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Mesec december je skrivnosten in poln pričakovanj. To je čas, ko puščamo sanjam nekoliko več 
svobode in jih izražamo skozi dobre misli ter želje, izrečene drug drugemu. Dotikajo se najglobljih 
človeških odnosov, ko iz stisk vsakdanjosti iščemo notranji mir, ga okrasimo s čarobnostjo adven-
ta in se posvetimo bližnjim. Hkrati se odzivamo na neštete klice po pomoči drugim, ko se skozi 
dobrodelne prireditve zbirajo sredstva za tiste, ki ne zmorejo prenesti zahtev sodobne družbe. S 
temi  dejanji problemov ne rešimo, prižigamo pa iskrice novega upanja za lepšo prihodnost. 

Vse to in še več se dogaja neposredno tudi v naši bolnišnici. Poleg prazničnega vzdušja, ki ga 
začenjamo s srečanjem upokojencev bolnišnice v začetku decembra, ter z drugimi dogodki, pa 
so se nam letos v tem prednovoletnem času delovne obveznosti več kot podvojile. Vzrok je v za-
ključevanju projekta Urgentni center Celje (UCC), ki je spravil v gibanje celo bolnišnico. Pred nami 
je namreč obveza o otvoritvi in začetku njegovega delovanja najkasneje 1. januarja 2016. Zaradi 
nerešenih sistemskih osnov za združitev delovanja Službe nujne medicinske pomoči, ki jo izva-
ja Zdravstveni dom Celje (ZDC) ter urgentne dejavnosti bolnišnice v okviru Urgentnega centra 
Celje, se odpira vedno več vprašanj, kako bo urgentni center resnično deloval, saj bosta v UCC 
predvidoma delovala dva ločena javna zavoda (SBC IN ZDC), kar bo z vidika potrebnega enotne-
ga vodenja, organiziranja in odgovornosti izredno zahtevna naloga. Še vedno namreč ostajajo 
nerešena vprašanja financiranja delovanja UCC, financiranja pediatrične urgence, usklajenosti 
informacijskega sistema ter zagotovitve ustrezne kadrovske zasedenosti. Vse aktivnosti širšega 
vodstva bolnišnice, vključno s predstojniki in glavnimi sestrami, tečejo v smeri, da bi v centru še 
povečali raven strokovnosti ter zagotovili kar največjo možno varnost pacientov. Nujno je, da 
pri  tem sodelujejo vodstva vseh oddelkov, saj bodo procesno vključeni v delo centra, ob tem pa 
bodo nekateri delavci s posameznih oddelkov vanj tudi premeščeni, kajti v UCC bo lahko delalo le 
preizkušeno osebje. Njihova mesta na oddelkih bodo zapolnili novi, manj izkušeni zaposleni. Da 
ob navedeni  problematiki na novem objektu še niti niso zaključena vsa potrebna gradbena dela, 
in da manjka manjši del medicinske opreme, je to le še dodatna skrb in breme vodstva UCC ter 
ostalih oddelkov, ki se vključujejo v projekt. Očitno je, da gre pri urgentnem centru za projekt, ki je 
edinstven, in predstavlja za vse nas tudi poseben izziv.   

Ob problematiki UCC se druge vsebine bolnišnice kar nekako sramežljivo umaknejo v ozadje, 
čeprav niso zanemarljive. V novembru je bila končana prenova porodnega bloka na ginekolo-
ško-porodniškem oddelku, ki nudi danes porodnicam večje udobje in zasebnost pri porodu. Pri fi-
nanciranju projekta so se izkazali tudi nekateri donatorji, ki so s to gesto dokazali svojo družbeno 
odgovornost in hkrati dali priznanje bolnišnici za njeno delo. Pričakujemo,  da se bo zaradi izbolj-
šanih  bivalnih razmer in dobrega strokovnega dela število porodov v naši bolnišnici povečevalo. 
V novembru smo posebej praznovali tudi 40-letnico Nevrološkega oddelka. Ob tem jubileju so za-
posleni oddelka pripravili številne seminarje za strokovno in laično javnost ter  predstavljali svoje 
strokovne prispevke k razvoju slovenske nevrologije. Zanimiv je bil prikaz prehojene poti v teh 40 
letih, ki je pokazal, da je razvoj nekega oddelka v večji meri odvisen od navdiha in entuziazma 
posameznikov, kot od razpoložljivih finančnih virov. Kjer je volja, je tudi pot. 

Očitno je, da je letošnji praznični december še posebej obremenjen z dodatnim delom, poveza-
nim z  organizacijskimi spremembami v sami bolnišnici. Vzemimo te naloge kot svoje poslanstvo 
in bodimo hvaležni, da imamo prav mi to priložnost, da postavljamo v Celju pomemben mejnik 
v organiziranosti celjskega in slovenskega zdravstva.

Kolikor vam bo še dopuščal čas, se v teh božičnih in novoletnih praznikih posvetite sebi, družini ali 
prijateljem in skupaj z njimi poiščite srečo, ki naj vas spremlja v prihajajočem letu 2016.

V. d. direktorja
mag. Marjan Ferjanc

UVODNIK
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V ponedeljek, 21. decembra 2015, smo slovesno, v 
družbi povabljenih gostov odprli  nov Urgentni 

center Celje. Ta je del nacionalnega projekta »Mreža ur-
gentnih centrov«, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje, delno 
pa ga je financirala Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Urgentni center, ki bo vrata prvim 
pacientom odprl 30. decembra 2015, je velika pridobitev 
za zdravstveno oskrbo v regiji, so si bili enotni slavnostni 
govorci. Čeprav začetek dela v njem določa nekaj nedo-
rečenih pravnih in drugih osnov, bo center začel delova-
ti v skladu s svojo osnovno premiso, tako ministrica za 
zdravje kot župan Mestne občine Celje pa sta obljubila 
konstruktivno sodelovanje pri iskanju rešitev za optimal-
no delovanje centra v prihodnje.

Otvoritev Urgentnega centra Celje
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. 
Služba za odnose z javnostmi  

Trak pred novim urgentnim centrom so prerezali ministrica 
Milojka Kolar Celarc, v.d. direktorja Marjan Ferjanc in stro-
kovni direktor Franc Vindišar 

Ministrica je v svojem govoru opozorila na prednosti, ki jih 
prinaša nova ureditev nujne medicinske pomoči v Sloveniji

Nov urgentni center pomeni velik kakovostni preskok pri za-
gotavljanju pogojev za obravnavo urgentnih pacientov, so 
si bili edini gostje

Nov objekt in vse, ki bodo v njem delali, je blagoslovil celjski 
škof, msgr. dr. Stanislav Lipovšek

Z ubranim petjem je slavnostno prireditev popestrila vokal-
na skupina In spiritu
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Urgentni center Celje je rasel in nastajal pred očmi 
zaposlenih in pacientov ter njihovih spremljeval-
cev. Nekateri so njegov nastanek spremljali skozi 
celotno obdobje, g. Vojko Bršek iz Pariželj pa ga je 
tudi dokumentiral s svojim fotoaparatom. Večina 
fotografij, ki jih objavljamo v tem sestavku, je iz 
njegove dokumentacije.  

Leta 2012 je postalo jasno, da zaradi zmanjšanja pro-
računskih virov za investicije v zdravstvu ne bo prišlo 

do izvedbe investicijskega projekta nadomestne novo-
gradnje Splošne bolnišnice Celje, ki smo ga v bolnišnici 
pripravljali že nekaj let, in za katerega je bilo konec leta 
2011 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vzporedno pa 
so se v istem letu pričele stopnjevati aktivnosti v zvezi z 
nameravano izgradnjo urgentnega centra v okviru nacio-
nalnega projekta, za katerega je država pridobila evrop-
ska sredstva. 

• 11. 6. 2012 je Ministrstvo za zdravje izdalo sklep o po-
trditvi investicijskega programa za nameravano inve-
sticijo v Urgentni center Celje na zmanjšanem kraku I 
načrtovane nadomestne novogradnje v dveh etažah 
(klet in pritličje) z začasno streho nad pritličjem. Bol-
nišnica je pridobila ustrezno spremembo gradbenega 
dovoljenja in 24. 12. 2012 sklenila pogodbo za projek-
tiranje PZI projektne dokumentacije.

• Konec marca 2013 je Ministrstvo za zdravje prejelo 
odločbo o dodelitvi evropskih sredstev za financiranje 
urgentnih centrov in 6. 5. 2013 začelo postopek javne-
ga razpisa za »Izvedbo GOI del in dobavo ter montažo 
medicinske opreme za UCC«. 

• Ker je projektantska ocenjena vrednost močno prese-
gala zagotovljena sredstva, so bila iz razpisa izločena 
nekatera GOI dela in mobilna medicinska oprema.

• 28. 10. 2013 je bila z izbranim izvajalcem podpisana 
pogodba. Dva tedna kasneje je bil izvajalec uveden v 
delo.

• Pred začetkom del je moral izvajalec zgraditi nove 
priključke za nemoten dovoz in odvoz bolnikov ter os-
krbovanje bolnišnice, saj je gradnja nove stavbe pote-
kala v samem središču bolnišničnega kompleksa in je 
presekala številne ustaljene komunikacijske poti.

• 13. 12. 2013 je bil na manjši slovesnosti položen te-

Potek načrtovanja in izgradnje 
Urgentnega centra Celje 
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. 
Služba za odnose z javnostmi  

meljni kamen Urgentnega centra Celje.
• Dela so zgolj z manjšimi odstopanji ves čas potekala 

po terminskem planu, tako, da je bil 25. 11. 2014 iz-
veden tehnični pregled, 12. 12. 2014 je objekt dobil 
uporabno dovoljenje, 15. 12. 2015 pa je bila opravlje-
na njegova primopredaja.

• Decembra 2014 je Ministrstvo za zdravje objavilo 
skupni javni razpis za mobilno medicinsko opremo, 
sredi februarja 2015 je potekalo odpiranje ponudb, 
nato pa so bile postopoma podpisane pogodbe in iz-
vedene dobave medicinske opreme. 

• Splošna bolnišnica Celje je v začetku leta 2015 objavila 
javno naročilo za dobavo, montažo in vzdrževanje CT 
aparata. Nov aparat je v Urgentnem centru Celje začel 
delovati v začetku septembra 2015.

• V Urgentnem centru Celje so za izpolnitev pogojev de-
lovanja manjkala še izločena GOI dela in oprema. Sredi 
julija je Ministrstvo za zdravje objavilo novo javno na-
ročilo tudi za te vsebine. V začetku decembra 2015 sta 
bila v delo uvedena oba izbrana izvajalca, ki morata 
dela in dobave opraviti do začetka marca 2016. Tako 
bodo dela v urgentnem centru tudi po njegovem od-
prtju in začetku delovanja še vedno potekala.
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Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z jav-
nostmi ali na e-mail danijela.gorisek@sb-celje.si . Prosimo, da 
nam prispevke pošljete v elektronski obliki (na CD-ju, po e-mai-
lu). Prispevki naj vsebujejo strokovne in akademske naslove av-
torjev 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 ka-
teremu jih prilagate.

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 7. marca 2016.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Sreča je v majhnih stvareh, 
toplih ljudeh in
v stisnjenih dlaneh.

V letu 2016 naj se vsem uresničijo sanje, 
udejanjijo želje in
izpolnijo pričakovanja.

Področje zdravstvene nege
mag. Hilda Maze
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40 let celjskega Nevrološkega oddelka
Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med. 
Nevrološki oddelek 

Celjski nevrološki oddelek je tret-
ji največji nevrološki oddelek v 

Sloveniji in zagotavlja obravnavo 
približno 350 000 ljudem v širšem 
celjsko-savinjsko-šaleško-zasavskem 
področju. V letu 2015 praznuje 40. 
obletnico  obstoja. Ker je zgodovina 
povezana s časovnicami in ljudmi, ki 
jih soustvarjajo, smo ob praznovanju 
poskušali očrtati celotno pot vse od 
ustanovitve oddelka leta 1975. 
40. obletnico oddelka smo strokovno 
želeli obeležiti na drugačen način, ne 
samo v krogu kolegov nevrologov, 
zato smo naredili korak naprej in kot 
specialisti odprli vrata vsem profilom 
zdravstvenega osebja v primarnemu 
zdravstvu. V ta namen smo oktobra 
in novembra izvedli štiri zelo obi-
skane strokovne delavnice na temo 
multiple skleroze, demence, Parkin-
sonove bolezni ter vaskularnih nevro-
loških obolenj. Posamezne tematske 
delavnice so vodili nevrologi, nosilci 
teh dejavnosti. Na delavnicah smo 
imeli izredno pozitiven odziv, tako s 
stališča velikega števila udeležencev 
kot tudi veliko pohvalnih in pozitivnih 
mnenj glede predstavljenih strokov-
nih tem. Izkazalo se je, da predstav-
niki primarnega zdravstva zelo po-
grešajo podobna strokovna srečanja 
znotraj regije, kjer skupno delujemo, 
še posebej pa to velja za nevrološko 
stroko, ki je zahtevna in premalo pri-
sotna v času rednih izobraževanj. V 
preteklih dveh mesecih smo opravili 
tudi več predavanj za univerzo tret-
jega življenjskega obdobja in laično 
javnost.

Predavanja za strokovno in laično javnost

Septembra smo imeli po več letih 
skupno strokovno srečanje s psihiatri 
iz Psihiatrične bolnišnice Vojnik, ki je 
bilo strokovne in družabne narave ter 

bo nedvomno prispevalo k izboljša-
nju sodelovanja med obema ustano-
vama. 
Z aktivnimi udeležbami smo kot pre-
davatelji sodelovali na kar nekaj slo-
venskih strokovnih srečanjih nevrolo-
gov, prav tako tudi na 2. slovenskem 
nevrološkem kongresu, ki je potekal 
letos novembra v Zrečah. Na ta način 
smo potrdili prisotnost celjske nevro-
logije v slovenskem prostoru.
Skozi vsa leta celjska nevrologija pred-
stavlja pomemben steber slovenske  
nevrologije, v zadnjih dveh letih pa 
se naša strokovna usmerjenost pove-
čuje, kar botruje vključevanju naših 
nevrologov v posamezna strokovna 
telesa, ki odločajo o spremembah v 
nevrološki stroki na Slovenskem. 

Celotni kulturni program prireditve so s pomočjo prijateljev pripravili zaposleni 
na Nevrološkem oddelku. Na sliki je Folklorno društvo Minerali iz Rogaške Slatine

Mešani pevski zbor iz Braslovč
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izrazila spodbudo mladim, ki bodo v 
bližnji prihodnosti postali specialisti 
nevrologi. Prof. Zvezdan Pirtošek je 
v imenu Ministrstva za zdravje izrazil 
čestitke in pohvale oddelku za delo v 
preteklosti in sedanjosti. Ocenil je, da 
bo v prihodnosti Nevrološki oddelek 
v Celju pomemben člen v mozaiku 
nadaljnje rasti slovenske nevrologije.
Prvi in dolgoletni predstojnik Nevro-
loškega oddelka, prim. mag. Zvonimir 
Lamovec, in bivša dolgoletna glavna 
medicinska sestra, Majda Omersel, 
VMS, sta iz rok strokovnega in v. d. 

Ob obletnici smo izdali publikacijo, 
v kateri smo želeli predstaviti zgo-
dovino delovanja našega oddelka in 
posamezne dejavnosti nevrologije 
na Celjskem. Publikacija Nevrološke-
ga oddelka je rezultat kolektivnega 
dela nevrologov in medicinskih se-
ster, obogatena je s fotografijami, ki 
so nastale v letošnji jeseni, ter zajele 
vsakodnevni urnik v ambulantah in 
na oddelku.
Slovesnost ob obletnici oddelka je 
potekala v Narodnem domu v Celju, 
26. 11. 2015. Popestrili smo jo s kultur-
nim programom, ki smo ga pripravili 
zaposleni na nevrološkem oddelku 
z gosti. Potekala je v zelo prijetnem, 
domačem in hkrati vrhunskem glas-
benem razpoloženju.

Zdravniška glasbena zasedba Pro medica

Marko Zupan je Nevrološkemu oddel-
ku posvetil eno svojih skladb

Ne bodi tak kot drugi je zapela Valerija Skaza

Blanka Ostrožnik je v rime prelila kro-
nologijo Nevrološkega oddelka

Priznanji za življenjsko 
delo
Prim. mag. Zvonimir Lamovec, dr. med., je pos-
tal specialist nevropsihiatrije leta 1966, 1. mar-
ca 1967 pa predstojnik Nevropsihiatričnega 
oddelka v Vojniku. To funkcijo je opravljal do 
leta 1975, ko se je nevropsihiatrija na Celjskem 
razdelila na nevrološki in psihiatrični oddelek. 
Istega leta je postal predstojnik Nevrološkega 
oddelka, takrat še v Vojniku. S svojim preda-
nim, redoljubnim in strokovnim delom je po-
membno prispeval k rasti in razvoju ter uvelja-
vljanju oddelka v širšem slovenskem prostoru. 

Majda Omersel je ob ustanovitvi samostojne-
ga nevrološkega oddelka, leta 1975, prevzela 
vodenje zdravstvene nege in bila glavna medi-
cinska sestra vse do svoje upokojitve 31.12. 
2005. Ves ta čas je bila tudi koordinatorka 
službe zdravstvene nege. Njeno delo je bilo 
usmerjeno k timski obravnavi bolnikov, ki so 
bili vedno v središču njene pozornosti. Svoj ve-
lik pečat je pustila v razvoju zdravstvene nege 
nevrološkega bolnika. Odraz njenega redoljub-
nega in srčnega dela je še vedno prisoten na 
Nevrološkem oddelku.

Med gosti so bili številni nevrologi iz 
vse Slovenije, vključno s predstojni-
koma obeh nevroloških klinik iz UKC 
Ljubljana ter predstojnico nevrolo-
škega oddelka iz UKC Maribor. Prof. 
dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., je bil 
kot gost tudi v vlogi predsednika 
razširjenega strokovnega kolegija za 
nevrologijo. 
Med številnimi gosti so bili tudi upo-
kojeni nevrologi, ki so bili aktivni člani 
prve, začetne ekipe Nevrološkega od-
delka leta 1975. To so bili prim. mag. 
Zvonimir Lamovec, dr. med., Miško 
Čanji, dr. med., Jožica Kolar Lipičnik, 
dr. med., in  Emil Čater, dr. med. Z naj-
večjim veseljem smo pozdravili tudi 
vse druge upokojene in sedanje za-
poslene na nevrološkem oddelku, ki 
so se skoraj brez izjeme v res lepem 
številu odzvali našemu povabilu. Prav 
tako je bilo prisotnih kar nekaj pred-
stojnikov in predstavnikov posame-
znih drugih samostojnih oddelkov iz 
SB Celje, tako zdravnikov kot tudi me-
dicinskih sester.
Na zaključni prireditvi sta strokov-
ni direktor, asist. Franc Vindišar, dr. 
med. in v. d. direktorja, mag. Marjan 
Ferjanc, izpostavila pomembnost 
delovanja nevrološkega oddelka ter 
podprla njegov razvoj, predvsem pa 
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CZgodovina celjske nevrologije
Prim. mag. Zvonimir Lamovec je zgodovino celjske nevrologije opisal v publikaciji Nevrološkega oddelka, na tem 
mestu pa povzemam vsebino. 

»Začetki nevrološke ambulantne dejavnosti segajo v leto 1955, ko je v Zdravstvenem domu Celje začela delovati 
nevrološka ambulanta in ob koncih tedna je v njej delala dr. Mira Vrabič, načelnica nevrološkega oddelka Vojne bol-
nice v Zagrebu, ki je bila sicer po rodu iz Šoštanja. Bila je izkušena nevrologinja z odličnim znanjem. Z odprtjem 
nevropsihiatričnega oddelka v Vojniku, l. 1960, z vidika nevrologije sprva ni bilo pomembnih sprememb in nevroloških 
bolnikov v začetku niso sprejemali. Od l. 1963 je bil možen tudi sprejem nevroloških bolnikov, ki pa so bili pomešani 
s psihiatričnimi. V tem času ni bilo nevropsihiatra z nevrološko usmeritvijo.

Šele l. 1967 je bil ustanovljen nevrološki odsek s 24 posteljami, po 12 postelj v vsakem krilu prvega nadstropja stavbe. 
Vodja odseka je bil Franc Hrastnik (1967–1970), od l. 1970 do 1975 pa dr. Ruža Matanič. V l. 1975 je bil dograjen nadzi-
dek bolnišnične kuhinje v Vojniku, ki je bil namenjen nevrološkemu oddelku. Tako je bila možna razdelitev nevropsihia-
trije na nevrologijo in psihiatrijo. Predstojnik na novo nastalega Nevrološkega oddelka s 34 posteljami je postal prim. 
mag. Zvonimir Lamovec. Devet postelj je bilo namenjenih težjim bolnikom. Ta del so imenovali »intenziva«. Oddelek 
je imel štiri zdravnike – tri nevropsihiatre in enega nevrologa: Milan Čater, Jožica Lipičnik Kolar, Zvonimir Lamovec in 
Miško Čanji, ki je po razdelitvi nevropsihiatrične stroke prvi v Sloveniji opravil izpit iz nevrologije. 
Skrben klinični pregled in lumbalna punkcija sta bila sprva osnovni in edini diagnostični metodi pri nevroloških bolni-
kih. Laboratorij v Vojniku je poleg osnovnih preiskav opravljal tudi preiskave likvorja.
L. 1971 je začel delo EEG laboratorij, l. 1979 EMG laboratorij in l. 2001 EP laboratorij.

Zaradi oddaljenosti oddelka od bolnišnice so morali bolnike prevažati v Celje, tudi npr. za pregled prsnih organov. 
Sicer je bila takrat uporaba fonendoskopa zelo pomembna. Tedensko so imeli konziliarnega internista in okulista. 
Presenetljivo dobro so s prevozi razširili diagnostično zmogljivost oddelka. Mielografije, angiografije in scintigrafije 
možganov so bile napravljene v Splošni bolnišnici Celje, pnevmoencefalografije pa v Ljubljani. Ko se je pojavila mož-
nost CT in MRI preiskave, so vozili bolnike v Ljubljano, Maribor in Zagreb – do naše državne osamosvojitve. Ves čas 
delovanja oddelka v Vojniku so odlično sodelovali z Nevrokirurško kliniko v Ljubljani. Za premestitev na kliniko sta 
pri subarahnoidni krvavitvi zadostovala klinični pregled in likvorski izvid, sicer pa nevroradiološki izvidi.

Marca 1989 je bil oddelek končno prestavljen v novozgrajeno stavbo Splošne bolnišnice v Celju. Začasno smo bili 
nameščeni v tri etaže A trakta, dobili smo 42 postelj. V prvem nadstropju je bilo 12 postelj namenjenih intenzivni negi 
težjih bolnikov. Odsek za intenzivno nego je bil sosed internega intenzivnega oddelka, kar je pozitivno vplivalo na 
raven naše obravnave težko prizadetih bolnikov,« je zapisal prim. mag. Zvonimir Lamovec.

Leta 2002 je prišlo do zadnje preselitve oddelka v drugo nadstropje, v desnem traktu novejše bolnišnične zgradbe, 
kjer končno ni bila več potrebna delitev oddelka in osebja. Število postelj se je v naslednjih letih povečalo na skupnih 
53, od tega jih je 8 namenjenih intenzivni negi, 4 pa Enoti za možgansko kap.

poslovnega direktorja prejela prizna-
nji za življenjsko delo Splošne Bolni-
šnice Celje.
Pogoji za dobro delovanje oddelka 
so zdrave korenine in kolektivni duh. 
Zaposlene na oddelku odlikujejo 

Med delovnim časom smo se zbrali, 
da skupni trenutek bi večnosti 
predali.
Slika  res je uspela poglejte!
Nasmehi so pristni, veseli, ob 
delovni vnemi.
Tukaj stojimo, 
da vam sporočimo:
V slogi je moč.
Ključ do uspeha je sreča.
Prijaznost, strokovnost, spoštovanje, sočutje,
skrb za bolnike in njihovo dobro počutje.
To naše so vrednote.
Naj novo leto bo z zdravjem in srečo darežljivo,
doda naj še radost in veselje ter ljubezen neminljivo.
Pričara naj veselo vam zabavo, 
v težavah pa pokaže pot naj pravo.
Uspehov cvetijo naj polja,
za nove izzive naj vedno bo volja.
Uživajte življenja čar
in bodite časa svojega  vladar.

KOLEKTIV NEVROLOŠKEGA ODDELKA

vrednote, kot so delavnost, lojalnost, 
strokovnost in človečnost. 
Ob timskem duhu je delo z nevrolo-
škimi bolniki kljub težavnosti njihovih 
bolezni lažje in strokovno izpopolnje-
no. Prihodnost nevrologije je glede 

na razvoj diagnostike in zdravljenja 
različnih nevroloških bolezni obeta-
joča. Celjska nevrologija ima tradicijo, 
na katero smo lahko ponosni, v priho-
dnosti pa lahko s kolektivnim delom 
uspemo na poti k novim izzivom.
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Pred leti smo s prenovo ene in nato še druge enopos-
teljne porodne sobe začeli  prenovo porodnega bloka 

Ginekološko-porodniškega oddelka. V obeh smo uredili 
prijetni porodni sobi za alternativne porode, ki smo ju 
opremili s številnimi pomagali (blazina, švedska lestev, 
velika žoga, masažni pripomočki, …), s katerimi si poro-
dnice lahko blažijo porodne bolečine. Obnova preostalih 
prostorov je nato zaradi načrtovane nadomestne novo-
gradnje, v katero naj bi se preselila tudi porodnišnica, 
nekoliko zastala. Ker pa novogradnja žal še vedno ostaja 
le na papirju, večajo pa se pričakovanja in zahteve tako 
žensk, ki prihajajo rojevat v našo porodnišnico, kot tudi 
medicinskega osebja, ki dela v njej, je vodstvo bolnišni-
ce sklenilo, da v letu 2015 izpelje načrtovano prenovo še 
zadnje, večposteljne porodne sobe. Iz triposteljne poro-
dne  sobe, v kateri smo nekaj zasebnosti lahko zagotovili 
le s pregradnimi zavesami, sta nastali dve porodni sobi in 
manjši prostor za opazovanje porodnice pred porodom 
ali po njem. Obnovljene so tudi ambulanta in soba za 
snemanje CTG-ja ter kopalnica za porodnice in kopalnica 
za zaposlene.  

Naložba v obnovo je vredna cca. 130.000 €. Z dobrimi 
16.000 € so nam na pomoč priskočili donatorji: KLS Ljub-
no d.o.o., Supra-stan d.o.o., Zavarovalnica Triglav, SRC In-
fonet d.o.o., Abanka Vipa d.d., območne obrtne zbornice 
ter nekateri posamezniki.  

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

Neprekinjeno bolnišnično zdravstveno 
varstvo žena in novorojenčkov 
Celjski ginekološko-porodniški oddelek je tretji največji 
v Sloveniji. Zagotavlja neprekinjeno bolnišnično zdra-
vstveno varstvo žena in novorojenčkov ter ambulantno 
dispanzersko in specialistično dejavnost za žene in novo-
rojenčke. Seveda velikosti oddelka in obsegu dela sledi 
tudi porodnišnica, ki je po številu rojstev prav tako tretja 
največja v državi (število porodov in rojenih otrok je razvi-
dno v tabeli). Med splošnimi bolnišnicami in porodnišni-
cami pa je naša porodnišnica edina, ki zagotavlja 24-urno 
prisotnost zdravnika neonatalnega pediatra. Pred začet-
kom leta 2014 je bila prisotnost neonatologa zagotovlje-
na le v dopoldanskem času, od takrat pa je zdravstveno 
varstvo za vse novorojence zagotovljeno vseh 24 ur/dan. 

Leto Število 
porodov

Število 
dvojčkov

Število 
rojenih 
otrok

2006 1.902 20 1.922

2007 2.001 21 2.022

2008 2.218 25 2.243

2009 2.110 15 2.125

2010 2.166 34 2.200

2011 2.102 20 2.122

2012 2.114 30 2.144

2013 1.969 24 1.993

2014 1.911 28 1.939

Do 15. 12. 2015 1.813 28 1.841

Zagotavljanje obporodne analgezije v 
dopoldanskem času

Pomembna novost letošnjega leta je tudi zagotovitev 
obporodne analgezije v obliki epiduralne analgezije ali 
intravenske PCA analgezije z Ultivo® v dopoldanskem 

Ambulanta v porodnem bloku

Porodna soba
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času. Ginekološko-porodniški oddelek in Oddelek za 
anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in 
terapijo bolečin z njo sledita željam porodnic po lajšanju 
obporodnih bolečin. Vsi potrebni postopki in obporod-
na analgezija so za porodnice z zdravstvenim zavarova-
njem brezplačni, z vsebino pa se lahko seznanijo na pre-
davanjih, ki jih dvakrat mesečno zanje pripravi zdravnik 
anesteziolog. 
Seveda pa v celjski porodnišnici ostajajo aktualni tudi vsi 
ostali, v preteklih letih uvedeni programi.

Novorojenčku prijazna porodnišnica
Kot druga v državi, je naša porodnišnica leta 1998 pri-
dobila naziv Novorojenčku prijazna porodnišnica, ki ga 
podeljuje UNICEF, zaradi odličnih ocen pri vsakoletnem 
preverjanju pa jo je ta leta 2000 imenoval tudi za  Repu-
bliški demonstracijski center za uvajanje mednarodnega 
projekta UNICEF in WHO »Novorojencem prijazna po-
rodnišnica«. V novorojencu prijazni porodnišnici je delo 
zastavljeno tako, da se, seveda v soglasju z otročnico, čim 
uspešneje vzpostavi  proces dojenja. Eden izmed pogo-
jev za dosego tega cilja pa je 24-urno sobivanje mamice 
in novorojenčka. 

Prisotnost partnerjev pri porodu
Od leta 1982 so pri porodih v naši porodnišnici lahko pri-
sotni tudi partnerji. Porodnice lahko pri porodu spremlja-
jo tako možje, partnerji ali druge izbrane osebe, ki imajo 

S posebnim dovoljenjem Saše Pavček, hčerke Toneta 
Pavčka, obnovljen porodni blok krasita tudi dva čudovi-
ta verza tega velikega slovenskega pesnika. 

»Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.«
                             Tone Pavček, Mama

»Stopite narahlo kakor v copatih
naravnost pri glavnih vratih …
… nekdo se je pravkar rodil.
In to je najlepša pesem.«
                          Tone Pavček, Rojstvo

Ena novih porodnih sob

opravljeno šolo za starše, kot tudi tiste, ki je niso obisko-
vale. Možje ali partnerji pri porodu naj ne bi bili le opazo-
valci, ampak naj bi se dejavno vključevali v dogajanje. Nji-
hova prisotnost se je z leti povečevala in v zadnjih petih 
letih se je delež partnerjev pri porodu ustalil pri dobrih 70 
% vseh porodov. Posebno vlogo imajo partnerji pri vedno 
bolj uveljavljenih alternativnih načinih poroda, saj pri njih 
velikokrat sodelujejo tudi fizično in ne le emocionalno. 
Ob zaključku prenove porodnega bloka smo se v Splošni 
bolnišnici Celje odločili, da prenehamo z zaračunavanjem 
nadomestila stroškov za prisotnost partnerjev pri poro-
du, ki je znašalo 17,00 €. Tako so odslej pri nas partnerji 
lahko pri porodu prisotni brezplačno.  

Ura odprtih vrat v porodnišnici
V družbi, v kateri starost prvorodnic vztrajno narašča, s 
tem pa tudi stopnja odgovornosti, s katero te sprejemajo 
svojo nosečnost, porod in kasneje nego in vzgojo otroka, 
postaja dobra informiranost ključnega pomena za uspeš-
no delo ne le naše, ampak vsake porodnišnice. Čeprav 
obstajajo številni viri za informiranje, smo v porodnišnici 
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prepoznali željo nosečnic po osebnem stiku z osebjem 
porodnišnice in ogledu prostorov ter seznanitvijo z mo-
žnostmi, ki jih nudi oprema v njih. Zato smo že pred ča-

som zanje pripravili uro odprtih vrat, ki je vsak torek med 
13. in 14. uro. Takrat nosečnice in njihove partnerje sprej-
me medicinska sestra – babica in jim razkaže nezasede-
ne prostore porodnega bloka, predstavi različne možne 
načine poroda, jih seznani s potekom poroda in z delom 
babice. Nosečnice se seznanijo z babicami, ki so ta čas v 
službi, ogledajo pa si lahko tudi odsek za otročnice in se 
seznanijo z načinom sobivanja matere in novorojenca. 
Predstavitev in čas, ki ga posvetijo drug drugemu, prine-
seta kopico novih vprašanj in razmišljanj, ki so koristna za 
obe strani. Nosečnice in njihovi partnerji tako informacije 
dobijo iz »prve roke«, naše osebje pa tudi na tak način 
spoznava  razmišljanja naših bodočih porodnic in njihove 
želje. 
Rojstvo otroka ima v življenju vsake matere in očeta goto-
vo prav poseben pomen. Lepo je, če ga lahko doživijo ne 
le v varnem ampak tudi v prijetnem okolju. 

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

porodniškega oddelka

Nosečnost in porod nista bolezen, 
pa vendar sta tako porodnica kot 
porajajoči se otrok med porodom 
izpostavljena številnim dramatičnim 
spremembam, ki so po eni strani pov-
sem naravne in pričakovane, po drugi 
strani pa lahko v vsakem trenutku in 
zelo hitro preidejo v ogrožajoče, celo 
katastrofalne zaplete, ki jih moramo 
pravočasno prepoznati in pravilno 
razrešiti. Sodobne porodnišnice da-
nes zagotavljajo ob sodelovanju stro-
kovnjakov  različnih strok – od babic, 
porodničarjev ter pediatrov neonato-
logov do anesteziologov in specialistov 
drugih strok – visoko raven varnosti 
tako porodnici kot novorojenčku. S 
tega vidika se porodništvo v  Sloveniji 
že leta uvršča med najboljše v svetov-
nem merilu in tudi v naši porodnišnici 
k temu prispevamo velik delež.
Takšen pogled bi bil s stališča medicine 
lahko edini merodajni, saj so dobri sta-
tistični rezultati lepa izkaznica našega 
dela, vendar še zdaleč ni tako!

Nosečnica, bodoča mamica, kot tudi 
vsi ostali ljudje, ne živi vsakodnevno v 
strahu pred boleznijo ali nesrečo, pač 
pa v veselem pričakovanju poroda, ko 
bo končno sprejela v naročje svojega 
novorojenega otroka. Želi si dobrega 
poroda in zdravega dojenčka ter to 
svoje pričakovanje in želje deli s svo-
jim partnerjem in ostalimi sorodniki. 
Ne nazadnje pričakuje tudi primerno 
okolje, ki ji bo nudilo občutek domač-
nosti, udobja in zadostilo njeni potrebi 
po intimnosti med porodom, kolikor je 

le mogoče v tem zelo posebnem tre-
nutku življenja.
Na Ginekološko-porodniškem od-
delku SB Celje smo z obnovo poro-
dnega bloka končno lahko zagotovili 
primerne bivanjske razmere, ki bodo 
vsaki porodnici omogočale porajanje 
v ločenem, samo njej in partnerju ter 
novorojenčku namenjenem prostoru. 
V obnovljenih porodnih sobah in v 
celotnem porodnem bloku smo tudi 
z opremo in dekoracijo ter izborom 
barv poskušali vsaj nekoliko poustva-
riti bolj domače, manj strogo, manj 
bolnišnično okolje in se s tem vsaj ne-
koliko približali željam naših porodnic, 
obenem pa smo ohranili vse možnosti 
za enako strokovno delo kot do sedaj. 
Seveda pa je tokratna obnova, katere 
gradbeni del je zgodba zase, le del ce-
lote in le korak na poti k »Porodnišnici 
Celje«, ki jo kot vizijo že dolgo nosimo 
s seboj zaposleni na našem oddelku in 
bo za izpolnitev zahtevala še mnogo 
sredstev in naporov.
Ob tem bi se ponovno zahvalil svojim 
sodelavcem; vsem babicam, sestram na 
oddelkih in v ambulantah, zdravnikom 
in ostalemu osebju, tudi izven našega 
oddelka, ki so v času obnove v težkih, 
pogosto izrednih,  improviziranih raz-
merah, uspešno opravili vse naloge in 
več kot potrpežljivo prenašali vse te-
gobe predolge obnove.
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je kljub bolečini bodočim mamicam le 
nekoliko lažje.
Trudimo se, da tem lepim prostorom 
dodamo še strokovnost, prijaznost in 
nasmeh. Verjamem, da bodo bodoče 
mamice še raje hodile rojevat k nam.

Marija Šišmanovič, 
dipl. m. s., 
glavna medicinska sestra 

Ginekološko-porodniškega 

oddelka

Konec julija smo končno  dočakali za-
četek obnove porodnega bloka.
Na naše pobude je vodstvo bolnišnice  
že pred časom spoznalo, da je obno-
va porodnega bloka nujno potrebna. 
Verjetno bi se zgodila že prej, vendar 
je bila predvidena selitev ginekološko-
-porodniškega oddelka v novogradnjo 
nad urgenco.
Dejavnost porodnega bloka smo za 
čas obnove preselili na del odseka za 
patološko nosečnost. Morali smo re-
organizirati delo, ki  pa je  bilo zaradi 
prostorske stiske zelo oteženo in nam 
je  pogosto  primanjkovalo delovnih 
prostorov.
V času obnove porodnega bloka je 
nekajkrat prišlo do okvar in poškodb 
vodovodne in plinske napeljave ter 
poplave v ambulantah v kleti, zaradi 

česar je nastala tudi večja materialna 
škoda. Zaradi tega je bilo precej okr-
njeno in oteženo delo v ambulantah. 
Ker se je čas obnove s predvidenih 
šestih tednov podaljšal na skoraj štiri 
mesece, je bilo dalj časa oteženo delo 
vseh zaposlenih na oddelku ter močno 
poslabšan bivalni standard hospitalizi-
ranih pacientk.
Vsi zaposleni na oddelku smo si priza-
devali, da smo delo opravili strokovno, 

vestno in odgovorno.
Z odprtjem obnovljenega porodnega 
bloka smo dočakali lepe in prijetne 
prostore. Individualne porodne sobe 
bodo zagotavljale porodnicam zaseb-
nost in boljše počutje, za kar smo ve-
seli in hvaležni. Zaposleni v porodnem 
bloku bodo imeli boljše razmere za 
delo in bodo tako porodnicam nudili 
še več.
Še vedno pa ostajamo edini ginekolo-
ško-porodniški oddelek v Sloveniji, ki 
deluje v tako stari stavbi, ki cela kliče 
po obnovi, menjavi strehe in oken, po-
hištva. Verjamem, da če ne bo kmalu 
prišlo do nadomestne gradnje, bo priš-
lo do prepotrebne sanacije celotnega 
oddelka.
Zahvaljujem se vodstvu bolnišnice, 
ki je omogočilo obnovo porodnega 
bloka. Hkrati pa se zahvaljujem vsem 
zaposlenim na našem oddelku: zdravni-
kom, medicinskim sestram, babicam in  
strežnicam za potrpežljivost, strpnost, 
napore  in prizadevanja, da je bilo delo 
opravljeno korektno in brez večjih 
odstopanj.

Dokazali smo, da skupaj zmoremo.

Angela Petaci 
Cimperman, 
dipl. babica,
vodja babiške nege v 

porodnem bloku

Ko sem se leta 1982 zaposlila v celjski 
bolnišnici, je bilo moje delovno mesto 
v porodni sobi. Takrat smo imeli 2860 
porodov. Porodnice so ležale na pos-
teljah, med katerimi je bila samo zave-
sa. Partnerji niso bili prisotni. Nekako 
je šlo, porodnice so malo poslušale 
druga drugo, včasih so se po porodu 
pogovarjale ... Ni bilo mobitelov, raču-
nalnikov... Takrat mogoče nihče niti ni 
razmišljal o individualnosti. Ena babi-
ca, en par – bodoča družina. Z leti je 
postala želja po individualnosti in inti-
mi vedno močnejša med porodnicami 
in osebjem, ki dela v porodni sobi. Vsi 

smo si želeli drugačnih razmer. Že ne-
kaj let smo govorili o tem. Najprej smo 
leta 2005 obnovili dve porodni sobi. 
V teh sobah so bile porodnice same, 
popolnoma drugače so se lahko posve-
tile poteku svojega poroda, zagotovlje-
na jim je bila intima med porodom in 
predvsem tudi po porodu. Mamice so 
lahko te prve trenutke novega življenja 
doživele dosti bolj osebno in umirjeno. 
Tudi me babice smo raje delale v malih 
sobah, če je le bilo mogoče. Na veli-
ko porodno sobo s tremi posteljami 
smo že vsi gledali kot na “zgodovinsko 
sobo”, na nek način neprimerno, osta-
nek nekega drugega časa. Kljub temu 
smo jo seveda še velikokrat uporablja-
li, ker drugje ni bilo prostora. Močno 
smo si želeli obnove in končno smo jo 
dočakali! 
Naši prostori so sedaj prijetni, lepi, to-
pli, bodočim staršem nudijo in zagota-
vljajo intimo ter nežen, čuječ pozdrav 
novemu življenju ... Občutek imam, da 
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letošnja dobitnica priznanja profesorja Franceta Hribarja

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

V Ljubljani se je 3. in 4. decembra 2015 odvijal 46. mem-
orialni sestanek prof. Janeza Plečnika z mednarodnim 

simpozijem Novosti na področju ustnih bolezni. 
Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani je 
podelil priznanje prof. Hribarja za pomemben prispevek 
k razvoju in ugledu patologije v Sloveniji, z dolgoletnim 
požrtvovalnim in uspešnim delom, predstojnici Oddelka 
za patologijo in citologijo naše bolnišnice, prim. asist. Si-
moni Šramek-Zatler. Priznanje ji je bilo predano na Kon-
certu zdravnikov, 3. decembra 2015 v Slovenski filharmo-
niji. 

V obrazložitvi je predstojnik Inštituta za patologijo, doc. 
dr. Jože Pižem poudaril, da Inštitut za patologijo Medicin-
ske fakultete v Ljubljani podeljuje nagrado za dolgoletno 
delo na področju patologije in sodne medicine ter izve-
denstva. 
Prim. asist. Simona Šramek-Zatler si je priznanje zaslužila 
tudi zaradi zglednega sodelovanja med patološkimi od-
delki v Sloveniji in zaradi povezovanja Oddelka za pato-
logijo in citologijo Splošne bolnišnice Celje z Inštitutom 
za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani in z Onko-
loškim inštitutom. Pod njenim vodstvom pa je Splošna 
bolnišnica Celje kot edina bolnišnica v Sloveniji pridobila 
tudi v celoti obnovljen,  razširjen in sodobno opremljen 
oddelek za patologijo in citologijo. Prim. asist. Simona Šramek-Zatler

 

Vzemi malo iz razuma 
in malo iz srca,
vse skupaj zabeli s 
prijaznostjo in položi 
drugemu v premislek in 
srce.
 
Vesele praznične dni 
ter v zdravju in sreči 
doseženih poslovnih in 
osebnih uspehov 
v prihajajočem letu 
vsem zaposlenim v 
Splošni bolnišnici Celje 
želi kolektiv 

Ginekološko-
porodniškega oddelka.

 

  Od A do Ž vse dni v letu 2016 vam želimo: 

  aktivno, bogato, cvetoče, čilo, darežljivo,  
enkratno, fino,  genialno, hvaležno, igrivo,  
jasno, kulturno,ljubeznivo, mirno, naravno,  

opazno, pravično, radodarno, svetlo,  
šarmantno, toplo, ustvarjalno,  

varno, zadovoljno, živo. 
 

Kolektiv Otroškega oddelka 
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Poslovanje SB Celje   v obdobju od 
januarja do septembra 2015
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

SB Celje v obdobju 1-9 2015 izkazuje pozitiven po-
slovni rezultat v višini 152.958 EUR. Ta rezultat 

predstavlja oceno poslovanja, saj so prihodki s strani 
ZZZS-ja za navedeno obdobje ocenjeni. 

Ključni dokument, tj. Dogovor 2015,  na osnovi katerega 
posamezni izvajalci sklepamo pogodbe z našim glavnim 
plačnikom storitev – ZZZS-jem, je bil v letu 2015 sprejet 
pozno, šele konec junija. SB Celje pa je nato v oktobru 
2015 sklenila z ZZZS-jem tudi svojo pogodbo, katere 
veljavnost posega za nazaj, od 1. 1. 2015. Dokončni pri-
hodek na osnovi imenovane pogodbe bo znan šele po 
izvedbi končnega obračuna ZZZS-ja za leto 2015, ki pa ga 
pričakujemo konec januarja 2016. Glede na to med po-
slovnim letom ocenjujemo prihodek s strani ZZZS-ja na 
osnovi opravljenega obsega dela in veljavnih cen. 

Kot smo že poročali, pomeni leto 2015 pozitivne spre-
membe pri financiranju zdravstvenih programov, saj so 
se cene zdravstvenih storitev s 1. 7. 2015 povečale za 
2,12 %, več sredstev pa je namenjenih tudi za investicije. 
Slednja so bila v zadnjih letih zaradi znanih razlogov go-
spodarske krize znižana za več kot 50 %.  

Pri analizi rezultatov poslovanja v obdobju 1-9 2015 smo 
ugotovili, da so bili celotni doseženi prihodki kakor tudi 
odhodki višji od primerjalnega obdobja preteklega leta. 
Ob primerjavi realiziranih prihodkov in odhodkov z na-
črtovanimi s Finančnim načrtom 2015 pa smo ugotovili, 
da obe kategoriji v obdobju 1-9 2015 nista bili v celoti 
doseženi.  

Vzrok za to je v zmanjšanem obsegu dela in s tem tudi 
stroškov v poletnih mesecih. Kljub temu pa tudi v obdob-
ju 1-9 2015 ugotavljamo preseganje načrtovanih stroškov 
zdravil in zdravstvenega materiala. Posebej izrazit nena-
črtovan porast beležimo na določenih segmentih zdravil; 
v okviru zdravstvenega materiala pa je večje preseganje 
načrtovanih stroškov v skupini obvezilnega, sanitetne-
ga in medicinskega potrošnega materiala. Preseganje 

načrtovanih okvirov izkazuje tudi strošek laboratorijskih 
storitev, ki jih naročamo pri zunanjih izvajalcih. Planirani 
strošek laboratorijskih storitev zunanjih izvajalcev za leto 
2015 je bil v višini realizacije zadnjih dveh let, vendar pa 
je bil v obdobju 1-9 2015 za 10 % večji kot v istem obdob-
ju preteklega leta.  

Z željo po čim boljšem obvladovanju finančne situaci-
je v naši bolnišnici in v osebnem življenju ter seveda na 
prvem mestu zdravja in osebne sreče, želim vse dobro v 
letu 2016.

»Ključni dokument, tj. Dogovor 2015,  na 
osnovi katerega posamezni izvajalci skle-
pamo pogodbe z našim glavnim plačnikom 
storitev – ZZZS-jem, je bil v letu 2015 sprejet 
pozno, šele konec junija. SB Celje pa je nato 
v oktobru 2015 sklenila z ZZZS-jem tudi 
svojo pogodbo, katere veljavnost posega za 
nazaj, od 1. 1. 2015.«

Drage 
sodelavke 
in 
sodelavci!

Tudi v 
novem letu 
naj bo 
vaš korak 
odmeven, beseda pogumna, 
 življenje iskrivo, 
ustvarjalno in 
polno srečnih trenutkov.

Irma Kovač

 



16

A
B

C
 P

O
S

LO
V

A
N

JA

Spremembe v delovnem programu in 
financiranju  ZZZS-ja v zadnjih letih
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

Pri financiranju prehajajo 
bolnišnične obravnave v 
ambulantne, ZZZS financira 
določene programe v obsegu 
celotne dosežene realizacije

Pri izvajanju programov dela SB Ce-
lje sledi usmeritvam in strokovnim 
smernicam po prehajanju zdravljenja 
z bolnišničnih na ambulantne načine 
obravnav. Glede na te usmeritve se 
prilagaja tudi vsakoletna pogodba, 
sklenjena z ZZZS-jem. V okviru do-
govorjenih finančnih sredstev izvaja-
mo prestrukturiranja programov na 
način,  da se zmanjšuje pogodbeno 
dogovorjeno število primerov aku-
tne obravnave, povečuje pa se število 
obravnav, ki se opravljajo in financira-
jo kot ambulantne. 

V zadnjih letih smo skoraj v celoti pre-
nesli bolnišnične angiografije na pro-
gram CT-angiografij.  Program krčnih 
žil je v okviru akutne obravnave  do-
govorjen  v  izredno majhnem deležu, 
večinoma imamo z ZZZS-jem sklenje-
no pogodbo za ambulantne posege. 
Praktično v celoti imamo ambulantni 
način obravnav dogovorjen za pro-
gram karpalnih kanalov.  Na podro-
čju ginekologije z bolnišničnega na 
ambulantni način obravnav prenaša-
mo histeroskopske posege, sklenjen 

imamo program za medikamentozni 
splav. Z vzpostavitvijo posebnega 
financiranja dragih zdravil se pove-
čuje obseg ambulantnega programa 
aplikacij zdravil. Kot ambulantne smo 
zadnja leta pričeli izvajati nove pro-
grame sistemskega zdravljenja raka 
in starostne degeneracije makule z 
anti VEGF.

ZZZS  zaradi premika programov z 
bolnišničnih na ambulantne obrav-
nave temu ustrezno uvaja tudi  nove 
načine financiranja in standarde za 
programe, ki jih omenjamo. Uvedli so 
in še uvajajo plačilo na osnovi enot-
nih, standardiziranih cen storitev.  V 
letu 2011 smo imeli v programu t.i. 
enotnih cen realiziranih 2.526 stori-

»V okviru dogovorjenih 
finančnih sredstev izva-
jamo prestrukturiranja 
programov na način,  da 
se zmanjšuje pogodbe-
no dogovorjeno število 
primerov akutne obrav-
nave, povečuje pa se šte-
vilo obravnav, ki se op-
ravljajo in financirajo kot 
ambulantne.«

»ZZZS  zaradi premika programov z bolnišničnih na am-
bulantne obravnave temu ustrezno uvaja tudi  nove na-
čine financiranja in standarde za programe, ki jih ome-
njamo. Uvedli so in še uvajajo plačilo na osnovi enotnih, 
standardiziranih cen storitev.«

tev, za leto 2015 imamo z ZZZS-jem 
dogovorjenih 10.500.

Glede na navedene spremembe ima-
mo z ZZZS-jem pri programu akutne 
obravnave sklenjen dogovor o nižjem 
številu obravnavanih pacientov, ven-
dar pa se število dogovorjenih uteži v 
pogodbi ni zmanjšalo, temveč pove-
čalo. 

Tako smo imeli v pogodbi za leto 
2013 dogovorjenih 34.277 primerov 
akutne obravnave in 46.390,43 uteži. 
V letu 2015 pa imamo z ZZZS-jem do-
govorjenih 33.426 primerov akutne 
obravnave in 47.003,63 uteži. Zaradi 
sprememb (prehajanje z bolnišničnih 
na ambulantne obravnave) namreč v 
akutni  obravnavi »ostajajo« težji pa-
cienti, kar se kaže v povprečni uteži 
primerov akutne obravnave. Pov-
prečna utež v pogodbi za leto 2013 je 
bila 1,35; v pogodbi za leto 2015 pa 
je 1,41. 

Druga pomembna sprememba pri 
financiranju programov ZZZS-ja v 
zadnjih letih pa je to, da je bilo za  do-
ločene programe uvedeno plačilo po 
realizaciji. V pogodbi z ZZZS-jem sicer 
imamo dogovorjen obseg za te pro-
grame, vendar pa v primeru, da je ta 
obseg presežen, prejmemo plačilo za 
v celoti opravljeni program, na samo 
do planiranega obsega, kakor je pra-
ksa pri večini drugih programov. Gre 
za programe kirurškega zdravljenja 
rakavih bolezni, porodov, splavov, 
PTCA posegov, zdravljenja možgan-
skih kapi ter za programe, ki so vezani 
na aplikacije zdravil. 

»Druga pomembna spre-
memba pri financiranju 
programov ZZZS-ja v 
zadnjih letih pa je to, da 
je bilo za  določene pro-
grame uvedeno plačilo 
po realizaciji. … Gre za 
programe kirurškega 
zdravljenja rakavih bo-
lezni, porodov, splavov, 
PTCA posegov, zdravlje-
nja možganskih kapi ter 
za programe, ki so vezani 
na aplikacije zdravil.« 
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Davčne blagajne v SBC 
Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.
in delovna skupina za implementacijo davčnih blagajn

V tem decembrskem času  se  po-
slovni subjekti v Sloveniji, ki po-

slujemo z gotovino,  ukvarjamo tudi 
z uvedbo davčnih blagajn.   

Pojem davčna blagajna v 
dveh stavkih
Ko govorimo o davčni blagajni, govo-
rimo v bistvu o davčni potrditvi vsa-
kega računa, ki je plačan z gotovino. 
Za SBC to pomeni, da bomo v potrdi-
tev na FURS (v realnem času – sproti)  
posredovali vse  izstavljene račune za 
zaračunane storitve  Službe za pre-
hrano ter vse izstavljene račune fizič-
nim osebam za zdravstvene storitve 
(samoplačniki, doplačila – ki nimajo 
urejenega obveznega ali prostovolj-
nega zavarovanja).

Namen davčnih blagajn
Na spletni strani Finančne uprave RS 
(FURS) je med drugim zapisano tudi 
naslednje: 
»Uvedba davčnih blagajn je eden 
od ukrepov zmanjšanja obsega sive 
ekonomije, povečanja javnofinančnih 
prihodkov, učinkovitejšega pobiranja 
obveznih dajatev, pravičnejše poraz-
delitve davčnega bremena med za-
vezanci in večje zaščite potrošnikov.«

Vpliv uvedbe davčnih blagajn 
na kupce
V procesu plačevanja računov na bla-
gajnah kupci načeloma ne bi smeli 
čutiti, da je poleg že obstoječih aktiv-
nosti za izstavitev računa dodano še 
takojšnje davčno potrjevanje vsakega 
računa. Ta aktivnost se izvede nepos-
redno pred izpisom računa. Če pa se 
bodo pojavile kakršne koli težave na 

povezavah s FURS-om ali na FURS-u 
samem, se bo to vsekakor odražalo 
tudi v času, potrebnem za izstavitev 
računa.   

V zakonu je posebej poudarjena je 
tudi obveznost kupca, da račun prev-
zame in ga zadrži neposredno po od-
hodu iz poslovnega prostora ter ga 
na zahtevo pooblaščene osebe le-tej 
tudi predloži.   

Potrebne prilagoditve  SB 
Celje  za uvedbo davčnih 
blagajn 
Po preučitvi zakonodaje in tolmačenj, 
ki se nanašajo na uvedbo davčnih 
blagajn, lahko novosti, ki smo jih mo-
rali  uvesti na tem področju, na kratko 
strnem v naslednje točke: 

Dragi člani Sindikata 
delavcev v zdravst-
veni negi Slovenije 
in sodelavci Splošne 
bolnišnice Celje!

Morda ni vsak dan lep, 
vendar je v vsakem 
dnevu nekaj lepega. Ko se zdi, da nam življenje razpada,  se le na 
novo sestavlja v lepšo in bolj popolno sliko. Ni pomembno, kaj se 
nam je dogajalo v preteklosti, pomembno je, kaj bomo uspeli ustva-
riti danes.

Da si srečen, ne potrebuješ drugih ljudi. Ko si zadovoljen v svoji 
koži, postaneš magnet za vse! Ne bojmo se tega, da čas prehitro mi-
neva. Malo nas naj skrbi, da bomo jutri prestari, da bi postorili vse, 
kar smo preložili na jutri! 

V novem letu vam želim:
 12 mesecev brez skrbi,
 52 nedelj sreče,
 366 dni brez bolezni,
 8784 ur zabave,
 527 040 minut lepih trenutkov in
 31 622 400 sekund ljubezni.

Vam in vašim najdražjim želim lepe praznike!

Branka Šket
predsednica SE

SDZNS Splošna bolnišnica Celje

 

 

»Za SBC to pomeni, da 
bomo v potrditev na 
FURS (v realnem času – 
sproti)  posredovali vse  
izstavljene račune za za-
računane storitve  Služ-
be za prehrano ter vse iz-
stavljene račune fizičnim 
osebam za zdravstvene 
storitve (samoplačni-
ki, doplačila – ki nimajo 
urejenega obveznega ali 
prostovoljnega zavaro-
vanja).«
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nje postopka potrjevanja raču-
nov.  

4. Na FURS je treba pred pošilja-
njem računov prijaviti poslovne 
prostore, kjer se računi fizično iz-
dajajo (vključno s podatki iz GUR-
S-a), elektronske naprave, iz ka-
terih se računi fizično izstavljajo 
in osebe ter njihove davčne šte-

1. Vsi izdani računi, ki bodo plačani 
gotovinsko, morajo biti potrjeni 
s strani FURS-a.  Proces izstavitve 
računa po novem sestavljajo tri 
aktivnosti: 
• sestavitev računa, 
• davčna potrditev računa,
• izpis računa.

2. Temu ustrezno je bilo treba prila-
goditi programsko opremo bolni-
šnice, s katero se izstavljajo računi. 
V SBC sta to dva programa (za go-
stinsko poslovanje in zdravstvene 
storitve). 

3. Pridobitev namenskega digital-
nega potrdila FURS-a za  izvaja-

»V zakonu je posebej pou-
darjena je tudi obveznost 
kupca, da račun prevzame 
in ga zadrži neposredno 
po odhodu iz poslovnega 
prostora ter ga na zahtevo 
pooblaščene osebe le-tej 
tudi predloži.«   

 

vilke, ki račune fizično izstavljajo, 
prav tako pa sprejeti interni akt, v 
katerem je zajetih večina teh po-
datkov.   V SBC smo tako naredili 
popis in označitev poslovnih pro-
storov, elektronskih blagajn. Prav 
tako smo naredili  seznam oseb, ki 
račune izstavljajo. 

5. Uveden je nov  poenoten način 

 
 
 
 

 

 
Želimo vam toliko optimizma, 
da ga boste 
lahko dajali tudi drugim; 
toliko moči, da vas ne bo 
zlomila nepopolnost sveta; 
toliko miru, da boste ohranili 
jasne oči in smisel za lepoto 
v tistih najbolj vaših trenutkih 
življenja! 
 
Uredniški odbor Monitorja  
 
 

Drage bralke in dragi bralci Monitorja! 
 

 

V decembru prižiga se tisoč luči,  
V decembru se ulica svetlo blešči,  
V decembru na jelki svetloba žari,  
Zato želimo vam:  
    
Naj ima novo leto tople,  modre oči –  
V njih sta nebo in sanje in sreča za vse 
ljudi.  

                        Kolektiv Oddelka za                      
bolezni prebavil 

številčenja računov. Številka ra-
čuna je sestavljena iz treh delov: 
prvi vsebuje podatek o poslov-
nem prostoru, drugi podatek o 
elektronski napravi, iz katere se 
račun izstavlja, tretji pa podatke o 
zaporedni številki računa. 

6. Na računu se obvezno  izpiše  za-
ščitna oznaka izdajatelja računa 
(ZOI).  Ta podatek se izpiše v te-
kstovni obliki in v obliki kodnega 
zapisa. 

7. Na računu se obvezno izpiše en-
kratna identifikacijska oznaka 
računa (EOR), ki je potrdilo, da je 
bil izdani račun prijavljen FURS-
-u. 

8. Namestitev obvestila o obve-
znostih kupca, da prevzame in 
zadrži račun. Vsa mesta, kjer se 
izstavljajo računi fizičnim osebam 
ali računi, ki bodo plačani z goto-
vino, bodo v SBC opremljena z na-
vedenim obvestilom v predpisani 
zeleni barvi. 

Vse navedene zakonske zahteve smo 
implementirali tudi v naše računalni-
ške sisteme in poslovanje. 

Novoletna »davčnoblagajniška« želja  
za leto 2016 je: »Naj sistem deluje!«
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žencev in tako administrator opazuje 
napredek uporabnika, kar lahko vidi-
jo tudi uporabniki sami.

Možne so tudi dejavnosti, prilagojene 
izobraževanju. Izdelamo lahko teste, 
za katere določimo tipe vprašanj (od-
prta, zaprta), dejavnost lekcije – nare-

V SB Celje uvedena e-učilnica 
Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
Splošno kadrovsko pravni sektor

Elektronska učilnica je posebej 
pripravljena spletna stran oz. por-

tal, ki podpira e-izobraževanje. Gre 
za sodobno obliko izobraževanja, ki 
udeležencem omogoča, da se učijo v 
domačem ali drugem okolju. 

Na trgu obstaja mnogo storitev e-izo-
braževanja. Razdelimo jih lahko v dve 
skupini sistemov za e-izobraževanje: 
- odprtokodni: Moodle, Dokeos, 

Manhattan, E-cho, ATutor, Plone, 
Genesha, itd. 

- komercialni (plačljivi LMS) sistemi 
pa so: ELeaP Learning Manage-
ment Systems, ANGEL Learning, 
Blackboard, eCollege, GeoLear-
ning, Joomla LMS, … 

V Splošni bolnišnici Celje smo se 
odločili, da uporabimo brezplačno 
odprtokodno učilnico Moodle, ki je 
eden najbolj razširjenih sistemov in 
je prosto dostopno odprtokodno 
spletno učno okolje, ki podpira e-iz-
obraževanje več kot 20.000 učnih 
skupnosti po celem svetu. Omogoča 
upravljanje z učnimi vsebinami, je 
enostaven za uporabo, rešitve so inte-
grirane, razširljive in zasnovane na in-
ternetu, kar omogoča učenje komur 
koli in kjer koli.  Za vstop v e-učilnico 
potrebujemo računalnik z dostopom 
do interneta in s pregledovalnikom 
spletnih strani (Internet Explorer, Mo-
zila, Firefox, ...), ki zajema piškotke, saj 
nam bo ta nastavitev omogočala be-
leženje že pregledanih sporočil v t. i. 
forumih. 

E-učilnica Moodle razlikuje tri skupi-
ne uporabnikov, ki imajo različne pri-
stojnosti:
- »učenci« so v vlogi učečega se v 

e-učilnici, 
- »učitelji in mentorji« skrbijo za 

vsebine predmeta, 
- »administrator(ji)« skrbijo za 

vzdrževanje učnega okolja, od-
piranje predmetov, vključevanje 
uporabnikov, …

Osnovna enota vsake Moodle strani 
so predmeti oz. poglavja, ki jih lah-
ko združujemo v kategorijah ter jih 
poljubno razvrščamo. Ponuja nam 
veliko nastavitev. Lahko nastavimo, 
kdo lahko pri posameznem pred-
metu sodeluje (javno dostopen, le 
registriranim uporabnikom, plačljiv), 
lahko nastavimo tedenske zadolžitve 
ali obliko poglavij (oglasna deska) ter 
posamezne tematske sklope za pred-
mete. Prek modulov lahko dodajamo 
dejavnosti in vire, ki jih lahko razvija-
mo tudi sami. Na voljo so forumi, kle-
petalnice. Pri tem pa lahko dodajamo 
različne vire (strani z besedilom, hiper 
strani, video in avdio vsebine). 

Osnovni kontekst je t. i. administra-
tor, temu podrejen je pa kontekst 
predmeta, ki mu lahko določimo vlo-
go učitelja/mentorja, učenca/udele-
ženca (vlogo si lahko izmislimo tudi 
sami). Ocene so modul, v katerem 
lahko ocenjujemo dejavnost udele-

Prva stran e-učilnice

»Za vstop v e-učilnico potrebujemo računalnik z dosto-
pom do interneta in s pregledovalnikom spletnih strani 
(Internet Explorer, Mozila, Firefox, ...), ki zajema piškotke, 
saj nam bo ta nastavitev omogočala beleženje že pregle-
danih sporočil v t. i. forumih.« 

»Za začetek smo pripravili e-učil-
nico s področja varnosti in zdrav-
ja pri delu ter varstva pred poža-
ri, iz katerega smo pripravili tudi 
preizkus znanja, ki ga bo moral 
udeleženec po osvojitvi gradiva 
uspešno zaključiti. Še letos bo 
e-učilnica implementirana med 
zaposlene na upravi, v nasled-
njem letu pa postopoma tudi 
med ostale poklicne skupine.«
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dimo neko stran s snovjo in podamo 
stran z vprašanji, s katerimi nadzoru-
jemo, ali je udeleženec snov osvojil. 
Moodle podpira združljivost z različ-
nimi standardi (scorm, lams) in okolji 
(open ID) ter omogoča tudi povezavo 
s 3D virtualnim svetom. 

Zaradi lažjega dostopa do sistema 
e-izobraževanja smo kreirali ustrezno 
poddomeno moodle.sb-celje.si, pre-
ko katere bodo dostopali uporabniki.  

Za začetek smo pripravili e-učilnico s 
področja varnosti in zdravja pri delu 
ter varstva pred požari, iz katerega 
smo pripravili tudi preizkus znanja, ki 
ga bo moral udeleženec po osvojitvi 
gradiva uspešno zaključiti. Še letos bo 
e-učilnica implementirana med za-
poslene na upravi, v naslednjem letu 
pa postopoma tudi med ostale po-
klicne skupine. Pred implementacijo 
e-učilnice bo vsak udeleženec prejel 
»Navodila za uporabnike«, ki bodo 
omogočala brezhibno registracijo in 
uporabo e-učilnice. 

Računalniška učilnica v SB Celje
Splošna bolnišnica Celje je v novembru dobila pomembno pridobitev, računalniško 
učilnico, ki je v bivših prostorih oddelka za medicinsko rehabilitacijo. 

Računalniška učilnica je opremljena z 11 računalniki, s postavitvijo v obliki črke »U«, 
LCD projektorjem in dostopom do interneta. Predstavlja kakovostno opremljen pros-
tor za organizacijo raznih računalniških seminarjev, tečajev s področja informacijskih 
tehnologij, kot so Word, Excel, Power Point, izobraževanja za uporabo novih aplikacij, 
skratka dogodkov, pri katerih udeležence čaka delo z računalniki.

Skrbnik računalniške učilnice je Referat za izobraževanje. 

Računalniška učilnica

V Referatu za izobraževanje se bomo 
s sodelovanjem ostalih služb in od-
delkov bolnišnice trudili in zavzema-
li, da bomo preko sistema Moodle 

zaposlene izobraževali z e-gradivi 
iz najrazličnejših vsebin, ter da bo 
e-učilnica med zaposlenimi dobro 
sprejeta. 

DRAGE SODELAVKE IN SODELAVCI 
 
 

 
 
 

Čas, ki prihaja, je čas praznikov, vonja po cimetu, medu in    
slaščicah ... To je tudi čas, ko bo med žvenketom kristalnih čaš 
izrečenih največ lepih želja in marsikdo od vas se bo začel 
spraševati o pomenu vseh čudovitih besed, ki jih bo le s težavo 
umestil v vsakdanjik. Zato vam želimo, da boste znali v letu, ki 
prihaja, vso morebitno sivino pozlatiti z zavestjo, da boste le z 
odkritostjo in iskrenim nasmehom vdihnili nežnost, mir in toplino 
v še tako zamrznjeno srce.  
 

Srečno 2016 vam želi Splošno kadrovsko pravni sektor 
 

 
 

      
 
 

      

 
Naj se vam poti,  
zarisane v srcu,  

zapisane v mislih  
in skrite v duši,  

izpolnijo v letu, ki prihaja.  
 

VESEL BOŽIČ  
IN SREČNO 2016 

 
vam želi 

 
KOLEKTIV  

CENTRALNE  
STERILIZACIJE                                                      
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Minuta za kakovost

Celovito prestrukturiranje? 
Odgovor so ljudje
Mateja Agrež, dipl. ekon (UN), spec. manag. QSM, Suzana Labaš, univ. dipl. org., QSM
Splošno kadrovsko pravni sektor

Dvanajstega in trinajstega  novem-
bra je v Portorožu potekala 24. le-

tna konferenca Slovenskega združe-
nja za kakovost in odličnost (SZKO) z 
naslovom Celovito prestrukturiranje? 
Odgovor so ljudje.
Kot je »navada«,  je bilo v dveh dneh, 
v enajstih programskih modulih pred-
stavljeno  veliko zanimivih dobrih 
praks  iz gospodarstva, javne/državne 
uprave, bančništva in zdravstva. 

Iz Splošne bolnišnice Celje je na kon-
ferenco »odpotovala« šestčlanska 
ekipa z namenom, da se spoznamo z 
novostmi (nova izdaja standarda ISO 
9001), »izmenjamo« dobre prakse, 
navežemo nove poslovne stike, in da 
tisti, ki imamo licenco mednarodne-
ga vodje sistemov kakovosti  (QSM), 
s svojo prisotnostjo tudi  potrdimo 
vsakoletno usposabljanje.

Vsi udeleženci smo imeli na razpo-
lago, da najdemo področje/temo, ki 
nas zanima, zato se je tudi naša ekipa 
kar »porazgubila« po različnih dvora-
nah. Seveda pa je bil večerni del tisti, 
ki nas je v zabavnem delu ponovno 
združil.

Dvodnevno usposabljanje je bilo 
nekako izhodišče za vpeljevanje 
sprememb,  ki nas čakajo, saj je v 
septembru letošnjega leta izšla nova 
verzija  standarda ISO 9001:2015.
Novi standard ne opredeljuje le no-
vih zahtev, temveč predvsem način, 
kako pristopiti k aktivnostim in kje 
so potrebne spremembe pogleda na 
vodenje sistema kakovosti. Novosti 
standarda se tako  navezujejo na:
- zgradbo standarda, 
- spremembe izrazov (npr. »vo-

diteljstvo« namesto »odgovor-
nost vodstva«, »ljudje« names-
to »človeški viri«, »vrednotenje 
uspešnosti delovanja« namesto 
»merjenje, analize in izboljšave«, 
»dokumentirana informacija« na-
mesto »dokumenti in zapisi« ...), 

- načela vodenja kakovosti (tudi na 
ravni naziva načela npr. »angažira-
nost ljudi« namesto »vključenost 
zaposlenih«, »upravljanje odno-
sov« namesto »vzajemno koristni 
odnosi z dobavitelji«, …).

Nove zahteve so med drugim usmer-
jene tudi na obvladovanje tveganj, 
zagotavljanje virov vseh potrebnih 
znanj organizacije v namen delova-
nja procesov in doseganja želenih 
rezultatov, razširitev komuniciranja 

 

navzven, itd.

Po principu videno/slišano/»kuplje-
no« smo kmalu po vrnitvi iz Portoroža 
skušali pridobljene informacije strni-
ti in vpeljati v Transfuzijskem centru 
(TC), ki je že od začetka »revolucio-
nar« kakovosti v bolnišnici. Tako smo 
»kakovostniki« izvedli notranjo preso-
jo procesa vodenja in poslovnika ka-
kovosti (PQ) TC ter skušali upoštevati 
zahteve nove verzije standarda ISO 
9001:2015. Ker trenutno bolnišnica 
še ne razpolaga z novim standardom 
ISO 9001:2015 (ga pa v kratkem pri-
čakujemo), smo imeli za pomoč vsaj 
nekaj strokovnih izhodišč, saj sva se 
sodelavki iz Službe za kakovost pred-
hodno že udeležili delavnic na temo 
zahteve novega standarda. Delo je 
potekalo v prijetnem vzdušju v TC, kar 
smo tudi ustrezno »dokumentirali«. 

Menimo, da smo v kratkem času lah-
ko vsi prisotni izmenjali mnogo upo-
rabnih idej in informacij, ki bodo do-
brodošle pri zapisu novega PQ.

»Ljudje smo tisto, kar vedno znova de-
lamo. Odličnost torej ni dejanje, temveč 
navada.«

Aristotel

»Dvodnevno usposablja-
nje je bilo nekako izhodi-
šče za vpeljevanje spre-
memb,  ki nas čakajo, saj 
je v septembru letošnje-
ga leta izšla nova verzija  
standarda ISO 9001:2015. 
Novi standard ne oprede-
ljuje le novih zahtev, tem-
več predvsem način, kako 
pristopiti k aktivnostim in 
kje so potrebne spremem-
be pogleda na vodenje 
sistema kakovosti.«
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 Vsakdo, ki je potreboval pomoč, jo je 
našel pri Marti. Vsakdo, ki je  potrebo-

Upokojila se je Snežana Vasilijević
Očesni oddelek

V življenju svojem ves čas si garala in komaj kdaj počit-
ka si si dala. Zdaj sama si želiš res odpočiti, a vendar 

zdaj najtežje je oditi.

Veliko let si z nami preživela, za svojo si družinico nas vze-
la. Med sabo smo si menjali skrivnosti – bilo nam smeha 
nikdar ni zadosti.

V skrbeh si naših znala svetovati, kot to stori le najbolj 
skrbna mati. Vse, kar si mogla, si iz sebe dala, le malokdaj 
utrujenost kazala.

Hvaležni smo za tvojo dobro družbo, ob tebi radi op-
ravljali smo službo. Če kdaj so se storile nam nezgode, 
jezile nikdar nismo te – nerode.

Težko nam je pri srcu ob slovesu, težko zakrivamo blisk 
solz v očesu! Poslavljamo od tebe se vsi zbrani – le srečni 
dnevi naj ti bodo dani!
Tvoj kolektiv! Snežana Vasilijević

Upokojila se je Marta Šalamon – 
otorinska sestra Marta
Sodelavci oddelka ORL

Življenjska zgodba naše Marte se 
je začela pisati leta 1957. V ot-

roštvu, ki ga je preživljala v Celju, se je 
porodila želja po poklicu medicinske 
sestre. Leta 1974 se je zaposlila v celj-
ski bolnišnici, na otroškem oddelku. 
Poklicna želja pa se ji je izpolnila leta 
1978, ko je zaključila srednjo zdra-
vstveno šolo v Celju in dobila delo 
na ORL oddelku. V mladostni vnemi 
se je podala novim delovnim izzivom 
naproti. Strokovno in osebnostno 
je rastla kot inštrumentarka  in sou-
stvarjala dušo oddelka. V času, ko si 
je ustvarjala družino in  nov dom na 
Ponikvi, je mnoge noči in dneve pre-
živela v službi, svojem drugem domu. 
Danes pravi naša Marta, da so bili to 
zelo težki in zelo lepi časi. Zaupana so 
ji bila zahtevnejša dela, ki jih je uspeš-
no opravljala, svoje bogato znanje pa 
prenašala na mlajše kolegice.

val nasvet, ga je dobil pri Marti, naj bo 
strokovni, življenjski, ali samo kuhar-
ski recept. In nenazadnje, vsakdo, ki 
je potreboval poduk, opozorilo, ga je 
dobil od Marte. 
Počasi a vztrajno pa so se  Marti vsilje-
vale težave z zdravjem, zato je bil od 
leta 2010 njen delovni čas za polovico 
skrajšan. 

Tretjega avgusta 2015 je nastopil njen 
zadnji delovni dan. Mnogo lepih be-
sed, zahval, želja, veselja in solz v na-
ših očeh je napolnilo prostor, ko smo 
se ji pridružili v njeni delovni sobi in jo 
poslali na dopust ... 

Za vse razdajanje in opravljeno delo 
ji bomo  vedno  hvaležni in ponosni, 
da smo bili njeni sodelavci. Želimo ji 
trdnega zdravja, sreče, lepih trenut-
kov v krogu družine in prijateljev. 

 
Marta Šalamon
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Upokojitev Milke Mlekuž
Sodelavke in sodelavci Oddelka za ortopedijo in športne poškodbe

Konec letošnjega oktobra se je 
upokojila Milka Mlekuž, ki je bila 

kot srednja medicinska sestra zapo-
slena na ortopedskem oddelku celih 
40 let. 

V naši bolnišnici se je zaposlila 1. av-
gusta 1975. Večino delovne karie-
re je preživela na delu v ortopedski 
ambulanti. Bila je prva koordinator-
ka primera. Zamenjala je kar nekaj 
predstojnikov. Najstrožji je bil goto-
vo prim. Vengust. Milka se ga ni bala. 
Milka se ni nikoli dala, vedno se je 
borila za svoj prav. Upravičeno. Ima 
veliko znanja, tako strokovnega, kot 
tudi splošnega.

Svoje znanje črpa iz knjig, raznih sre-
čanj, izobraževanj, potovanj, …

Večkrat je prišla v službo tudi bolna. 
Vedno je rekla: »Bom že, saj ni tako 
hudo, mi bo pa kdo dal blokado pa 
bo šlo.« In je šlo. Vedno smo vedeli, da 
se lahko nanjo zanesemo. Milka zago-
tovo pride, če bo treba, bo službo tudi 
podaljšala. Super je bila, ko so se iz-
vajali razni nadzori s strani zavaroval-

nice. Zadeve z napotnicami je imela v 
malem prstu. Znala je argumentirati 
in zagovarjati stvari.

Res, bila je natančna glede napotnic, 
dokumentacij, rentgenskih slik. Ni 
bilo dokumentacije, ki je Milka ne bi 
našla.

Bila je delavka, Jaka Šraufciger bi re-
kel, da »takih ne delajo več«.

Veliko lepih skupnih spominov ima-
mo. Veliko in radi smo se družili. Še 
vedno si pripovedujemo številne 
anekdote. Milka jih zna povedati ve-
liko.
Pa niso žalostne.

Draga Milka, kaj ti želimo tvoji sode-
lavci ob upokojitvi, najbolje ponazar-
ja verz:

»Na bodočnost glej kot čas uživanja,
čas ustvarjanja, čas lepote bivanja,
čas prijateljstva, ljubezni, razumevanja,
čas nenehnega učenja, dozorevanja
in predvsem čas zase in svoje bližnje.«

J. B. 2012
 

Milka Mikuž

 

Sodelavkam in sodelavcem Oddelka 
za ortopedijo in športne poškodbe

Najboljše stvari so najbližje – dih v nosnicah,
svetloba v očeh, cvetje ob tvojih nogah,
dolžnosti, ki jih opravljaš,
pot pravičnosti tik pred teboj.
Ne segaj po zvezdah, opravljaj vsakdanje delo,
kot ga prinese življenje, in vedi,
da so vsakdanje dolžnosti in vsakdanji kruh
najlepše stvari v življenju.
Robert Louis Stevenson (1850 – 1894)

Hvala za ves trud in vloženo delo. Ostanimo še naprej tako dober tim. 
Vse dobro v prihajajočem letu želim vam in vašim družinam.

Nada Herbaj
   

Kolektiv Oddelka za ortopedijo in športne poškodbe želi vse dobro 
vsem zaposlenim v naši bolnišnici.

Ne vrednoti svojega življenja le po 
uspehih in 
neuspehih na svoji poti. Raje sprejmi 
vse, kar ti pride
na pot. Uživaj v rožah, prepusti se 
sončnim zahodom,
smehu majhnih otrok, dežju in 
ptičjemu petju.
Vse to vsrkaj vase. Ni poti do sreče; 
sreča je pot.

                                                                     
Wayne W. Dyer 
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) 
OKTOBER – NOVEMBER 2015

Ime in priimek NAZIV Pričetek 
izobraževanja Kraj napotitve

Prim. Vladimir Weber, dr. med. European Gynaecological Oncology 
Congres 2015 23.10.-27.10.2015 NICA 

Asist. dr. Ratko Delić, dr. med. European Gynaecological Oncology 
Congres 2015 23.10.-27.10.2015 NICA

Skale Cvetka, dipl. m.s. ZN zdravega in bolnega otroka 23.10-24.10..2015 OTOČEC
Mag. Andreja Hrovat Bukovšek, univ. dipl. org. 1. šola antikoagulacijske medicine 10.10.2015 LOGARSKA DOLINA

Mag. Andreja Hrovat Bukovšek, univ. dipl. org. Z uvajanjem sprememb do boljšega 
zdravja pacientov in zaposlenih 09.10.2015 CELJE

Mirej Vrabec, dr. med. 1. šola antikoagulacijske medicine 10.10.2015 LOGARSKA DOLINA
Asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med. Uporabni ekg 23.10.-24.10.015 PORTOROŽ
Suzana Lesjak Danojevič, dr. med. Uporabni ekg 23.10.-24.10.2015 PORTOROŽ
Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med. Akutna možganska kap 02.10.-03.10.2015 PORTOROŽ
Eva Iwona Kosi, dr. med. Akutna možganska kap 02.10.-3.10.2015 PORTOROŽ
Radko Komadina, dr. med. BJD World summit 2015 07.10.-10.10.2015 OSLO

Dean Sinožić, dr. med. Redno jesensko srečanje 
Revmatološke sekcije SZD 16.10.-17.10.2015 BRDO PRI KRANJU

Mojca Bizjak, dr. med. Redno jesensko srečanje 
Revmatološke sekcije SZD 16.10.-17.10.2015 BRDO PRI KRANJU

Tina Lupša, spec. geront. zdr. nege Zdravstvena nega hematološkega 
bolnika in tarčna zdravila 02.10.-3.10.2015 MARIBOR

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med. 28th Annual congress of intensive care 
medicine 03.10.-10.10.2015 BERLIN

Monika Tuš, dipl. fiziot. Fizioterapija - gibanje za zdravje vseh 
16. kongres FT Slovenije 09.10.-10.10.2015 PORTOROŽ

Natalija Kroflič, dipl. fiziot. Z uvajanjem sprememb do boljšega 
zdravja pacientov in zaposlenih 09.10.2015 CELJE

Emina Brkič, dipl. m. s. Z uvajanjem sprememb do boljšega 
zdravja pacientov in zaposlenih 09.10.2015 CELJE

Darja Močnik, dipl. m. s. Diagnostično-terapevtski postopki 19.10.2015 CELJE
Marjanca But, dipl. m. s. Diagnostično-terapevtski postopki 19.10.2015 LJUBLJANA

Lea Zupan, dr. med. 33. strokovno srečanje Združenja 
otorinolaringologov Slovenije SZD 23.10.-24.10.2015 BLED

Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med. xxi.figo world congress 03.10.-9.10.2015 VANCOUVER
Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med. Kardiologija – novosti 09.10.-14.10.2015 DUBROVNIK
Andreja Doberšek, dipl. m. s. ZN zdravega in bolnega otroka 23.10.-24.10.2015 OTOČEC

Milena Senica Verbič, dr. med. Ileokolična invaginacija, skok 5. 
sestanek 02.10.2015 LJUBLJANA

Julija Pavčnik, dr. med. Ileokolična invaginacija, skok 5. 
sestanek 02.10.2015 LJUBLJANA

Nataša Horjak Deželak, univ. dipl. prav. Varovanje osebnih podatkov v praksi 
2015 16.10.2015 LJUBLJANA

Mag. Alenka Petrovec Koščak, dipl. san. inž. Z uvajanjem sprememb do boljšega 
zdravja pacientov in zaposlenih 09.10.2015 CELJE

Andreja Zelič, univ. dipl. org Varovanje osebnih podatkov 
pacientov v praksi 16.10.2015 LJUBLJANA

Mateja Zelič, kom. Varovanje osebnih podatkov 
pacientov v praksi 16.10.2015 LJUBLJANA

Andrej Strahovnik, dr. med. Projekt Siars - 3. delavnica 02.10.2015 OHRID
Kristjan  Omahen, dr. med. 7. Goriški travmatološki dnevi 16.10.-17.10.2015 NOVA GORICA
Asist. Daniel Korenjak, dr. med. 7. Goriški travmatološki dnevi 16.10.-17.10.2015 NOVA GORICA

Andrej Strahovnik, dr. med. 7. Černičevi dnevi: Področna 
anestezija v sodobni kirurgiji 16.10.2015 MARIBOR
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Julijan Špes, vmt 3. kongres Urgentni pacient – včeraj, 
danes, jutri 15.10.-16.10.2015 ČATEŽ

Sandi Poteko, dr. med. Urološki simpozij 2015 22.10.-24.10.2015 SPLIT

Barbara Podkrižnik, mag. zdr. soc. manag. Z uvajanjem sprememb do boljšega 
zdravja pacientov in zaposlenih 09.10.2015 CELJE

Darja Plank, VMS -prof. zdr. vzg Z uvajanjem sprememb do boljšega 
zdravja pacientov in zaposlenih 09.10.2015 CELJE

Nataša Koser Kolar, dr. med. 12. dermatološki dnevi v Mariboru 06.11.-7.11.2015 MARIBOR
Asist. Franc Vindišar, dr. med. x. celjski dnevi 06.11.-7.11.2015 PORTOROŽ
Uršula Gajšek Salobir, dr. med. 6. izobraževalni program Zora 06.11.-7.11.2015 BRDO PRI KRANJU
Ljupka Dimitrovska, dr. med. Tavčarjevi dnevi 2015 05.11.-7.11.2015 PORTOROŽ
Lina Savšek, dr. med. 2. slovenski nevrološki kongres 06.11-7.11.2015 ZREČE
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. x. celjski dnevi 06.11.-7.11.2015 PORTOROŽ

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. Kirurški dnevi (Koagulopatija pri 
kirurškem bolniku) 20.11.2015 PORTOROŽ

Boris Ban, dr. med. Koagulopatija pri kirurškem bolniku 20.11.-21.11.2015 PORTOROŽ

Prim. asist. dr. Ivan Žuran, dr. med. Prevention of posthrombotic 
syndrome 22.11.-23.11.2015 LJUBLJANA

Manja Antonič, dr. med. Kioney week 03.11.-8.11.2015 SAN DIEGO
Marija Ignjatović, dr. med. Dnevi internistične onkologije 20.11.-21.11.2015 LJUBLJANA
Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med. Treči kongres intenzivne medicine 26.11.-28.11.2015 BEOGRAD
Barbara Hudournik, dr. med. Šola intenzivne medicine 26.11.-28.11.2015 ČATEŽ
Mag. Štefka Krivec Krašovec, mag. farm. biok. 
kem.

Kirurški dnevi (Koagulopatija pri 
kirurškem bolniku) 20.11.2015 PORTOROŽ

Prim. asist. Lidija Plaskan, dr. med. Izbrana poglavja iz lajšanja bolečine 27.11.-28.11.2015 LJUBLJANA
Lea Zupan, dr. med. Delavnica o vrtoglavici 25.11.2015 IZOLA
Prim. asist. Simona Šramek Zatler, dr. med. 6. izobraževalni program Zora 06.11.2015 BRDO PRI KRANJU
Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med. 6. izobraževalni program Zora 06.11.2015 BRDO PRI KRANJU
Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med Intenzivna medicina 10.11.-13.11.2015 SZEGED
Tanja Štubelj, VMS Kakovost in varnost v sodobni op zn 20.11.-21.11.2015 PTUJ
Dejan Krušič, dr. med. x. celjski dnevi 06.11.-7.11.2015 PORTOROŽ
Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. x. celjski dnevi 06.11.-7.11.2015 PORTOROŽ

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. Kirurški dnevi (Koagulopatija pri 
kirurškem bolniku) 20.11.2015 PORTOROŽ

Prim. Božidar Buhanec, dr. med. x. celjski dnevi 06.11.-7.11.2015 PORTOROŽ

Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon. Posvet poslovodnih delavcev javnih 
zdravstvenih zavodov 27. 11. 2015 DEBELI RTIČ

Delovni jubileji v novembru 
in decembru 2015

10 LET
1. Simona Čretnik, Služba za pridobivanje EU sredstev
2. Milan Petrović, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin

20 LET
1. Petrina Kubale, Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo
2. Barbara Kvas, Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe 
3. Mateja Ravnjak, Nevrološki oddelek
4. Ines Verdev, Dializni center
5. Špela Zajc, Oddelek za bolezni prebavil
6. Mateja Podergajs, Kardiološki oddelek

30 LET
1. Milica Kvas, Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe
2. Vesna Papuga, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin
3. Silvo Petrej, Mizarska delavnica

Vsem jubilantom čestitamo!
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zaposlenih na 

dan 30. 11. 2015
(določen, nedoločen čas, prihodi in 
odhodi v OKTOBRU in NOVEMBRU 
2015)

Stanje zaposlenih na dan 
30. 11. 2015: 1764 delavcev

Prihodi v oktobru in novembru  
2015
• 4 zdravniki specializanti 
• 5 zdravnikov brez specializaci-

je/zdravnikov po
         opravljenem sekundariatu 

(pripravnikov)
• 1 dipl. del. ter.
• 1 dipl. del. ter. - pripravnik
• 1 radiološki inž.
• 2 radiološka inž. - pripravnika
• 2 dipl. m. s. 
• 4 tzn, sms 
• 1 laboratorijski tehnik
• 1 administratorka
• 1 bolničarka – pripravnica
• 1 strežnica
• 1 pisarniški referent

Odhodi v oktobru in novembru  
2015
o 3 zdravniki specialisti 
o 2 zdravnika specializanta
o 5 zdravnikov brez specializaci-

je/zdravnikov po
          opravljenem sekundariatu 

(pripravniki)
o 1 dipl. inž. lab. biomed.
o 2 dipl. inž. rad.
o 2 dipl. inž. rad. - pripravnik
o 1 dipl. del. ter.
o 2 dipl. fiziot.
o 5  tzn, sms
o 1 strežnica
o 1 receptor
o 1 servirka
o 1 slaščičarka
o 2 administratorki
o 1 višji strok. delavec

Zaključeni študiji 
zaposlenih 

• Marjetka Gajster, dipl. m. s., 
 je 20. 10. 2015 zaključila podiplomski magistrski študij 2. stopnje na 

Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov 
»magistrica zdravstveno-socialnega managementa«

 Spal sem in sanjal, da je življenje veselje.

 Zbudil sem se in ugotovil, da je življenje dolžnost.

 Delal sem in spoznal, da je dolžnost veselje.

                                                                         Tagore
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Operacijska medicinska sestra 
v Splošni bolnišnici Celje 

Tanja Štubelj, viš. med. ses., Sonja Ramšak, dipl. m. s. 
Služba za skupne potrebe kirurgije - COB

Delo operacijskih medicinskih sester (OPMS) je zaradi 
svoje narave dokaj neznano javnosti. OPMS opravlja-

jo dela in naloge perioperacijske zdravstvene nege v po-
polnoma zaprtih prostorih – operacijskih dvoranah.
Perioperacijska zdravstvena nega je stroka, ki obstaja kot 
odziv na potrebe družbe skozi različna obdobja. Obsega 
samostojne, soodvisne in sodelujoče načine dela in na-
loge. OPMS je vključena v vse aktivnosti pri pripravi pa-
cienta na operacijo. Tako pripomore k sestavi mozaika 
kakovostne in celostne obravnave bolnika pri zdravljenju 
z operacijo. Tesno sodelovanje zdravstvenega in tima 
OPMS je pogoj za dosego kakovosti. 
Delo operacijske medicinske sestre se začne že veliko 
prej, preden kirurgu poda rezilo, s katerim ta poseže v 
pacientovo telo. Pomembna je priprava in sterilizacija 
primernih instrumentov, priprava operacijske dvorane, 
psihična in telesna priprava pacienta na poseg, namesti-
tev na operacijsko mizo ter preverjanje vseh potrebnih 
aparatur.  
Zaradi vpliva  sodobne tehnologije je delo v operacijskih 
dvoranah povsem drugačno, kakor je bilo v preteklosti. 
OPMS mora za opravljanje svojega dela  poznati različne 
operacijske posege, operacijske tehnike,  načine steriliza-
cije, nešteto pripomočkov in priprav, od rentgenskih apa-
ratur, monitorjev, pa vse do novih pomagal v kirurgiji, kot 
je npr. operacijski mikroskop, endoskop, robot ... Razvoj 
znanosti in tehnike, ki je prinesel v medicino nove apara-
ture, je zahteval delitev dela. Spremembe so nastale tudi 
v našem delovnem okolju, z novo operacijsko tehniko ter 
novimi operacijskimi pripomočki in aparaturami. Pokaza-
la se je čedalje večja potreba po večjem številu in poliva-
lentnem znanju operacijske medicinske sestre.

Zgodovinski razvoj perioperacijske zdravstve-
ne nege
Pomembno vlogo pri organizaciji dela in razvoja perio-
peracijske zdravstvene nege so imele glavne medicinske 
sestre operacijskega bloka. Že ob koncu štiridesetih let je 
v Splošni bolnišnici Celje to nalogo pričela opravljati me-
dicinska sestra Zora Postrak. Formalno je bila imenovana 
za glavno inštrumentarko šele leta 1958 in to funkcijo 
opravljala vse do upokojitve leta 1981. Delala je zavzeto, 
spremljala novosti v stroki, skrbela za izobraževanja ose-
bja in razvoj službe. Leta 1975 je uvedla zaščitno obleko 
v operacijskih prostorih, začela uvajanje načela en set za 
enega bolnika, postopno uvajanje operacijskih pripo-
močkov za enkratno uporabo, … Njeno delo je uspešno 
nadaljevala  Zorica Šuligoj. Bila je ena od sester, ki sta 
ponesli ime OPMS neposredno med predstavnice članic 
evropskih dežel, bila je tudi predsednica sekcije OPMS 
od leta 1991 do 1994. Pomemben je njen prispevek  za 
razvoj in napredek  perioperacijske zdravstvene nege z 

uvajanjem sprememb, načinov in tehnik v Splošni bolni-
šnici Celje. 
Pomemben mejnik predstavlja tudi leto 1996, ko so bile 
OPMS Slovenije sprejete v članstvo Evropskega združe-
nja operacijskih medicinskih sester, EORNA. Temeljni cilji 
združenja OPMS Evrope zagotavljajo visoko raven zdra-
vstvene nege pacienta v operacijskih dvoranah, omogo-
čajo izmenjavo idej in informacij, prispevajo k ohranitvi 
etičnih načel, omogočajo predstavitev znanstvenoraz-
iskovalnih prispevkov iz perioperacijske zdravstvene 
nege.
V združenju je sodelovala tudi Zorica Šuligoj ter vsa ta 
znanja in izkušnje prenašala na svoje mlajše kolegice, ki 
še danes nadgrajujemo njeno delo in prenašamo znanje 
na mlajše generacije. Svojo funkcijo je opravljala do leta 
2002, nasledila jo je Magdalena Istenič do leta 2012. Dela 
in naloge glavne OPMS od leta 2012 pa opravlja Tanja 
Štubelj.

COB sestavlja pet popolnoma opremljenih operacijskih 
dvoran v novem delu bolnišnice. To so operacijske dvora-
ne s spremljevalnimi prostori (prostor za anesteziološko 
pripravo pacienta, prostor za kirurško umivanje opera-

Operacijska dvorana v preteklosti in danes
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cijske ekipe, soba za prebujanje pacientov, garderobe – 
filter, sanitarije, skladišče sterilnega materiala, skladišče 
potrošnega materiala in aparatur, substerilizacija, prostor 
za odmor osebja itd.). 
Za operacijski blok je značilno sodelovanje med različni-
mi profili zdravstvenih delavcev: OPMS, zdravstveni teh-
niki v operacijski dejavnosti, bolničarji, zdravniki kirurgi 
(operaterji). Poleg naštetih delajo v COB-u še zdravniki 
anesteziologi in anestezijske medicinske sestre, radiolo-
ški inženirji, radiologi, mavčarji, … 

Utrinki iz COB-a

OPMS (Sonja Ramšak)  pri žilni operaciji 

OPMS (Marta Lešek in Nataša Toman) pri pripravi na orto-
pedsko operacijo

Ostale operativne dejavnosti v Splošni bolnišnici Celje se 
opravljajo še na drugih lokacijah, kjer imajo OPMS svojo 
organizacijsko strukturo glede na potrebe določenih od-
delkov.
Za razvoj stroke perioperacijske zdravstvene nege so od-
govorne OPMS. Imeti morajo možnost, da samostojno 
razvijajo, organizirajo in vodijo svojo službo. Že Floren-
ce Nightingale je zapisala: »Nista dovolj samo znanje in 
pripravljenost, medicinske sestre morajo imeti možnost 
suverenega odločanja in razpolaganja z viri.« 
Medicinske sestre, ki se danes odločajo za delo v operacij-
skih dvoranah, so po končanem šolanju prepuščene oko-
lju in sodelavcem, da si ob neposrednem delu v operacij-
skih dvoranah pridobivajo strokovno znanje in izkušnje. 
Osnovno znanje, ki ga bodoča diplomirana medicinska 
sestra pridobi med rednim izobraževanjem, ne zadošča 
potrebam na specialnih področjih. Diplomirane medicin-
ske sestre ustreznih znanj za delo na tem področju nima-
jo, pridobijo jih s prakso in z učenjem od kolegic, ki so si 
jih pridobile v preteklosti in z dolgoletnimi izkušnjami pri 
delu. Da OPMS obvlada svoje delo v različnih vejah kirur-
gije, potrebuje več let  prakse.
Perioperacijska zdravstvena nega postaja vidna, hkrati 
pa se povečuje odgovornost za opravljeno delo. Pri delu 
nas vodijo moč, zagon, pripravljenost, želja, zanimanje, 
volja, spodbuda.  Motivacija je ključ našega sodelova-
nja. Usmerja naše vedenje, določa vztrajnost in omogo-
ča pripadnost timu in delovni organizaciji. Le tako smo 
lahko zadovoljni sami s seboj in s ponosom pristopamo 
k svojemu delu. S svojo samopodobo izražamo odnos do 
sebe in poklica, sporočamo strokovnost, sproščenost, na-
tančnost ...

OPMS (Jasmina Mujanovič) pri operaciji krčnih žil v lokalni 
anesteziji v starem op. bloku

OPMS (Marjanca Knafelc in Edita Hrastnik) pri pripravi na 
operacijo prostate z robotom
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Čili in zdravi za delo 
Majda Zupanc, VFT, Nataša Vodeb, dipl. fiziot., Andreja Šteiner, dipl. fiziot. 
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

Skrbim za hrbtenico in varno 
delam 

Vzroki za nastanek bolečine v kri-
žu (hrbtenici) so številni. Prizadeta 
je lahko mišica, ligament, vretence, 
hrbtenjača ali medvretenčna plošči-
ca. Slaba drža, dolgotrajni prisilni po-
ložaji, težko fizično delo, predvsem pa 
premalo gibanja ter redne, pravilne 
vadbe, vplivajo na slabšo prehrano 
medvretenčne ploščice, predčasno 
degeneracijo in kot posledico boleči-
no v križu. Najboljša preventiva bole-
čine v križu je skrb za pravilno držo.

STOJEČI POLOŽAJ IN HOJA 
(pravilna drža, dobra drža) 
Pravilna drža pomeni, mišično-ske-
letno ravnovesje telesa v mirovanju 
in gibanju. To nam pomaga zaščititi 
sklepe v hrbtenici pred prekomernim 
naporom in varuje hrbtenico pred 
poškodbami ter možnostjo deforma-
cij. Teža telesa je enakomerno poraz-
deljena na obe nogi, ki sta zaradi bolj-
šega ravnotežja v rahlem razkoraku. 
Glava je pokonci, kot podaljšek hrb-
tenice, trebušne mišice pa so napete. 

Kadar dolgo stojite, rahlo upogni-
te kolena, trebuh potegnite noter. 
Večkrat se pretegnite in prestopite. 

Med hojo naj bo hrbtenica vzravnana, 
ramena nazaj in sproščena, trebuh in 
zadnjica stisnjena. 

PAZITE NA TELESNO TEŽO
Viseč in prevelik trebuh vleče telo 
naprej in pripomore, da se ledveni del 
hrbtenice pretirano izboči in je zaradi 
tega nepravilno obremenjen.  

PRAVILNO SEDENJE  
Pri sedenju je hrbtenica bolj obre-
menjena kot pri stoji. Pomembno je, 
da sedite na celotni sedežni ploskvi s 
podprtim ledvenim predelom v višini 
pasu. Nogi tvorita pravi kot, stopali 
ravno počivata na tleh. Glava je po-
končna in v podaljšku trupa. Ramena 
naj bodo sproščena, nadlahti vzpo-
redno s telesom, podlahti podprte 
na naslonu stola ali mizi. Sedež naj 
bo nastavljiv po višini in vrtljiv, da se 
izognemo obračanju trupa. Delovna 
površina naj bo v  višini komolcev.
  

Kadar naslonjalo stola ne nudi primer-
ne opore, podložimo blazino v ledve-
nem predelu. Izogibajmo se sedenju 

na robu stola z ukrivljenim hrbtom in 
prekrižanimi nogami ter sedenju na 
prepihu, ki lahko povzroči napetost v 
vratnih in ramenskih mišicah. 

Dolgotrajno sedenje prekinemo z va-
jami ali kratkim sprehodom. 

Pri vstajanju s stola pazimo, da posta-
vimo nogi pravokotno na tla. Vse delo 
naj opravijo stegenske mišice. Pri vs-
tajanju se lahko opremo na naslonja-
lo stola ali mizo. 
  
PRAVILEN POLOŽAJ PRI VOŽNJI Z 
AVTOMOBILOM
Prilagodite vaš sedež glede na viši-
no in razdaljo do volana avtomobila. 
Sesti moramo do konca sedeža tako, 
da se spodnji del hrbta opira na nas-
lonjalo in je hrbet vzravnan. Ko držite 
volan, naj bodo roke rahlo upognje-
ne. Prilagodite notranje in zunanji 
ogledali, da se boste izognili obrača-
nju. 
Pri daljši vožnji se večkrat uprite s 
stopali v tla in tako razbremenite hrb-
tenico. Roki pa občasno pritisnite ob 
volan ali ob streho avtomobila.

 

Duše ne bi nikdar 
razsvetlila mavrica,
če v očeh ne bi bilo solza.
                 John Vance Cheney
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Ljudje potrebujemo hrbtenico, da lahko hodimo pokonci kot ljudje, 
da ne povešamo glave, da prevzemamo odgovornosti in 
da nosimo bremena in skrbi. 
Hrbtenico potrebujemo, da vzdržimo takrat, ko drugi odnehajo, 
da hodimo pokonci in naravnost po lastni, svobodno izbrani poti. 
                                                                                               (P. Bosmans)

Zakorakajte v novo 
leto polni zaupanja 
vase, v svoje zmogl-
jivosti, v soljudi s čim 
prožnejšim korakom 
in s čim trdnejšo 
hrbtenico.

Kolektiv Oddelka za medicinsko rehabilitacijo.

 

OBUVANJE 
Pri obuvanju se usedite in prekrižajte 
nogo, ko obuvate ali zavezujete če-
velj,  stopite z nogo na stol oz. upora-
bite dolgo žlico. 

PRAVILNO DVIGOVANJE BREMEN
Pazite, da stopite čim bližje predme-
tu, ki ga dvigujete, in vedno dvigujte 
z vzravnano hrbtenico. Težo poraz-
delite enakomerno na obe strani ali 
predmet naslonite na telo tako, da 
ste pri tem vzravnani. Pri presedanju 
pacientov s postelje na stol najprej 
dvignite pacienta in nato se obrnite! 

NEPRAVILNO DVIGOVANJE 
BREMEN

 PRAVILNO NOŠENJE BREMEN
Breme razdelite na dva enako težka 
dela, ali pa ga objetega nosite pred 
seboj. 

Pravilno     
 

Nepravilno
                                 
 

PRIPOROČILA ZA DELO
Osnovno pravilo: vseh del se lotite s 
čim bolj vzravnano hrbtenico in na-
petim mišičnim steznikom. Upogibaj-
te raje kolena in kolke. 

Likanje: stopite korak naprej ali na-
zaj oz. postavite eno nogo na pručko 
pod likalno desko, manjše stvari likaj-
te sede. 

Umivanje ali pranje posode: višina po-
mivalnega korita naj bo prilagojena 
višini osebe. Če tega ne morete ure-
diti, si delo olajšate tako, da prislonite 
sprednji del telesa ob rob pomivalne-
ga korita. Ohranite hrbtenico čim bolj 
vzravnano, potisnite eno nogo naprej 
ali na podstavek in s tem prilagodite 
svojo višino delovni površini.  

Pometanje, sesanje, brisanje tal: upo-
rabite dolg ročaj in stojte v razkoraku. 

REDNA VADBA ZA KREPITEV 
MIŠIČNEGA STEZNIKA
Skrbite za svoj hrbet: s pomočjo vad-
be ohranjajte svojo hrbtenico moč-
no in prožno. Redno izvajajte vaje za 
krepitev mišičnega steznika ter vaje 
za sprostitev in prožnost mišic vsaj 
enkrat dnevno po deset ponovitev.
Pred vsako izvedbo vaje krepitve 
stisnete globoke trebušne mišice in 
mišice medeničnega dna. Globoke 
trebušne mišice napnete tako, da 
ob izdihu rahlo stisnete trebuh pod 
popkom navzdol in noter, mišice me-
deničnega dna pa stisnete tako, kot 
da poskušate ustaviti uhajanje vetrov 
iz črevesja in hkrati ustaviti curek uri-
na. Enostavno navodilo za celoten 
mišični steznik: stisnemo mišice, kot 
da bi želeli zapreti zadrgo na hlačah 
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in zategniti pas. Napete mišice tipa-
mo s kazalci v pasu medialno od SIAS.    

Vaje za moč

1. Dvigovanje glave in rok na hrbtu
Koleni sta skrčeni in rahlo razmaknje-
ni (širina bokov), stopali na tleh, roki 
ob telesu. Z izdihom stisnite mišični 
steznik in dvignite glavo, ramena, lo-
patice in roki od tal, pogled usmerite 
med koleni, zadržite 6 sekund, nato 
se  spustite nazaj na tla. Nadgradnja 
– roki sklenemo za glavo.  

2. Izmenično dvigovanje in obračanje 
glave ter rok na hrbtu

Koleni sta skrčeni in rahlo razmaknje-
ni (širina bokov), stopali na tleh, roki 
ob telesu. Z izdihom stisnite mišični 

steznik, dvignite glavo in se z levo 
roko dotaknite desnega kolena. Zadr-
žite 6 sekund, nato se  spustite nazaj 
na tla. Vajo ponovite z desno roko na 
levo koleno. Nadgradnja – roki skle-
nemo za glavo in obračamo zgornji 
del telesa enkrat v desno, zadržimo 6 
sekund, spustimo in nato ponovimo v 
levo.

3. Dvigovanje kolen
Koleni sta skrčeni in rahlo razmaknje-
ni (širina bokov), stopali na tleh, roki 
ob telesu. Z izdihom stisnite mišični 
steznik in počasi dvignite obe koleni 
hkrati do položaja pravega kota v kol-
kih in kolenih. Ohranite napet mišični 
steznik, z izdihom nato tudi počasi 
spustite koleni nazaj na tla.

4. Mali most
Koleni sta skrčeni, stopali stabilno na 
tleh, roki ob telesu na tleh. Z izdihom 
stisnite mišični steznik, počasi in kon-
trolirano dvignite zadnjico in križ od 

podlage. Zadržite 6 sekund, vdihnite 
in z izdihom počasi spustite križ in 
zadnjico nazaj na tla.
 
5. Dvigovanje rok leže na trebuhu
Nogi in roki imejte na tleh, dlani obr-
njene proti tlom, pogled je usmerjen 
v tla. Z izdihom napnite mišični ste-
znik in raztegnite roki daleč naprej ter 
ju rahlo dvignite od tal, glava ostane 
pri miru. Zadržite 6 sekund, izdihnite 
in se spustite nazaj na tla. Pomembno 
je, da se raztegnete, ne dvigujte rok in 
nog previsoko, zadržite in ohranjajte 
mišični steznik napet, ne krivite led-
venega predela.     

6. Izmenično dvigovanje rok in nog 
leže na trebuhu
Nogi in roki imejte na tleh, dlani obr-
njene proti tlom, pogled je usmerjen 
v tla. Z izdihom stisnite mišični ste-
znik, raztegnite roki naprej in dvig-
nite desno roko ter levo nogo hkrati. 
Zadržite nekaj sekund, izdihnite in 

 

 

 

Bliža se najlepši čas v letu. 

Čas, ko se spominjamo preteklosti in  pričakujemo prihodnost. 

Čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu seli iz srca v srce. 

Naj se vam uresničijo sanje, udejanjijo želje 

 in izpolnijo vsa pričakovanja! 

 

Prijetne praznike ter  

mnogo sreče in notranjegamiru v prihajajočem  

letu vam želi kolektiv Oddelka za angiologijo,  

endokrinologijo in revmatologijo 
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spustite roko ter nogo na tla. Pono-
vite dvig leve roke in desne noge. Iz-
menično dvigujte nasprotno roko in 
nogo hkrati.

7. Počep ob steni
Stojite s hrbtom naslonjeni ob steno. 
Stisnite mišični steznik z izdihom in 
počasi drsite ob steni do počepa. Po-
ložaj zadržite šest sekund in se nato 
vrnite v začetnega.
 

Vaje raztezanja hrbtenice

1. Dvig zgornjega dela trupa
Ležite na tleh, dlani postavite ob telo 
v višini prsi. Z izdihom se oprite na 
roki in dvignite glavo, ramena in prsni 
koš naprej in navzgor ter vbočite led-
veni del hrbtenice. Pazite, da medeni-
ca ostane na tleh in usmerite pogled 
naprej. Zadržite 20 sekund in se nato 
spustite navzdol.

     

2. Razteg ledvenega dela
Sedite na pete, spustite roki daleč 
naprej, glavo položite na tla. Z izdi-
hom zadržite položaj 20 sekund.
  
3. Razteg ledvenega dela leže na 
hrbtu
Z rokami objemite koleni in ju priti-
snite na prsi. Zadržite 20 sekund in 
nato spustite navzdol.
     

4. Obračanje trupa
Ležite na hrbtu, koleni sta skrčeni, 
stopali na tleh. Z izdihom obrnite obe 
koleni v levo, glavo ter pogled usme-
rite v desno. Desno ramo pritisnite na 
tla, z levo roko potisnite koleni proti 
tlom. Zadržite 20 sekund in nato po-
novite v drugo stran. 

 
 
 
 
 
 
         
 
          …NOVO LETO JE NOV LIST V KNJIGI ČASA… 
 
  SREČNO NOVO LETO VAM ŽELI KOLEKTIV ODDELKA  
     ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                           …NOVO LETO JE NOV  
                                            LT V KNJIGI ČASAVO LETO V 

 

                                                           Toplo ognjišče in smeh v očeh, 

                                         iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh, 

                                               da zdravja in srečnih trenutkov nešteto, 

                                                         v obilju nasulo bi vam novo leto! 

 

          SREČNO   
                  2016           
 

                                                       kolektiv Oddelka za nuklearno medicino 
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Izvajanje preventivnih zdravstvenih 
pregledov delavcev

Robert Vodušek, dipl. var. inž.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Preventivni zdravstveni pregledi 
delavcev se opravljajo zaradi va-

rovanja življenja, zdravja in delovne 
zmožnosti delavca, preprečevanja 
nezgod in poškodb pri delu, poklic-
nih bolezni, bolezni v zvezi z delom in 
preprečevanja invalidnosti. S preven-
tivnimi zdravstvenimi pregledi delav-
cev se ugotavljata delavčevo zdravje 
in zmožnost za opravljanje določene-
ga dela v delovnem okolju.
Delodajalec je dolžan v skladu s 33. 
členom Zakona o varnosti in zdravju 
pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) 
zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v 
zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu 
opravlja izvajalec medicine dela. Na 
podlagi 36. člena navedenega zako-
na mora zagotoviti tudi zdravstvene 
preglede delavcev, ki ustrezajo tve-
ganjem za varnost in zdravje pri delu.

S Pravilnikom o zdravstvenih pre-
gledih delavcev (Uradni list RS, št. 
87/2002) so natančneje določene 
vrste, obseg in vsebina preventivnih 
zdravstvenih pregledov delavcev ter 
način in roki za njihovo opravljanje. 
Podlaga za določitev vrste, obsega, 
vsebine in rokov posameznega pre-
ventivnega zdravstvenega pregleda 
je ocena tveganja s posebnim pou-
darkom na zdravstvenih zahtevah, ki 
jih določi delodajalec na podlagi stro-
kovne ocene pooblaščenega zdravni-
ka in rezultatov meritev obremenitev 
in obremenjenosti ter škodljivosti v 
delovnem okolju. Pred začetkom pre-
ventivnega zdravstvenega pregleda 
pooblaščeni zdravnik lahko opravi 
ogled delovnega okolja

Preventivni zdravstveni pregledi so:
• predhodni preventivni zdravstve-

ni pregledi,
• usmerjeni obdobni preventivni 

zdravstveni pregledi,
• drugi usmerjeni preventivni zdra-

vstveni pregledi.

Predhodni preventivni zdravstveni 
pregled delavec opravi:

• pred prvo zaposlitvijo,
• po prenehanju opravljanja dolo-

čenega dela na določenem delov-
nem mestu za več kot 12 mese-
cev.

Usmerjeni obdobni preventivni 
zdravstveni pregled:
• potreben je za oceno zdravstvene 

ogroženosti delavca in njegovo iz-
polnjevanje posebnih zdravstve-
nih zahtev za določeno delo v do-
ločenem delovnem okolju, zaradi 
vpliva kritičnih dejavnikov tvega-
nja v tem obdobju, določenih v 
izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Drugi usmerjeni preventivni zdra-
vstveni pregledi, na katere je dol-
žan delodajalec poslati delavca v 
naslednji primerih:
• po poškodbi pri delu, ki je zahte-

vala daljše zdravljenje in obstaja 
dvom o delavčevi zmožnosti za 
dosedanje delo;

• če obstaja sum, da je prišlo do 
okvare delavčevega zdravja zara-
di dela pri delodajalcu;

• če gre za delavce, ki so se v ob-
dobju enega leta poškodovali pri 
delu trikrat ali večkrat;

• po trajni prekinitvi izpostavlje-
nosti mutagenim, teratogenim in 
rakotvornim snovem ter drugim 
škodljivim snovem s kumulativni-
mi, poznimi ali trajnimi učinki;

• pred začetkom dela z drugačnimi 
zdravstvenimi zahtevami, če prej 
za te zahteve še ni bil pregledan 
in to zahteva ocena tveganja;

• pred napotitvijo na strokovno 
usposabljanje za drugo delo oz. 
prekvalifikacijo z drugačnimi 
zdravstvenimi zahtevami, če prej 
za te zahteve še ni bil pregledan 
in to zahteva ocena tveganja.

Drugi usmerjeni preventivni zdra-
vstveni pregledi, na katere je delo-
dajalec upravičen poslati delavce:
• pri zmanjšani delovni zmožnosti;
• po bolezni ali poškodbi izven 

dela, ki zahteva daljše zdravlje-
nje in obstaja dvom o delavčevi 
zmožnosti za dosedanje delo;

• če obstaja sum, da gre pri delav-
cu za bolezni odvisnosti, ki lahko 
vplivajo na njegovo delovno zmo-
žnost;

• če gre za delavce, ki so bili v ob-
dobju enega leta v bolniškem sta-
ležu zaradi bolezni ali poškodbe 
petkrat ali večkrat.

Zaključek
Na področju preventivnih zdra-
vstvenih pregledov smo v letu 2014 
vzpostavili programsko vodene evi-
dence, v letošnjem letu pa smo na 
preglede napotili 550 zaposlenih. V 
letu 2016 bomo na preventivne zdra-
vstvene preglede napotili 700 zapo-
slenih. Na podlagi izvedenih pregle-
dov bomo za vsak oddelek (službo) 
od pooblaščenega zdravnika prido-
bili poročilo o oceni zdravstvenega 
stanja skupine pregledanih delavcev. 
Le-to nam bo služilo pri reviziji oce-
ne tveganja za vsa delovna mesta v 
bolnišnici, prav tako tudi za izdelavo 
okvirne analize in zdravstvene ocene, 
ki jo bo na podlagi ogleda delovnih 
mest izvedel pooblaščeni zdravnik 
medicine dela. Tako bomo pridobili 
osnovne podatke o zdravju naših za-
poslenih, na podlagi katerih bomo iz-
vajali ukrepe za promocijo zdravja na 
delovnem mestu.
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Obdarovanje je pomembna prvina v medčloveških 
razmerjih in tako tudi v navadah in običajih. Ima 

ekonomski in simbolni pomen. Obdarovanje je znanost 
in umetnost hkrati, svojevrsten splet naklonjenosti, lojal-
nosti, pozornosti, hvaležnosti, izvirnosti in ustvarjalnosti.
V osebnih in poslovnih odnosih so darila element za 
vzpostavitev dobrih odnosov. 

V človeški naravi je, da imamo vsi radi darila. Dejstvo pa 
je, da je meja med darilom kot družbeno in zakonsko 
sprejemljivim znakom pozornosti ter darilom kot pod-
kupnino zelo tanka in izmuzljiva zakonskim predpisom, 
zato se v takšnih primerih zatečemo k etiki. Ker želimo 
problematiko obdarovanja obdržati v razumnih mejah, 
apeliramo na etično ravnanje, kar pomeni, da se mora-
mo pri t.i. poslovnem obdarovanju izogibati darilom, ki 
bi presegala dovoljene vrednosti poslovne pozornosti.  
Nujno je, da je etika prisotna na vsakem področju našega 
delovanja. V veliki meri pa je odvisna od posameznikove 
zavesti in nagnjenja k etičnemu ravnanju. Etike ne mo-
rejo nadomestiti ne zakoni, ne tržišče. Med izrecno do-
voljenim in izrecno prepovedanim po zakonih je t.i. sivo 
območje, kjer je možno samo etično presojanje. Na tem 
območju ni »nevidne roke«, ki bi skrbela za moralnost 
dogajanj. V primeru, da ni zavestnega in prostovoljnega 
etičnega presojanja ali so merila preveč ohlapna, raven 
moralnosti okolja propada.
Zavedati se moramo, da obdarovanja brez razloga v po-
slovnem svetu ni. Kakor koli obrnemo, z darilom nekdo 
vedno želi posredno vplivati na odločitve, ki bi bile ali so 
bile sprejete v korist nekoga.

December je tukaj, ko je obdarovanje še bolj intenzivno 
kot sicer,  zato je moja dolžnost, da vas še enkrat opom-
nim na obstoj omejitev in dolžnosti v zvezi s prejema-
njem daril v zvezi z opravljanjem dela. 
Kot ste bili že seznanjeni, je konec oktobra pričel veljati 

»Etike ne morejo nadomestiti ne zakoni, ne 
tržišče. Med izrecno dovoljenim in izrecno 
prepovedanim po zakonih je t.i. sivo ob-
močje, kjer je možno samo etično presoja-
nje.«

Prejemanje daril v zvezi 
z opravljanjem dela

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

Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v 
zvezi s prejemanjem daril v Splošni bolnišnici Celje. Pra-
vilnik povzema veljavno Uredbo o omejitvah in dolžno-
stih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril in 
ureja omejitve in dolžnosti zaposlenih glede prejemanja 
daril v zvezi z opravljanjem dela. Konec julija 2015 je za-
čela veljati sprememba Uredbe o omejitvah in dolžnostih 
v zvezi s sprejemanjem daril za javne uslužbence. Uredba 
je že doslej prepovedovala javnim uslužbencem spreje-
mati darila v obliki denarja, vrednostnih papirjev ali dra-
gocenih kovin. Tej prepovedi so bili zdaj dodani še darilni 
in vrednostni boni in darilni žetoni. Javni uslužbenci prav 
tako ne smemo sprejeti darila v zvezi z opravljanjem služ-
be, oziroma če bi sprejetje darila pomenilo kaznivo de-
janje. Prepovedi veljajo tudi za zakonca, otroke in druge 
osebe, ki živijo z nami v skupnem gospodinjstvu. Darila 
do vrednosti 20,86 € se štejejo kot darila zanemarljive 
vrednosti in jih ni treba vpisati v Seznam daril. Za vsa dru-
ga moramo izpolniti poseben obrazec.

Zakonske določbe o darilih so pomemben protikorup-
cijski ukrep. Morda celo bolj kot sama vrednost daril je 
pri tem ukrepu pomembno, da je sestavni del sistema 
nadzora nad tveganjem nezakonitega lobiranja in dru-
gih nedovoljenih vplivov. Pravilnik o ravnanju z darili in 
o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril v 
Splošni bolnišnici Celje najdete na intranetni strani, in si-
cer pod rubrikama Integriteta in Interni pravilniki. Za vsa 
morebitna vprašanja se lahko obrnete tudi na elektronski 
naslov: katja.ramsak@sb-celje.si.

»Zavedati se moramo, da obdarovanja 
brez razloga v poslovnem svetu ni. Kakor 
koli obrnemo, z darilom nekdo vedno želi 
posredno vplivati na odločitve, ki bi bile ali 
so bile sprejete v korist nekoga.«

»Kot ste bili že seznanjeni, je konec oktobra 
pričel veljati Pravilnik o ravnanju z darili in o 
omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejema-
njem daril v Splošni bolnišnici Celje. Pravil-
nik povzema veljavno Uredbo o omejitvah 
in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi 
s sprejemanjem daril in ureja omejitve in 
dolžnosti zaposlenih glede prejemanja da-
ril v zvezi z opravljanjem dela.«
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Pravni kotiček
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Pred nami so še zadnji dnevi letošnjega leta. Še ti mi-
nevajo strašljivo hitro. Zdi se, kot da smo komaj pra-

znovali novo leto, pa nas le malo še loči od prihodnjega 
2016. Minila je zima, pomlad, poletje, jesen in prihaja 
spet nova zima. Ob tem se upravičeno sprašujemo, ali čas 
resnično mineva hitreje kot včasih? In ali bomo imeli ob 
vstopu v novo leto le nove ali tudi stare probleme?

Vlada RS in sindikati so novembra uspešno končali poga-
janja in sklenili Dogovor o ukrepih na področju stroškov 
dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. 

In kaj prinaša podpis tega dogovora nam delavcem – jav-
nim uslužbencem? V nadaljevanju so našteti le nekateri 
dogovorjeni ukrepi za prihodnje leto: 

1. Vlada Republike Slovenije se je z dogovorom obveza-
la, da v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ne bo 
brez soglasja sindikatov dodatno posegala v plače, 
druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega 
razmerja javnih uslužbencev.

2. Podaljšani ali delno spremenjeni bodo naslednji 
ukrepi iz Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega 
sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sek-
torju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14):
- veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o 

spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-
-R), se podaljša do vključno 31. 8. 2016;

- s 1. 9. 2016 se uveljavijo vrednosti plačnih razre-
dov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012;

- do konca leta 2016 se vrednost plačnih razredov 
in višine drugih prejemkov oziroma povračil stro-
škov v zvezi z delom, razen v primerih, določenih 
s tem dogovorom, in uskladitve vrednosti regresa 
za prehrano, ne uskladi;

- redna delovna uspešnost se v letu 2016 ne izpla-
čuje;

- delovna uspešnost iz naslova povečanega obse-
ga dela se v letu 2016 izplačuje, in sicer lahko vi-
šina dela plače iz tega naslova znaša največ 20 % 
osnovne plače javnega uslužbenca;

- regres za letni dopust za leto 2016 pripada za-
poslenemu glede na njegov plačni razred, in sicer:
- do vključno 30. plačnega razreda 790,73 €;
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 €;
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 €;
- od 51. plačnega razreda dalje 350 €;

- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence se od 1. 1. 2016 
do 30. 6. 2016 izplačujejo v višini 10 %, od 1. 7. 
2016 do 31. 10. 2016 v višini 15 % in od 1. 11. 2016 
do 31. 12. 2016 v višini 30 % glede na premijske 
razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.

3. Nadomestilo plače
 Nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada jav-

nim uslužbencem, za katere je višina nadomestila pla-
če za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškod-
be, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali 
s splošnim aktom določena drugače ali višina nado-
mestila ni določena. Osnova za izračun nadomestila 
je plača v preteklem mesecu za poln delovni čas.

4. Jubilejna nagrada
 Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, 

če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektor-
ju.

5. Prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi zaradi 
upokojitve

 V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 
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pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu usluž-
bencu (moški in ženska), ki izpolni pogoje za prido-
bitev pravice do starostne pokojnine za moške na 
podlagi četrtega, v prehodnem obdobju pa na pod-
lagi petega odstavka 27. člena, v povezavi s prvim 
in drugim odstavkom 398. člena Zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št 
96/12, 39/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 
99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odi. 
US, 111/13-ZMEPIZ-1 in 44/14 - ORZPIZ206).

 Pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu iz prejšnje-
ga odstavka preneha veljati na podlagi dokončnega 
sklepa, ki ga izda predstojnik oziroma oseba, ki izvršu-
je pravice in obveznosti delodajalca prvi delovni dan 
po izteku dveh mesecev od izpolnitve pogojev iz prej-
šnjega odstavka. Javni uslužbenec ima pravico do od-
pravnine v višini dveh povprečnih mesečnih plač za-
poslenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece 
oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če 
je to zanj ugodneje.

 Ne glede na prvi odstavek tega člena javnemu usluž-
bencu pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, če se 
delodajalec in javni uslužbenec za zagotovitev ne-
motenega delovnega procesa v roku dveh mesecev 
od izpolnitve pogojev iz prvega odstavka tega člena 
dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja. V do-
govoru o nadaljevanju delovnega razmerja se določi 
tudi trajanje delovnega razmerja, javnemu uslužben-
cu pa po prenehanju delovnega razmerja pripada pra-

vica do odpravnine v višini treh povprečnih mesečnih 
plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposle-
nega, če je to zanj ugodneje. Dogovor o nadaljevanju 
delovnega razmerja se lahko sklene za največ eno 
leto.

6. Omejitev števila dni letnega dopusta
 Ne glede na določbe zakonov, podzakonskih predpi-

sov, splošnih aktov in kolektivnih pogodb, na podlagi 
katerih je funkcionarjem in javnim uslužbencem do-
ločeno število dni letnega dopusta, funkcionarjem in 
javnim uslužbencem pripada v letu 2016 iz naslova 
delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti, socialnih in 
zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni 
letnega dopusta.

 Ne glede na prejšnji odstavek se javnim uslužbencem 
v letu 2016 lahko določi največ 15 dodatnih dni letne-
ga dopusta za posebne pogoje dela, upoštevaje krite-
rije in višine, kot so določene v zakonih, podzakonskih 
predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah.

7. Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb
 V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 

uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne sme-
jo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen na 
osnovi izrecno določene podlage v predpisih ali kadar 
je avtorska in podjemna pogodba sklenjena za:

- izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov 
in preizkusov znanja,

- izvajanje znanstveno-raziskovalnega in drugega dela 
za nemoteno delovanje javnih visokošolskih in razi-
skovalnih zavodov,

- izvajanje posebnih projektov in posebnih programov, 
če so za te projekte in programe zagotovljena doda-
tna sredstva,

- izvajanje projektov institucionalne izgradnje, ki se fi-
nancirajo iz sredstev EU ali drugih tujih sredstev,

- izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči.

Za vse, ki želijo podrobneje preučiti nov dogovor, le-ta je 
objavljen v Uradnem listu 91/2015.

Kaj bo leto 2016 prineslo javnim uslužbencem, je znano. 
Kaj pa bo prineslo posamezniku, bo pokazal čas. Želim 
vam veliko časa … posvetite se svojim dragim, saj ne 
bodo ostali z vami večno. Ne pozabite objeti sočloveka, 
ker je to edino darilo, ki ga lahko daš s srcem in te nič ne 
stane. Svojim najdražjim povejte, da jih imate radi. To je 
najpomembnejše. 

»Največ časa zgubimo s tem, ko ga hočemo prihraniti« 
(John Steinberk)
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III. izredna skupščina in izobraževanje 
sindikalnih zaupnikov sindikata delavcev 
v zdravstveni negi Slovenije, Radenci 
26.–27. novembra 2015

Branka Šket mag.  managementa
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (v na-
daljevanju SDZNS) je imel v Radencih III. izredno 

skupščino SDZNS in izobraževanje sindikalnih zaupni-
kov  SDZNS. Ker je prišlo do sprememb v vodstvu, je bila 
sklicana III. izredna skupščina SDZNS. Generalni sekretar 
je postal Marjan Meglič, mesto podpredsednika je zaradi 
tega ostalo prazno, zato smo na to mesto izvolili Slavico 
Mencingar.

V nadaljevanju srečanja je potekalo izobraževanje sin-
dikalnih zaupnikov SDZNS. Jelka Mlakar, predsednica 
SDZNS, in Janez Turuk, pravni svetovalec SDZNS, sta nas 
seznanila s sindikalnimi aktivnostmi. Ministrici za zdravje 
je bilo 17. novembra 2015 poslano pismo, ker še vedno 
nismo prejeli z njene strani podpisanih sklepov, sprejetih 
na skupnem sestanku oktobra, niti povratne informacije 
o pričetku dela delovne skupine za reševanje problemati-
ke dela srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehni-
kov. SDZNS ji je ime naše članice, Slavice Mencingar, sku-
paj s predlogom popravka nekaterih sklepov, posredoval 
že takoj naslednji dan po sestanku.

Ministrica je pozvana, da nam v roku sedmih dni posre-
duje z njene strani podpisan in dopolnjen dokument s 
sklepi sestanka. V nasprotnem primeru bo SDZNS prisi-
ljen intenzivirati sindikalne aktivnosti, ki so bile začasno 
zamrznjene na izredni seji republiškega odbora 8. okto-
bra 2015. SDZNS je 10. novembra 2015 podpisal doseženi 
dogovor med Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju 
RS) in sindikati javnega sektorja (v nadaljevanju JS). Pod-
pisani dogovor prvič po dolgem času zaposlenim v zdra-
vstveni negi delno vrača že pridobljene pravice iz delov-
nega razmerja.

Za člane SDZNS so pomembne predvsem naslednje toč-
ke dogovora:
1.  Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v obdob-

ju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ne bo brez soglasja s 
podpisniki tega dogovora dodatno posegala v plače, 
druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega 
razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene s tem 
Dogovorom.

2.  Veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o spre-
membi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v jav-
nem sektorju, se podaljša do vključno 31. 8. 2016.

S  1. 9. 2016 se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz 

plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012.
3.  Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega 

dela se v letu 2016 izplačuje, kot sledi:
-  višina dela plače iz tega naslova lahko znaša naj-

več 20 % osnovne plače javnega uslužbenca
4.  Regres za letni dopust za leto 2016 pripada zaposle-

nemu glede na plačilni razred zaposlenega, in sicer:
-  do vključno 30. plačnega razreda 790,73 EUR,
-  od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 EUR,
-  od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 EUR,
-  od 51. plačnega razreda in višje 350 EUR.

5.  Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zava-
rovanja za javne uslužbence se od 1. 1. 2016 do 30. 6. 
2016 izplačujejo v višini 10 %, od 1. 7. 2016 do 31. 10. 
2016 v višini 15 % in od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 
v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na 
dan 1. 1. 2013.

6.  Napredovanja javnih uslužbencev niso bila predmet 
pogajanj, napredovanja so sproščena.

Karla Pučko Zemljič in Slavica Mencingar sta predstavili 
Primere dobre prakse v Zdravstvenem domu (v nadaljeva-
nju ZD) Gornja Radgona. Temelj vsake organizacije je člo-
vek. Za uspešen razvoj organizacije so v prvi vrsti potreb-
ni delavci, ki se spopadajo z novimi, danimi razmerami. 
Vodstvo ZD Gornja Radgona se zaveda pomembnosti 
tega, da zaposleni čutijo, da so cenjeni in spoštovani, saj 
s tem pripomorejo k dobri in stabilni organizaciji in njeni 
rasti. 

Boštjan Polutnik pa nas je za konec spodbudil s preda-
vanjem Z ustrezno naravnanostjo do dobrih odnosov in 
zaupanja: kaj lahko naredim, da bom bolje komuniciral in 
temeljni odnosi med posameznikom in socialno situacijo. 
Socialne kompetence so veščine, ki nam omogočajo ka-
kovostno življenje v sozvočju s samim seboj in okolico. 
V življenju imamo več pričakovanj in želja, kot smo jih z 
naravnimi danostmi sposobni uresničiti. Zavedati se mo-
ramo, da vsega v življenju ne moremo imeti, zato razvijaj-
mo veščine, s katerimi bomo lahko dosegli več: socialne 
kompetence. Svoje življenje lahko ocenimo kot kakovo-
stno, ko dobro spoznamo samega sebe, svojo okolico in v 
skladu s tem živimo. 
Za tak način življenja pa potrebujemo socialne kompe-
tence. Če napredujemo proti želenemu cilju, je to v skladu 
z našimi pričakovanji in življenje doživljamo kot kakovo-
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stno. Pred ciljem pa nenadoma ugotovimo, da bi morali 
za uresničitev tega storiti nekaj, kar se nam zdi neetično. 
Tega ne želimo storiti in se oklepamo stare strategije, ki 
pa več ne prinaša želenega učinka. Zmanjkuje nam časa 
za osebne stvari, načenja nam zdravje; sprejeti bo treba 
kompromis: odpovedati se cilju, ali pa storiti tiso neetično 
in s tem živeti naprej. 
Mentalno moč potrebujemo vedno, ko se srečamo z na-
porom. Navzven se mentalna moč kaže kot sproščenost, 
notranji mir, karizma in samozavest. Razvija se prepriča-
nje, da »to zares zmoremo«. S takim občutkom opravlja-
mo svoje delo, ne da bi dvomili, da nam bo uspelo. Ve-
liki govorniki priznajo, da imajo pred nastopom tremo, 
športnike je pred tekmo strah. Nihče, ki mu je uspelo priti 
do cilja, pa ni nikoli izgubil prepričanja, da to zmore sto-
riti. 
Pomemben dejavnik je komunikacija: proces, v katerem 
se prenašajo informacije z enega subjekta na drugega. 
Kako nam je bilo sporočeno, je pomembnejše od tega, 
kaj nam je bilo sporočeno. Ker  komuniciramo z enim ali 
več subjekti iz okolja, je pomembno, da smo razumljeni. 

Empatija ima veliko veljavo v trenutkih, ki so za posame-
znika stresni, ga ogrožajo, išče pomoč in razumevanje 
drugih, ter pričakuje, da mu bodo lahko pomagali. Em-
patije se naučimo, lahko se vživimo v čustva in občutke 
drugih, z njimi sočustvujemo, jih razumemo, vendar se s 
temi čustvi ne smemo poistovetiti.

Ljudje se vse pogosteje opredeljujemo za čustveno in-
teligentne. To naj bi pomenilo, da se zavedamo lastnih 
čustev in znamo komunicirati z drugimi ljudmi. Čustvena 
inteligenca je zmožnost, da se zavedamo svojih dejanj, 
občutkov in samega sebe, ob tem pa ne prizadenemo 
drugih. Ko se zavedamo samega sebe in tega, kar sreča-
mo v življenju, in smo sposobni svoja ravnanja tudi spre-
meniti pod vplivom negativnih in pozitivnih izkušenj, si 
nabiramo modrost in razvijamo svojo čustveno inteli-
genco. Tisti, ki tega nočejo, ne znajo ali niso sposobni, pa 
nimajo razvite čustvene inteligence. Ljudje s kombinacijo 
empatije in čustvene inteligence se včasih niti ne zavedajo, 
da pomagajo prizadetemu posamezniku, ker se jim zdi, da 
delajo samo tiso, kar jih je naučilo življenje.

Strokovni posvet v Lizboni 
Matej Velenšek 
Predsednik SZSVS SB Celje

V času med 22. in 25. oktobrom smo se Franc Furman, 
član nadzornega odbora, ter Drago Koštomaj in Matej 

Velenšek, člana republiškega in izvršilnega odbora Sindi-
kata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, udeležili 
strokovnega posveta v Lizboni na Portugalskem.
Tema tega mednarodnega strokovnega posveta so bili 
standardi in normativi v zdravstveni in socialni dejavno-
sti na področju Evropske unije s poudarkom na izhodu iz 
krize na Portugalskem.
V Lizboni smo se srečali z najvišjimi predstavniki največje-
ga portugalskega združenja sindikatov za področje zdra-
vstva in socialnega varstva, ki so tudi člani evropskega 
sindikalnega združenja ETUC.
Najprej so nam predstavili celotno zgodovino njihovega 
sindikalnega delovanja, nato še samo organizacijo sin-
dikata in delovanje njihovega sindikata na državnem in 
evropskem nivoju.

Na skupnih sestankih smo govorili o standardih in nor-
mativih v zdravstveni in socialni dejavnosti, o problemih 
tako pri nas kot na Portugalskem. Izmenjali smo si tudi 
več izkušenj s področja plačne politike, varnosti in zdrav-
ja pri delu, organizacije dela, usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja ipd.
Na splošno je stanje na Portugalskem, kar zadeva pravi-
ce zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, nekoli-
ko slabše kot pri nas. Čeprav so sindikati številčno dokaj 
močni, se težko borijo proti vse večjemu navalu kapitala 
in privatiziranja javnega sektorja (tudi zdravstvene in so-
cialne dejavnosti). Na Portugalskem je namreč zelo veliko 
zasebnih zdravstvenih in socialnih ustanov.

Takšni posveti in skupna srečanja so lahko koristni tudi za 
naše sindikalno delo. S portugalskimi sindikalisti smo se 
dogovorili, da bomo v bodoče sodelovali pri podobnih 
projektih ter nadaljevali z izmenjavami izkušenj z naših 
področij.

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                  M ir in notranja uglašenost naj vas 
                                spremljata v teh božičnih praznik ih. 
                                         V mozaiku novega leta pa naj  
                                                se lesketajo dragulji: 
                                             zdravje, sreča in ljubezen. 
 
                                            Vse te lepe želje vam žel i 

                                                

                              Sindikat zavoda Splošna bolnišnica Celje 

                                                      Matej Velenšek  
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Jezikovni kotiček
Poševnica

Janja Korošec
Medicinska knjižnica

Že večkrat sem dobila vprašanje o zapisovanju poševni-
ce, in sicer, ali je pred oziroma za poševnico presledek. 
Poševnica je načeloma stično ločilo, kar pomeni, da jo za-
pisujemo brez presledkov. 

Zapisana ima več različnih pomenov, in sicer:
- »ali«, »oziroma« (delavec/delavka, učenci/učenke, je-

sen/zima, pred/za, Koper/Capodistria, ...);
- »del enega in del drugega« (šolsko leto 2014/15, …);

- »ulomljeno, skozi, na« (mapa št. 10/2, 100 km/h – 100 
kilometrov na uro, 200 l/min – 200 litrov na minuto).

S presledkom na obeh straneh zapišemo poševnico samo 
takrat, ko jo uporabljamo za zaznamovanje verzov, če 
jih pri prepisovanju ne zapišemo vsakega v svojo vrstico: 
Sem dolgo upal in se bal, / slovo sem upu, strahu dal, / 
srce je prazno, srečno ni, / nazaj si up in strah želi. V tem 
primeru za zaznamovanje konca kitice uporabimo dvoj-
no poševnico (//).

  
 

»Človek ne zna  
voščiti toliko želja, 
kolikor jih zmore  
izpolniti življenje. 
Preproste stvari,  

majhne pozornosti  
delajo 

čudeže. 
Naj jih bo v  

prihajajočem  
letu čim več!« 

 
Vam želi kolektiv  

Urgentnega centra 

 
 

 

Dokler človek išče modrost, si zasluži naziv modreca.
Takoj ko si začne domišljati,
da jo je našel, pa postane bedak.

                                   Voltaire
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Zahvala

V začetku avgusta, ko smo nekateri še nestrpno odštevali dneve do zasluženega letnega dopusta, sem nepričakovano dobila klic, 

ki mi je sporočil, da se je hudo poškodoval nečak. V nesreči s kolesom je imel politravmo s hudo, življenje ogrožajočo poškodbo 

glave. Na tem mestu bi se rada zahvalila vsem: osebju ZD Radeče, urgentni ekipi ZD Laško, KPP, ekipi operacijskega bloka, pred-

vsem pa vsem vam, moje drage kolegice in kolegi EIT-a, travmatologije in otroške kirurgije za vso nudeno nego, nam kot svojcem pa vso 

psihično oporo, ki smo jo dobili pri vsakem od vas. V svojem imenu bi se rada tudi zahvalila vsem svojim sodelavkam in sodelavcem, ki ste 

mi in mi še vedno stojite ob strani, saj vsi dobro vemo, da s skupnimi močmi veliko laže preživimo še tako hude preizkušnje. Moj nečak 

se je po dobrih treh mesecih že vrnil v šolo, saj ima izredno voljo in s svojo vztrajnostjo nam dokazuje, da se da marsikaj doseči. Naj nam 

bo svetel vzor, na obraze nam naj nariše veliko nasmehov, pozitivnih in optimističnih pogledov v naših delovnih dneh. V letu, ki nam že 

prihaja naproti, vam želim veliko tako uspešno zaključenih zdravljenj, pozitivne energije in dobre volje, saj s takimi dejanji dokazujemo, da 

kot mala bolnišnica zmoremo zelo veliko. V svojem imenu in imenu vseh svojcev še enkrat iskrena hvala.     

                                       Ana Palčnik, Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo

  

       in družina Zupan

Zahvala
Spoštovani,
sem Ana Karničnik, 5. 10. 2015 sem rodila v vaši porodnišnici, ki si res zasluži naziv Novorojenčku prijazna porodnišnica.Moja izkušnja ob rojstvu hčerkice je bila zelo pozitivna, saj sem res dobila občutek, da si osebje prizadeva za varstvo mamic in novoro-jenčkov. Predvsem pa sem hvaležna, da sem bila lahko deležna epiduralne anestezije za lajšanje porodnih bolečin. Kolikor sem bila ob-veščena, v vaši porodnišnici ne zagotavljajo, da jo lahko dobite vseh 24 ur, vendar menim, da bi bilo zelo primerno, da bi v vseh slovenskih porodnišnicah bila zagotovljena možnost, da bi si jo ženska lahko izbrala, če bi hotela.
Želim pohvaliti medicinsko osebje porodnega oddelka, vse izmene, ki so skrbeli zame in predvsem za to, da je moja hčerkica prišla varno na svet.
Dopoldanska ekipa
Babica: Mojca Fijavž
Zdravnica: Teodora Bokan
Popoldanska ekipa
Babice: Anja Razboršek, Adrijana Marguč,Tadeja Čep
Zdravnika: Jakob Koren, Goran Buser
Anesteziolog: Anton Jošt
Nočna ekipa:
Babici: Alenka Otavnik, Brigita Gunzek
Še enkrat se  prisrčno zahvaljujem vsem zdravnikom in sestram, ki so tako lepo skrbeli zame. Naj vam bo vaše delo še naprej v veselje in zado-voljstvo. Posebna zahvala pa gre babici Anji Razboršek. Od vas sem odšla z zelo prijetnim občutkom. Vaša srčnost je nakazovala na to, da vam ni vseeno za porodnico, in da ji skušate strokovno, nesebično olajšati porodne bolečine. Enako pomembno pa vam je tudi stanje novorojenčka. Res sem vam hvaležna za vso izkazano skrb, delo in pozornost za moje vzdržno počutje ob porodu, predvsem pa za varen prihod moje Neli na svet.

 Lep pozdrav,
 Ana Karničnik

Pohvala 
Sem Rada Močić, zaposlena v službi za preskrbo s perilom.
Nikoli si nisem mislila, da se lahko življenje spremeni čez noč, da lahko čisto obupaš. Vendar so tudi med nami zaposleni dobri in pošteni ljudje, ki znajo pristopiti k tebi in te potolažiti z lepo besedo, ki ti v takem trenutku veliko pomeni.Ko sem v mesecu juniju obiskala Dermatološko ambulanto, sem začutila toplino prijaznosti  osebja, ki je tam zaposleno.Takoj sem bila sigurna, da sem sprejeta na pravo mesto, kjer mi bodo lahko pomagali pri moji bolezni in tem, kar se mi je zgo-dilo.
Želim se javno zahvaliti dr. Nataši Koser Kolar za njeno strokovno in odgovorno delo ter vso prijaznost, ki sem je bila deležna.Zahvala tudi  medicinskemu osebju Dermatološke ambulante  Splošne bolnišnice Celje za prijaznost, ki jo nudijo pacientu.Zahvaljujem se tudi svoji vodji, Štefki Zelič, ter izmenovodjema Alenki in Marjanci, ki so me razumele in mi stale ob strani. 
Iskrena hvala vsem.
  
S spoštovanjem,
             

pacientka Rada Močić
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Pri skrbi za varno in udobno starost je ozaveš-
čenost ključ do uspeha.  

Izbira ustrezne oblike varčevanja je odvisna od več dejavnikov. 
Poleg varnosti in zaupanja, ki sta v današnjih nestanovit-
nih časih zelo pomembna, so pomembni dejavniki tudi do-
nosnost, prilagodljivost varčevanja (možnost dedovanja, 
mirovanja, prilagajanja starosti itd.) in druge ugodnosti, ki jih 
varčevanje ponuja (npr. davčna olajšava). 

Možnosti varčevanja za starost je veliko. Pa res vse 
ustrezajo vašim kriterijem? 

Poglejmo bistvene lastnosti različnih oblik varčevanja še s po-
močjo slikovnega prikaza.

Dodatno pokojninsko zavarovanje 

Za dodatno pokojninsko zavarovanje bi lahko rekli, da 
je najprimernejša in edina namenska oblika varčevanja za 
starost, ki izpolnjuje vse prej naštete kriterije. 
Največja prednost varčevanja v pokojninskem skladu je dolgo-
ročno varčevanje, za katerega je vplačnik nagrajen z davčno 
olajšavo v višini 5,84 % bruto plače (oziroma 24 % plačanih 
prispevkov. Vplačane premije posamezniku namreč znižajo 
letno dohodnino. 

Poglejmo trditev na enostavnem primeru: Če se npr. 
uvrščate v 27-odstotni dohodninski razred in ste v 
preteklem letu vplačali 500 evrov iz svoje neto plače 
(dobrih 41 evrov na mesec), boste ob odmeri doho-
dnine prejeli vrnjenih približno 135 evrov. 

Modri kotiček

Kako izbrati najprimernejšo obliko 
varčevanja za starost (2. del)

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
info@modra-zavarovalnica.si, 080 23 45

Hkrati je dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev 
varčevanje z zajamčenim donosom, ki vam zagotavlja varnost 
privarčevanih sredstev – torej teh ne morete izgubiti. 

Kaj pomeni zajamčen donos?

Če izvajalci pokojninskih zavarovanj v kriznih letih/mesecih 
dosegajo negativen donos, mora zavarovancu ne glede na to 
pripadati zajamčen donos, ki ga izvajalec zagotavlja iz lastnega 
kapitala. 

Dodatno pokojninsko zavarovanje je zelo prilagodljiva ob-
lika varčevanja, saj lahko višino premije prilagajate svojim 
finančnim zmožnostim. Če zaradi posebnih okoliščin svoje pre-
mije ne zmorete plačevati, lahko z vplačili kadar koli začasno 
prekinete (mirovanje), do takrat privarčevana sredstva pa se 
še vedno plemenitijo na vašem osebnem računu. Vaša sredstva 
so v dobi varčevanja dedna, v dobi izplačevanja pa je dedovanje 
odvisno od vrste izbrane pokojninske rente. 
Ker je dodatno pokojninsko zavarovanje dolgoročno zavarova-
nje, je varnost bistvenega pomena. 
Zagotavlja jo več dejavnikov. Ključnega pomena je kapitalska 
moč izvajalca pokojninskega sklada. Sledijo strokovnost in pro-
fesionalen odnos ter učinkovito obvladovanje tveganj, še po-
sebno v današnjem, nestabilnem gospodarskem okolju.
Kakšno obliko varčevanja za obdobje po upokojitvi boste 
izbrali, je seveda odvisno od vas. A dodatno pokojninsko za-
varovanje je zagotovo ena boljših možnosti – je varno, z za-
jamčenim donosom in edino, pri katerem lahko koristite tudi 
davčno olajšavo.

Naslednjič: Kakšne novosti je na področje dodatnega pokojnin-
skega zavarovanja prinesel ZPIZ-2
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od 15. stoletja osrednja zgodovinska 
dežela, ki je bila od vseh ostalih avstro-
-ogrskih dežel edina povsem sloven-
ska. Zato je bil izraz Kranjec tudi drugo 
ime za Slovenca. Kot posebna dežela 
v okviru Avstro-ogrske monarhije je 
Kranjska prenehala obstajati leta 1918, 
njena naslednica pa je zdajšnja Republi-

ka Slovenija.
Najstarejši recept za kranjsko 
klobaso je med potovanjem po 
Kranjskem leta 1896 zapisala zna-
menita kuharica Katharina Prato, v 
slovenskem jeziku pa ga je v celo-
ti prvič leta 1912 zapisala Felicita 
Kalinšek.

Bodi sam sprememba,  
ki si jo želiš  v svetu.  

(Mahatma Gandhi) 
 

V vsakdanjem življenju se srečujemo z mnogimi težavami, konflikti in stresi. Nekatere od 
teh lahko obvladamo sami, drugi pa so preveč obsežni, globoki ali predolgo trajajo, tako 
da za njihovo premagovanje potrebujemo pomoč. Ena od takih oblik pomoči je psihološko 

svetovanje. 

V okviru projekta KREPITEV ZDRAVJA PRI DELU v SB Celje  
VABIMO 

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

 

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

                                                      Mag. Uroš Stropnik, univ. dipl. org. 
                                                         pomočnik direktorja 

 

 

Novo v ponudbi kavarn
Ko je na vrata začela trkati zima, smo 
v obeh bolnišničnih kavarnah uvedli 
novo ponudbo za vse, ki radi na hitro 
kaj dobrega prigriznejo. 
Ob bok ostali ponudbi smo namreč 
postavili kranjsko klobaso, ki jo go-
stje lahko kupijo z izbrano oblogo 
ali solato, postrežena pa je v takšni 
embalaži, da jo lahko odnesejo tudi s 
seboj. V svojo ponudbo smo uvrstili 
kranjsko klobaso proizvajalca Mesar-
stvo Oblak, ki je na letošnjem tradi-
cionalnem državnem tekmovanju za 
najboljšo zaščiteno kranjsko klobaso 
dosegel prvo mesto po oceni stro-
kovne komisije. 
Znanje izdelovanja kranjskih klobas 
izvira iz stoletne tradicije kolin, ki so 
bile največji posvetni praznik naših 
prednikov. 

Poimenovanje kranjske klobase pa iz-
vira iz zgodnjega 19. stoletja, iz časov 
Avstro-ogrske monarhije. Z njo se je 
označilo geografsko poreklo te me-
sene klobase. Kranjska je bila namreč 
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Sveti Miklavž v bolnišnici
Že 16. leto zapovrstjo 
je na začetku decembra 
po hodnikih bolnišnič-
nih oddelkov, na katerih 
se zdravijo bolni otroci, 
zacingljal zvonček in na-
povedal prihod prvega 
izmed treh dobrih de-
cembrskih mož.

 Tudi letos so ga v bolni-
šnico na obisk k bolnim 
otrokom pripeljali člani 
LEO kluba Celjski vite-
zi. Ti so tudi poskrbeli, 
da tja ni prišel praznih 
rok, in da je ob smehu 
in dobri volji otrokom 
in mladostnikom prine-
sel tudi pakete z razni-
mi dobrotami. 

 

VOŠČILO

Naj notranji žar srca 
razveseli novoletne dni
in naj vam da moči še za 
celo leto dni! 
Naj bo najina želja tokrat 
nasvet: 
ne pozabite nase, imejte se 
radi, hitite počasi in ljubite 
življenje ...
Vse dobro v novem letu!
                                                                               
Marjeta in Brigita.
Vsem zaposlenim  srečno, 
zdravo in uspešno novo leto 
2016.

                                   
Oddelek za splošno in 
abdominalno kirurgijo
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Umetnost življenja ni toliko 
v premagovanju težav in 
problemov
kot v naši zmožnosti, da z 
njimi rastemo in zorimo.

                                                   
Bernard M. Baruch

Vsak narod dobi natančno 
takšno vlado kot si zasluži!

                                                
Joseph de Maistre

 

 

Akril »Iskanje novih poti« 
 
 

Kot reka izviramo 
čisti in nedotaknjeni. 

 
Premagujemo ovire, utiramo nove poti 
 in močnejši tečemo življenju naproti. 
 

Naj vas tok lepih misli 
ponese v novo leto. 

 
 

SREČNO! 
Osebje Transfuzijskega centra 

 

 

 

Dragocenosti življenja so trenutki, 

ki dajejo spominom lepoto, 

prihodnosti pa smisel. 

SREČNO 2016 

 

Kolektiv  

Oddelka za bolezni 

ledvic in dializo 
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Kulinarični kotiček Vir: Internet

Kruhki z avokadom 
in kozjim sirom

Sestavine:
• 1 francoska štruca
• 2 avokada
• 200 g mehkega kozjega sira
• sok ½ limone
• 1 šopek drobnjaka
• 10 žlic olivnega olja
• ½ čili paprike
• sol in poper

Priprava: 
Francosko štruco narežemo na rezine, porazde-
limo na pekač ter pokapljamo z olivnim oljem. 
V pečici, segreti na 160 °C, jih pečemo dobrih 5 
minut. 
Namaz pripravimo tako, da avokada olupimo, 
jima odstranimo koščico in ju zmečkamo v po-
sodi skupaj s sirom in sokom polovice limone. 
Drobnjak na drobno narežemo, čili nasekljamo 
in ju skupaj z olivnim oljem dodamo avokadu in 
siru. 
Maso zmešamo ter začinimo s soljo in poprom. 
Ko so kruhki opečeni, nanje damo žlico priprav-
ljene mase in jih okrasimo s preostalim drobnja-
kom.

Prihaja čas praznikov, ko imamo malo več časa zase, za svojo družino in prijatelje. In takrat je običajno tudi več časa 
za ustvarjanje raznih dobrot in uživanje v njih. Tukaj je nekaj predlogov za enostavne prigrizke, ki lahko polepšajo 
prednovoletna in novoletna druženja.

Piščančji medaljoni 
s sezamom, kokosom in 

avokadovo pomako

Sestavine za piščančje medaljone:
• 2 kosa piščančjih prsi
• 1 jajce
• 100 g moke
• 4 žlice sezama
• 10 žlic kokosove moke

za pomako:
• 1 avokado
• sok 1 limone
• 1 žlica kisle smetane
• nekaj čilija
• sol in poper

Priprava: 
Avokado olupimo, mu odstranimo koščico, 
zmečkamo in zmešamo skupaj z limoninim so-
kom, čilijem, kislo smetano ter začinimo s soljo 
in poprom. Kokosovo moko in sezam zmešamo 
skupaj, meso narežemo na kose, najprej povalja-
mo v moki, nato v jajcu in nazadnje v sezamu in 
kokosu. Panirane medaljone ocvremo na vročem 
olju, da postanejo zlato rumeni. Postrežemo jih z 
avokadovo pomako.
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Rogljički z dimljenim lososom 

Sestavine:
• 1 zavoj listnatega testa
• 2 jajci
• 200 g dimljenega lososa
• 100 g kisle smetane
• 1 šopek kopra
• 4 rumenjake
• sok ½ limone
• sol in poper

Priprava: 
Dimljenega lososa in koper fino nasekljamo, ju 
zmešamo z jajčnimi rumenjaki in s kislo sme-
tano ter začinimo s soljo, poprom in limoninim 
sokom. Listnato testo razvaljamo in narežemo na 
majhne trikotnike. Jajci razžvrkljamo in z njima 
premažemo testo. Na sredino trikotnika naloži-
mo nekaj nadeva in trikotnike zvijemo v rogljič-
ke. Rogljičke položimo na pekač, obložen s peki 
papirjem in ponovno premažemo z jajcem. Polo-
žimo jih v pečico, ogreto na približno 170 ˘C, in 
pečemo približno 20 minut oz. dokler ne posta-
nejo zlato rumene barve.

Cake pops ali tortica na palčki

Sestavine za biskvit:
• 5 jajc
• 25 dag sladkorja
• 25 dag moke
• ½ dl olja
• 1 dl vode
• 1 pecilni prašek

Ostalo:
• nutella
• mascarpone
• mleko
• palčke
• bela in temna kuvertura ter sladkorne mrvice in 

perlice 

Priprava: 
Rumenjake in sladkor stepemo, dodamo vodo 
in olje in nato še moko s pecilnim praškom. Na 
koncu testu narahlo vmešamo sneg vseh belja-
kov. Maso vlijemo na globlji pekač, obložen s 
peki papirjem, ter pečemo v pečici, ogreti na 180 
°C, od 35 do 40 minut. Če želimo čokoladni bi-
skvit, v maso vmešamo malo kakava. Pečen bi-
skvit ohladimo in ga v multipraktiku zdrobimo v 
drobtine. Vanje nato vmešamo mascarpone, nu-
tello in mleko za čokoladni okus, ali mascarpone, 
marmelado ali mleto sadje in sadni sok za sadni 
okus. Pri tem sestavine dodajamo postopoma, 
saj mora biti končna tekstura mase takšna, da se 
dajo iz nje oblikovati kroglice (to pomeni, da se 
ne sme preveč drobiti, pa tudi preveč vlažna ne 
sme biti). Nato iz mase oblikujemo kroglice, jih 
pokrijemo s folijo in jih za nekaj časa postavimo 
na hladno. Pripravimo čokoladna obliva. Palčke 
pomočimo v čokolado in jih zapičimo v sredino 
kroglice (do približno 2/3). Kroglico nato pomo-
čimo v čokoladno kuverturo ali jo z njo oblijemo 
in poljubno okrasimo. Narejene zapičimo v stiro-
por in pustimo na hladnem, da se čokolada strdi.   
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Nagradna križanka

Nagrada: torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek 
ali službo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do 
petka, 22. januarja 2016. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem 
Monitorju. Žreb 52. nagradne križanke v oktobrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 263 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke:  MALO SE NAUČIMO IZ ZMAGE, MNOGO IZ PORAZA.
Izžrebana nagrajenka je gospa Greta Lakner z Dermatovenerološkega oddelka. 
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa po-
novno vabimo k sodelovanju.

Uredniški odbor
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