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Tisoč uroloških robotsko
asistiranih operativnih posegov
Nagrada za energetsko učinkovit
projekt na 17. Dnevih energetikov
Varstvo osebnih podatkov kot pravica
in dolžnost ter pacientove pravice
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Za nami je prva polovica leta in dogodki, pomembni za našo bolnišnico, se kar vrstijo. Ob koncu maja smo doživeli enodnevno zdravniško stavko, v začetku junija nas je
obiskala ministrica z ekipo, v teh dneh bomo opravili tisočo operacijo z robotskim sistemom, na dnevih energetikov je bolnišnica Celje dobila priznanje za projekt trigeneracije, pohvale in priznanja dobivajo posamezni oddelki v bolnišnici in tudi posamezniki.
Ministrstvo za zdravje nas v teh dneh seznanja z izhodišči za reformo zdravstvenega
sistema, zadnje potrebne naložbe za urgentni center so sprožene, letni delovni načrti
bolnišnice se uspešno realizirajo. Zato ni časa za malodušje, ampak za našo odzivnost,
kajti življenje teče dalje in kakor je dejal pisatelj Zuckmayer, ni pomembno, kaj nas doleti, temveč tisto, kar naredimo iz tega.
Enako pomembno je tudi, da se kot bolnišnica znamo soočiti z lastnimi izzivi, ki nadgrajujejo prej omenjena dogajanja in kar nas lahko kot dodana vrednost našega dela
v pozitivnem smislu loči od drugih izvajalcev zdravstvenih storitev. Gre za področje povečevanja kakovosti zdravstvenih storitev, zagotavljanje varnosti pacientov na najvišji
možni ravni ter tudi uveljavitev odlične komunikacije s pacienti. Na tem področju je še
precej priložnosti za izboljšave, kar bo povečalo njihovo zaupanje v našo institucijo.
Pravkar zaključena akreditacijska presoja po mednarodnem standardu DNV to potrjuje, saj so ugotovljena neskladja takšne narave, ki jih bomo brez posebnih problemov
lahko razrešili.
Ob vsej strokovnosti, ki jo zagotavljamo v naših procesih zdravljenja, pa predstavlja
vrednota zaupanja posebno mesto v tem labirintu odnosov, kjer se srečujejo pacienti
ter njihovi svojci z osebjem bolnišnice. Tega smo se v tej številki Monitorja dotaknili s
prispevki o rezultatih ankete o izkušnjah pacientov, o njihovem zadovoljstvu, kakor tudi
o pomembnosti varovanja zasebnosti in osebnih podatkov. Vzpostavitev razumevajočih osebnih odnosov ob spoštovanju integritete posameznika umešča bolnišnico na
najvišji organizacijski nivo sodobne družbe.
Zaposleni se soočamo s kopico izzivov, ki jih s sabo nosi trenutek časa. A ne pozabimo,
da smo sedaj v poletnem času, ko moramo najti mesto tudi zase. Vroči poletni dnevi
kar kličejo po oddihu in trenutkih, ko se lahko poglobimo v lastne skrivnosti. To je dober
način, da bomo znali bolje razumeti tudi druge.
Želim vam prijetne počitnice.
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Služba za odnose z javnostmi

Ekipa Ministrstva za zdravje, ki je pripravila predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, je v okviru
javne razprave pripravila javne predstavitve pravilnika v
vseh slovenskih zdravstvenih regijah. V začetku maja je
skupaj z ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc prišla
tudi v Celje.
Predlog pravilnika je vso pomlad, še preden je prišel v javno razpravo, močno vznemirjal tako strokovno kot laično
slovensko javnost. In podobno kot v drugih regijah, tudi v
celjski načrtovane spremembe niso bile najboljše sprejete. Za razliko od drugih, se je celjska javna predstavitev že
začela s predajo protestnega pisma. Na pragu Narodnega
doma je namreč ministrico prestregel župan Občine Nazarje Matej Pečovnik in jo opozoril na pripombe, ki so jih
v Zgornji Savinjski dolini pripravili na pravilnik.

morajo pomoči potrebni to pomoč dobiti. V urbanih območjih je takšen čas do 10 minut, v ruralnih pa 20 minut
od sprejema klica, ki kaže na življenjsko ogroženost pacienta.
In prav na zagotavljanje tega cilja je bilo v razpravi, ki
je sledila predstavitvi, največ pripomb. Direktorji zdravstvenih domov so pripravljavce pravilnika opozarjali,
da z novim pravilnikom ne izboljšujejo nujne medicinske

Še pred obiskom Narodnega doma v Celju
pa je ministrica obiskala tudi našo bolnišnico in si ogledala nov Urgentni center
Celje. Nad videnim je bila navdušena.

oskrbe na podeželju, saj je po njihovem mnenju danes s
24-urnim dežurstvom v zdravstvenih domovih zanjo bolje poskrbljeno. Prepričani so tudi, da se bo odzivni čas
podaljšal, predvsem na predelih, ki so zaradi slabih cestnih povezav težko dostopni, veliko vlogo pa igra tudi
poznavanje lokalnega terena. Ministrica je zbrane vedno znova opozarjala, da gre za predlog pravilnika, ki je
v javni obravnavi ravno zato, da bi bilo argumentirane
popravke možno izvesti že v tej fazi. Poleg tega pravilnik
predvideva tudi določena prehodna obdobja, v katerih
bo mogoče urediti najbolj občutljiva področja. Javna razprava se je tako končala z obljubo, da bo argumentirana
in s številkami ter dokazi podprta razprava do sprejema
pravilnika še tekla.
Še pred obiskom Narodnega doma v Celju pa je ministrica obiskala tudi našo bolnišnico in si ogledala nov Urgentni center Celje. Nad videnim je bila navdušena. Zasnova Urgentnega centra Celje sledi sodobnim smernicam
urgentne medicine in načrtovani metodologiji dela. Je
tudi eden redkih urgentnih centrov, ki predvideva ločeno
obravnavo otrok in mladostnikov.

Ministrica si je ogledala sedanji in nov urgentni center
Po uvodu ministrice Milojke Kolar Celarc, ki je opredelila
okvire nove ureditve nujne medicinske pomoči, je spremembe podrobno predstavila članica delovne skupine
Ministrstva za zdravje, mag. Renata Rajapakse. Opredelila je nov načrt organizacije nujne medicinske pomoči v
Savinjski zdravstveni regiji z urgentnim centrom v Celju
in satelitskima urgentnima centroma v Velenju in Šmarju
pri Jelšah ter mobilnimi enotami NMP in neprekinjenim
zdravstvenim varstvom v sklopu delovanja ambulant
družinske medicine sedmih zdravstvenih domov. Opisala je delovanje načrtovane nove dispečerske službe
zdravstva, ki bo koordinirala delo vseh, ki se vključujejo
v zagotavljanje nujne medicinske pomoči, sestave ekip,
ki bodo izvajale nujno medicinsko pomoč, njihovo opremljenost, potrebno izobraževanje ipd. Ideja nove ureditve nujne medicinske pomoči je namreč koordiniranje
vseh izvajalcev nujne medicinske pomoči z enega mesta, tj. dispečerskega centra, ki bo sprejel vse klice ljudi, ki
takšno pomoč potrebujejo, in jim s pomočjo posebnega
vprašalnika določil stopnjo nujnosti obravnave ter ekipo,
ki jim bo priskočila na pomoč. Cilj takšne organizacije je
zagotavljanje sprejemljivega dostopnega časa, v katerem

Nad zasnovo novega UCC je bila navdušena

3

T O JE S BC

Ministrica z ekipo obiskala Celje

TO
S
VEJE
T US
JE
BC
MO I N POJAS NJUJE MO

Tisoč uroloških robotsko asistiranih
operativnih posegov
Sandi Poteko, dr. med.
Urološki oddelek

Češkem. Pri prvih operacijah nam je
pomagal urolog Jan Schraml iz Češke.
V prvem letu operiranja s pomočjo
robota smo opravljali robotsko asistirane radikalne prostatektomije
(RARP). Z vsakim posegom smo dobili
dodatne izkušnje, tako da se je izboljševala kakovost dela in krajšal čas izvedbe posega.
Rezultati zdravljenj, ki so vseskozi
nadzorovani in merjeni, so odlični in
primerljivi z rezultati zdravljenj v uveljavljenih robotskih centrih po svetu.
Po začetnem uvajalnem obdobju se
je tako pomembno skrajšal čas posegov, ki zdaj trajajo od dveh do dveh
ur in pol.

Robotski sistemi v Evropi, junij 2014. V svetu jih je skupaj 307
Na urološkem oddelku SB Celje smo
v mesecu juniju 2015 naredili tisočo
urološko robotsko asistirano operacijo. Pot, ki smo jo prehodili od prve
do tisoče operacije, se je začela maja
2010. Dve leti pred tem sta pretekli od
ideje do nakupa robotskega sistema
da Vinci S HD. Potrebno je bilo veliko
dogovorov, da je bil nakup odobren.
Postali smo prva bolnišnica izmed
mnogih v Sloveniji, ki so namerava-

le uvesti robotsko kirurgijo. Po petih
letih smo še vedno edina bolnišnica
z robotom v Sloveniji in na področju
bivše Jugoslavije, čeprav robotsko
kirurgijo uspešno uvajajo v številnih
državah. V Evropi je že več kot 500
delujočih robotskih sistemov, vendar
velika večina v zahodni Evropi.
Robotska kirurgija se intenzivno širi
ter zamenjuje klasično in laparoskopsko kirurgijo na različnih kirurških
področjih. Osnovno izobraževanje
urologov, anesteziologov in instrumentark smo opravili v Franciji in na

Od prvih 400 operiranih bolnikov jih
85 % med operacijo in v pooperacijskem obdobju treh mesecev ni imelo
nobenih zapletov, pri 12 % je prišlo
do manjših zapletov, pri 3 % pa do
večjih. Po Clavien – Dindo klasifikaciji
je imelo zaplet stopnje I-III 56 bolnikov, stopnje IV 4 bolniki in 0 bolnikov
stopnje V.

Rezultati zdravljenj, ki so vseskozi nadzorovani in merjeni, so odlični in primerljivi z rezultati zdravljenj v uveljavljenih robotskih centrih po svetu.

Tabela: Perioperativni podatki bolnikov z RARP
Čas na konzoli v min

Izguba krvi v ml

Transfuzija v št.
bolnikov

1-10

370

800

2

11-20

235

500

1

21-30

200

230

1

31-40

190

150

0

41-80

180

140

0

81-120

165

100

1

121-160

150

80

3

161-300

145

150

2

Št. RARP

Krivulja učenja, prvih 500 robotsko asistiranih
radikalnih prostatektomij, povprečni čas na
konzoli 155 min.
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asistent ob operacijski mizi
zmožni zadrževati urin v roku šestih
mesecev od operacije, po enem letu
pa v več kot 90 % primerov. Zaradi
večjih možnosti ohranitve živčevja, ki
Operater za konzolo in omogoča erekcijo, so boljši rezultati
tudi pri ohranjanju te funkcije.
Izguba krvi je bila pri bolnikih, operiranih z RARP tako majhna, da je le 31
od 900 ali 3,4 % bolnikov potrebovalo
transfuzijo krvi. Pri klasičnih radikalnih prostatektomijah, ki smo jih izvajali pred uvedbo robotske kirurgije, je
bila transfuzija krvi potrebna pri 50 %
operiranih bolnikov.
Do zdaj smo le pri enem od 900 bolnikov med odstranitvijo za rakom
obolele prostate morali robotsko asistirano operacijo končati na klasični
način. Pri dveh bolnikih smo ugotovili
poškodbo črevesja med RARP in smo
ju oskrbeli med posegom. Ponovna
operacija zaradi krvavitve je bila v
prvem dnevu po RARP potrebna pri
dveh od 900 operiranih bolnikov.

Povrnitev urinske kontinence
Pri 6 bolnikih je bil histološki izvid
prostatektomije pT0. Iz tabele je razvidno, kako se z operativnimi izkušnjami trajno znižuje odstotek pozitivnih kirurških robov.
Naši rezultati na področju RARP so
primerljivi z rezultati iz literature in se
z izkušnjami še izboljšujejo.
V drugem letu operiranja s pomočjo
robota smo začeli izvajati tudi posege na zgornjih sečilih. Z izkušnjami so
posegi postali rutinsko delo.

Težave z uhajanjem ali zaporo urina so praviloma manjše in hitreje
izginejo v primerjavi z drugimi načini odstranitve za rakom obolele
prostate. Po statističnih podatkih
so naši bolniki v več kot 80 % primerov zmožni zadrževati urin v
roku šestih mesecev od operacije,
po enem letu pa v več kot 90 %
primerov.
Bolniki prihajajo na operativno
zdravljenje iz vse Slovenije, nekaj tudi
iz drugih držav. Kljub velikemu številu
bolnikov je čakalna doba na robotsko
asistiran operativni poseg vedno krajša od treh mesecev.
Da je robot zanimiv za operativno
delo, pove podatek, da so nas obiska-

Tabela: Povrnitev urinske kontinence po 12 mesecih je bila pri prvih 100 bolnikih
z RARP 80-odstotna in se nato povišala na 92 % pri naslednjih 300 bolnikih.

1 mesec v %
6 mesecev v %
12 mesecev v %
Zaradi natančnega in manj invazivne- Št. bolnikov
ga načina operiranja, ki ga omogoča 1-50
25
50
80
tehnologija robotskega sistema, si
38
66
82
naši bolniki po posegu hitro opomo- 51-100
rejo. Iz bolnišnice so praviloma odpuš- 101-200
49
86
90
čeni drugi dan po operaciji, čez tri dni
43
80
92
pa se vrnejo na pregled in odstranitev 201-300
urinskega katetra ter kožnih šivov na
petih vstopnih ranicah. K normalnim Tabela: Patohistološki rezultati (PSM, pozitivni kirurški rob, R1)
dnevnim aktivnostim se lahko pravi- Pri 6 bolnikih je bil histološki izvid prostatektomije pT0. Iz tabele je razvidno, kako
loma vrnejo v dveh tednih, medtem se z operativnimi izkušnjami trajno znižuje odstotek pozitivnih kirurških robov.
ko je treba nekoliko težja opravila, kot
pT2
pT3
pT4 PSM, R1 pT2% pT3%
pT4%
je npr. delo na vrtu in nekatere špor- Št. bolnikov
tne aktivnosti, odložiti za približno 1-50
36
14
0
25
57
0
mesec do dva. Težave z uhajanjem ali 51-100
43
4
2
25
75
50
zaporo urina so praviloma manjše in
101-200
78
20
2
19
45
50
hitreje izginejo v primerjavi z drugimi
57
20
2
15
45
50
načini odstranitve za rakom obolele 201-280
85
31
0
11
23
0
prostate. Po statističnih podatkih so 281-400
naši bolniki v več kot 80 % primerov

5

T O JE S BC

Rezultate našega dela z robotom smo
urologi kot vabljeni ali prijavljeni predavatelji predstavili na strokovnih
srečanjih v Bosni in Hercegovini, na
Češkem, v Grčiji, Hrvaški, Italiji, Madžarski, Makedoniji, Poljski, Romuniji
in Sloveniji.

Obisk prof. dr. Davida Turka (v sredini), urologa, ki dela z robotom od leta 2006 v
Clevelandu, ZDA
li zdravniki različnih specialnosti iz Hrvaške, Makedonije, Bolgarije, Bosne in
Hercegovine, Rusije ter ZDA in si ogledali naše delo. Večkrat smo predstavili
robota tudi medicinskim sestram in
inštrumentarkam. Na ogled robota so
prišli tudi minister za zdravje, poslanci
DZ s predsednikom DZ in drugi poslovni sodelavci SB Celje.
Vsako leto pridejo na ogled robota
študenti robotike s profesorjem s Fakultete za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani. Posnetki dela z našim robotom so tudi v promocijskem filmu Fakultete za elektrotehniko in v oddaji
Ugriznimo znanost.

čala, vendar je boljša tudi njegova
kakovost. Robotski sistem nam ponuja možnost, da operativne posege
opravimo kakovostno in s čim manj
zapleti, kar je tudi želja pri vsakem

operativnem zdravljenju. Še vedno
pa smo edina bolnišnica v Sloveniji,
ki ima robotski sistem, čeprav podatki
dokazujejo prednosti robotike in se
le-ta v svetu nezadržno širi.
Prvi v državi smo uvedli robotsko asistirano kirurgijo kot novo tehnologijo
v operativnem zdravljenju. Uspešnost dela je sestavljena iz številnih
podrobnosti. Zahvaljujem se vsem, ki
so kakorkoli prispevali svoj del v naše
delo, da smo uspešno opravili tisoči
urološki robotsko asistirani operativni poseg.

Rezultate našega dela z robotom
smo urologi kot vabljeni ali prijavljeni
predavatelji predstavili na strokovnih
srečanjih v Bosni in Hercegovini, na
Češkem, v Grčiji, Hrvaški, Italiji, Madžarski, Makedoniji, Poljski, Romuniji
in Sloveniji. Leta 2012 smo v sklopu Ekipa, ki izvaja robotsko asistirane urološke operacije
organizacije Slovenskega urološkega
Bodi sam sprememba,
kongresa v živo izvedli prenos operaki si jo želiš v svetu.
cije z robotom na kongres v Laško.
(Mahatma Gandhi)
Robotska kirurgija je prinesla številne spremembe v delo na urološkem
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
oddelku. Novosti pri delu urologov,
njihovo premagovanje potrebujemo pomoč. Ena od takih oblik pomoči je psihološko svetovanje.
anesteziologov, medicinskih sester,
patologov, tehničnih služb in po potV okviru projekta KREPITEV ZDRAVJA PRI DELU v SB Celje
rebi še drugih zaposlenih smo sestavili v celoto, ki je potrebna za uspešno
VABIMO
delo v robotski kirurgiji. Tri leta po
uvedbi robotske kirurgije smo opravina brezplačna psihološka svetovanja in podporo zaposlenim, ki jih bo izvajala
li intervju z bolniki, ki so bili operirapsihologinja Vesna Žličar.
ni z robotom zaradi raka na prostati.
Rezultat je pokazal, da je naše delo
uspešno, in da so bolniki zadovoljni z KJE: Otroški oddelek (3. nadstropje), ambulanta številka 8.
njihovo celotno obravnavo v SB Celje.
Ob tisoči urološki robotsko asistirani KDAJ: dogovor za termin obiska vsako sredo na telefon 03/423 35 13.
operaciji smo zadovoljni z opravljeMag. Uroš Stropnik, univ. dipl. org.
nim delom. Količina dela se je povepomočnik direktorja
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Pismo pacienta
Že pred časom je na naslov strokovnega direktorja prispelo pismo z opisano osebno izkušnjo obravnave pacienta
v procesu diagnostike in zdravljenja. Ne prvo in zagotovo ne zadnje. Ker gre za pacienta, ki se je zdravil zaradi raka
prostate, smo se odločili, da ga kot osebno izkušnjo pridružimo članku o prvih tisoč opravljenih robotsko asistiranih
operacijah v naši bolnišnici. Hkrati pa njegova vsebina da dodaten pogled na anketi o zadovoljstvu pacientov ter o
njihovih izkušnjah v bolnišnicah, saj opozarja na določene vidike, katerih pomena se včasih premalo zavedamo ali pa
jim dajemo premajhen pomen. Žal jih kot pomembne prepoznamo šele takrat, ko v zdravstveni sistem kot pacienti
vstopimo sami ali kdo od naših bližnjih.
Strokovni direktor Splošne bolnišnice dejo izjeme, pri katerih se tudi za izvidi,
Celje,
ki so sicer v mejah normale, lahko skriva že kaj več. In tako sem s svojo vztrajželim del svoje izkušnje deliti, ne samo nostjo in prošnjami le dosegel, da so mi
zaradi sebe, ampak zaradi vseh moš- naredili biopsijo.
kih, ki jih je doletela podobna izkušnja.
Rezultat pa, kot sem že omenil, karciNo pa sem tudi sam tukaj, tukaj v mno- nom prostate in nujna operacija. Bil
žici ljudi, ki so se srečali z danes tako sem presenečen in šokiran in ravno
težko in neželeno diagnozo – rak. Vem, tako zdravniki, da je pri takem PSA že
da nisem edini, in da za to boleznijo prišlo do sprememb in rakastih celic.
dnevno zboleva veliko ljudi, pa vendar, Bal sem se, da bojo izvidi takšni, pa
ko se to dotakne tebe ali nekoga v tvoji kljub vsemu ves čas upal, da bo le vse
družini, je vseeno drugače, vse še bolj v redu, tako kot je pri večini moških s
boli, vse je težje in vse še bolj osebno.
takim PSA. Ko mi je zdravnik povedal
Lahko rečem, da se je tudi moja zgodba za ugotovljeni izvid, je bil zelo kratek.
začela tako kot marsikatera druga …, Povedal je, da gre za raka prostate in
da sem vedno skrbel za svoje zdravje mi na mizo dal knjižico in dejal, naj si
tako psihično kot fizično, da sem hodil to preberem. Knjižica je bila namreč na
na preventivne preglede, veliko bral, temo raka prostate. Ne vem, a sem bil
se zanimal in poizkušal živeti čim bolj bolj žalosten, a bolj jezen, bilo je pol»zdravo« pa karkoli to že danes pome- no nekih čustev. Tisti trenutek sem bil
jezen celo na zdravnika, pa vem, da ni
ni.
nič kriv, vendar sem pričakoval kakšen
In ravno na teh preventivnih pregledih pogovor, kakšno lepo besedo, več čuprostate je bil moj PSA vedno nekoliko stev z njegove strani. Po drugi strani pa
povišan. Ker to ni bilo zelo veliko, smo vem, da se on dnevno srečuje s takimi
vso »zadevo« samo kontrolirali in nič primeri, in da ne more z vsakim dolgo
drugega. Moram poudariti, da sicer klepetati, pa tudi čustev ne more kazati
nisem imel nikakršnih drugih težav in več kot toliko, saj je mogoče ravno on
da pri svojih 66 letih ne jemljem nobe- tisti prvi, ki nam pokaže, da moramo
nih zdravil, saj mi je telo vedno vračalo biti močni, da se ne smemo predati, in
naložbe v zdravje z dobrim počutjem. da se bomo vsi skupaj potrudili, da se
Tako je bilo tudi potem, ko je bil PSA po- stvari rešijo.
višan. Ker pa je bil povišan kar na nekaj
zaporednih pregledih, sem zdravnike Potem je tukaj drugi šok, ko je to treba
poprosil, če bi mi lahko naredili biopsi- povedati družini. Strah je bilo mene,
jo, saj mi je bilo le čudno, da se stvar ni- pomislite, kako je bilo šele njih, ko sem
kamor ne premakne, seveda sem hotel, povedal, da me čaka takšna operacija.
da se ta težava reši in da moj PSA pride Doma je nastala prava zmeda, navali
čustev, jeze, razočaranj in podobno, od
zopet do normalne ravni.
vseh naših družinskih članov. Minilo je
Kljub moji prošnji, naj mi naredijo bio- kar nekaj časa, da smo se vsi nekoliko
psijo, so mi le-to zdravniki odsvetovali, pomirili, kolikor se ob dani situaciji pač
češ da ni potrebna. Seveda razumem, da in začeli akcijo. Kam na operacijo?
da so oni zdravniki – strokovnjaki in da Kje prideš prej na vrsto? Kako dolgo čavedo kdaj je to potrebno narediti, poleg kati? Kaj v življenju še spremeniti? Kaj
tega vsak dodaten pregled stane našo jesti in kaj ne jesti? Gibanje, stres,… Kaj
zavarovalnico, in če ni tako nujno, ne povečuje to bolezen, kako jo zajeziti,
pošiljajo pacientov na dodatne pregle- morda celo izničiti? Polna hiša je bila
de. Vem pa tudi sam, da se vedno naj- nekih knjig, revij, iskanja po internetu
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itd…. Človek se oprime vsake informacije, da bi si le lahko tudi sam kaj pomagal. Seveda sem že prej veliko skrbel za
svoje zdravje in telo, vendar se včasih
stvari zgodijo vseeno, ni vedno vse odvisno od nas samih, tukaj so še drugi
dejavniki, naši geni, okolje v katerem živimo, zrak, ki ga dihamo, voda, ki nam
vsak dan umiva telo, hrana, ki jo jemo,
pa četudi je z našega vrta, je lahko že
sama zemlja polna nekih stvari, ki so
neprimerne za naša telesa, pa seveda
vsi ti poizkusi, ki jih delajo po vesolju in
puščavah, ko preizkušajo razne stvari,
vse to na nek način pride do nas, do našega okolja, do naše hrane, četudi nam
vztrajno ponavljajo, da je vse to tako
daleč, da ljudem ne more škoditi in še bi
lahko našteval.
Ja veliko stvari vpliva na zdravje ljudi,
tako, da si nimam kaj očitati, da se nisem potrudil ali da sem naredil premalo.
Naslednja stvar je bila čakanje na pošto
in datum, ko te lahko sprejmejo na operacijo. Končno je prišlo do informacije
in ponovno razočaranje, ko sem videl,
da moram na operacijo čakati več mesecev. Zakaj tako dolgo? Več mesecev,
važen mi je vsak dan, ne pa da tu minejo tedni ali celo meseci!! Enostavno
nisem vedel kako in kaj.
Ker sem o tej bolezni veliko bral na spletu, sem tudi prišel do informacije, da bi
mogoče v kakem drugem mestu v Sloveniji prišel prej na vrsto in sem klical na
vse strani. Najmanj čakalne dobe in najbolj pozitiven odziv sem dobil iz Splošne
bolnišnice Celje!! Že takoj po prvem telefonskem razgovoru sem dobil termin, ko
sem se lahko osebno oglasil tam, da bi
z zdravnikom pregledala vso mojo zdravstveno dokumentacijo in se dogovorila
za operacijo. Moram poudariti, da je bilo
osebje v Splošni bolnišnici Celje izredno
prijazno, od sester pa do zdravnikov.
Vzeli so si čas, mi prisluhnili in mi zopet
nekako vlili voljo in upanje, da se bodo
stvari le rešile.
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Mislim, da bi morali zdravniki v bolnišnicah večkrat povedati pacientu, da je
operacija možna tudi v drugih mestih
in da imajo možnost robotske operacije tudi v Sloveniji. Verjetno marsikdo
samo čaka doma, da pride na vrsto, ker
niti ne ve, da bi bila čakalna doba drugje morda krajša.
Poleg tega so mi v Splošni bolnišnici Celje že takoj na prvem razgovoru
povedali, da imam možnost robotske
operacije, o kateri prej nisem veliko
vedel. Le-to mi je zdravnik na prvem
razgovoru tudi svetoval, saj naj bi že
sama operacija trajala manj časa kot
pa klasična, poleg tega je postopek čisto drugačen in za pacienta veliko lažji,
okrevanje hitrejše in bolečine pri tem
manjše, hitrejša vrnitev v »stari« ritem
življenja, v delovne obveznosti in še veliko prednosti ima.
Čudi me, da tega nimajo tudi v Ljubljani, Klinični center je seveda izredna
bolnišnica, z veliko strokovnjaki in kako
to, da se potem tudi oni ne poslužujejo
takšnega načina operiranja? Seveda
vem, da vse te naprave stanejo zelo veliko in kot vsi vemo, našemu zdravstvu
ves čas primanjkuje denarja, saj imajo
kar naprej varčevalne ukrepe, vendar
da se varčuje tudi na takšnih stvareh…? Nakup robota bi že bil strošek,
vendar pa bi se ta strošek hitro povrnil,
saj bi bili pacienti, ki bi bili operirani na
takšen način, manj časa hospitalizirani, potrebovali bi manj pomoči, prej bi
se vrnili v svoja »življenja«, v službe in
tako dalje in bi bili stroški povezani z
njimi manjši od tistih, ki jih operirajo po
klasičnem postopku.
Sam sem se seveda odločil za takšen
način operiranja in mi ni žal, pač pa
sem izredno zadovoljen in hvaležen, da
je bilo tako. Ko sem jaz takrat odšel na
operacijo v Celje, je moj dober prijatelj
odšel na operacijo v drug kraj, in sicer
se je odločil za klasičen način posega.
Bila sva na zvezi ves čas in najino stanje je bilo tako zelo različno. Jaz sem se
kmalu po operaciji počutil že veliko bolje, kmalu sem lahko že vstal, bolečine
niso bile prehude in kar sem bil najbolj
vesel, sam sem odvajal vodo, ko so mi
odstranili kateter, nobenih zapletov!
Presrečen sem bil zaradi tega. Ko sem
se slišal in videl s prijateljem sem ugotovil, da je pri njem čisto drugače, veliko
dalj časa je rabil za okrevanje in mislim,
da še sedaj, po nekaj mesecih, še ni čisto
dober, imel je hude bolečine, le kako ne,
saj je bil zelo »razrezan« po trebuhu in

v spodnjem delu, imel je tudi vročino,
vnetja, celo neke zaplete. Ko sva bila že
doma in je prišel na obisk, je bila med
nama zelo velika razlika po počutju,
izgledu, hoji itd.
No, seveda ne morem reči ali še manj
trditi, da se sedaj vsak pacient s klasično operacijo počuti takole. Seveda ne
mislim tega. Verjetno se je celo kdo, ki
je tudi bil na robotski operaciji, počutil
slabo in stvari doživljal težje in slabše kot jaz. Ljudje smo različni in ravno
tako tudi naša telesa, saj tudi dva ne reagirata in ne delujeta enako. Pa vendar
mislim, da je robotska operacija veliko
bolj primerna in bolj »prijazna« do nas
pacientov. Kot sem že omenil, vem, da
ti aparati stanejo veliko, vendar dolgoročno bi se ta strošek hitro povrnil, saj
je samo zdravljenje oz. okrevanje teh
pacientov krajše kot pa tistih, ki se odločijo za klasično operacijo.

Moje besede so tukaj predvsem zaradi
tega, ker bi rad, da se ljudem z zdravstvenimi težavami vedno pove, če
imajo možnost hitrejšega zdravljenja
kje drugje! Vsi namreč ne prihajamo
iz velikih mest, kjer ima vsako stanovanje računalnik in internet, ogromno
je takih ljudi, ki jim je znana samo tista informacija in nasvet, ki ga dobi od
zdravnika ali osebja v bolnišnicah in
zdravstvenih domovih.

Poleg tega bi morali denar namenjati
za novosti in izboljšave tudi v zdravstvu
in to v korist pacientov!! Ker je to dolgoročno dobro tako za ljudi kot za samo
zdravstveno blagajno. Moram se malo
dotakniti splošnega stanja v Sloveniji
in s tem tega, da bi država lahko prišla
do denarja drugje, tam kjer bi ga lahko
upravičeno vzela nazaj, ne pa da pretirano varčuje tudi v zdravstvu in s tem
na zdravju ljudi. Tukaj bi namreč morali
največ vlagati, saj bomo le zdravi ljudSam sem, zopet ponavljam, izredno je lahko delali in s tem zopet prispevali
zadovoljen, da sem se odločil za celj- državi nazaj, tako kot to počnemo že
sko bolnišnico. Osebje tam je bilo zelo leta.
prijazno ves čas, od prvega telefonskega razgovora, v času operacije in tudi V Splošni bolnišnici Celje me je operiral
sedaj še, ko hodim tja na kontrolne vsem znani zdravnik dr. Sandi Poteko.
preglede. Sploh pa sem hvaležen, da Ne samo, da so me operirali, presenesem dobil možnost operativnega po- čen sem bil nad njihovo požrtvovalnossega z robotom. Vem, da imamo zelo tjo in prijaznostjo celotnega kolektiva.
dobre zdravnike v bolnišnicah in velike Zato hvala celotnemu kolektivu, dr.
strokovnjake, vendar pa ni vsem omo- Sandiju Poteko, dr. Rajku Kandaretu, dr.
gočeno enako delo oz. bolnišnice niso Klemnu Jagodiču, ter sestram in vsem
opremljene z enako opremo, ki bi se zaposlenim.
je potem lahko posluževali. Glede na
to, kako je pozitiven odziv na robotsko To moje pismo je verjetno samo eno
operacijo, bi zdravstvo moralo prisluh- izmed mnogih, mogoče samo kapljica
niti in nabaviti še kakšnega robota, tudi kot pravijo in se bo le težko kaj spremeza katero drugo bolnišnico. Poleg tega nilo. Pa vendar upam, da bo iz takih kabi morali pacientom vedno povedati, pljic nekoč nastalo morje, ki bo dovolj
da imajo možnost operacije tudi drugje veliko, da se ga bo slišalo in upoštevalo.
in mogoče celo na drugačen način, ki bi
bil za njih lažji.
Bernard Turk
iz Starega trga pri Ložu

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@sb-celje.si . Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektronski obliki (na CD-ju,
po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne in akademske naslove avtorjev ter naziv
oddelka oz. službe, v kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite ločeno na koncu besedila.
Fotografije priložite tudi v izvirni elektronski obliki. Na fotografijah, ki niso v elektronski
obliki, na hrbtni strani s svinčnikom označite naslov članka, h kateremu jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 5. oktobra 2015.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Mag. Hilda Maze

Področje zdravstvene nege

Anketa je potekala v 23 slovenskih
bolnišnicah med oktobrom in decembrom lanskega leta. V Splošni
bolnišnici Celje je anketni vprašalnik
izpolnilo 500 pacientov, kar pomeni
100-odstotno realizacijo vzorca. Analizo anketnih vprašalnikov je opravil
Inštitut za informatiko Medicinske fakultete v Ljubljani.
Skupne ocene so izračunane za vsak
sklop posebej kot tudi za celotno
anketo. Skupna pacientova ocena
bolnišnice v nekem sklopu je izračunana kot delež doseženih točk glede
na največje možno število točk pri tistem sklopu. Pri tem je največje možno število točk za vsakega pacienta
lahko drugačno, saj nekateri pacienti
na nekatera vprašanja niso odgovorili (bodisi po lastni izbiri bodisi zato,
ker določene situacije niso doživeli).
Pri skupnih ocenah so vsa točkovana
vprašanja obravnavana enakovredno,
zato na končno skupno oceno največ
vplivata sklopa o delu zdravnikov in
medicinskih sester, ki imata največ
vprašanj, medtem ko so drugi sklopi
sorazmerno manj pomembni.
Zeleno polje predstavlja zgornji kvartil, torej razpon seštevkov ocen 25 %
celotnega vzorca bolnišnic, v katerih
so bili pacienti glede danega sklopa
oziroma glede skupne ocene najbolj
zadovoljni. Oranžno območje predstavlja 2. in 3. kvartil, torej razpon
ocen sredinskih 50 % bolnišnic. Rdeče območje pa predstavlja spodnji
kvartil, se pravi razpon ocen 25 %
bolnišnic z najmanj zadovoljnimi pacienti. Za vsako bolnišnico so izračunali aritmetično sredino ocen. Ocena
zadovoljstva je odvisna od oddelka in
demografskih značilnosti pacientov,
zato so skupne ocene statistično izravnali.

Graf 1: Sprejem v bolnišnico – primerjava med bolnišnicami

Pri oceni sprejema pacientov v bolnišnico smo se uvrstili na sredino med slovenskimi bolnišnicami.
Graf 2: Sprejem v bolnišnico - Splošna bolnišnica Celje

Podrobnejši pregled po področjih je pokazal, da so pacienti najbolj nezadovoljni s spremembo datuma sprejema na kasnejši termin, saj smo tukaj krepko na
rdečem polju in to predvsem na kirurških oddelkih. Pacienti tudi ocenjujejo, da
je čas od sprejema do takrat, ko pridejo do postelje, predolg na internističnih in
ginekološkem oddelku.
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Rezultati nacionalne ankete o izkušnjah
odraslih pacientov v akutni bolnišnici za
leto 2014
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Graf 3:
Kako so vas obravnavali zdravniki –
primerjava med bolnišnicami
Pacienti so obravnavo zdravnikov
umestili v spodnjo polovico ocenjenih
bolnišnic.

Graf 4:
Kako so vas obravnavali zdravniki –
Splošna bolnišnica Celje
Posebej je izpostavljena trditev, da so
zdravniki pred njimi govorili, kot da
jih ni. To je najbolj izraženo na internističnih in kirurških oddelkih. Prav tako
čutijo pomanjkanje zasebnosti pri pogovoru, viziti in opravljanju posegov
predvsem na kirurških oddelkih.

Graf 5:
Kako so vas obravnavale medicinske
sestre – primerjava med bolnišnicami
Ocena dela medicinskih sester je v primerjavi z drugimi bolnišnicami nekje
na sredini.
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Graf 6:
Kako so vas obravnavale medicinske
sestre – Splošna bolnišnica Celje
Pacienti ocenjujejo, da jim medicinske
sestre slabo zagotavljajo zasebnost pri
pogovoru, viziti in posegih. Tudi tukaj
negativno izstopajo kirurški in internistični oddelki. Enako kot pri oceni
zdravniške obravnave pravijo, da so
medicinske sestre pred njimi govorile,
kot da jih ni, in to predvsem na internističnih oddelkih za razliko od ginekološkega, kjer je to področje zelo dobro
ocenjeno.

Graf 7:
Vaše zdravljenje – primerjava med
bolnišnicami
Pri oceni procesa zdravljenja smo v primerjavi z drugimi bolnišnicami v sredini.

Graf 8:
Vaše zdravljenje – Splošna bolnišnica
Celje
Najbolj negativno ocenjena trditev v
tem sklopu je bila »Včasih je nek zdravnik ali medicinska sestra rekla eno o
moji bolezni, zdravljenju ali zdravstveni
negi, drug zdravnik ali druga medicinska sestra pa popolnoma nekaj drugega«, kar posebej negativno izstopa na
internističnih oddelkih. So pa pacienti
zadovoljni s pomočjo medicinskih sester pri odhodu na stranišče na vseh
področjih in pojasnitvi razlogov za jemanje zdravil na ginekološkem oddelku.
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Graf 9:
Bolnišnično okolje – primerjava med
bolnišnicami
Pri tem sklopu smo v primerjavi z drugimi dokaj dobro ocenjeni.

Graf 10:
Bolnišnično zdravljenje – Splošna
bolnišnica Celje
Ob pregledu posameznih vprašanj pa
tudi tukaj, prav tako kot v Anketi o zadovoljstvu pacientov, izvedeni aprila
letošnjega leta, negativno izstopa hrup,
ki ga povzročajo zaposleni predvsem
na kirurških in internističnih oddelkih,
kjer smo globoko na rdečem polju.

Graf 11:
Odpust iz bolnišnice – primerjava med
bolnišnicami
V primerjavi z ostalimi smo se po oceni
pacientov v sklopu »Odpust iz bolnišnice« uvrstili v spodnjo polovico bolnišnic.
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Graf 12:
Odpust iz bolnišnice –
Splošna bolnišnica Celje
Pacienti ocenjujejo, da dobijo premalo informacij, tako pisnih kot ustnih, o
stranskih učinkih zdravil.

Predvsem za tiste točke v vprašalniku,
kjer smo se po oceni pacientov znašli na rdečem polju, moramo v skladu
z zahtevami Ministrstva za zdravje
pripraviti korektivne ukrepe.
Pri planiranju korektivnih ukrepov
se bomo usmerili predvsem v zago-

tavljanje zasebnosti pacientov, tako
pri delu zdravnikov kot medicinskih
sester, in izboljšanju naše komunikacije s pacienti. Ne smemo pozabiti, da
so pacienti v bolnišnici bolni, težko
zaspijo, in ko jim to končno uspe, jih
zbudimo, ker smo preglasni, občasno

tudi neupravičeno. Rezultati celotne
ankete so predstavljeni na intranetni strani bolnišnice na razdelku za
kakovost. Vabim vse zaposlene, da
jih podrobno pregledajo in podajo
predloge za izboljšave, ki jih bomo z
veseljem sprejeli.

Bukvarnica za Splošno bolnišnico Celje
Prav na svetovni dan knjige, 23. aprila, sta naš Otroški oddelek kirurških strok s polnimi škatlami knjig obiskala g. Janko Kopušar, župan Občine Šmartno ob Paki, in ga. Mirjam Povh, direktorica njenega Mladinskega
centra. Na prvi pogled malo nenavadna gesta občine, ki je na »prvo žogo« ne bi povezali ravno s knjigami.
Pa vendar so prav v Šmartnem ob Paki na pobudo direktorice Mladinskega centra letos že drugo leto zapovrstjo pripravili BUKVARNICO, samosvojo knjižnico, v kateri knjige zamenjajo lastnika.
Mladinski center je tako za kratek čas postal prostor, kamor so krajani lahko prinesli knjige, ki so jih že prebrali, domov pa odnesli tiste, ki so jih z istim namenom tja prinesli drugi. Ker pa so letošnji Bukvarnici dodali
tudi dobrodelno noto, vse knjige niso romale na domače police. Potem, ko so jih lani nekaj podarili domovom
za starejše občane, so se letos po pogovoru z njihovim sokrajanom in našim zdravnikom Jožetom Robido
odločili, da s knjigami obdarijo paciente, ki se zdravijo v naši bolnišnici. K tej odločitvi je pripomogla tudi
osebna izkušnja ge. Povh, ki je med obiskovanjem bolnišnice s sinom spoznala, kako dragoceni so trenutki, ko
te knjige iz bolniške sobe ponesejo v druge svetove. Nekaj več kot 200 jih bo poslej krajšalo ure in dneve
pacientom, ki se zdravijo v naši bolnišnici.

Županu in vodji Mladinskega centra se je za dobrodelno gesto in izkazano zaupanje zahvalilo osebje oddelka in tudi
direktor bolnišnice.
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Anketa o zadovoljstvu hospitaliziranih
pacientov v Splošni bolnišnici Celje
Suzana Labaš, univ. dipl. org, QSM
Splošno kadrovsko pravni sektor

V času od 30. 3. do 24. 4. 2015 je na 19 oddelkih naše
ustanove, tako kot že leta poprej, potekala anketa o zadovoljstvu pacientov v času bivanja v bolnišnici. Med
paciente je bilo razdeljenih 700 anket, vrnjenih je bilo
647, kar predstavlja 92,4 % vseh anketnih listov. Po številu vrnjenih anket je leto 2015 uspešnejše, kot sta bili leti
2013 in 2014.

Najpogostejše pripombe pacientov, ki so se navezovale
na prehrano, so bile: hrana je enolična, porcije so prevelike / premajhne, več bi lahko bilo sadja, ponavljanje jedilnikov, neokusna hrana, med obroki bi lahko bila kakšna
malica, kljub dieti so dostavljali napačno hrano, vedno
zelenjavna juha ipd.
Osebno in posteljno perilo se zdi pacientom primerno v
dobrih 90 %. Delež pacientov, zadovoljnih s perilom, je
tako že drugo leto nižji, v primerjavi z l. 2013 je ta razlika 5 %. Paciente je največkrat zmotilo, da perila ni oz. ga
je premalo, od tega največ brisač, ženskih pižam in halj,
ocenili so, da je perilo dotrajano, staro, da so materiali trdi
in neudobni, pritoževali pa so se tudi nad samo velikostjo
osebnega perila (preveliko / premajhno).

V letošnjem letu je pri anketiranju sodelovalo 4 % več nenaročenih pacientov in dobrih 5 % manj naročenih pacientov kot v l. 2014.

Pri čiščenju bolnišničnih prostorov je paciente največkrat
zmotil umazan WC, in da ni bilo toaletnega papirja. Opozorili so tudi na plesni v kabini za tuširanje.

Delež pacientov, ki so bili zadovoljni s prehrano, se je
glede na leto poprej znižal za 3 %, malenkostno pa se je
zvišal tudi delež pacientov, ki so bili s prehrano nezadovoljni.
Zadovoljstvo z bivanjem v bolniški sobi ostaja približno
enako. Kljub temu, da so pacienti v veliki večini izrazili zadovoljstvo, jih je zmotilo naslednje:
- hrup na hodniku, hrup telefonov, ni miru, glasno govorjenje – tudi pozno v noč, treskanje z vrati, preveč zvokov aparatur, pogosto zvonjenje alarma na monitorju;
- zgodnje bujenje, bujenje po 22. uri, prižiganje luči ponoči, merjenje temperature ob poznih urah;
- slabo zračenje sobe, prenatrpana soba, preveč pacientov v sobi;
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Pacienti so zapisali tudi nekaj pripomb glede dela medicinskih sester in zdravnikov. Motilo jih je predvsem:
- različni napotki med. sester o isti zadevi,
- zdravnik je podal premalo informacij za razumevanje
stanja,
- vizita mine prehitro in ne odgovori na vsa pacientova
vprašanja,
- med. sestre ne dajejo niti najosnovnejših informacij,
- odpust domov brez pregleda,
- zaposleni ne povedo predvidene ure posega,
- čakanje na operacijo oz. preiskave,
- pacienti, ki izvajajo fizioterapijo so pomanjkljivo oblečeni,
- posamezne medicinske sestre so neprijazne in odrezave,
- ni ustreznih informacij in komunikacije o zdravljenju,
- osebje je preobremenjeno,
- motil me je odnos zdravnikov do medicinskih sester,
- medicinskih sester je premalo,
- hitenje z opravljanjem dela,
- nekoliko premalo organizacije.
Odnose med medicinskimi sestrami so pacienti največkrat ocenili kot zelo dobre, slabih odnosov niso prepoznali.

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

Odnos medicinskih sester do pacientov je bil največkrat
ocenjen kot prijazen, se je pa znižal delež pacientov, ki
so odnos sestre ocenili kot spoštljiv in profesionalen. Žal
so pacienti tudi letos nekatere medicinske sestre ocenili
negativno.

Dobrih 60,0 % pacientov ocenjuje odzivnost medicinskih
sester na klicno napravo kot zelo hitro, v primerjavi z lanskim letom se je delež teh pacientov zvišal za 6 %. Nekaj
pacientov pa je na medicinsko sestro moralo počakati
dalj časa, takšnih je bilo 0,2 %.

Številne so bile tudi pohvale pacientov, iz katerih je razbrati njihovo zadovoljstvo v času hospitalizacije.
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- previsoke temperature v sobi, prevroča soba ponoči,
mrzla soba;
- glasna stenska ura v sobi, utripajoče luči nad glavo, ni
lokalne razsvetljave za branje, luči in zvonci ne delajo;
- ni TV, ni daljinca za vklop TV, ni računalnika, ni signala
- nedostopnost WIFI, interneta;
- slab odtok, WC ne splakuje vode;
- prepih, pri oknu piha in ga ni možno ustrezno zapreti,
pihanje skozi zaprta okna;
- stara oprema, dotrajana miza v sobi (poškodovana),
manjka obešalnik v kopalnici in polička za toaletni papir, premajhna nočna omarica, zastareli prostori (sanitarije, kopalnica);
- stara škripajoča in neudobna postelja, slaba vzmetnica, PVC podloga pod posteljnim perilom povzroča potenje, pomanjkanje postelj za spremljevalce;
- smrčanje, sostanovalec, nočno stokanje pacientke, smrad
pri previjanju pacientov, osebna neaktivnost, bolečine itd.

T O JE S BC

Pohvalili so hrano (posamezne obroke, jedilnik, …), možnost bivanja z otrokom, možnost bivanja samega v sobi,
informacije, ki so vedno na voljo, podajanje diagnoze na
razumljiv način, skrb za pacienta, profesionalnost, strokovnost, potrpežljivost, požrtvovalnost, prijazen in korekten odnos do pacienta, prijaznost celotnega osebja, razumevanje osebja. Všeč jim je bila tudi pozitivnost osebja,
skrb in zdravljenje, ustrežljivost, red in disciplina, čistoča,
urejenost prostorov, dobra preskrbljenost, obisk rdečih
noskov, postrežba, prisotnost mladih učencev, samo
zdravljenje itd. Zadovoljstvo in hvaležnost pacientov pa
sta še posebej razvidna iz njihovih sporočil:
- Še naprej bodite svojemu delu predani s srcem, saj
nam mamicam le tako lahko naredite lep uvod v novo
poglavje našega življenja. Hvala za vse!
- Prijazno, dostopno osebje, pripravljeno pomagati,
hvala za vašo pomoč.

-

Z bivanjem sem zelo zadovoljna. Korekten odnos
tako s strani sester kot s strani zdravnikov.
Hvala za zavzetost in prijaznost sester in zdravnikov,
hvala medicinskim sestram za moralno podporo, tolažbo in strokovne informacije. Super ste!
Želim vam še naprej veliko uspeha in vneme pri vašem
delu. Verjemite, da pacienti zelo cenimo vaše delo.
Zahvaljujem se celotnemu zdravstvenemu osebju,
vključno s šolo. Srečen sem, da ste mi pomagali.

Vsekakor nam ugotovitve analize ponujajo precej možnosti za izboljšave.
Celotna analiza anket o zadovoljstvu pacientov v času bivanja v bolnišnici po posameznih oddelkih naše ustanove je dostopna tudi na intranetu, v rubriki Kakovost – tč.
D Izkušnje oz. zadovoljstvo pacientov.

ZNANJE IZBOLJŠA ŽIVLJENJE
V petek, 15. maja 2015, so se po
celotni Sloveniji pričele aktivnosti v
okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), najvidnejše promocijske
manifestacije na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Gre
za festivalsko zasnovan projekt,
ki ga pod okriljem Andragoškega
centra Slovenije uresničuje mreža
raznovrstnih prirediteljev po vsej
Sloveniji, ki z različnimi izobraževalnimi, informativno-svetovalnimi,
kulturnimi in drugimi dogodki opozarjajo na vseprisotnost ter pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki
jih posameznik v svojem življenju
prevzema.
V soboto, 16. maja, smo se med
10. in 17. uro predstavili na osrednjem prireditvenem prostoru v
nakupovalnem središču City center Celje. Dogodek, s katerim
je bila obeležena 20. obletnica
obstoja festivala TVU, so predstavile aktivnosti partnerske mreže
Regijskega študijskega središča v
obliki tržnice znanj.
Splošna bolnišnica Celje je za
TVU pripravila informativno stojnico s svetovanjem o prehrani ob
različnih bolezenskih stanjih.
V skupini za prehransko obravnavo pacientov sodelujejo Roma-

Tržnica znanja v City centru Celje

na Stropnik, dipl. m. s. s specialnimi
znanji, Marjeta Marovt Tratnik, univ.
dipl. inž. živ. teh., ter zdravnik s posameznega specialnega področja.
Skupina se velikokrat sreča z zelo
različnimi in kompleksnimi vprašanji
o prehrani pacientov. Ker je naša
populacija vedno starejša, pacienti pa imajo včasih tudi več bolezni
hkrati, je za pravilno prehranjenost
takšnih potrebnega več znanja. Poleg tega pa se pojavlja vedno več
alergijskih reakcij oz. preobčutljivosti na posamezne sestavine hrane, ki jo vsakodnevno uživamo. Ob
sestavi diete je za take paciente
potrebnega več znanja, paziti pa
je treba tudi na kakovost sestavin
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naših jedilnikov. V bolnišnici nad
njo bdi živilska tehnologinja.
Na tržnici znanj je bilo v dopoldanskih deževnih urah kar nekaj
zanimanja za različne diete in
sestavo dietnih jedilnikov, ko se je
dan prevešal v popoldne in je posijalo sonce, pa smo se poslovili z
lepimi vtisi.
Romana Stropnik, dipl. m. s.
Področje zdravstvene nege
Marjeta Marovt – Tratnik,
univ. dipl. inž. živ. tehn.
Sektor za investicije,
preskrbo in vzdrževanje

Janja Pajk, dr. med.

in kolektiv Transfuzijskega centra

Območno združenje Rdečega križa Celje je v petek, 5. junija, ob 17. uri v veliki dvorani Narodnega doma praznovalo 70-letnico začetka delovanja organizacije Rdečega
križa na območju Celja.
V počastitev visokega jubileja so ob tradicionalni vsakoletni počastitvi zaslužnim krvodajalcem ob tej priložnosti podelili priznanja za njihovo humano poslanstvo in s
tem obeležili sedemdeset let delovanja Rdečega križa v
našem okolju.

HVALA vsem krvodajalkam in krvodajalcem za
vso kri, ki je pritekla iz ponujenih rok, saj se vsi
prav dobro zavedamo, kako pomembna je kri
in dober občutek, da smo nekomu pomagali.

Poleg priznanj krvodajalkam in krvodajalcem so podelili
tudi posebna priznanja RKS – Območnega združenja Celje ter priznanja Rdečega križa Slovenije vsem članicam
in članom ter prostovoljkam in prostovoljcem – aktivistom RKS območnega združenja Celje z željo, da bi tudi v
prihodnjem obdobju tako uspešno in plodno sodelovali
v dobro vseh tistih, katerim je dejavnost Rdečega križa
namenjena.

Kolektiv Transfuzijskega centra

Modrega človeka vodi razum,
povprečneža izkušnja,
tepca usmerja nujnost,
brutalneža pa nagon.
Cicero

Priznanje RKS Transfuzijskemu centru naše bolnišnice
Posebno priznanje RKS in plaketo je za dobro sodelovanje z Območnim združenjem Celje prejel tudi Transfuzijski center Splošne bolnišnice Celje, na prireditvi pa ju je
prevzel direktor, mag. Marjan Ferjanc.
HVALA vsem krvodajalkam in krvodajalcem za vso kri, ki
je pritekla iz ponujenih rok, saj se vsi prav dobro zavedamo, kako pomembna je kri in dober občutek, da smo nekomu pomagali.
˝SREČA JE V MAJHNIH STVAREH, V DOBRIH LJUDEH IN
TOPLIH DLANEH˝
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Kadar nas neha gnati veter, je treba poprijeti za vesla.
Latinski pregovor

Ah, toliko reči je, za katere si želimo,
da bi jih bili naredili včeraj,
in tako malo tistih,
ki smo jih voljni narediti danes.
Mignon McLaughlin

T O JE S BC

Posebno priznanje Transfuzijskemu
centru ob 70-letnici delovanja
Rdečega križa na območju Celja

T O JE S BC

Nagrada za energetsko učinkovit projekt
na 17. Dnevih energetikov
Hinko Zupanc, dipl. inž. stroj., Katja Škrabl, dipl. inž. prom.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Dnevi energetikov so skozi leta postali osrednji dogodek menedžerjev v
energetiki in strokovnjakov iz slovenskih podjetij, raziskovalnih inštitucij
in vseh tistih, ki poslujejo po načelu učinkovite rabe energije. Pomen
konference prepoznava vse več hitro
rastočih, dinamičnih, manjših in srednjih podjetij, ki se zavedajo pomena
zanesljivosti oskrbe, trajnostne energije, tehnološkega napredka ter nadaljnjega procesa raziskav in inovacij
na področju energetike. Dvodnevni
dogodek, ki je potekal 21. in 22. aprila, vsako leto znova v Portorož privabi prek 200 udeležencev. Tema tokratnega srečanja, ki ga organizirata Ekipa SB Celje
Poslovna akademija časnika Finance
in Institut Jožef Stefan, je povezova- energijo in energetsko sanacijo stavb.
Predstavljene so bile uspešne zgodbe trajnostnega razvoja, omenjene
Enaindvajset prijaviteljev je poslalo pa tudi manj uspešne, kot TEŠ 6, ki so
triindvajset projektov. Bralci časni- po besedah ministra Gašperšiča sicer
dobronamerne, nas bodo pa kar neka Finance so za zmagovalca natekaj stale.
čaja »Energetsko učinkovit projekt« Mag. Marjan Ferjanc je predstavil priizbrali Splošno bolnišnico Celje.
spevek Izzivi in priložnosti učinkovite
Nagrada potrjuje naša prizadevanja rabe energije v bolnišnici, s poudarna področju energetske učinkovi- kom na tveganjih pri odločitvah za
tosti in daje motivacijo za nadaljnje projekte energetske učinkovitosti.
Vrhunec konference predstavlja podelo.
delitev nagrade za energetsko učinkovito podjetje, energetsko učinkovit
nje učinkovitih tehnologij, pristopov
in ljudi. Udeležence sta nagovorila
tudi evropska komisarka Violeta Bulc
in Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo.
Domači in tuji predavatelji so bili s
področja uporabnikov energije, okoljevarstvenikov in politike, ki kreira
zakonodajo in možnosti podpor za
učinkovito rabo energije in obnovljive vire energij. Vsa prizadevanja
gredo v smeri trajnostnega razvoja
in nizkoogljične družbe, za kar bodo
tudi v obdobju 2014–2020 namenjene finančne spodbude za trajnostno Vsi nagrajenci
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projekt in za projekt uporabe obnovljivih virov energije.
Naša bolnišnica je s projektom »Energetska sanacija objektov v splošni
bolnišnici Celje« sodelovala na razpisu za energetske nagrade. Enaindvajset prijaviteljev je poslalo triindvajset
projektov. Bralci časnika Finance so
za zmagovalca natečaja »Energetsko
učinkovit projekt« izbrali Splošno bolnišnico Celje.
Nagrada potrjuje naša prizadevanja
na področju energetske učinkovitosti
in daje motivacijo za nadaljnje delo.

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

Svet zavoda SB Celje je na svoji seji dne 4. 5. 2015 sprejel
Finančni načrt SB Celje za leto 2015, za katerega smo pridobili tudi soglasje s strani Ministrstva za zdravje. Skupna
vrednost načrtovanih celotnih prihodkov za leto 2015 je
91,6 mio EUR, kar je za 0,6 % več, kot je bilo realiziranih
v letu 2014. V enaki skupni vrednosti kakor prihodki je
načrtovana tudi skupna višina odhodkov; tako izkazuje
Finančni načrt 2015 uravnotežen finančni izid.

Predračunsko bilanco uspeha za leto 2015 v primerjavi z
bilanco uspeha za leto 2014 prikazujemo v tabeli, v nadaljevanju pa podajamo osnovne predpostavke za načrtovanje za leto 2015 in iz tega predvidene prihodke in
odhodke. Celoten dokument » Program dela in finančni
načrt za leto 2015 za SB Celje« je objavljen na naši spletni
strani www.sb-celje.si /Splošno o bolnišnici/Letna poročila in finančni načrti.

Predračunska bilanca uspeha za leto 2015 v primerjavi z bilanco uspeha iz leta 2014 za SB Celje
Elementi bilance uspeha

Realizacija 2014
EUR

Finančni načrt 2015

%

EUR

%

Indeks Fn15/
R14

Razlika
Fn15-R14

A) PRIHODKI SKUPAJ

91.049.685

100

91.611.990

100

100,62

562.305

I. PRIHODKI IZ POSLOVNE
DEJAVNOSTI

90.738.298

99,66

91.367.990

99,73

100,69

629.692

a) Prihodki iz opravljanja javne službe

86.854.797

95,39

87.924.090

95,97

101,23

1.069.293

81.387.885

89,39

82.580.730

90,14

101,47

1.192.845

5.466.912

6,00

5.343.360

5,83

97,74

-123.552

b) Prihodki iz tržne dejavnosti

3.883.500

4,27

3.443.900

3,76

88,68

-439.600

II. PRIHODKI IZ FINANCIRANJA

18.435

0,02

15.000

0,02

81,37

-3.435

III. DRUGI PRIHODKI

31.976

0,04

21.000

0,02

65,67

-10.976

260.976

0,29

208.000

0,23

79,7

-52.976

B) ODHODKI SKUPAJ

90.845.914

100

91.611.990

100

100,84

766.076

I. VSI STROŠKI DELA

52.596.005

57,9

52.373.730

57,17

99,58

-222.275

a) Izplačilo bto II s povračili stroškov
zaposlenim

50.763.909

55,88

50.483.610

55,11

99,45

-280.299

1.324.727

1,46

1.244.460

1,36

93,94

-80.267

455.193

0,5

594.180

0,65

130,53

138.987

52.175

0,06

51.480

0,06

98,67

-695

20.100.354

22,13

20.178.100

22,03

100,39

77.746

III. ŽIVILA

1.186.667

1,31

1.200.000

1,31

101,12

13.333

IV. VZDRŽEVANJE

2.374.869

2,61

2.736.200

2,99

115,21

361.331

196.896

0,22

210.000

0,23

106,66

13.104

b) Storitve vzdrževanja

2.177.973

2,4

2.526.200

2,76

115,99

348.227

V. LABORATORIJSKE STOR. ZUNANJIH

3.062.063

3,37

2.900.000

3,17

94,71

-162.063

VI. ENERGIJA, VODA

1.890.822

2,08

2.222.500

2,43

117,54

331.678

VII. AMORTIZACIJA

4.140.987

4,56

4.500.000

4,91

108,67

359.013

VIII. VSI DRUGI ODHODKI

5.494.148

6,05

5.501.460

6,01

100,13

7.312

a) Stroški materiala

2.071.349

2,28

2.130.050

2,33

102,83

58.701

b) Stroški storitev

2.611.078

2,87

2.869.130

3,13

109,88

258.052

c) Ostali stroški

811.721

0,89

502.280

0,55

61,88

-309.441

C) RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

203.771

- Prihodki iz programa ZZZS
- Drugi prihodki

IV. PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI

b) Stroški ostalih oblik dela
c) Strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja
d) Zdravstveni pregledi zaposlenih
II. ZDRAVILA, ZDRAVSTVENI MATERIAL
IN MEDICINSKI PLINI

a) Material za vzdrževanje

0
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ABC POS LOVANJA

SB Celje ima sprejet Finančni načrt 2015

ABC POS LOVANJA

Načrtovani stroški v letu 2015

Načrtovani prihodki in
program dela v letu 2015
Kar 90 % vseh prihodkov bolnišnice zavzemajo prihodki
s strani ZZZS-ja. Osnovo za njihovo načrtovanje predstavlja sklenjena pogodba z ZZZS-jem. Za leto 2015 nove
Pogodbe z ZZZS-jem še nimamo sklenjene, saj tudi Dogovor 2015 še ni sprejet. Zato je prihodek s strani ZZZS-ja za leto 2015 načrtovan na osnovi veljavne pogodbe
za leto 2014, upoštevane pa so bile tudi vse znane spremembe v času priprave gradiva.
Pogodbena vrednost do ZZZS-ja izhaja iz obsega in cen
storitev. Zaradi gospodarske krize v preteklih letih so se
cene storitev s strani ZZZS-ja zniževale tako pavšalno
kakor tudi na posameznih elementih. Največje znižanje
cen v zadnjih letih je bilo na področju amortizacijskih
sredstev, tj. sredstev, namenjenih za investicije. Za leto
2015 je z izboljšanim stanjem ZZZS-ja predvideno postopno povečevanje amortizacijskih sredstev, kar je že vključeno v Finančni načrt 2015. Finančni načrt 2015 pa sicer
ostaja na znižanih cenah storitev iz preteklih let.
Obseg zdravstvenih programov, ki jih izvajamo za ZZZS,
se v letu 2015 širi na tistih področjih, kjer so bile pridobljene širitve programov zaradi skrajševanja čakalnih
dob (revmatologija, kardiologija, urologija, dermatologija, maksilofacialna kirurgija, magnetna resonanca). Na
področju hospitalne dejavnosti pa je za leto 2015 načrtovan povečan obseg tistih programov, ki jih ZZZS plačuje tudi nad višino pogodbeno dogovorjenih. To možno
preseganje plačila programov se v letu 2015 s 5 % povečuje na 10 %. Gre za naslednje programe: operacije ušes,
nosu, ust in grla; operacije na ožilju (arterije, PTA, krčne
žile); koronarografije; operacije kil in žolčnih kamnov; endoproteze kolka in kolena; operacije hrbtenice in operacije rame. Iz navedenih širitev programov so predvidena
tudi dodatna finančna sredstva s strani ZZZS-ja. Poleg teh
sprememb pa načrtujemo tudi nekatera prestrukturiranja programov v okviru obstoječe pogodbene vrednosti
(program VEGF, prestrukturiranja v okviru prospektivnih
programov). Slednje načrtujemo ob sklepanju nove pogodbe, ki bo po sprejemu Dogovora 2015. Z novo Pogodbo 2015 pa SB Celje pridobiva tudi višjo priznano povprečno pogodbeno utež na programu akutne obravnave
in s tem tudi plačilo dražjih programov, kar v zadnjih letih s pogodbami ni bilo priznano. Priznana pogodbena
povprečna utež akutne obravnave za našo bolnišnico se
z obstoječe 1,35 dviguje na 1,39.
Na področju tržne dejavnosti tržimo zdravstvene in
nezdravstvene storitve, v skupino prihodkov iz trženja
se umeščajo še tudi nekateri drugi prihodki. Gre med
drugim tudi za prihodke za invalide (nagrade in zadržani
prispevki), ki pa jih v letu 2015 v skladu z zakonodajo nismo več upravičeni pridobivati. Zmanjšanje teh in tudi še nekaterih drugih
prihodkov v letu 2015 (prihodki iz
obdukcij, klinično preizkušanje
zdravil) v glavnini prispeva k
temu, da so prihodki iz tržne dejavnosti v letu 2015 načrtovani
nižje, kot so bili realizirani v letu
2014.

Med načrtovanimi stroški v letu 2015 zavzemajo 57 %
stroški dela, 22 % pa stroški zdravil in zdravstvenih materialov. Stroški dela so načrtovani na osnovi kadrovskega načrta, v katerem za leto 2015 načrtujemo zaposlitve
na področjih, kjer se kažejo kadrovski deficiti – tako na
področju zdravnikov kakor tudi zdravstvene nege in tudi
drugih poklicnih skupin. Za vse predvidene nove zaposlitve je bilo treba pridobiti soglasje Ministrstva za zdravje,
za kar smo morali podati podrobne utemeljitve in obrazložitve. Še vedno namreč velja zahteva po 1-odstotnem
znižanju števila zaposlenih v javnem sektorju v letu 2015.
Z novimi zaposlitvami se bo znižalo število nadur in ur
dela zunanjih sodelavcev po podjemnih pogodbah. Skupna vrednost stroškov dela je v letu 2015 načrtovana nižje od realizacije iz leta 2014, saj je bilo v leto 2014 vključeno izplačilo 2. obroka tretje četrtine.
Zdravila in zdravstveni material v letu 2015 načrtujemo
na osnovi porabe iz leta 2014, povečanje načrtujemo
na področju zdravil, ki jih refundira ZZZS oz. jih zaračunavamo posebej po dejanski porabi poleg storitev.
Zaradi v zadnjih dveh letih izjemnega porasta stroškov
laboratorijskih preiskav, ki jih naročamo pri zunanjih
izvajalcih, pričakujemo v letu 2015 zaustavitev trenda
naraščanja in jih načrtujemo nižje, kot so znašali v letu
2014.
Zaradi izrednega omejevanja na področju vzdrževanja
v preteklih letih in glede na starost bolnišnice ter povečane potrebe po vzdrževanju aparatur in prostorov, načrtujemo v letu 2015 povečan strošek na tem področju.
Načrtujemo pa tudi povečan strošek na področju energije, saj so bile v letu 2014 izredno ugodne vremenske
razmere, ki so povzročile podpovprečno nizek strošek
na tem področju.

Investicijska dejavnost v letu 2015
Povečana amortizacijska sredstva v letu 2015 so vplivala na nekoliko večjo zmožnost investiranja iz lastnih
sredstev kakor v preteklih letih. Podrobna predstavitev
celotne investicijske dejavnosti, tudi iz drugih virov, je
predstavljena v drugih člankih.

Zaključek
Leto 2015 predstavlja prvo po letu 2008, ko ni načrtovano
zmanjševanje finančnih sredstev za bolnišnice. Glede na
to smo določene stroške za leto 2015 načrtovali na ravni
iz preteklega leta, finančni okvir nam je to dopuščal. Kljub
temu pa se je treba zavedati, da ostajajo prihodki s strani
ZZZS-ja oz. cene storitev v letu 2015 še vedno praktično
na ravni znižanj iz preteklih let, kar pomeni, da si ne moremo privoščiti povečevanja stroškov. Zato je treba ohraniti
skrbno gospodarjenje na vseh področjih in zavedanje, da
racionalnost obvladovanja ne samo večjih, ampak tudi
vseh majhnih, posameznih, včasih se zdi nepomembnih
segmentov, prispeva k skupnim dobrim končnim rezultatom.
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Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

SB Celje je v prvih treh mesecih letošnjega leta poslovala
uravnoteženo oz. s pozitivnim rezultatom v višini 30.603
EUR. Izkazani rezultat predstavlja oceno poslovanja, saj
je prihodek s strani ZZZS-ja ocenjen na osnovi trenutno
veljavne pogodbe še iz leta 2014, nova pogodba za leto
2015 namreč še ni sklenjena.
Glede na ocenjeni prihodek s strani ZZZS-ja za prvo tromesečje ugotavljamo, da le-tega ne dosegamo v celotni
višini, načrtovani s Finančnim načrtom 2015, ne dosegamo tudi skupnih celotnih prihodkov (indeks doseganja je
98,7). Prav tako so realizirani stroški iz obdobja 1–3 2015
manjši od načrtovanih (indeks doseganja je 98,6). Glede
na primerjalno obdobje preteklega leta pa je v prvih treh
mesecih leta 2015 realiziran višji prihodek ter tudi višji
stroški.
Vzrok za manjše realizirane prihodke od načrtovanih v
obdobju 1–3 2015 je v nedoseganju nekaterih programov
ZZZS-ja, prihodkov iz refundiranih zdravil ter v manjšem
pridobljenem prihodku za pokrivanje stroškov specializacij, kar je posledica tega, da je bilo v prvih treh mesecih pri

Med stroški pa v obdobju 1–3 2015 ugotavljamo višje stroške od načrtovanih pri dveh večjih
skupinah, tj. stroških zdravil in zdravstvenega
materiala ter laboratorijskih storitev zunanjih
izvajalcev.

nas zaposlenih manjše število specializantov od načrtovanega. Glede na manjše število zaposlenih specializantov od planiranih in manjše število vseh ostalih delavcev,
je tudi strošek dela v prvih treh mesecih manjši od načrtovanega. Tudi to je pričakovano, saj v prvem tromesečju
2015 še niso bile realizirane načrtovane nove zaposlitve,
kar bo možno šele po sprejetju Finančnega načrta 2015
in pridobljenih soglasjih Ministrstva za zdravje.
Med stroški pa v obdobju 1–3 2015 ugotavljamo višje
stroške od načrtovanih pri dveh večjih skupinah, tj. stroških zdravil in zdravstvenega materiala ter laboratorijskih
storitev zunanjih izvajalcev. Slednje pomeni neugoden
vpliv na poslovanje bolnišnice, posebno še ob dejstvu,
da sta ti dve skupini stroškov v prvem tromesečju 2015
presegli tudi višino iz primerjalnega obdobja leta 2014.
S Finančnim načrtom 2015 so tako na področju zdravil
in zdravstvenega materiala ter tudi na področju laboratorijskih storitev zunanjih izvajalcev predvideni ukrepi za
obvladovanje tovrstnih stroškov. Eden od pomembnih
ukrepov je upoštevanje limitov porabe zdravil in zdravstvenega materiala, ki jih imamo postavljene na ravni
posameznih oddelkov, na področju laboratorijskih storitev pa optimizacija naročanja posameznih vrst laboratorijskih preiskav zunanjim laboratorijem in hitra uporaba
izvidov. Tudi na področju laboratorijskih storitev zunanjih izvajalcev imamo vzpostavljene načrtovane stroške
na ravni posameznih oddelkov, zato je nujno tekoče spremljanje in ugotavljanje odstopanj od načrtovanih vrednosti.

Opozorilni stavki sindikata FIDES
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Letošnja pomlad je prinesla dve opozorilni stavki sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije – FIDES. Prva,
enourna, se je zgodila v sredo 22. aprila, druga, celodnevna pa 28. maja.
V času obeh opozorilnih stavk so bile v bolnišnici zagotovljene vse nujne zdravstvene storitve, poleg njih pa še zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter paciente starejše od 65 let, vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom ter ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.
In če so bili po enourni opozorilni stavki vsi naročeni pacienti obravnavani še istega dne, je celodnevna stavka prinesla
tudi nekaj odpovedi obravnav pacientov, ki niso bile nujne. Tako je bilo v specialističnih ambulantah prenaročenih
225 pacientov in v programih funkcionalne diagnostike 50 pacientov. Tega dne je odpadlo tudi 6 operativnih programov in 3 posegi v Laboratoriju za invazivno srčno diagnostiko. Vsi pacienti, ki zaradi stavke niso bili obravnavani, so
bili predhodno s tem seznanjeni. Dobili so nove termine za obravnavo, ki so jo opravili do 12. junija 2015.
Tako v času prve kot tudi druge stavke v bolnišnici nismo imeli nobenih neželenih dogodkov, prav tako zaradi stavke
nismo prejeli nobenih pritožb pacientov ali njihovih svojcev.
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Investicijska dejavnost v
bolnišnici v letu 2015
Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. stroj.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Naša bolnišnica bo skupaj z Ministrstvom za zdravje (MZ) v letošnjem
letu realizirala za približno 10,1 mio
€ investicij. Torej toliko kot lani.
Osrednja investicija je vsekakor novi
urgentni center – UCC (o njej več v
članku mag. Žoharja). MZ že podpisuje pogodbe za mobilno medicinsko
opremo in pripravlja razpis za opuščena dela v vrednosti cca 2,2 mio €.
Aparat za računalniško tomografijo – CT je bolnišnica kupila iz lastnih
sredstev in bo v UCC predvidoma nameščen že avgusta.
Načrtovani viri sredstev za investicije
so:
- lastna sredstva SB Celje v višini 5,9
mio €,
- sredstva ustanovitelja (MZ) v višini 3,1 mio €,
- sredstva EU v višini 0, 9 mio €
- donacijska sredstva v višini 0,26
mio €.

Pristajalna ploščad je načrtovana na strehi nadomestne novogradnje
talno rentgensko slikovno diagnostiko – RIS/PACS, kar pomeni, da bomo
končno tudi v celjski bolnišnici imeli
RTG slike in izvide v digitalni obliki.
Naložba je ocenjena na 1,5 mio €, polovično pa projekt financira MZ.

Za večje infrastrukturne projekte
(gradbena, obrtniška, inštalacijska
dela), kot so izgradnja novega diabetološkega centra v kleti bolnišnice
nasproti Oddelka za medicinsko rehabilitacijo, obnova porodnega bloka
in druge (opisane v članku ge. Planko
in ge. Škrabl) bo bolnišnica namenila
cca 1,2 mio €.

ugodne gospodarske napovedi se seveda nadejamo slednjega. Dodaten
argument za investiranje v načrtovano nadomestno novogradnjo je tudi
zaprtje našega pristajališča za helikopterje. Agencija za civilno letalstvo
ne dovoli več pristajanja na našem
dvorišču, saj je trenutno pristajališče
neprimerno in je pristajanje na njem
nevarno tako za bolnišnico kot za posadke helikopterjev. Sodobno urejen
heliport je predviden na strehi nadomestne novogradnje.

Skupna načrtovana vrednost investicij v nemedicinsko opremo v letu
2015 je 0,76 mio €. Od tega je za
informacijsko tehnologijo (nabava
novih računalnikov strežnikov, uvedba zvočnega zapisa, razširitev WiFi
omrežja,…) namenjenih 0,36 mio €.
Za vso ostalo nemedicinsko opremo Potrjen finančni načrt s planom inveje na voljo 0,40 mio € (nabava teksti- sticij za letošnje leto je objavljen na
la, drobnega inventarja, zamenjava spletni strani bolnišnice.
Skupna načrtovana vrednost inve- aparatov za kuhinjo in pralnico, klisticij v medicinsko opremo v letu matskih naprav, nabave v energetske
2015 je 6,8 mio € ali skoraj 70 % vseh postroje, ...).
sredstev. Med pomembnejše nabave
sodijo že omenjeni novi CT (0,7 mio Zaradi poznega sprejetja finančnega
€), medicinska oprema za UCC (1,7 načrta (konec maja) in dolgotrajnih
Za večje infrastrukturne projekte
mio €), nabavili bomo novi mamograf postopkov javnega naročanja bo del
(gradbena, obrtniška, inštalacij(0,2 mio €), obnovili telemetrijo in mo- naložb najbrž prenesen v naslednjo
ska dela), kot so izgradnja novenitoring sistem na kardiološkem od- leto.
ga diabetološkega centra v kleti
delku (0,14 mio €). Med večje naložbe
spadajo še nabave 5 UZ aparatov, 31 Na področju investicij ostaja odprto
bolnišnice nasproti Oddelka za
perfuzorjev, 4 termodezinfektorjev vprašanje načrtovane nadomestne
medicinsko rehabilitacijo, obnoza pranje instrumentov, 2 aparatov za novogradnje. Še vedno namreč čava porodnega bloka in druge bo
umetno ventilacijo, 10 dializnih apa- kamo na odločitev lastnika (MZ), ali
bolnišnica namenila cca 1,2 mio
ratov, transportnega RTG aparata, ... bomo morali v prihodnje pričeti z
€.
večjimi obnovami starega dela bolPo skoraj petih letih raznih postop- nišnice ali pa bomo nadaljevali z nakov se zaključuje tudi razpis za digi- domestno novogradnjo. Glede na
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Urgentni center Celje
Mag. Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Ministrstvo za zdravje (MZ) izvaja projekt vzpostavitve mreže urgentnih
centrov v Republiki Sloveniji. Sestavni
del te mreže je tudi Urgentni center
Celje, ki hkrati predstavlja »Etapo 1a
minimalno« večjega investicijskega
projekta – Nadomestne novogradnje
Splošne bolnišnice Celje. Zaradi omejenosti finančnih virov v sklopu večjega investicijskega projekta trenutno
potekajo prizadevanja za dokončanje
Urgentnega centra Celje. Operacijo
delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Gospodarsko razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Mreža urgentnih centrov.
Urgentni center Celje je bil z izvedbo gradbene pogodbe v višini
7.638.719,10 EUR v večji meri zgrajen in delno opremljen že decembra
2014. V času razpisa za gradbena dela

so bila zaradi omejenih finančnih virov opuščena nekatera GOI dela in
oprema. Med izvajanjem gradbene
pogodbe je Ministrstvo za zdravje
izvedlo tudi skupni javni razpis za
opremljanje sedmih urgentnih centrov, med katerimi je bil tudi Urgentni
center Celje, pri čemer je bila predvidena dobava in montaža mobilne
medicinske opreme v ocenjeni višini
1.209.448,17 EUR. Podobno kot pri
gradbeni pogodbi, je bila tudi v tem
razpisu zaradi omejenih finančnih
virov delno opuščena nekatera oprema.

kalnice, klimatizacija za kirurško šivalnico, bolniško dvigalo in cevna pošta.
Dobavljena in nameščena bo opuščena mobilna medicinska oprema,
blateks z izlivnikom in računalniška
oprema. Ocenjena vrednost opuščenih GOI del in opuščene opreme znaša 994.415,90 EUR.

Hkrati bo bolnišnica zagotovila tudi
dobavo in montažo CT-ja za Urgentni center Celje. Postopek javnega
razpisa je bil uspešno zaključen, zato
pričakujemo izvedbo v roku približno
treh mesecev od podpisa pogodbe.
Pogodbena cena za dobavo in monZaradi dokončanja Urgentnega cen- tažo CT-ja znaša 706.380,00 EUR.
tra Celje, doseganja polne funkcionalnosti, varnosti in zanesljivosti, bos- Vključno s stroški nadzora nad izvedta Ministrstvo za zdravje in bolnišnica bo v višini 67.733,27 EUR znaša trenuv kratkem razpisala še v predhodnih tna znana skupna ocenjena vrednost
razpisih opuščena GOI dela in opu- gradnje in opreme celotnega Urgenščeno opremo. V okviru opuščenih tnega centra 10.616.696,43 EUR. Vsa
GOI del bodo nameščeni prometna dela bi naj bila dokončana čim prej,
ogledala, notranje usmerjevalne ta- najkasneje v novembru 2015, za kar
ble, napisi, vremenska zaščita vhoda, si bo osebje Ministrstva za zdravje in
odbojniki, razvrstitveni sistem za ča- bolnišnice še posebej prizadevalo.

23

ABC POS LOVANJA

Večje investicije v letu 2015
Katja Škrabl, dipl. inž. prom. , Eva Planko, inž. gradb., Hinko Zupanc, dipl. inž. stroj.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Načrt investicij Sektorja za investicije, preskrbo in vzdrževanje v okviru
Finančnega načrta 2015 predvideva
izvedbo naslednjih večjih gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del:
1. Prevezava kanalizacije pri kuhinji,
ki se prepleta z izvedbo pretakalne ploščadi za kurilno olje in ureditvijo nadstreška pri kotlarni, zajema preusmeritev kanalizacije ob
južnem delu stavbe kuhinja/uprava zaradi odcepitve južnega dela
kanalizacije, na katerega so vezani
pretežno objekti Zdravstvenega
doma Celje.
2. Obnova bolniških kanalov na otroškem oddelku bo zaradi omejenih
sredstev v letošnjem letu izvedena le v obsegu bolniške signalizacije in požarnega varstva. Izvedba
bo predvidoma potekala v juliju in
avgustu.
3. Ureditev pH nevtralizacije in sistema za znižanje temperature odpadnih voda pralnice je nujna zaradi
stalno neustreznih in okoljsko
oporečnih rezultatov meritev le-teh. Po izvedenem postopku javnega naročila bodo dela potekala
predvidoma oktobra in novembra.
4. V juniju in juliju bo skladno s planom nabavljenih in nameščenih
cca 15 novih ohlajevalnih – split
naprav.
5. V sklopu nabave kurilnega olja bo
izvedena sanacija obstoječega rezervoarja z vsemi elementi, ki so
povezani z ostalimi projekti (pretakalna ploščad, lovilec olja, …).
Projekti bodo pripravljeni do 1. 8.,
ko bo zaradi kompleksnosti celotne sanacije pripravljen podroben
plan izvedbe posameznih segmentov.
6. Zaradi zahtev za pridobitev in
ohranitev standarda DIAS je potrebno ustrezno zaščititi obstoječe
zbirno mesto za odpadke. Zaščita
bo izvedena kot nadstrešek h konosti odločitev o izbiri pričakujetlovnici
mo v roku enega meseca.
7. Ureditev porodnega odseka na gi- 8. V delu še neurejene kleti poliknekološko-porodniškem oddelku
linike (znanem kot gradbišče) je
je v fazi izvedbe javnega naročila.
predvidena umestitev sodobnePrispelo je 6 ponudb, ki so v fazi
ga centra za diabetes. Lokacija
pregledovanja. Glede na raznolije zaradi lege v osrednjem delu
kost ponudb in ponudbenih vredbolnišnice in bližine odvzema krvi
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Obstoječe stanje

Predvidena ureditev
ter urinskega laboratorija bolj primerna kot obstoječi prostori. Poleg ureditve sodobnih ambulant
za diabetes in endokrinologijo je
predvidena ureditev celotnega
fasadnega pasu v kleti, ki je v zelo
slabem stanju in kazi podobo bolnišnice.

Obstoječe stanje fasadnega pasu
Karte na pregled
Človek teče za
avtobusom in
vpije: »Počakajte
prosim, zamudil bom v službo!«
Potniki začnejo vpiti vozniku:
»Počakaj ga, zaustavi!«
Voznik: »Ne smem na cesti...«
Potniki: »Ne bodi kreten, ustavi
vendar!!!«
Voznik res zaustavi in človek vstopi. Ko avtobus odpelje, se človek
oddahne, potegne izkaznico in
pravi:
»Karte na pregled!«

Obstoječi neaktivni vhod v kletno etažo

Umestitev garažne hiše na območje SB Celje
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9. V finančni načrt je umeščen že
izveden poseg v endoskopskem
centru, kjer smo v marcu uredili nova prostora za čiščenje in
hrambo endoskopov, kar je bila
zahteva za pridobitev standarda
DIAS.
10. Minimalna sredstva imamo rezervirana za nadaljevanje projekta za gradnjo garažne hiše na
mestu obstoječega objekta, kjer
se nahajajo nabavna služba, telefonska centrala ter delavnice in
pisarne SIPV. V teku so dogovori z ministrstvom za zdravje, kjer
iščejo možnosti za financiranja
projekta.
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Prva zunanja presoja po mednarodnem
akreditacijskem standardu DNV
Suzana Labaš, univ. dipl. org., QSM
Splošno kadrovsko pravni sektor

V času od 14. do 15. aprila 2014 je
v Splošni bolnišnici Celje potekala
prva zunanja akreditacijska presoja
po mednarodnem akreditacijskem
standardu DNV za bolnišnice. Skupino presojevalcev so sestavljali: Danijel Grabar, dr. med. – vodja presoje in
presojevalec splošnega ter kliničnega
področja, Antonio Krešimir Paliska
– presojevalec splošnega področja,
Željko Ferenčić, dr. med., presojevalec
kliničnega področja ter Primož Štraus – presojevalec za fizično okolje in
varstvo pred požarom.
Presoja je potekala po vnaprej pripravljenem načrtu, ki so ga presojevalci dokončno uskladili v sodelovanju z udeleženci uvodnega sestanka.
Področja, na katerih so presojevalci
preverjali skladnost z zahtevami standarda DNV, so bila naslednja:
• sistem vodenja kakovosti,
• upravljanje s tveganji,
• upravljanje s kadri,
• pregled vodstva,
• področje operacijskih dvoran in
anestezijskih storitev,
• na pacienta osredotočena oskrba
(pritožbeni postopek, privolitev
po pojasnilu, pozitivna identifikacija pacienta, vrednotenje in načrt
oskrbe, premestitve, politika načrtovanja odpusta, …),
• posebni varovalni ukrepi,
• medicinsko osebje (organiziranost, odgovornost, strokovni
svet,…),
• dejavnost radiologije,
• dejavnost medicinske rehabilitacije,
• dejavnost nuklearne medicine,
• dejavnost Urgentnega centra,
• dejavnost Transfuzijskega centra,
• dejavnost Otroškega oddelka,
• dejavnost laboratorija (centralni
laboratorij, laboratorij Oddelka za
patologijo in citologijo),
• upravljanje z zdravili,
• področje prehranskih storitev,
• področje pridobivanja organov,
tkiv in celic,

•
•
•

področje preprečevanja in obvladovanja okužb,
ambulantne storitve ter
področje zdravstvene dokumentacije.

Vzporedno s presojanjem omenjenih
področij so presojevalci zaradi dokončnega zaprtja primerov neskladnosti preverjali tudi odpravo neskladnosti kategorije 2 (oz. NC 2 – manjše
neskladnosti) iz začetne akreditacijske presoje DNV (oktober 2013) ter
odpravo v septembru 2014 ugotovljene neskladnosti (pojav žuželk v
centralnem operacijskem bloku).
Poleg ugotovitev iz presojanih področij so presojevalci poudarili tudi

pomen dobro podprtega informacijskega sistema, izpostavili pa so tudi
nekaj dobrih praks iz naše ustanove,
ki lahko služijo kot smernice za izboljšave. Zaradi na tokratni presoji
ugotovljene dobre urejenosti sistema
vodenja kakovosti je vzporedno potekala tudi predpresoja za pridobitev
certifikata ISO 9001:2008 Sistem vodenja kakovosti. So si pa bili vsi presojevalci enotni, da je bolnišnica glede
na ugotovitve iz predpresoje l. 2012
ter začetne akreditacijske presoje iz
l. 2013 ponovno napredovala v smeri
izpolnjevanja zahtev standarda DNV,
kar predstavlja dobro popotnico k še
varnejši in kakovostnejši obravnavi
pacienta.

Izjava o nepristranosti in zaupnosti
Vse zaposlene v naši bolnišnici obveščamo, da je direktor na predlog delovne skupine za pripravo načrta
integritete Splošne bolnišnice Celje, za izboljšanje obvladovanja tveganja nepristranosti udeležencev v procesih javnega naročanja sprejel sklep, da se kot obvezna sestavina vseh postopkov javnega naročanja uvede
Izjava o nepristranosti in zaupnosti.
Obvezno se uporablja pri vseh postopkih javnega naročanja od 1. 4. 2015 dalje. Izjavo
si lahko ogledate na intranetni strani, in sicer na podstrani Integriteta.
S to izjavo člani strokovnih komisij pri javnem naročanju pisno potrdijo, da so pri svojem delu neodvisni, objektivni in nepristranski, ter da bodo ohranjali zaupnost informacij in dokumentov, s katerimi se bodo seznanili med postopkom javnega naročanja.
Izjava vsebuje tudi določili Zakona o javnem naročanju in Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije, in sicer glede povezave s ponudniki in nasprotja interesov.
Katja Ramšak, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor
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(določen, nedoločen čas, prihodi
in odhodi v marcu, aprilu in maju
2015)

Stanje zaposlenih na dan
31. 5. 2015: 1756 delavcev.
Prihodi v marcu, aprilu in maju
2015
• 3 zdravniki specializanti
• 5 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po opravljenem
sekundariatu (pripravnikov)
• 1 zdravnik brez specializacije/
zdravnik po opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
• 2 dipl. fiziot. – pripravnika
• 1 dipl. fiziot.
• 1 dipl. m. s.
• 1 tzn, sms
• 1 lab. tehnik
• 1 administratorka
• 1 servirka
• 3 vzdrževalci perila

Odhodi v marcu, aprilu in maju
2015
o 1 zdravnik specializant
o 10 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po opravljenem sekundariatu (pripravniki)
o 1 zdravnik brez specializacije/
zdravnik po opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
o 4 dipl. m. s.
o 1 dipl. del. ter.
o 4 tzn, sms
o 1 lab. tehnik
o 1 spremljevalka bolnika
o 1 vzdrževalec perila
o 1 voznik IV
o 2 vzdrževalca IV

Delovni jubileji v aprilu,
maju in juniju 2015
10 LET
1. Natalija Kompan, Ginekološko-porodniški oddelek
2. Monika Kotnik, Ginekološko-porodniški oddelek
3. Barbara Krumpak, Radiološki oddelek
4. Irena Milotić, Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih
okužb
5. Katarina Pušnik, Administracija oddelkov neoperativnih strok
6. Damijan Slakan, Oddelek za hematologijo in onkologijo
7. Tjaša Svetel, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin
8. David Toman, Urgentni center
9. Valerija Žurman, Travmatološki oddelek
20 LET
1. Andrej Mlakar, Otroški oddelek
30 LET
1. Marko Jagrič, Radiološki oddelek
2. Darko Krašovec, Oddelek za laboratorijsko medicino
3. Leon Ostrožnik, Kuhinja
4. Mojca Posinek, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
5. Jože Robida, Otroški oddelek kirurških strok
Vsem jubilantom čestitamo!

Zaključeni študiji zaposlenih
• Apolonija Jost je 28. 1. 2015 zaključila podiplomski magistrski študij 2.
stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni
naslov »magistrica zdravstveno-socialnega managementa«
• Andreja Obrez Mernik je 23. 2. 2015 zaključila podiplomski magistrski
študij 2. stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila
strokovni naslov »magistrica zdravstvene nege«
• Darko Zabukovšek je 17. 3. 2015 zaključil podiplomski magistrski študij
2. Stopnje na Teološki fakulteti Ljubljana in pridobil strokovni naslov
»magister zakonskih in družinskih študij«
• Katja Četina je 19. 3. 2015 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Fakulteti za vede o zdravju Izola in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Petra Orešič je 16. 4. 2015 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki zdravstveni šoli Celje in pridobila strokovni
naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Lucija Cvikl je 14. 5. 2015 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki zdravstveni šoli Celje in pridobila strokovni
naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Anja Trbežnik je 21. 5. 2015 zaključila podiplomski magistrski študij 2.
stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni
naslov »magistrica zdravstvene nege«
Izvolitev v naziv
• Lidija Plaskan, dr. med., je bila izvoljena v naziv primarij.
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih
(po potnih nalogih)
MAREC– MAJ 2015
Ime in priimek
Asist. dr. Ratko Delič, dr. med.
prim. Uršula Gajšek Salobir, dr. med.
Anja Zupan Mežnar, dr. med.
Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med.
Maja Navodnik Preložnik, dr. med.
Renata Šibli, dr. med.
Barbara Sodin, dr. med.

NAZIV
Laparoskopija pri urgentnih stanjih
v ginekologiji
Klinična obravnava bolnic z
ginekološkimi težavami
Korak naprej v slovenskih prostorih
srca in žil
Vloga ms pri pacientih s kroničnimi
obolenji
Bolniki z diabetično ketoacidozo in
hudo hipertrigliceridemijo
3rd msd regional immunology
forum
3rd msd regional immunology
forum

Pričetek
izobraževanja

Kraj napotitve

16.03.2015

LJUBLJANA

27.03.2015

LJUBLJANA

20.03.2015

LJUBLJANA

13.03.2015

CELJE

13.03.-14.3.2015

ROGAŠKA SLATINA

21.03.-22.3.2015

LJUBLJANA

21.03.-22.3.2015

LJUBLJANA

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

AKS 2015

27.03.-28.3.2015

BLED

Mag. Lidija Gobec, mag. farm.

3RD EFLM - BD

19.03-22.3.2015

PORTO

Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.

UZ prsnog koša u hitnoj medicini

12.03.2015

MOSTAR

13.03.2015

CELJE

13.03.2015

CELJE

25.03.2015

PORTOROŽ

Edita Hrastnik, dipl. m. s.
Marjanca Knafelc,mag. zdr. nege
Andrej Strahovnik, dr. med.

Vloga ms pri pacientih s kroničnimi
obolenji
Vloga ms pri pacientih s kroničnimi
obolenji
12. konferenca: Management in
vodenje v zdravstvu 2015

Albina Gabrovšek, VMS

Varnost je načrtovana

16.04.-17.4. 2015

KRANJSKA GORA

Janja Šmid, dr. med.

Otroci in mladostniki - 15.
modularna skupina

02.04.2015

LJUBLJANA

Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.

17. Dnevi energetikov

21.04.-22.4.2015

PORTOROŽ

Asist. mag. Jakob Koren, dr. med.

13. kongres endoskopske krg.
Slovenije

16.04.-18.4.2015

MARIBOR

Angela Petaci Cimperman, dipl. m. s.

Zdravje žensk in babištvo

17.04.2015

KRANJ

16.04.-18.4.2015

MARIBOR

16.04.-18.4.2015

MARIBOR

10.04.-11.4.2015

DOLENJSKE TOPLICE

19.04.22.4.2015

BARCELONA

Prim. Uršula Gajšek Salobir, dr. med.
Kaja Rebek, dr. med.
Ewa Iwona Kosi, dr. med.
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med.

13. kongres endoskopske krg.
Slovenije
13. kongres endoskopske krg.
Slovenije
Posebnosti sprememb možganskih
arterij pri bolnikih s fabrijevo
boleznijo
ABC–Trauma Guiedeline Updateconsensus conference

Irena Dobovičnik, dipl. m. s.

Elastomerska črpalka

23.04.2015

CELJE

Nino Mirnik, dr. med.

Efort spring traveling fellowship

22.04.-30.4.2015

DUBROVNIK

Damijan Slakan, dipl. zn.

Tarčna zdravila – trendi in novosti

10. -11. 4. 2015

ZREČE

Tina Lupša, spec. geront. zn.

Teme s področja koagulacije in
hematologije

17.- 18. 4. 2015

ZREČE

Ksenja Dobnik, univ. dipl. org.

Tarčna zdravila – trendi in novosti

10. -11. 4. 2015

ZREČE

17. -18. 4. 2015

ZREČE

16. -18. 4. 2015

SPLIT

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

Teme s področja koagulacije in
hematologije
4. zajednički kongres Hrvatskog
društva za uz
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Spremljanje strokovne literature

08. 04. 2015

LJUBLJANA

Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.

7. Annual spring Spring scientific
symposium in anesthesiology and
intensive care

16. -20. 4. 2015

NIŠ

Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.

Iscp Euro-Asian congress

26.-29. 4. 2015

SINGAPORE

Asist. mag. Igor Černi, dr. med.

13. kongres endoskopske krg.
Slovenije

16.-18. 4. 2015

MARIBOR

Lea Školnik, dr. med.

xxv. srečanje pediatrov

10. -11. 4. 2015

MARIBOR

Katja Petruša, dr. med.

Teme s področja koagulacije in
hematologije

17. -18. 4. 2015

ZREČE

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.

Efort Expert Meet Expert Forum

23.-24. 4. 2015

LJUBLJANA

16. -18. 4. 2015

MARIBOR

16. -18. 4. 2015

MARIBOR

08. 05. 2015

LJUBLJANA

29. 05. 2015

NOVA GORICA

29. 05. 2015

NOVA GORICA

Sandi Poteko, dr. med.
Mag. Klemen Jagodič, dr. med.
Nevenka Verboten, zt
Asist. Franci Vindišar, dr. med.
Mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.

13. kongres endoskopske krg.
Slovenije
13. kongres endoskopske krg.
Slovenije
Aktualne teme v
dermatovenerologiji
22. strokovno srečanje ekonomistov
in poslovodnih delavcev v zdravstvu
22. strokovno srečanje ekonomistov
in poslovodnih delavcev v zdravstvu

Nina Glavnik Poznič, dr. med.

Heart failure 2015

23.-26. 5. 2015

SEVILLA

Anja Zupan Mežnar, dr. med.

Heart failure 2015

23.-26. 5. 2015

SEVILLA

Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s.

Bolnik z miokardnim infarktom

22. 05. 2015

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s.

7. študentska konferenca

08. 05. 2015

CELJE

Prim. Matej Marinšek, dr. med.

Diabetes in srce

22.-23. 5. 2015

PORTOROŽ

Asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med.

Diabetes in srce

22.-23. 5. 2015

PORTOROŽ

Lea Mogilnicki, dr. med.

Retina day

14. 05. 2015

LJUBLJANA

29. 05. 2015

LAŠKO

08.-13. 5. 2015

AMSTERDAM

11.-12. 5. 2015

BRDO PRI KRANJU

29.-30. 5. 2015

PORTOROŽ

23.-26. 5. 2015

SEVILLA

29.-30. 5. 2015

MARIBOR

15.-16. 5. 2015

ZREČE

29. -30. 5. 2015

BLED

29.-30. 5. 2015

BLED

28. 05. 2015

LJUBLJANA

08.-9. 5. 2015

PTUJ

15.-16. 5. 2015

OPATIJA

15.-16. 5. 2015

OPATIJA

08. 05. 2015

ROGAŠKA SLATINA

Urška Čuješ, mt
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med. -svetnik
Petra Bastl Lukner, mag. zdr. nege
Mag. Helena Korošec Jagodič, dr. med.
Prim. asist, dr. Ivan Žuran, dr. med.
Aleksandra Krznar, dr. med.
Andrej Drozg, dr. med.
Kristina Vogrin Hudopisk, dr. med.

Alja Jevšnik, dipl. fiziot.
Natalija Kroflič, dipl. fiziot.
Anej Senica, dipl. inž. rad. tehn.
Asist. mag. Igor Černi, dr. med.
Oliver Stefanovski, dr. med.

Biološka zdravila anti-vegf v
oftalmologiji
16th Estes congres 2015, sestanek
Estes
10. kongres zdr. in babiške nege Z
optimalnimi viri do učinkovite zn
24. Mednarodni simpozij intenzivne
medicine in 21. Seminar intenzivne
medicine
Heart failure 2015
10. Bedjaničev simpozij - Vročina
neznanega izvora pri starostniku
Srčno-žilne bolezni in ledvična
hipertenzija
24. Mednarodni simpozij intenzivne
medicine in 21. Seminar intenzivne
medicine
24. Mednarodni simpozij intenzivne
medicine in 21. Seminar intenzivne
medicine
Management za danes za jutri – da
ne bi bolelo v križu
Simpozij Alpe Adria
11. kongres Hrvatskog društva za
digestivno krg.
11. kongres Hrvatskog društva za
digestivno krg.

Asist. mag. Igor Černi, dr. med.

61. strokovni sestanek szgh

Dario Kalacun, dr. med.

16th European Congress of Trauma
10.-12. 5. 2015
and Emergency Surgery
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Ana Murko, dr. med.

Z DRAVS T VE NA NE G A

Letošnja stanovska priznanja ob
mednarodnem prazniku medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov
Mag. Hilda Maze

Področje zdravstvene nege

V mesecu maju je bila v Narodnem domu tradicionalna proslava ob dnevu medicinskih sester, na kateri so zaposleni iz naše bolnišnice dobili dve priznanji. Srebrni znak Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Celje sta dobila Brigita Rabuza, dipl. m. s., z Oddelka za ledvične bolezni s centrom za dializo in tim
zdravstvene nege Ginekološko-porodniškega oddelka.

Medicinske sestre ginekološko-porodniškega oddelka –
dobitnice srebrnega znaka

T

im zdravstvene nege Ginekološko-porodniškega oddelka deluje
na največjem oddelku celjske bolnišnice. Delo opravlja v stari zgradbi iz
leta 1932, ki je bila nekajkrat adaptirana. Oddelek je razdeljen na osem
odsekov, deluje v štirih etažah in
prostorsko ne ustreza več sodobnim
standardom obravnave pacientk.
Vsak odsek je specifičen, delo je različno, vendar se pogosto prepleta in
kljub velikemu obsegu dela tim zdravstvene nege deluje usklajeno. Poleg
zdravnikov je na oddelku zaposlenih
85 izvajalcev zdravstvene nege: babic, diplomiranih babic, diplomiranih
medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov.
Na oddelku je letno okoli 2000 porodov, 3000 večjih in manjših operativnih posegov, opravljenih je veliko
število ambulantnih in bolnišničnih
obravnav. Medicinske sestre in babice izvajajo celostno obravnavo
nosečnic, porodnic in drugih pacientk. Izvajajo zdravstveno nego novorojenčkov in otročnic, zagotavljajo
pomoč in izobraževanje pri dojenju.
Prizadevajo si zagotoviti kakovostno
in varno zdravstveno nego pacientk
in novorojenčkov.
Kot druga porodnišnica v Sloveniji so
prejeli naziv „Novorojenčku prijazna
porodnišnica“ in bili dvakrat uspešni pri ponovnem ocenjevanju, ki ga

Del negovalnega tima ginekološko-porodniškega oddelka
izvede komisija Unicefa. Prizadevajo
si, da so prijazna porodnišnica tudi
mamicam.
Zaposleni kakovostno in prizadevno
opravljajo mentorsko delo s študenti
in dijaki zdravstvene nege.
Za negovalni tim so zelo pomembne
vrednote: strokovnost, poštenost, odgovornost ter human in etičen odnos
do pacientov in njihovih svojcev. Kažejo pripravljenost za učenje in sprejemanje pozitivnih sprememb ter se
zavedajo pomena dobrega komuniciranja v negovalnem timu in dobrega
sodelovanja z zdravstvenim timom
oddelka.
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Vsi poznajo pravo pot
- a le malokdo jo tudi
prehodi.
Bodhidharma

Bodimo veseli,
da nam ogledalo pokaže le našo
zunanjost.
Samuel Butler

Mimica Mesojedec, dipl. m. s., Nataša Leskovšek, mag. zdr. nege
Oddelek za bolezni ledvic in dializo

Z

a Oddelek za bolezni ledvic in dializo je bil 14. maj 2015 pomemben
dan, predvsem pa za našo zaposleno
Brigito Rabuza. Udeležili smo se svečane prireditve v Narodnem domu,
kjer sta ji predsednica Zbornice-Zveze MSBZT Slovenije Darinka Klemenc
in predsednica DMSBZT Celje Tomica
Kordiš, podelili srebrni znak.
Brigita je bila rojena 10. 11. 1964 v
kraju Večje Brdo. Srednjo zdravstveno
šolo je končala leta 1983 in si pridobila izobrazbo »medicinski tehnik«. Kot
plaho in skromno dekle se je zaposlila
v Splošni bolnišnici Celje, v takratnem
TOZD-u Interna, v Centru za dializo s
končanim prvim letnikom Višje šole
za zdravstvene delavce v Ljubljani.
Odzvala se je na klic svojega doma,
ki jo je potreboval, in tako od tam z
nemogočimi avtobusnimi zvezami
prihajala v službo v Celje in k vsem
študijskim obveznostim v Maribor,
kjer je nadaljevala študij.
Ko si je v službi prizadevala, da bi čim
prej osvojila znanje za delo z njej do
takrat povsem neznanimi postopki
zdravljenja in zahtevnimi aparaturami, je hkrati sprejela vsako delo, ki ji
je bilo naloženo, od razkladanja materiala s tovornjaka do večernega po-

mivanja tal. Da je zmogla napore, kot
je odhod iz nočne službe na klinične
vaje iz patronažne zdravstvene nege
na Hočko Pohorje, nato pa domov k
mešalcu za beton, se še sedaj čudi
sama sebi. Ob vsem delu ji je uspelo
svojega sina vzgojiti v delovnega, vztrajnega, uspešnega in ambicioznega
mladeniča. Težke razmere v domači
družini, zgodnja smrt očeta in bolezen družinskih članov, so jo zaznamovale, tako da je razvila empatičen
in prilagodljiv odnos do bolnikov in
njihovih svojcev.
Odločila se je še za nadgradnjo izobraževanja in 11. 4. 2001 diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo v
Ljubljani ter si pridobila strokovni
naslov »diplomirana medicinska sestra«.
Med kroženjem v času pripravništva
je spoznavala delo z ledvičnimi bolniki tudi na hospitalnem oddelku, kjer
vsakodnevno, če le lahko, priskoči
na pomoč. V Centru za dializo opravlja delo vodje tima, saj je izjemno
požrtvovalna, delavna, prilagodljiva,
skrbna, profesionalna in pozitivna.
Njen obraz, kljub občasnim težkim
trenutkom, večinoma krasi nasmeh,
ki pomirja in opogumlja.

S poglobljenim znanjem, za pridobivanje katerega si vsa leta zelo prizadeva, vzbuja zaupanje in spoštovanje pri bolnikih in sodelavcih. Da na
Oddelku za bolezni ledvic in dializo
v Splošni bolnišnici Celje delujemo
po sodobnih standardih zdravstvene nege in si prizadevamo za razvoj,
je Brigita večkrat predstavila s svojo
aktivno udeležbo na Sekciji za nefrologijo, dializo in transplantacijo pri
Zbornici zdravstvene nege Slovenije.
V zadnjih letih se je obseg njenega
znanja razširil tudi na delo medicinske sestre v Ambulanti za bolezni ledvic, kjer je že dobri dve leti tudi vodja
tima. Je človek, na katerega se lahko
vedno zanesemo. S prijaznostjo in
potrpežljivostjo pacientom predaja
znanje in jih opogumlja na preddializnih izobraževanjih, svoje bogate
izkušnje z veseljem prenaša na mlajše
sodelavce, študente in dijake zdravstvene nege.
Brigita Rabuza je medicinska sestra
z velikim srcem, širokim znanjem in
neustavljivo pripravljenostjo za pomoč pacientom, sodelavcem, živalim
in vsem, za katere meni, da lahko kakorkoli dobro vpliva na njihovo življenje. Zanjo ni nemogočih prijemov,
spremembe so dobrodošle. Težko jo
je v nekaj stavkih opisati, saj je Brigita s solzami v očeh berljiv roman, ki
nima konca. Dejstvo, da jo imamo
med nami, da je naša sodelavka, nas
vsakodnevno navdaja z občutki zadovoljstva in ponosa.
Brigita je ponosna na to, da je medicinska sestra, da lahko pomaga
drugim, na razvoj zdravstvene nege
v slovenskem prostoru, h kateremu
je za naše področje ogromno prispevala in s tem vsakodnevno nadaljuje.

Če srebrni znak izraža zahvalo za
spoštovanje, ponos, znanje in preZaposleni Oddelka za bolezni ledvic in dializo z glavno medicinsko sestro poznavnost, potem je tudi tokrat prišel v prave roke.
bolnišnice, Brigito in predsednico Zbornice-Zveze
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Brigita Rabuza – letošnja dobitnica srebrnega znaka

Z DRAVS T VE NA NE G A

Svetovni dan zdravja 2015
Vsako leto Svetovna zdravstvena organizacija izbere
prednostno področje globalnega javnega zdravja in
mu poleg ostalih posveti tudi aktivnosti ob svetovnem
dnevu zdravja. Letošnje so bile posvečene varni hrani,
njihova ključna sporočila pa so:
1. Zagotoviti je treba dostop do zadostnih količin
varne hrane.
2. Hrana lahko vsebuje bakterije, viruse, parazite ali
kemične snovi, ki povzročajo več kot 200 bolezni,
od driske do rakavih bolezni.
3. Okužbe prebavil, povezane s hrano in z vodo,
povzročijo vsako leto več kot dva milijona smrti, od
tega največ med otroki.
4. Zagotavljanje varne in zdrave hrane ter zagotavljanje varne preskrbe s hrano predstavlja temeljno nalogo vsake družbe. Posebej občutljivi in izpostavljeni boleznim, ki so povezane z neustrezno
hrano, so dojenčki, mali otroci, starejši in bolniki.

Lepo vreme in zanimive vsebine so v mesto zvabile veliko
ljudi

celotnem Krekovem trgu in Prešernovi ulici so si lahko
obiskovalci na številnih stojnicah ogledali programe
okoliških pridelovalcev zdrave hrane, spoznali številna
društva bolnikov in njihove programe, si lahko izmerili
sladkor v krvi, krvni tlak in holesterol, se seznanili z
aktivnostmi nekaterih javnih služb. Tako kot v preteklih
letih pa so bile številne aktivnosti v mestu in okolici
namenjene tudi promociji telesnih aktivnosti in medgeneracijskega druženja.

Zagotavljanje varne in zdrave hrane ter zagotavljanje varne preskrbe s hrano predstavlja temeljno nalogo vsake družbe.

Bernarda Žagar in naša informativna stojnica

V vse bolj globalizirani preskrbi s hrano postaja nujna
potreba po okrepitvi sistemov, s katerimi skrbimo za
varnost živil. Stalne spremembe v proizvodnji živil, njihovi distribuciji in potrošnji, spremembe v okolju, novi
in nastajajoči patogeni, protimikrobna odpornost – vse
to so stalni izzivi za nacionalne sisteme, ki skrbijo za
varnost živil.

»Od kmetije do krožnika naj bo hrana
varna«
Že šesto leto zapored smo se aktivnostim Svetovne
zdravstvene organizacije pridružili v Celju. V dneh
okoli 7. aprila so po vsem mestu potekala številna
srečanja in prireditve, ki so se zaokrožile na osrednji
prireditvi v mestnem središču v soboto, 11. aprila. Po

Tako kot vsako leto, se je aktivnostim, namenjenim informiranju, izobraževanju in osveščanju ljudi, pridružila tudi naša bolnišnica. Letošnjo informativno stojnico
smo namenili prehrani sladkornega bolnika. Vodila jo
je Bernarda Žagar, dipl. m. s. iz Diabetološke ambulante, ki je vse zainteresirane podučila o pravilni sestavi obrokov hrane sladkornih bolnikov, o priporočenih
in odsvetovanih živilih, potrebnem številu obrokov in
vsem drugem, kar vpliva na vodenje sladkorne bolezni. Kako pomembne so takšne informacije za vse, ki se
srečajo s to boleznijo, so pokazali številni pacienti, ki
so se ustavili ob stojnici, delili svoje izkušnje in se pohvalili s svojimi rezultati pri vodenju sladkorne bolezni,
ki jo ob terapiji uspevajo obvladovati tudi s primerno
prehrano in telesno aktivnostjo.
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Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Albina Gabrovšek, VMS

Oddelek za skupne potrebe kirurgije, Centralna sterilizacija

S

ekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
sterilizaciji Slovenije je pod okriljem Zbornice – Zveze
zdravstvene in babiške nege organizirala 16. in 17. aprila 2015 v Kranjski gori dvodnevni strokovni seminar pod
motom: VARNOST JE NAČRTOVANA. Z njim smo želeli
poudariti pomen prizadevanj za izboljšanje in dvig kakovosti sterilizacijske stroke.
Strokovni seminar je potekal z mednarodno udeležbo in
je bil namenjen predvsem delavcem, zaposlenim v sterilizaciji. V veliko veselje organizatorjev srečanja je spoznanje, da se kljub krizi zaradi potrebe po dodatnem znanju
odloča za naše seminarje tudi vedno več zdravstvenih
delavcev z drugih strokovnih področij. Letošnjega seminarja se je udeležilo okrog 100 udeležencev iz Slovenije,
Hrvaške, Srbije in Makedonije. Strokovnega srečanja so
se udeležili tudi zaposleni iz CS, kirurškega operacijskega
bloka, ginekološke operacijske sobe, lekarne in tehničnih
služb naše bolnišnice.

telji so predstavili vsebine na temo poznavanja inštrumentov, pravilnega rokovanja z njimi, sterilizacijskih kontejnerjev za varno pakiranje in zanesljivo zagotavljanje
sterilne bariere, pomena kakovosti vode pri postopkih reprocesiranja inštrumentov in medicinskih pripomočkov,
z etičnim vidikom sterilizacije inštrumentov in reprocesiranjem pripomočkov za enkratno uporabo ter ATP sistemom nadzora čistosti endoskopov, ki omogoča zgodnje
odkrivanje napak v postopku reprocesiranja.
V zadnjem sklopu predavanj nas je predavateljica seznanila z oznakami za nevarnosti na razkužilih po novi
zakonodaji. Sledila je še predstavitev 20-letnega delovanja Sekcije MS in ZT sterilizacije v Sloveniji skozi sliko in
besedo.
Ker je letos za sekcijo tudi prelomno leto, so člani izvršnega odbora izpeljali volilno konferenco, na kateri so udeleženci seminarja izvolili in potrdili nove člane odbora in
izbrali novo predsednico za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Hkrati so razrešili funkcij dosedanjo predsednico Andrejo Žagar iz Onkološkega inštituta in članici IO
sekcije Mileno Belšak iz UKC Maribor in Albino Gabrovšek
iz SB Celje, ki je bila članica že od ustanovitve sekcije. Za
novo predsednico je bila izbrana Nataša Piletič iz SB Novo
mesto.
Na največje zadovoljstvo organizacijskega odbora ob zaključku dosedanjega mandatnega obdobja in 20-letnega
delovanja sekcije, je sledila predstavitev prvega slovenskega priročnika PRIPOROČILA ZA DELO V STERILIZACIJI,
avtoric Milene Belšak, Albine Gabrovšek, Irene Istenič, Nataše Piletič in Andreje Žagar.

Udeležba na strokovnem seminarju je bila velika
Na seminarju je sodelovalo trinajst domačih in dva tuja
predavatelja, ki so obravnavali vsebine s področja nadzora kakovosti in uspešnosti v procesu sterilizacije in reprocesiranja inštrumentov in medicinskih pripomočkov.
V sklopu srečanja je svojo opremo in izdelke, ki so specifični za naše delo, predstavilo osemnajst razstavljavcev.
Po uvodnem pozdravu predsednice sekcije Andreje Žagar, sta udeležence srečanja nagovorili še predsednica
hrvaškega sterilizacijskega združenja dr. Vlatka Turčić in
Aneta Simonoska, predsednica združenja sterilizacije iz
Makedonije.
Prvi dan so potekala predavanja v treh sklopih. Predava-
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22. strokovno srečanje medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v
sterilizaciji Slovenije

Z DRAVS T VE NA NE G A

Za sprostitev in zaključek uspešnega prvega dne strokovnega srečanja in ob odhodu dveh dolgoletnih članic
IO in predsednice sekcije, je za presenečenje poskrbela
uspešna pevka in dobitnica viktorja Tanja Žagar, ki nas ob
svojih zapetih melodijah ni pustila ravnodušnih.
Naporen in dolg delovni dan smo zaključili s slavnostno
večerjo in prijetnim druženjem ob glasbi že kar našega
dueta Peti as in torti velikanki, s katero nas je presenetilo
prijazno osebje hotela.

Dvajsetletno delo v strokovni sekciji je tudi zame zaključek obdobja, v katerem sem v odrekanju svojega prostega časa, z veliko mero entuziazma in želje po strokovnem
napredku, skupaj s stanovskimi kolegi iz vseh večjih slovenskih bolnišnic dosegla pomembne spremembe na
področju sterilizacije, spoznala veliko domačih in tujih
strokovnjakov in imela priložnost za izmenjavo mnenj in
izkušenj pri delu na področju sterilizacije. Predvsem pa
me veseli spoznanje, da smo skupaj uspeli, da tudi v Sloveniji sterilizacijska stroka postaja prepoznavna.

Drugi dan strokovnega srečanja je bilo na programu sedem predavanj. Predavateljice s področja sterilizacije so
v svojih prispevkih predstavile kontrolne točke in dejavnike tveganj v centralni sterilizaciji ter čiščenje centralne
sterilizacije.
Seznanjeni smo bili še s kompleksno kontrolo procesa čiščenja v termodezinfektorjih in mednarodnimi standardi
za indikatorje čiščenja, ter kako je zagotovljena varnost
pri SolidSafe sistemu za strojno čiščenje inštrumentov in
medicinskih pripomočkov, za konec strokovnega srečanja pa še s predavanjem X in Y generacija – ali je X in Y
uspeh ?
V veliko zadovoljstvo organizatorjev, predavateljev, razstavljavcev in udeležencev srečanja smo v popoldanskih
urah drugega dne strokovni seminar uspešno zaključili.

Po predstavitvi prvega slovenskega priročnika o sterilizaciji

Iskrena zahvala za uspešno izpeljano 22. strokovno srečanje MS in ZT v sterilizaciji gre članicam organizacijskega
odbora sekcije, predavateljem za izvrstno pripravljena
predavanja in razstavljavcem za prikaz opreme in materialov, Zbornici Zdravstvene in babiške nege za podporo
pri izdaji prve publikacije Priporočil za delo v sterilizaciji,
vsem udeležencem seminarja za aktivno spremljanje dogajanja in številčno udeležbo z željo, da bi predstavljene
vsebine tudi uspešno in koristno uporabili pri vsakdanjem delu.

Naj ob zaključku poudarim, da bo čedalje zahtevnejše
delo v sterilizaciji uspešno opravljalo le dobro strokovno
usposobljeno osebje. Zato je management v sterilizaciji
pred še odgovornejšo nalogo, saj mora skrbeti za redno
izobraževanje zaposlenih, zagotavljati varnost pri izvajanju delovnih procesov in tako pridobivati reprocesiran
material, ki bo varen za uporabo pri bolniku. Mora imeti
sposobnost strokovnega odločanja v smislu racionalne
porabe, zagotavljanja dela v skladu s strokovnimi zahtevami, standardi, smernicami in še in še...

Prvi slovenski priročnik za delo v
sterilizaciji
Albina Gabrovšek, VMS

Oddelek za skupne potrebe kirurgije, Centralna sterilizacija

N

a strokovnem srečanju Sekcije
MS in ZT v sterilizaciji, 16. aprila
2015, je v prelepem okolju Kranjske
Gore luč sveta zagledala prva strokovna publikacija v slovenščini: PRIPOROČILA ZA DELO V STERILIZACIJI.

avtoric je uspelo pripraviti priročnik,
prvi v naši državi. Nastal je iz potrebe
in želje po strokovnem pisnem gradivu, da pridobljena znanja in informacije posredujemo v pomoč zaposlenim v sterilizacijski dejavnosti, kjer
bodo svoje delo lahko opravljali kakoIdeja o pripravi priporočil je bila med vostno, profesionalno in odgovorno.
članicami izvršnega odbora strokovne sekcije prisotna dalj časa. Skupini Priporočila so narejena na osnovi pri-

34

poročil CDC ter WFHSS in so podprta
z dokazljivimi izsledki o metodah čiščenja, razkuževanja in sterilizacije.
Vključujejo tudi znanje in izkušnje
izvajalcev iz vseh slovenskih bolnišnic
na področju organizacije dela v Centralni sterilizaciji in upoštevajo slovensko zakonodajo na tem področju.
Cilj delovne skupine pri pripravi priporočil je bil podati enotno strokovno

Priporočila so narejena na
osnovi priporočil CDC ter
WFHSS in so podprta z dokazljivimi izsledki o metodah čiščenja, razkuževanja
in sterilizacije. Vključujejo
tudi znanje in izkušnje izvajalcev iz vseh slovenskih
bolnišnic na področju organizacije dela v Centralni
sterilizaciji in upoštevajo
slovensko zakonodajo na
tem področju.

Priročnik je namenjen vsem, ki morajo organizirati in opravljati naloge pri
reprocesiranju kirurških inštrumentov in medicinskih pripomočkov v
zdravstvenih organizacijah, da bodo
ti varni za ponovno uporabo s tehničnega in mikrobiološkega vidika, kar je
ključnega pomena pri preprečevanju
in obvladovanju bolnišničnih okužb.
Služijo pa lahko tudi za pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov zdra- sterilizaciji na pot:
podlago za reprocesiranje inštrumen- vstvene nege, sanitarnih inženirjev in »Takšno delo in vsebine potrebujemo,
tov in medicinskih pripomočkov, ki študentov medicine.
spoštovani avtorji, kolegice in kolegi.
se uporabljajo pri oskrbi pacienta, in
V tem je naša moč in v taki obliki pušpri tem zagotoviti ustrezno kakovost, Za zaključek pa še nekaj misli predse- čamo za sabo najboljše sledi. Naj se
uspešnost, varnost, učinkovitost, sle- dnice Zbornice – Zveze Darinke Kle- ne izbrišejo, le dopolnjujejo z znanji
dljivost in racionalnost pri uporabi menc priročniku Priporočila za delo v naslednjih generacij«.

Udeležba na študentski konferenci
zdravstvene nege v Lublinu na Poljskem
Mag. Hilda Maze

Področje zdravstvene nege

K

onec aprila sem se v okviru izmenjave Erazmus udeležila 3. konference študentov zdravstvene nege v
Lublinu na Poljskem. Še pred odhodom so nas opozorili
na nič kaj prijazno vreme. Svetovali so nam, da s sabo
vzamemo bunde, rokavice, kapo in šal. Pot tja je bila kar
naporna, saj je vožnja s kombijem trajala 14 ur. Poljsko
sem na poti videla z dveh zornih kotov, na eni strani super
moderne zgradbe in res se ogromno gradi, na drugi strani pa še zelo veliko lesenih hišic ob cesti ali pa tiste značilne socialistične – kockaste. Na postajališčih je bril hladen veter, tako da mi je bunda prišla še kako prav. Tudi
naslednja dva dneva ni bilo nič topleje. Mesto Lublin je
od Ukrajinske meje oddaljeno 45 kilometrov in 180 kilometrov do Varšave. Videlo se je, da pomlad pri njih pride
malo za našo. Presenetilo me je, da je mesto tako čisto,
nikjer ni bilo nobenega papirčka. Delavci so neutrudno z
metlo in smetišnico prežali za odpadki in smetmi na ulicah. V živilskih trgovinah so bile cene malo nižje kot pri
nas, medtem ko v tistih z oblačili in obutvijo ni bilo tako.

V Lublinu sem bila komaj štiri cele dni, pa je tečaj zlota,
ki je vezan na dolar, v tako kratkem času že padel. Pred
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opreme, prostorov, medicinskih pripomočkov in osebja.
Vsebina je razdeljena na 17 poglavij,
ki opisujejo postopke za pravilno izvajanje reprocesiranja medicinskih
pripomočkov in obsega čiščenje,
razkuževanje, pakiranje, sterilizacijo,
nadzor sterilizacije, dokumentiranje
in prevoz ter vsebine, ki se nanašajo na prostorske razmere, tehnično
opremo in osebje.
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odhodom na Poljsko smo dobili informacijo, da za 1 evro
dobiš 4 zlote, ko sem menjavala drugi dan, je bil tečaj 3,92
zlota, zadnji dan pa že 3,6 zlota. Z domačini smo se pogovarjali tudi o gospodarski krizi. Zanimivo je bilo slišati, da
pri njih krize dejansko nikoli ni bilo. Po mnenju enih je bil
razlog temu, da niso sprejeli evra po vstopu v Evropsko
unijo, po mnenju drugih, da so svoja največja podjetja
prodali tujcem, predvsem Američanom in Kitajcem, že
pred leti. Fakulteta za medicinske vede nam je omogočila
ogled njihove bolnišnice. Ta je nekoliko večja kot naša, saj
ima dobrih 900 postelj. Trenutno se soočajo s kadrovsko
problematiko, ker zaradi krize v Ukrajini zaposleni množično odhajajo. Na dan našega obiska je tako zapustilo
bolnišnico kar 27 zaposlenih. Povedali so, da jih lahko kar
pokličejo na tridnevno usposabljanje v vojsko in potem
tam tudi obdržijo.

ra, kljub temu, da sem spraševala. Imajo dokaj obsežno
dokumentacijo pacientov. Veliko pripomočkov za nego je
podobnih kot pri nas. Pokazali so nam bencin z vonjem
po pomaranči, ki ga uporabljajo za sušenje kože oziroma
odstranjevanje oblog. Pri nas je bencin na oddelkih že
dolga leta prepovedan. Razkužilo za roke je sicer v vsaki
bolniški sobi, ni pa ga na bolniški postelji. Zaposleni zelo
radi transportirajo paciente z rokavicami, kar tudi pri nas
ni tako redko.
Sledil je ogled lani obnovljenega Ortopedskega oddelka, ki ima nekaj čez 40 postelj. Povedali so, da je dnevno
operiranih 10 do 12 pacientov. Zelo so me začudile njihove bolniške postelje, ki so mi na prvi pogled delovale
kot kletke. Nosilce uporabljajo pri fizioterapiji. Četudi so
nam že pri prihodu povedali, da ne smemo fotografirati,
nam je glavna medicinska sestra dovolila poslikati posteljo, seveda pa smo priložnost izkoristili in poslikali, kar
se je dalo. Na oddelčnem hodniku je bilo nameščenih kar
nekaj postelj, kar je seveda oteževalo transport.

Že pri vhodu v bolnišnico me je presenetila mini cvetličarna,
četudi potem pri posteljah pacientov rož nisem videla.
Najprej smo si ogledali Oddelek za splošno kirurgijo. Bolniške sobe so dvo- do šestposteljne. Opazila sem predvsem veliko perila na posteljah, in da je imel vsak pacient tudi pvc podlogo. To mi ni bilo najbolj razumljivo, ker
sem videla, da je bilo veliko pacientov oblečenih v svoje
pižame in seveda po moji oceni niso bili zelo prizadeti.
Videti je bilo, da imajo prekratke rjuhe, saj so se na bolniških posteljah videli posteljni vložki pri vzglavju ali pri
vznožju. Skoraj pod vsako posteljo je bil nameščen pvc
vrč s pokrovom za zbiranje urina. Zakaj uporabljajo takšen način merjenja diureze mi ni uspelo dobiti odgovo-

Na fotografiji je prikazan pogled na obnovljeno šestposteljno
bolniško sobo.
V bolnišnici je zaposlenih nekaj manj kot 1000 medicinskih sester. Na Poljskem od vstopa v Evropsko unijo zaposlujejo samo diplomirane medicinske sestre ali tiste z bolonjskim magisterijem ali doktoratom. Kolikor sem videla,
v bolnišnici nimajo enotne delovne obleke. Medicinske
sestre so oblečene zelo individualno, od takšnih do drugačnih kostimčkov pa do plaščev, različnih dolžin in barv.
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Sledil je obisk njihove zbornice. Tudi na Poljskem imajo
medicinske sestre licenco, s to razliko, da jo dobijo ob zaključku izobraževanja, potem pa jim je ni več treba obnavljati.

V vsaki bolniški sobi je televizija. Če jo pacienti hočejo
gledati, morajo kupiti žeton, ker ima bolnišnica takšno
pogodbo z operaterjem.
Tudi delovna obutev je očitno prepuščena izbiri posameznika. Videli smo lahko pete različnih višin, različne barve
in seveda spredaj odprto obutev. Bolnišnica je učna baza
Fakultete za zdravstvene vede in Medicinske fakultete iz

Nikakor ne smem pozabiti na gostoljubje, ki smo ga bili
deležni. Vsak dan so poskrbeli za dobro hrano, tako da
lačni nismo mogli biti. Študenti so si privoščili tudi nekaj
nočnega življenja, meni je za to zmanjkalo energije. Izkušnja je bila zelo zanimiva in jo bom, če bo le možnost, še
ponovila v kakšni drugi državi.
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Lublina. Povedali so, da je število študentov izredno veliko in že presega njihove zmožnosti. Zaradi tega morajo
študenti opravljati prakso tudi ponoči. Diplomirane medicinske sestre, ki so mentorice študentom zdravstvene
nege, so zaposlene na fakulteti.
Študentska konferenca je trajala tri dni. Prvi dan smo
predstavili svoje prispevke, ki so bili vezani na naslov
konference »Spremembe sodobne zdravstvene nege v
kontekstu zdravstvenih in socialnih potreb v družbi«. Prikazani so bili sistemi izobraževanja in spremljanje potreb
starajoče populacije. Drugi dan so potekale učne delavnice, na katerih smo pripravili primere za opis delovanja
zdravstvene nege na osnovi ključnih besed, ki se v angleščini pričnejo s črko »c«: communication, commitment,
compassion, caring, competence, courage. Besede smo
prevedli v slovenščino, čemur je sledila predstavitev vsake besede v zgodbah, ki so bile potem predstavljene v
kratkem filmu. Sodelovali so tudi predavatelji in študenti
iz Nemčije in Anglije. Na spodnji fotografiji smo slovenski
predstavniki v kabinetu za zdravstveno nego na fakulteti.
Moram reči, da smo zelo dobro sodelovali, četudi je bilo
med nami trideset let starostne razlike.
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Modri kotiček

Največje zmote o pokojninskem sistemu
V času delovno aktivne dobe navadno ne posvečamo dovolj pozornosti načrtovanju varčevanja za
obdobje po upokojitvi, saj je upokojitev dogodek, ki je za mladega človeka zelo oddaljen in si z njim
ne obremenjuje sedanjosti. Misel o življenju po upokojitvi potisnemo v prihodnost, o njej začnemo
razmišljati šele, ko nam do upokojitve ne manjka veliko. Načrtovanje finančne varnosti po upokojitvi
pa je pogosto prepleteno z zmotnimi prepričanji, s katerimi se srečujemo vsak dan. O nekaterih izmed njih več v nadaljevanju.
Za mojo pokojnino bo poskrbela država
V preteklosti v Sloveniji dodatnega pokojninskega varčevanja nismo poznali,
saj ga pravzaprav nismo potrebovali. Od svojih plač še vedno vsak mesec skoraj »nevidno« vplačujemo v državno pokojninsko blagajno; v prepričanju, da
nam bo država ob upokojitvi zagotovila solidno pokojnino.
Časi pa se naglo spreminjajo in pokojnina, ki nam jo nameni država, je vse nižja. Zaradi daljšanja življenjske dobe število upokojencev narašča, število zaposlenih, ki v pokojninsko blagajno vplačujejo
prispevke, pa je iz leta v leto manjše.
Za dodatno pokojnino bom začel(a) varčevati pozneje
Pri dolgoročnem varčevanju je pomembno staro reklo: »Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri.«, saj je vsota privarčevanega denarja močno odvisna od dolžine varčevalnega obdobja. Vsako varčevalno obdobje (denimo mesec, leto) se ustvarjeni donosi (poenostavljeno
obresti) pripišejo glavnici. In naslednje obdobje se pripišejo glavnici + vsem
ustvarjenim donosom v preteklosti.
Zato je pomembno, da začnemo varčevati dovolj zgodaj, najbolje takoj, ko se
prvič zaposlimo. Tako bomo že z nižjimi mesečnimi vplačili privarčevali dovolj
za dodatno pokojnino.
Po upokojitvi ne potrebujem tako visokih prihodkov
Koliko bomo potrebovali po upokojitvi je v veliki meri odvisno od naših prihodkov pred upokojitvijo
in želja, ki jih bomo imeli po upokojitvi.
Raziskave kažejo, da se potreba po denarju z upokojitvijo bistveno ne zmanjša. Starejšim se z leti
navadno povečajo stroški zdravstvene in socialne oskrbe, zato vse več denarja namenjajo plačilu teh
storitev.
In še nekaj nasvetov
Vsak vložen evro se vam bo čez 30 ali 40 let bogato povrnil. Varčevanje je obrestno-obrestni račun. Čim več denarja vložite, tem več dodatnega denarja pridobite z
ustvarjenimi donosi pokojninskega sklada.
Varčevanje v pokojninskih skladih pa poleg tega prinaša tudi davčne olajšave.
Za zaključek …
Največja prednost dodatnega pokojninskega varčevanja je prav odločitev za varčevanje. Odločili smo
se, da bomo del svojega denarja shranili na svojem pokojninskem računu, ki ga bomo koristili po
upokojitvi. Še tako majhen znesek, ki ga privarčujemo danes, se nam bo čez 30 ali 40 let bogato
obrestoval.
Naslednjič: Kakšne so naše možnosti varčevanja za starost
Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
www.modra-zavarovalnica.si, 080
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arstvo osebnih podatkov po svetu in tudi v Sloveniji
vse bolj pridobiva pomen in vse več ljudi se zaveda,
da je ta temeljna človekova pravica pomembna za svobodo posameznika, za njegov duševni razvoj. Moderne
informacijske tehnologije nam s strahovitim razvojnim tempom narekujejo vse večjo previdnost in hkrati
povzročajo tudi vse večjo občutljivost posameznikov, ki
jim ni več vseeno, kaj se dogaja z njihovimi osebnimi podatki. Posamezniki imajo vse več vprašanj, ki jih naslavljajo upravljavcem zbirk osebnih podatkov in želijo vedeti,
kaj se z njihovimi osebnimi podatki dogaja, kdo do njih
dostopa, komu vse upravljavci osebne podatke posredujejo in predvsem, kako so njihovi osebni podatki pri
upravljavcu varovani. Posameznik se torej zaveda svojih
pravic, upravljavec zbirk osebnih podatkov pa mora vse
bolj vedeti, kaj so njegove dolžnosti. Tudi v zdravstvu.

Kaj vse je osebni podatek?
Definicija iz ZVOP-1 je zelo (namenoma) široka. Osebni
podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Torej katerikoli podatek, ki določa fizično osebo oziroma na podlagi
katerega je ta določljiva. Fizična oseba je določljiva, če jo
je mogoče neposredno ali posredno identificirati, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na
enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično,
fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno
identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.
Tako sta osebna podatka tudi enotna matična številka
občana (EMŠO) in davčna številka (DŠ), saj je posameznik
na podlagi obeh enostavno določljiv. Prav tako je osebni
podatek telefonska številka.
V zdravstvu je pomembno poznati tudi definicijo občutljivih osebnih podatkov. Občutljivi osebni podatki so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v
sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu
ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške. Občutljivi osebni
podatki so tudi biometrične značilnosti, če je z njihovo
uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno
od prej navedenih okoliščin.

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se
nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Torej katerikoli podatek, ki določa fizično osebo oziroma na
podlagi katerega je ta določljiva.

Zakon o evidencah s področja zdravstvenega varstva za
občutljive osebne podatke v 4. členu določa, da določene osebne podatke zdravstveno osebje lahko zbira le na
podlagi osebne privolitve pacienta. Takole se glasi:
»Če se osebni podatki nanašajo na rasno, narodno in drugo
poreklo, politična, verska in druga prepričanja ali spolno vedenje, lahko upravljavci zbirk podatkov pridobijo te podatke
neposredno ali posredno le na podlagi pisne privolitve posameznika.«
Razlikovanje med osebnimi in občutljivimi osebnimi
podatki je pomembno, saj so zanje v Zakonu o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1) predpisani strožji pogoji za
obdelavo in zavarovanje. Velja si zapomniti, da občutljivih osebnih podatkov prek telekomunikacijskih omrežij
ne smemo pošiljati nezaščiteno, zakon namreč zahteva
kriptiranje in uporabo elektronskega podpisa. Dokler ne
bo dokončno zgrajena t.i. nacionalna zdravstvena e-hrbtenica, ki bo strukturni steber sistema e-zdravje, mora
vsaka zdravstvena institucija za zaščito poskrbeti sama.

Kdaj osebne podatke lahko obdelujemo
(zbiramo, prenašamo, analiziramo, statistično obdelujemo ... )?
Morda najprej pojasnilo, kaj vse štejemo med obdelavo
osebnih podatkov. Preprost odgovor je vse, kar lahko
naredimo z osebnimi podatki, šteje za »obdelavo«. Gre
torej za nek vseobsegajoč pojem, s katerim zaobjamemo
vse aktivnosti z osebnimi podatki. Dodati je treba še, da
je ZVOP-1 tehnološko nevtralen. To pomeni, da se njegove določbe enakovredno nanašajo tako na zbirke, ki jih
upravljavec vodi v fizični obliki (t.i. ročna obdelava), kot
tudi na zbirke osebnih podatkov, ki jih upravljavec vodi v
informatizirani zbirki (t.i. avtomatizirana obdelava).
Eno najbolj pomembnih in hkrati osnovnih načel je nače-
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lo zakonitosti. Del tega načela je seveda ustrezna pravna
podlaga za rokovanje z osebnimi podatki. To pomeni, da
jih lahko obdelujemo le, če obdelavo osebnih podatkov
in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali
če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana
osebna privolitev posameznika. Tudi namen obdelave
osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika
pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug
ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih
podatkov.
V Sloveniji se je zakonodajalec za javni sektor odločil, da
je osebna privolitev posameznika lahko le izjema, pravilo za obdelavo osebnih podatkov je podlaga v zakonu.
Ker zdravstveni sektor sodi v javni sektor, zanj torej velja,
da brez podlage v zakonu obdelava osebnih podatkov ni
dopustna. Določene osebne podatke pa vendarle tudi v
zdravstvu lahko obdelujete na podlagi osebne privolitve
posameznika. Telefonska številka pacienta je že recimo
eden teh podatkov, ki vam jih pacient lahko da, če tako
želi. Ko vam jo da, pa vam jo je dal za namene komunikacije z njim in te številke ne smete uporabljati za druge
namene.

Osebne podatke lahko obdelujemo le, če
obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če
je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika.

Še dve pomembni načeli bi vam želela predstaviti, in sicer
načelo sorazmernosti in načelo sledljivosti.
Načelo sorazmernosti sodi med tista načela, ki upravljavcem zbirk osebnih podatkov pove, da je treba v zbirkah
hraniti le tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za
dosego namena. Če imamo za določeno vrsto osebnih
podatkov podlago v zakonu v obliki nekega generalnega
pooblastila, moramo z vidika namena, ki mu sledimo, v
evidenco vpisati le tiste podatke, ki so potrebni za zdravstveni sektor za celostno oskrbo in obravnavo pacienta. Zakon o evidencah s področja zdravstvenega varstva
recimo med osebnimi podatki, ki sodijo v osnovno medicinsko dokumentacijo – Priloga zakona IVZ 11, našteva
tudi diagnozo, socialno anamnezo družine, načrt zdravstvene nege. Zagotovo prav vsak izvajalec zdravstvene
storitve ne potrebuje vsega, vsakega detajla, ki sodi med
te naštete skupine podatkov. Zdravnik in drugo zdravstveno osebje se morajo torej odločiti, kaj potrebujejo

VARSTVO OSEBNIH
PODATKOV KOT
PRAVICA IN
DOLŽNOST TER
PACIENTOVE PRAVICE
V Splošni bolnišnici Celje smo v februarju in maju
2015 organizirali tri predavanja na temo Varstvo
osebnih podatkov kot pravica in dolžnost ter pacientove pravice. Predavanji sta vodili Nataša Pirc
Musar in mag. Rosana Lemut Strle.
Zaradi pozitivnega odziva udeležencev bomo predavanje iz obeh tem ponovili v septembru in oktobru 2015.

za celostno obravnavo pacienta. Pri socialni anamnezi, če
jo zdravnik sploh potrebuje, vpišemo v zdravstveni karton le tisto socialno stanje, ki je potrebno za celovito in
učinkovito zdravljenje.
Pri načelu sledljivosti je zelo pomembno, da upravljavec
zbirk osebnih podatkov vsak trenutek ve, kdo je dostopal
do določenih osebnih podatkov in zakaj. Zbirke morajo
biti torej zasnovane tako, da se ta sledljivost v sistemu beleži, in da se jo lahko kadarkoli prikliče iz sistema. Z načelom sledljivosti so tesno povezane tudi dostopne pravice.
To pomeni, da se mora odgovorna oseba pri upravljavcu
odločiti, kdo so tisti zaposleni, ki lahko do zbirk dostopajo, in katere vse osebne podatke lahko vidijo. V starih
papirnatih zbirkah je to načelo težko implementirati, v
računalniško vodenih zbirkah pa je seveda bistveno lažje.

Zaključek
Da bo pacient zdravstvenemu osebju zaupal, je zelo pomembno, da ve, da boste z njegovimi osebnimi podatki
ravnali odgovorno in natančno. Želela bi si, da bi iz medicinske dokumentacije osebni podatki »uhajali« čim manjkrat, predvsem nepoklicanim osebam, in da se boste tudi
zdravstveni delavci zavedali, da razkritje osebnih podatkov osebam, ki za to nimajo pravnega temelja, pomeni
prekršek, če bi podatek javno objavili, pa celo kaznivo
dejanje. Vesela sem, da se je v zadnjih desetih letih odnos
zdravstvenih delavcev do problematike varstva osebnih
podatkov zelo spremenil, na bolje brez dvoma, in da se
zdravstveni delavci zavedate, kako pomembno je varovati in spoštovati zasebnost pacientov.

1

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov
začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege.
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N

e more biti dvoma, da je zaupnost med pacientom in zdravnikom ključnega pomena za uspeh
zdravljenja. Gre torej za odnos medsebojnega zaupanja, ki se sicer res
začne pri posredovanju podatkov in
informacij s strani pacienta zdravniku
in njegovim pričakovanjem, da jih bo
zdravnik zadržal zase oziroma uporabil le za namene zdravljenja, vendar
se s tem nikakor ne konča. Pri zaupanju gre v prvi vrsti za čustveni odnos
med zdravnikom in pacientom, ki
vključuje vero pacienta v ne le strokovno, pač pa tudi etično integriteto
zdravnika. Za uspešno zdravljenje je
pomembno, da pacient verjame, da
bo zdravnik pri svojem delu po najboljših močeh sledil pravilom stroke,
pa tudi, da bo pri tem ravnal pošteno,
spoštujoč osebnost in dostojanstvo
pacienta. Odnos zaupanja je torej
lahko porušen tudi v primeru, ko
strokovni plati zdravstvene oskrbe ni
mogoče ničesar očitati, pacient pa
meni ali čuti, da sta bila v postopku
zdravljenja prizadeta njegova osebna integriteta in osnovno človeško
dostojanstvo, kar nas pripelje do
vprašanja zagotavljanja zasebnosti
pri zdravstveni oskrbi. In to vprašanje
ni niti najmanj enostavno, saj ljudje
potrebo po zasebnosti doživljamo
različno intenzivno. Povsem mogoče
je, da določeni pacienti ne bodo menili, da gre za poseg v njihovo zasebnost, če jih osebje neguje pred očmi
drugih pacientov, s katerimi delijo
bolniško sobo, če je na viziti prisotna
četica študentov in lečeči zdravnik
glasno deli njegove zdravstvene podatke z vsemi v območju slišnosti…
Pri zagotavljanju spoštovanja pacientove zasebnosti je smiselno izhajati
iz pričakovanj povprečnega pacienta
in pri tem upoštevati dejstvo, da bo
pacient v izražanju svojih pričakovanj
do zdravnika in zdravstvenega osebja

vendar je širša – pri odločanju o pravici do seznanitve z lastno zdravstveno
dokumentacijo na primer ni bistveno,
ali gre za osebne podatke v smislu
ZVOP-1, kot tudi ne, ali so ti podatki
del zbirke oziroma ali so namenjeni
vključitvi v zbirko; poleg tega je rok,
v katerem mora izvajalec zdravstvenih storitev omogočiti seznanitev
z lastno zdravstveno dokumentacijo, krajši (takoj ali 5 delovnih dni po
prejemu zahteve), pacient pa ima po
ZPacP pravico zahtevati seznanitev
Z vidika zdravnika pa prav tako ne z lastno zdravstveno dokumentacijo
moremo in ne smemo mimo dejstva, pogosteje (dvakrat mesečno) kot po
da določena pravila v zvezi s spo- ZVOP-1.
štovanjem pacientove zasebnosti in
varstva njegovih osebnih podatkov Pacient in druge upravičene osebe
postavlja Zakon o pacientovih pra- imajo ob kršitvi pravice posameznika
vicah (Uradni list RS, št. 15/2008; v do seznanitve z lastno zdravstveno
nadaljevanju: ZPacP). V 12. poglavju dokumentacijo pravico vložiti pritožureja pravico do seznanitve s pacien- bo pri Informacijskem pooblaščencu.
tovo zdravstveno dokumentacijo, v
13. pa pacientovo pravico do varstva Dolžnost omogočiti seznanitev je
zasebnosti in varstva osebnih podat- naložena vsem upravljavcem osebnih podatkov in ne zgolj nekaterim
kov.
v verigi ali vzporednem sistemu obdelave določenih osebnih podatkov.
1. Pravica do seznanitve s
Tako lahko pacient zahteva seznanipacientovo zdravstveno
tev z izvidom neposredno pri izvajaldokumentacijo
cu zdravstvenih storitev, ki je opravil
Pravica posameznika do seznanitve preiskavo (npr. pri laboratoriju), pri
z lastno zdravstveno dokumentacijo svojem osebnem zdravniku ali pri
izhaja ne le iz splošne ustavne pravice zdravniku specialistu, kamor ga je
posameznika do seznanitve z lastnimi napotil njegov osebni zdravnik. Izvaosebnimi podatki iz 38. člena Ustave, jalec zdravstvenih storitev mora pacipač pa tudi iz pravice posameznika entu omogočiti vpogled, prepis, fotodo samoodločbe in avtonomije (35. kopiranje oziroma reprodukcijo takoj
člen Ustave v povezavi s 34. členom ali najpozneje pet delovnih dni po
Ustave) ter pravice do prostovoljnega prejemu zahteve, pri čemer je pacient
zdravljenja (tretji odstavek 51. člena tisti, ki določi, ali bo v zdravstveno
dokumentacijo le vpogledal, jo preUstave).
Pravica do seznanitve z lastno zdra- pisal, ali bo zahteval, da mu izvajalec
vstveno dokumentacijo po ZPacP se zdravstvene storitve zagotovi fotokodeloma sicer prekriva s pravico do pije. Pacient lahko pri istem izvajalcu
seznanitve z lastnimi osebnimi po- zdravstvenih storitev vloži zahtevo
datki iz 30. člena Zakona o varstvu največ dvakrat mesečno. Zakon ne
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. predpisuje posebne oblike, v kateri
94/2007; v nadaljevanju: ZVOP-1), naj bi pacient vložil zahtevo, tako je ta
pogosto zadržan, morda misleč, da bi
z zahtevnostjo lahko izgubil njihovo
naklonjenost in s tem tvegal slabšo
(ne nujno zdravstveno) obravnavo.
Tako pacienti kot zdravniki in zdravstveno osebje smo namreč čustvena
bitja. Ker čustev ni mogoče preprosto
izključiti, je z njimi vselej treba računati. Ko gre za dostojanstvo pacienta
in druge osebnostne pravice, je čustveni moment doživljanja sebe in
okolice zelo pomemben.
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Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
pri zdravstveni oskrbi
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lahko pisna ali ustna.
Pacient, razen v izjemnih primerih1,
nima pravice pridobiti originalne
zdravstvene dokumentacije (v fizični
obliki – torej z nosilcem zdravstvenih podatkov), da bi z njo prosto razpolagal (jo odnesel izven prostorov
izvajalca zdravstvenih storitev, ki je
zadolžen za hrambo, jo uničil, sam
popravljal njeno vsebino, ipd.).
Izvajalec zdravstvenih storitev seznanitve pacienta z njegovo zdravstveno
dokumentacijo ne sme pogojevati
s kakršnim koli izkazovanjem njene
potrebnosti za uveljavitev določenih
pravic ali navajanjem razlogov za seznanitev. Pacientovi motivi za uresničitev pravice niso pomembni. Izvajalec
jo je dolžan omogočiti brezpogojno.
1.1 Obzirni molk zdravnika – omejitev
pravice do seznanitve z lastno
zdravstveno dokumentacijo
Informiranost pacienta o njegovem
zdravstvenem stanju je nujni pogoj
za uveljavitev njegove pravice dejavnega sodelovanja pri izbiri načina
zdravljenja. Pacient, ki ni informiran
ali ni informiran v zadostni meri, ne
more dejavno sodelovati pri svojem
zdravljenju, oziroma lahko odločitve
sprejema v zmoti glede svojega zdravstvenega stanja.
Z uporabo t.i. obzirnega molka zdravnika2, sme ta bolniku izjemoma zamolčati določene podatke o njegovem zdravstvenem stanju, kadar bi
razodetje zdravnikovega pogleda na
bolnikovo zdravstveno stanje le-temu povzročilo »resno zdravstveno
škodo«. Le v primerih, ko bi zdravnik
utemeljeno uporabil obzirni molk, ne
bi bil odgovoren za morebitno (zdravstveno) škodo, ki bi bolniku nastala
zaradi odločitve, ki je bila posledica

ge reprodukcije zdravstvene dokumentacije, ne pa tudi stroškov dela,
ki jih domnevno ima z zbiranjem
zdravstvene dokumentacije, izvajalec prav tako ne sme zaračunati
stroškov dela samega fotokopiranja.
Določba četrtega odstavka 41. člena
ZPacP določa, da mora izvajalec zdravstvenih storitev, če se odloči, da bo
pacientu sploh zaračunal materialne
stroške fotokopiranja oziroma druge reprodukcije in posredovanja, to
storiti v skladu s predpisi s področja
varstva osebnih podatkov. ZPacP torej napotuje na uporabo Pravilnika o
zaračunavanju stroškov pri izvrševaKadar bo zdravnik uporabil možnost nju pravice posameznika do seznat.i. obzirnega molka, bo razloge za nitve z lastnimi osebnimi podatki3.
zamolčanje določenih podatkov o
bolnikovem zdravstvenem stanju 1.3 Kdo poleg pacienta se lahko
ločeno dokumentiral v zdravstveni seznani z njegovo zdravstveno
dokumentaciji. Tega dela dokumen- dokumentacijo
tacije ob zahtevi pacienta za vpogled
v lastne osebne podatke iz enakih Poleg pacienta se lahko z njegovo
razlogov, zaradi katerih je uporabil zdravstveno dokumentacijo seznani
obzirni molk, ne bo razkril. Če pa bo tisti, ki ga pacient za to pooblasti (popacient izrecno zahteval, da je o svo- oblaščenec) in osebe, ki so pooblašjem zdravstvenem stanju popolnoma čene na podlagi zakona (na primer
obveščen, mu zdravnik podatkov ne zakoniti zastopnik ali skrbnik za otrobo smel zamolčati. V tem primeru – v ka, ki mu ni mogoče priznati sposobprimeru izrecne zahteve po popolni nosti odločanja o sebi 4 ali osebe, ki so
obveščenosti o svojem zdravstve- po 37. oziroma 38. členu ZPacP upranem stanju in zahteve za seznanitev z vičene do odločanja o zdravstveni
lastno zdravstveno dokumentacijo, je oskrbi pacienta, kadar ta ni sposoben
zdravnik dolžan omogočiti vpogled v odločanja o sebi).
celotno zdravstveno dokumentacijo,
tudi v morebiti prej nastale zaznamke V teh primerih je izvajalec zdravstveo zamolčanju – o uporabi obzirnega nih storitev dolžan ugotavljati avtenmolka.
tičnost pooblastila in istovetnost pooblaščencev, zakonitih zastopnikov
1.2 Stroški pri uveljavljanju pravice
oziroma skrbnikov, kadar oceni, da je
do seznanitve z lastno zdravstveno
to potrebno.
dokumentacijo
1.4 Seznanitev z zdravstveno
Izvajalec zdravstvenih storitev sme dokumentacijo umrlih
pacientu zaračunati le materialne
stroške fotokopiranja oziroma dru- Določbe 42. člena ZPacP so v razmerpomanjkljivo izvedene pojasnilne
dolžnosti zdravnika. Tega se mora
vselej zavedati tudi zdravnik, ki se odloči uporabiti t.i. obzirni molk. Poleg
tega obzirnega molka ne sme uporabiti, kadar je bolnik izrecno zahteval,
da je o svojem zdravstvenem stanju
popolnoma obveščen. Če je bolnik
sposoben odločanja v svojo najboljšo
zdravstveno korist in izrecno zahteva,
da je o svojem zdravstvenem stanju
popolnoma obveščen, ga zdravnik
mora obvestiti, tudi če meni, da bo
bolniku zaradi obveščanja nastala
zdravstvena škoda.

1

Gre za primere, ko bi izvajalec ne mogel zagotoviti prepisa ali kopije, ker ne bi razpolagal z ustreznimi tehničnimi sredstvi. V tem primeru je izvajalec kot upravljavec osebnih podatkov dolžan zagotoviti, da bo originalna dokumentacija vrnjena v zbirko – na primer tako,
da pacientu določi rok za vrnitev dokumentacije ali da zagotovi spremstvo do izvajalca fotokopiranja.
2
Glej prvi odstavek 22. člena ZPacP.
3
Uradni list RS, št. 85/07.
4
Otrok ima z dopolnjenim 15. letom starosti pravico pisno na posebnem obrazcu ali ustno ob navzočnosti dveh polnoletnih prič
določiti, komu, kdaj in katere informacije o njegovem zdravstvenem stanju sme, mora ali ne sme zdravnik ali druga oseba, ki jo zdravnik
pooblasti, sporočiti, razen če zakon določa drugače. Enako velja za sporočanje informacij o zdravstvenem stanju, ki se nanašajo na
medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo, v katero je pacient do 15. leta starosti lahko samostojno privolil. Izjava se lahko da za
posamezen medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo ali za vse bodoče medicinske posege oziroma bodočo zdravstveno oskrbo
pri posameznem izvajalcu zdravstvenih storitev.
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Glej tretji odstavek 42. člena ZPacP.
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mora biti neposreden, konkreten in
medicinski poseg oziroma zdrapraven. Pravni interes je zelo strog
vstveno oskrbo, če pacient ni
pogoj in pomeni neposredno in na
sposoben odločanja o sebi in če
zakon ali drug predpis oprto osebno
je to glede na naravo medicinskepremoženjsko ali nepremoženjsko
ga posega oziroma zdravstvene
korist. Tudi izkazani pravni interes
oskrbe izvedljivo,
za seznanitev z zdravstveno doku- – druge osebe, če tako določa zamentacijo pokojnega pacienta ne zakon.
došča, če je pacient za časa življenja
Po pacientovi smrti imajo pravico do seznanitev s svojo zdravstveno doku- Osebe, katerih navzočnost je potrebna za namene zdravstvenega izobraseznanitve z njegovo zdravstveno do- mentacijo prepovedal5.
ževanja, so lahko navzoče le s predkumentacijo osebe, ki so za obdelavo
podatkov pooblaščene z zakonom, in Ne glede na izrecno prepoved umr- hodno privolitvijo pacienta.
osebe, za katere je pacient predhod- lega pacienta imajo pravico do sezno dal izrecno privolitev v pisni obliki. nanitve z zdravstveno dokumentaci- ZPacP ločuje med obdelavo osebjo v delu, ki se nanaša na razloge, ki nih podatkov pacienta za potrebe
ZPacP določa, da se imajo po paci- utegnejo bistveno vplivati na njihovo zdravljenja in za namene izven zdraentovi smrti pravico z njegovo zdra- zdravje, pacientovi starši, paciento- vstvene oskrbe.
vstveno dokumentacijo seznaniti vi potomci do katerega koli kolena,
pacientov zakonec, zunajzakonski pacientov zakonec, zunajzakonski 2.1 Obdelava osebnih podatkov za
partner, partner iz istospolne skup- partner ali partner iz istospolne skup- namene zdravljenja
nosti, otroci in posvojenci, kadar teh nosti, bratje in sestre ali druge osebe,
oseb ni, pa pacientovi starši. ZPacP na ki so bile z umrlim pacientom v po- ZPacP določa, da je obdelava osebvidez omejuje njihovo pravico do sez- sebnem razmerju in to z gotovostjo nih podatkov pacienta za namene
nanitve z zdravstveno dokumentacijo izkažejo. Zdravnik umrlega pacienta zdravljenja dopustna na podlagi zapokojnika, ko določa, da se jim omo- je tisti, ki z vpogledom v zdravstveno kona ali na podlagi njegove osebne
goči le dostop do tistih podatkov, ki dokumentacijo umrlega pacienta lah- privolitve ali privolitve oseb, ki imajo
so potrebni za dosego zakonitega ko presodi, ali vsebuje dokumentacija pravico do privolitve v medicinski ponamena seznanitve. Vendar izraza kakšne podatke, ki utegnejo bistveno seg ali zdravstveno oskrbo, če pacient
»zakoniti namen« ne smemo zame- vplivati na zdravje osebe, ki zahteva ni sposoben odločanja o sebi. Zdranjevati z izrazom »zakonski namen«. seznanitev, seveda upoštevaje nara- vstveni delavci in zdravstveni sode»Zakonski namen« je namen, ki ga za- vo »posebnega razmerja«, v katerem lavci ter osebe, ki so jim zaradi narave
njihovega dela podatki dosegljivi, so
kon izrecno določa, »zakonit namen« je ta oseba bila s pacientom.
dolžni kot poklicno skrivnost varovati
pa po drugi strani pomeni »namen,
vse, kar pri opravljanju svojega pokliki ni nezakonit,« in odpira zelo široke 2. Pravica do varstva zasebnosti in
ca ali dela zvedo o pacientu, zlasti inmožnosti za pridobitev zdravstve- varstva osebnih podatkov
formacije o njegovem zdravstvenem
ne dokumentacije umrlih. Zakoniti
namen je torej tak, ki ni v nasprotju Zaradi varstva pacientove zasebno- stanju, njegovih osebnih, družinskih
s prisilnimi predpisi – zakoni in pod- sti ZPacP določa, da morajo izvajalci in socialnih razmerah ter informacije
zakonskimi akti. Zato je ta pogoj do- zdravstvenih storitev pri vsakokratni v zvezi z zdravljenjem.
ločen le za ozek krog pokojnikovih zdravstveni oskrbi spoštovati zlasti
svojcev in zato je zakonodajalec za ta njegova moralna, kulturna, verska, Naj na tem mestu poudarim, da
krog oseb določil še dodaten pogoj filozofska in druga osebna prepriča- čeprav ne v obliki t.i. poklicne skriv– da umrli za časa življenja osebi, ki nja. Pacientu so dolžni omogočiti, da nosti, dolžnost varstva osebnih pozahteva seznanitev, ni izrecno prepo- so pri medicinskem posegu oziroma datkov že po ZVOP-1 zavezuje vse, ki
se pri svojem delu (ali kako drugače
vedal seznanitve s svojo zdravstveno zdravstveni oskrbi navzoči le:
dokumentacijo.
– zdravstveni delavci oziroma zdra- – na primer po naključju) seznanijo
vstveni sodelavci, ki opravljajo z osebnimi podatki tretjega. NespoZ zdravstveno dokumentacijo umrmedicinski poseg oziroma zdra- štovanje zaveze o varstvu osebnih
podatkov v obeh primerih predstalega pacienta se lahko seznanijo tudi
vstveno oskrbo,
druge osebe, ki za to izkažejo pravni – osebe, za katere pacient želi, da vlja kršitev predpisov in morebiti tudi
interes z ustrezno listino, pri čemer se
so navzoče, če je to glede na nara- kršitev pogodbe o zaposlitvi, in ima
jim omogoči le dostop do tistih povo medicinskega posega oziroma tako lahko posledice na prekrškovnem (morda celo kazenskem) in dedatkov, ki so potrebni za uveljavljanje
zdravstvene oskrbe izvedljivo,
njihovega pravnega interesa. Pravni – osebe, ki imajo v konkretnem lovnopravnem področju.
interes mora biti lasten vlagatelju,
primeru pravico do privolitve v
ju do določb 23. člena ZVOP-1 specialnejše, zato je treba v skladu s splošnim pravnim načelom, ki pravi, da
posebna ureditev izključuje uporabo
splošne, za presojanje dopustnosti
seznanitve z zdravstveno dokumentacijo umrle osebe uporabljati le določbe ZPacP.
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Posredovanje osebnih podatkov pacienta med izvajalci zdravstvenih
storitev je dopustno zaradi potreb
zdravljenja6. Posebna privolitev pacienta za takšno obdelavo njegovih
osebnih podatkov ni potrebna, saj
se šteje, da je s privolitvijo v zdravljenje pacient privolil tudi v obdelavo
njegovih osebnih podatkov za ta namen – če namreč pacient ni privolil v
zdravljenje tudi ni mogoče trditi, da
se zdravstvena dokumentacija posreduje zaradi potreb zdravljenja pacienta.
Zdravstvena dokumentacija se posreduje med izvajalci zdravstvenih
storitev tudi v primeru, ko/če si pacient izbere drugega zdravnika. Zakon
o zdravstveni dejavnosti7 v četrtem
odstavku 51. člena določa, da je potrebno v primeru premestitve ali preselitve pacienta ali če pacient izbere
drugega zdravnika, vso pomembno
zdravstveno dokumentacijo o pacientu predati zdravniku, ki nadaljuje
zdravljenje. Podobno določa Zakon
o zdravniški službi8 v 54. členu. Po tej
določbi mora, v primeru premestitve
ali preselitve pacienta ali če pacient
izbere drugega zdravnika, zdravnik
oziroma zdravstveni zavod na novo
izbranemu zdravniku na podlagi pisnega pooblastila pacienta posredovati vso zdravstveno dokumentacijo
o bolniku.
Tako se, če pacient izbere drugega
zdravnika, pomembna zdravstvena
dokumentacija preda zdravniku, ki
nadaljuje zdravljenje. Lahko pa se
prenese tudi vsa ostala zdravstvena
dokumentacija, tj. tudi tista, ki s strani
prejšnjega izbranega zdravnika ni bila
ocenjena kot pomembna, če pacient
tako želi. Dokumentacija se posreduje v originalu in je novo izbranemu
zdravniku ne preda pacient sam, pač
pa to stori trenutni upravljavec zbirke
(npr. javni zdravstveni zavod ali zdravnik zasebnik). To izhaja tudi iz dejstva,
da oba zakona zavezujeta zdravnike

in izvajalce zdravstvenih storitev, ne raziskav, izobraževanja, medicinskih
pa pacientov.
objav in pacientova istovetnost ni
ugotovljiva. Navedeno pomeni, da je
2.2 Obdelava osebnih podatkov za na- dopustno podatke zbrati na primer
mene izven zdravstvene oskrbe
iz zdravstvenih kartotek pacientov,
vendar jih je treba za namen raziskaUporaba in druga obdelava pacien- ve obdelovati na način, ki zunanjemu
tovih zdravstvenih in drugih osebnih izvajalcu raziskave ne omogoča, da bi
podatkov izven postopkov zdravstve- ugotovil, s čigavimi podatki razpolane oskrbe je dovoljena le s paciento- ga. Če pa raziskavo izvaja upravljavec
vo privolitvijo ali privolitvijo oseb, ki zdravstvene dokumentacije sam, mu
imajo pravico do privolitve v medicin- podatkov ni treba anonimizirati med
ski poseg ali zdravstveno oskrbo, če samo interno raziskavo, seveda pa
pacient ni sposoben odločanja o sebi mora anonimizirati rezultate raziskaali če tako določa zakon.
ve, ki jih bo objavil oziroma uporabil
za objavo in bi bilo iz njih brez anoniNa podlagi izrecne določbe 2. alineje mizacije mogoče prepoznati pacienšestega odstavka 44. člena ZPacP pri- te, na katere se podatki nanašajo.
volitev ni potrebna, če se podatki obdelujejo za namene spremljanja kako- Tudi posredovanje pacientovih zdravosti in varnosti zdravstvene oskrbe vstvenih podatkov tretjim (novinarin pacientova istovetnost ni ugoto- jem, zavarovalnici, odvetniku…) je
vljiva. Prav tako privolitev pacienta ni dopustno le, če za posredovanje
potrebna, če se podatki obdelujejo obstaja zakonska podlaga ali je paciza namene epidemioloških in drugih ent vanj privolil9.

Blondinki in letalo
Blondinki sta vstopili v letalo, ki je letelo v Pariz in se
usedli v prvo vrsto. Stevardesa jima je pojasnila, da
so sedeži v prvi vrsti namenjeni stevardesam, zato se
morata presesti. Toda blondinki je nista poslušali in sta
še naprej sedeli na prednjih sedežih. Stevardesa ju je
še nekajkrat opozorila, ker pa se nista zmenili zanjo, je odšla do pilota in mu
povedala za problem, ki ga ima z blondinkama. Ker letalo še ni poletelo, se je
pilot odpravil do blondink, se sklonil, jima nekaj zašepetal in takoj sta se obe
presedli v zadnjo vrsto. Stevardesa je dogajanje začudeno opazovala, nato pa
le vprašala pilota, kako mu je uspelo, da ju je prepričal, da se presedeta.
»Povedal sem jima, da prva vrsta leti v London.«
Test
Znanstveniki so včeraj obelodanili, da vsebuje pivo manjšo količino ženskih
hormonov.
Za dokaz so testirali 100 moških, ki so jim dali spiti 12 steklenic piva.
Ugotovitve: 100% testiranih
- se je zredilo,
- je začelo govoriti preko vsake mere,
- je postalo zelo čustvenih,
- ni moglo voziti.
Nobena nadaljnja testiranja niso predvidena.

6

Glej 4. alinejo šestega odstavka 44. člena ZPacP.
Uradni list RS, št. 23/05, uradno prečiščeno besedilo 2, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZZDej.
8
Uradni list RS, št. 72/06, uradno prečiščeno besedilo 3, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZZdrS.
9
Več o obdelavi osebnih podatkov pri izvajalcih zdravstvenih storitev najde bralec v smernicah Informacijskega pooblaščenca:
http://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/Smernice_za_izvajalce_zdr._storitev_net.pdf
7
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(Konflikti in njihovo razreševanje znotraj družine)
Katja Ramšak, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

M

ed področja v mediaciji, ki so me najbolj pritegnila,
spada prav družinska mediacija, in sicer zaradi čustvene globine in bolečin, ki spremljajo družinske spore.
Vse medosebne spore spremljajo takšna ali drugačna
čustva. Najgloblja in najbolj boleča čustva pa se nedvomno porajajo v družinskih konfliktih, zlasti tistih, ki ostajajo
nerazrešeni.
Družinsko življenje brez konfliktov – mit, ideal ali prvi
znak, da je v družini nekaj narobe? Po moje zadnja možnost, saj že glede na osebne izkušnje lahko rečem, da so
zaradi raznih socialnih dejavnikov konflikti res nekaj neizbežnega v medčloveški komunikaciji. Dejstvo pa je, da
lahko z najbolj konstruktivnega vidika nanje gledamo kot
na priložnost v odnosih, ko lahko bolje spoznamo druge,
izrazimo svoje želje in najdemo skupne in najbolj ugodne
rešitve. To je odvisno le od nas samih.
Mislim, da nam večini družina predstavlja varno gnezdo,
kjer se počutimo sprejeti in ljubljeni, in kjer lahko to ljubezen vračamo. Po drugi strani pa je družina zaradi svoje različnosti zelo konfliktna skupina. Je skupina, v kateri
sta po eni strani prisotni velika bližina in čustvena povezanost, po drugi pa velikanske razlike med družinskimi
člani. Družina omogoča hkratno avtonomijo in povezanost. Prvo z odkrivanjem lastne edinstvenosti, svojih potencialov in neodvisnosti, drugo pa kot izkušnjo, da smo
drugim pomembni, da nas potrebujejo, da skrbimo, da
imamo radi in nas imajo radi.
Člani družine smo po eni strani čustveno zelo povezani
med seboj, po drugi strani pa se naše želje in potrebe zelo
razlikujejo. Prav usklajevanje različnih želja, interesov in
potreb ni vedno enostavno. Zato so konfliktne situacije
v družinah nekaj povsem naravnega in se jim dejansko
ne moremo izogniti. Pri tem pa je poglavitno vprašanje,
kako se družinski člani soočamo s konfliktnimi situacija-

mi in kako jih razrešujemo. Če konfliktno situacijo doživljamo kot nekaj ogrožajočega, potem bomo tekmovali
med seboj za prevlado svojih interesov in potreb. Tako
se družinski člani znajdemo v položaju, ko nas ogrožajo ljudje, ki so nam blizu in od katerih si želimo, da bi jih
razumeli, sprejeli in imeli radi. To dejstvo doživljamo kot
veliko razočaranje in bolečino. Če pa nam v družini uspe
sprejeti konfliktne situacije kot sestavni del življenja, priložnost za učenje in preseganje lastnih omejitev, potem
se bomo usedli, se skupaj pogovorili in poiskali rešitev,
s katero bomo vsi zadovoljni. Nenazadnje je to v interesu nas vseh. Saj šele takrat, ko zares slišimo drugega, ko
spoznamo prave razloge za naše vedenje in vedenje naših družinskih članov, šele takrat se lahko razblinijo zgrešene interpretacije. V družini se pač ljudje vedno prilagajamo drug drugemu. Ko stvari
postanejo bolj razvidne in
ko sprte strani spoznamo,
kje je bistvo problema, kaj si
v resnici želimo, kaj je za nas
pomembno in kaj ni tako pomembno, potem je rešitev
že zelo blizu. Vse to nas vodi
k skupnemu cilju družine –
poštenemu in za vse strani
sprejemljivemu dogovoru.
Zavedajmo se, da nihče ni
zgolj slučajno srečen. Noben dom ni zgolj slučajno harmoničen. Nihče ne živi dobro zaradi dobre sreče. Noben
dom ni harmoničen zaradi dobre sreče. Harmonija, mir,
ljubezen, spoštovanje, vse to je nekaj, za kar moramo delati. Če bomo delali, bomo to dosegli.
Harmonično, mirno, ljubeznivo in s spoštovanjem pretkano poletje vam želim.

Pravni kotiček
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Opravljanje zdravstvenih
storitev v drugem javnem
zdravstvenem zavodu ali
pri drugi pravni oz. fizični
osebi

lahko opravlja zdravstvene storitve
pri drugem javnem zdravstvenem
zavodu oziroma pri drugi pravni ali
fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, le na podlagi pisnega
soglasja. Soglasje izda svet zavoda
Zdravstveni delavec, ki je v delovnem Splošne bolnišnice Celje po predhorazmerju v Splošni bolnišnici Celje, dnem soglasju ministrstva.

45

Gre za opravljanje kakršnekoli zdravstvene storitve, tudi zdravstvene
storitve, ki je sicer zdravstveni delavec ne opravlja v bolnišnici.
Vloga za izdajo soglasja zdravstvenemu delavcu za opravljanje zdravstvenih storitev v drugem javnem zavodu
oz. pri drugi pravni ali fizični osebi je
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Pet minut za mediacijo
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na spletni strani Ministrstva za zdravje. Če zdravstveni delavec pridobiva
soglasje za delo pri zasebni pravni ali
fizični osebi, mora vlogi priložiti dovoljenje za opravljanje zdravstvene
dejavnosti te pravne ali fizične osebe.
Če pravna ali fizična oseba nima dovoljenja za opravljanje zdravstvene
dejavnosti, svet zavoda soglasja ne
poda.
Soglasje se izda, če:
- s tem ne bo povzročena škoda
bolnišnici oziroma motnja pri
opravljanju dejavnosti bolnišnice,
bolnišnica sama nima potrebe
po dodatnem, dopolnilnem delu
oziroma delu, ki presega obveznost iz polnega delovnega časa
zdravstvenega delavca,
- zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje delovne obveznosti
glede količine in vrste opravljenih zdravstvenih storitev, določenih s pogodbo o zaposlitvi,
- zdravstveni delavec ne odklanja
nadurnega dela, pripravljenosti
in morebitnih drugih oblik dela
pri delodajalcu in
- zdravstvenemu delavcu zaradi
dela pri drugem javnem zdravstvenem zavodu oziroma pri
drugi pravni ali fizični osebi,
ki opravlja zdravstveno dejavnost, ni onemogočen dnevni
in tedenski počitek ter letni dopust.

V celoti izpolnjeno vlogo zdravstvenega delavca za delo drugje obravnava pravna služba. Pravna služba
pridobi soglasje nadrejenega delavca
(predstojnika oz. glavne medicinske
sestre oddelka) in soglasje strokovnega direktorja ali glavne medicinske sestre bolnišnice ter preveri letno
povprečno tedensko obremenjenost
zdravstvenega delavca. Načeloma
lahko zdravstveni delavec tedensko
ob pogoju danega soglasja za nadurno delo opravi upoštevajoč dnevne
in tedenske počitke skupaj 72 ur na
teden. Zdravstveni delavec lahko torej opravlja delo drugje le za toliko ur,
kot je razlika med opravljenimi urami
v bolnišnici in 72 dopustnimi urami.
Če bi skupno tedensko število ur preseglo 72, vlogo zavrne. Zavrne tudi
vlogo v primeru, če zdravstveni delavec zaprosi za delo pri pravni ali fizični
osebi, ki nima dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti (npr. lastni
s. p.).
Soglasje, ki je lahko izdano za največ 12
mesecev oz. za največ 6 mesecev za patologe in radiologe, vsebuje najmanj:
- podatke o javnem zdravstvenem
zavodu, ki daje soglasje,
- osebno ime in delovno mesto
zdravstvenega delavca, ki mu je
soglasje dano,
- naziv drugega javnega zdravstvenega zavoda oziroma druge pravne ali fizične osebe, ki opravlja
zdravstveno dejavnost, v okviru

-

katere bo zdravstveni delavec
opravljal zdravstvene storitve,
zdravstvene storitve, ki jih bo
zdravstveni delavec opravljal,
čas veljavnosti soglasja,
navedbo pogojev, ki veljajo za
zdravstvenega delavca,
obseg največje še dopustne
dnevne in tedenske obremenjenosti zdravstvenega delavca z
delom pri drugem javnem zdravstvenem zavodu oziroma pri
drugi pravni ali fizični osebi, ki
opravlja zdravstveno dejavnost,
upoštevajoč določbe o minimalnem trajanju dnevnega in
tedenskega počitka ter letnega
dopusta.

Izdano soglasje lahko svet zavoda
prekliče, če zdravstveni delavec ne
izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev.

Opravljanje drugih storitev
Zdravstveni in drugi delavci lahko poleg opravljanja zdravstvenih opravljajo tudi nezdravstvene storitve, kot so
predavanja, izvedenstvo, … Ker ne
gre za opravljanje zdravstvenih storitev, je treba skladno z Zakonom o
zdravstveni dejavnosti pridobiti soglasje delodajalca – direktorja in ne
sveta zavoda. Delavec prošnjo naslovi
na kadrovsko službo, ki vlogo obravnava in če je popolna, izda soglasje za
obdobje 12 mesecev.

Jezikovni kotiček
Zanikanje
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Z

anikanje je v slovenski skladnji zanimiva kategorija,
saj slovenski jezik pozna nekatere načine zanikanja
(npr. dvojno zanikanje), ki jih drugi jeziki nimajo.
V tem prispevku pa bom napisala nekaj o eni najpogostejših jezikovnih napak, ki se pojavlja v zvezi z zanikanjem.
Zanikani glagol namreč v stavku vpliva na sklon predmeta. V trdilni obliki je predmet v tožilniku, v nikalni pa mora
biti v rodilniku.

Nekaj primerov:
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PRAVILNO
Oče je prodal
Oče ni prodal
traktor.
traktorja.
Hišo lahko vidiš že Hiše ne moreš videti
od daleč.
od daleč.
Sosedo je povozil Sosede ni povozil
avto.
avto.
Imaš rad solato?
Nimam rad solate.

NAPAČNO
Oče ni prodal
traktor.
Hišo ne moreš
videti od daleč.
Sosedo ni povozil
avto.
Nimam rad solato.

TRDILNA OBLIKA

NIKALNA OBLIKA

PRAVILNO
Prireditev bo v
Prireditve ne bo v
soboto.
soboto.
Soseda je na njivi. Sosede ni na njivi.

NAPAČNO
Prireditev ne bo v
soboto.
Soseda ni na njivi.

Upanje je.

Upanje ni.

Upanja ni.

Ob drugih glagolih se sklon vršilca dejanja/nosilca stanja
ne spremeni (npr.: Soseda okopava na njivi/Soseda ne
okopava na njivi).		

Prav tako ostane sklon v tožilniku tudi pri trpnih oblikah
(npr.: To se govori po vasi/To se ne govori po vasi).
Če gre za enobesedni in polnopomenski glagol ter nesestavljeni predmet, problemov največkrat ni. Pri sestavljenih stavčnih členih pa so pravila bolj zapletena, in
če jih ne poznamo natančno, smo večkrat v dvomih, ali
uporabiti rodilnik ali tožilnik (npr. kadar je sestavni del
stavčnega člena nedoločnik: nimam namena ukrasti ure/
uro; ne bojim se povedati resnice/resnico). Tudi jezikoslovci si o bolj zapletenih primerih niso vedno enotni, in kadar smo v dvomih, je morda najbolje, da preoblikujemo
poved tako, da se problemu enostavno izognemo. Zgoraj
navedeni osnovni dve pravili pa zanesljivo držita, zato ju
je treba upoštevati.

Spodbujanje aktivnega staranja na
delovnem mestu
Branka Šket, mag. managementa
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe

V

prvi polovici 2014 je v Sloveniji živelo 17,5 % oseb,
starih 65 let; večji del so predstavljale ženske. Danes
šteje Slovenija več kot 2.062 000 prebivalcev. Do leta
2045 nas bo po Eurostatovih projekcijah prebivalstva po
starosti EUROPOP 2013 več kot 2.076 600 in 29,0 % bo
starejših.
Slovenija ima že nekaj let eno najnižjih stopenj delovne
aktivnosti starejših v starosti 55–64 let. Starejša delovna
sila ima izkušnje, ki si jih je pridobila v desetletjih službovanja, žal pa je v Sloveniji ta vir še vedno podcenjen. Med
27 članicami Evropske unije, med prebivalstvom, starim
55–64 let, je stopnja delovne aktivnosti starejših najnižja
v Sloveniji. Število prebivalcev naj bi po letu 2045 začelo
upadati, vendar pa naj bi se število starejših povečevalo
vse do leta 2055, ko naj bi jih bilo 30,1 %. Med temi naj bi
bilo najstarejših (starih 80 in več let), 38,3 %. Kazalnik pričakovano trajanje življenja naj bi za dečke, rojene v letu
2045, znašal 81,8 leta, za deklice pa 87 let.
Starejši delavci so predani delu, zvesti delodajalcu in v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami je pri njih manj
izostajanja od dela. Z leti se bogatijo delovne izkušnje in
upravljanje življenja. Študije so pokazale, da pri primerjavi delovne uspešnosti na delovnem mestu, delovne
izkušnje nadoknadijo slabitev nekaterih temeljnih kognitivnih procesov, kot so spominske funkcije in psihomotorične spretnosti. Izboljšujejo dragocen socialni kapital
starejših delavcev: povečujejo se poklicne kompetence,
implicitno znanje in spretnosti sodelovanja, izboljšuje se
strukturna ozaveščenost o organizaciji in njenih funkcijah, izboljšuje se tudi razumevanje sprememb v operativnem okolju.
Starejši delavci se lahko naučijo novih stvari, učenje ni odvisno od starosti; se pa s starostjo spreminja učni proces.

Pri vseživljenjskem učenju je treba uporabljati ustrezne
učne strategije in didaktične metode. Vsaka generacija
ima prednosti in slabosti: prednosti starejših delavcev je
treba bolje prepoznati in ustrezno uporabljati, da bodo
lahko dragocen dejavnik na delovnem mestu.
Lastnosti starejših delavcev, ki se z leti izboljšujejo:
• modrost,
• boljši nadzor nad življenjem,
• zvestoba delodajalcu,
• manj odsotnosti z dela,
• sposobnost razumevanja celote,
• več delovnih izkušenj,
• boljše komuniciranje, razpravljanje,
• večja motivacija za učenje,
• nizka fluktuacija,
• poznavanje delovnega sistema,
• akumulirane sposobnosti,
• zanesljivost,
• odgovornost in lojalnost.
Prenos znanja je ključnega pomena, saj tako organizacija
zagotovi, da se z leti pridobljeno znanje z odhodom delavca ne izgubi. Če organizacija zaposlenim nudi karierni
razvoj, ostanejo starejši zaposleni motivirani, si zastavljajo nove cilj, ki jih želijo doseči, širijo in razvijajo svoje
zmožnosti in ne zapadejo v miselnost »sem star, ne zmorem in ne znam«!
Največ lahko na tem področju naredijo delodajalci. Spodbujati bi morali medgeneracijsko sodelovanje in prenos
znanja, med sabo zbližati generacije in ohranjati dolgoletno pridobljeno znanje v organizaciji. Vlaganje v starejše
zaposlene ni le strošek, ampak dodana vrednost, gonilna
sila konkurenčnosti in produktivnosti organizacije na dolgi rok.
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Nikalnica vpliva tudi na sklon vršilca dejanja/nosilca stanja, če je zanikan glagol BITI v pomenu obstajati/nahajati se.
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PROSTOVOLJSTVO V BOLNIŠNICI CELJE
V letu 2014 smo v SB Celje pričeli uvajati delo prostovoljcev. Predvsem sodelujemo z dijaki gimnazije (tretji letnik),
kjer je prostovoljna dejavnost že razvita in so nam bile izkušnje njihove mentorice prostovoljcev v veliko pomoč
pri prvih korakih v smeri uvajanja prostovoljnega dela v
bolnišnico. Zaradi specifike dela, odprtosti pacientov in
zdravstvenega osebja ter navdušenja nad novostmi smo se
odločili, da za začetek prostovoljci delujejo v Centru za
dializo.

predloge za izboljšave. Uvajanje novosti naredi delo še bolj
zanimivo in za prostovoljke še bolj privlačno.
Prostovoljcem in pacientom želimo omogočiti:
• spoznavanje ljudi in sklepanje novih prijateljstev,
• poizkusiti nekaj novega in se ob tem kaj naučiti,
• pridobivati nove izkušnje,
• pomagati tistim, ki to potrebujejo,
• narediti nekaj pozitivnega v življenju nekoga drugega,
• uporabljati komunikacijske sposobnosti,
• spoznati bolnišnično okolje in način dela, kar jim lahko
koristi pri odločanju o nadaljnji življenjski poti.
PRIKAZ ŠTEVILA PROSTOVOLJCEV IN ŠTEVILA OPRAVLJENIH UR V LETU 2014
Tabela 1: Število opravljenih ur v obdobju marec – junij
2014
Prostovoljka 1 (Dializni center)

13 ur

Prostovoljka 2 (Dializni center)

16 ur

Skupaj

29 ur

Tabela 2: Število opravljenih ur v obdobju oktober – december 2014
Pričeli smo z dvema prostovoljkama – dijakinjama I. gimnazije v Celju, ki sta pri nas od marca do junija opravili 16
in 13 ur prostovoljnega dela. Prihajali sta tedensko (ena ob
sredah druga ob petkih) v popoldanskem času in se družili
s pacienti, pri katerih je potekala dializa. Prostovoljki sta v
večjem delu prevzeli vlogo družabnika in sogovornika, saj
narava posega pacientom ne dovoljuje gibanja.
Njuno delo je bilo med bolniki in zaposlenimi čudovito
sprejeto in pojavile so se želje po nadaljevanju prostovoljskega dela na tem oddelku, zato smo z novim šolskim letom pridobili še novih sedem dijakinj I. gimnazije v Celju,
ki so v oktobru nadaljevale delo svojih sošolk. Delo so
opravljale vse dni v tednu (razen nedelje) v popoldanskem
času. Po besedah glavne sestre oddelka, ki je prevzela vlogo
njihove mentorice, so prostovoljke prinesle novo pozitivno
energijo na oddelek in vsem vpletenim olepšale čas, ki ga
preživijo v Centru za dializo.
Na Oddelku za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo je v tem obdobju pričela opravljati prostovoljno delo
ena prostovoljka, ki je na delo prihajala ob sredah. Tudi
tukaj je bilo njeno delo pozitivno ocenjeno.
Prostovoljke, mentorica iz šole, glavna medicinska sestra
oddelka, na katerem delajo prostovoljke in bolnišnični koordinator prostovoljcev se vsake tri mesece srečamo na
kratkem druženju, kjer si izmenjamo izkušnje in podamo
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Prostovoljka 3 (Dializni center)

3 ure

Prostovoljka 4 (Dializni center)

10 ur

Prostovoljka 5 (Dializni center)

11 ur

Prostovoljka 6 (Dializni center)

11 ur

Prostovoljka 7 (Dializni center)

11 ur

Prostovoljka 8 (Dializni center)

11 ur

Prostovoljka 9 (Dializni center)

8 ur

Prostovoljka 10 (Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo)

12 ur

Skupaj

77 ur

Tabela 3: Število prostovoljcev in opravljenih ur v letu 2014
Število prostovoljcev
10 prostovoljcev

Število opravljenih
ur
106 ur

Barbara Podkrižnik, mag. zdr. - soc. manag.
Področje zdravstvene nege
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JE MO
Z AHVAL
E

Pohvala
so pri svojem delu, profesionalni tako pri
Želim pohvaliti delo osebja v mavčarni, zelo hitri
lanti.
ambu
kateri
delu kot komunikaciji, lahko so zgled marsi
obremenitvam so prijazne, strpne
velikim
kljub
m,
sestra
Hkrati vsa pohvala medicinskim
tako pri delu kot pri usmeritvah pacientov.
Andreja Tanšek

Pohvala
Lepo pozdravljeni,
ker sem ob odhodu iz bolnišnice pozabila na knjigo pohval, bi želela po
tej poti sporočiti, da sem se pri vas odlično
počutila. To je bil moj prvi obisk bolnišnice nasploh, kljub okoliščinam sem bila rada pri vas.
Več kot dvajset let delam z ljudmi, vendar toliko srčnih in ustrežljivih ljudi na enem mestu
še nisem srečala. Izpostavila bi dr. Salobir Gajšek, ki mi je že ob prvem srečanju nehote (ali
hote) odvzela ves morebitni strah. Gospa ima
energije, srčnosti in znanja za izvoz :). Vsi zaposleni, ki sem jih spoznala, anestezist, medicinske
sestre, strežnice, vse osebje, vsi so prijazni in
ustrežljivi.
Upam, da ne bom več potrebovala vaših uslug,
če pa bi jih, boste vedno moja prva izbira.
Najlepša hvala vam.
Lep pozdrav,
Adrijana Tomažič

Pohvala
Pohvala ge. Ajdnik Ireni za prijazno obravnavo na Urgenci, 25. 5.
2015 ponoči. Pomagala mi je organizirati prevoz domov, saj sem
si poškodovala desno roko in bila zaradi starosti (90 let) zelo nebogljena.
Hvaležna pacientka Ljudmila Lorbek

Zahvala
V ponedeljek popoldne sem
bila pacientka dr. Mateja
Marinška; pohvalila bi njegovo strokovnost,
spoštljiv in srčen odnos do
pacientov...
Vsekakor je zdravnik, ki zna
prisluhniti in razumeti. S
bi, da je tudi obisk bolnic
svo
jo toplino poskre lahko prijetna izkušnja.
S spoštovanjem,
Karmen Vrunč
Parižlje

Zahvala
Spoštovani gospod direktor Splošne bolnišnice Celje!
Nisem si mogel kaj, da vam ne bi napisal pisma, za katerega je zaslužna kompletna, res kompletna ekipa urološkega oddelka celjske
bolnišnice, katere direktor, g. mag. Marjan Ferjanc, ste vi.
Toliko, kot se piše v medijih o zdravstvu, kako je slabo in toliko, kot se piše, da je naše zdravstvo neorganizirano in v krizi in toliko, kot se
piše o osebju (medicinskih sestrah, zdravnikih, kirurgih, specialistih) in navsezadnje toliko, kot se piše o odnosu zgoraj navedenega zdravstvenega osebja do nas pacientov in navsezadnje toliko, kot se piše o tako imenovani ZDRAVNIŠKI ETIKI negativnega, slabega, pa še bi lahko našteval, ampak nima smisla, saj sem pred kratkim sam izkusil, kaj nam bolnikom-pacientom pomeni zdravje, katerega nam pomaga omogočati v
veliki meri vaše strokovno usposobljeno osebje, ki požrtvovalno rešuje bolezni in s tem posledično tudi življenja nas ljudi, tako državljanov kot
tudi nedržavljanov, ne ozirajoč se na negativna mnenja, ki vsak dan neusmiljeno prihajajo na površje in naše slovensko zdravstvo prikazujejo v
razmeroma negativni, zame osebno pa, po nedavnih izkušnjah, neresnični luči. Prav s tem pismom vam želim demantirati vsakršna negativna
mnenja o našem zdravstvu in vas hkrati prositi, da v mojem osebnem imenu vi osebno izrečete pohvalo prav vsem zaposlenim na urologiji,
kajti moja izkušnja z vašimi zaposlenimi je neverjetno pozitivna, kaj pozitivna, preprosto odlična!
Gospod direktor, verjemite mi, iz vaših ust bo vašemu osebju to pomenilo zelo veliko, meni osebno pa bo v veliko zadoščenje, da vaše osebje
vidi in sliši, da so na tem svetu tudi ljudje, ki spoštujejo, cenijo, zaupajo in znajo biti hvaležni, kadar kaj človek človeku dobrega stori.
Ena takšnih oseb, spoštovani gospod direktor, sem tudi jaz in glede na zgoraj navedeno jaz v zdravstvo zaupam, res pa je, da kdor dela tudi
greši, kajti če ne bi delal, nikakor ne bi mogel grešiti, mar ne?
Osebno imam v službi veliko opravka s tehnologijo delovnih procesov in zelo dobro vem, kaj je organizirano delo, a verjemite mi, vaša organizacija je neverjetna, vse od sprejema in namestitve, do same nege, priprave na operacijo, transporta do operacijske sobe in organizacije v njej,
pa tudi same nege pred operacijo in po njej. Zares sem tako zelo pozitivno presenečen, bržkone šokiran, da je vse tako na mestu, kot mora biti,
predvsem pa sem presenečen, da je vaše osebje do nas pacientov tako profesionalno, človeško in prijazno navkljub negativnosti, ki se pojavlja
v javnosti.
Glede na zgoraj navedena dejstva se iskreno zahvaljujem kompletnemu osebju urološkega oddelka od izjemnih medicinskih sester, do izjemnih zdravnikov in izjemnih kirurgov, ki so mi nesebično, strokovno, predvsem pa preudarno pomagali in dovolj hitro ukrepali, da ni prišlo celo
do ogroženosti mojega življenja, do česar bi pri nepremišljenosti in nestrokovnosti bržkone lahko prišlo.
V upanju, da boste vašemu osebju mojo zahvalo sporočili osebno, se vam že vnaprej lepo zahvaljujem in vas hkrati prav lepo pozdravljam.
Z odličnimi pozdravi!
Baloh Rudolf
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Bernarda Hostnik, mag. zdrav. nege
Travmatološki oddelek

T

ravmatološki oddelek je eden tistih oddelkov v bolnišnici, ki je običajno prezaseden s pacienti, ki potrebujejo našo oskrbo. A kljub temu
izvajamo strokovno zdravstveno
nego in nam izobraževanje ter sprejemanje novih stvari pomeni veliko.
V duhu želje po spoznavanju novega
je hitro padla odločitev o obisku od
zdravilišč, v katerem poteka rehabilitacija naših pacientov in stekla so dogovarjanja s Thermano Laško.
Pacienti, pri katerih pričakujemo pozitivne učinke rehabilitacije, gredo
po odpustu na rehabilitacijo v Zdravilišče Laško, in ko se vračajo na kontrolne preglede, lahko vidimo odlične
rezultate. Zato smo se v zdravstveni
negi odločili, da bi želeli pogledati nadaljnjo rehabilitacijo naših pacientov,
spoznati delo tima v Zdravilišču Laško
ter prenesti primere dobre prakse v
naše okolje in obratno.
Z nasmehom in pozitivno energijo so
nas sprejeli in sprva šaljivo povabili
kar v bazen. Slišana predstavitev zgodovine Zdravilišča Laško nas je poučila, prav tako predstavitev sedanjosti
Thermane, saj so njihovi načrti veliki
in dobro usmerjeni k postavljenim ciljem. Sprehodili smo se po prostorih
Centra medicine, Terapije in Negovalnega oddelka. Ob ogledu smo ugotovili, da bi kakšen sodoben pripomo- Slavka Topolić, dr. med, smo del mo- Spoštovane gospe Slavka, Cvetka, Naček za prilagojeno delo s pacienti bil stu dobrega in strokovnega sodelo- taša in Klavdija, iskrena hvala za čudovit dan!
dobrodošel tudi pri nas, saj vemo, da vanja postavili.
so poleg pacientov pomembni tudi
zaposleni. Ne moremo mimo tega, da Bodoča tašča
je naše gostitelje krasila izjemno dobra energija in z lahkoto verjamemo, Mladenič navdušeno pove mami, da se bo kmalu
da so v Zdravilišču Laško pomembni poročil. ''Za hec bom domov pripeljal tri dekleta, ti pa
vsi posamezniki, in da je močno izra- poskusi uganiti, katere je moja izbranka!''
ženo timsko delo.
Mama se strinja s predlogom in naslednji dan sin
pripelje domov tri lepotice ter jih posadi na kavč. Nekaj
Ob koncu obiska smo bili deležni še časa sproščeno kramljajo. Nato se sin obrne k mami in
vrhunske rehabilitacije naših želodčk- jo vpraša: ''No, mami, s katero se bom poročil?''
ov in ob prijetnem klepetu spoznali, Ona izstreli: ''Rdečelaska na sredini.''
da je izjemnega pomena tako stro- Osupel, sin vpraša: ''To je neverjetno, kako si vedela??''
kovno kot neformalno druženje, in ''Na živce mi gre kot hudič,'' odgovori mama.
kot je dejala strokovna vodja gospa
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Zdravstvena nega travmatološkega
oddelka v gosteh . . .
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S travmo na piknik, s strahom v nebo
Manca Zupanc

Travmatološki oddelek

T

ežko pričakovani piknik se je zgodil 16. maja na letališču Levec. Na žaru so se pekle slastne mesne in zelenjavne specialitete, za katere je poskrbel moški del družbe, ženski del pa ni pozabil na “hrano za dušo” – sladice.
Ker se po vsaki dobri jedi kasneje prileže tudi malce rekreacije, so bile organizirane različne športne igre, kot so odbojka, vlečenje vrvi, ipd., za še pestrejši dan pa je poskrbel naš zdravnik Andrej Strahovnik, ki nas je z motornim
letalom popeljal na panoramski polet čez Celjsko kotlino.
Največji pobudnik piknika je bila naša administratorka
Ksenja, ki se ji vsi zaposleni zahvaljujemo in upamo, da se
bo spremenil v tradicijo.

Dobra družba je najpomembnejša... in najboljša je na
travmi.

Andrej Strahovnik in njegova kresnička ...

Žar mojstra Drago in Admir ter njune dobrote ...
mmmmmmm ...

Kjer sta pivo in hrana, je veselje.

Vaja za masovno nesrečo je odpadla ... let s kresničko smo
preživeli vsi in veselje je več kot očitno.

Popolna prevlada moči levih nad desnimi ...
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Vir: Internet

Lahke jedi za poletne dni
Kremna juha iz blitve s skuto

Gazpačo

Sestavine:
• 500 g blitve
• 250 g krompirja
• 40 g čebule
• 1 dl sladke smetane
• 20 g masla
• sol, črni poper v zrnu
• 2 stroka česna
• 3 vejice peteršilja in
• 100 g nepasirane skute za jušni vložek ter 2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja

Sestavine:
• 1 kg zrelih paradižnikov
• 1 čebula
• 2 stroka česna
• 1 kumara
• 1 zelena ali rdeča paprika
• 10 dag kruha
• oljčno olje
• kis, sol in poper
Priprava:
Kruh narežemo na kocke in namočimo v malo
hladne vode. Kumaro olupimo, z žlico odstranimo semenje in jo narežemo. Papriko očistimo in
narežemo ter sesekljamo čebulo. Paradižnike za
kratek čas potopimo v vrelo vodo in jih olupimo.
Narezano zelenjavo, odcejen kruh in strt česen
damo v električni sekljalnik in dobro sesekljamo.
Začinimo s soljo in poprom, dodamo nekaj žlic
oljčnega olja in kisa po okusu. Gazpačo za nekaj
časa postavimo v hladilnik. Hladno paradižnikovo juho postrežemo v skodelicah ali kozarcih. Po
želji jo lahko pred serviranjem potresemo z drobno narezano papriko, čebulo, kumaro, drobnjakom, naribanim trdo kuhanim jajcem, …

Priprava:
Blitvo očistimo in grobo narežemo, krompir olupimo in zrežemo na kocke. Čebulo drobno sesekljamo in jo na maslu toliko opražimo, da postekleni. Olupljen česen pretlačimo na prepraženo
čebulo, premešamo in zalijemo z 8 dl hladne
vode ter zavremo. V krop stresemo narezano
blitvo in krompir, zavremo in počasi kuhamo 15
minut. Potem posodo odstavimo, vsebino gladko
razmešamo s paličnim mešalnikom in ponovno
pristavimo. Juhi prilijemo sladko smetano, začinimo s soljo, sveže mletim poprom in sesekljanim
peteršiljem ter zavremo. Juho iz blitve serviramo
v jušne skodelice ali krožnike, vanjo nadrobimo
skuto, vse skupaj pa pokapljamo z oljčnim oljem.
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Kulinarični kotiček
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Bučkin cordon bleu

Fileji morske postrvi z
zelenjavo in pinjolami

Sestavine:
• 600-800 g bučk
• 200 g rezin šunke
• 150 g rezin sira (ementalec, gauda)
• krušne drobtine, moka in 2 jajci za paniranje
• olje
• sol, poper, origano

Sestavine:
• 2 fileja morske postrvi
• 200 g cvetov brokolija
• 200 g šampinjonov
• 150 g češnjevih paradižnikov
• 100 g korenja
• 100 g stročjega fižola
• 5 špargljev
• 1 peščico pinjol
• 1 kozarec paradižnikovega pesta
• limonin sok, ščepec zeliščne soli

Priprava:
Bučke operemo in jih po dolžini narežemo na
približno 5 mm debele rezine. Posolimo in popopramo. Šunko in sir narežemo na velikost
bučkinih rezin. Vsako bučkino rezino obložimo z
rezino šunke in sira, začinimo s poprom in origanom, pokrijemo s šunko in bučkino rezino. Dobro
pritisnemo in po želji utrdimo z zobotrebci. Polnjene bučke paniramo in ocvremo v vročem olju.
Pred garniranjem bučkin cordon blue odcedimo
na papirnati brisači. Postrežemo ga s tatarsko
omako ali s kumarično solato s kislo smetano in
krompirjem.

Priprava:
Na sredo pekača, ki smo ga obložili s peki papirjem, razporedimo oprano in narezano zelenjavo.
Začinimo jo s ščepcem zeliščne soli. Na sredino
zelenjave položimo koščke filejev morske postrvi, poškropimo s kančkom limoninega soka in na
tanko premažemo s paradižnikovim pestom. V
ponvi na suho popražimo pinjole in jih porazdelimo po ribah in zelenjavi. Nato peki papir zložimo
v paket, ki ga spnemo s sponkami in postavimo
v pečico. Pečemo pri 200 °C približno 40 minut,
nato paket odpremo s škarjami. Pri tem pazimo,
da se ne opečemo na pari, ki je v paketu! File
morske postrvi z zelenjavo in pinjolami postrežemo z rižem in zeleno listnato solato.

En rib'nški
Pride Rib'nčan v Ljubljano glih tiste
cajte, ko so gradili Nebotičnik. Pa
vpraša šefa gradbinca: »Kaj pa bo
to?«
Pa mu ta odgovori: »To bo pa za
rib'nške norce !«
Ribn'čan pa reče nazaj: »Saj sem vedel, da bo za ljubljanske premajhen!«
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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,
17. julija 2015. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 50. nagradne križanke v marčevskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 118 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: KAR NE PRIDE IZ SRCA, NE GRE DO SRCA.
Izžrebana nagrajenka je gospa Petra Orešič iz Centra za bolezni ožilja.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.
Uredniški odbor
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