»Stric, ali je tisti avto tam na parkirišču 
vaš?«
»Ja, mladenič. Avto je moj!«
Takrat se je Peter obrnil in zavpil:
»Mami, kaj naj ga še vprašam?« 

»Drevo, mogočno, da ga ne objameš 
z rokami, vzklije iz drobnega semena. 
Tempelj, višji od devetih nadstropij, 
zraste iz prgišča ilovice. Potovanje, 
dolgo tisoč milj, se začne z enim samim 
korakom.« 

Taoistična modrost
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Petra Bastl Lukner, mag. zdr. nege.
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin

Suzana Drame, VMS., univ. dipl. org., Melita Islamagić, zdr. teh.
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo

Pomen.neprekinjenega.izvajanja.
učnih.delavnic.praktičnih.
veščin.uporabe.oddelčnega.
defibrilatorja..na.področju.
zdravstvene.nege.

Uvod
Temeljni postopki oživljanja (TPO), pri katerih defi-
brilacija ostaja glavni postopek pri oživljanju odra-
slih, niso rutinsko delo in se na oddelkih ne izvajajo 
tako pogosto kot ostalo vsakodnevno delo zdravstve-
nih delavcev. Srečanje z življenjsko ogroženim paci-
entom izvajalcem zdravstvene nege na oddelkih, ki 
niso intenzivne enote in enote prve pomoči, predsta-
vlja velik stres, saj se s takšnimi situacijami srečujejo 
manj pogosto. 
Posledica tega je manj praktičnih izkušenj in pomanj-
kljivo znanje o uporabi reanimacijskih pripomočkov 
in aparatur, kamor spada tudi uporaba avtomatskega 
zunanjega defibrilatorja (AZD). Strah pred nepravil-
nim ukrepanjem in s tem poškodbo pacienta, sebe ali 
drugih, je najpogostejši vzrok za opustitev uporabe 
AZD pri izvajanju TPO, strah pa izvira iz nepoznava-
nja opreme. 
Zavedanje izvajalcev zdravstvene nege na oddelkih, 
kako pomembna je neprekinjena vadba uporabe 
AZD, se v Splošni bolnišnici Celje (SB Celje) vedno 
bolj kaže na samih tečajih TPO odraslih in otrok, ki 
jih izvaja tim za izobraževanje na področju oživljanja, 
v sestavi zdravnika anesteziologa in diplomirane me-
dicinske sestre s področja anesteziologije ali interne 
medicine. V evalvacijskih pogovorih z udeleženci 
tečaja so bile in so še vedno bolj pogosto izražene 
želje o možnostih pogostejših teoretičnih ponovi-
tev in predvsem o pogostejšem izvajanju praktičnih 
vaj z njihovimi lastnimi oddelčnimi defibrilatorji. V 
članku je predstavljen pomen in način poskusnega 
kontinuiranega izvajanja učnih delavnic praktičnih 
veščin uporabe oddelčnega defibrilatorja na oddelku 
za splošno in abdominalno kirurgijo v SB Celje.

Naloge in odgovornosti izvajalcev zdra-
vstvene nege pri izvajanju TPO z AZD 
Ko v zdravstveni ustanovi pride do zastoja dihanja 
in srca, je treba zagotoviti takojšen začetek TPO in 
izvedbo defibrilacije, če je ta potrebna (najkasneje v 
treh minutah), kjer koli v zdravstveni ustanovi. Za-
radi teh zahtev se je spremenila tudi aktivna vloga 
izvajalcev zdravstvene nege pri samostojnem izva-
janju oživljanja, ki vključuje izvajanje avtomatske 
zunanje defibrilacije takoj, ko je to mogoče. Perkins, 
& Colquhoum (2010) nadalje še posebej opozarjata, 
da neznanje vseh zdravstvenih delavcev o uporabi 
AZD ali njihova neizkušenost kot posledica redkega 
srečanja z izvajanjem samega oživljanja ne bi smela 
biti razlog, da se defibrilacija z AZD v priporočenem 
času ne bi izvedla. Ker je medicinska sestra kot iz-
vajalka zdravstvene nege ves čas prisotna ob paci-
entu, je njena vloga pri oživljanju ključna in izredno 
zahtevna. 
Naloga izvajalca zdravstvene nege pri oživljanju v 
zdravstveni ustanovi zajema pravočasno in pravil-
no oceno potrebe po izvajanju TPO z uporabo AZD 
in takojšen začetek izvajanja le-te. Spremembe v 
vlogi aktivnega izvajanja defibrilacije za izvajalce 
zdravstvene nege pa so se pričele z razvojem AZD, 
ki je izvajanje defibrilacije omogočil zelo širokemu 
krogu ljudi, ne samo zdravstvenim delavcem, am-
pak tudi laikom). Vsi izvajalci zdravstvene nege (ki 
imajo opravljeno predpisano izobraževanje s podro-
čja oživljanja in uporabe AZD), ne glede na mesto 
zaposlitve ali stopnjo izobrazbe, morajo izvesti de-
fibrilacijo z AZD samostojno (Bručan, 1998). Zato 
tudi dokument Poklicne aktivnosti in kompetence 
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v zdravstveni in babiški negi narekuje izvajalcem 
zdravstvene nege izvajanje defibrilacije z AZD kot 
dela TPO, kar vključuje tudi pripravo in testiranje 
AZD ter pripravo pacienta na izvajanje defibrilacije 
z AZD. Odgovornost medicinske sestre na področju 
oživljanja je obravnavana v okviru določil Zakona o 
zdravstveni dejavnosti, ki zadeva tako medicino kot 
zdravstveno nego. 
Osnova znanja izvajalca zdravstvene nege zajema 
poznavanje TPO s samostojnim izvajanjem defibri-
lacije z AZD. V ugotovljenih primerih hudih odsto-
panj in pomanjkljivega znanja zdravstvenemu de-
lavcu lahko po zakonu očitajo ravnanje v očitnem 
nasprotju s pravili stroke in zmožnosti (pomanj-
kljive metode, nedovoljena improvizacija), kar bi 
pomenilo z zakonom opredeljeno kaznivo dejanje 
z elementi malomarnosti. Zakon o zdravstveni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 36/2004: 4234) in Kazenski 
zakonik RS (Ur. l. RS, št. 55/2008;) označujeta dol-
žnosti zdravstvenega delavca na področju oživljanja 
in sankcije za njihove kršitve.

Želeni cilji kontinuiranega izvajanja uč-
nih delavnic praktičnih veščin uporabe 
oddelčnega defibrilatorja 
Kontinuirano izvajanje učnih delavnic praktičnih 
veščin uporabe defibrilatorja v sodelovanju z oddel-
ki je način, ki omogoča pravočasno izvajanje defibri-
lacije na samem oddelku, zmanjševanje možnosti 
pojava napak pri uporabi oddelčnih defibrilatorjev 
med oživljanjem in s tem večjo možnost preživetja 
pacientov. Nadalje Stewart (2010) izpostavlja po-
membnost rednega usposabljanja, osredotočenega 
na izvajalce zdravstvene nege, za izvajanje defibri-
lacije z AZD na navadnih oddelkih bolnišnic. Isti 
avtor namreč opominja, da takšen enostaven in 
cenovno sprejemljiv način izobraževanja lahko pri-
pomore k bistvenemu zmanjšanju časa do prve de-
fibrilacije v primeru srčnega zastoja. Tudi Kenward, 
Castle, & Hodgetts opozarjajo, da je potrebno za 
to, da bodo izvajalci zdravstvene nege brez strahu 
sprožili indicirano defibrilacijo z AZD, dobro pozna-
vanje same opreme, kar pa dosežemo z uvajanjem 
rednega usposabljanja praktične uporabe AZD. Isti 
avtorji trdijo, da bodo samo s takšnim načinom izo-
braževanja izvajalci zdravstvene nege sprejeli novo 
nalogo – izvajanje avtomatske defibrilacije med 
TPO – kot primarno.

Opis načina poskusnega uvajanja učnih 
delavnic uporabe oddelčnega defibrilator-
ja v delovni proces na samem oddelku
Umestitev in uvajanje učnih delavnic na samem od-
delku glavna medicinska sestra oddelka prilagodi 

glede na nemoten delovni proces in organizacijske 
možnosti oddelka. Cilj tega je, da dosežemo nepre-
kinjeno in samostojno praktično izvajanje vaj defi-
brilacije z AZD vsem izvajalcem zdravstvene nege 
na oddelku pod vodstvom izbrane oddelčne medi-
cinske sestre (slika 1). 
       

Izvajanje učnih delavnic praktične uporabe defibrilatorja na od-
delku za splošno in abdominalno kirurgijo
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Naloga izbrane oddelčne medicinske sestre je, da se 
podrobno seznani z navodili za uporabo oddelčnega 
defibrilatorja, nato na podlagi že izdelanega prime-
ra kratkih slikovnih navodil uporabe defibrilatorja 
sama izdela navodila za oddelčni defibrilator. Pri 
tem ves čas sodeluje z medicinsko sestro, člani-
co tima za izobraževanje s področja oživljanja. Po 
končnem pregledu strokovne ustreznosti navodil, 
ki ga izvedeta medicinska sestra in zdravnik, ki iz-
vajata izobraževanja na področju oživljanja, je treba 
plastificirana navodila namestiti v neposredno bli-
žino oddelčnega defibrilatorja (slika 2). 
    
Kratka navodila uporabe oddelčnega defibrilatorja 
zajemajo:
• monitoring (obseg možnosti prikaza vitalnih 

funkcij na defibrilatorju),
• avtomatska zunanja defibrilacija (priprava apara-

ta, pacienta, samostojna izvedba),
• klasična defibrilacija z ročkami (priprava aparata 

in pacienta, asistenca zdravniku),
• klasična defibrilacija s samolepilnimi elektroda-

mi (priprava aparata in pacienta, asistenca zdrav-
niku),

• neinvazivno spodbujanje srca/pacing (priprava 

aparata in pacienta, asistenca zdravniku),
• elektrokonverzija z ročkami (priprava aparata in 

pacienta, asistenca zdravniku),
• elektrokonverzija s samolepilnimi elektrodami 

(priprava aparata in pacienta, asistenca zdravni-
ku).

Navodila vsebujejo oštevilčen opis izvajanja posa-
meznih sledečih si postopkov, ki jih je možno izvesti 
z vrsto defibrilatorja, ki ga imajo na posameznem 
oddelku (slika 3).
        
Osnovni namen kratkih navodil je možnost hitre 
ponovitve vseh postopkov, ki se izvajajo z oddelč-
nim defibrilatorjem. Bistvenega pomena pa so na-
vodila tudi za reanimacijske ekipe, ki morajo biti 
seznanjene z uporabo vseh številnih različnih vrst 
defibrilatorjev, ki se uporabljajo na oddelkih v SB 
Celje.
Učne delavnice naj bi na začetku izvajali vsaj en-
krat mesečno, po določenem obdobju bi pogostost 
vaj za ohranjanje praktičnih veščin in obnavljanje 
znanja prilagodili glede na ugotovitve in potrebe 
zdravstvenih delavcev samih, vendar ne na manj 
kot vsake tri mesece. Na začetku uvajanja izobra-

Plastificirana kratka navodila za oddelčni defibrilator
Primer oštevilčenih korakov za izvajanje postopka, kadar šok ni 
priporočen in kadar šok je priporočen
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ževanja je na oddelku nekajkrat prisotna medicin-
ska sestra, ki je del tima za izobraževanje s področja 
oživljanja, nato pa se začne prehod na samostojno 
organizacijo. Evalvacijo veščin uporabe defibrilator-
ja na oddelku bi izvajali člani tima za izobraževa-
nje s področja oživljanja, na začetku dvakrat letno, 
kasneje pa glede na rezultate evalvacij in izkazane 
potrebe. Evalvacije bi potekale v obliki praktičnega 
reševanja scenarijev, ki bi zajemali izvajanje TPO z 
uporabo AZD z upoštevanjem specifike oddelka. Cilj 
je vrednotenje uspešnosti in ugotavljanje pomemb-
nosti izvedenega izobraževanja za izvajalce zdra-
vstvene nege na oddelku. Namen evalvacije je tudi 
svetovanje oddelčnemu izvajalcu učnih delavnic pri 
njegovem podajanju tovrstnega znanja.

Zaključek
Cilj oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo je, 
da bi s kontinuiranimi učnimi delavnicami praktič-
nih veščin uporabe oddelčnega defibrilatorja redno 
obnavljali teoretično znanje in ohranjali praktične 
veščine ter s tem tudi večje zaupanje v sposobnost 
samostojnega dela in kakovostnega strokovnega 
sodelovanja z zdravnikom pri izvajanju TPO z upo-

rabo AZD na samem oddelku. Slednje nam omogo-
ča, da se lahko pravočasno in pravilno odločimo, 
ukrepamo in pridobimo življenjsko ogroženim pa-
cientom dragocene minute, ki povečajo njihovo 
možnost preživetja. Z vidika izobraževalnega tima 
za oživljanje v SB Celje bi si želeli, da bi tovrstno 
poskusno obnavljanje teoretičnega in praktičnega 
znanja uporabe defibrilatorja na oddelku za splošno 
in abdominalno kirurgijo doživelo pozitiven odziv, 
in da bi postalo primer dobre prakse, ki bi ga žele-
li prenesti tudi na ostale oddelke SB Celje. Ob tem 
je treba poudariti, da s sedanjo razpoložljivo učno 
opremo trenutno to ni mogoče. Še posebej si torej 
želimo, da bi se tovrstnemu izobraževanju s podro-
čja oživljanja in uporabe AZD v prihodnosti aktivno 
priključili tudi oddelčni zdravniki specializanti in 
specialisti, ki so poleg izvajalcev zdravstvene nege 
prav tako ključni sestavni del oddelčnega tima za 
oživljanje. 
Le s skupnimi močmi bomo lahko dosegli naš sku-
pni cilj – pacientu omogočiti pravočasno, strokov-
no, učinkovito in timsko usklajeno nudenje postop-
kov oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega 
defibrilatorja.

Zasnova za poskusno izvedbo učnih delavnic je 
bila vedno bolj pogosto izražena želja izvajalcev 

zdravstvene nege na tečajih temeljnih postopkov 
oživljanja (TPO) v Splošni bolnišnici (SB) Celje po 
pogostejšem predvsem praktičnem izvajanju vaj z 
njihovimi lastnimi oddelčnimi defibrilatorji. Namen 
članka je predstaviti v prakso umeščen način in na 
podlagi pridobljenih rezultatov raziskave predstaviti 
učinkovitost enoletnega poskusnega neprekinjene-
ga izvajanja učnih delavnic praktične vadbe uporabe 
defibrilatorja na oddelku za splošno in abdominalno 
kirurgijo v SB Celje. 

Organizacija in izvedba učnih delavnic ne-
prekinjenega obnavljanja praktičnih ve-
ščin uporabe defibrilatorja na oddelku za 
splošno in abdominalno kirurgijo
Intenzivno usposabljanje praktične uporabe defibri-
latorja poteka na oddelku za splošno in abdominalno 
kirurgijo v obliki učnih delavnic eno leto. Izvajajo se 
enkrat do dvakrat mesečno v obsegu ene ure. Sama 
umestitev učnih delavnic v delovni proces ne vpliva 
na potek rednega dela na oddelku, saj udeleženci pri-

hajajo eno uro pred pričetkom popoldanske izmene 
dela. Pred začetkom izvajanja učnih delavnic so na 
oddelku naredili plastificirana kratka navodila za 
defibrilator. V obdobju enega leta je bilo izvedenih 
17 učnih delavnic, ki jih je vodila izbrana oddelčna 
medicinska sestra, od tega bila je na treh prisotna 
medicinska sestra – članica tima za izobraževanje s 
področja oživljanja v SB Celje, na enem pa celoten 
tim za izobraževanje na področju oživljanja v sestavi 
zdravnika anesteziologa in diplomirane medicinske 
sestre s področja anesteziologije. Njuna prisotnost 
je bila namenjena vrednotenju uspešnosti in ugota-
vljanju pomembnosti izvedenega izobraževanja za 
izvajalce zdravstvene nege na oddelku. Njuno delo je 
zasnovano na temeljih kulture sodelovanja in pozi-
tivne miselnosti (kaj je narejeno dobro in kaj bi lahko 
bilo narejeno še bolje). Posamezne učne delavnice se 
je udeležilo od 4 do 6 izvajalcev zdravstvene nege, kar 
omogoča nemoten potek dela na bolniškem oddelku, 
prav tako pa samim udeležencem vadbe omogoča ve-
čjo učinkovitost pri pridobivanju praktičnih veščin 
uporabe defibrilatorja. V enoletnem obdobju je bila 
na učnih delavnicah enkrat prisotna oddelčna zdrav-

Rezultati.enoletnega.neprekinjenega.izvajanja.
učnih.delavnic.praktičnih.veščin.uporabe.
oddelčnega.defibrilatorja.
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nica. Od začetka smo izvajali učne delavnice v prosto-
rih sejne sobe oddelka, vendar ker stremimo k temu, 
da se scenariji odvijajo v čim bolj realnem kliničnem 
okolju, ki omogoča poleg uporabe defibrilatorja tudi 
uporabo ostale reanimacijske opreme in pripomočk-
ov, sedaj potekajo v prevezovalnici oddelka (slika 1), 
v prihodnje pa načrtujemo izvajanje vaj tudi v prazni 
bolniški sobi, kadar je to mogoče.  
Učne delavnice ves čas trajanja sooblikujejo izvajalci 
zdravstvene nege z aktivnim reševanjem scenarijev, 
ki narekujejo potrebo po izvajanju postopkov oživlja-
nja s poudarkom na uporabi oddelčnega AZD. Scena-
riji ponazarjajo situacije iz vsakdanjega delovnega 
procesa v kliničnem okolju, ki so značilne za oddelek 
za splošno in abdominalno kirurgijo. Občasno se v 
vaje vključijo kot opazovalci in kot aktivni udeleženci 
tudi dijaki srednje zdravstvene šole, ki so ta čas na 
oddelku na kliničnih vajah (slika 2). 

Prostori za izvajanje učnih delavnic

Izvajanje učnih delavnic praktične uporabe defibrilatorja skozi 
reševanje scenarijev
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Od vsega začetka vodimo evidenco prisotnosti udele-
žencev in izvajalcev učnih delavnic, saj si prizadeva-
mo pridobiti ustrezna soglasja bolnišnice za odobri-
tev izvajanega usposabljanja na delovnem mestu kot 
internega strokovnega izpopolnjevanja. Na podlagi 
pridobljenega soglasja bolnišnice si želimo v priho-
dnje pridobiti tudi licenčne točke za opisano vrsto 
izobraževanja.

Cilji in metodologija raziskave 
Glavni cilj izvajanja učnih delavnic je omogočiti pra-
vočasno, strokovno, učinkovito in timsko usklajeno 
nudenje postopkov oživljanja z uporabo AZD paci-
entu na oddelku pred prihodom reanimacijske ekipe, 
kar pripomore tudi k doseganju večje stopnje kakovo-
sti zdravstvenih storitev v naši zdravstveni ustanovi. 
Cilj raziskave pa je z dobljenimi rezultati utemeljiti 
pomen aktivnega sodelovanja zdravstvene ustano-
ve in vseh profilov zdravstvenih delavcev za dosego 
glavnega cilja ter poudariti njihov pomen pri širitvi 
usposabljanja na druge oddelke SB Celje. Raziskava 
temelji na kvantitativni metodologiji.  Anketa je bila 
izvedena v avgustu 2013.  

Rezultati in razprava
V vzorec raziskave je bilo vključenih 19 izvajalcev 
zdravstvene nege, zaposlenih na oddelku za splošno 
in abdominalno kirurgijo, ki so bili aktivno udeleže-
ni na učnih delavnicah obnavljanja praktičnih veščin 
uporabe defibrilatorja na oddelku, od tega 15 (79 %) 
žensk in 4 (21 %) moški. Največji odstotek (47 % – 
9) sodelujočih v anketi predstavlja starostno skupino 
med 41 in 50 let. V enakem najmanjšem odstotku 
(16 % – 3) pa si nato sledita dve starostni skupini an-
ketirancev med 20 in 30 let ter med 31 in 40 let. Od 
skupno 19 anketirancev jih ima 12 (63 %) zaključe-
no srednješolsko izobrazbo in 7 (37 %) visokošolsko. 
Med tistimi, ki so zaključili visokošolsko izobrazbo, 
je 6 (86 %) diplomiranih medicinskih sester in 1 (14 
%) diplomirana sanitarna inženirka. 

Način dela izvajalke učne delavnice pri podajanju 
znanja in prikazovanju praktičnih veščin uporabe 
oddelčnega defibrilatorja (graf 1) temelji na varnem 
načinu dela tako za ekipo, ki oživlja, kot za pacien-
ta. Poučevanje vključuje umirjen, kontroliran način 
reagiranja v stresnih situacijah, sprotno reševanje 
vprašanj in dilem pri praktičnem izvajanju scenarija 
ter temelji na poudarjanju timskega dela vseh članov 
ekipe za oživljanje. Takšen način dela je slaba polovi-
ca (9 oz. 47 %) anketirancev ocenila kot zelo dober, 
enako število (9 oz. 47 %) anketirancev kot dober in 
le 1 (5 %) kot slab.

Teoretično znanje izvajalke učnih delavnic s področja 
TPO in uporabe AZD temelji na najnovejših veljavnih 
smernicah Evropskega sveta za reanimacijo (ERC). 
Praktične veščine se je izvajalka učnih delavnic na-
učila z individualnimi vajami pod nadzorom medi-
cinske sestre, članice tima za izobraževanje s podro-
čja oživljanja v SB Celje. V anketi (graf 2) je večina 
anketiranih (13 oz. 68 %) ocenila teoretično znanje 
in praktično usposobljenost izvajalke učnih delavnic 
kot dobro, slaba tretjina (6 oz. 32 %) pa kot zelo do-
bro.  

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1:  Ocena načina dela izvajalke učne delavnice pri 
podajanju znanja 

Več kot polovica (10 oz. 53 %) anketiranih je uporabo 
prilagojenih scenarijev iz vsakdanjega dela v klinič-
nem okolju, ki so značilni za oddelek za splošno in 
abdominalno kirurgijo, ter reševanje le-teh s poudar-
kom na uporabi oddelčnega AZD, ocenila kot dober 
način podajanja tovrstnega znanja in veščin (graf 3). 
Slaba polovica (9 oz. 47 %) pa jih meni, da je izbi-
ra tovrstnega načina podajanja znanja in praktičnih 

Graf 2:  Ocena znanja izvajalke učne delavnice
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veščin uporabe defibrilatorja v učnih delavnicah zelo 
dobra.

Pomoč učnih delavnic pri razumevanju in uporabi 
kratkih navodil oddelčnega defibrilatorja so anketi-
ranci ocenili z naslednjimi ocenami (graf 5): 10 (53 
%) z oceno dobro, 6 (32 %) z oceno zelo dobro, 2 
(10 %) slabo in 1 (5 %) z oceno povprečno. Grmec 
definira algoritem kot navodilo, ki določa vrsto in 
zaporedje posegov v določenem postopku oz. posa-
mezne postopke, ki omogočajo reševanje določenega 
problema. Če povežemo definicijo z uporabnostjo iz-
delanih navodil, lahko ugotovimo, da so kratka navo-
dila za uporabo oddelčnega defibrilatorja ilustriran 
pripomoček, ki v povzetku poenostavljeno podajo 
samo tiste informacije o uporabi defibrilatorja, ki so 
potrebne v trenutku njegove uporabe pri izbranem 
postopku. Iz rezultata lahko sklepamo, da je osnovni 
namen kratkih navodil, ki so jih Bastl, Drame & Po-
točnik (2012) postavile, dosežen, saj navodila omo-
gočajo hitro ponovitev vseh postopkov, ki se izvajajo 
z oddelčnim defibrilatorjem. 

Osnovni namen kratkih navodil uporabe oddelčne-
ga defibrilatorja je omogočanje hitre ponovitve vseh 
postopkov, ki se izvajajo z oddelčnim defibrilator-
jem, prav tako pa omogočajo tudi kratko ponovitev 
reanimacijski ekipi, ki mora biti seznanjena z upora-
bo vseh številnih različnih vrst defibrilatorjev, ki se 
uporabljajo v zdravstveni ustanovi. Uporabnost teh 
navodil po enem letu so anketiranci ocenili z nasle-
dnjimi ocenami (graf 4): 9 (47 %) jih je ocenilo, da je 
uporabnost navodil dobra, 7 (37 %) jih meni, da je 
uporabnost zelo dobra, medtem ko 3 (16 %) menijo, 
da je uporabnost navodil po enoletni vadbi uporabe 
defibrilatorja slaba. Predpogoj za resnično uporab-
nost kratkih navodil pri hitri obnovitvi posameznih 
postopkov z defibrilatorjem so osvojene praktične 
veščine same uporabe, ki jih pridobimo samo z ne-
prekinjeno vadbo. Če ta predpogoj ni izpolnjen, krat-
ka navodila nimajo pravega pomena.

Graf 3:  Ocena načina izvajanja učne delavnice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 4:  Ocena uporabnosti navodil za defibrilator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 5:  Ocena pomoči učnih delavnic k boljšemu razume-
vanju in uporabi kratkih navodil za oddelčni defibrilator

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 6:  Ocena pomoči učnih delavnic pri ohranjanju prak-
tičnih spretnosti uporabe oddelčnega defibrilatorja
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Rezultati grafa 6 kažejo, da 12 (63 %) anketirancev 
učne delavnice ocenjuje z oceno dobro, ker jim po-
magajo pri ohranjanju praktičnih spretnosti upora-
be oddelčnega defibrilatorja pri izvajanju oživljanja, 
medtem ko jih ostalih 7 (37 %) ocenjuje z oceno zelo 
dobro. Tudi rezultati raziskav Miotto et al. (2010) so 
pokazali, da samo teoretično znanje o oživljanju ne 
more biti pogoj za učinkovito izvajanje oživljanja po 
algoritmu v sami praksi. Ugotovitve istih avtorjev 
(2010) temeljijo na dejstvih, da se je ukrepov, kot so: 
sprostitev dihalne poti, pravilen položaj rok pri zuna-
nji masaži srca, uporaba AZD, ventilacija z dihalnim 
balonom in obrazno masko, nemogoče naučiti samo 
iz teoretičnih ponovitev algoritmov oživljanja.

Iz grafa 7 je razvidno, da je več kot polovica (10 oz. 
53 %) anketirancev neprekinjeno izvajanje učnih de-
lavnic kot ustrezen način simulirane praktične vadbe 
izvajanja TPO z AZD po algoritmih smernic ERC oce-
nila kot dober, medtem ko je ostalih 9 (47 %) ocenilo 
isti način z oceno zelo dobro. Izvajanje vaj simulira-
nih scenarijev oživljanja po algoritmih smernic ERC 
omogoča:
-  zmanjševanje napak in nepotrebnega izgubljanja 

časa pri samem izvajanju oživljanja, ki ga lahko 
preprečita uporaba in upoštevanje navodil AZD, 

- večje zaupanje v sposobnost samostojnega dela in 
učinkovitega strokovnega sodelovanja z zdravni-
kom pri izvajanju TPO z uporabo AZD ter sodelo-
vanjem pri izvajanju dodatnih postopkov oživlja-
nja (DPO) na oddelku. 

meni, da so učne delavnice srednje uresničile njiho-
va pričakovanja, prav tolikšno število  (4 oz. 21 %) 
pa meni, da so bila njihova pričakovanja izpolnjena 
v celoti.

Iz grafa 8 lahko razberemo, da so pričakovanja, ki 
so jih imeli anketiranci od svoje aktivne udeležbe v 
učnih delavnicah bila v večini  (11 oz. 58 %) precej 
uresničena. Slaba četrtina  (4 oz. 21 %) anketirancev 

Graf 7:  Ocena pomoči učnih delavnic pri izvajanju oži-
vljanja po algoritmih smernic ERC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velika večina (10 oz. 89 %) anketiranih meni, da so 
jim teoretično znanje in praktične veščine, ki so jih 
čez leto pridobivali z udeležbo na učnih delavnicah, 
pomagale pri izvajanju postopkov oživljanja v real-
ni situaciji, le 1 (11 %) anketiranec je nasprotnega 
mnenja (graf 9). Iz pridobljenih rezultatov bi lahko 
povzeli, da stalnost neprekinjenega izvajanja učnih 
delavnic omogoča trajnejše pomnjenje in s tem pre-
preči zmanjšanje učinkovitosti oživljanja v realnih 
situacijah.

Graf 8:  Ali so učne delavnice uresničile vaša pričakova-
nja?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glede na pridobljene rezultate, prikazane v grafu 10, 
lahko razvrstimo znanja in spretnosti, ki so jih izva-

Graf 9:  Vam je udeležba na učnih delavnicah pomagala 
pri izvajanju oživljanja v realnosti? (Na to anketno vpraša-
nje je odgovarjalo 11 (58 %) anketirancev, ki so bili v zadnjem 
letu prisotni pri oživljanju na oddelku v realni situaciji.)
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jalci zdravstvene nege s sodelovanjem na učnih de-
lavnicah obnovili oziroma pridobili po pomembnosti 
v naslednjem vrstnem redu:

1. poznavanje vlog izvajalca zdravstvene nege pri 
oživljanju z uporabo AZD, 

2. uporabnost navodil za defibrilator in ohranja-
nje praktičnih spretnosti uporabe AZD,

3. poznavanje kompetenc izvajalca zdravstvene 
nege pri oživljanju z uporabo AZD ter prido-
bivanje večje strokovne samozavesti in čustve-
nega obvladovanja pri oživljanju z uporabo 
AZD,

4. zmanjševanje strahu pred uporabo AZD med 
oživljanjem, 

5. poznavanje zakonskih dolžnosti in odgovor-
nosti izvajalca zdravstvene nege pri uporabi 
defibrilatorja med oživljanjem, 

6. poznavanje in uporaba reanimacijske opreme 
in pripomočkov, ki jih imate na oddelku. 

Graf 10:  Katera znanja in spretnosti ste obnovili/prido-
bili med sodelovanjem na učnih delavnicah obnavljanja 
praktičnega znanja uporabe defibrilatorja na oddelku? 
(Možno je več odgovorov)

 
 

novno izpostavljamo že pred enim letom zapisano 
željo, da bi se tovrstnemu izobraževanju s področja 
oživljanja in uporabe AZD v prihodnosti aktivno pri-
ključili tudi oddelčni zdravniki specializanti in spe-
cialisti, ki so poleg oddelčnih izvajalcev zdravstvene 
nege prav tako ključni sestavni del oddelčnega tima 
za oživljanje. Isti avtorji (2012, str. 98) poudarjajo, 
da trajen način obnavljanja teoretičnega in praktič-
nega znanja uporabe defibrilatorja na oddelku omo-
goča učinkovito strokovno sodelovanje z zdravnikom 
pri izvajanju TPO in sodelovanje pri izvajanju DPO 
na oddelku. Učna delavnica bi na takšen način pred-
stavljala primer medpoklicnega izobraževanja v kli-
ničnem okolju, ki ga Luctakar-Flude et al., (2010, str. 
59) predstavljajo kot strategijo za zmanjševanje stro-
kovnih napak zdravstvenih delavcev in za izboljšanje 
varnosti pacientov. 
Namen medpoklicnega izobraževanja je izboljšanje 
sodelovanja in kakovosti dela (Centre for the Advan-
cement of Interprofessional Education, 2002 citira-
no v Peterle, 2006, str. 130). 

2. Vključevanje uporabe reanimacijskega vozička 
Analiza rezultatov raziskave je pokazala, da si 5 (26 
%) izvajalcev zdravstvene nege želi pri reševanju sce-
narijev oživljanja poleg simulirane vadbe uporabe 
AZD tudi simulirano uporabo vseh pripomočkov za 
oživljanje, ki so sestavni del reanimacijskega vozička, 
in ob tem tudi ponovitve znanja o osnovnih reani-
macijskih zdravilih. Iz tega lahko povzamemo, da se 
izvajalci zavedajo potrebe po kontinuirani obnovitvi 
teoretičnega znanja o sami vsebini reanimacijskega 
vozička, še posebej pa praktične uporabe ostale opre-
me za oživljanje, ki je v njem. Prav tako nam je ta 
ugotovitev kazalec, da moramo po določenem času 
izvajanja vaj uporabe AZD vanje vključiti simulirano 
uporabo pripomočkov, ki so na razpolago v reanima-
cijskem vozičku.    

3. Poudarek na poznavanju kompetenc in dolžno-
sti pri izvajanju defibrilacije
Anketiranci sicer v manjšem številu  (1 oz. 5 %) izpo-
stavljajo zelo pomembno ugotovitev o pomanjkanju 
poznavanja kompetenc in dolžnosti pri izvajanju de-
fibrilacije. 
Glede na dobljene rezultate raziskave lahko podpre-
mo dejstvo Terzi (2008, str. 18), ki opominja, da bo 
med vsemi spremembami vlog izvajalcev zdravstve-
ne nege na področju oživljanja potrebno največ časa, 
da le-ti v praksi sprejmejo vlogo izvajalca avtomatske 
zunanje defibrilacije. Za sprejetje te nove vloge v pra-
ksi je treba izpolniti več dejavnikov. V prvi vrsti je 
po mnenju Terzi (2008, str. 18) še vedno potrebna 
obsežna sprememba razmišljanja vseh zdravstve-

Iz dobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da je zasta-
vljeni cilj oddelka za splošno in abdominalno kirurgi-
jo,  ki je bil opredeljen pred začetkom izvajanja učnih 
delavnic, dosežen. Rezultati kažejo, da učne delavni-
ce zajemajo redno obnavljanje strokovnega znanja in 
pridobivanje praktičnih veščin, kar vodi tudi v večje 
zaupanje v sposobnost samostojnega dela. Rezultati 
raziskave so pokazali tudi tri ključne poudarke, ki so 
jih izvajalci zdravstvene nege izpostavili pri izražanju 
njihovih predlogov in želja o potrebnih spremembah 
pri učnih delavnicah.

1. Sodelovanje  zdravnikov pri obnavljanju prak-
tičnega znanja uporabe defibrilatorja na oddelku
Z dobljenim rezultatom raziskave (17 oz. 89 %) po-
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nih delavcev, še posebej pa zdravnikov in  izvajal-
cev zdravstvene nege. Vzporedno s tem je ključno 
aktivno delovanje v vsakdanji praksi, med katerim 
Stewart (2010) izpostavlja pomembnost stalnega 
usposabljanja za uporabo AZD med TPO na nava-
dnih oddelkih bolnišnic. 

Z vidika izobraževalnega tima za oživljanje v SB Ce-
lje bi želeli izpostaviti še nekaj pomembnih zaključ-
kov, ki smo jih povzeli glede na pridobljene empirič-
ne rezultate in lastno prisotnost na oddelčnih učnih 
delavnicah: 

• Pomen dobrih organizacijskih sposobnosti od-
delka 
Pridobljeni empirični podatki so pokazali rezultat 
učinkovite, skrbno načrtovane vodene organizacije 
praktičnih vaj uporabe defibrilatorja, ki temelji na 
podlagi sprotno vodene statistike udeležbe zaposle-
nih na oddelku ob upoštevanju spremljajočih dejav-
nikov, kot so:
- kadrovske omejitve iz različnih razlogov (manjša 

skupina udeležencev – največ 4–6; prilagoditev 
izvajanja učne delavnice nemotenemu delovne-
mu procesu ...; 

- razpoložljivost učnih pripomočkov (ustrezna lut-
ka za oživljanje, ki omogoča izvedbo defibrilacije, 
oddelčni defibrilator, enotni oddelčni reanimacij-
ski voziček …);

- zadostno število strokovno usposobljenih preda-
vateljev (izobražena je oddelčna medicinska se-
stra, ki izvaja neprekinjene praktične vaje enkrat 
ali dvakrat mesečno, obdobna aktivna sodelova-
nja medicinske sestre in zdravnika anesteziologa 
– članov tima za izobraževanje s področja oživlja-
nja v SB Celje). 

• Pomen aktivnosti zdravstvene ustanove 
V zdravstveni ustanovi je sosledje ukrepov med oži-
vljanjem odvisno od vrste pomembnih dejavnikov, 
med katerimi sta izrednega pomena izobraženost, 
usposobljenost in številčnost osebja ter razpoložlji-
vost opreme in pripomočkov za oživljanje.  Da vse 
to dosežemo, je potrebno zavedanje pomembnosti 
skupnega sodelovanja vseh ključnih akterjev, ki so 
pogoj za nudenje kakovostnih zdravstvenih storitev 
s področja oživljanja. 

Zdravstvena ustanova bi morala z logističnimi, fi-
nančnimi, človeškimi in drugimi viri omogočiti 
temeljno osnovo (zadostno število sodobne učne 
opreme – ustrezne lutke za izvedbo defibrilacije, 
ustrezne učne simulatorje glede na raznolikost de-
fibrilatorjev na oddelkih) za širitev izvajanja učnih 

delavnic praktične vadbe uporabe defibrilatorja na 
vseh oddelkih bolnišnice. 
Želimo si, da bi naše prošnje o nujno potrebnem 
nakupu dodatnih ustreznih lutk, ki bi omogočile 
izvajanje vadbe defibrilacije na več oddelkih hkrati, 
postale realnost. Menimo, da je treba opozoriti, da 
uresničevanje v tem prispevku opisanega primera 
dobre prakse na področju izobraževanja oživljanja 
ni odvisno samo od želja in zainteresiranosti zapo-
slenih, enako pomembno je, da z zaposlenimi isto 
razmišljanje deli tudi zdravstvena ustanova. Od nje-
nega interesa in pripravljenosti ustvarjanja klime, 
naklonjene izobraževanju na področju oživljanja, 
je namreč odvisno, ali bo lahko opisana oblika traj-
nega izobraževanja zaživela v celotni zdravstveni 
ustanovi. In kar je še pomembnejše, takšne aktiv-
nosti zdravstvene ustanove dolgoročno vodijo v ka-
kovostno in varno zdravstveno obravnavo, nudeno 
na področju oživljanja, tako za pacienta kot za zdra-
vstvenega delavca.

Zaključek
Defibrilacije z AZD se ni mogoče naučiti samo iz li-
stanja po knjigah in prav tako ne pušča časa za po-
svetovanje šele v trenutku potrebe. Vsak zdravstve-
ni delavec mora imeti poleg zavedanja kazenske 
poklicno-etične in osebno-moralne odgovornosti 
tudi samoiniciativno željo po izboljšanju tako te-
oretičnega znanja, predvsem pa praktičnih veščin 
uporabe AZD, sposobnosti hitrega odločanja in iz-
boljšanja tehničnih veščin rokovanja z opremo za 
oživljanje, ki se uporablja na oddelku. Že hiter pre-
gled empiričnih rezultatov raziskave sporoča, da so 
pričakovanja izvajalcev zdravstvene nege na oddel-
ku za splošno in abdominalno kirurgijo v SB Celje 
glede učinkovitosti učnih delavnic praktične vadbe 
z oddelčnim AZD uresničena. 
Nadaljevanje te oblike poučevanja in njena širitev 
na ostale oddelke bolnišnice bi sčasoma zagotovila 
več pravočasnih in pravilnih odločitev ter ukrepanj 
v situacijah, ko je potrebno izvesti oživljanje z upo-
rabo AZD. S tem bi pridobili življenjsko ogroženim 
pacientom dragocene minute, ki povečajo njihovo 
možnost preživetja. Z neprekinjenim obnavljanjem 
teoretičnega in praktičnega znanja uporabe oddelč-
nih defibrilatorjev na vseh oddelkih v zdravstveni 
ustanovi lahko vplivamo na zmanjševanje pojava 
napak in pravočasno ter učinkovito oživljanje. Tr-
dimo lahko, da tovrstno izobraževanje pripomore 
k doseganju večje stopnje kakovosti zdravstvenih 
storitev v zdravstveni ustanovi, in kot trdi Stewart 
(2010), predstavlja najboljšo strategijo za izboljša-
nje preživetja pacientov po srčnem zastoju v bolni-
šnici.
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AMBULANTA ZA SPLOŠNO IN ABDOMINALNO 
KIRURGIJO

Zahvala
Spoštovani, 
dovolite, da se vam iskreno zahvalim za vaš trud, 
prijaznost in strokovnost, ki sem jih doživel na va-
šem oddelku. Dne 7. 3. sem bil sprejet na oddelek 
abdominalne kirurgije za operativni poseg, ki ga je 
opravil dr. Bojan Fludernik. Ob tej priložnosti bi se 
iskreno zahvalil medicinski sestri, ki dela v spreje-
mni ordinaciji št. 23, kot tudi vsemu osebju, ki dela 
na oddelku abdominalne kirurgije, za njihovo stro-
kovnost, prijaznost in trud, ki ga posvetijo vsakemu 
bolniku posebej. Upam, da se vodilni bolnišnice in 
oddelka zavedajo, da imajo tako dobro usposobljen, 
vesten in prijazen kader. Posebna zahvala gre tudi 
dr. Bojanu Fluderniku za uspešno opravljeno opera-
tivni poseg. 

Ljubljana 16. 3. 2014                                 
                                                           Samir Šabić

Darja Ratajc, dipl. m. s., Robert Iršič, dipl. zn. Urgentni center

Julijan.Špes.–.prejemnik.priznanja.
na.področju.zdravstvene.nege.

V mesecu oktobru je Sekcija ms/zt v urgenci pode-
lila priznanje za dosežke na ožjem strokovnem 

področju zdravstvene nege našemu sodelavcu Julija-
nu Špesu. V obrazložitvi so zapisali, da je kot aktivni 
član Sekcije pomembno prispeval pri razvoju stroke 
na področju mavčenja, bil član delovne skupine za 
pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije ortoped-
ski tehnolog in aktivno sodeloval pri organizaciji in 
izvedbi številnih strokovnih srečanj Sekcije. 
Julijana pa ne odlikuje le delovna vnema v službi, 
temveč sodeluje povsod, kjer se družijo ljudje do-
brega srca, saj prepeva kar v treh pevskih zborih, s 
planinci odkriva lepote gora, v zadnjem času pa ga 
spoznavamo kot ljubečega dedka vnukinji Ani.

Julko, sodelavci Urgentnega centra ti iskreno čestitamo!

ŠALI

USPEH
Trije berači so sedeli za šankom v gostil-
ni in preverjali, koliko je kdo zaslužil z 
beračenjem.
»Jaz sem zaslužil tisočaka!« je rekel prvi, 
ki je imel na kartonu napisano: »Sem 
brezposeln!«
»Jaz sem dobil dva tisočaka!« se je 
pohvalil drugi. Na njegovem kartonu 
je pisalo: »Sem brezposeln in imam 
družino.«
Tretji je z roko segel v žep in ven pote-
gnil trideset tisočakov.
»Le kako ti je to uspelo?« sta se začudi-
la prva dva.
»Na karton sem napisal: »Sem iz Bosne 
in si želim domov!« 

REKLAMA
Mesar je na izložbeno okno svoje mesni-
ce izobesil napis:
»Že prvi greh Adama in Eve je pokazal, 
kako je vegetarijanstvo nevarno in 
škodljivo!« 
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Pet.minut.za.mediacijo

Predsodki.in.prepričanja

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

Ozadje sporov, ki nastanejo 
med nami, so velikokrat naši 

predsodki in prepričanja. Tudi 
vsak mediator se mora pri svojem 
delu zavedati kulturnega vpliva, 
lastnih prepričanj in predsodkov, 
s katerimi je obarvan njegov po-
gled na svet in tudi na medianta. 
Dejstvo je, da je poznavanje lastnih 
predsodkov in prepričanj za dobre-
ga mediatorja bistvenega pomena.

Predsodki so nepreverjena in ne-
utemeljena stališča do določenih 
skupin. Predsodki se največkrat 
nanašajo na pripadnike skupin, 
do katerih smo pozitivno ali ne-
gativno čustveno naravnani. Po-
sameznika vrednotimo zgolj na 
podlagi njegove skupinske pripa-
dnosti. Največkrat delujejo pred-
sodki mimo zavedne kontrole. 
Predsodek je najpogosteje negati-
ven, odklonilen odnos, neodvisen 
od naših izkušenj. Ločimo pozi-
tivne in negativne predsodke. Po-
zitivni so predsodki, pri katerih 
pripadnikom določene skupine ali 
poklica pripisujemo pozitivne la-
stnosti, zaradi česar smo do njih 
pozitivno usmerjeni in vse nji-
hove dejavnosti bomo ocenjevali 
pozitivno. Negativni predsodki so 
povezani z negativnimi socialnimi 
posledicami. Tovrstni predsodki 
označujejo pripadnike določene 
skupine za manjvredne, manj spo-
sobne in manj razvite. Poznamo 
več vrst predsodkov:
- etični predsodki (zavračanje 

in sovražnost do pripadnikov 
določenih etničnih, nacional-
nih skupin v prepričanju, da so 
manjvredne ali slabše);

- rasni predsodki (poudarjanje 
manjvrednosti drugi ras);

- spolni predsodki (izražanje za-
ničevanja do pripadnikov dru-
gega spola, npr. manjvrednost 
žensk);

- verski predsodki (zavračanje 
pripadnikov drugih verskih sku-
pin);

- predsodki do starejših (v tehno-
loško razvitih družbah so starej-
ši pogosto pojmovani kot raz-
meroma nepotrebni in nemočni 
člani družbe);

- predsodki v odnosu do margi-
nalnih skupin (npr. do homose-
ksualcev, do okuženih z aidsom, 
telesno oviranih in ljudi z mo-
tnjami v duševnem delovanju).

Prepričanje slovarji po navadi opre-
delijo kot čvrsto ali močno mnenje. 
V resnici pa je prepričanje mnogo 
več kot samo to. Naša prepričanja 
vključujejo tudi naše vrednote, 
to, čemur smo predani, in to, kar 
nas motivira. Howard Hendricks 
je dejal: »Mnenje je nekaj, o čemer 
razpravljate. Prepričanje pa je to, 
za kar ste pripravljeni umreti.« 
Prepričanje smo oblikovali skozi 
življenje, izkustvo in nam je logič-
no, ker imamo za tem vedno zgod-
bo. Je skupek med seboj povezanih 
misli in pojmov, sodb o temeljnih 
vprašanjih sveta, družbe, človeka.

Vsak pri sebi naj naredi naslednjo 
vajo:
1. Spomnite se situacije ali lastno-

sti sogovornika, ko vam je pred-
sodek ali prepričanje zapolnilo 
misli.

2. Razmislite, kako ste reagirali.

3. Kaj je to pomenilo za tisto situa-
cijo in za vas, kakšno vedenje je 
sprožilo v sogovorniku?

4. Kako bi naredili drugače?

Za konec: Zavedajmo se, da je pro-
ces zmanjševanja in odstranjeva-
nja predsodkov zahteven in dol-
gotrajen. Opazujmo svoje lastno 
vedenje. Čim bolje nam uspe, da se 
v trenutku čustvene razburjenosti 
premišljeno opazujemo, tem več 
možnosti je, da se ne podredimo 
avtomatičnemu nezavednemu rav-
nanju. 
Da bi se lahko znebili nagnjenosti 
k predsodkom, je vsekakor naj-
prej potrebno spoznanje, da smo 
sposobni podleči neki zablodi. Od 
naše pripravljenosti, da to lahko 
sprejmemo, je odvisno, ali bo šir-
jenje predsodkov naša ozdravljiva 
bolezen ali pa bo tudi v prihodnje 
ostala neozdravljiva. Lepe pomla-
dne dni brez negativnih predsod-
kov in negativnih prepričanj vam 
želim.
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Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.     Splošno kadrovsko pravni sektor

Pravni.kotiček
Delo.zdravstvenih.delavcev,.ki.so.v.delovnem.
razmerju.v.Splošni.bolnišnici.Celje,.v.drugih.
javnih.zdravstvenih.zavodih.ali.pri.pravnih.oz..
fizičnih.osebah

Po določbi 53.b člena Zakona o zdravstveni dejav-
nosti lahko zdravstveni delavec, ki je v delovnem 

razmerju v javnem zdravstvenem zavodu, opravlja 
zdravstvene storitve pri drugem javnem zdravstve-
nem zavodu oziroma pri drugi pravni ali fizični ose-
bi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, le na podlagi 
pisnega soglasja. Pisno soglasje od uveljavitve Za-
kona za uravnoteženje javnih financ izda Svet za-
voda Splošne bolnišnice Celje in ne direktor, kot je 
bilo v veljavi do spremembe. Izpolnjeno vlogo, ki je 
na spletni strani Ministrstva za zdravje, izpolni tudi 
delodajalec, ki izračuna povprečno letno tedensko 
obremenjenost delavca v naši bolnišnici. Pri tem se 
upoštevajo tudi morebitne obveznosti po podjemnih  
pogodbah za delo v bolnišnici. Pred obravnavo vloge 
na svetu zavoda je tako treba pridobiti soglasje ne-
posrednega vodje, strokovnega direktorja oz. glavne 
medicinske sestre bolnišnice ter direktorja. Vlogi je 
zdravstveni delavec, ki bo opravljal delo pri drugi 
pravni ali fizični osebi (zdravilišča, s.p., d.o.o.) in ne v 
drugem javnem zdravstvenem zavodu, dolžan prilo-
žiti soglasje oz. dokaz, da ima pravna oz. fizična ose-
ba dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. 
Vloge ni treba več pošiljati na Ministrstvo za zdravje, 
ki je izdalo sklep o predhodnem soglasju vsem zdra-
vstvenim delavcem. 

Svet zavoda Splošne bolnišnice izda soglasje zdra-
vstvenemu delavcu za obdobje 12 mesecev, patolo-
gom in radiologom pa za obdobje 6 mesecev. Izdaja 
soglasja zdravnikom pred zaključkom specializacije 
ni dovoljena. Ker se svet zavoda Splošne bolnišnice 
Celje ne sestaja mesečno, temveč na dva do tri mese-
ce, je potrebno, da delavec pravočasno naslovi svojo 
vlogo na Pravno službo.

Nadzor nad izdanimi soglasji in delom drugje izva-
jata Ministrstvo za zdravje in Komisija za prepreče-
vanje korupcije, ki opozarja, da je opravljanje konku-
renčne dejavnosti, ki ni v skladu s pogoji, ki jih določa 

53.a člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, razlog za 
izredno odpoved delovnega razmerja zdravstvenemu 
delavcu s strani javnega zdravstvenega zavoda. Prav 
tako opozarja, da nekateri zdravniki opravljajo zdra-
vstveno dejavnost pri drugih izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti preko pravnoorganizacijskih oblik s.p. ali 
d.o.o., kar po stališču Ministrstva za zdravje ob upo-
števanju 53.c člena ZZDej ni dovoljeno (dovoljena je 
le sklenitev podjemne pogodbe z zdravstvenim de-
lavcem, če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji).

OCENJEVANJE ZA NAPREDOVANJE V 
LETU 2014
Tudi v letu 2014, tako kot to velja za leto 2013 (162. 
ZUJF), javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 
2014 izpolnijo pogoje za napredovanje, ne napredu-
jejo v višji naziv in višji plačni razred. Izjema so le 
javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2014 prido-
bijo naziv ali višji naziv in pravico do plače v skladu s 
pridobljenim nazivom, ker je ta pogoj za opravljanje 
dela na delovnem mestu, na katero se premeščajo, 
oziroma za katerega sklepajo pogodbo o zaposlitvi.
Kar zadeva napredovalno obdobje velja, da se za 
razliko od let 2012 in 2013, ki sta se šteli v napre-
dovalno obdobje, leto 2014, tako kot leto 2011, ne 
šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji 
plačni razred. Iz tega sledi, da javni uslužbenci, ki iz-
polnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2013 oziro-
ma 2014, v letu 2013 oziroma 2014 ne napredujejo 
v višji plačni razred in ne napredujejo v višji naziv. 
Ob predpostavki, da predpisi in pogoji za napredova-
nje ostanejo nespremenjeni, in ob izpolnjevanju vseh 
pogojev za napredovanje, bi lahko javni uslužbenci 
naslednjič napredovali v letu 2015.

Kljub temu pa je treba vse postopke ocenjevanja za 
napredovanje izpeljati skladno z zakonodajo, saj z 
ocenjevanjem sistematično spremljamo delovne do-
sežke in zagotavljamo stalni pregled nad kakovostjo 
dela zaposlenih.
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IMENOVANJE POOBLAŠČENCA ZA 
PREPREČEVANJE TRPINČENJA NA 
DELOVNEM MESTU

Direktor Splošne bolnišnice Celje je sprejel sklep o 
imenovanje pooblaščenca za preprečevanje trpin-
čenja na delovne mestu. Pooblaščena oseba za pre-
prečevanje trpinčenja na delovnem mestu je Nataša 
Horjak Deželak, univ. dipl. prav., namestnik pa Ma-

tej Velenšek, mag. med. in dipl. št. Pooblaščenec za 
preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu in na-
mestnik nudita nasvete, pomoč in podporo žrtvam 
trpinčenja, sodelujeta pri odkrivanju, prepoznavanju 
in odpravljanju posledic trpinčenja na delovnem me-
stu, rešujeta konflikte, spodbujata notranjo kulturo 
in medsebojne odnose, sprejemata ustne in pisne 
prijave o trpinčenju na delovnem mestu in vodita po-
stopke reševanja problemov, ki so predmet teh prijav.

Jezikovni.kotiček

Problemi.s.slovničnimi.števili

Janja Korošec, prof. Medicinska knjižnica

Pred kratkim sem dobila zanimivo vprašanje ozi-
roma pobudo za prispevek v jezikovnem kotičku. 

Gre za problem, s katerim se ravno na področju me-
dicine večkrat srečamo.

Je prav »bolijo me kolena« ali »bolita me koleni«? Če 
pomislimo logično, vprašanja ni, saj imamo dve kole-
ni in bi potemtakem morali uporabiti dvojino, vendar 
pa večinoma najdemo zapisano množinsko obliko. 
Podobno velja tudi za druge dele telesa, ki so v paru 
(roke, oči, ušesa, ledvice …).  V tem primeru gre za sa-
mostalnike, za katere je značilna t. i. enoštevilskost, 
kar pomeni, da jih uporabljamo samo (ali pretežno) 
v enem številu, bodisi ednini ali množini. Poimeno-
vanja za parne dele telesa uporabljamo običajno v 
množini, razen kadar želimo izrecno poudariti, da 
gre za dva/oba ali povedati posebej natančno. 

Primer

Običajno: Noge me bolijo.

Poudarjeno: Bolita me obe nogi od kolen navzdol.  
Udaril sem se na levo nogo.

Torej je povsem pravilno, da rečete npr.:

Naročen sem na pregled oči. Umil sem si roke, obraz 
in ušesa. Odpovedale so mu ledvice.

Pri samostalniku ledvice poleg problema s številom 
večkrat lahko vidimo tudi napačno uporabo slovnič-
nega spola. Samostalnik je ženskega spola (ena led-

vica) in se sklanja po prvi ženski sklanjatvi, torej v 
množini: ledvice, ledvic, ledvicam, ledvice, o ledvicah, z 
ledvicami. V vsakdanji rabi sem že večkrat naletela na 
napačno obliko »bolijo me ledvica« (srednji spol). Do 
tega verjetno prihaja ob asociaciji na samostalnika 
jetra in pljuča, ki pa sta dejansko srednjega spola (in 
množinska). Tudi sicer se pri pregibanju samostalni-
kov v spolu in številu pojavljajo nekatere posebno-
sti (npr. samostalnik oko je v ednini srednjega spola, 
množinska oblika oči pa ženskega), a o tem kdaj dru-
gič.

Enako kot za dele telesa velja tudi za dele oblačil 
(hlačnice, rokavice, nogavice) in druge predmete, se-
stavljene iz dveh enakih delov (drsalke, smuči, uhani, 
slušalke, …). Tudi pri teh samostalnikih je običajna 
uporaba množinske oblike.

»Če imaš pamet, se ravnaj po njej, 
če je nimaš, se ravnaj po pregovo-
rih.« 

Turkmenski 

»Sedem kilometrov za nami je 
krajših kot eden pred nami.« 

Nemški
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Mačke.v.Trstu

Aleksandra Petrovič Oddelek za inf. bolezni in vročinska stanja

15. 2. 2014 je bilo še zaspano 
in mrzlo jutro, ko smo se 

članice „Kluba potepuških mačk“ 
odpravile na izlet. Končna posta-
ja: TRST. „Glavna mačka“, admi-
nistratorka Danijela Zupan, nas je 
vodila in zasipavala s smehom in 
dobro voljo. 
Najprej smo imele postanek na 
gradu Socerb, kjer smo si privoščile 
zajtrk in čisto ta pravo turško kavo. 
Uživale smo v razgledu na mesto 
Trst in na slovensko Primorje. Pot 
smo nadaljevale v središče Trsta. 
Takoj, ko smo skočile iz avtobusa, 
smo se že razkropile po mestu, ene 
za dobrim „šopingom“, druge za 
dobro italijansko kavo v njihovih 
kavarnah, tretje pa bolj na ogled 

mesta. Videle smo tudi že maška-
re, ki so bile res lepo urejene. 

Prehitro je minil čas, namenjen 
Trstu, in smo že morale naprej. 

V Šempetru smo se kar v hotelu 
okrepčale z joto, nato pa še zavile 
v njihov kazino. Polne upanja na 
glavni dobitek (denarni in kakšen 
lep Italijan), smo ponosno zakora-
kale vanj. Kmalu pa smo sklonje-
nih glav prišle ven, kajti zaigrale 
smo ves denar – dobile pa nič, ne 
denarja ne Italijana, ....
Boljše volje smo postale v Štanje-
lu, kjer nismo mogle verjeti, kako 
je tam lepo in kakšen mir imajo. 
Značilnost naselja je, da je terasa-
sto razporejeno proti vrhu griča, 
z ozkimi ulicami in kamnitimi hi-

škami. Seveda smo se obvezno fo-
tografirale v Ferrarijevem vrtu in si 
nekaj zaželele na „mostu vzdihlja-
jev“...

Pot smo nadaljevale do turistič-
ne kmetije, kjer nas je gostiteljica 
pogostila z odličnim pršutom, kru-
hom in seveda teranom. Še za do-
mov smo si ga vzele – za zdravje, 
kakopak, ....
Bila je že trda tema, ko smo prispe-
le nazaj v Celje. Vso pot smo mi-
javkale in se dogovorile, da kmalu 
spet ušpičimo podoben podvig.
Na tem mestu pa še poziv ostalim 
„mačkam“, da se nam pridružite.

Mijav!
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Na predaji donacije se nam je pridružil g. Jože Tasič, predstavnik najve-
čjega posamičnega donatorja, podjetja Firšt-Rototehnika s.p. in prevzel 
sliko članice Likovnega društva Laško

Zaključek.dobrodelne.akcije.
Novega.tednika.
»ZA.MANJ.BOLEČIN«

Pred približno letom dni smo v 
Splošni bolnišnici Celje z ve-

seljem sprejeli pobudo medijske 
hiše Novi tednik in Radio Celje za 
dobrodelno akcijo, s katero bi zbi-
rali sredstva za nakup prepotrebne 
medicinske opreme. Njihovo idejo 
smo z veseljem sprejeli, saj ob ve-
dno manjšem znesku finančnih 
sredstev, ki jih v bolnišnici lahko 
namenimo obnovi stare in nakupu 
nove medicinske opreme, z dona-
cijami uresničimo marsikatero na-
bavo, ki bi sicer ostala na »čakalni« 
listi. 

Sprejeta je bila odločitev, da sred-
stva, ki bodo zbrana v akciji, 
usmerimo v nakup ultrazvočnega 
aparata, ki ga pri delu potrebuje 
Ambulanta za diagnostiko in tera-
pijo bolečin.

Do konca leta 2013 smo na račun 
akcije Za manj bolečin prejeli 42 
donacij različnih višin. Od tega so 
nam 31 zneskov nakazale fizične 
osebe, 11 pa pravne osebe ali dru-
štva. Za največji skok na števcu 
zbranih evrov, ki ga je tedensko 
objavljal Novi tednik,  je poskrbe-
lo podjetje Firšt – Rototehnika, 
s. p. z donacijo v višini 5.555,00 
evrov. Seveda pa je vsaka do-
nacija pomembno prispevala h 
končnemu znesku, ki se je ustavil 
pri 12.900,40 evrih. Z zbranimi 
sredstvi je naša bolnišnica ku-
pila ultrazvočni aparat eZono s 
potrebnimi dodatki v vrednosti 
19.231,87 evrov. Razliko med ku-
pnino in zbranimi sredstvi je z la-
stnimi sredstvi pokrila bolnišnica.  

Ambulanta, ki je del Oddelka za 
anesteziologijo, intenzivno terapi-
jo operativnih strok in terapijo bo-
lečin, obravnava paciente z rakom 
v napredovali fazi in neprestanimi 
hudimi bolečinami, paciente z bo-
lečinami zaradi skeletno-mišičnih 
obolenj ter obolenj živčevja in pa-
ciente s kroničnimi nevrološkimi 
bolečinami. Prav tako jo obiskujejo 
tudi bolniki z akutnimi oz. kratko-
trajnimi bolečinami po operacijah. 
V letu 2013 je bilo v tej ambulan-
ti opravljenih nekaj več kot 1.800 
obravnav pacientov, pregled po-
datkov zadnjih nekaj let pa kaže, 
da se povpraševanje po teh stori-
tvah s staranjem prebivalstva iz 
leta v leto povečuje. Odprava ali 
lajšanje bolečine, pa naj je ta aku-
tna ali kronična, namreč pomemb-
no vpliva na kakovost življenja 
vsakega posameznika.
Ultrazvočni aparat je za ambulan-
to velika pridobitev. Z njegovo po-

 

močjo namreč postane vnos zdra-
vila v telo varnejši in varčnejši, saj 
omogoča natančnejši prikaz struk-
tur, s tem pa natančnejše injicira-
nje zdravila v neposredno bližino 
živca ali živčnega pleteža. S tem je 
omogočeno boljše delovanje pro-
tibolečinskega zdravila ter manjša 
potrebna količina teh zdravil.

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

»Veliko je majhnih stva-
ri, ki so vredne spošto-
vanja. Malo je velikih 
stvari, ki so vredne ob-
čudovanja.«

Egipčanski
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Spar.za.bolne.
otroke

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

V podjetju Spar Slovenija, ki je v preteklih letih z 
donacijami že pomagalo številnim zdravstvenim 

in vzgojno-izobraževalnim ustanovam pri nakupih 
aparatov in medicinskih pripomočkov, so se letos 
odločili, da z veliko dobrodelno zgodbo polepšajo bi-
vanje otrok in mladostnikov v bolnišnicah. Slednje 
namreč le stežka namenijo svoja okrnjena sredstva 
za nakup igrač in igral, ki lajšajo bivanje hospitalizi-
ranim otrokom. 
Od 5. februarja do 5. marca je na Facebook strani 
Spar mesto tekla akcija 1 like = 1 LEGO, v kateri je 
vsak obiskovalec strani z všečki večal število podarje-
nih LEGO kock. Zbranih je bilo nekaj več kot 29.000 

Veliki paket smo z veseljem hitro odprli

všečkov. Spar Slovenija jih je nato dodal še 20.000 
in s kar 50.000 LEGO kockami, kar predstavlja 170 
paketov kock različnih velikosti za različne starostne 
skupine, obdaril 13 izbranih otroških oddelkov slo-
venskih bolnišnic. Tudi na našem otroškem oddelku 
smo se razveselili velikega paketa, ki ga je v bolnišnico 
prinesel poslovodja Interspara Celje, Stanislav Lesjak. 

Še.nekaj.
pustnih.
utrinkov

Mi imamo se fajn, če vam prav je …

Tokrat so miši in mačke skupaj plesale - na viscerali

Vam je zadišalo po Benetkah?

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. 
Služba za odnose z javnostmi
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Kulinarični.kotiček.-.Čemaž

Vir: Internet

Čemažev.namaz

Sestavine: 
70 g mladih listov čemaža
30 g mletih orehov
100 g skute
oljčno olje    
nekaj kapljic limoninega soka, sol, poper

Priprava: 
Liste čemaža operemo, jih osušimo in naseklja-
mo. Orehe drobno zmeljemo ter dodamo čemaž, 
skuto in limonin sok. Temeljito zmešamo v me-
šalniku, po okusu začinimo, gosto zmes pa redči-
mo z dodajanjem oljčnega olja.

Ko se boste letos odpravljali na sprehod v gozd, ne 
pozabite vzeti zraven košarice za zadnja leta vedno 

bolj priljubljeni čemaž. Čemaž je zdravilna rastlina, ki jo 
v hrastovih, gabrovih in bukovih gozdovih že na daleč 
zavohamo, saj močno diši po česnu in po tem vonju ga 
tudi najlažje spoznamo. Je 10 do 40 cm visoko trajno 
zelišče, ki ima v zemlji podolgovato čebulico s prosoj-
nimi in tankimi belimi luskolisti. Spomladi poženeta iz 
čebulice le dva dolgopecljata, suličasta lista, med njima 
pa golo, pokončno in robato svetno stebelce. Veliki sne-
žno beli zvezdasti cvetovi se razcvetajo v maju in juniju. 
Vendar pozor: čemaž je podoben dvema zelo strupeni-
ma rastlinama, šmarnici in podlesku, a nobena od njiju 
ne diši po česnu. 
Zdravilne lastnosti čemaža in njegove sposobnosti či-
ščenja prebavil in krvi so poznali že stari Rimljani, so-
dobne raziskave pa so pokazale, da ima podobne zdra-
vilne lastnosti kot česen, le da je še bolj zdrav. Zaradi 
močnih zdravilnih učinkov ga uporabljajo tudi pri fito-
terapiji predvsem za zniževanje krvnega tlaka in hole-
sterola ter lajšanje težav pri aterosklerozi. Poleg tega naj 
bi zaviral nastanek krvnih strdkov, spodbudno vplival 
na delovanje jeter in pljuč, sveže pripravljeni listi pa naj 
bi čistili še ledvice in mehur.
Čemaž je nadvse uporaben tudi v kuhinji. Užitna je cela 
rastlina, od čebulice do stebla, listov in celo cvetov. Upo-
rabljamo ga le kot dodatek oz. začimbo omakam, priku-
ham, juham, namazom,… Tudi zato, ker z uživanjem v 
prevelikih količinah dosežemo nasprotni učinek in raz-
dražimo prebavila.  
Najboljše je, če čemaž uživamo surov, saj kuhan izgubi 
veliko učinkovin. Lahko ga vložimo v hladno stisnjeno 
oljčno olje in tako shranimo za vse leto. Z nekaj domi-
šljije lahko s čemažem ustvarimo široko paleto jedi. Ne-
kaj jih najdete v nadaljevanju.

Čemaževa.juha

Sestavine: 
500 g krompirja
200 g čebule
1 žlica masla
1 l jušne osnove
100 g čemaža
muškatni orešček, sol, kisla smetana

Priprava: 
Krompir olupimo in narežemo na kockice. Čebulo 
sesekljamo in s krompirjem prepražimo na maslu. 
Zalijemo z jušno osnovo in kuhamo do mehkega. 
nasekljani čemaž dodamo juhi, kuhamo še pet 
minut in nato pretlačimo s paličnim mešalnikom. 
Juho lahko dopolnimo s smetano in muškatnim 
oreščkom.

Pečena.jajca.s.čemažem.

Priprava: 
4 žlice drobno narezanih listov čemaža zmešamo 
z 2 umešanima jajcema, posolimo po okusu in 
spečemo v ponvi.
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NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, 
v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 11. aprila 2014. 
Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 44. nagradne križanke v decembrskem Monitorju. V uredništvo Monitorja smo prejeli 78 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: SREČA DAJE MNOGIM PREVEČ, NIKOMUR PA DOVOLJ.
Izžrebana nagrajenka je gospa Jasmina Simler iz Urgentnega centra.
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




