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UVODNIK
»In vendar se vrti« so znamenite besede Galilea Galileia, ko se ni uklonil nasprotnikom svojih odkritij. Kar
dobrih 400 let je od takrat, ko se je italijanski znanstvenik upiral starim dogmam, a imam občutek, da se z
vidika sprejemanja sprememb svet do danes ni kaj dosti spremenil. Najteže je takrat, ko se je treba soočiti s
spremembami na slabše, da bi bilo jutri bolje. Nič ni bolj zapeljivega kot obljuba blagostanja, in nič težjega,
kot ljudi prepričati v odrekanje, da bi se kakovost življenja res dvignila. Ta dejstva opažamo na vsakem
koraku, obdobja volitev pa so vrhunec teh manipulacij, ki jim družba naseda vedno znova in znova. Zato so
toliko bolj pomembne dolgoročne rešitve, ki temeljijo na realnosti, da ljudje ne smemo več porabljati, kot
ustvarjamo, in da pri tem ohranjamo naravo. Vse druge poti vodijo v velike družbene in naravne konflikte,
ki se jim ni moč izogniti. Prav zato bom posebej poudaril vrednoto »odgovornosti« za sedanje in prihodnje
odločitve ob zavedanju, da so nas v preteklosti bolj ali manj odgovorna dejanja predhodnikov pripeljala v
razmere sedanjega časa.
Seveda je zdravstvo le eno izmed področij družbene ureditve, kjer se politika vodenja družbe ter družba
sama iščeta na nasprotnih bregovih. Prva je s formalnimi in deklarativnim nalogami odgovorna za zdravstveno stanje družbe, a se na vse pretege izogiba poiskati
pravo diagnozo stanja v zdravstvu, da bi sploh lahko pravilno ukrepala, medtem ko na drugi strani družba zahteva in pričakuje nerealne rešitve za zdravstveni sistem
na način, da se ne bi odpovedala nobeni v preteklosti pridobljeni pravici in hkrati ni pripravljena poskrbeti za dodatne finančne vire. Zgolj prepričevanje z ene ali
druge strani ne bo obrodilo sadov. Zato sta obe strani odgovorni, da stopita korak nazaj in vzameta zdrav zalet za reševanje problema. Recimo, da se ta problem enotno opredeljuje s pojmom oz. projektom »Zdravstvena reforma«. Do tega trenutka si jo vsak deležnik v zdravstvenem sistemu predstavlja po svoje. Civilne iniciative
zdravnikov ter Zdravniška zbornica bi se najraje izločili iz javnega sektorja in v sistem uvedli več tržnih elementov, civilne iniciative porabnikov zagovarjajo povsem
javno zdravstvo z ohranjanjem vseh dosedanjih pravic, izvajalci pričakujejo več managerskih orodij za vodenje zdravstvenih zavodov, država bi večino težav reševala
s preganjanjem korupcije in splošnimi zahtevami po boljši organiziranosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije se krčevito oklepa preživelega načina financiranja zdravstvenih storitev in skuša biti predvsem všečen vsakokratni aktualni politiki, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije išče samega sebe, Ministrstvo za
zdravje se po letu dni brez pravega vodstva komaj konstituira. Seveda bo ključno odgovornost prevzela Vlada RS, ki bo morala sprejeti najpomembnejše politične
odločitve, kako dalje. Zdravstven reforma je torej nedoločen projekt, ki ga ni mogoče izvesti, ker ga ni. Ker pa se življenje ne glede na to ugotovitev vrti dalje, mora
vsak deležnik sprejemati odgovornost za svojo vlogo in za svoje delo v celoti, ali pa še bolj preudarno, da zaradi odsotnosti celovite rešitve ne bi nastajale škode pri
končnih uporabnikih zdravstvenih storitev.
Naša bolnišnica se odgovornosti svojega poslanstva ni nikoli izogibala. Tudi v težkih časih, ko prav tako ni bilo dovolj sredstev, je na ramenih posameznikov vlagala
v razvoj posameznih strok. Zato smo lahko v oktobru praznovali 60-letnico ustanovitve Dermatovenerološkega oddelka. Prav tako v oktobru smo s ponosom izvedli
dan odprtih vrat našega Oddelka za laboratorijsko medicino, ki je eden največjih laboratorijev med slovenskimi bolnišnicami. S polno odgovornostjo skrbimo za razvoj zdravstvene nege, zato podpremo vsakoletna strokovna srečanja medicinskih sester, tehnikov in babic celjske regije, kjer vrsta posameznikov predstavi dosežke
in spoznanja s posameznih področij s sporočilom, da se z delitvijo znanja le-to množi. Pri tem nas vodi moto, da bomo v bolnišnici naredili vse tisto, kar je v danem
trenutku mogoče.
To velja seveda tudi za tekoče operativne naloge, kot sta izvajanje dogovorjenega zdravstvenega programa ter investicijske aktivnosti. Medtem ko je program zdravstvenih storitev predvsem v naših rokah in je od njega odvisen poslovni položaj bolnišnice, pa so investicijske aktivnosti v veliki meri odvisne od Ministrstva za zdravje. To se trenutno najbolj kaže pri zaključevanju gradbenih del Urgentnega centra Celje, ki bo končan v decembru, a manjkal bo del medicinske opreme, za katerega
ministrstvo še ni izvedlo javnega razpisa. Zato je odgovornost, ali bo Urgentni center Celje odprl svoja vrata ob polletju 2015, v največji meri v rokah Ministrstva za
zdravje. V naši domeni pa je preoblikovanje obstoječe organiziranosti bolnišnice z umestitvijo procesov urgentnega centra. Čaka nas zahtevno delo.
Spoštovani sodelavci, zavedajmo se svoje odgovornosti in bodimo varuhi svojega časa.
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TO JE SBC
Dermatovenerološki oddelek

60 let Dermatovenerološkega
oddelka

Dvorana celjskega Narodnega doma se je napolnila z udeleženci že v popoldanskem strokovnem delu, ki smo ga poimenovali Šola o psoriazi. Z njim smo želeli opozoriti na 29. oktober – svetovni dan psoriaze. Imeli smo tudi omizje izobraževalnih materialov za bolnike z
luskavico ter simbolno razstavo lesenih glasbil s strunami in nakita.

D

ermatovenerološki oddelek Splošne bolnišnice
Celje praznuje v letošnjem letu 60 let delovanja.
Diamantno obletnico Dermatovenerološkega oddelka SB Celje smo počastili z organizacijo strokovnega
srečanja „Šola o psoriazi“, ki je potekalo 3. 10. 2014
v prečudoviti dvorani narodnega doma. S srečanjem,
ki sta ga organizirala Združenje slovenskih dermatovenerologov in Dermatovenerološki oddelek Splošne
bolnišnice Celje pod častnim pokroviteljstvom Mestne občine Celje, smo hkrati obeležili tudi svetovni
dan psoriaze.
Dogodek je potekal v dveh sklopih. Prvi je bil strokovno obarvan, v njem je bila predstavljena luskavica
z več pogledov. Gostili smo predavatelje specialiste

Iz strokovnega dela nas je v slavnostnega popeljal glasbeni nastop citrarke, gdč. Neli Kos Zidar.
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dermatovenerologe iz UKC Ljubljana, UKC Maribor
in SB Celje. Svoje doživljanje kronične kožne bolezni
je predstavil tudi bolnik s svojo osebno izpovedjo,
obenem je predstavil tudi delovanje Društva psoriatikov Slovenije.

Nekdanji in sedanji zaposleni ob zaključku diamantne obletnice
delovanja Dermatovenerološkega oddelka v celjskem Narodnem
domu 3. 10. 2014.
Uvodni slavnostni govornik je bil g. Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, ki je bila častna pokroviteljica dogodka.

Ob tej priložnosti sta izšla dva zbornika. V prvem,
z naslovom Šola o psoriazi, ki bo služil kot učni pripomoček zdravnikom na primarni ravni ter specializantom dermatovenerologije, so zbrane strokovne
informacije o psoriazi.
Drugi zbornik je izšel pod naslovom Kronika, razvoj
in izzivi Dermatovenerološkega oddelka Splošne
bolnišnice Celje. V njem je v obliki osebnih izpovedi nekdanjih zaposlenih opisana trnova pot razvoja
oddelka od začetkov v starih, utesnjenih prostorih
s skromno opremo in kadri, preko številnih selitev,
do sedanje lokacije v četrtem nadstropju novega dela
celjske bolnišnice, ki nam omogoča opravljanje s tujino primerljivega strokovnega dela.

Vodstvo Splošne bolnišnice Celje - direktor mag. Marjan Ferjanc
in strokovni direktor asist. Franc Vindišar, s predstojnico prim.
mag. Ano Benedičič in nekdanjim dolgoletnim predstojnikom,
prim. asist. mag. Jožetom Arzenškom, med slavnostnim delom ob
diamantni obletnici ustanovitve Dermatovenerološkega oddelka
SB Celje, 3. 10. 2014.

V večernih urah je sledila slavnostna prireditev ob diamantnem jubileju Dermatovenerološkega oddelka
SB Celje. Slavnostni govorniki so bili: župan Mestne
občine Celje gospod Bojan Šrot, generalni direktor SB
Celje mag. Marjan Ferjanc, strokovni direktor SB Celje asist. Franc Vindišar ter nekdanji dolgoletni predstojnik dermatovenerološkega oddelka, prim. asist.
mag. Jože Arzenšek. Sedanja predstojnica prim.
mag. Ana Benedičič je predstavila kronološki potek
razvoja in dejavnosti oddelka. Sledilo je druženje ob
prijetnih zvokih in okusni hrani.
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Prireditev, ki je bila tudi medijsko zanimiva, je obiskalo okoli 200 udeležencev, med njimi so nas počastili s svojo prisotnostjo številni ugledni gostje.
Dogodek je pustil lep vtis in željo po več podobnih
srečanjih.

Ansambel mladih zanesenjakov in glasbenih navdušencev Pohorsko srce je navdušil z avtorsko skladbo Očetov nasvet, nekdanje
zaposlene pa tudi z napevom Od Celja do Žalca, ki so ga v času
namestitve oddelka v Novem Celju pri Žalcu prepevali skupaj z
bolniki.
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Janja Šmid, dr. med.

Dermatovenerološki oddelek

29. oktober svetovni dan psoriaze

29.

oktober je svetovni dan psoriaze, ki je posebej posvečen bolnikom s psoriazo (luskavico)/psoriatičnim artritisom. V svetu je več kot 125
milijonov, v Sloveniji pa okrog 40 000 bolnikov.
Psoriaza/psoriatični artritis, ki je kronično obolenje,
ima zelo velik vpliv na življenja posameznikov, tako
na bolnike kot tudi na njihove svojce in družbo kot
celoto. Psoriaza zaradi navzven vidnih kožnih sprememb pušča fizične in psihične obremenitve. Mnogim bolnikom, med katerimi številni zbolijo že v
zgodnji odrasli dobi in imajo zaradi težkega poteka
bolezni težave z zaposlovanjem, bolezen onemogoča
opravljanje poklica ali so zaradi nje veliko odsotni
z delovnega mesta, prav tako je njihovo zdravljenje
zahtevno ter povezano z velikimi stroški.
Vrsto let so bolniki z luskavico ustvarjali okoliščine
za določitev dne, ki bi bil posvečen bolnikom s psoriazo/psoriatičnim artritisom. V letu 2004 so člani
številnih društev bolnikov s psoriazo in posamični
bolniki različnih delov sveta določili svetovni dan
psoriaze, in sicer kot način ozaveščanja javnosti o
psoriazi/psoriatičnem artritisu.

Oblikuje in vodi ga neprofitna mednarodna organizacija (International Federation of Psoriasis Associations – IFPA), ki povezuje nacionalna društva
psoriatikov vsega sveta. IFPA v svoji viziji stremi k

cilju, da nihče na svetu ne bi trpel zaradi te bolezni in
zasluži posebno pozornost nacionalnih in mednarodnih zdravstvenih ter drugih oblasti. Zato vsako leto
na ta dan opozori na potrebe bolnikov, ki jih moramo
resno obravnavati tudi s strani nacionalnih oblasti
in mednarodnih forumov, ki skrbijo za pravice bolnikov.

Vodilni moto svetovnega dneva psoriaze 2014 je:
»Zgradimo boljši svet za bolnike s psoriazo.«
Cilji svetovnega dneva psoriaze so:
• Dvig ozaveščenosti: Bolniki s psoriazo/psoriatičnim artritisom potrebujejo oporo in zavedanje,
da niso sami v svoji bolezni. Tako oporo jim lahko
omogoči tudi občutek, da je okolje seznanjeno z
velikimi težavami in omejitvami, ki jim jih bolezen povzroča v medsebojnih odnosih, poklicu in
življenju nasploh. Seznanjanje okolja s pravilnimi
informacijami o bolezni omogoči tudi demistifikacijo, ki je pri tej bolezni zaradi vidnosti bolezenskih sprememb še vedno prisotna v številnih
okoljih, in povzroči stigmatizacijo ter izolacijo
bolnikov ob napačnih informacijah, prepričanjih
in strahovih, kot je npr. ta, da je bolezen nalezljiva.
• Izboljšanje dostopa do zdravljenja: Treba je opominjati in spodbujati zdravstvene in druge oblasti
na nacionalnem nivoju, zdravnike in drugo zdravstveno osebje, ki je odgovorno za zagotavljanje
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možnosti in izvajanje zdravstvene oskrbe bolnikov s psoriazo/psoriatičnim artritisom, da na
nacionalnem nivoju zagotovijo možnosti za optimalno zdravljenje teh bolnikov. Predolgo je bila ta
dolgoročno izčrpljujoča bolezen, ki bolnikom povzroča številne omejitve, zapostavljena; še vedno
se v svetu dogaja, da je, ko se oblikujejo nacionalne politike financiranja po posamičnih področjih
zdravstva, odrinjena.
• Večanje stopnje razumevanja bolezni: Informacije o bolezni, njenem razvoju in možnostih
zdravljenja potrebujejo bolniki in njihovi svojci,
saj njeno boljše razumevanje omogoči zaupanje,
zmanjša občutek odrinjenosti, stigmatizacije in
ostalih negativnih posledic zaradi izražanja bolezni in nesprejemanja s strani okolice. Moramo pa
seznanjati in vzgajati tudi ostalo prebivalstvo, če
želimo doseči večjo odprtost in strpnost v odnosih z bolniki ter bolj razumevajoč odnos do njihovih potreb.
• Večanje enotnosti med bolniki s psoriazo: Globalna enotnost ustvari osnovo za slišnost bolnikov po vsem svetu in njihov vpliv na odločujoče.

Del predavateljev in organizatorjev Šole o psoriazi pred polno
dvorano Narodnega doma v Celju: asist. mag. Pij B. Marko, prim.
mag. Ana Benedičič, doc. dr. Nada Kecelj Leskovec, prim. mag.
Jože Arzenšek, Nataša Koser Kolar, prim. asist. Jana Govc Eržen
in Janja Šmid. Manjkajo prof. dr. Tomaž Lunder, asist Tanja Planinšek Ručigaj ter Stanko Pregelj.

Na Celjskem smo se letos poklonili svetovnemu dnevu psoriaze z organizacijo Šole o psoriazi, ki je potekala 3.10. 2014 v Narodnem domu.

Mag. Štefka Krivec, mag. farm.

Oddelek za laboratorijsko medicino

Dan odprtih vrat Oddelka za
laboratorijsko medicino

V

četrtek, 2. oktobra 2014, ob
Slovenskem dnevu klinične
kemije in laboratorijske medicine,
smo zaposleni na Oddelku za laboratorijsko medicino pristopili k
vseslovenskemu projektu Dan odprtih vrat laboratorijev, ki ga je organiziralo Slovensko združenje za
klinično kemijo in laboratorijsko
medicino (SZKKLM). V projektu
je sodelovalo 35 laboratorijev na
primarni, sekundarni in terciarni
ravni. Naše delo je širši javnosti
manj poznano, saj poteka v ozadju klinične obravnave pacienta, je
pa za njegovo obravnavo zelo pomembno. Rezultati laboratorijskih
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analiz so v pomoč zdravniku pri
postavljanju ali potrditvi diagnoze, pri izbiri in spremljanju zdravljenja, kot tudi za napovedovanje
izida bolezni. Z dnevom odprtih
vrat smo želeli predstaviti svoje
delo in svoje strokovnjake širši javnosti. V ta namen smo od 9. do 13.
ure v avli bolnišnične poliklinike
postavili informacijsko točko, ki

je z velikim plakatom opozarjala
obiskovalce na dan odprtih vrat,
za različna vprašanja pa sta bila na
voljo tudi dva laboratorijska strokovnjaka. SZKKLM je v ta namen
izdalo zloženke, ki smo jih delili
med obiskovalce. V zloženki smo
se predstavili, opisali svoje delo,
kako preiskujemo, kakšen je naš
izdelek (laboratorijski izvid), kako
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odgovarjali na njihova zanimiva
vprašanja. Vsem prisotnim je bilo
skupno čudenje nad velikostjo
prostorov laboratorija in njegovo
tehnološko opremljenostjo, kot
tudi vlogi in odgovornosti laboratorijskih strokovnjakov v tem večstopenjskem procesu od odvzema
biološkega materiala do izdanega
in tolmačenega laboratorijskega
izvida.

Info točka v avli poliklinike

vemo, da so rezultati zanesljivi,
kako se povezujemo in katera so
naša profesionalna združenja.
Poleg postavljene informacijske
točke smo ob 11. uri organizirali
tudi voden ogled laboratorija, na
katerem smo predstavili delovno
okolje in zainteresirane seznanili z

laboratorijskimi procesi in postopki. Odziv na voden ogled sicer ni
bil množičen, čeprav so nanj opozarjali tako vabilo na spletni strani
bolnišnice kot tudi mediji, ki smo
jih povabili k sodelovanju (radio,
časopis), smo pa toplo sprejeli in
bili veseli vsakega obiskovalca ter

Dan odprtih vrat slovenskih laboratorijev je bil medijsko podprt s
strani časopisov, radia in televizije,
uredništvo časnika Finance pa je
izdalo posebno številko revije Medicina danes, v celoti namenjeno
problematiki in prihodnosti laboratorijske medicine.
Ob zaključku dneva odprtih vrat
smo bili zadovoljni z opravljenim
delom in bomo prav gotovo takšen
dan še organizirali.

Navodila avtorjem,
piscem v Monitorju

Obiskovalci so si lahko ogledali celotno pot laboratorijskih vzorcev - od odvzema …

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z
javnostmi ali na e-mail danijela.
gorisek@sb-celje.si . Prosimo,
da nam prispevke pošljete v elektronski obliki (na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo
strokovne in akademske naslove avtorjev ter naziv oddelka oz.
službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na
koncu besedila. Fotografije priložite tudi v izvirni elektronski
obliki. Na fotografijah, ki niso
v elektronski obliki, na hrbtni
strani s svinčnikom označite
naslov članka, h kateremu jih
prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor
zbiramo do 1. decembra 2014.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

… do obdelave v laboratoriju
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Robert Vodušek, dipl. var. inž.

Splošno kadrovsko pravni sektor

Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi

oktober – mesec požarne
varnosti
navajene so se orientirati po zvokih (v nevarnosti jih preveč zvokov
zmoti) se gibajo počasneje ipd. V
takšnih primerih postane požar še
bolj nevaren, uporabniki objekta
pa so izpostavljeni večjemu tveganju.

Vir: www.sos112.si

L

etošnji oktober je kot mesec
požarne varnosti posvečen
osebam s posebnimi potrebami.
To so tiste osebe, ki odstopajo od
pričakovanih značilnosti in zmožnosti, opredeljenih v določenem
okolju, in potrebujejo dodatno pozornost in skrb.
To so predvsem skupine naslednjih
oseb:
- osebe z motnjami v duševnem
razvoju,
- slepi in slabovidni,
- gluhi in naglušni,
- osebe z govorno-jezikovnimi
motnjami in
- gibalno ovirane osebe.
Požar v objektu je nevaren. Navadno lahko pričakujemo, da bodo
ljudje produkte, ki nastajajo med
gorenjem, hitro zaznali in se tudi
hitro umaknili iz objekta. Povsem
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drugače je, če so uporabniki objekta pri zaznavanju ali gibanju kakorkoli ovirani. Te osebe ne slišijo
navodil, ne morejo brati navodil z
ustnic (ker ima gasilec npr. čelado),

Požari v bolnišnicah predstavljajo
tistim, ki se ukvarjamo s požarno
varnostjo, kot tudi bolnišničnemu
osebju in reševalcem, ki bi ob takem dogodku posredovali, posebno pomembno mesto. Zavedamo
se nevarnosti, ki izhaja iz posebnih
namembnosti objekta, kjer so uporabniki zgolj omejeno ali povsem
nemobilni in tako povsem odvisni
od osebja, reševalcev ter izvedenih
požarnovarnostnih in preventivnih ukrepov v bolnišnici. Kako je
zgrajen objekt, koliko pacientov je
v njem, kako bomo izvajali evaku-

Vaja evakuacije iz objekta v pralnici, 7. 8. 2014

TO JE SBC

Splošna bolnišnica Celje

acijo, kam bomo postavili gasilska
vozila in še veliko več je vprašanj
vodje intervencije, ko teče razmislek o požarih v bolnišnici.
Tudi v naši bolnišnici dajemo velik
poudarek požarni varnosti. Na uvajalnih seminarjih za novo zaposlene
ter dijake in študente imamo predavanje o požarni varnosti. Prav tako
že skoraj eno leto aktivno izvajamo
interne evakuacijske vaje po oddelkih in službah z namenom, da
preverimo učinkovitost in pripravljenosti zaposlenih v SB Celje ob
tovrstnih nesrečah. Istočasno preverjamo načrte zaščite in reševanja
predvsem v delih, ki se nanašajo na
opazovanje in obveščanje, aktiviranje Poklicne gasilske enote, vodenje
izvajanja ukrepov ter nalog zaščite,
reševanja in pomoči. Pri vaji evakuacije se delavci soočijo s simulacijo
realnega okolja, ki bi nastalo ob
požaru. Pri tem se seznanjajo s postopki javljanja, reševanja in varnega umika iz objekta. Pri zaposlenih

opažamo veliko zanimanje za tovrstno znanje, saj se med usposabljanjem in izvajanjem evakuacijskih
vaj pojavijo konkretna vprašanja,
kako bi se ob morebitnem požaru
pravilno odzvali in pričeli evakuacijo. Takšne interne vaje evakuacije
bomo v prihodnje izvajali na vsakem oddelku štirikrat letno.
Prav tako v sodelovanju s Poklicno
gasilsko enoto Celje pripravljamo
večjo vajo, v kateri bo velik poudarek na evakuaciji gibalno oviranih
pacientov iz objekta na varno.
Aktivnosti s področja varstva pred
požarom so bolj izpostavljene oktobra, pomembno pa je, da preventivno delujemo vsak dan. Če poznamo vzroke za nastanek požara
in če se zavedamo, kako je nevaren, ga lahko z upoštevanjem preventivnih napotkov preprečimo in
tako število požarov zmanjšamo
ter preprečimo najhujše posledice.

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Če do požara vseeno pride, ostanimo mirni. Če nismo v življenjski
nevarnosti, poskušajmo omejiti
oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi. Če ugotovimo, da
sami ne moremo pogasiti ognja,
pokličemo na številko 112 ali nanjo pošljemo kratko sporočilo
(SMS) ter sporočimo kdo kliče, kaj
se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj
se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne
so okoliščine na kraju nesreče ter
kakšna pomoč je potrebna.
Več o preventivnih ukrepih varstva pred požarom lahko najdete
na spletnih straneh:
- Uprave Republike za zaščito in
reševanje:
www.sos112.si
- Gasilske zveze Slovenije: www.
gasilec.net
- Slovenskega združenja za požarno varstvo:
www.szpv.si.

Služba za odnose z javnostmi

Sodelovanje naše bolnišnice in
Ministrstva za obrambo

N

ekaj dni pred primopredajo
poslov je našo bolnišnico obiskal prejšnji minister za obrambo
Roman Jakič, da bi z direktorjem
bolnišnice slovesno podpisal dogovor o medsebojnem sodelovanju
Ministrstva za obrambo in Splošne
bolnišnice Celje.
Z dogovorom je ministrstvo bolnišnici za obdobje 24 mesecev omogočilo uporabo dela opreme mobilne bolnišnice Role 2, bolnišnica pa
bo v tem času zagotovila dodatno

Obrambni minister in direktor bolnišnice ob podpisu dogovora
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izobraževanje in usposabljanje pogodbenih pripadnikov rezervne sestave Slovenske vojske, ki so hkrati delavci zavoda, ter zdravstveno
oskrbo pripadnikov Slovenske
vojske. Slovenska vojska je sicer
letos naši bolnišnici že priskočila
na pomoč, ko nam je za čas gradnje
Urgentnega centra Celje omogočila
uporabo svojega heliporta v Vojašnici Franca Rozmana Staneta.
Ob podpisu dogovora je minister
Jakič poudaril, da se s takšnim dogovorom, poleg pomoči bolnišnici
pri izvajanju dejavnosti, utrjuje in
krepi sodelovanje med tema državnima inštitucijama, tako na organizacijski kot na strokovni ravni.

Splošna bolnišnica Celje

Možnost, da se bodo pripadniki
vojaškega zdravstva lahko dodatno strokovno usposabljali v bolnišnici skupaj s pripadniki rezervne sestave Role 2, pa po njegovih
besedah prinaša dodatno krepitev
strokovnega sodelovanja med pripadniki stalne in rezervne sestave
vojaškega zdravstva.
Splošna bolnišnica Celje bo v okviru Dogovora o medsebojnem sodelovanju omogočila tudi izvajanje
pripravništva in strokovnega izpita za delavce vojaškega zdravstva.
Opremo, ki jo je dobila v uporabo,
pa bo uporabila predvsem pri delu Minister si je ogledal nastajajoči Urgentni
v operacijskih dvoranah.
center Celje (foto: Ministrstvo za obrambo)

Podpisu dogovora je sledil pogovor o aktualni problematiki (foto: Ministrstvo za obrambo)

ŠALA
ZNANSTVENA FANTASTIKA
Možakar pride v knjižnico in vpraša:
»Kje bi našel knjigo Mož, gospodar
v hiši?«
Knjižničarka odgovori: »Znanstvena
fantastika je v tretjem nadstropju!«
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»V demokraciji je vse dovoljeno, kar ni prepovedano, v
diktaturi je prepovedano vse,
kar ni dovoljeno.«
Žarko Petan

Splošna bolnišnica Celje

ABC POSLOVANJA

Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.

Sektor za ekonomiko

Poslovanje  SB Celje v prvi
polovici leta 2014

SB

Celje je prvo polovico leta 2014 zaključila z negativnim poslovnim izidom v višini 830.320
EUR. Načrtovani celotni prihodki v tem obdobju so
bili v celoti doseženi in tudi preseženi za 0,6 % oz. za
282.000 EUR. Višji od načrtovanih so bili tudi realizirani celotni odhodki, ki so bili ob koncu polletja preseženi
v skupni višini 1.113.000 EUR oz. za 2,5 %. Med odhodke v obdobju 1–6 2014 je vkalkulirana tudi obveznost iz
naslova druge polovice plačnih nesorazmerij v ocenjeni višini 827.700 EUR. Le-ta bo v obdobju 1–12 2014
znašala okoli 1.655.000 EUR in bo v celoti bremenila
poslovni rezultat leta 2014.
Že ob koncu prvega tromesečja 2014 je SB Celje ugotovila negativne trende poslovanja iz naslova izplačila
obveznosti druge polovice tretje četrtine plačnih nesorazmerij, kar se izkazuje tudi ob zaključku prvega polletja 2014. Za pokritje imenovane dodatne obveznosti iz
naslova plač ni bilo s strani ZZZS in ne s strani države
namenjenih nobenih dodatnih finančnih sredstev. Zagotoviti jih je bilo treba v okviru obstoječih razpoložljivih sredstev izvajalcev. Glede na to je bilo treba za uravnotežen Finančni načrt 2014 predvideti znižanje vseh
drugih vrst stroškov. Za dosego načrtovanih znižanih
stroškov so v Finančnem načrtu predvideni sanacijski
ukrepi. Ob koncu polletja 2014 smo ugotovili, da ukrepi
niso v celoti prinesli predvidenih učinkov, posledica česar je izkazana izguba v prvi polovici leta 2014.
Glavnina ukrepov oz. znižanj stroškov za leto 2014 je
predvidena na področju zdravstvenih materialov, ki v
strukturi stroškov bolnišnice poleg plač predstavljajo
najvišjo stroškovno postavko (20 % vseh stroškov). V
primerjavi s preteklim letom so bili skupni stroški zdravstvenih materialov zaradi učinkov javnih razpisov nekoliko nižji, niso pa bila dosežena načrtovana znižanja
za leto 2014. Višje od načrtovanih so bile tudi druge
večje skupine stroškov (stroški vzdrževanja, stroški zunanjih laboratorijskih storitev). Nižji od načrtovanih pa
so bili stroški energetike, pri katerih se že kažejo prvi
pozitivni učinki energetske sanacije.
Doseganje načrtovanih prihodkov bolnišnice je v večinskem deležu odvisno od doseganja načrtovanega programa obsega dela in s tem prihodkov s strani ZZZS. Na
področju hospitalne dejavnosti oz. akutne obravnave je

bil program kot celota dosežen, doseženo je bilo načrtovano število zdravljenih pacientov in tudi načrtovano
število uteži. Doseženi pa niso bili nekateri programi
znotraj skupnega programa akutne obravnave, ki imajo
tudi vpliv na skupno plačilo akutne obravnave ob koncu leta oz. pri končnem obračunu ZZZS-ja. Največja
odstopanja oz. nedoseganja od zastavljenega obsega v
prvi polovici leta 2014 izkazujejo programi, ki jih sicer
ZZZS plačuje v višini celotno dosežene realizacije. Gre
za naslednje programe: porodi, PTCA posegi, kirurško
zdravljenje raka. Načrtovani program v prvi polovici
leta ni bil dosežen tudi na področju neakutne obravnave. Na področju ambulantne dejavnosti so bili na večini
dejavnosti predvideni obsegi programov doseženi, večja odstopanja oz. nedoseganja načrtovanih so na področju ortopedije in infektologije. Največje odstopanje
od predvidene višine programa pa je tudi v letu 2014 na
področju sistemskega zdravljenja raka dojke in debelega črevesja zaradi manjšega priliva onkoloških bolnikov
od načrtovanega. Pozitivni trendi so v letu 2014 vidni
na področju dializne dejavnosti, kjer se povečuje število
opravljenih dializ. Prav tako izkazuje stalno naraščanje
tudi novi program VEGF na področju okulistike, ki smo
ga pričeli izvajati v letu 2013.
Kljub zgoraj navedenim več negativnim dejavnikom, ki
spremljajo poslovanje, pa je SB Celje uspela v letu 2014
s strani ZZZS-ja pridobiti nova finančna sredstva za
pokrivanje dodatnih stroškov za 50 posegov z robotsko
kirurgijo. Skupaj ima SB Celje tako v letu 2014 s strani ZZZS-ja odobrenih finančnih sredstev za pokrivanje
250 radikalnih prostatektomij z robotsko kirurgijo.
Poslovanje v obdobju zadnjih let je v vseh bolnišnicah
zaznamovalo izredno znižanje finančnih sredstev za
investicijsko dejavnost. Finančna sredstva za nabavo
novih aparatur in druge potrebne opreme za delovanje
bolnišnice so bila s strani ZZZS-ja znižana za 40 %. Zaradi tega v SB Celje nabavljamo oz. nadomeščamo samo
najbolj nujno medicinsko opremo ter izvajamo ostala
najnujnejša investicijska vlaganja.
S skrbno načrtovano investicijsko politiko in racionalizacijo poslovanja na vseh ostalih področjih delovanja je
SB Celje v prvi polovici leta 2014 zagotavljala in ohranjala likvidnost; vse obveznosti do dobaviteljev in do
zaposlenih so bile poravnane v predpisanih rokih.
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Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Splošna bolnišnica Celje

Služba za odnose z javnostmi

Osnovni podatki o načinu
doniranja posameznikov na
internetni strani bolnišnice

V

zadnjem času z vse več bolnišničnih oddelkov prihajal signal, da pacienti, njihovi svojci ali
svojci v bolnišnici umrlih pacientov
vedno bolj pogosto izražajo željo, da
bi bolnišnici donirali nekaj sredstev.
Predvsem v primeru smrti se svojci
vedno pogosteje odrekajo cvetju ali
svečam v korist bolnišničnih oddelkov, na katerih so umrli njihovi dragi, ali bolnišnice kot celote. Ker osebje velikokrat ni bilo seznanjeno z
načinom doniranja posameznikov,
se je ob takšnih vprašanjih znašlo v
zadregi in odgovore iskalo na različnih naslovih.
Da bi se podobnim situacijam v bodoče izognili, smo na spletni strani
bolnišnice, v iskalniku »Splošno o
bolnišnici« pripravili stran o načinu
doniranja bolnišnici http://www.sb-celje.si/index.
php?id=658.
Hkrati dostop do teh informacij na
spletni strani tudi pacientom ali
svojcem omogoča mirnejši razmislek in sprejetje odločitve.
Na strani smo opredelili namen, za
katerega bo bolnišnica v letošnjem
letu namenila donacije, ki jim donatorji ne bodo določili drugega
namena, opisali način doniranja za
fizične osebe ter objavili kontakt za
dogovarjanje donacij pravnih oseb.
Vsi zainteresirani bodo tam našli
tudi primera izpolnjenih univerzalnih plačilnih nalogov ter informacijo, da lahko izpolnjene univerzalne
plačilne naloge dobijo na blagajni
bolnišnice, ki je v sklopu vpisnega
mesta v avli bolnišnične poliklinike.
Tam lahko donacijo tudi vplačajo
brez plačila provizije.
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Stran najdemo v iskalniku »Splošno o bolnišnici«

Stran z uporabnimi informacijami

MI, VI, ONI
ABC POSLOVANJA

Splošna bolnišnica Celje

Kolektiv Oddelka za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

Upokojila se je
Dana Duraković

D

ana Duraković se je rodila 25.
5. 1956 v Črni gori, kjer je odraščala v kraju Prijepolje.
Že v zgodnji mladosti jo je želja
po znanju in potreba po služenju
lastnega kruha ponesla iz objema
družine skozi različne kraje bivše
Jugoslavije. Srednjo šolo za medicinske sestre je leta 1975 zaključila v Somboru in se še istega leta
zaposlila v Splošni bolnišnici Celje
na ORL oddelku. Iz majhne sobice,
ki jo je kot mlada medicinska sestra
delila s svojimi kolegicami, se je
kmalu preselila in si ustvarila lasten
dom in dužino. ORL oddelek pa je
ostal njen drugi dom. »Drugi dom«
je resnično pravi izraz, saj je v službo na ORL hodila več kot 39 let.

Dana Duraković

V 39 letih dela medicinske sestre
nastane precej odrekanja družini,
mnogo neprespanih noči, sled časa
na obrazu, srebro v laseh, na delovnem mestu pa veliko sledi dela,
razdajanja znanja, medsebojnih
odnosov, težkih in lepih trenutkov.
Ostali so spomini, za katere Dana
pove, da so lepi, da je ponosna, da
jih ima, in da je bila rada del kolektiva ORL.
Konec septembra smo se kot sodelavci razšli, ji stisnili roko, zaželeli
zdravja, in da bi jo mož, otroci in
vnuki razvajali. Opaziti je bilo tudi
orosene oči in slišati besede: »Ne
zamerite, če je bilo kaj narobe.«
Poslovili smo se z mislijo:
Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš,
ta svet je lep, če nekoga rad imaš,
ta svet je lep, če stisneš roku komu,
ki ga kaj boli,
ta svet je lep, če si človek do ljudi.

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

»Politiki so povsod
enaki. Obljubljajo,
da bodo zgradili
most tudi tam, kjer ni
reke.«
Nikita Sergejevič
Hruščov
»V politiki je skupno sovraštvo skoraj
vedno temelj prijateljstva.«
Alexis de
Tocqueville
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Splošna bolnišnica Celje

Stanje zaposlenih na
dan 30. 9. 2014
(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v JULIJU, AVGUSTU in SEPTEMBRU 2014)
Stanje zaposlenih na dan 30. 9. 2014: 1752 delavcev
Prihodi v juliju, avgustu in septembru 2014
• 2 zdravnika specialista
• 9 zdravnikov specializantov
• 8 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po
opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
• 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po
opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
• 1 univ. dipl. mikrob.
• 1 dipl. m. s.
• 1 dipl. inž. rad. tehnol.
• 1 tzn, sms
• 3 vzdrževalci perila
• 1 administratorka
Odhodi v juliju, avgustu in septembru 2014
• 1 zdravnik specialist
• 1 univ. dipl. mikr.
• 1 zdravnik specialist – dopol. delo
• 1 zdravnik specializant
• 11 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov
po opravljenem sekundariatu (pripravniki)
• 4 tzn, sms
• 3 dipl. m. s.
• 1 inž. kem. teh
• 2 dipl. inž. rad. teh. – pripravnika
• 1 dipl. fiziot. – pripravica
• 1 dipl. del. ter. – pripravnica
• 1 vzdrževalec perila
• 1 vzdrževalec

Oglas
SB odda takoj vseljivo, popolnoma
obnovljeno garsonjero (35 m2) na naslovu
Čopova 25 v Celju in od 1. 12. 2014 dalje
popolnoma opremljeno garsonjero (35 m2)
na naslovu Na zelenici 9 v Celju.
Informacije na 30-65 –
Referat za splošne zadeve.
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Delovni jubileji v
avgustu, septembru
in oktobru 2014
10 LET
1.
Mojca Koštomaj, Dermatovenerološki oddelek
2.
Brigita Lajlar, Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo
3.
Roman Novak, Oddelek za intenzivno interno medicino
4.
Petra Podjavoršek, Transfuzijski center
5.
Katja Ramšak, Pravna služba
6.
Željko Zdolšek, Pralnica
7.
Mateja Žavski Jazbec, Urološki oddelek
20 LET
1.
Majda Jazbec, Kardiološki oddelek
2.
Rajko Kandare, Oddelek za anesteziologijo,
intenzivno medicino operativnih strok in
terapijo bolečin
3.
Barbara Klančnik, Ginekološko-porodniški
oddelek
4.
Andreja Obermayer - Temlin, Otroški oddelek
5.
Sabina Pasarič, Oddelek za patologijo in citologijo
6.
Urška Planko, Urgentni center
7.
Tanja Plevčak, Dializni center
8.
Simonca Strajnar, Radiološki oddelek
9.
Marija Svetina, Urološki oddelek
30 LET
1.
Maksimiljana Bolarič, Otroški oddelek
2.
Vesna Geršak, Administracija servisnih
služb
3.
Dragica Jarni, Ginekološko-porodniški oddelek
4.
Ana Knez, Ginekološko-porodniški oddelek
5.
Stanka Krajnc, Pralnica
6.
Andreja Knez, Kardiološki oddelek
7.
Ida Plajh, Ginekološko-porodniški oddelek
Vsem jubilantom čestitamo!

Splošna bolnišnica Celje

MI, VI, ONI

Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih) za obdobje julij – september 2014
KDO

KAJ

KDAJ

KRAJ

Doc. dr. Matjaž Sajovic, dr. med.

OMICS – International Conference and Exhibition on Orthopedic

26.- 30. 7. 2014

SAN FRANCISCO

Anja Zupan Mežnar, dr. med.

7. mednarodni simpozij - Inovacije in novi načini zdravljenja
srčnega popuščanja

5.- 6. 9. 2014

PORTOROŽ

Ahbeer Al Sayegh, dipl. m. s.

Usposabljanje za klinične mentorje

27. 9. 2014

CELJE

Lea Mogilnicki, dr. med.

Strabologija i praktični pristop k pacientu

1.- 5. 9. 2014

ZADAR

Lea Mogilnicki, dr. med.

1 leto izkušenj zdravljenja z zdravilom Eylea

18. 9. 2014

LJUBLJANA

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

6. goriški travmatološki dnevi – poškodbe hrbtenice

19. 9. 2014

NOVA GORICA

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

27th Annual congres

26. 9.- 1.10. 2014

BARCELONA

Lea Školnik, dr. med.

Zaključna konferenca projekta Lq-celiac

5.- 6. 9. 2014

MARIBOR

Janja Pajk, dr. med.

Hemovigilance system in General hospital Celje

24.- 26. 9. 2014

PRIŠTINA

Asist. mag. Drago Brilej,
dr. med.

3rd FFN global congress 2014

3.- 7. 9. 2014

MADRID

Sandi Poteko, dr. med.

Progress in uro-oncology 5th edition

25.- 26. 9. 2014

CLUJ-NAPOCA

Zaključeni študiji
zaposlenih
• Katja Pajk je 19. 12. 2013 zaključila dodiplomski študij na Višji strokovni šoli Ljubljana in pridobila strokovni naziv »ekonomistka«.
• Katja Kunstič je 4. 6. 2014 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki zdravstveni šoli Celje in pridobila strokovni naziv »diplomirana medicinska sestra (VS)«.
• Mojca Stopar je 10. 7. 2014 zaključila dodiplomski študij na Višji strokovni šoli Ekonomske šole Celje in
pridobila strokovni naziv »organizatorka socialne mreže«.
• Lidija Kundih Pirš je 4. 9. 2014 zaključila dodiplomski študij na Višji strokovni šoli Šolskega centra Šentjur in pridobila strokovni naziv »inženirka živilstva in prehrane«.
• Grega Konda, dipl. inž. lab biomed., je 2. 9. 2014 zaključil podiplomski magistrski študij 2. stopnje na
Fakulteti za farmacijo Ljubljana in pridobil strokovni naziv »magister laboratorijske biomedicine«.
• Renata Čoh je 11. 9. 2014 zaključila visokošolski študijski program 1. stopnje na Mednarodni fakulteti za
družbene in poslovne študije ter pridobila strokovni naziv »diplomirana ekonomistka (VS)«.
• Valentina Smole je 16. 9. 2014 zaključila visokošolski strokovni študijski program na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni naziv »diplomirana medicinska sestra«.

ŠALA
POMEN
Nevrotik je tisti, ki gradi gradove v
oblakih.
Psihotik je tisti, ki tam živi.
Psihoterapevt je tisti, ki pobira
najemnino.

»Brez snega ni zime, brez
cvetja ni pomladi; tako tudi ni
pravega veselja, če ga nimaš s
kom deliti.«
Srbski pregovor
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Darja Plank, prof. zdr. vzg.

Področje zdravstvene nege

Tradicionalno strokovno srečanje
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov celjske
regije
V

loga medicinskih sester v procesu
zdravstvene oskrbe se spreminja
že od vsega začetka. Prve korake k
pomembni vlogi zdravstvene nege
in dela medicinskih sester v procesu
zdravstvene obravnave je pričela
dokazovati že F. Nightingale, ki je
poudarjala, da medicinske sestre za
svoje delo potrebujemo znanje in
raziskovanje. Danes temu rečemo z
dokazi podprto zdravstveno nego.

Mag. Marjan Ferjanc

V zadnji letih se vloga medicinskih
sester hitro in močno spreminja,
postaja vse bolj pomembna in
zahtevna. Smo nepogrešljiv del
zdravstvenega tima v procesu
zdravstvene obravnave pacientov,
kar pa od nas zahteva nenehno
izobraževanje, usposabljanje in
spremljanje novosti.
Za nami je že 15. strokovno
srečanje medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov celjske
regije. Vsa strokovna srečanja so
16

bila namenjena izmenjavi znanj,
izkušenj, primerov dobrih praks ipd.
Seveda ostaja pomemben namen
strokovnih srečanj tudi srečanje,
druženje kolegic in kolegov v
neformalnem okolju.
Kot vsako leto, nas je v uvodu
pozdravil in nam izrekel nekaj
spodbudnih besed direktor bolnišnice,
mag. Marjan Ferjanc. O pomenu
izobraževanja in povezovanja nas
je v uvodu opomnila tudi glavna
medicinska sestra bolnišnice, mag.
Hilda Maze. Obema iskrena hvala za
spodbudo in podporo v vseh teh letih.
Na letošnjem strokovnem srečanju
je bilo predstavljenih 12 zanimivih
strokovnih tem. Branko Gabrovec nam je predstavil organizacijski model zagotavljanja varnosti in
kakovosti obravnave psihiatričnega pacienta ob izbruhu agresije in
funkcionalnem izobraževanju, ki so
ga izvedli v letih 2010–2013 v določenih psihiatričnih bolnišnicah in na
oddelkih. Mag. Hilda Maze nam je
predstavila najpogostejše neželene
dogodke, s katerimi se pri delu srečujejo medicinske sestre. Poudarila
je, da moramo v primeru neželenega
dogodka takoj raziskati njegov vzrok
in pripraviti ukrepe za njegovo preprečevanje. Znebiti se moramo mita
o popolnosti in delovanju posameznikov brez napak ter se osredotočiti na delovanje varnega sistema.
Bojana Jecel nas je opozorila na
to, kako pomembna je varnost pacientov, ugotavljanje njihovih potreb, dejavnikov za nastanek padcev,
torej kako pomembna je kakovost
dela zdravstvenih delavcev. Pred-

Mag. Hilda Maze

stavila je Morse lestvico, s pomočjo
katere prepoznavamo paciente, pri
katerih se pojavlja večja verjetnost
padca. Marta Jug je izpostavila
nekaj problemov, s katerimi se ob
uporabi fizičnega oviranja pacientov
srečujemo zaposleni v splošnih bolnišnicah in aktivnosti, ki potekajo
v slovenskem prostoru za pravno
ureditev omenjenega področja. V
Sloveniji je uporaba posebnih varovalnih ukrepov urejena le za področje psihiatrije, na področju splošnih
bolnišnic, kjer se oviranje pacientov
s pasovi prav tako uporablja, pa je
pravna praznina, ki ne nudi varnosti niti pacientom, niti izvajalcem
zdravstvene nege. Majda Hrastnik
in mag. Alenka Petrovec Koščak
sta predstavili nov procesni kazalnik
kakovosti spremljanja higiene rok,
ki omogoča primerjavo kakovosti
neodvisno od dejavnikov tveganja
in strukture pacientov. Po protokolu »Pet korakov za higieno rok« smo
v Splošni bolnišnici Celje dosegli
skupno skladnost higiene 74,5 %
in s tem dosegli ciljni rezultat ≥ 70

ZDRAVSTVENA NEGA

Splošna bolnišnica Celje

%, s čimer vplivamo na zmanjšanje
prenosa bolnišničnih okužb. Mag.
Brigita Putar, Renata Vrečar
Mošmondor in Polona Lebar so
nas opozorile na pomembnost motiviranosti delavcev v zdravstveni
negi za redno telesno dejavnost in
uporabo preventivnih vaj na delovnem mestu za krepitev mišic medeničnega dna, vaje za trebušne mišice
in hrbet ter vaje za preventivo nastanka krčnih žil. Poudarile so tudi
pomen pravilnega dvigovanja bremen in ergonomske načine dela v
zdravstveni negi. Irena Volk nam je
predstavila pomen prehrane pacientov v času bivanja v bolnišnici. Neustrezen in nezadosten vnos hranil v
času bolezni, ko so potrebe bistveno
povečane, je razlog za slabši izid bolezni. Pri pacientih v bolnišnicah je
podhranjenost povezana s počasnejšim celjenjem ran, večjo verjetnostjo

Bojana Jecel, mag. manag.

zapletenih okužb, večjim tveganjem
za ponovno bolnišnično zdravljenje
in večjo umrljivostjo. Zdenka Cencelj Mauh in Judita Lorenčič sta
v predstavitvi prikazali urinsko inkontinenco kot motnjo uriniranja,
s katero se srečujejo vse generacije,
oba spola. Predstavili sta posebnosti obravnave pacientov z motnjami
uriniranja na Urološkem oddelku
Splošne bolnišnice Celje. Damjana
Damiš, Marcela Zabret, Damjana
Uratarič in Kristina Drstvenšek
so nam predstavile prve korake pri
ustanavljanju paliativnega tima v
socialno varstvenem zavodu Dom
starejših Laško. Predstavile so nam
tudi nekaj izkušenj s paliativno
obravnavo njihovih stanovalcev. Poseben poudarek so namenile pomenu komuniciranja v času paliativne
oskrbe. Branka Šket nas je opomnila na pomen znanja zaposlenih v

Travmatološki oddelek

Varnost pacientov
pred padci

Z

dravstvena dejavnost je med
tistimi področji, ki so ocenjena
z visokim tveganjem za neželene
dogodke. Ti se ne pojavljajo samo
zaradi bolezni, temveč so plod celotnega procesa zdravljenja. Pad-

ci pacientov so eden izmed tistih
neželenih dogodkov, ki se v bolnišničnem okolju pojavljajo najpogosteje. Prav zaradi tega predstavljajo bolnišnici veliko breme, saj
se neprestano trudi zagotavljati

zdravstveni negi za zadovoljstvo na
delovnem mestu. Zaposleni podjetju
dajejo konkurenčno prednost s tem
kar znajo, kako to znanje uporabljajo, in kako hitro se lahko kaj novega
naučijo. Znanje o znanju je pomemben dejavnik rasti ali obstoja podjetij. Darja Kramar je predstavila generacijsko raznolikost in dejstvo, da
se v delovnem okolju srečujejo štiri
generacije, ki imajo povsem različen
pogled na svet in delovno etiko. Za
učinkovito vodenje je nujno, da upoštevamo specifične prednosti posamezne generacije, da imamo izdelane enake standarde za odgovornost
in nagrajevanje, da znamo upravljati
z razlikami, ter da se odpovemo stereotipom. Karmen Petek je spregovorila o profesionalni komunikaciji,
ki je ključnega pomena za profesionalen odnos. Profesionalno komuniciranje zahteva vrhunsko strategijo
načrtovanja, kako do cilja, vrhunsko
taktiko, kako mojstrsko izbrati pravi
čas za dosego zastavljenega cilja, ter
sposobnost asertivnega vedenja. S
profesionalnim vedenjem in komuniciranjem lahko zdravstveni delavci
pozitivno vplivamo na paciente, da
bodo motivirani za sodelovanje, ki
bo prineslo zadovoljstvo in končni
uspeh – zdravje.
Iskrena zahvala gre vsem avtorjem
zelo zanimivih in kakovostnih
prispevkov, ker so pripravljeni
deliti svoje znanje in izkušnje in so
s tem izjemno obogatili strokovno
srečanje.

pacientom varno in kakovostno
bivanje. Vsak izvajalec zdravstvenih storitev, ne glede na položaj
oziroma poklicno skupino, si mora
za prioriteto zastaviti varno in
kakovostno obravnavo pacientov,
hkrati pa prepoznavati možnost izboljšanja kakovosti svojega dela in
povečevanja varnosti pacienta. Padec je po mnenju mnogih avtorjev
neželen dogodek, ob katerem se
pacient nenadoma znajde na tleh
ali pade na tla oziroma drugo nižjo podlago zaradi različnih razlogov. Kljub temu, da se zdravstveno
osebje trudi in skrbi za varnost
pacientov, prihaja do padcev, ki
17

ZDRAVSTVENA NEGA
puščajo različne posledice. Te so
lahko fizične, psihične, ekonomske in družbene. Kot vemo, padec
ne povzroča samo lažjih ali težjih
poškodb, ampak sproža strah pred
ponovnim padcem, strah pred
hojo, vzbuja nizko samopodobo.
Pacienta naredi nemočnega, ranljivega, odvisnega od druge osebe
in se lahko konča celo s smrtjo.
Prav tako se padec dotakne zdravstvenega osebja in mu zbuja
stres, strah in občutek krivde. Ob
vsem tem podaljšuje bolnikovo
hospitalizacijo, kar sproži tudi dodatni strošek bolnišnici. Zagotovo
padce povzročajo najrazličnejši
dejavniki, ki spremljajo pacienta
v času njegove hospitalizacije. Ti
se navezujejo tako na njegovo bolezensko stanje kot tudi okolje, v
katerem biva. Zdravstveno osebje
mora znati prepoznavati dejavnike, ki lahko povzročijo padec, zato
se z velikim interesom trudimo
iskati strategije ter uporabljamo
orodja za preprečevanje padcev.
Paciente, pri katerih je večja verjetnost padca, odkrivamo z ocenjevalno lestvico. To je Morse lestvica
padcev (MPL), s pomočjo katere
paciente razvrščamo v skupine z
nizkim, srednjim in visokim tveganjem za padec. Ocenjujemo vse
hospitalizirane paciente ob sprejemu, spremembi zdravstvenega
stanja, premestitvi, odpustu in po
padcu (znotraj 24 ur). Za padec
pacienta smo zdravstveni delavci soodgovorni, saj lahko s svojim
strokovnim znanjem predvidimo
okoliščine, ki vodijo do padcev, in
jih z ustreznimi ukrepi pogosto
preprečimo. Prav zaradi tega se
oprijemamo aktivnosti zdravstvene nege, ki so potrebne za posamezno skupino pacientov glede na
stopnjo ogroženosti (aktivnosti se
nadgrajujejo po skupinah).
Aktivnosti zdravstvene nege za
preprečevanje padca pri pacientu
z ocenjenim nizkim tveganjem
(po MLP 0-24): vodimo dokumentacijo o oceni tveganja, ocenjujemo
varnost pacientovega okolja, zagotavljamo varno fizično okolje, opa-
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Rdeča barvna oznaka za paciente z visoko stopnjo ogroženosti zaradi možnosti padca

zujemo pacienta, zagotovimo mu
ustrezno obutev, ustrezno višino
postelje, skrbimo za klicne naprave, vključujemo svojce, ...
Aktivnosti zdravstvene nege za
preprečevanje padca pri pacientu s srednjim tveganjem (po
MLP 25-50): skrbimo za pravilno
nameščenost varnostnih ograjic, pomagamo pri orientaciji,
skrbimo za varno in dobro nameščenost pacienta v vozičku, ...
Aktivnosti zdravstvene nege za
preprečevanje padca pri pacientu z
visokim tveganjem (po MLP 51 in
več): pacienta namestimo v bolniško sobo, ki je bližje prostoru zdravstvenega osebja, vedno mu nudimo spremstvo, pogosteje izvajamo
nadzore, če poostren nadzor ni
zadosten, uporabimo posebne varovalne ukrepe, ...
Ukrepi za preprečevanje in
zmanjšanje števila padcev v Splošni bolnišnici Celje: z znanjem in
strokovnostjo skušamo predvideti
okoliščine, ki vodijo k padcu, in jih
z ustreznimi ukrepi preprečiti. Zagotavljamo kakovostno obravnavo
pacientov, skrbimo za strokovno
delovanje zaposlenih, izvajamo
redna izobraževanja in usposabljanja, osveščamo paciente in njihove svojce s plakati in brošurami
o preprečevanju padcev, pogosto
ocenjujemo zdravstveno stanje pacientov, skrbimo za dosledno zapi-

sovanje procesov dela, skrbimo za
prenos znanja in odprto komunikacijo med zaposlenimi, vključujemo prostovoljce. V obtok prihaja
rdeča barvna oznaka za paciente z
visoko stopnjo možnosti za padec.
Oznaka je podobna zapestnicam
za identifikacijo pacientov, le da je
večja, snemljiva in jo nameščamo
na bolniško posteljo. Njen namen
je predvsem hitrejše zaznavanje
pacientov, ki so ocenjeni z visoko
stopnjo ogroženosti.
Pomembno je, da se vsak posameznik zaveda svoje odgovornosti
ter svoje delo opravlja profesionalno in korektno. Pacienti živijo
v prepričanju, da smo profesionalci na svojem področju, da so v
varnem okolju, ki ne more škoditi
njihovemu zdravju. Potrudimo
se in upravičimo njihovo prepričanje, zato pridobivajmo novo
znanje z izobraževanjem in usposabljanjem. Pridobljeno znanje
prenašajmo med ostale zaposlene, ter na ta način dvigujmo kakovost dela in zmanjšujmo število
padcev. Glavni cilj naj nam bo ta,
da znamo analizirati okoliščine,
vrste padcev, značilnosti pacientov, da znamo preučiti dejavnike
tveganja in pojav padcev tudi glede na kadrovsko strategijo. Vse to
nam bo uspelo, če se bomo dobro
povezovali med oddelki in timsko
pristopali k zmanjševanju tega
problema.

Splošna bolnišnica Celje

Natalija Žvegler, prav.			
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Splošno kadrovsko pravni sektor

Zdravniška licenca

Z

dravniško službo smejo s svojo strokovno usposobljenostjo samostojno opravljati zdravniki
specialisti, doktorji dentalne medicine in doktorji
dentalne medicine specialisti. Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost zdravnika
za samostojno opravljanje zdravniške službe na svojem področju. Pridobiti jo morajo vsi zdravniki, ki želijo samostojno opravljati zdravniško službo.
Zdravnik pri zdravniški zbornici vloži izpolnjeno vlogo za podelitev licence. Vloga mora biti popolna, v
skladu s Pravilnikom o zdravniških licencah. Licenca se podeli z odločbo o podelitvi licence za licenčno
obdobje sedmih let. V osmih dneh po dokončnosti
te odločbe se izda še licenčna listina, ki se izda samo
enkrat, in sicer ob izdaji odločbe o podelitvi licence.
V primeru spremembe imena in priimka, spremembe
specialnosti in pridobitvi ali spremembi akademskega ter častnega naziva se izda nova licenčna listina.
Zdravniku se licenca podaljša za licenčno obdobje
sedmih let na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti, ki se ugotavlja s kreditnimi točkami, ki jih
zdravnik pridobi s stalnim podiplomskim izpopolnjevanjem. Če zdravnik ne pridobi potrebnega števila kreditnih točk za podaljšanje licence, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.

Katja Ramšak, univ. dipl. prav.			

Zdravniška zbornica zdravnika najkasneje šest mesecev pred potekom obvesti o datumu poteka licence
in o skupnem številu kreditnih točk, ki jih ima v tekočem licenčnem obdobju, ter mu posreduje vzorec
vloge za njeno podaljšanje. Zdravnik je zbornici dolžan posredovati popolno vlogo za podaljšanje licence
v roku 30 dni od prejema obvestila.
Vse zdravnike specialiste pozivamo, da nam ob vsakokratnem podaljšanju odločbe o podelitvi licence le-to posredujete v Splošno kadrovsko pravni sektor, saj
Zdravstveni inšpektorat RS pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti opravlja inšpekcijske nadzore tudi s
tega področja.
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Pet minut za mediacijo

Mediacija kot metoda reševanja sporov na
delovnem mestu

N

a delovnem mestu se konfliktom zaradi hitrega tempa,
obremenjenosti in nenazadnje kaotičnega okolja ne moremo izogniti. Načinov in metod reševanja teh
sporov je veliko, menim pa, da je
za delovno okolje pomembno, da
izberemo način, s katerim lahko
prihranimo tako čas kot tudi de-

nar. Eden izmed načinov reševanja sporov je lahko tudi mediacija,
katere cilj je sporazumna rešitev
nastalega spora. Z mediacijo lahko
rešujemo nastale sporne situacije
na delovnem mestu, saj poleg tega,
da spor s pomočjo mediacije lahko
rešimo, izboljšamo še komunikacijo med zaposlenimi, ki pa je bi19
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stvena za dobro delo in doseganje - konflikti med samimi zaposleniskupnih ciljev delovnega okolja.
mi,
- konflikti med nadrejenimi in poDejstvo je, da je konflikt sestavni
drejenimi,
del našega življenja in se mu ni - konflikti v kolektivu,
mogoče izogniti. Za konflikt velja, - konflikti med različnimi kolektida je neprijeten in v vsakdanjem
vi/oddelki/službami,
življenju nezaželen. Zavedati pa - konflikti v vodstvu.
se moramo, da je velikokrat nujno
potreben za razvoj misli, znanosti Vzroke za nastanek konfliktov v
in človeštva, kar pomeni napredek. delovnem okolju razdelimo v tri
Konflikte lahko rešujemo ali pa jih skupine:
prezremo, lahko zanje prevzame- 1. Metakonfliktni vzroki – so tisti
mo odgovornost, lahko jih upovzroki konfliktov, pri katerih v
rabimo za rast ali pa za uničenje
nekem odnosu pride do drugačodnosa. Po drugi strani lahko konnega razumevanja pojmov in
flikte uporabimo za medsebojno
problemov kot tudi do drugačposlušanje, izmenjavo stališč, želja
nih prepričanj, mnenj in stališč.
in bojazni. Po uspešno razrešenem 2. Komunikacijski vzroki – velikonfliktu so velikokrat odnosi še
kokrat med zaposlenimi v debolj trdni in boljši kot pred tem.
lovnem okolju pride do konVzroki za nastanek konfliktov so
fliktnih situacij zaradi slabe in
lahko različna mnenja in prepričaprekinjene komunikacije. Ti
nja.
vzroki nastanejo zaradi medsebojnega nerazumevanja.
3. Osebni vzroki – so tisti vzroki
konfliktov, ki izhajajo iz osebnosti zaposlenih v določenem
delovnem okolju. Zaposleni
imajo različne osebnosti, saj
ima vsak svoje cilje, mnenja in
okus. Najbolj pogosti osebni
vzroki konfliktov na delovnem
mestu so napetost med zapoV delovnem okolju poznamo več
slenimi, tekmovalnost in nevorazličnih vrst konfliktov. Razdeliščljivost.
mo jih lahko na tiste, ki delovnemu okolju škodujejo (destruktivni
konflikti) ter na tiste, ki delovnemu okolju koristijo, saj prispevajo
k razvoju (konstruktivni konflikti). Poznamo še intrapersonalne
(to so tisti, ki so v posameznih zaposlenih) in interpersonalne (to so
konflikti, ki so med zaposlenimi v
delovnem okolju).
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- Najslabše je, da se konfliktu izognemo oz. da ga zanikamo. V
tem primeru obe stranki izgubljata, saj je rezultat izmikanja
konfliktu »jaz izgubim – ti izgubiš«.
- Prilagoditev drugi stranki je situacija, v kateri se spor razreši
na način, da popustimo željam
in zahtevam druge stranke. Tu
govorimo o rezultatu »jaz izgubim – ti zmagaš«.
- Pri bojevanju ali premagovanju
gre za situacijo, v kateri bomo
dosegli svoje ali pa nihče od nas
ne bo imel nič. Rezultat takšne
metode je »jaz zmagam – ti izgubiš«.
- Kompromis je eden izmed boljših načinov reševanja konfliktov, ker vsaka stranka delno
doseže svoje. Rezultat takšne
metode je »jaz delno zmagam –
ti delno zmagaš«.
- Sodelovanje predstavlja najučinkovitejšo metodo reševanja
sporov, saj stranki poiščeta takšno rešitev, ki je sprejemljiva
za obe. To pomeni, da se nobena stranka niti delno ne odreče svojim željam in zahtevam.
Rezultat takšne metode je »jaz
zmagam – ti zmagaš«.

Konflikte v delovnem okolju razdelimo glede na povzročitelje kon- Obstaja več načinov razreševanja Lepo delovno jesen in čim več reflikta na naslednje:
konfliktov:
zultatov »jaz zmagam-ti zmagaš«.
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Splošna bolnišnica Celje

Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.

Splošno kadrovsko pravni sektor

Pravni kotiček

M

eseca aprila je začel veljati nov Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (v
nadaljevanju zakon), ki določa nov sistem ureditve
dopustov ob rojstvu otroka. Uvodoma je zakonodajalec preimenoval porodniški dopust v materinski
dopust, ki traja tako kot doslej 105 dni, ter dopust
za nego in varstvo otroka v starševski dopust, ki je
urejen na novo.

Vsak od staršev ima namreč pravico do starševskega
dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na
očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni
pa je neprenosljivih in jih lahko izkoristi samo mati.
Oče pa lahko prenese na mater vseh 130 dni starševskega dopusta.
Zakon, tako kot doslej, predvideva 15 dni očetovskega dopusta ob rojstvu dojenčka, skupaj z mamo. Na
novo pa je dodatnih 15 dni (plačanega) očetovskega
dopusta po poteku starševskega dopusta, po enem
letu. To pomeni, da se z novim zakonom podaljšuje
celotno trajanje dopustov ob rojstvu otroka z 12 na
12,5 meseca (na račun dodatnih 15 plačanih dni očetovskega dopusta). Vendar zakon predvideva postopno uveljavljanje te določbe, in sicer šele potem, ko
bomo v RS vsaj eno leto zabeležili gospodarsko rast
2,5 %, kar pomeni, da tega podaljšanja najverjetneje
v praksi vsaj še nekaj let ne bo.
Naslednja novost je tudi, da je mogoče očetovski dopust v trajanju 30 dni, za katerega očetu pripada očetovsko nadomestilo, izrabiti v obliki polne ali delne
odsotnosti z dela in ne več samo v obliki polne odsotnosti z dela.

Zakon prinaša podaljšanje pravice do dela s krajšim
delovnim časom v primeru dveh otrok. Namesto do
šestega leta starosti otroka bo starš lahko delal s krajšim delovnim časom do končanega prvega razreda
otroka, pri čemer je eno leto pravice neprenosljiva
pravica vsakega od staršev. Podaljšanje pravice do
skrajšanega delovnega časa ni možno tako, da bi eden
izmed staršev delal s skrajšanim delovnim časom ves
čas do konca prvega razreda mlajšega otroka, ampak
mora vsaj eno leto na tak način delati drugi izmed
staršev. Npr.: če mati dela s skrajšanim delovnim časom od prvega leta starosti otroka do njegovega vstopa v šolo, lahko potem do konca prvega razreda to
pravico izkoristi le oče, mati pa ne več.

Končno je urejeno tudi nadomestilo v času koriščenja
pravice do odmora za dojenje. Zakon med pravicami
iz zavarovanja za starševsko varstvo posebej določa
pravico do nadomestila in plačila prispevkov za socialno varnost v času odmora za dojenje. Materi, zaposleni za poln delovni čas, pripada v času odmora
za dojenje na podlagi potrdila specialista pediatra
nadomestilo za eno uro dnevno v višini sorazmernega dela minimalne plače z uskladitvami iz 2. člena
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Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG), dokler otrok ne dopolni devet mesecev starosti. Materi,
ki doji otroka med devetim in 18. mesecem starosti,
pa pripada plačilo prispevkov za socialno varnost od
sorazmernega dela minimalne plače z uskladitvami
iz 2. člena ZUTPG. Vendar mati nima pravice do nadomestila v času odmora za dojenje, če je upravičena
do nadomestila po ZSDP-1 ali do delnega plačila za
izgubljeni dohodek po ZSDP-1 za istega otroka.
Delavka, ki doji otroka, ki še ni dopolnil 18 mesecev
starosti, in dela s polnim delovnim časom, ima v skladu s prvim odstavkom 188. člena Zakona o delovnih
razmerjih pravico do odmora za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro na dan. ZDR-1
izrecno govori o odmoru, kar pomeni, da zaradi uveljavljene pravice delavka ni dolžna podaljšati delovnega časa.

Splošna bolnišnica Celje

Novi zakon prinaša zmanjšanje bremen za
delodajalce, ki
so
oproščeni
nekaterih zahtev, na primer
izpolnjevanja
osnov za odmero nadomestila
pri dopustih,
sporočanja glede prenesenega
dopusta, poenostavljeno pa
je tudi delo centrov za socialno delo, tako da bo delo
na centrih enostavnejše in cenejše – navadna pošiljka, uskladitev rokov, črtanje možnosti uveljavljanja
otroškega dodatka za nazaj ipd.

Janja Korošec, prof.

Medicinska knjižnica

Jezikovni kotiček

V

strokovni literaturi s področja zdravstvene nege
sem v zadnjem času zasledila precej prispevkov
o preprečevanju neželenih dogodkov, med katerimi
so pogosti tudi padci. Ob branju teh prispevkov sem
zasledila kar nekaj nerodnosti pri uporabi pojma »padec«. Najpogostejša med njimi je besedna zveza »nastanek padca«.
Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje pojem »padec« kot glagolnik od »pasti«, se pravi, da je
to beseda, ki označuje neko dejanje oziroma stanje,
ki je posledica tega dejanja. »Padec« torej ne nastane,
ampak se zgodi, zato je raba zveze »nastanek padca«
nepravilna. Navedla bom nekaj primerov, vzetih iz
strokovnih prispevkov, z ustreznimi popravki.
• Prepoznavanje pacientov, ki imajo večjo verjetnost
nastanka padca …
Bolje: Prepoznavanje pacientov, pri katerih je večja verjetnost padca …
Tu sta nepravilni zvezi kar dve, in sicer poleg »nastanka padca« še »imajo večjo verjetnost«. »Verje-
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tnost« namreč »obstaja/ne obstaja«, ne moremo pa
je »imeti«.
• Zdravstveno osebje mora znati prepoznavati dejavnike, ki lahko sprožijo nastanek padca …
Bolje: Zdravstveno osebje mora znati prepoznavati dejavnike, ki lahko povzročijo padec …
• Najpogostejši vzrok za nastanek padca pri otrocih je…
Bolje: Najpogostejši vzrok za padec pri otrocih je…
• Verjetnost, da bo bolnik doživel padec, je tem večja …
Bolje: Verjetnost, da bo bolnik padel, je tem večja…
Med osnovna načela strokovnega jezika sodita jasnost in jedrnatost, zato povsod, kjer je mogoče,
namesto besednih zvez uporabljajmo eno besedo, ki
čim bolj natančno označuje to, kar želimo povedati,
pa čeprav je čisto vsakdanja in ne zveni posebej učeno. Uporaba zapleteno tvorjenih fraz namreč ničesar
ne doda vrednosti strokovnega besedila, kvečjemu
nasprotno.

Splošna bolnišnica Celje

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

DROBTINICE
Služba za odnose z javnostmi

Tek za dober namen

S

redi septembra se je več kot
1100 tekačev udeležilo tretjega
Triglavovega teka, ki ga podpirajo
številni znani slovenski športniki.
Organizatorjem edinega teka znotraj protokolarnega posestva Brdo
pri Kranju vreme sicer ni bilo najbolj naklonjeno, vendar so vse generacije tekačev kljub temu uživale v neokrnjeni naravi in v družbi
deskarja Žana Koširja, smučarske
tekačice Vesne Fabjan, biatloncev
Teje Gregorin in Jakova Faka ter
številnih drugih vrhunskih športnikov, ki so se ob tej priložnosti skupaj z enim najuspešnejših
slovenskih ultramaratoncev Du- Predstavniki štirih porodnišnic in član uprave Zavarovalnice Triglav ob predaji donacij
šanom Mravljetom znašli v vlogi (foto: Zavarovalnica Triglav)
spodbujevalcev in navijačev.
lju protokolarnega objekta Brdo bljanske, mariborske, postojnske
Rekreativni športniki so premagali in skupaj z Zavarovalnico Triglav in naše porodnišnice preda donacirazlične preizkušnje: tek na 10 ali pomagali štirim največjim sloven- jo v skupni vrednosti 10.000 EUR.
21 kilometrov, družinski tek na 3,3 skim porodnišnicam.
Tadej Čoroli, član uprave Zavarokilometre in otroški Kuža pazi tek
valnice Triglav je ob predaji donana 280 metrov; prav vsi pa so tekli Zavarovalnica Triglav se je namreč cije med drugim dejal: »V Zavaroza dober namen – da bi naredili ne- odločila, da v okviru svojega špor- valnici Triglav želimo, da bi bile
kaj dobrega zase v čudovitem oko- tnega praznika predstavnikom lju- prve izkušnje staršev ob prihodu
novega družinskega člana čim boljše. Verjamemo, da k temu prispeva
tudi urejenost okolja, v katerem se
otroci rodijo.«
»Veličastne pokrajine (gore) nas blago prisilijo
V imenu naše porodnišnice je dok temu, da se sprijaznimo z omejitvami, na katere
nacijo prevzel predstojnik Ginekobi se sicer v vsakdanjem življenju odzvali z jezo ali
loško-porodniškega oddelka, asist.
zaskrbljenostjo. Ni samo narava ta, ki se nam noče
mag. Jakob Koren. Tako kot v Mauklanjati. Tudi človeško življenje je neobvladljivo, a
riboru in Postojni bomo donacijo
morda nas prav širina naravnih prostranstev najlepše
namenili obnovi porodne sobe.
in najbolj spoštljivo opozarja na vse, kar nas presega.
Obnovili bomo veliko porodno
Če nekaj preživimo v njih, nam bodo morda pomagala
sobo s tremi porodnimi posteljami
lažje sprejeti prelomne, nedoumljive dogodke, ki nam
in jo preuredili tako, da bodo pogrenijo življenje...«
rodnice tudi v njej deležne želene
Alain de Botton
intime ob porodu in doživljanju
prvih trenutkov s težko pričakovanim naraščajem.
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Matej Velenšek, mag. medn. in dipl. štud.

Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanj

Bolnišnične igre na Rogli

L

etošnje 9. tradicionalne bolnišnične igre so za spremembo
prvič potekale na našem štajerskem koncu. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije kot glavni
organizator in naša bolnišnica smo
skupaj sprejeli idejo o organizaciji
iger. Tako so potekale v soboto, 6.
septembra, na Rogli ob zelo slabem deževnem vremenu, ki je kar
nekako značilno za letošnje leto.
Tudi na letošnjih igrah je podobno
kot že vsa leta nastopila ekipa iz
naše bolnišnice.
Moško ekipo so sestavljali naslednji tekmovalci: Matej Velenšek,
Franc Furman, Željko Tešić, Jure
Jančič, Damjan Kladnik, Sebastjan
Ašenberger, Robert Iršič, Anže
Gladek, Luka Jenšterle, Gorazd
Steble, Denis Čakš, Matjaž Štinek,
Marko Vrhovec, Leon Ostrožnik,
Tone Veber, Matjaž Kvas, Uroš
Stropnik in naš direktor Marjan
Ferjanc.
Ženska ekipa je nastopila v skromnejši zasedbi, in sicer: Slavica
Gajšek, Gordana Velenšek, Lea
Ivakič, Nataša Bratina, Saša Ha-

Celjski košarkarji v akciji
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Medsebojno spodbujanje naših odbojkarjev med tekmo

cin, Špela Stropnik, Bernarda Šibal kje smo bili varni pred dežjem, je
sledila otvoritev iger.
Planko in Anamarija Vrhovec.
Nato smo vodje ekip imeli sestaVečji del naše ekipe je dobre volje nek, na katerem smo urnik tekin odlično razpoložen kljub slabe- movanj prilagodili trenutnim vremu vremenu na pot krenil v soboto menskim razmeram. Odločili smo
zgodaj zjutraj izpred dvorane Zla- se, da tekmovanja zunaj odpadejo,
torog. Na Roglo smo prispeli ob 8. nekatera pa smo prestavili v dvorauri zjutraj in tam nas je pričakalo no. Zaradi tega smo morali vsa tekpravo neurje. Kasneje so prispele movanja skrajšati na minimum, da
še ekipe iz drugih bolnišnic po vsej smo lahko izvedli večino tekmovanj, ki so vsa potekala v športni
Sloveniji.
dvorani.
Po registraciji tekmovalcev in jutranjem okrepčilu v večjem šotoru, Naša ekipa se je na teh igrah, na
katerih je bila zelo močna konkurenca, kar dobro odrezala. Od
ekipnih športov bom izpostavil
odbojko za moške, kjer smo osvojili odlično 3. mesto, in košarko,
kjer smo prav tako zmagali v boju
za 3. mesto. Tudi v ostalih ekipnih
panogah smo se borili po naših
najboljših močeh in osvojili nekaj
solidnih mest.
Od posameznih rezultatov bom
omenil odličen uspeh v pikadu
med predstavnicami nežnejšega
spola, saj je Lea Ivakič v zelo šte-
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vilni konkurenci osvojila 3. mesto,
v golfu pa sta prevladovala Marko
Vrhovec, ki je med moškimi osvojil
1. mesto, in Anamarija Vrhovec, ki
je med ženskami prav tako premagala vso konkurenco in osvojila 1.
mesto.
V posamezni konkurenci, tako moški kot ženski, smo imeli še nekaj
dobrih rezultatov, ki so pripomogli
k solidni skupni uvrstitvi, za kar
smo zaslužni vsi, ki smo nastopali.
Naporen dan tekmovanj se je zaključil v poznih popoldanskih urah,
nakar je sledila podelitev pokalov
in medalj, nato pa družabno srečanje z večerjo, kjer smo si izmenjali
razne izkušnje ter se poveselili ob
zvokih glasbe. Pozno ponoči smo

Lea Ivakič – 3. mesto v pikadu

svojih najboljših močeh. Tudi organizacija iger je bila glede na spremenjen urnik tekmovanj zaradi
slabega vremena, odlična.
Z uspehi in korektnimi nastopi
smo uspešno promovirali našo
bolnišnico in dokazali, da premore
Splošna bolnišnica Celje tudi dobre
športnike.
Posebna zahvala velja tudi našemu
direktorju, ki je bil z nami na igrah,
nas vzpodbujal in tudi tekmoval
ter pripomogel k solidni skupni
uvrstitvi.

Upam in želim, da se naslednje
se odpeljali domov proti Celju.
leto udeležimo iger v dosti močnejRad bi pohvalil prav vse naše tek- ši zasedbi, v lepšem vremenu, in da
movalce, ki smo nastopili na teh bomo v skupnem seštevku konkuigrah, saj smo se zares trudili po renčni najboljšim.

Matej Velenšek, mag. medn. in dipl. štud.

Predsednik SZSVS SB Celje

Izlet  na avstrijsko Koroško

V

soboto, 11. oktobra, smo se
člani Sindikata zdravstva in
socialnega varstva Slovenije – Sindikata zavoda Splošna bolnišnica
Celje napotili na enodnevni izlet
na avstrijsko Koroško.
Dobre volje smo na pot krenili zgodaj zjutraj z dvema udobnima avtobusoma, saj nas je bilo 90.
Pot nas je najprej vodila v smeri
Kranja in Jesenic do Karavanškega
predora. Prvi postanek smo imeli
na počivališču na Gorenjskem, kjer
smo se okrepčali z jutranjo kavico
in malico.
letovišč na Vrbskem jezeru, poznano predvsem po igralništvu. Tukaj
Sledila je vožnja po avstrijski Ko- smo lahko začutili pridih monaroški, ki jo imenujejo tudi »dežela škega Monte Carla, se na kratko
tisočerih jezer in jezerc«. Najprej sprehodili po mestecu, kjer smo ob
smo prispeli do Vrbe (avstrijsko jezeru spili kavico ali nekateri kaj
Velden), ki je eno najmondenejših bolj konkretnega.

Počitek in osvežitev pri Pyramidenkoglu

Nato smo se ob izredno lepem vremenu za ta letni čas popeljali ob
južni obali Vrbskega jezera, kjer
smo občudovali njegovo lepoto in
prispeli do bisera Maria Woerth.
To je najstarejša krščanska naselbina na Koroškem, saj jo listina
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zaščiti pred turškimi vpadi. Tega
znamenitega gradu niso nikoli zavzeli Turki. Na gradu smo si ogledali muzej, kjer hranijo ogromno
stvari iz srednjeveških časov.
Po napornih ogledih smo v večernih urah prispeli na slovensko Koroško, kjer smo imeli v prijetnem
vzdušju znanega gostišča odlično
večerjo. Gostitelji so nas tudi presenetili z glasbo, tako da smo lahko
skupaj zapeli nekaj pesmi ter seveNa gradu Hochosterwitz smo zaplesali srednjeveške plese
da tudi zaplesali in se poveselili.
V poznih večernih urah je nato slefreisinškega škofa omenja že leta se tudi spustili s stolpa po drči, ki dil povratek proti domu.
875. Zanimivost so trije sakralni zahteva kar nekaj adrenalina.
Vsi naši člani, ki so se udeležili izlespomeniki (zimska cerkev, poznogotska župnijska cerkev in roman- Pot smo nato nadaljevali mimo ta, so bili z organizacijo in prograska kostnica), ki smo si jih tudi Celovca, po Gosposvetskem polju mom izredno zadovoljni, saj smo
do Gospe Svete. Tu smo si ogledali preživeli res čudovit dan, ki se je
ogledali.
Sledil je vzpon na 905 m visok cerkev, ki je eden najlepših ume- kar prehitro končal.
hrib, kjer je bila v letu 2013 ponov- tnostnih spomenikov, ter vojvodno odprta nova in kar 100 m viso- ski prestol, kjer so ustoličevali ko- Pomembno pa je bilo tudi druženje članov našega sindikata, ki je v
ka razgledna ploščad – Pyramiden- roške vojvode.
teh težkih dneh tudi nekaj vredno.
kogl, od koder se ponuja veličasten
razgled ne samo na Vrbsko jezero, Sledila je krajša vožnja do mogoč- S podobnimi izleti, tudi večdnevampak na celotno Koroško. Tukaj nega gradu Ostrovica (avstrijsko nimi, s katerimi smo začeli pred
smo se povzpeli na ta znameniti Burg Hochosterwitz). Značilnost dobrimi tremi leti, bomo nadaljestolp in uživali v veličastnem raz- gradu je 14 obrambnih vrat s peti- vali tudi v prihodnje, zato vabim še
gledu po okolici. Najpogumnejši so mi dvižnimi mostovi, ki so služili ostale člane, da se nam pridružijo.

Skupinska slika na Gosposvetskem polju
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Branka Šket, mag. manag.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Veseli avtobus Sindikata
delavcev v zdravstveni negi
Slovenije  

J

unija smo že počitniško razpoloženi in razigrani, saj se nam
počasi bližajo vroči dnevi, ki nas
vabijo na izlet. Pa smo tudi mi dočakali sindikalni piknik in morje
s člani Sindikata delavcev v zdravstveni negi iz vse Slovenije (v nadaljevanju SDZNS). Neprecenljivo… Z »veselim, dvonadstropnim
avtobusom«, smo se zadnjo soboto
v juniju odpeljali morskim doživetjem naproti na slovensko obalo,
natančneje v Simonov zaliv. Letos
je SDZNS praznoval dvajset let
obstoja, zato je bil letošnji piknik
poseben.
V dnevu smo uživali, organizacijski odbor SDZNS se je zelo po27
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trudil in poskrbel, da nam ostane
resnično nepozaben. Idej in akcije
ni zmanjkalo. Animacijska skupina OKEJ je za otroke vseh generacij pripravila igrice, delavnice,
za odrasle pa športne aktivnosti.
Nič manj zabavno ni bilo v poznih
popoldanskih urah, ko je dogajanje
na pikniku razgibal ansambel Malibu. Na koncu pa je prišlo najslajše: torta velikanka.
Toplo vreme in morje so bili poleg
dobre organizacije, aktivnosti in
tradicije ključni faktorji za popoln
uspeh našega jubilejnega piknika.
Bogate nagrade nagrajenim udeležencem iger (panoramski polet
z letalom, obisk turistične ladje z
ogledom in kosilom), so še enkrat
potrdile, da se je SDZNS pravilno
odločil pri samem načrtovanju dogodka.
Veseli obrazi udeležencev in pozitivna energija v zraku so največ, kar smo lahko doživeli. Člani
SDZNS Splošne bolnišnice Celje,
hvala vsem za vašo neprecenljivo
družbo in udeležbo. Prijetno je bilo
družiti se z vami in vašimi najdražjimi. Nedvomno so dogodki, kjer
pripadnost in prijateljstvo govori
izraziteje: to je bil letošnji piknik.
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IZPOVED MLADOPOROČENCA
Komaj poročeni ženin se izpove svoji
nevesti:
“Pred poroko sem ti nekaj zamolčal, pa
me preveč stiska pri srcu in ti moram
priznati: Imam išias, gastritis, hepatitis,
dermatitis, angino pektoris…”
“Ali je sploh kaj, česar nimaš?” ga vpraša
nevesta.
“Zob nimam!” odgovori ženin.

STRAH
Mladenič z dolgimi lasmi čaka pri frizerju, toda vsakokrat, ko je na vrsti, spusti
naprej ostale čakajoče. Tako traja ure
dolgo, dokler se ne bliža konec obratovalnega časa.
»Te je strah?« ga vpraša frizer.
»Ne. Pobegnil sem od doma in edino tu
me gotovo ne bodo iskali.«

DROBTINICE
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Vir: Internet

Kulinarični kotiček
Pečena raca z opečenimi
jabolki
Sestavine:
• pribl. 2,5 kg težka očiščena raca
• 2 čebuli
• 5 majhnih rdečih jabolk (idared)
• 40 g masla
• 4 dl čiste perutninske juhe
• sol, črni poper v zrnu
• majhen šopek peteršilja
• 1 žlička suhega timijana
Priprava:
Raco oprhamo pod tekočo vodo in obrišemo. Peruti odrežemo, nato pa raco dobro natremo z mešanico soli in sveže mletega črnega popra. Čebulo
olupimo in narežemo na kockice, prav tako eno
olupljeno in razpeščičeno jabolko. Peteršilj dobro
sesekljamo. V skledi zmešamo narezano čebulo in
jabolko, 2 žlici sesekljanega peteršilja ter timijan.
Z mešanico nadenemo raco, odprtino pa zapremo
z zobotrebci. Raco s prsmi navzgor položimo v
globok pekač, prilijemo 5 dl vode in jo približno 2
uri pečemo v pečici, segreti na 180 °C, da se zlato
rjavo in hrustljavo speče.
Med pečenjem jo pogosto prelivamo s sokom,
v katerem se peče. Ko je pečena, jo vzamemo iz
pečice, podolžno razpolovimo in iz nje poberemo
nadev. Polovici nato razpolovimo še po širini ter
meso shranimo na toplo. Sok, v katerem se je raca
pekla, odlijemo v posodo, pri tem pa poberemo
nekaj odvečne maščobe. V drugi posodi segrejemo
pol masla in na njem na hitro prepražimo nadev,
prilijemo pečenkin sok in perutninsko osnovo,
zavremo in počasi kuhamo 15 minut. Preostala
jabolka razkosamo na četrtine, razpeščičimo in
narežemo na centimeter debele rezine. V ponvi segrejemo preostalo maslo in na njem opečemo narezana jabolka. Račje prsi z ostrim nožem
narežemo na rezine, ostalo meso pa pustimo v
kosu. Meso naložimo na segreto servirno ploščo
in obložimo z jabolčnimi rezinami. Omako ponudimo v omačnici. Kot prilogo ponudimo kvašene
štruklje s kruhom ali mlince.

Čebulna juha
Sestavine:
• 500 g čebule
• 1 l čiste mesne juhe
• 100 g grojerja
• 2 žlici olivnega olja
• 20 g masla
• 4 rezine francoske štruce
• 2 dl suhega belega vina
• 3 žličke sladkorja
• 2 žlički limoninega soka
• sol, beli poper v zrnu
• muškatni orešček
• 1 žlička kumine v prahu
• 2 stroka česna
Priprava:
Čisto mesno juho pristavimo skupaj z belim vinom, jo zavremo in pustimo na toplem. Čebulo
olupimo in narežemo na tanka kolesca. Česen olupimo, enega razpolovimo, drugega drobno sesekljamo. V posodi segrejemo olje in maslo, dodamo
narezano čebulo, ki jo med občasnim mešanjem
počasi pražimo 10 do 15 minut.
Čebuli dodamo sladkor, sol, sveže mlet beli poper,
kumino v prahu, ščepec nastrganega muškatnega
oreščka in sesekljan česen. Med mešanjem pražimo, da sladkor rjavo karamelizira.
Zalijemo z vročo jušno-vinsko mešanico, zavremo
in počasi kuhamo 15 minut. Pečico segrejemo na
200 °C. Če imamo v njej zgornji žar, ga aktiviramo.
V ponvi, v pečici ali na žaru zlato rumeno opečemo kruhove rezine in jih natremo z razpolovljenim česnom. Juhi dodamo limonin sok, jo po
potrebi dodatno začinimo s soljo in poprom ter
nalijemo v štiri ognjevarne jušne skodelice.
V vsako skodelico na juho položimo eno rezino
opečenega kruha, vse skupaj potresemo z naribanim grojerjem in v pečici gratiniramo 3 do 4
minute. Juho postrežemo v skodelicah, v katerih
smo jo gratinirali.

29

DROBTINICE

Bučkin pomfri v pečici
Sestavine:
• 500 g bučk
• 2–3 jajca
• drobtine
• parmezan
• sol, beli poper v zrnu
• mleta rdeča paprika
Priprava:
Velik, plitev pekač obložimo s peki papirjem. Bučke očistimo in narežemo kot krompir za pomfri,
le nekoliko debelejše.
V globokem krožniku razžvrkljamo jajca, v drugem pa zmešamo drobtine, drobno nariban parmezan, sol, sveže mlet poper in mleto rdečo papriko.
Sestavine dodajamo po okusu. Če želimo pekočo
jed, dodamo pekočo papriko, za poseben okus
peki na odprtem ognjišču lahko dodamo prekajeno mleto papriko.
Vsako palčko najprej potopimo v jajce ter nato še
v mešanico začimb in drobtin. Pazimo, da se mešanica dobro oprime bučk. Palčke zlagamo v pekač.
Pečemo jih na 200 °C, dokler se zlato rjavkasto ne
zapečejo. Vroč bučkin pomfri ponudimo z izbrano
pomako.

Splošna bolnišnica Celje

Kakijeva pena z grškim
jogurtom in smetano
Sestavine:
• 5 kakijev
• limonin sok po okusu
• 1 grški jogurt
• 2 dl sladke smetane
• 1 žlica medu
• 2 lista želatine
• cimet v prahu
Priprava:
Želatino namočimo v malo hladne vode. Kakije razpolovimo in z žličko izdolbemo meso. Tega
z mešalnikom zmeljemo v gladek pire. 100 g ga
shranimo v hladilnik. Preostalemu pireju primešamo limonin sok po okusu. Odvzamemo 5 žlic
pireja in ga v kozici počasi segrejemo. Segretemu
dodamo ožeto želatino, jo med mešanjem stopimo, nato pa primešamo v preostali kakijev pire
in nekoliko ohladimo. Smetano čvrsto stepemo.
Kakijevemu pireju primešamo grški jogurt, med
in cimet, nazadnje pa nežno še stepeno smetano.
Kakijevo peno razdelimo v kozarce, jih pokrijemo
s prozorno folijo in za tri ure položimo v hladilnik.
Po ohlajeni kakijevi peni razdelimo prihranjen kakijev pire, po njem pa lahko potresemo hrustljave
mandljeve lističe.

ŠALA
»Če ne bi imeli napak, ne bi toliko uživali v napakah drugih.«
Francois de La Rochefoucauld
»Pameten človek ne naredi vseh
napak sam. Možnost da tudi
drugim.«
Winston Churchill
»Kdor v jezi brcne kamen, prizadene le svoje stopalo.«
Korejski pregovor
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SLEPI STREL
Pride 90-letnik k zdravniku na pregled.
Doktor ga vpraša: “Kako se počutite?”
“Nikoli nisem bil boljše volje!”, odgovori
ata, “moja ljubica ima 18 let.
Zdaj je noseča in bova dobila otroka.”
Doktor malo pomisli in reče: “Dovolite,
da vam povem eno zgodbico: Lovec,
ki nikoli ni izpustil lovske sezone, je
nekega dne tako neučakano odšel od
doma, da se je zmotil in namesto puške
vzel dežnik. Ko je prišel v gozd, se pojavi
pred njim en velik medved. Lovec dvigne
dežnik, nameri v medveda in ustreli …
Gotovo ne uganete, kaj se je zgodilo?
Medved je mrtev padel pred njega!”
“Nemogoče! Nekdo drug je moral streljati!”
“Ravno to sem vam hotel povedati!!”

Splošna bolnišnica Celje

NAGRADNA KRIŽANKA

NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo,
v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 14. novembra
2014. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 47. nagradne križanke v julijskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 101 pravilno rešitev.
Rešitev nagradne križanke: MIRNA REKA IMA CVETOČE OBALE.
Izžrebana nagrajenka je gospa Monika Nikolić z Lekarne.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno
vabimo k sodelovanju.
Uredniški odbor
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