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Krepko smo zakoračili v leto 2015. Med drugim nas na to opozarja tudi narava, ko kliče 
na delo v vrtu, sadovnjaku, na travniku in nas tako s svojo neizmerno energijo osvoba-
ja morebitnega malodušja ter navdihuje z življenjskimi izzivi. Ni časa za počitek. Ne v 
zasebnem, še manj pa v poslovnem življenju. Naš poslovni svet je bolnišnično okolje. To 
je živ sistem, ki mu dajemo ton ljudje, ki smo v bolnišnici zaposleni. Zato pri nas ni nič 
samoumevnega, kot je to v naravi. Odvisni smo od zakonov, od političnih odločitev, od 
epidemiološkega stanja prebivalstva in  seveda od lastnih vodstveno-organizacijskih 
ukrepov. Na slednje imamo bistven vpliv, zato so naše aktivnosti usmerjene predvsem 
na to področje.   
V februarju smo analizirali in na Svetu zavoda potrdili rezultate poslovanja za preteklo 
leto. Rezultati so pozitivni in so posledica našega dobrega dela v tem obdobju. Sedaj 
smo pri pripravi Finančnega načrta za tekoče leto 2015. V tej številki glasila vas sez-
nanjamo z nekaterimi vsebinami, ki so pomembno zaznamovale preteklo obdobje ali 
pa bodo vplivale na prihodnje. Tako je delna energetska sanacija bolnišnice in vzpo-
stavitev trigeneracije (lastna proizvodnja električne energije) bolnišnici v preteklem letu 
prinesla precejšnje prihranke pri porabi energije. Energetsko bi bilo treba sanirati tudi 
celotno »novo« stavbo bolnišnice, zgrajeno v okviru projekta »modernizacije bolnišni-
ce« postopoma v zadnjih 30 letih, a žal zanjo ni razpoložljivih sredstev. Realizirana pa 
je bila izgradnja Urgentnega centra, ki naj bi zaživel v drugi polovici letošnjega leta. 
Že nekaj časa tečejo priprave za obnovo porodnega bloka v stavbi porodnišnice, ki bo 
realizirana v tem letu. Prav tako bo urejen tudi nov diabetični center v kletnih prostorih 
glavne bolnišnične stavbe. Predvidevamo končno razrešitev nakupa podpornega in-
formacijskega sistema za prenos in shranjevanje podatkov rentgenološke diagnostike 
(PACS). Zanj vodi postopek nabave za več bolnišnic hkrati Ministrstvo za zdravje, kar 
prinaša dodatna tveganja za zamude pri izvedbi javnega naročila. Čeprav investicijski 
načrt za leto 2015 še ni sprejet, pa na podlagi predhodnega sklepa Sveta zavoda tečejo 
postopki javnega naročila za zakup novega CT aparata. Seveda pa v finančnem načrtu 
2015 predvidevamo polega naštetega vsaj še za 1,5 milijona evrov druge medicinske 
opreme za posamezne oddelke, s čimer bomo zagotovili nujno posodabljanje in ne-
moteno delovanje bolnišnice.  
Zavedamo se, da bo sredstev še vedno premalo, zato so in bodo tudi v prihodnje do-
brodošla donacijska sredstva, za katere se odločajo posamezniki, civilna združenja in 
drugi, ki čutijo večjo družbeno odgovornost, da po svojih močeh pomagajo pri zadovo-
ljevanju investicijskih potreb.  
Vsekakor so načrti obsežni, zato moramo zaposleni še bolj stopiti skupaj, da bomo 
zmogli. V ta namen so aktivirani projekti, s katerimi bomo povečali medsebojno komu-
nikacijo, obvladovali stresne situacije, poskrbeli za humane pogoje dela ter seznanjali 
lokalno skupnost z našim delom. Dobre izkušnje ob predstavitvi naših dejavnosti (dan 
žil, dan ledvic) bodo morda spodbudile še koga, da svoje področje dela približa upo-
rabnikom v njim razumljivi obliki. Če se bomo bolje razumeli, bomo bolje sodelovali, 
povečali zaupanje v stroko ter izgradili spoštovanje do našega dela.
Ko skušamo na vseh področjih delovanja bolnišnice izboljševati kakovost dela in se 
približati uporabnikom, smo prenovili tudi naše glasilo Monitor. Koliko smo uspeli, bos-
te ocenili vi. 
Vsekakor pa se bomo trudili, da bo naša bolnišnica tudi v tem letu stopila korak naprej,  
v zadovoljstvo nas zaposlenih in v korist naših pacientov.  

Direktor
mag. Marjan Ferjanc

UVODNIK
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Svetovni dan ledvic 2015 – 
Za zdravje ledvic in zdravje ledvic za vse

Vsako leto drugi četrtek v marcu obeležujemo SVETOVNI 
DAN LEDVIC, ko želimo opozoriti na pomen delovanja 
ledvic in na zgodnje odkrivanje, sistematično iskanje 
ter preprečevanje napredovanja kronične ledvične 
bolezni predvsem pri bolnikih z dejavniki tveganja za 
ledvično bolezen.  Svetovni dan ledvic (angl. World ki-
dney day - www.worldkidneyday.org) je skupna pobuda 
Mednarodnega združenja za nefrologijo (ISN – Internati-
onal society of nephrology) in Mednarodne zveze ledvič-
nih organizacij (IFKF – International Federation of Kidney 
Foundations), katerih namen je globalno prizadevanje za 
ustrezno zdravljenje bolezni ledvic v razvitem in nerazvi-
tem svetu. Na ta dan potekajo tudi po Sloveniji številne 
aktivnosti, ki jih koordinirata Zveza društev ledvičnih bol-
nikov Slovenije (ZDLB) in strokovno združenje zdravnikov 
nefrologov Slovensko nefrološko društvo (SND).

Letošnji moto dneva ledvic je bil »Za zdravje ledvic« oziro-
ma zdravje ledvic za vse, s čimer smo želeli predvsem iz-
postaviti enako dostopnost do informacij, izobraževanja, 
preiskav, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja ledvične 
bolezni za vse ljudi. Namen tega dneva je tudi opozoriti 
zdravstvene oblasti na pomen preventive in načrtnega 
iskanja bolnikov z večjim tveganjem za razvoj kronične 
ledvične bolezni, saj bi s tem lahko zmanjšali obolevnost 
in smrtnost  zaradi ledvičnih bolezni in se hkrati izognili 
velikim stroškom zdravljenja napredovale ledvične okva-
re.
Pojavnost kronične ledvične bolezni po svetu dramatič-
no narašča, s tem pa tudi stroški zdravljenja. Približno 10 
% odrasle populacije ima slabše delovanje ledvic, kar naj 
bi se v desetih letih povečalo celo na 17 %. Glavna de-

javnika tveganja za  nastanek kronične ledvične bolezni 
sta arterijska hipertenzija in sladkorna bolezen. Okvara 
ledvic zaradi sladkorne bolezni je še vedno  vodilni vzrok 
odpovedi ledvic. Prekomerno uživanje soli in nezdrave 
življenjske navade pa so pomembni dejavniki  za pojav 
povišanega krvnega tlaka. V zadnjem času so po svetu 
vedno bolj prisotni dejavniki, povezani s slabim social-
no-ekonomskim stanjem ljudi, ki vodijo v njihovo slabšo 
zdravstveno oskrbo. Tudi v Sloveniji lahko opazimo, da 
ljudje zaradi nezaposlenosti in majhnih dohodkov kupu-
jejo cenejšo, nezdravo hrano in pijačo. Zaradi nekakovo-
stne hrane je tudi več debelosti. Nezdrav način življenja 
vodi v nastanek sladkorne bolezni, zvišanega krvnega 
tlaka in s tem večjo pojavnost kronične ledvične bolezni 
in srčno-žilnih obolenj. 

Prvi znak poškodbe ledvic je povečanje količine beljako-
vin v seču, čeprav je delovanje ledvic še normalno. Značil-
nost kroničnih ledvičnih bolezni je namreč, da na začetku 
(lahko tudi več let) potekajo tiho, tj. brez simptomov in 
znakov. Z ugotavljanjem povečane količine beljakovin v 
seču (proteinurija) lahko tako zgodaj odkrijemo in pre-

Manja Antonič, dr. med. 
Oddelek bolezni ledvic in dializo

Letošnja informativna stojnica v naši bolnišnici

Pojavnost kronične ledvične bolezni po 
svetu dramatično narašča, s tem pa tudi 
stroški zdravljenja. Približno 10 % odrasle 
populacije ima slabše delovanje ledvic, 
kar naj bi se v desetih letih povečalo celo 
na 17 %. Glavna dejavnika tveganja za  na-
stanek kronične ledvične bolezni sta arte-
rijska hipertenzija in sladkorna bolezen.



4

T
O

 JE
 S

B
C

S
V

E
T

U
JE

M
O

 IN
 P

O
JA

S
N

JU
JE

M
O

prečimo napredovanje kronične ledvične bolezni. Protei-
nurija nas opozarja tudi na tveganje za nastanek bolezni 
srca in ožilja. Pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo  
je dokazano 20-krat povečano tveganje za nastanek srč-
no-žilnih zapletov, kar še poveča obolevnost in smrtnost 
ledvičnih bolnikov.  

Za ohranitev zdravih ledvic svetujemo osem zlatih 
pravil: 
1.  ohranjati telesno aktivnost; 
2.  redno kontroliranje krvnega sladkorja; 
3.  redne kontrole krvnega tlaka (normalen do 140/90); 
4.  uživanje zdrave hrane (ne več kot ena čajna žlička 

soli na dan – 6 gramov) in skrb za telesno težo; 
5.  uživanje ustrezne količine tekočine (1,5–2 litra na 

dan); 
6. prenehanje kajenja; 
7.  previdnost pri uporabi protibolečinskih zdravil 

(zlasti nesteroidnih antirevmatikov); 
8.  redne kontrole seča in krvi (vsaj enkrat letno) ter ob-

dobno merjenje krvnega tlaka pri rizičnih skupinah: 
pri sladkornih bolnikih, pri ljudeh z znano arterijsko 
hipertenzijo, pri ljudeh s prekomerno telesno težo, 
pri pozitivni družinski anamnezi za ledvične bolezni 
in pri ljudeh, starejših od 50 let. 

Za preprečevanje napredovanja že znane kronične led-
vične bolezni pa poleg zgornjih ukrepov svetujemo čim 
bolj urejeno sladkorno bolezen in dobro urejen krvni tlak 
(130/80) ter večkrat letno kontrole seča in krvi.

Aktivnosti ob svetovnem dnevu ledvic potekajo po vsem 
svetu od leta 2006 in vsako leto je po svetu organiziranih 
več dogodkov. Leta 2007 je sodelovalo 66 držav, leta 2013 
pa že 157. Slovenija  sodeluje z aktivnostmi ob dnevu led-
vic že od  vsega začetka. Smo ena redkih držav, kjer je, 
poleg brezplačnega merjenja krvnega tlaka in sladkorja v 

krvi, že 5 let na voljo tudi brezplač-
no testiranje seča na beljakovine. 
V prejšnjih letih je bilo po vsej Slo-
veniji vsako leto opravljenih prib-
ližno 3600 meritev krvnega tlaka 
in približno 3100 meritev krvnega 
sladkorja, na testiranje seča je obi-
čajno prišlo 1500 do 2000 ljudi. 
Proteinurija je bila ugotovljena pri 
7 % ljudi, katerim je bila naknadno 
svetovana dodatna obravnava pri 
osebnem zdravniku ali nefrologu. 

V Celju je bilo letos 
na dveh informa-
cijskih točkah (SB 
Celje in Mercator 
Center Celje) obrav-
navanih 309 ljudi, 
kar je podobno kot 
v prejšnjih letih. Vsa-
ko leto je predvsem 
veliko povpraše-
vanja po meritvah 
krvnega sladkorja. 
Zaradi pomanjkanja  
finančnih sredstev 
imamo zadnja leta 
žal omejene mož-
nosti merjenja krv-
nega sladkorja, kar 
bi si želeli v prihodnje izboljšati. Udeleženci so zelo za-
dovoljni z možnostjo oddaje seča, še bolj pa so zadovolj-
ni, da smo jim pripravljeni rezultate izvida interpretirati. 
Letos je v naši bolnišnici oddalo urin 127 ljudi. Testne li-
stiče za seč je donirala farmacevtska firma Roche. Za so-
delovanje pri testiranju seča se zahvaljujemo urinskemu 
laboratoriju naše bolnišnice. Pohvaliti je treba tudi naše 
zdravstveno osebje, ki skupaj z nekaterimi člani Društva 
ledvičnih bolnikov  vsako leto z veseljem sodeluje na in-
formacijskih točkah. 

Nefrologi občasno še vedno naletimo na bolnike, ki pred 
prihodom k nam niso bili deležni ustrezne obravnave 
kronične ledvične bolezni, ker ni bila ugotovljena ali pa 
je bila neustrezno vodena. Pri marsikaterem od teh bol-
nikov moramo praktično takoj začeti dializo, medtem ko 
je priložnost za možno zdravljenje ledvične okvare, učin-
kovito preventivo ali izobraževanje zamujena. Želeli bi 
si, da bi lahko bil dan ledvic vsak dan tudi v ambulanti 
družinskih zdravnikov, ki bi vsaj pri ogroženih bolnikih s 
tremi enostavnimi preiskavami (meritev krvnega tlaka, 
meritev krvnega sladkorja in pregled seča s testnim li-
stičem) večkrat pomislili na morebitno začetno ledvično 
okvaro in s tem preprečili neprepoznano napredovanje 
kronične ledvične bolezni. Popolno sliko o incidenci in 
prevalenci kronične ledvične bolezni pa bi nam dal naci-
onalni program presejanja na proteinurijo, kot ga imajo 
nekatere razvite države, npr. Nizozemska in Japonska. S 
tem bi lahko nadzirali in omejili epidemijo kronične led-
vične bolezni, ki nastaja po svetu in tudi pri nas.

Prvi znak poškodbe ledvic je povečanje količine 
beljakovin v seču, čeprav je delovanje ledvic še 
normalno. Značilnost kroničnih ledvičnih bolez-
ni je namreč, da na začetku (lahko tudi več let) 
potekajo tiho, tj. brez simptomov in znakov. Z 
ugotavljanjem povečane količine beljakovin v 
seču (proteinurija) lahko tako zgodaj odkrijemo 
in preprečimo napredovanje kronične ledvične 
bolezni.

Želeli bi si, da bi lahko bil 
dan ledvic vsak dan tudi v 
ambulanti družinskih zdrav-
nikov, ki bi vsaj pri ogroženih 
bolnikih s tremi enostavnimi 
preiskavami (meritev krvne-
ga tlaka, meritev krvnega 
sladkorja in pregled seča s 
testnim lističem) večkrat po-
mislili na morebitno začetno 
ledvično okvaro in s tem pre-
prečili neprepoznano napre-
dovanje kronične ledvične 
bolezni.
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Dan žil
Kristian Sedmak, dr. med. 
Lidija Fošnarič, dipl. m. s. 
Center za bolezni ožilja

Združenje za žilne bolezni Sloveni-
je je letos v sodelovanju z drugimi 
društvi že drugič organiziralo Dan 
žil, ki je bil 18. marca 2015. V Celju je 
akcija potekala v glavni avli Splošne 
bolnišnice. Namen je bil opozoriti 
predvsem na težave, ki jih povzro-
čajo bolezni ven. Geslo tokratnega 
dneva žil je bilo NOČEM OTEKLIH IN 
BOLEČIH NOG! Z multidisciplinarnim 
pristopom smo internisti, žilni ki-
rurgi, medicinske sestre iz centra za 
bolezni ožilja in dermatologi javnost 
osveščali o vzrokih in znakih venskih 
bolezni nog. Drugi namen akcije pa je 
bil usmerjen k preprečevanju bolezni 
ven. Z ustreznim življenjskim slogom 
lahko namreč v veliki meri prepreči-
mo ali pa vsaj upočasnimo nastanek 
ter tudi zaplete kroničnega venskega 
popuščanja.

V Sloveniji ima vsak drugi prebivalec 
po 50. letu težave zaradi ven nog, pri 
70 letih pa ima varice ali razširjene vi-
dne drobne vene že 70 % moških in 
žensk. Družinsko nagnjenje k nastan-
ku venskega popuščanja se pojavlja 
kar pri 85 % ljudi z venskim popušča-
njem. 
Kronična venska bolezen je klinično 
opredeljena kot sklop simptomov in 

Informativna stojnica ob Dnevu žil v avli poliklinike

Meritev z vensko pletizmografijo

znakov, ki nastanejo zaradi povišane-
ga tlaka v povrhnjih in/ali globokih 
venah spodnjih udov. Venska bole-
zen nastane zaradi motenj v venskem 
obtoku – ob popuščanju venskih zak-
lopk in povratnem toku, ki zviša tlak 
v venah nog. Do prvih motenj pride, 

Z ustreznim življenjskim slo-
gom lahko namreč v veliki 
meri preprečimo ali pa vsaj 
upočasnimo nastanek ter 
tudi zaplete kroničnega ven-
skega popuščanja.

ko zaradi daljšega stanja ali sedenja 
teža krvi povzroči širjenje ven. Stena 
in venske zaklopke v zdravih venah se 
takšnemu pritisku zlahka upirajo. Ko 
pa zaklopke in stene vene slabijo, pri-
de do razširitve ven, takrat kri v venah 
zastaja in začnejo se težave, ki se s 
trajanjem povečujejo. Včasih v venah 
nastajajo strdki, ki prav tako povzro-
čijo motnje v odtoku krvi, hkrati pa 
lahko tudi okvarijo zaklopke. 

Venska bolezen nastane za-
radi motenj v venskem obto-
ku – ob popuščanju venskih 
zaklopk in povratnem toku, 
ki zviša tlak v venah nog. Do 
prvih motenj pride, ko zara-
di daljšega stanja ali sedenja 
teža krvi povzroči širjenje 
ven.

Predstavitev je pritegnila veliko obiskovalcev

Okvara venskih zaklopk je najpogo-
steje primarna, pri kateri osnovne-
ga vzroka ne poznamo. Sekundarna 
okvara zaklopk, ki vodi v nastanek va-
ric, se pojavlja ob akutni venski trom-
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bozi spodnje okončine, nerekanali-
zirani trombozi medeničnih ven ali v 
sklopu potrombotičnega sindroma, 
lahko pa je tudi prirojena.

Težave zaradi venske bolezni lahko 
sproži ali poslabša več dejavnikov: 
prekomerna telesna teža, dolgotrajno 
stanje ali sedenje, prenašanje težkih 
bremen, starost, kajenje, izpostavlje-
nost visokim temperaturam, plosko 
stopalo, neprimerna obuvala (visoke 
pete) in/ali oblačila (npr. pretesne 
hlače ali pas, pretesen patent noga-
vic), hormonske motnje (nosečnost, 
menopavza, hormonska kontracep-
cija), ključno pa je pojavljanje venske 
bolezni v družini.
Bolezen ven se najpogosteje začne 
z občutkom težkih in utrujenih nog, 
bolečinami vzdolž ven, predvsem 

večernim otekanjem hrbtišča stopal 
in/ali gležnjev. Poleti, ko je vroče, so 
te težave še izrazitejše. Sčasoma se 
razvijejo razširjene, zvijugane in iz-
bočene površinske vene – varice ali 
krčne žile (imenovane tako zaradi 
krčevitih bolečin, ki se pojavijo zlasti 
ponoči). Posledica napredovanja ven-
skega popuščanja so še spremembe 
na koži in v podkožju (rdečina goleni, 
rjavkasta zabarvanost goleni, koža 
in podkožje postaneta trda na otip, 
nastanek razjede) ter vnetje varic oz. 
nastanek strdkov v njih (povrhnja 
venska tromboza). 

Pri postavitvi diagnoze si pomagamo 
z neinvazivnimi metodami. Ugotoviti 
želimo, ali je kronična venska bolezen 
posledica zapore ali obratnega toka 

Varice spodnjih okončin

Bolezen ven se najpogoste-
je začne z občutkom težkih 
in utrujenih nog, bolečinami 
vzdolž ven, predvsem ve-
černim otekanjem hrbtišča 
stopal in/ali gležnjev. Poleti, 
ko je vroče, so te težave še 
izrazitejše. Sčasoma se raz-
vijejo razširjene, zvijugane 
in izbočene površinske vene 
– varice ali krčne žile (ime-
novane tako zaradi krčevitih 
bolečin, ki se pojavijo zlasti 
ponoči).

v določenem venskem odseku. Op-
ravljamo predvsem meritve obratne-
ga toka z ročnim doplerskim meril-
cem pretoka, vensko pletizmografijo, 
ultrazvočni pregled ven,  v manjšem 
obsegu lahko uporabimo tudi rent-
genske in magnetnoresonančne sli-
kovne diagnostične metode.
V Centru za bolezni ožilja obravnava-
mo bolnike s kroničnim venskim po-
puščanjem od postavitve diagnoze 
do zdravljenja in jih nato spremljamo 
s kliničnimi pregledi.

Kronično vensko popuščanje zdravi-
mo konzervativno z elastičnimi po-
voji ali kompresijskimi nogavicami, z 
venoaktivnimi zdravili (učinkovine, ki 
zmanjšujejo simptome in znake, kot 
so bolečina, neprijeten občutek ter 
edem), posebej pa obravnavamo še 
zdravljenje dveh 
pomembnih zapletov kroničnega 
venskega popuščanja (tromboflebiti-
sa in venske razjede). 
Varice lahko pogosto zdravimo tudi 
znotrajžilno s kemijsko ablacijo z 
vbrizganjem sklerozacijskih sredstev 
v obolelo žilo, z endovaskularno la-
sersko ablacijo (EVLA) ali z radiofre-
kvenčno (RF) metodo.

Klasično pa ostaja kirurško zdravlje-
nje varic, pri katerem so rezultati v 
zadnjih letih boljši predvsem zaradi 
izboljšane klasične operacijske teh-
nike ob novih spoznanjih o anatomiji 
in patofiziologiji bolezni ven, uporabi 
manj invazivnih operacijskih tehnik 

ter pred- in medoperacijske preiskave 
z ultrazvokom.
Bolnike z vensko razjedo praviloma 
zdravimo ambulantno z lokalno oskr-
bo razjede in kompresijskim zdravlje-
njem. Pomembno je tudi sodelova-
nje s patronažno službo z namenom 
ustrezne nege za preprečevanje veča-
nja ali okužbe razjed.

Tudi letos je akcija ob dnevu žil z  že-
ljo, da bolezen ven čim prej odkrije-
mo, da upočasnimo njen potek ter iz-
boljšamo kakovost življenja, uspešno 
zajela veliko število obiskovalcev.

Če bi vrana znala svoj 
plen pojesti v tišini,
bi imela več mesa 
pa manj prepirov in 
zavisti.
                                                Horacij

Vsako minuto, ko ste jezni, izgubite 
šestdeset sekund priložnosti za 
srečo,
zadovoljstvo ali vsaj za blažen mir.                                                                                 
                                                      Spaceman

Kako neumno si je v jezi in žalosti 
puliti lase –
kot da nas bo plešaste zadelo kaj 
manj gorja!                                                                                               
                                                             Cicero
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Donacija Zveze slovenskih društev 
za boj proti raku

Čeprav je rak tema, s katero se tako ali drugače srečuje-
mo kar naprej, mu v Sloveniji vsako leto v začetku mar-
ca namenimo teden, ko besede tečejo predvsem o boju 
proti tej bolezni ter o vsem, kar lahko storimo sami, da 
zmanjšamo dejavnike, ki so povezani z nastankom raka. 
Posebno vlogo na tem področju prevzema Zveza sloven-
skih društev za boj proti raku, ki je med nevladnimi orga-
nizacijami najstarejši in najpomembnejši nosilec preven-
tive na področju raka. Združuje namreč strokovno znanje 
in pripravljenost posameznikov za prostovoljno delo in 
je zato pomemben partner pri uresničevanju Državnega 
programa obvladovanja raka v Sloveniji.

Ob številnih aktivnostih, ki jih je zveza organizirala v ted-
nu boja proti raku, je bila slavnostna seja zveze in društev 
za boj proti raku na Ministrstvu za zdravje priložnost za 
oris najpomembnejših mejnikov v 30-letnici delovanja 
te organizacije ter predstavitev posodobljenega Evrop-
skega kodeksa proti raku z 12 enostavnimi nasveti za lju-
di. Ob tem pa je zveza podelila tudi donacijo, kupljeno 
s sredstvi novoletne akcije 2014/2015. Zveza slovenskih 
društev za boj proti raku namreč že od leta 1990 v novo-

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

Ob predaji donacije (z leve proti desni: Tatjana Škornik Tovornik, NIJZ OE Celje, izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj, Zveza 
slovenskih društev za boj proti raku, Renata Šibli in asist. Franc Vindišar)  

letni akciji vabi slovenska podjetja, naj namesto za božič-
no-novoletne voščilnice denar namenijo za nabavo opre-
me, ki bi izboljšala obravnavo bolnikov z rakom, v zadnjih 
letih predvsem tistih, ki jih odkrijejo v presejalnih progra-
mih ZORA, DORA in SVIT.  V novoletni akciji 2014/2015 je 
zveza na pobudo Društva za boj proti raku Celje zbirala 
in zbrala dovolj sredstev za nabavo videokolonoskopa za 
Oddelek za bolezni prebavil Splošne bolnišnice Celje.

Strokovni direktor bolnišnice, asist. Franc Vindišar, in 
predstojnica Oddelka za bolezni prebavil, Renata Šibli, 
sta tako na prireditvi iz rok predsednice zveze, izr. prof. 
dr. Maje Primic Žakelj, prejela listino o donaciji videokolo-
noskopa v vrednosti dobrih 28.000 evrov, čez slab teden 
pa je v bolnišnico prišla tudi aparatura.

Poleg veselja ob novi opremi pa je nominacija in kasneje 
izbor za letošnjega prejemnika donacijskih sredstev za-
poslene na Oddelku za bolezni prebavil navdal s pono-
som, saj je z donacijo izraženo zaupanje v njihovo delo 
in strokovnost. Za donacijo se celjskemu društvu in zvezi 
iskreno zahvaljujemo!
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Navajamo 12 nasvetov, kako lahko 
zmanjšate ogroženost zaradi raka ali 
ga odkrijete, še preden vas težave po-
peljejo k zdravniku.
Leta 1986 so strokovnjaki programa 
Evropa proti raku na osnovi tedanjih 
spoznanj, kateri dejavniki iz življenj-
skega in delovnega okolja so poveza-
ni z nastankom raka in kaj je mogoče 
ukreniti, da zmanjšamo nevarnost te 
bolezni, izdelali prvo različico Evrop-
skega kodeksa proti raku. Gre za 
nasvete, kako živeti, da bi kar najbolj 
zmanjšali individualno ogroženost, 
med prebivalstvom pa bi tudi ob pod-
pori države zmanjšali obolevnost in 
umrljivost za rakom. Nova spoznanja 
o nevarnostnih dejavnikih za raka in 
tudi o ukrepih za čim prejšnje odkri-
vanje morebitne bolezni so vodila do 
dopolnitev kodeksa najprej leta 1995, 
potem 2003 in nato še leta 2014.
Četrto, dopolnjeno različico kodeksa 
so izdelali strokovnjaki, zbrani pod 
okriljem Mednarodne agencije za raz-
iskovanje raka, specializirane agenci-
je Svetovne zdravstvene organizacije. 
Kot so bili že poprejšnji, je tudi večina 

Povzeto iz zloženke Zveze slovenskih društev za boj proti raku, Ljubljana 2015

novih nasvetov taka, da njihovo upo-
števanje ne zmanjša le grožnje raka, 
pač pa tudi drugih kroničnih bolez-
ni, predvsem bolezni srca in žilja, ki 
so tudi sicer najusodnejše. Čeprav je 
skrb za lastno zdravje dolžnost vsa-
kega od nas, jo lahko udejanjamo 

le v državi, ki podpira zdravje v vseh 
politikah, zato pri preventivi raka in 
drugih bolezni ne gre pozabiti tudi na 
odgovornost družbe.

Zloženko lahko najdete na spletni 
strani www.protiraku.si

Donacija Humanitarnega kluba Soroptimist Celje

Simbolično so članice Humanitarne-
ga kluba Soroptimist Celje predajo 
donacije, ki so jo v preteklem letu 
zbirale za Ginekološko-porodniški 
oddelek, povezale s praznovanjem 
letošnjega dneva žena. Svoje huma-
nitarno udejstvovanje so namreč v 
lanskem letu posvetile tudi zbiranju 
finančne pomoči oddelku, katerega 
prvenstvena vloga je skrb za zdravje 
žensk. Čeprav so sprva razmišljale o 
finančni pomoči za obnovo porod-
nega bloka, pa so z zbranimi sredstvi 
v višini 2.100,00 evrov, v dogovoru 
z oddelkom, nakupile 150 ginekolo-
ških spalnih srajc ter 144 oblačilc in 3 
odejice za novorojenčke. 

Za donacijo se je članicam kluba zahvalilo vodstvo 
bolnišnice in Ginekološko-porodniškega oddelka.

Predsednica kluba, dr. Marina Tavčar 
Krajnc, z vzorcem oblačil, ki bodo 
polepšala bivanje v porodnišnici
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Prim. asist. dr. Ivan Žuran – zaslužni član 
Zdravniške zbornice Slovenije

Na božično-novoletnem koncertu orkestra Camerata me-
dica s solisti je Zdravniška zbornica Slovenije decembra 
2014 v Domus Medica podelila odličja tistim posamezni-
kom, ki so prispevali k ugledu slovenskega zdravništva in 
zobozdravništva. Med prejemniki, ki jim je prim. Andrej 
Možina, predsednik zbornice podelil odličja, je bil tudi 
prim. asist dr. Ivan Žuran, dr. med. Prejel je odličje »Zaslu-
žni član Zdravniške zbornice Slovenije«, za katerega je v 
skladu z določili Statuta zbornice lahko predlagan zdrav-
nik ali zobozdravnik, ki se je izkazal z izjemnim prispev-
kom pri uveljavljanju poslanstva stanovske organizacije 
– zbornice doma in v tujini.

V obrazložitvi odličja prim. asist. dr. Ivanu Žuranu so za-
pisali:
»Sprva je deloval kot zdravnik splošne medicine v Zdravstve-
nem domu Celje, nato pa je bil zaposlen v Splošni bolnišnici 
Celje. Deloval je na Oddelku za intenzivno interno medicino, 
bil je tudi predstojnik bolnišnične Poliklinike, ki se je kasneje 
preoblikovala v Urgentni oddelek. Z letom 2000 je prevzel 

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

(Fotografija je iz arhiva Zdravniške zbornice Slovenije)

vodenje Oddelka za sistemske in presnovne bolezni, nato  
pa je bil predstojnik Oddelka za angiologijo, endokrinolo-
gijo in revmatologijo. Danes je namestnik predstojnika in 
vodja Odseka za angiologijo. 
Leta 2000 je ustanovil Center za bolezni ožilja, ki uspešno 
uveljavlja multidisciplinarni pristop k obravnavi bolnikov. 
Ob vsakodnevnem zdravniškem delu je aktivni član Sloven-
skega zdravniškega društva in Zdravniške zbornice Slove-
nije na področju strokovno-medicinskih vprašanj. V širšem 
družbenem okolju je dejaven na področju zdravstvenega 
ozaveščanja ljudi in spodbujanja k zdravemu načinu živ-
ljenja. Kot zdravnik in član odbora aktivno deluje v Društvu 
maratoncev in pohodnikov Celje, pri čemer skrbi za organi-
zacijo zdravstvene oskrbe zahtevnih športnih prireditev, kot 
sta Maraton državnosti in Ultramaraton Celje–Logarska do-
lina. Pri tem si prizadeva, da bi čim več pridobljenih izkušenj 
prenesel tudi na mlajše kolege, ki bodo v naslednjih letih 
uspešno nadaljevali začeto delo.«

Prim. asist. dr. Ivanu Žuranu iskreno čestitamo!
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Poslovanje v letu 2014 
Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon., Sektor za ekonomiko

Terezija Pinter-Kampoš, univ. dipl. ekon., Sektor za finance in računovodstvo

V SB Celje smo  poslovno leto 2014 zaključili s presežkom 
prihodkov nad odhodki v višini 203.771 EUR. Ko smo 
ugotavljali obdobne poslovne rezultate v letu 2014, se je 
izkazovala izguba, ki je izhajala iz dodatne nepokrite ob-
veznosti izplačila drugega obroka tretje četrtine plačnih 
nesorazmerij v višini 1,7 mio EUR. Poleg tega je bilo vse 
do konca leta 2014 vprašljivo plačilo obravnavanih draž-
jih primerov  programa akutne obravnave s strani ZZZS-
-ja, ki se nam je izkazovalo kot presežen program akutne 
obravnave. S končnim obračunom 2014, sredi februarja 
2015, je ZZZS po dolgotrajnih pogajanjih z Združenjem 
zdravstvenih zavodov in Ministrstvom za zdravje bolni-
šnicam dodatno zagotovil finančna sredstva za pokritje 

Tabela: Poslovni izid SB Celje v letu 2014

ELEMENTI BILANCE USPEHA Realizacija 
2013

Finančni 
načrt 2014

Realizacija 
2014

Strukt. real. 
2014 Ind. R14/ R13 Ind. R14/ 

FN14

I. PRIHODKI SKUPAJ 86.714.089 87.636.800 91.049.685 100,00 105,0 103,9

1. Prihodki iz programa ZZZS 77.329.804 78.671.820 81.387.885 89,39 105,2 103,5

Prihodki iz storitev za OZZ 66.358.416 66.147.320 68.106.773 74,80 102,6 103,0

Prihodki iz storitev za PZZ 9.647.565 9.524.500 9.584.116 10,53 99,3 100,6

Draga zdravila - lista A in B 
(OZZ+PZZ) 1.323.823 3.000.000 3.696.996 4,06 279,3 123,2

2.  Prihodki iz tržne dejavnosti 3.346.609 3.580.200 3.883.500 4,27 116,0 108,5

Prih. zdravstvenih stor. tržne dej. 1.202.481 1.179.530 1.202.130 1,32 100,0 101,9

Prih. nezdravstvenih stor. tržne 
dej. 2.144.128 2.400.670 2.681.370 2,94 125,1 111,7

3. Refundacije specializacij in 
pripravništev 4.001.859 3.858.250 3.982.738 4,37 99,52 103,23

4. Ostali prihodki 2.035.817 1.526.530 1.795.562 1,97 88,20 117,62

II. ODHODKI SKUPAJ 88.956.569 87.636.800 90.845.914 100,00 102,1 103,7

1. STROŠKI IZPLAČIL 
ZAPOSLENIM 50.864.250 50.642.020 50.763.909 55,88 99,8 100,2

2. STROŠKI MATERIALA 23.601.451 23.650.610 25.446.088 28,01 107,8 107,6

a) Porabljena zdravila in 
zdravstveni material 18.195.229 18.160.740 20.100.354 22,13 110,5 110,7

b) Porabljen nezdravstveni 
material 5.406.222 5.489.870 5.345.734 5,88 98,9 97,4

3 STROŠKI STORITEV 9.143.970 8.600.010 9.683.209 10,66 105,9 112,6

4. AMORTIZACIJA 4.498.460 3.940.000 4.140.987 4,56 92,1 105,1

5. DRUGI STROŠKI 228.480 185.560 187.772 0,21 82,2 101,2

6.  ODHODKI IZ FINANCIRANJA 269.380 310.100 305.453 0,34 113,4 98,5

7. DRUGI ODHODKI 52.334 56.000 136.818 0,15 261,4 244,3

8. PREVREDN. ODHODKI 298.244 252.500 181.678 0,20 60,9 72,0

III. RAZLIKA MED PRIH. IN ODH. -2.242.480 0 203.771   

preseženega programa akutne obravnave. Tako je SB Ce-
lje iz tega naslova pridobila naknadno  plačilo opravljene-
ga programa akutne obravnave v letu 2014 v višini 1,281 
mio EUR, kar bi sicer (tako kot se je to zgodilo v letu 2013) 
lahko ostalo neplačano. To je omogočilo, da smo v SB Ce-
lje v letu 2014 pokrili vse nastale stroške in dosegli tudi 
malenkosten presežek prihodkov nad odhodki (v višini 
0,22 % celotnega prihodka).   

Iz tabele v nadaljevanju je razviden izkazan poslovni izid 
(skupaj s prihodki in odhodki) v letu 2014 v primerjavi s 
planiranim iz Finančnega načrta 2014 ter realiziranim iz 
leta 2013.
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Iz podatkov je razvidno, da je SB Celje v letu 2014 prese-
gla načrtovane prihodke, višji od načrtovanih so bili tudi 
odhodki. Večinski del prihodkov (89 %) predstavljajo pri-
hodki iz programa za ZZZS. Le-ti so se v letu 2014 najbolj 
povečali iz naslova dragih zdravil, ki jih ZZZS-ju zaraču-
navamo poleg samih storitev v višini dejanske porabe. 
To povečanje se izraža tudi na strani odhodkov v poveča-
nem strošku zdravil. 

SB Celje je v zadnjih letih izvajala varčevalne ukrepe, s ka-
terimi je prilagajala raven stroškov znižanim prihodkom s 
strani ZZZS-ja. Kljub ukrepom za omejevanje stroškov, ki 
so bili zastavljeni s Finančnim načrtom 2014,  pa so se v 
letu 2014 določeni stroški neizogibno povečali glede na 
razvoj in  zahteve medicinske stroke (laboratorijske stori-
tve, uvajanje novih materialov …). Pozitiven finančni uči-
nek ugotavljamo na področju energetike zaradi izvedene 
energetske sanacije, leto 2014 je namreč prvo leto, ko so 
se ti učinki izkazali na letni ravni.  

Iz bilančnih podatkov je razviden pozitiven trend poslo-
vanja v letu 2014 v primerjavi z letom 2013. Iz izgube v 
višini 2,2 mio EUR v letu 2013 smo v letu 2014 prešli na 
minimalno pozitiven rezultat v višini 0,2 mio EUR. Vendar 
pa je za celovit izkaz ekonomske situacije SB Celje treba 
upoštevati celotno obdobje zadnjih let, ko so se v bolni-
šnici zaradi negativne gospodarske situacije v državi in 
zmanjševanja prihodkov za zdravstvo kopičile izgube. 
Po stanju na dan 31.12. 2014 namreč tudi SB Celje izka-
zuje kumulativno izgubo v višini 4,4 mio EUR. Posledica 
navedenih izgub v preteklih letih so bila manjša vlaganja 
v osnovna sredstva. Problem investiranja v SBC se kaže 
tako na področju medicinske opreme, prostorskih razmer 
in tudi informatike ter ostale opreme.  

Kljub ukrepom za omejevanje stroškov, ki so 
bili zastavljeni s Finančnim načrtom 2014,  pa 
so se v letu 2014 določeni stroški neizogibno 
povečali glede na razvoj in  zahteve medicin-
ske stroke (laboratorijske storitve, uvajanje 
novih materialov …).

Posledica navedenih izgub v preteklih letih 
so bila manjša vlaganja v osnovna sredstva. 
Problem investiranja v SBC se kaže tako na 
področju medicinske opreme, prostorskih 
razmer in tudi informatike ter ostale opre-
me.  

Bolnišnica tako trenutno svoje obve-
znosti do dobaviteljev ter plače s pri-
spevki in davki plačuje v valutnem 
roku.

ZZZS-ja nakazani sproti. Navedeno dejstvo nam je tudi 
omogočilo izplačilo 2. obroka tretje četrtine plačnih ne-
sorazmerij v letošnjem januarju. Bolnišnica tako trenutno 
svoje obveznosti do dobaviteljev ter plače s prispevki in 
davki plačuje v valutnem roku. 

Pri pripravi Finančnega načrta 2015 bo treba upoštevati 
navedene posledice varčevanja v zdravstvu iz preteklih 
let ter pogoje poslovanja v zdravstvu, ki so predvideni za 
leto 2015.

SB Celje pridobila širitve programov za 
skrajšanje čakalnih dob v ambulantah in 

pri preiskavah z magnetno resonanco

ZZZS je ob koncu leta 2014 namenil dodatna sredstva za 
skrajšanje čakalnih dob v Sloveniji, v skupni višini 6,5 mio 
EUR. Finančna sredstva so namenjena za širitve programov 
v naslednjih specialističnih ambulantnih dejavnostih: maksi-
lofacialna in oralna kirurgija, dermatologija, kardiologija, 
nevrologija, ortopedija, revmatologija in urologija. Poleg ši-
ritev navedenih dejavnosti se bo širil tudi program preiskav 
z magnetno resonanco. 

Glede na čakalne dobe je ZZZS predvidel tudi širitve pro-
gramov za našo bolnišnico. Tako se nam bodo širili vsi na-
vedeni programi razen ortopedije. Skupna vrednost širitev 
programov v naši bolnišnici v  letu 2015 je 407.502 EUR. 

Na omejeno investiranje v zadnjih letih je poleg izgub 
vplivalo tudi zamikanje plačil s strani ZZZS-ja. V letu 2014 
pa je ZZZS v drugi polovici leta svoje obveznosti plačeval 
v predvidenih rokih, nadomestil pa je tudi zaostala pla-
čila iz preteklega leta, tako da so trenutni prilivi s strani 

Navodila avtorjem, piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z jav-
nostmi ali na e-mail danijela.gorisek@sb-celje.si . 
Prosimo, da nam prispevke pošljete v elektronski obliki (na CD-
-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne in akademske 
naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. službe, v kateri so zaposle-
ni. 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 8. maja 2015.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
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Energetska sanacija – doseganje ciljev 
po enoletnem delovanju
Hinko Zupanc, dipl. inž. stroj.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Novembra 2013 se je končal projekt »Energetska sanacija 
objektov v Splošni bolnišnici Celje«,  ki je bil sofinanciran 
iz namenskih sredstev EU in nepovratnih sredstev RS kot 
soudeležbe v kohezijski politiki EU.
Energetska sanacija je zajemala štiri sklope, in sicer :
1. Ovoj objekta, ki je zajemal obnovo fasade in strehe z 

izolacijo  na T-objektu  ter zamenjavo oken in vrat na 
fasadi objekta Gizela.

 Glavna pridobitev je zmanjšana izguba toplote skozi 
gradbene elemente.

2. Zamenjava šestih dotrajanih klimatov.
 Glavne pridobitve so vgradnja rekuperatorjev za vra-

čanje toplote odpadnega zraka ter vgradnja ventila-
torjev in črpalk s frekvenčno regulacijo za zmanjšano 
rabo električne energije.

3. Rekonstrukcija oddelka za patologijo.  
 Glavna pridobitev poleg tega, da so bili prostori od-

delka gradbeno in tehnološko praktično na novo pos-
tavljeni, je vgradnja nove klimatske naprave z vrača-
njem toplote odpadnega zraka.

4. Ureditev primarne energetske oskrbe z vgradnjo sop-
roizvodnje toplote, elektrike in hladu (SPTEH).

 Glavne pridobitve so ureditev dotrajane strojne opre-
me v kotlovnici in toplotnih podpostajah, zmanjšanje 
izgub na transportu toplotne energije zaradi znižanja 
temperaturnega režima, toplotna in električna ener-
gija se proizvajata skupaj z visokimi izkoristki, vsa po-
raba energije je merjena in beležena  na Centralnem 
nadzornem sistemu (CNS).

Ena od pogodbenih obveznosti je bila tudi doseganje 
merljivih ciljev in kazalnikov energetske sanacije v dve-
letnem obdobju nastavitev in prilagajanj. 

Zaradi širitve dejavnosti nove električne naprave nabav-
ljamo skorajda dnevno, zato je prihranek električne ener-
gije pod pričakovanim, je pa toplotni prihranek toliko 
večji, tako da je skupni prihranek električne in toplotne 
energije večji od pričakovanega. Dejanski prihranek to-
plote je v obdobju od novembra 2013 do novembra 2014 
presegel predvidenega, ki je bil ocenjen na 1.187 mega-
vatnih ur. Od tega je bilo 200 megavatnih ur predvidene-
ga prihranka iz učinkovite regulacije toplotnih podpostaj, 
987 pa iz drugih delov energetske sanacije. Velika večina 
predvidenega prihranka električne energije izvira iz trige-
neracije.
Z energetsko sanacijo smo v Splošni bolnišnici Celje v 
enem letu prihranili pri toploti 2.600 megavatnih ur, pri 
električni energiji pa 760. Poraba toplote in električne 
energije po sanaciji je bila predvidena 25.912,62 megava-
tnih ur, porabimo je skupaj 25.100 megavatnih ur na leto. 
V trigeneraciji smo v prvem letu proizvedli skoraj 8.300 
megavatnih ur električne energije.

Z vgradnjo SPTEH se je korenito spremenila poraba 
energentov, saj z zemeljskim plinom ogrevamo stavbe 
in sanitarno toplo vodo, proizvajamo večino potrebne 
električne energije ter z viški toplote poleti v absorberju 
hladimo vodo za klimatske naprave za hlajenje prostorov.  
Iz diagrama št. 1 in št. 2 je razvidno, kako so se spremenili 
deleži kupljene električne energije in plina. 

Diagram 1. Delež električne energije in plina pred vgradnjo 
SPTE

Zaradi širitve dejavnosti nove električne 
naprave nabavljamo skorajda dnevno, 
zato je prihranek električne energije pod 
pričakovanim, je pa toplotni prihranek to-
liko večji, tako da je skupni prihranek ele-
ktrične in toplotne energije večji od priča-
kovanega.
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Z vgradnjo SPTEH se je korenito spremenila 
poraba energentov, saj z zemeljskim plinom 
ogrevamo stavbe in sanitarno toplo vodo, 
proizvajamo večino potrebne električne ener-
gije ter z viški toplote poleti v absorberju hla-
dimo vodo za klimatske naprave za hlajenje 
prostorov.  

Diagram 2: Delež električne energije in plina po vgradnji SPTE Prav tako so se spremenili stroški za energijo. 
Povečali so se stroški za plin, zmanjšali pa stroški za elek-
trično energijo. Država nameni za spodbujanje vgradnje 
naprav z visokim izkoristkom obratovalne podpore. Ker 
je električna energija trošarinski energent, moramo za 
doma proizvedeno in doma porabljeno električno ener-
gijo plačevati trošarino. Sama naprava pa zahteva redno 
vzdrževanje in servise. Viške proizvedene električne ener-
gije prodamo na trgu najboljšemu ponudniku.
Za celovit prikaz stroškov za energijo je treba upoštevati 
vse skupaj. 
V diagramu 3 je prikazan trend stroškov za energijo pred 
energetsko sanacijo in po njej.
Vidi se, da so se stroški za energijo leta 2014 spustili na ra-
ven iz leta 2004 kljub naraščanju potreb po energiji zaradi 
povečevanja dejavnosti in standardov.

 Diagram 3: Trend stroškov za energijo

Pomembna pridobitev energetske sanacije je vzpostavi-
tev učinkovitega nadzornega sistema z meritvami pora-
be in energetskega menedžmenta. 
S povratnimi informacijami in analizo zbranih podatkov 
lahko določamo šibke točke in predvidimo ukrepe za 
naprej. 
Seveda s sodelovanjem vseh uporabnikov, ki lahko z 
učinkovito in racionalno porabo še dodatno prispevajo 
od 5 do 10 % k zmanjšanju porabe energije.
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Ureditev prostora za čiščenje aparatur v 
endoskopskem centru
Eva Planko, inž. gradb.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

V postopku za pridobitev standar-
da DIAS je bilo ugotovljeno, da v 
endoskopskem centru ne dosegajo 
standardov pri segmentu čiščenja 
aparatur, ki so jih čistili v posameznih 
ambulantah za posege. 

Prve aktivnosti za ureditev skupnega 
prostora za čiščenje endoskopov smo 
pričeli takoj po obisku presojevalcev. 
Sprva sta bila ob prenovi predvidena 
le manjša posega (odstranitev stene 
in prestavitev pohištva) z namestitvi-
jo dveh novih pomivalnih korit, a se 
je kmalu izkazalo, da bo treba urediti 

tudi ustrezno prezračevanje, ki ga v 
prostorih za čiščenje do takrat sploh 
ni bilo. Pri projektantu smo naročili 
projekt prezračevanja, ki sta ga nato 
gradbeni in elektro projektant ustre-
zno dopolnila. Po prvi potrditvi prip-
ravljene dokumentacije sta bila za 
endoskopski center nabavljena dva 
termodezinfektorja, katerih dimenzi-
je so odstopale od obstoječih, zato so 
projektanti uskladili tlorise prostorov 
in dopolnili načrte. 

Po izvedbi javnega naročila smo v sre-
dini februarja v delo uvedli izbranega 
izvajalca Remont d.o.o., ki je dela v 
endoskopskem centru pričel v začet-
ku marca. Predvidoma bodo zaključe-
na pred velikonočnimi prazniki. 
V skupnem prostoru za čiščenje 
endoskopov bosta po prenovi na-
meščeni dve ločeni koriti za pranje 
endoskopov, štirje obstoječi termo-
dezinfektorji, polica za prepihovanje 
endoskopov ter priključki za dodatni 
termodezinfektor. Poleg tega prosto-
ra bo urejen še čisti prostor, kjer bodo 
napeljane strojne in elektroinštala-
cije kot predpriprava za predvidene 
omare za sušenje in shranjevanje en-
doskopov, ki bodo nabavljene skla-
dno s finančnim načrtom bolnišnice. 
V samem centru bo praktično izvede-

Obstoječi prostor s koritom

Obstoječi hodnik – območje prenove

Začasni prostor za termodezinfektorje

na le tretjina pogodbenih obveznosti, 
večino dela pri izvedbi prezračevanja 
bodo izvajalci namreč opravili v klet-
nih prostorih.

Čeprav dela potekajo v samem sre-
dišču bolnišnice, nam je uspelo z 
optimalno ureditvijo gradbišča in 
dobrim sodelovanjem izvajalca zelo 
omiliti vpliv gradbenih in inštalacij-
skih del na delovanje endoskopskega 
centra in poliklinike, saj razen dostave 
materiala v jutranjih urah gradbišča 
praktično ne opazimo. Izvajalci so vse 
ruševine z gradbišča odstranili skozi 
preboj v talni plošči in skozi kletne, 
še neizdelane prostore ven iz objek-
ta. Z izvedbo ustreznih protiprašnih 
zaščit tokrat tudi ni običajnih težav s 
prašenjem in endoskopski center lah-
ko (skoraj) nemoteno deluje. Ob tem 
velja pohvala sodelavcem tehnično 
vzdrževalne službe in referata me-
dicinske elektronike, ki so pripravili 
aparature in pohištvo za delovanje na 
začasnih lokacijah. 

Izvedena protiprašna zaščita v 
endoskopskem centru

Endoskopski center bo z obnovo pri-
dobil dobro prezračevan prostor in 
s tem občutno izboljšane delovne 
razmere, kot tudi ustrezno urejeno 
pot aparatur od nečistega v čisti del – 
brez tako imenovanega križanja čistih 
in nečistih poti, s čimer bodo izpol-
njene tudi zahteve standarda DIAS.
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- v celoti bomo preuredili tudi sanitarni del, kjer so sani-
tarije in tuš za pacientke ter sanitarije in tuš za usluž-
bence; 

- v predprostoru sanitarij je predvideno spravilo čistega 
perila in garderobne omare za zaposlene; 

- na severni fasadi bomo menjali okna;
- na hodniku oddelka bodo nameščena vrata s kontrolo 

pristopa;
- obnovljeni bosta tudi ambulanta ter soba za snemanje 

CTG-ja. 

Vzporedno s pripravo razpisne dokumentacije smo v 
kletnih prostorih Ginekološko-porodniškega oddelka 
pripravili sobo za snemanje CTG-ja, namenjeno pacient-
kam, ki prihajajo na redne preglede.

Trenutno smo tik pred objavo javnega naročila na por-
talu, in če bo šlo vse po planu, bodo bodoče mamice v 
prenovljeni porodni sobi rojevale že konec poletja.

Izvedena protiprašna zaščita v 
endoskopskem centru

Adaptacija porodnega bloka
Katja Škrabl, dipl. inž. prom.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Pred leti smo s prenovo ene in nato še druge enopos-
teljne porodne sobe začeli  adaptacijo porodnega bloka 
Ginekološko-porodniškega oddelka. V njih smo uredili 
prijetni porodni sobi za alternativne porode, ki smo ju 
opremili s številnimi pomagali (blazina, švedska lestev, 
velika žoga, masažni pripomočki,…), s katerimi si poro-
dnice lahko blažijo porodne bolečine. Obnova preostalih 
prostorov je nato zaradi načrtovane nadomestne novo-
gradnje, v katero naj bi se preselila tudi porodnišnica, 
nekoliko zastala. Ker pa novogradnja žal še vedno ostaja 
le na papirju, večajo pa se pričakovanja in zahteve tako 
žensk, ki prihajajo rojevat v našo porodnišnico, kot tudi 
medicinskega osebja, ki dela v njej, je vodstvo bolnišnice 
sklenilo, da v letošnjem letu izpelje načrtovano prenovo 
še zadnje, večposteljne porodne sobe. 

Kasneje so bile na predlog predstojnika Ginekološko-
-porodniškega oddelka v obnovo vključene še: prenova 
pripadajočih sanitarij, sanitarij za zaposlene, prenova 
oddelčne ambulante, sobe za snemanje CTG-ja in zame-
njava vrat v porodni blok. V porodnem bloku bodo tako 
opravljena naslednja dela:
- veliko triposteljno porodno sobo bomo preuredili v 

dve manjši z vmesnim prostorom za snemanje CTG-ja;

Enoposteljna porodna soba

Ambulanta

Porodna soba

Porodna soba

… če bo šlo vse po planu, bodo bodoče mamice 
v prenovljeni porodni sobi rojevale že konec 
poletja.



16

A
B

C
 P

O
S

LO
V

A
N

JA

Kazalniki kakovosti področja 
zdravstvene nege v letu 2014
Suzana Labaš, univ. dipl. org., QSM
Splošno kadrovsko pravni sektor

Merjenje in poročanje kazalnikov kakovosti predstavlja izziv 
timom in zdravstvenim ustanovam za izboljšanje zdravstvene 
oskrbe, saj osebju in timom poda sliko o njihovih procesih. Pove, 
ali je delovanje zdravstvene ustanove uspešno in kje so prilož-
nosti za izboljšave 
     (Robida A.).

Zaposleni Področja zdravstvene nege so tudi v l. 2014 
spremljali kazalnike kakovosti (KK), in sicer neželene do-
godke ter kot obvezne kazalnike kakovosti Ministrstva 
za zdravje kazalnike padci pacientov, poškodbe z ostrimi 
predmeti ter razjede zaradi pritiska. Obenem so redno 
poročali o pogovorih o varnosti.

Neželeni dogodki (ND)
V letu 2014 so zaposleni s 24 oddelkov/služb posredova-
li 86 izpolnjenih obrazcev Prijava neželenega dogodka. 
Ob eni prijavi je bilo, kot vsa leta poprej, evidentiranih 
več neželenih dogodkov, kakor tudi več oseb, ki so bile 
vpletene v neželeni dogodek. Neželenih dogodkov je 
bilo vključno s padci pacientov 299. V primerjavi z letom 
poprej je v letu 2014 prišlo do zvišanja skupnega števila 
neželenih dogodkov, in sicer za 74 primerov.

Največ neželenih dogodkov v l. 2014 so zabeležili na od-
delku za hematologijo in onkologijo (12 primerov, padci 
pacientov izvzeti).

Najpogostejši neželeni dogodki so bili: padci hospitalizi-
ranih pacientov v 192 primerih ali 64,2 % (l. 2013: 147 ali 
65,3 %), verbalno nasilje nad zaposlenim: 19 ali 6,4 % (l. 
2013: 4,0 %), poškodbe z ostrimi predmeti: 16 ali 5,4 % (l. 
2013: 29 ali 12,9 %), neupoštevanje navodil zdravstvene-
ga osebja: 11 ali 3,7 % (l. 2013: 1,3 %), fizično nasilje nad 
zaposlenimi: 7 ali 2,3 % (l. 2013: 1,3 %) itd. V rubriki drugo 
(30) so med drugim naslednji primeri: poskus samomora, 

snemanje zaposlenega v garderobi, izpuljenje (CVK, tu-
busa, urinskega katetra, perifernega kanala, zob), pritož-
ba svojca nad neustrezno pripravo hrane v okviru diete, 
pretep otrok, neustrezno vračilo narkotičnega zdravila s 
pretečenim rokom uporabe v lekarno, politje kože z os-
tanki kemoterapevtika in vdihavanje njegovih hlapov, 
s strani lekarne na napačen oddelek poslano biološko 
zdravilo, odsotnost žiga na zdravniškem potrdilu o smrti 
in poročilu o vzroku smrti, zaradi spuščenih zapornic in 
odsotnosti varnostnika onemogočen dovoz ženske, ki ro-
jeva, do ginekološkega oddelka itd.  
Kot napako pri delu (4) so zaposleni prijavili: aplikacija 
napačnega zdravila, razbita ampula narkotika v trezorju, 
napačen vnos laboratorijskega naročila in napačna triaža 
pacienta. 

V primerjavi z letom poprej se je v l. 2014 zvišalo število 
padcev hospitaliziranih pacientov, verbalno in fizično na-
silje nad zaposlenimi, neupoštevanje navodil zdravstve-
nega osebja, poškodbe pacientov, napake pri delu ter 
število padcev ambulantnih pacientov. Znižalo pa se je 
število padcev zaposlenih, opeklin, pobegov pacientov 
ter poškodb z ostrimi predmeti. Pri slednjih je vprašljiva 
doslednost poročanja s strani zaposlenih.

V 27,5 % primerov (kar je za 5,6 % več kot l. 2013) se je 
neželeni dogodek (padci pacientov so izvzeti) zgodil od-
raslemu pacientu, pri otrocih znaša ta delež 5,5 % (l. 2013: 
1,2 %), pri zaposlenih pa 66,0 % (l. 2013: 76,8 %).

Bolniška soba ostaja najpogostejša lokacija neželenih 
dogodkov (44,3 % vseh lokacij). Kot ostale lokacije so 
zaposleni navajali še ambulantne prostore, hodnik, gar-
derobo zaposlenih, mlečno kuhinjo, sanitarne prostore, 
kletne prostore, triažni pult, sestrski prostor, okolico bol-
nišnice, sobo za aplikacijo zdravil v dnevni bolnišnici ter 
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oddelčne prostore. Zvišal se je delež neželenih dogodkov 
v času nočne izmene, medtem ko se je v popoldanskem 
času znižal. Delež neželenih dogodkov v dopoldanskem 
času je ostal praktično skoraj nespremenjen glede na leto 
poprej. Ob neželenem dogodku je bilo izvedenih 296 
ukrepov (za vsak ND lahko namreč izvedemo več ukre-
pov). Zaposleni so navedli naslednje negovalne interven-
cije: uvedba posebnih varovalnih ukrepov (PVU), aplika-
cija i.v. kanile, aplikacija pomirjeval/obkladka/terapije, 
aspiracija dihalnih poti, ureditev pacienta, preučitev or-
ganizacijskega navodila, pravilno deponiranje odpadkov 
ipd. Med ukrepe so se uvrstili tudi: obveščanje gl. med. 
sestre ter nadzornega zdravnika, pogovor s pacientom, 
pogovor med člani tima itd.
Posledice je v okviru prijav imelo 61,6 % neželenih do-
godkov, kar je za 8,8 % več kot v l. 2013, v 30,2 % (2013: 
27,1 %) pa posledic ni bilo. V 39,6 % so zaposleni eviden-
tirali posledice psihične narave (prestrašenost, stres, ...), v 
32,1 % pa so se pojavile manjše poškodbe (rdečina, manj-
ši hematom, itd.). V rubriki drugo je 17,0 % posameznih 
primerov (neuporabna zdravila, zaskrbljenost pacientke 
v času prejemanja zdravil in podaljšanja bivanja v dnevni 
bolnišnici, viden vbod igle, manjša bolečina v poškodo-
vani nogi, dva izpadla zoba itd.). 

Poškodbe z ostrimi predmeti 
Število prijavljenih poškodb z ostrimi predmeti (igla, rezi-
lo) se je v primerjavi z l. 2013 znižalo, in sicer je o tovrstnih 
poškodbah poročalo 10 oddelkov, ki so tako skupno pri-

javili 16 poškodb z ostrimi predmeti (l. 2013: 29). In-
cidenca kazalnika kakovosti se je v l. 2014 znižala z 

1,671 na 0,916. Največ poškodb z ostrimi predmeti 
je prijavil odd. za patologijo in citologijo, glede 
na profil zaposlenih pa se je največ poškodb z 

ostrimi predmeti dogodilo diplomiranim in 
srednjim med. sestram. Vzroki oz. postopki, 
ki so privedli do poškodb z ostrimi predmeti, 

so bili: neprevidnost zaposlenega, izvedba po-
stopka pri nemirnem pacientu, nepravilno sortiranje od-
padkov, zdrs bodala za dren, zdrs rezila pri menjavi rezila, 
pri narezovanju materiala ipd. V 7 primerih (l. 2013: 9) so 
nastale manjše poškodbe, v enem primeru pa je prišlo do 
posledic psihične narave. 

Padci pacientov
 
V letu 2014 je osebje ZN evidentiralo 
padce pacientov na 18 oddelkih, in 
sicer je bilo zabeleženih 192 padcev 
pri 172 pacientih. Padci hospitalizira-
nih pacientov tako predstavljajo 64,2 
% vseh neželenih dogodkov. Število 
padcev  pacientov se je v primerjavi z letom poprej pre-
cej zvišalo, in sicer za 45. Prav tako se je zvišala incidenca 
vseh padcev v bolnišnici, ki za l. 2014 znaša 1,222 (l. 2013: 
0,925). Na 12 oddelkih je prišlo do porasta števila padcev 
(66,7 % vseh oddelkov), na ostalih 6 oddelkih (33,3 %) pa 
je št. padcev upadlo. Največ padcev je evidentiral Nevro-
loški oddelek (38 primerov).
Od celotnega števila je pri 15 pacientih do padca prišlo 
večkrat. Padci odraslih oseb predstavljajo 94,2 %, otrok 
pa 5,8 %. Vzroki za padec pri otrocih so bili pretežno v ne-

pazljivosti staršev (padec s stola v jedilnici, padec na hod-
niku ob prisotnosti starša, mamica zaspala med dojenjem 
in zato otrok padel iz postelje, …). Podatki o prisotnosti 
med. sester ob padcih otrok žal niso bili zavedeni.

Tudi v l. 2014 ostaja bolniška soba najpogostejša lokacija 
padcev in predstavlja 74,7 % vseh evidentiranih lokacij. 
Sledijo padci v WC-ju – 9,4 %, na hodniku – 8,8 % ter v 
kopalnici – 3,8 %. Ostale lokacije se pojavljajo v manj-
ših deležih. Največ padcev je bilo evidentiranih v noč-
nem času – 40,1 %, sledijo padci v popoldanskem času 
– 31,3 % ter v dopoldanskem času – 28,6 %. Pacient je 
bil največkrat najden na tleh ob postelji (27,6 %, l. 2013: 
31,3%). V primerjavi z letom poprej se je povečal delež 
naslednjih vrst padcev: najden na tleh drugje, padec ob 
postelji, zdrs s postelje, padec s straniščne školjke, zdrs z 
invalidskega vozička ter zdrs s straniščne školjke. Skupno 
je bilo zavedenih 523 vzrokov za padec, najpogostejši pa 
so bili: precenjuje svoje sposobnosti, ne upošteva navo-
dil zdravstvenega osebja, oslabelost, zmedenost, potre-
ba po odvajanju in izločanju itd. Pacienti, ki so doživeli 
padec, so bili v 40,3 % delno odvisni od med. sestre pri 
izvajanju aktivnosti, v 35,1 % so bili pretežno samostojni, 
popolnoma odvisni pa so bili v 24,6 %. Osebje ZN je evi-
dentiralo tudi 568 dodatnih dejavnikov, ki  pripomorejo 
k preprečevanju padca oz. ga omogočijo. Evidentirani 
dejavniki, ki preprečujejo padec, so bili: klicna naprava je 
bila na dosegu roke v 26,6 %, načrt ZN je bil upoštevan v 
21,6 % ter ustrezno nameščene varnostne ograje v 15,0 
%. Med evidentirane dejavnike, ki omogočijo padec pa-
cienta, pa so se uvrstili: pacient je v nasprotju z nasveti 
sam vstal v 13,2 %, pacient je v nasprotju z nasveti sam 
hodil v 7,9 %, pacient je pod vplivom zdravil v 3,5 %, varo-
valna ograja ni nameščena v 2,3 itd. Kar se tiče posledic, 
v 52,6 % pri pacientih ni bilo vidne poškodbe. Največkrat 
evidentirana posledica je bila površinska odrgnina v 27,6 
%, sledi udarnina v 17,8 %, krvavitev v 14,6 %, bolečina v 
11,4 % itd. Do zloma kosti je prišlo v dveh primerih oz. 1,1 
%. Ob padcih je osebje ZN evidentiralo 343 ukrepov. Naj-
večkrat so obvestili dežurnega zdravnika – 48,4 %, sledi 
obveščanje dežurne med. sestre v 23,0 %, obveščanje gl. 
med. sestre oddelka v 14,3 % ter obveščanje predstojnika 
v 5,8 %. Pogovor s svojci kot ukrep ob pojavu padca je bil 
izveden v 4,4 %. Osebje ZN je evidentiralo tudi ukrepe po 
padcu (948). Kot leto poprej  ostaja najpogostejši ukrep 
namestitev pacienta v posteljo in sicer v 18,0 %, sledi 
opazovanje pacienta v 16,6 %, kontrola vitalnih funkcij v 
15,2 %, pomiritev pacienta v 14,5 %, dvig varovalne ogra-
je – 7,2 %, klinični pregled pacienta v 6,9 % itd. 
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Razjede zaradi pritiska (RZP)
V l. 2014 je bilo na 18 oddelkih obravnavanih 239 (l. 2013: 
226) pacientov z RZP, od tega jih je bilo 35 obravnavanih 
na več oddelkih oz. je bilo večkrat hospitaliziranih. RZP je 
že ob sprejemu imelo 162 pacientov, pri 89 pa je nastala 
v bolnišnici. Pacienti so v 46,6 % prišli od doma, sledijo 
prihodi z drugih oddelkov v 26,5 %, iz drugih ustanov v 
25,0 %, od drugod je prišlo 1,5 % pacientov, v enem pri-
meru pa je pacient prišel iz zdravilišča. Največkrat so pa-
cienti imeli evidentirano II. stopnjo RZP, in sicer v 34,5 % 
(l. 2013: 37,1 %), sledijo pacienti s III. stopnjo RZP – 34,2 %, 
IV. stopnjo razjede – 15,5 % ter I. stopnjo – 11,9 %. Pri 3,9 
% pacientih je bila razjeda sanirana.
Kot leto poprej je bil kot najpogostejša lokacija razjed za-
radi pritiska evidentiran sakralni del, in sicer v 32,0 %. Graf 
prikazuje letno primerjavo števila pacientov z najbolj po-
gostimi lokacijami RZP.

Pogovori o varnosti (POV)
Evidentiranih je bilo 309 pogovorov o varnosti iz 27 od-
delkov in služb. V primerjavi z letom 2013 se je število 
evidentiranih pogovorov o varnosti zvišalo za 110 obraz-
cev. Največ POV v letu 2014 je posredoval ginekološko-

-porodniški odd. (44), 6 oddelkov pa v celem letu ni 
posredovalo niti enega izpolnjenega obrazca 

o pogovoru o varnosti. V 81,4 % so na tve-
ganje za nastanek varnostnega zapleta 
opozorili posamezni zaposleni, v ostalih 
18,6 % pa pacienti.

Vsebine pogovorov o varnosti prikazuje 
spodnji graf. V rubriki ostalo se je vsebina po-

govorov o varnosti med drugim navezovala na: 
odsotnost zaposlenih medic. elektronike, kajenje paci-
enta, nedelovanje  laringoskopa ob reanimaciji, kontrolo 
reanimacijskega vozička, aplikacijo pomirjeval pred upo-
rabo posebnih varnostnih ukrepov (PVU), prisotnost nar-
komana na oddelku, vrednotenje procesa ZN, kontrolo 
temperature v hladilniku, predpis zdravila, napake pri od-
vzemu krvi, naročilo preiskave ni zapisano na temp. list, 
neprimerna komunikacija zdravnika, naročanje lekarne, 
etiketiranje epruvet itd. 
Primeri vsebin izvedenih pogovorov o varnosti:
- aplikacija zdravil: predpisovanje zdravila, ki ga lekar-

na nima, terapija je celo podaljšana oz. prepisana na 
naslednjo stran temperaturnega lista, zdravnik po te-
lefonu naročene terapije ni zapisal na temperaturni 
list, odsotnost temperaturnega lista, ki ga je pri sebi 

zadrževala sobna zdravnica, zaradi tega nezmožnost 
preverbe predpisane terapije, … 

- odmerjanje zdravil: napačno prepisano zdravilo ali od-
merek zdravila, možnost napačne nastavitve odmerka 
zdravila, pacientka poleg predpisanih zdravil jemlje 
tudi svoja – možnost prekoračitve odmerka, nečitljiv 
predpis zdravila, nečitljiva pisava, … 

- padec pacienta: možnost zdrsa pri varovalni ograji, 
možnost padcev zaradi mokrih (sneg, dež) oz. mastnih 
tal, zaradi slabosti oz. ostalih dejavnikov (tešč, aneste-
zija, narkotiki, odvajala), možnost padca pacienta z 
operacijske mize zaradi morebitne oporečnosti mize 
(večkratno prestavljanje le-te, zaradi tega razrahlja-
nost vijakov oz. držal), možnost padcev zaradi slabo 
očiščenih tal, tudi padec zaposlenih itd.

Najpogosteje izvedeni ukrepi so podobni ukrepom 
prejšnjih let: razgovor v kolektivu, opozarjanje zaposle-
nih, seznanitev gl. med. sestre oddelka, predstojnika, 
seznanitev odgovornih, opozarjanje zdravnikov na na-
tančno prepisovanje zdravil, na čitljivost pisave, na vra-
čanje temp. listov nazaj na oddelek, na zapis naročila 
preiskave na temp. list in seznanitev sobne med. sestre o 
zapisanem, opozarjanje sodelavcev npr. na dva pacienta 
z enakim imenom in priimkom, spolzka tla, opozarjanje 
na zagotovitev prisotnosti zdravnika v času informacij, 
dolžnosti pisanja napotnic in delovnih nalogov itd.

Na intranetu, v rubriki Kakovost, so dostopna po-
samezna letna poročila o spremljanju kazalnikov 
kakovosti področja ZN. Objavljene so tudi publi-
kacije in spletne povezave, ki se navezujejo na 
spremljanje kazalnikov kakovosti Ministrstva za 
zdravje.



V današnjem hitrem tempu življenja nam veliko informacij preprosto uide, zato bomo v tem in v vseh  
prihajajočih Modrih kotičkih odprli pomembno tematiko - dodatno pokojninsko zavarovanje javnih 
uslužbencev.
Vsi javni uslužbenci ste v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja vključeni avtomatično, na podla-
gi zakona. Od prvega dne zaposlitve v javnem sektorju ste člani Zaprtega vzajemnega pokojninskega 
sklada za javne uslužbence (ZVPJSU), ki ga upravlja Modra zavarovalnica. Delodajalec vam na vaš po-
kojninski račun mesečno nakazuje premijo, namenjeno vaši dodatni pokojnini (Modra renta). Pa res 
veste dovolj o skladu, kjer se plemenitijo vaša sredstva? Preverite v nadaljevanju.  

Kakšne so je prednosti pokojninskega sklada za javne uslužbence? 
Sklad ZVPSJU je bil, ob sodelovanju sindikatov, ustanovljen, izključno za vas, s  ciljem zagotavljanja 
najboljših pogojev varčevanja za dodatno pokojnino, z nižjimi stroški, visokimi donosi in najviš-
jo stopnjo varnosti. 

Kako visoka bo moja dodatna pokojnina? 
Višina dodatne pokojnine bo odvisna od višine zbranih sredstev na pokojninskem ra-

čunu posameznika ob upokojitvi. Nanjo vplivajo predvsem višina vplačanih premij, 
dolžina varčevanja in ustvarjeni donosi. Žal so varčevalni ukrepi v javnem sektorju 
posegli tudi na področje premij dodatnega pokojninskega zavarovanja in začasno 
znižali premije, ki jih vplačuje delodajalec. Vse bolj pomembno zato postaja, da 
skrb za finančno varno starost vzamemo v svoje roke.

Kako lahko povišam svojo dodatno pokojnino?
Vsak javni uslužbenec se lahko odloči tudi za individualna vplačila in hkrati izkoristi 
davčno olajšavo, ki je ključna prednost dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Varčevanje je popolnoma prilagodljivo, saj lahko pogostost in višino vplačil poljubno 
spreminjate.  

Kakšno davčno olajšavo lahko koristim z individualnimi vplačili? 
Za vse individualno vplačane premije lahko uveljavljate posebno davčno olajšavo, ki vam neposredno 
znižuje dohodninsko osnovo. Najvišji skupni znesek, ki je predmet davčne olajšave znaša 5,844 od-
stotka vaše bruto plače, vendar ne več kot 2.819,09 evrov na letni ravni.  

Kje lahko spremljam, koliko sredstev imam privarčevanih? 
S pomočjo brezplačne spletne storitve - Modri e-račun lahko varčevalci vedno dostopate do po-
datkov o lastnih mesečnih vplačilih in o vplačilih svojega delodajalca ter spremljate višino privarčeva-
nih sredstev za dodatno pokojnino.
Obiščite www.modra-zavarovalnica.si

V prihodnjem Modrem kotičku preberite: 
Najpogostejše zmote o dodatnem pokojninskem zavarovanju

Modri kotiček

Dodatno pokojninsko zavarovanje javnih 
uslužbencev pri MODRI ZAVAROVALNICI 

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
www.modra-zavarovalnica.si, 080 23 45
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Promocija zdravja pri delu v SB Celje
Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
Robert Vodušek, dipl. var. inž.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Zaposleni v SB Celje imajo posebno vlogo pri doseganju 
strokovnega razvoja in uvedbi novih tehnologij, kar je 
zapisano tudi v Strateško razvojnem planu SB Celje. Vla-
ganje vanje, v kakovost življenja v delovnem in bivalnem 
okolju, lahko da pomembne rezultate. 

Analiza zdravja predstavlja izhodišče in začetno stopnjo 
v identificiranju problemov zdravja in varnosti v Splošni 
bolnišnici Celje. 

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v 
nadaljevanju NIJZ) se delež skupne bolniške odsotnosti v 
SB Celje giblje med 4,70 in 6,05 %. V letu 2013 je odstotek 
bolniške odsotnosti tako znašal 5,50 % oz. 20,07 dni letno 
na delavca. Če primerjamo podatke s slovenskim povpre-
čjem oz. povprečjem bolnišnične zdravstvene dejavnosti 
vidimo, da smo v vseh teh letih bili nad slovenskim pov-
prečjem, kot tudi povprečjem bolnišnične zdravstvene 
dejavnosti, kar prikazujemo na grafu 1. 

2013 odsotnih 1,17 % oz. povprečno na delavca 4,28 dni 
odsotnosti letno. V primerjavi s slovenskim povprečjem 
in povprečjem bolnišnične zdravstvene dejavnosti je bil 
ta vzrok večji od slovenskega povprečja, kar prikazuje-
mo na grafu 2. Predvidevamo, da so povzročitelji bolezni 
mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva predvsem 
prisilne drže, dvigovanje težkih bremen ter ponavljajoči 
gibi. Ugotavljamo tudi, da v opazovanem 5-letnem ob-
dobju omenjeni vzrok vztrajno narašča, kar predstavlja 
zaskrbljujoče stanje.

Graf 1: Prikaz deležev upravičene zadržanosti zaposlenih od dela - 
odstotek bolniške odsotnosti po vzrokih odsotnosti - po MKB-10
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SBC bolnišnična zdravstvena dejavnost SLO vsi

Glede na podatke NIJZ ugotavljamo, da smo v SB Celje 
po odstotku bolniške odsotnosti najpogosteje odsotni 
zaradi:
- bolezni mišično kostnega sistema in vezivnega tkiva,
- bolezni dihal,
- bolezni v zvezi z nosečnostjo, porodom  in poporod-

nim obdobjem, 
- poškodb in zastrupitev pri delu,
- poškodb in zastrupitev izven dela,
- duševnih in vedenjskih motenj, … 

Odsotnost zaradi bolezni mišično-kostnega sistema in ve-
zivnega tkiva po podatkih NIJZ zaseda tudi 1. mesto med 
vzroki odsotnosti po MKB-10. Zaradi teh bolezni, zlasti 
bolečine v križu in obolenj vratne hrbtenice, je bilo v letu 

Graf 2: Prikaz bolniške odsotnosti od leta 2009-2013 v % zaradi bolezni 
mišično-kostnega in vezivnega tkiva – VSI

 

000%

000%

000%

001%

001%

001%

001%

2009 2010 2011 2012 2013

001% 

001% 

001% 001% 

001% 

001% 001% 
001% 001% 001% 

001% 001% 001% 
001% 

001% 

SBC bolnišnična zdravstvena dejavnost SLO vsi

Indeks onesposobljenosti (to je število izgubljenih kole-
darskih dni na enega zaposlenega delavca) zaradi bolezni 
mišično kostnega sistema in vezivnega tkiva je v SB Celje 
bil vseskozi nad slovenskim povprečjem in povprečjem 

Graf 3: Indeks onesposobljenosti v letih 2009-2013 zaradi bolezni 
mišično kostnega sistema in vezivnega tkiva
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bolnišnične zdravstvene dejavnosti in se je gibal od 3,36 
do 4,28 dni na zaposlenega, kar prikazuje graf 3. V letu 
2013 je bilo povprečno 4,28 izgubljenih dni na zaposle-
nega zaradi bolezni mišično-kostnega sistema in veziv-
nega tkiva.

Če pogledamo indeks frekvence (število primerov bol-
niške odsotnosti z dela na 100 zaposlenih v enem letu) 
zaradi skeletno mišičnih obolenj se v celokupni odsot-
nosti giblje med 10,90 in 16,31. Vseskozi pa je bil indeks 
frekvence v SB Celje od leta 2009 do 2013 večji od pov-
prečja Slovenije in od povprečja bolnišnične zdravstvene 
dejavnosti. Iz grafa 4 vidimo, da se iz leta v leto veča in 
nenehno narašča.

Z namenom sistematičnega predlaganja 
izboljšav in aktivnosti bomo v letu 2015 
pričeli izvajanje projekta promocije zdrav-
ja pri delu, ki smo ga poimenovali »Zdrav-
ko Celjski za zdravje delavcev SB Celje«.

Graf 4: Indeks frekvence v letih 2009-2013 zaradi bolezni mišično-
kostnega sistema in vezivnega tkiva
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SBC bolnišnična zdravstvena dejavnost SLO vsi

Visoka resnost (povprečno trajanje ene odsotnosti z dela 
zaradi bolezni, poškodbe ali drugega zdravstvenega vzro-
ka) je zabeležena pri boleznih kostno mišičnega sistema 
in vezivnega tkiva. Povprečna odsotnost z dela zaradi bo-
lezni mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva v letu 
2013 je bila 26,24 dni, kar pa je pod slovenskim povpreč-
jem ter povprečjem bolnišnične zdravstvene dejavnosti.

Graf 5: Resnost v letih 2009-2013 - bolezni mišično kostnega sistema in 
vezivnega tkiva
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Z namenom sistematičnega predlaganja izboljšav in ak-
tivnosti bomo v letu 2015 pričeli izvajanje projekta pro-
mocije zdravja pri delu, ki smo ga poimenovali »Zdrav-
ko Celjski za zdravje delavcev SB Celje«. Z izvajanjem 
projekta želimo tako dolgoročno vplivati na izboljšanje 
zdravja in blaginje zaposlenih ter razviti zdrav delovni in 
življenjski slog in uvajati v delovno okolje spremembe, ki 
koristijo zdravju delavcev. Osnovni cilji projekta »Zdravko 
celjski za zdravje delavcev SB Celje« so: 
o obvladovanje odsotnosti zaradi bolezni mišično-ko-

stnega sistema in vezivnega tkiva,
o izboljšati psihofizično kondicijo zaposlenih, 
o povečati odgovornost zaposlenih do lastnega zdrav-

ja,  
o uveljaviti bolj zdrav način življenja in zdravju prijazne 

delovne razmere ter 
o povečati kakovost življenja in s tem kakovost dela. 

Aktivnosti bodo najprej usmerjene v ozaveščanje zapo-
slenih o vzrokih za nastanek bolezni mišično-kostnega 
sistema in vezivnega tkiva, pravilni uporabi delovnih 
pripomočkov ter pomenu gibanja. 

Tako smo v sklopu programa promocije zdravja pri delu 
za zaposlene uredili kolesarnico pri Sektorju za investici-
je, preskrbo in vzdrževanje. Zaposlene spodbujamo, da 
se, če imajo možnost (bližina bivališča), v službo vozijo s 
kolesom in tako poskrbijo »za zdrav duh v zdravem tele-
su«.

Kolesarnica
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Stres na delovnem mestu
Vesna Žličar, univ. dipl. psih.
Otroški oddelek

Stres je del našega vsakdana. Obču-
til ga je že čisto vsak od nas. Prisoten 
je tako doma, v odnosu z drugimi, 
na delovnem mestu, … Stres lahko 
predstavljajo neke negativne, tež-
ke situacije (distres), prav tako pa ga 
lahko občutimo zaradi nekega izje-
mno veselega dogodka (npr. poroka, 
rojstvo otroka, napredovanje v službi) 
– eustres. Odziv našega telesa je tako 
na pozitivni kot na negativni stres po-
polnoma enak. Razlika je samo ta, da 
se s pozitivnim stresom v večini ne-
koliko lažje soočamo. Ni pa nujno… 

Sicer je stres v našem življenju tudi 
potreben in sam po sebi ni škodljiv. 
Če želimo biti v življenju ustvarjalni in 
uspešni, ga pravzaprav potrebujemo, 
saj nas spodbuja k temu. Med njego-
ve učinke uvrščamo tudi usposablja-
nje za reševanje težav, ustvarjanje 
dejavnega odnosa do življenja, krepi-

tev samozavesti in samospoštovanja. 
Pomembno je predvsem, kako človek 
zazna skladnost in neskladnost zah-
tev okolja in svojih sposobnosti, da 
lahko nanje reagira.

Faze stresa
Vzorec nastanka stresa je enak od 
prazgodovine. Zunanji dražljaj (stre-
sor) pripravi telo na boj ali beg. Gle-
de na izkušnje in oceno situacije so 
se naši predniki naučili, katera od 
možnosti je boljša – če je obstajala 
verjetnost, da nevarnosti pobegnejo, 
so bežali, sicer so izbrali boj. V obeh 
primerih pa se je moralo naše telo 
temu primerno odzvati (povišal se je 
pulz, hitro dihanje, mišična napetost, 
izločanje adrenalina, …). Ob stresnih 
dogodkih naše telo še vedno odrea-
gira enako, čeprav stresor ne pomeni 
nujno borbe za preživetje in je zato 
odziv našega telesa neustrezen. Prav 
tako kot velik akutni stres je škodljiv 
kronični, kumulativni stres.

Stresni odziv poteka po določenem 
vzorcu in gre skozi tri faze. V alarmni 
fazi (1) stresor po navadi povzroči 
upad delovanja (šok), ki mu sledi mo-
bilizacija za spoprijemanje s stresom 
(protišok). V fazi odpora (2) se okrepita 
delovanje in prizadevanje organizma 
z namenom uspešnega obvladovanja 
učinkov stresa. Če pri tem spoprije-
manju s stresom nismo uspešni, sledi 
faza izčrpanosti (3), kjer začne delova-
nje našega organizma pešati, konča 
pa se lahko celo s smrtjo.

Stres na delovnem mestu

Analiza rezultata Eurostata iz leta 
2000 kaže, da postaja stres v delov-
nem okolju drugi najpomembnejši 
zdravstveni problem, takoj za obole-
nji gibal. Rezultati raziskav, predsta-
vljenih v Eurostatu, kažejo da:
•  35 % zaposlenih nima nadzora nad 

svojim delom,
•  29 % delavcev nima vpliva na izbor 

metod dela,
•  30 % ne more vplivati na hitrost, s 

katero morajo delo opravljati,

•  39 % delavcev ne more vplivati na 
to, kdaj imajo odmor med delom,

•  55 % delavcev ne more vplivati na 
razpored delovnega časa,

•  40 % delavcev poroča o doživeti 
monotoniji pri delu,

•  60 % delavcev poroča o pritisku, ki 
ga doživljajo zaradi prenapetih ča-
sovnih rokov,

•  56 % delavcev poroča o tem, da 
morajo delo opravljati zelo hitro … 
Zaradi posledic stresa v delovnem 
okolju in preobremenjenosti je v 
državah Evropske unije med 50 
in 60 % izgubljenih delovnih dni. 
Delavci pogosto doživljajo stres 
na delovnem mestu, kadar zahte-
ve presegajo njihove zmogljivosti. 
Tisti, ki so dalj časa izpostavljeni 
stresu, se lahko poleg težav z du-
ševnim zdravjem soočajo tudi z 
resnimi telesnimi boleznimi, ki so 
posledica dolgotrajnega stresa.

Sicer je stres v našem življenju 
tudi potreben in sam po sebi 
ni škodljiv. Če želimo biti v živ-
ljenju ustvarjalni in uspešni, ga 
pravzaprav potrebujemo, saj 
nas spodbuja k temu.

Konflikte na delovnem 
mestu rešujmo sproti in z 
vsemi vpletenimi. Skušaj-
mo jih reševati na miren 
način. Pri delu z ljudmi je 
pomembno, da se nauči-
mo osnov komunikacije. 
Pripomb in pritožb ne 
jemljimo osebno, ampak 
kot konstruktivno kritiko, 
s pomočjo katere lahko 
svoje delo izboljšamo.
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Kateri so dejavniki stresa na 
delovnem mestu?
Na doživljanje stresa vplivajo tako or-
ganizacijski kot individualni dejavni-
ki. Najpogostejši so: 
-  nejasen opis delovnih nalog,
-  nejasna navodila s strani nadreje-

nih,
-  delo pod velikimi časovnimi obre-

menitvami,
-  brez možnosti pritožbe,
-  velika odgovornost z malo mož-

nosti vplivanja,
-  slabo sodelovanje v timu,
-  slabo sodelovanje z nadrejenimi in 

podrejenimi,
-  mobing,

-  služba za določen čas,
-  delo z ljudmi (tako sodelavci kot 

pacienti),
-  izmensko delo, nočno delo,
-  soočanje z izgubami, smrtjo,
-  sporočanje informacij o zdravstve-

nem stanju svojcem in pacientom,

Glede na izkušnje in oceno 
situacije so se naši predniki 
naučili, katera od možnosti 
je boljša – če je obstajala 
verjetnost, da nevarnosti 
pobegnejo, so bežali, sicer 
so izbrali boj. V obeh pri-
merih pa se je moralo naše 
telo temu primerno odz-
vati (povišal se je pulz, hit-
ro dihanje, mišična nape-
tost, izločanje adrenalina, 
…). Ob stresnih dogodkih 
naše telo še vedno odrea-
gira enako, čeprav stresor 
ne pomeni nujno borbe za 
preživetje in je zato odziv 
našega telesa neustrezen.

Analiza rezultata Eurostata iz leta 2000 kaže, da po-
staja stres v delovnem okolju drugi najpomembnejši 
zdravstveni problem, takoj za obolenji gibal.  

-  dvojne vloge ter konflikt med de-
lom in družino.

Obvladovanje stresa
Stresorjev v življenju ne moremo 
izbrisati. Kot je že bilo omenjeno, je 
stres do neke mere celo nujno po-
treben za naš razvoj in napredek. Po-
membno pa je, da se ga naučimo ob-
vladovati. Kaj lahko sami storimo za 
to? Če je naša vloga/naloga nejasna, 
nadrejenega ali sodelavca prosimo 
za pojasnilo. Če imamo občutek, da 
se nam nalaga preveč dela, oz. da je 
delo prezahtevno glede na naše kom-
petence, se moramo tudi o tem pogo-
voriti z nadrejenim in narediti načrt, 
koliko dela realno zmoremo. Delovne 
naloge si poskušajmo urediti po po-
membnosti. Bistveno je, da službe 
ne nosimo domov – niti dobesedno 
niti v prenesenem pomenu. Konflikte 
na delovnem mestu rešujmo spro-
ti in z vsemi vpletenimi. Skušajmo 
jih reševati na miren način. Pri delu 
z ljudmi je pomembno, da se nauči-
mo osnov komunikacije. Pripomb in 
pritožb ne jemljimo osebno, ampak 
kot konstruktivno kritiko, s pomočjo 
katere lahko svoje delo izboljšamo. 
Določimo meje svojega delovanja. 
Premislimo o tem, katero področje 
je tisto, kjer moramo postaviti meje 
in reči ne. Vzemimo si čas za prosti 
čas! Poiščimo hobije, ki nas veselijo, 
in počnimo stvari, pri katerih smo us-
pešni (aktivno ukvarjanje s športom, 
glasbo, ročna dela, dela na vrtu, plani-
narjenje, sprehodi, branje knjig, risa-

nje, modeliranje …). Dopust in proste 
dni poskušajmo načrtovati čim bolj 
enakomerno tekom celega leta oz. 
po večjih obremenitvah. Naučimo 
se tehnike sproščanja (progresivna 
mišična relaksacija, avtogeni trening, 
vizualizacija, vodeno in globoko diha-
nje, meditacija, joga).
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Delo z ljudmi zahteva od zaposlenih 
sistematično in stalno pridobivanje 
znanj s področja socialnih in čustve-
nih veščin. Med ljudmi pride do kon-
fliktnih situacij, ki se jim ni mogoče 
izogniti, ampak jih je treba reševati. 
Za to pa je potrebno znanje. 

Čeprav ljudje od vseh aktivnosti, ki 
jih v življenju počnemo, daleč največ 
časa komuniciramo, imamo največ 
težav ravno zaradi premalo ali ne-
ustrezne komunikacije. Zato ni nič 
čudnega, da izvajalci usposabljanj s 
tega področja na seminarjih pogosto 
slišimo stavek: »To bi bilo treba vsaj 
enkrat letno ponoviti.« Povsem na-
sprotno temu pa je mišljenje, da smo 
se komunicirati naučili že kot otroci in 
to znamo za vse življenje. Zelo pogos-
to slišimo »izgovore«, da nam je tak-
šen ali drugačen način komunikacije 
»položen v zibelko«, da so geni tisti, 
ki določajo, kako se vedemo v posa-
mezni situaciji. Če bi bilo tako, potem 
bi bilo vsakršno učenje ustrezne ko-
munikacije nesmiselno. Potem bi lah-
ko že ob rojstvu otrokom pregledali 
gensko zasnovo in ugotovili, kakšni 
bodo – konfliktni, vljudni, korektni, in 
pri tem bi ostalo. Na srečo le ni tako. 
Učinkovite, korektne, spodobne, po-
vezovalne, … komunikacije se lahko 
nauči vsakdo. 

Le redki so, ki se korektne komunika-
cije, ki temelji na spoštovanju sebe in 

Komunikacija – orodje konkurenčnosti 
Boštjan Polutnik
Status izobraževanje

drugih, naučijo v svojem družinskem 
okolju. Starejša generacija je bila po-
gosto naučena t.i. lažne skromnosti 
– podcenjevanja sebe in poveliče-
vanja drugih, danes pa gredo trendi 
prepogosto v obratno smer, ko ljud-
je poveličujejo sebe in podcenjujejo 
druge. Iz naučene (pretežno) pasiv-
ne komunikacije se spreobračamo v 
družbo agresivnih posameznikov, ki 
želijo dosegati cilje na grob, pogosto 
tudi žaljiv in poniževalen način. 

Na seminarju »Komunikacija in ob-
vladovanje konfliktov«, ki poteka v SB 
Celje, je bilo že preko 10.000 udele-
žencev, nekaj tisoč tudi iz zdravstva. 
Slednji so poudarili izjemno uporab-
no vrednost vsebin za lažje, profesi-
onalnejše opravljanje svojega dela. 
Seminar temelji na poudarku, da je 
kakovost komunikacije odvisna od 
našega pristopa. Ljudje prepogosto 
vidijo težave za neuspešno komu-
nikacijo in konflikte v drugih in jih 
želijo spreminjati. Pri tem so seveda 
neuspešni in se vrtijo v začaranem 
krogu nekakovostnih medsebojnih 
odnosov. Na seminarju plastično in 
na konkretnih praktičnih primerih 
pojasnimo temelj komunikacije in 
prikažemo možnosti spreminjanja 
lastnega vedenja in naravnanosti pri 
udeležencih. Predstavimo konkretno, 
enostavno, hkrati pa učinkovito orod-
je za obvladovanje konfliktov – TRAN-
SAKCIJSKO ANALIZO. Udeleženci s 
pomočjo vprašalnika spoznajo svoj 
»ustroj« in ugotovijo lastne vzorce, ki 
botrujejo njihovim neustreznim re-
akcijam na dražljaje (pretirana kritič-
nost, upornost, vzkipljivost, zapiranje 
vase …). Z vajami jih naučimo prepoz-
navati način komuniciranja drugih in 
načine za obvladovanje konfliktov. 

S tako komunikacijo smo sposobni 
konflikte reševati konstruktivno, po-
membno pa je tudi to, da doživljamo 
bistveno manj stresa. V organizaciji 
tak način komunikacije pripomore k 
boljši organizacijski klimi in večjemu 
zadovoljstvu uporabnikov storitev in 
poslovnih partnerjev. 

Razlog za večino hudih »afer«, ki so 
pretresale zdravstvo v zadnjih dese-
tletjih, pripisujemo neustrezni ko-
munikaciji. Veliko časa in energije bi 
lahko vložili v izvajanje svojega pos-
lanstva ali pa ju preprosto prihranili, 
če bi znali primerno komunicirati. V 
času, ko se vse bolj kaže konkurenč-
nost med izvajalci zdravstvenih stori-
tev, vidimo pomembno konkurenčno 
prednost pri tistih, ki bodo doumeli, 
da visoka strokovnost, brez ustrezne-
ga – profesionalnega pristopa – ne bo 
dovolj za uspešnost.

Učinkovite, korektne, spodobne, 
povezovalne, … komunikacije se 
lahko nauči vsakdo. 

Ljudje prepogosto vidijo težave za 
neuspešno komunikacijo in kon-
flikte v drugih in jih želijo spremi-
njati. Pri tem so seveda neuspešni 
in se vrtijo v začaranem krogu ne-
kakovostnih medsebojnih odno-
sov.

Razlog za večino hudih »afer«, ki so pretresale zdravstvo 
v zadnjih desetletjih, pripisujemo neustrezni komunika-
ciji. Veliko časa in energije bi lahko vložili v izvajanje svo-
jega poslanstva ali pa ju preprosto prihranili, če bi znali 
primerno komunicirati.

Ker se Splošna bolnišnica Celje zaveda 
pomena dobre komunikacije in obvlado-
vanja konfliktov, smo v sklopu promocije 
zdravja pri delu marca nadaljevali učne 
delavnice z naslovom Komunikacija in ob-
vladovanje konfliktov, ki jih vodi Boštjan 
Polutnik iz podjetja Status izobraževanje. 
Izvedli jih bomo tudi v maju in juniju. 

Na podlagi evalvacij, ki smo jih opravili 
po učnih delavnicah, so zaposleni s pre-
davateljem zelo zadovoljni.
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Bodi sam sprememba,  
ki si jo želiš  v svetu.  

(Mahatma Gandhi) 
 

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

takih oblik pomoči je psihološko svetovanje. 

V okviru projekta KREPITEV ZDRAVJA PRI DELU v SB Celje  
VABIMO 

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

 

KJE:  Otroški oddelek (3. nadstropje), ambulanta številka 8. 
 

KDAJ:  dogovor za termin obiska vsako sredo na 
telefon 03/423 35 13. 

 
                                                         Uroš Stropnik, univ. dipl. org. 

                                                         pomočnik direktorja 
 

 

Stanje 
zaposlenih na 

dan 28. 2. 2015 
(določen, nedoločen čas, prihodi 
in odhodi v decembru 2014 ter ja-
nuarju in februarju 2015)

Stanje zaposlenih na dan 
28. 2. 2015: 1763 delavcev

Prihodi v decembru  2014, janu-
arju in februarju 2015:
o 2 zdravnika specialista
o 7 zdravnikov brez specializaci-

je/zdravnikov po opravljenem 
sekundariatu (pripravnikov)

o 1 zdravnik brez specializacije/
zdravnik po opravljenem se-
kundariatu (sobni zdravnik)

o 1 dipl. m. s.
o 1 dipl. fiziot.
o 2 dipl. inž. rad. tehnol.
o 1 dipl. inž. rad. tehnol. 
o 1 mag. farm.
o 4 tzn, sms 
o 10 tzn, sms – pripravnikov
o 1 slaščičarka
o 1servirka
o 1 administratorka
o 3 administratorke pripravnice

Odhodi v decembru 2014, janu-
arju in februarju 2015
o 2 zdravnika specialista
o 1 univ. dipl. mikr.
o 1 zdravnik brez specializacije/

zdravnik po opravljenem se-
kundariatu (sobni zdravnik)

o 7 zdravnikov brez specializaci-
je/zdravnikov po opravljenem 
sekundariatu (pripravniki)

o 1 tzn, sms
o 9 tzn, sms – pripravnikov
o 3 dipl. m. s.
o 1 lab. Teh.
o 1 dipl. fiziot.
o 1 dipl. del. ter. – pripravnica
o 3 administratorke
o 1 bolničar

Delovni jubileji v januarju, 
februarju in marcu 2015

10 LET
1. Manja Antonič, Oddelek za bolezni ledvic in dializo
2. Ratko Delić, Ginekološko-porodniški oddelek
3. Marko Mihelak, Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe
4. Nevenka Praznik, Oddelek za žilno kirurgijo
5. Katja Špes, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino opera-

tivnih strok in terapijo bolečin

20 LET
1. Jakob Koren, Ginekološko-porodniški oddelek
2. Mojca Skrabl, Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter 

kirurgijo roke

30 LET
1. Jožica Arnšek, Urejanje okolja
2. Sonja Gorenjak Nikodijević, Otroški oddelek
3. Nada Herbaj, Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe
4. Jelka Iršič, Radiološki oddelek
5. Tanja Lah, Transfuzijski center
6. Cilika Lebeničnik, Kadrovsko splošno pravna služba
7. Tanja Oštir, Otroški oddelek
8. Zdenka Rančan, Pralnica
9. Roman Sekolec, Služba za prehrano
10. Cvetka Žagar, Oddelek za vzdrževanje higiene

      Vsem jubilantom čestitamo!
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• Alenka Marcen je 15. 12. 2014 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki zdravstve-

ni šoli Celje in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«.
• Polonca Leban je 15. 1. 2015 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Visoki zdravstveni 

šoli Celje in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«.
• Kristjana Oset je 20. 1. 2015 zaključila visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Fakulteti za zdra-

vstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«.

Izvolitev v naziv

• Prim. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med., je bila izvoljena v naziv izredna profesorica za predmetno področje 
»patologija«. Izvolitvena doba traja od 19. 1. 2015 do 18. 1. 2020.

Ime in priimek NAZIV Pričetek 
izobraževanja Kraj napotitve

Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med. Uporabna kardiologija 30. 1. 2015 PORTOROŽ

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik Aktivno staranje v Sloveniji 08. 1. 2015 LJUBLJANA

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik MRMI – Množične nesreče 22. 1.- 24. 1. 2015 NOVO MESTO

Milena Kotnik, dr. med. Srečanje slovenskih in hrvaških 
intenzivistov 16.1.-17.1. 2015 KRANJSKA GORA

Asist. mag. Anton Jošt, dr. med. Srečanje slovenskih in hrvaških 
intenzivistov 16.1.-17.1. 2015 KRANJSKA GORA

Nino Mirnik, dr. med. Paris Spine Meeting, 19th Argospine 
Symposium 29.1.-30.1. 2015 PARIZ

Miha Mežnar, dr. med. Srečanje slovenskih in hrvaških 
intenzivistov 16.1.-17.1. 2015 KRANJSKA GORA

Doc. dr. Roman Parežnik, dr. med. Srečanje slovenskih in hrvaških 
intenzivistov 16.1.-17.1. 2015 KRANJSKA GORA

Alja Jevšnik, dipl. fiziot. Neinvazivna mehanična ventilacija 23. 1. 2015 GOLNIK

Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med. Obravnava zdrave ženske v gineko-
loški dispanzerski ambulanti 23. 1. 2015 MARIBOR

Andrej Strahovnik, dr. med. MRMI – Množične nesreče 22.1.-24.1. 2015 NOVO MESTO

Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org Dnevi Marija Tomšič – zn v primežu 
nesoglasij in omejitev 22. 1. 2015 DOLENJSKE TOPLICE

Cvetka Skale, dipl. m. s. Novorojenčku prijazne porodnišnice 
– 18.160.740 20.100.354

20-urni tečaj za osebje porodnišnic 6. 2.-7. 2. 2015 JESENICE 5.345.734

Asist. mag. Anton Jošt, dr. med. AntiXa and PT tests for rivaroxaban: 
Questions from clinical practice 9. 2. 2015 MARIBOR

Dean Sinožić, dr. med. Adriatic Balkan Inflammatory Fo-
rum 27.2.-28. 2. 2015 PORTOROŽ

Prim. Rafael Skale, dr. med. Srčno spodbujanje 13. 2. 2015 MARIBOR

Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med. 8. međunarodni kongres o hemodi-
namskom monitoriranju 27. 2.-28. 2. 2015 ZAGREB

Mag. Lidija Gobec, mag. farm., spec. med. biok. Strokovno srečanje in 20. zasedanje 
skupščine ZLMS 12. 2. 2015 LJUBLJANA

Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) 

za obdobje december 2014 – februar  2015
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Isaac Newton je nekoč zapisal: »To, kar vemo, je kapljica, to, 
česar ne vemo, je morje«. Te misli se držimo tudi v Splošni 
bolnišnici Celje. 

Izobraževanje zaposlenih pomeni načrtno in sistematič-
no pridobivanje novih znanj z različnimi oblikami izobra-
ževanja. Znanja, ki smo jih osvojili pred leti, bodisi v času 
formalnega kot neformalnega izobraževanja, so oziroma 
že postajajo zastarela. Zato je potrebno stalno izobra-
ževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih v 
skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom oh-
ranitve oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela. 
Bolnišnica se je tudi v letu 2014 tega zavedala in je za-
poslenim to nujnost dodobra izpolnjevala ali omogočila. 

V letu 2014 smo v bolnišnici omogočili zaposlenim nas-
lednje oblike izobraževanj: 
- eksterna izobraževanja zaposlenih doma in v tujini (se-

minarji, tečaji, kongresi, simpoziji, …); 
- interna izobraževanja v prostorih bolnišnice (za 

konkretne potrebe in primere); 
- nadaljnje šolanje oziroma študij (s čimer si je delavec 

formalno pridobil višjo stopnjo izobrazbe), je bilo v 
letu 2012 zaradi sprejetega Zakona za uravnoteže-
nje javnih financ omejeno, saj uporabniki  proračuna 
s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati pogodb o 
izobraževanju za pridobitev izobrazbe, razen če ob-
veznost, da delodajalec sklene pogodbo o izobraže-
vanju, ne izhaja iz posebnega predpisa ali kolektivne 
pogodbe.

- lastno samoizobraževanje delavcev izven delovnega 
časa. 

Pregled izobraževanj in 
usposabljanj v SB Celje v letu 2014
Jasna Eržen, mag. upr. ved. 
Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
Splošno kadrovsko pravni sektor

Tabela 1: Število ur strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v 
letih 2010 do 2014 po ravneh strokovne izobrazbe

Ravni strokovne 
izobrazbe 2010 2011 2012 2013 2014

I - IV 413 699 478 310 266

V 5.843 5.384 5.339 3.468 3.613

6/I 1.966 2.137 1.571 1.161 971

6/II 6.835 8.890 7.987 5.714 6.587

7 13.640 17.676 16.148 16.750 18.138

8/I 2.522 3.012 2.093 1.946 1.769

8/II 747 855 741 968 636

Skupaj 31.966 38.653 34.357 30.317 31.980

V letu 2014 je bilo v kadrovskem sistemu vpisanih in 
evidentiranih 31.980 ur odsotnosti zaradi strokovnega 
izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih. V tabe-
li 1 prikazujemo število ur strokovnih izpopolnjevanj in 
usposabljanj v letih 2010 do 2014 po ravneh strokovne iz-
obrazbe. Vsak dan je bilo zaradi izpopolnjevanja in uspo-
sabljanja odsotnih 15,3 delavcev iz ur. Za izpopolnjevanje 
in usposabljanje zaposlenih je bilo v letu 2014 prejetih za 
93.564,27 € donacij.

V bolnišnici je bilo v letu 2014 izvedenih 290 internih 
dogodkov, od tega 223  internih izpopolnjevanj in uspo-
sabljanj v skupnem obsegu 409 ur in 67 dogodkov v 
skupnem obsegu 67 ur iz promocije zdravja pri delu – te-
lovadba. V letu 2014 je bilo iz naslova izpopolnjevanj in 
usposabljanj 26 dogodkov več kot leto poprej.

V tabeli 2 je prikazano, da je bilo največ udeležencev in-
ternega izpopolnjevanja in usposabljanja na izobraževa-
nju Šola urgentne medicine, ki se ga je skupno udeležilo 
970 zaposlenih, sledi Tečaj temeljnih postopkov oživlja-
nja s preizkusom znanja, ki se ga je udeležilo 255 zapo-
slenih.

Tabela 2: Seznam najobsežnejših internih izpopolnjevanj/uspo-
sabljanj v letu 2014 po številu udeležencev

Zap. št. 2010 2011

1 Šola urgentne medicine 970

2 Tečaj temeljnih postopkov oživljanja s preizku-
som znanja 255

3 Neinvazivna oblika ventilacije – uporaba CPAP 
maske 248

4 Preprečevanje padcev bolnikov 244

5 Evakuacijska vaja iz požarne varnosti 231

6 Izboljšave predanalitične faze odvzema krvnih 
vzorcev 229

7 Motivacija in samomotivacija zaposlenih 204

8 Ebola 193

9 Uvajalni seminar za novosprejete delavce in 
sodelavce 170

10 Preventiva RZP – klinične smernice 142
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Študij ob delu 
Študij ob delu, ki ga financira ali sofinancira Splošna bol-
nišnica Celje, je v letu 2014 zaključilo šest  zaposlenih, in 
sicer:
- raven 6/21  je zaključila ena zaposlena
- raven 72  je zaključil en zaposleni
- raven 8/13  so zaključili trije zaposleni
- raven 8/24  je zaključil en zaposleni

Vračila stroškov študija 
V letu 2014 so štirje zaposleni podpisali sporazumno 
pogodbo za vračilo stroškov študija v skupnem znesku 
9.986,63 €. Zaposlenim je bila dana možnost za obročno 
odplačevanje dolga. 

Strokovni izpiti v SB Celje 
Kot pooblaščeni zdravstveni zavod po odločbi Ministrstva 
za zdravje za opravljanje strokovnih izpitov zdravstvenih 
delavcev in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov s sre-
dnjo strokovno izobrazbo, je v letu 2014 SB Celje organi-
zirala opravljanje strokovnega izpita za 142 pripravnikov 
zdravstvenih in nezdravstvenih poklicev. Od tega je bilo 
109 zunanjih in 33 notranjih pripravnikov.

Strokovni izpiti pripravnikov SB Celje 
na Ministrstvu za zdravje 
Strokovne izpite VI/2 in VII. ravni strokovne izobrazbe 
zdravstvene smeri, ki se opravljajo na Ministrstvu za 
zdravje, je v letu 2014 uspešno opravilo 42 zdravstvenih 
delavcev, in sicer 32 zdravnikov in 10 ostalih zdravstvenih 
delavcev in sodelavcev.

Tečaj Temeljni postopki oživljanja s preizkusom znanja
Splošna bolnišnica izvaja tako za svoje zaposlene kot zu-
nanje pripravnike tečaje temeljnih postopkov oživljanja 
s preizkusom znanja. V letu 2014 je Splošna bolnišnica 
skupno organizirala 32 tečajev. Na tečajih so prevladovali 
zaposleni v bolnišnici, ki jih je bilo 259, medtem ko je bilo 
zunanjih 93. Skupno se je tako tečaja udeležilo 352 kan-
didatov, kar je za 58 manj kot leto poprej. 

Število kroženj zunanjih pripravnikov 
v Splošni bolnišnici Celje 
V Splošno bolnišnico Celje prihajajo vsako leto na krože-
nje pripravniki iz zdravstvenih domov  in domov za os-
tarele iz Savinjske regije, da opravijo predpisani program 
pripravništva. V letu 2014 je v Splošno bolnišnico Celje 
prišlo na kroženje 98 pripravnikov, kar je za 5 več kot leto 
poprej. Prevladujejo pripravniki za poklic tehnika zdra-
vstvene nege, ki jih je bilo skupno 68. 

Obvezna praksa
V Splošni bolnišnici Celje smo v letu 2014 oz. šolskem/
študijskem letu 2013/2014 sklenili 10 pogodb o izvajanju 
praktičnega usposabljanja z delom za dijake srednjega 
strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja ter 9 
pogodb o praktičnem izobraževanju za študente. Leta 
2014 je v bolnišnico na prakso prišlo 478 dijakov oz. štu-
dentov.   

Štipendije
V okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije 
smo se v letu 2008 vključili v enotno štipendijsko shemo 
Regionalne razvojne agencije Celje in podelili štipendije 
devetim študentom medicine in eni študentki farmacije.

Iz te štipendijske sheme je v letu 2014 študij zaključila še 
zadnja študentka medicine.

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

Bistvo izpopolnjevanj in usposabljanj je opozoriti na 
spremembe, ki jih prinašajo novosti predvsem zaradi 
hitrega razvoja tehnologije. Posledica izpopolnjevanj in 
usposabljanj pa so zagotovo bolj kakovostne in učinko-
vitejše zdravstvene in druge storitve ter boljša informira-
nost. Prav zaradi tega se bo SB Celje tudi v letu 2014, kljub 
težki finančni situaciji, trudila zaposlenim omogočati čim 
več strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj.

1  Stari visokošolski strokovni programi in novi bolonjski visokošolski ter univerzitetni bolonjski programi
2  Stari univerzitetni programi in magistri stroke oz. 2. bolonjska stopnja
3  Magistri znanosti 
4  Doktorji znanosti 

   

Janez pri spovedi: ˝Oče, grešil 
sem, pobral sem štoparko in takoj  
ko je prisedla, je začela koketirati 
z menoj. Jaz pa sem pritisnil na  
gas in jo odpeljal naravnost do 
njenega doma.˝
Župnik: ˝Pa dobro, kje si grešil?˝
Janez: ˝V mislih, oče, v mislih!«
Župnik: ˝Dobro, dobro, zdaj pa pojdi domov in za 
pokoro spij tri  
kante vode.˝
Janez: ˝Ampak oče, kdo lahko spije toliko vode?˝
Župnik: ˝Vol, dragi Janez, vol.«
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Šesto redno srečanje izvajalcev 
programa ZORA v celjski regiji
Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med., Oddelek za patologijo in citologijo

Nuša Konec Juričič, dr. med., NIJZ OE Celje 

V Splošni bolnišnici Celje je 20. janu-
arja 2015 potekalo 6. tradicionalno 
srečanje strokovnjakov, ki se pove-
zujemo v izvajanju programa ZORA. 
Srečanje že od leta 2010 organizirata 
Oddelek za patologijo in citologijo 
Splošne bolnišnice Celje in Nacional-
ni inštitut za javno zdravje, območna 
enota Celje.
Namen srečanja je seznanjanje z naj-
novejšimi epidemiološkimi podatki 
v zvezi z rakom materničnega vratu 
(RMV), spremljanje kazalnikov pri iz-
vajanju programa ZORA, predstavitev 
zanimivih primerov iz prakse in sez-
nanjanje s pomembnimi javnozdra-
vstvenimi temami. Zelo pomembna 
je tudi izmenjava mnenj in izkušenj 
med strokovnjaki različnih strok, ki 
je tekom let prerasla v prijetno, prija-
teljsko druženje.
 
Na srečanju smo predstavili devet 
tem. Urška Ivanuš z Onkološkega inšti-
tuta Ljubljana je s soavtorico, prof. dr. 
Majo Primic Žakelj, predstavila zadnje 
podatke o incidenci raka maternične-
ga vratu s poudarkom na celjski regiji 
ter preliminarne podatke iz pilotnega 
uvajanja testiranja žensk na okužbo z 
virusom HPV s samoodvzemom vzor-

ca. Prim. Uršula Salobir Gajšek iz SB 
Celje je prikazala analizo novih prime-
rov bolnic z RMV iz regije Celje v letu 
2014. Opozorila je na pozitiven trend 
upadanja RMV v celjski regiji, saj smo 
v letu 2014 v naši bolnišnici zabeleži-
li »le« 13 primerov RMV, medtem ko 
jih je leta 2007 bilo 22.  Pomembno 
je tudi dejstvo, da imajo ženske, ki 
redno hodijo na preglede in zboli-
jo, ob odkritju nižji stadij bolezni kot 
ženske, ki se pregledov ne udeležu-
jejo. Žal pa veliko večino (več kot 72 
%) novo odkritih RMV v letu 2014 v SB 

Celje še vedno predstavljajo simpto-
matske ženske, ki so ginekologa obi-
skale zaradi težav in ne zaradi preven-
tivnega pregleda v sklopu državnega 
programa ZORA. Stalno osveščanje in 
vabljenje žensk na redne preglede je 
s strani zdravstvenih delavcev nujno, 
prav tako pa je pomembna odgovor-
nost  žensk, da se odzovejo na prejeta 
vabila. Prim. dr. Alenka Repše Fokter 
je s sodelavci oddelka za patologijo 
in citologijo SB Celje predstavila zna-
čilnosti in zdravljenje stratificirane 
mucin producirajoče intraepitelijske 
lezije (SMILE), ki je po novi klasifikaciji 
WHO oblika  adenokarcinoma in situ 
in zahteva resno klinično obravnavo. 
Predstavila je primere iz prakse ter 
opozorila, da imajo bolnice s to dia-
gnozo lahko nenormalne krvavitve, 
lahko pa so tudi povsem brez simp-
tomov in je sprememba naključna 
najdba pri citološkem ali histološkem 
pregledu vzorca. Iztok Ditz, specia-
lizant ginekologije in porodništva, 
ki je s sodelavci predstavil analizo 
zdravljenja displazij materničnega 
vratu na oddelku za ginekologijo in 
porodništvo SB Celje v letu 2013, je 
poudaril, da si na oddelku želijo v 
prihodnosti vzpostaviti lastno kol-
poskopsko ambulanto in tako izbolj-
šati kakovost obravnave žensk. Nina 

Prim. Uršula Salobir Gajšek iz SB Celje je prikazala anali-
zo novih primerov bolnic z RMV iz regije Celje v letu 2014. 
Opozorila je na pozitiven trend upadanja RMV v celjski 
regiji, saj smo v letu 2014 v naši bolnišnici zabeležili »le« 
13 primerov RMV, medtem ko jih je leta 2007 bilo 22.  Po-
membno je tudi dejstvo, da imajo ženske, ki redno hodijo 
na preglede in zbolijo, ob odkritju nižji stadij bolezni kot 
ženske, ki se pregledov ne udeležujejo. Žal pa veliko veči-
no (več kot 72 %) novo odkritih RMV v letu 2014 v SB Celje 
še vedno predstavljajo simptomatske ženske, ki so gine-
kologa obiskale zaradi težav in ne zaradi preventivnega 
pregleda v sklopu državnega programa ZORA.
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Irgel je s sodelavci oddelka za patolo-
gijo in citologijo SB Celje spregovorila 
o kakovosti brisa materničnega vratu 
ter pomenu fiksacije in barvanja pre-
paratov. V raziskavi so sodelovali tudi 
citološki laboratoriji iz Ljubljane (OI), 
Maribora, Murske Sobote in Novega 
mesta.  Prikazala je primerjavo kako-
vosti fiksiranih in nefiksiranih brisov 
ter primerjavo kakovosti brisov, bar-
vanih v različnih časovnih obdobjih 
po odvzemu. Marjeta Bobik z oddel-
ka za ginekologijo in porodništvo SB 
Celje je v prispevku Komunikacija v 
zdravstvenem timu – vidiki odnosov, 
poudarila, da je medsebojno sodelo-

Nosečnice s slabšim social-
no ekonomskim položajem 
imajo v povprečju manj zdrav 
življenjski slog in manj upora-
bljajo storitve zdravstvenega 
varstva, imajo več težav na 
področju duševnega zdravja, 
delajo v slabših delovnih po-
gojih in imajo slabšo podporo 
okolice, zato so njihove potre-
be bolj kompleksne. Reševa-
nje teh potreb je mogoče iz-
boljšati z dobro organizirano 
splošno zdravstveno vzgojo 
ter šolo za bodoče starše.

vanje medicinskih sester, zdravnikov 
in drugih članov tima močno poveza-
no s kakovostno zdravstveno obrav-
navo, z ugledom zdravstvenih delav-
cev v javnosti ter z večjim zaupanjem 
prebivalstva v zdravstveni sistem. 
Dobro medsebojno sodelovanje sloni 
na dobrih medsebojnih odnosih v ce-
lotnem timu. 

Barbara Mihevc Ponikvar je s sodelav-
ci iz centralne enote NIJZ v prispevku 
opozorila na neenakosti v perinatal-
nem zdravju. Nosečnice s slabšim so-
cialno ekonomskim položajem imajo 
v povprečju manj zdrav življenjski 
slog in manj uporabljajo storitve 
zdravstvenega varstva, imajo več te-
žav na področju duševnega zdravja, 
delajo v slabših delovnih pogojih in 
imajo slabšo podporo okolice, zato 
so njihove potrebe bolj kompleksne. 
Reševanje teh potreb je mogoče iz-
boljšati z dobro organizirano splošno 
zdravstveno vzgojo ter šolo za bodo-
če starše. Nuša Konec Juričič iz OE Ce-
lje NIJZ je s sodelavci prikazala možne 
negativne učinke alkohola na razvoj 
otroka v celotnem obdobju nosečnos-
ti. Opozorila je na vlogo zdravstvenih 
delavcev pri zmanjševanju tvegane-
ga pitja alkohola, s posebnim pou-
darkom na spodbujanju abstinence 
od alkohola pri nosečnicah in doječih 
materah. Prim. dr. Alenka Trop Skaza 
iz OE Celje NIJZ je prikazala podatke 
o prijavljenih primerih spolno pre-
nosljivih okužb (v nadaljevanju SPO) 

v Sloveniji v letu 2013. V tem letu je 
bilo prijavljenih 1189 primerov, od 
tega največ genitalnih bradavic, spol-
no prenosljivih klamidijskih okužb ter 
nespecifičnega uretritisa. Opozorila je 
na pomen in nujnost prijave vseh SPO 
zaradi spremljanja situacije in specifik 
SPO, spremljanja trendov, promovi-
ranja in izvajanja cepljenja proti HPV, 
testiranja in svetovanja ter varovanja 
rodnega in spolnega zdravja žensk in 
moških. 
 
Letošnjega srečanja se je udeležilo 70 
strokovnjakov, kar je največ doslej. 
Večina jih je bila iz regije Celje, kar ne-
kaj pa tudi iz drugih regij ter Onkolo-
škega inštituta. 
Med udeleženci so bili ginekologi in 
medicinske sestre, citologi, patologi 
in presejalci ter strokovnjaki s pod-
ročja javnega zdravja. Veseli smo, da 
se srečanju kot predavatelji in poslu-
šalci pridružujejo tudi specializanti 
in specializantke. Na koncu predsta-
vitev se je razvila zanimiva in plodna 
razprava, ki se je nadaljevala tudi ob 
dobri pogostitvi mojstrov naše kuhi-
nje. Iskreno se zahvaljujemo vodstvu 
bolnišnice in vsem ostalim, ki so ka-
korkoli pripomogli k uspešni izvedbi 
srečanja. Upamo, da se ponovno sre-
čamo čez eno leto – z novim vetrom 
v jadrih, kot nas je v uvodnem nago-
voru k nadaljevanju tovrstnih srečanj 
slikovito spodbudil strokovni direktor 
Splošne bolnišnice Celje, asist. Franci 
Vindišar.
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MBX aplikacija za oddaljeni dostop do 
mikrobioloških izvidov
Alenka Štorman, dr. med., specialistka mikrobiologije 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Celje

Spletna aplikacija MBX omogoča od-
daljeni vpogled v izvide Mikrobiolo-
škega laboratorija.
Namenjena je zdravnikom ter drugim 
zdravstvenim delavcem in sodelav-
cem  v bolnišnicah, zdravstvenih do-
movih in zasebnih ambulantah. 
Uporabnik iz SB Celje bo do MBX pro-
grama lahko dostopal z računalnikov, 
povezanih v bolnišnično računalniško 
mrežo. Za to bo potreboval računal-
nik z dostopom do spleta preko sple-
tnega brskalnika in uporabniško ime 
ter geslo. 

Storitev je brezplačna.
Aplikacija MBX omogoča vpogled v 
naročila in spremne liste oziroma izvi-
de kar preko spleta. Izvid je oblikovan 
enako kot izvidi, ki jih sicer pošilja Mi-
krobiološki laboratorij, s tem, da ima 
v zgornjem levem kotu oznako 'WEB 
IZVID'. Omogočen je tudi izpis na ti-
skalnik.
V primerjavi s klasičnim naročanjem 
preiskav ter spremljanjem izvidov pri-
naša spletna aplikacija MBX nasled-
nje prednosti: 
• z njo so izvidi mikrobiološkega la-

boratorija dosegljivi takoj, ko jih v 
laboratoriju vnesejo in avtorizirajo, 
odpade čakanje na poštarja ali te-
lefoniranje;

• manjkajoče izvide je mogoče poi-
skati zelo enostavno;

• dostop do spletnega portala In-
foMed21 je mogoč na kateremkoli 
računalniku, priključenem na inter-
net.

Spletni portal InfoMed21.si
MBX je spletna aplikacija, ki se nahaja 
na spletnem portalu Infomed21. V in-
ternetnem brskalniku ga najdemo na 

Dostop do spletne 
aplikacije MBX za 

zaposlene v SB Celje

Predstojniki opredelijo delovna mesta, 
na katerih je potreben dostop do sple-
tne aplikacije MBX ter pripravijo seznam 
zaposlenih, ki potrebujejo dostop do nje. 
Seznam v potrditev posredujejo strokov-
nemu direktorju. Ta potrjeni predlog poš-
lje v Kadrovsko službo, ki bo poskrbela 
za pridobitev uporabniških imen in gesel 
na Oddelku za mikrobiologijo NLZOH 
OE Celje. Vsak opredeljeni uporabnik 
bo nato prejel svoje uporabniško ime in 
geslo.

naslovu: www.infomed21.si.
Ko vtipkamo www.infomed21.si, se 
nam odpre začetna stran. Na njej so 
kratek opis portala, varnostna polja 
za prijavo na portal, gumb za regi-
stracijo certifikata in navodila za re-
gistracijo s profesionalno zdravniško 
kartico.

Registracija novega uporabnika v SB 
Celje
Pred prvo prijavo mora bodoči upo-
rabnik pridobiti uporabniško ime in 
geslo, s katerim bo dostopal v MBX 
aplikacijo.

Prijava uporabnika
V desnem zgornjem kotu kliknemo na 'gumb' Prijava.

Vpišemo uporabniško ime in geslo
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Program nas samodejno poveže z mikrobiološkim laboratorijem.

Stran za registrirane uporabnike

V srednjem delu okna vidimo seznam izvidov. Vsak izvid predstavlja eno vrstico, stolpci pa predstavljajo podatke o 
izvidu. Vrstice, ki so obarvane sivo, predstavljajo neprebrane izvide. Z rumeno črko so označeni izvidi pacientov, pri 
katerih so bile ugotovljene bakterije oziroma glive 
(B, G), z rdečo pa tisti s kritično značilnostjo (MRSA, ESBL …).

Glavni iskalnik
Filtrsko polje, kjer lahko iščemo po pacientih in KZZ številki.

Nastavitve filtrov
Za podrobnejše filtriranje izvidov kliknemo na rob iskalnika, kjer lahko spreminjamo nastavitve filtrov.

Odprejo se nam dodatne možnosti filtriranja izvidov:
• Pokaži: ali želimo videti vse izvide, do katerih imamo dostop, ali le svoje, to je tiste, na katerih smo naročnik. 
• Avtoriziran: ali želimo videti le avtorizirane izvide ali vse izvide.
• Prebrani: ali želimo videti neprebrane izvide ali vse izvide.
• Pacient: če želimo videti izvide določenega pacienta.
• Status: označimo statuse izvidov, ki jih želimo imeti prikazane na spisku izvidov.
• Datum: izberemo obdobje, za katerega nas zanimajo izvidi.
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Dodatna polja

Dodatna polja nam omogočajo funkcije tiskanja, hitrega predogleda označenega izvida ter filtriranja podatkov. Kadar 
je aplikacija odprta dalj časa, jo je treba občasno osvežiti, da se na njej prikažejo najnovejši izvidi. 

Prvi slovenski novorojenček v letu 2015
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Služba za odnose z javnostmi

Čeprav je vsako rojstvo v vsakem dnevu leta mali čudež in razlog 
za praznovanje, na prelomu starega v novo leto tem dogodkom 
posvečamo še posebno pozornost. In zato je bil del novic prvega 
letošnjega dne namenjen tudi naši bolnišnici, natančneje porod-
nišnici. Le minuto po polnoči je namreč v njej prvič zavekal mali 
deček, ki sta ga starša poimenovala Valentin in tako postal prvi 
slovenski novorojenček leta 2015. Prehod starega v novo leto pa 

sta popestrila še dva 
fanta. Štirinajst mi-
nut pred polnočjo je 

Valentin z mamico Tudi letos so 2. januarja porodnišnico obiskali predstavniki medijske hiše NT&RC ter MO Celje

tekmo z Valentinom dobil Ismail in postal zadnji fantek, ki se je v 
Sloveniji rodil leta 2014, 1. januarja ob 2.18 pa se jima je pridružil 
še Vitja. Da bodo letos porodnišnico prevzeli fantje, je napovedal 
tudi prvi letošnji Celjan, Alan, ki se je rodil 2. januarja ob 4.25. 
Dežurna ekipa, ki je bila na silvestrovo zelo zaposlena, da je pos-
krbela za vse male nadobudneže in njihove mamice, so sestavljali: 
zdravnici prim. Uršula Gajšek Salobir in Kaja Rebek, babici Barbara 
Lajlar in Mateja Deželak, bolniška strežnica Zihreta Garagić, inštru-
mentarka Metka Grobelšek in nadzorna medicinska sestra Zdenka 
Oblak.
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Pripravljenost medicinskih sester za 
klinično usposabljanje študentov 
zdravstvene nege iz tujine
Mag. Hilda Maze
Področje zdravstvene nege

Poklic diplomirane medicinske sestre je reguliran poklic, 
ki mu obseg in vsebino izobraževanja predpisuje direk-
tiva Evropskega parlamenta in sveta o priznavanju po-
klicnih kvalifikacij. Izobraževanje traja 4600 ur, pri čemer 
klinično usposabljanje traja vsaj polovico časa izobraže-
vanja, in sicer 2300 ur v treh letih. Klinična praksa pote-
ka v različnih zdravstvenih, socialnovarstvenih in drugih 
zavodih, ki imajo status učne baze, pridobljen pri Mini-
strstvu za zdravje Republike Slovenije, in imajo sklenjeno 
pogodbo z visokošolskim zavodom.

Splošna bolnišnica Celje ima status učnega zavoda in z 
Visoko zdravstveno šolo v Celju (v nadaljevanju VZŠCE) 
sklenjeno Pogodbo o izvajanju kliničnega usposabljanja 
študentov (2013). V njej so med drugim opredeljene nas-
lednje obveznosti:
• študentom zagotoviti aktivno izvajanje klinične-

ga usposabljanja v skladu z načrtom, ki ga pripravi 
VZŠCE;

• zagotoviti zadostno število kliničnih mentorjev – di-
plomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdra-
vstvenikov z ustreznimi delovnimi izkušnjami.

Namen in cilji kliničnega usposabljanja so naslednji:
• študent spozna pomen zdravstvene nege na različnih 

strokovnih področjih;
• poglobi znanje o celostni, varni in kakovostni zdra-

vstveni negi;
• spozna značilnosti delovanja in organiziranja zdra-

vstvene nege v različnih zavodih;
• sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci;
• spoznava timsko delo in medpoklicno sodelovanje;
• pridobi spretnosti za izvajanje postopkov in posegov 

zdravstvene nege;
• utrjuje individualni in celostni pristop do pacientov;
• dokumentira delo in o njem poroča;
• se nauči kritične presoje med teoretičnimi izhodišči in 

Področje Število 
oddelkov

Število 
mentorjev

Trajanje 
tedni

ZN kirurškega 
pacienta 7 23 6

ZN internističnega 
pacienta 8 41 6

ZN otroka 3 5 6

Ginekološka ZN 1 9 6

Diagnostično 
terapevtski program 3 6 1

ZN urgentnega 
pacienta 1 4 1

Tabela 1: Področja in obseg kliničnega usposabljanja, števi-
lo oddelkov in mentorjev

obstoječo prakso v zdravstveni negi;
• poglablja moralno etični odnos in odgovornost do 

pacientov (Pravilnik o izvajanju kliničnega usposablja-
nja na VZŠCE, 2014).

Klinično usposabljanje študentov VZŠCE v Splošni bolni-
šnici Celje poteka na številnih kliničnih področjih v okviru 
predpisanega študijskega programa in učnega načrta pri 
vsakem predmetu, kar je razvidno iz naslednje tabele.

Na VZŠCE se je obrnila ustanova iz tujine s 
povpraševanjem o možnostih izvedbe štu-
dijskega programa zdravstvene nege za štu-
dente iz tujine. Ti bi del študijskega progra-
ma opravili v Celju. Vprašali so nas, če bi bili 
pripravljeni sprejeti tuje študente na klinič-
no usposabljanje, kolikšno število in na kate-
rih področjih.

Vsako leto v sodelovanju z VZŠCE pripravimo terminski 
načrt kliničnega usposabljanja po področjih in posame-
znih oddelkih. Pri tem upoštevamo, da je istočasno na 
posameznem oddelku prisotno minimalno število štu-
dentov. Le tako lahko zagotovimo optimalne pogoje za 
klinično usposabljanje. Držimo se pravila, da ima en štu-
dent enega kliničnega mentorja. Tako sta dejansko za-
gotovljena prenos znanja ter pridobivanje spretnosti in 
veščin pri študentu. 

V Sloveniji izvaja visoko strokovni študijski program zdra-
vstvene  nege osem visokih šol in fakultet. To pomeni, da 
se bodo ustanove kaj kmalu pričele soočati s pomanjka-
njem študentov, saj je v času gospodarske krize zdravstvo 
zaradi omejitev pri zaposlovanju prav tako na udaru kot 
druga področja. Na VZŠCE se je obrnila ustanova iz tuji-
ne s povpraševanjem o možnostih izvedbe študijskega 
programa zdravstvene nege za študente iz tujine. Ti bi 
del študijskega programa opravili v Celju. Vprašali so nas, 
če bi bili pripravljeni sprejeti tuje študente na klinično 
usposabljanje, kolikšno število in na katerih področjih. 
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Pri odgovoru smo seveda najprej izhajali iz obstoječega 
razporeda vaj in prišli do zaključka, da bi lahko študen-
ti bili v Splošni bolnišnici Celje razporejeni od junija do 
novembra. Ostalih 6 mesecev so na usposabljanju že do-
mači študenti. Precej smo se poigravali tudi s številom in 
prišli do sklepa, da bi lahko istočasno imeli na kliničnem 
usposabljanju do 50 študentov. Seveda je bila to le preli-
minarna ocena. 
Splošna bolnišnica Celje je v letu 2014 pridobila akredi-
tacijo po standardu DIAS, kar pomeni, da zdravstvena 
obravnava poteka po mednarodno določenih zahtevah. 
S tega vidika torej ne bi bil problem izpeljati mednarodno 
primerljivega kliničnega usposabljanja. Seveda pa tako 
zahtevnega projekta ni mogoče izpeljati brez priprav-
ljenosti zaposlenih, ki poleg svojega dela opravljajo tudi 
mentorstvo oziroma skrbijo za prenos znanja na naše 
bodoče sodelavce ali tiste, ki bodo zdravstveno nego op-
ravljali kjerkoli v državah Evropske unije. S tem namenom 
smo se odločili podrobneje opredeliti možnosti oziroma 
sposobnosti Splošne bolnišnice Celje. Zanimalo nas je 
predvsem naslednje:
• Na katerih področjih bi lahko izvajali klinično usposa-

bljanje?
• V kolikšni meri in pod kakšnimi pogoji so klinični men-

torji pripravljeni usposabljati študente iz tujine?
• Kakšno je znanje tujih jezikov in v katerem tujem jeziku 

bi bili pripravljeni usposabljati študente?

Tabela 2: Področje dela

Področje dela Frekven-
ca 

Kirurško področje 13

Internistično področje 12

Ginekološko področje 8

Otroško področje 0

Skupno področje (rentgen, laboratorij, transfuzija) 5

Za izvedbo raziskave smo oblikovali anketni vprašalnik, 
ki je vseboval 14 vprašanj. Prva tri so se nanašala na sta-
rost, delovno dobo in področje dela. Ostala so bila zapr-
tega tipa in so zajela pripravljenost kliničnih mentorjev 
za usposabljanje, znanje jezika, časovni obseg, plačilo in 
dejavnike, pri katerih bi imeli tuji študenti po naši oceni 
največ težav. Vprašalnik smo po elektronski pošti poslali 

Graf 1: Pripravljenost mentorirati študente zdravstvene nege iz 
tujine
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Iz grafa 1 je razvidno, da bi 58 % anketiranih bilo prip-
ravljeno mentorirati študente zdravstvene nege iz tujine, 
31,5 % je neodločenih, medtem ko 10,5 % tega ne bi iz-
vajalo.

Graf 2: Težave z jezikom

Iz grafa 2 je razvidno, da bi po mnenju 63 % anketiranih 
bile težave pri komuniciranju zaradi jezika velike, med-
tem, ko je 37 % mnenja, da bi te bile majhne.
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Seveda pa tako zahtevnega projekta ni 
mogoče izpeljati brez pripravljenosti za-
poslenih, ki poleg svojega dela opravljajo 
tudi mentorstvo oziroma skrbijo za pre-
nos znanja na naše bodoče sodelavce ali 
tiste, ki bodo zdravstveno nego opravljali 
kjerkoli v državah Evropske unije. S tem 
namenom smo se odločili podrobneje 
opredeliti možnosti oziroma sposobnosti 
Splošne bolnišnice Celje.

glavnim medicinskim sestram oddelkov s prošnjo, da ga 
natisnejo in razdelijo kliničnim mentorjem. Od 88 klinič-
nih mentorjev jih je anketni vprašalnik izpolnilo 38, kar 
pomeni 43-odstotno realizacijo vzorca. 
Iz tabele 2 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 13 an-
ketiranih s kirurškega področja, 12 z internističnega, 8 z 
ginekološkega ter 5 s skupnega področja, ki pokrivajo ur-
genco ter diagnostično-terapevtski program. Z otroškega 
področja, ki sicer zajema tri oddelke, ni sodeloval nihče.

Če povzamemo rezultate raziskave in področ-
ja usposabljanja, bi Splošna bolnišnica Celje 
lahko istočasno sprejela okoli 30 študentov 
zdravstvene nege iz tujine in to v času, ko na 
usposabljanju ni študentov VZŠCE ali drugih vi-
sokošolskih zavodov.
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Iz grafa 4 je razvidno, da 31,6 % anketiranih govori angle-
ški, 18,4 % nemški ter v kombinaciji angleški/hrvaški, 15,8 
% nemški/hrvaški, v 5,3 % angleški/nemški ter angleški/
nemški/hrvaški ter v 2,6 % angleški/italijanski in hrvaški 
jezik.

Graf 5: Udeležba plačanega izobraževanja tujih jezikov

Graf 5 kaže, da bi se plačanega izobraževanja tujih jezikov 
udeležilo 94,7 % (36) anketiranih in le 5,5 % (2) tega ne 
želi.
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Graf 6:  Težave tujih študentov na kliničnem usposabljanju

Kot je razvidno oz grafa 6, bi po oceni anketiranih imeli 
tuji študenti na lestvici od 1–3 največ težav pri komunici-
ranju s pacienti (PV=2,3), sledijo težave pri komuniciranju 
v timu (PV=2,1) in razumevanje medicinske ter negoval-
ne dokumentacije (PV=2).
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Graf 7: Pričakovana nagrada 

Iz grafa 7 je razvidno, da anketirani v 68,5 % pričakujejo 
višjo nagrado za mentoriranje kot doslej, 18,4 % pričakuje 
enako, 10,6 % (4) ni odgovorilo, 2,6 % (1) ne pričakuje nič, 
2,6 %  (1) pa meni, da nagrade že sedaj ni.
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Graf 8: Čas usposabljanja

 

Nizi1; dopoldne; 
92% 

Nizi1; popoldne; 
8% 

o
d
s
t
o
t
e
k
 

Graf 8 kaže, da bi bilo 92 % anketiranih pripravljeno uspo-
sabljati v dopoldanskem času in le 8 % tudi popoldne.

Graf 3: Raven znanja tujih jezikov

Kot je razvidno iz grafa 3, tuj jezik tekoče govori 10,5 % 
anketiranih, 76,5 %  razume osnovno komunikacijo in 13 
% slabo.
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Graf 4: Vrste tujih jezikov
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Graf 9: Trajanje usposabljanja
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Iz grafa 9 je razvidno, da bi bili anketirani v 55,3 % priprav-
ljeni prevzeti nadzor nad kliničnim usposabljanjem tujih 
študentov v celotnem obsegu, 39,5 % bi to delalo en te-
den in 5,2 % le en dan.

Graf 10: Jezik usposabljanja
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Iz grafa 10 je razvidno, da bi anketirani usposabljali tuje 
študente v 26,3 % (10) v angleškem ali hrvaškem jeziku, 
18,4 % (7) samo v angleškem jeziku, v angleškem, nem-
škem ali hrvaškem jeziku 2,6 % (1),  23,7 % (9) samo v hr-
vaškem jeziku, 7,9 % (3) v nemškem ter 21,1 % (8) v nem-
škem ali hrvaškem jeziku. 

V okviru raziskave smo želeli ugotoviti področja, na kate-
rih bi študenti iz tujine lahko opravljali klinično usposa-
bljanje. Rezultati so pokazali, da le 5,2 % anketiranih še 
ni bilo mentorjev študentom zdravstvene nege na klinič-
ni praksi. Dobra polovica kliničnih mentorjev je izkazala 
interes za usposabljanje tujih študentov, medtem ko je 
tretjina neodločena, desetina pa tega ni pripravljena iz-
vajati. Slednji delajo na vseh obravnavanih področjih, 
kar pomeni, da bi bilo pred sprejetjem tujih študentov 
treba opraviti individualne razgovore na vseh oddelkih. 
Klinična praksa bi lahko potekala iz predmetnih področij 
zdravstvena nega kirurškega in internističnega bolnika, 
ginekološke zdravstvene nege, zdravstvene nege v izre-
dnih razmerah – urgence ter diagnostično-terapevtskega 
programa. V anketi niso sodelovali mentorji z oddelkov, v 
okviru katerih se izvaja klinična praksa zdravstvene nege 
otroka, zato tega področja na osnovi naše raziskave ne 
moremo uvrstiti med tista, za katera je usposabljanje mo-
goče. To bi lahko po drugi strani utemeljili tudi z majhnim 
številom hospitaliziranih otrok na Otroškem oddelku 
med junijem in oktobrom. 

Klinično usposabljanje pri posameznem predmetu pote-
ka v časovnem obsegu, ki je določen z učnim načrtom. 
Rezultati kažejo, da so anketirani v 55,3 % pripravljeni 
sprejeti študente za celoten sklop kliničnega usposablja-
nja, v 39,5 % en teden in izjemoma en dan. Klinična pra-
ksa bi torej lahko potekala samo v dopoldanski izmeni, 
saj jo je le 8 % anketiranih  pripravljeno izvajati popoldne. 
Za mentorstvo v 65,5 % pričakujejo višjo nagrado, kot je v 
veljavi doslej, kar pomeni, da bi se o tem morali dogovo-
riti že pred sprejemom študentov. 

Kar 63 % anketiranih meni, da bi zaradi  problemov z je-
zikom pri usposabljanju nastajale velike težave. Te bi bile 
največje pri komuniciranju s pacienti (PV=2,3), nekoliko 
manjše pri komuniciranju v negovalnem timu ter razu-
mevanju negovalne in medicinske dokumentacije. Teko-
če govori tuj jezik le 10,5 % anketiranih, 76,5 %  razume 
osnovno komunikacijo. Slabo znanje ima 13 % anketira-
nih. Razveseljivo je, da bi se bili skoraj vsi pripravljeni iz-
obraževati za izboljšanje znanja tujega jezika, seveda ob 
predpostavki, da je izobraževanje plačano. Na vprašanje, 
v katerem jeziku bi bili pripravljeni usposabljati tuje štu-
dente, smo dobili zelo različne kombinacije jezikov. Pri 
analizi podatkov smo ugotovili, da bi 47,3 % komunicira-
lo s študenti v angleščini, v nemščini 31,6 % in hrvaškem 
jeziku 73,7 %. Ker predvidevamo, da bi bila pri komunici-
ranju s študenti najbolj uporabna angleščina, bi v poštev 
za klinične mentorje prišla približno polovica anketiranih. 
Če seveda naš vzorec, ki je zajel manj kot polovico vseh 
kliničnih mentorjev, posplošimo na celotno populacijo 
– 88 kliničnih mentorjev, lahko predvidevamo, da bi de-
jansko lahko bilo okoli 40 mentorjev.

Rezultati so pokazali precej nasprotujočo situacijo med 
odgovori o tem, kateri tuj jezik govorijo (predvsem 
osnovna komunikacija), in v katerem bi bili pripravljeni 

Nesreče in nezgode so kakor noži: lahko nam 
služijo ali pa nas porežejo,
odvisno od tega, ali jih primemo za držalo ali za rezilo.
                                             

                         James Russel Lowell

Ni je maske, ki bi lahko za dolgo zakrila pravo ljubezen,
pa tudi takšne ne, ki bi nepravo zmogla prikazati kot 
resnično.
                                                          

          François de la Rochefoucauld
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Rezultati so pokazali, da bi bilo v bolni-
šnici nujno potrebno izvesti tečaje an-
gleškega in tudi nemškega jezika. Če bi 
se odločili za sprejem študentov iz tujine, 
bi morali tečaje začeti vsaj leto dni pred 
pričetkom njihovega usposabljanja.

usposabljati študente. Angleški jezik bolj ali manj dobro 
govori 63,2 % anketiranih, medtem ko bi usposabljali v 
angleščini le v 47,3 %. Podobno razmerje je pri nemškem 
jeziku, saj ga govori 44,8 %, za usposabljanje bi ga upo-
rabljalo 31,6 % anketiranih. Popolnoma druga slika je pri 
hrvaškem jeziku. Da ga govorijo, se je opredelilo 40,1 % 
anketiranih, za usposabljanje študentov pa bi ga upora-
bljalo 73,7 %. 

Pri načrtovanju obsega kliničnega usposabljanja študen-
tov zdravstvene nege iz tujine bi morali upoštevali nas-
lednje ugotovitve:
• 58 % kliničnih mentorjev pripravljenih za sodelovanje 

(51 kliničnih mentorjev – 51 študentov); 
• področja usposabljanja: zdravstvena nega kirurškega 

in internističnega bolnika, ginekološka zdravstvena 
nega, diagnostično-terapevtski program (30 študen-
tov istočasno);

• celoten sklop usposabljanja 55,3 % (49 študentov);
• 47,5% kliničnih mentorjev bi s študenti komuniciralo 

v angleščini (40 študentov);
• odsotnost kliničnih mentorjev zaradi letnega do-

pusta, izobraževanja in bolniškega dopusta pomeni 
vsaj 15-odstotno letno odsotnost.

Če povzamemo rezultate raziskave in področja usposa-
bljanja, bi Splošna bolnišnica Celje lahko istočasno spre-
jela okoli 30 študentov zdravstvene nege iz tujine in to v 

času, ko na usposabljanju ni študentov VZŠCE ali drugih 
visokošolskih zavodov. Pri tem številu smo upoštevali 
tako pripravljenost kliničnih mentorjev za sodelovanje, 
znanje jezika, njihovo planirano odsotnost kot tudi šte-
vilo študentov na posameznem področju. Menimo, da 
bi bilo treba zagotoviti tudi negovalno dokumentacijo v 
angleščini. 

Klinično usposabljanje je pomemben del izobraževanja 
za poklic diplomirane medicinske sestre, saj predstavlja 
polovico celotnega izobraževanja. Kakovostna izvedba 
je v veliki meri odvisna od usposobljenosti kliničnega 
mentorja, ki mora svoje znanje, izkušnje ter spretnosti 
prenašati na študenta. Pri tem igra veliko vlogo način ko-
municiranja, ki mora biti tujim študentom razumljiv. Štu-
dent je že v osnovi na slabšem, ker ne obvlada postopkov 
in posegov. Poleg tega je lahko zaradi težav pri prenosu 
potrebnih informacij slabše tudi posredovanje potreb-
nih usmeritev s strani kliničnega mentorja. Rezultati so 
pokazali, da bi bilo v bolnišnici nujno potrebno izvesti 
tečaje angleškega in tudi nemškega jezika. Če bi se odlo-
čili za sprejem študentov iz tujine, bi morali tečaje zače-
ti vsaj leto dni pred pričetkom njihovega usposabljanja. 
Četudi ti študenti ne bodo prišli, je znanje tujih jezikov 
pomembno z vidika globalizacije v zdravstvu in določil 
Evropske direktive o prostem pretoku pacientov.

Indijanska zima

Indijanci so šli vprašat vrača: 
»Kakšna zima bo letos?«
Vrač je odgovoril: »Huda zima bo, 
pojdite sekat drva.«
Indijanci so šli in cel mesec sekali drva.
Potem so spet vprašali vrača: »Ali bo dovolj drv?«
Vrač pa je rekel: »Še en mesec sekajte drva, huda zima 
bo!«
Indijanci so šli in še en mesec sekali drva.
Pa se vrač prestraši, da sploh ne bo take zime, kot jo 
je napovedal, zato je klical na meteorološki zavod in 
vprašal, kakšna bo zima.
Odgovorijo mu: »Huda zima bo, zelo huda! Indijanci že 
dva meseca drva sekajo!«

Ljubljanska tržnica. Se srečata sošolca iz gimnazije.
 »Živjo, kje si ti, te nism vidu sto let … Kolkr vem, si 
končou  
arhitekturo, ne …?«
»Sm, sm … Povprečje 9,8. Pol pa magisterij, zdej pa 
doktorat pripravljam.«
»Vsa čast, stari, ti si biu zmeri genij. In po kolk maš 
radič?

Zasadite svoj vrt in negujte lastno dušo,
namesto da čakate, da vam kdo prinese rože.
                                                                 

Veronica Shoffstall 

Vselej ciljajte proti Luni. Kajti celo če boste zgrešili, boste 
še vedno pristali med zvezdami!                                                                                                                                      

Les Brown
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Pet minut za mediacijo
(Mediacija v nekaterih državah članicah EU)

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

Stopnje razvoja mediacije v državah 
članicah EU so različne. Nekatere 
imajo celovito zakonodajo ali postop-
kovna pravila na področju mediacije, 
v drugih zakonodajni organi niso po-
kazali velikega zanimanja za ureditev 
tega področja. Kljub vsemu pa je kul-
tura mediacije, ki temelji večinoma 
na samourejanju, v nekaterih državah 
dobro razvita. Mediacija tudi v drugih 
državah članicah EU predstavlja v ve-
čini primerov hitrejši in zato po nava-
di stroškovno učinkovitejši postopek, 
kot je običajni sodni postopek. To ve-
lja predvsem za države, v katerih so 
veliki zaostanki pri sodnem reševanju 
sporov in povprečen sodni posto-
pek traja več let. Število sporov, ki jih 
obravnavajo sodišča, se neprestano 
povečuje. Posledica so daljše čakalne 
dobe pri reševanju sporov, kot tudi 
tolikšno povišanje pravnih stroškov, 
da ti niso več sorazmerni z vrednostjo 
spora.
Iz vseh teh razlogov je zanimanje za 
mediacijo kot alternativno sredstvo 
za reševanje sporov, ki lahko nado-
mesti sodne postopke, vse večje, 
čeprav se njena področja in metode 
v EU razlikujejo.

Avstrija

Mediacija v civilnopravnih zadevah 
služi reševanju sporov, za reševanje 
katerih so pristojna redna sodišča. 

Sodelovanje v postopku mediacije 
je prostovoljno in strankam v sporu 
omogoča, da najdejo lastno rešitev. V 
nekaterih sporih med sosedi je pred 
vložitvijo tožbe potreben poskus iz-
vensodnega reševanja sporov pred 
spravnim odborom, pred sodiščem 
ali z mediacijo.

Italija

Mediacijske organizacije lahko poma-
gajo strankam, da dosežejo zunajso-
dno poravnavo v vsakem sporu, ki se 
nanaša na pravice, ki se jim stranke 
lahko prosto odpovejo oziroma jih 
prenesejo. Mediacija je prostovoljna, 
čeprav jo lahko predlaga sodnik ali se 
zahteva s pogodbo, sklenjeno med 
strankama.

Nizozemska

Mediacija je vedno dovoljena, najpo-
gosteje pa se uporablja v civilnem in 
javnem pravu. Uporaba mediacije je 
popolnoma prostovoljna.

Švedska

Mediacija je dopustna na številnih 
področjih, toda najpogosteje se upo-
rablja v civilnopravnih zadevah. Na 
mediatorja se je mogoče obrniti tudi 
v sodnem postopku.

Anglija in Wales

Delavci v državni upravi in pravo-
sodju na območju Anglije in Walesa 

Število sporov, ki jih obrav-
navajo sodišča, se nepre-
stano povečuje. Posledica 
so daljše čakalne dobe pri 
reševanju sporov, kot tudi 
tolikšno povišanje pravnih 
stroškov, da ti niso več so-
razmerni z vrednostjo spora.

se zavedajo prednosti mediacije ter 
si prizadevajo, da v ustreznih prime-
rih obveščajo javnost o mediaciji in 
spodbujajo mediacije kot sredstvo 
za alternativno reševanje sporov na-
mesto uporabe sodnih postopkov. 
Mediacija se uporablja prav na vseh 
področjih: civilnih, gospodarskih za-
devah, na področju stanovanjskega 
gospodarstva, poslovnih sporov, spo-
rov na delovnem mestu, dolžniških 
sporov, sporov iz delovnih razmerij, 
pogodbenih sporov, zahtevkov zara-
di osebnih poškodb in malomarnosti 
ter kršitev javnega reda. Mediacija pa 
se veliko uporablja tudi v zvezi z dru-
žinskimi spori.

Nemčija

Mediacija je splošno vedno dovolje-
na, ko ni uradne zakonske zahteve, 
da je treba nek spor ali zadevo obrav-
navati na sodišču. Najpogosteje se 
uporablja na področju družinskega, 
dednega in gospodarskega prava.

Slovenija

Mediacija je dopustna v civilnih, dru-
žinskih, gospodarskih, delovnih in 
drugih premoženjskih zadevah, po-
vezanih z zahtevki, s katerimi lahko 
stranke prosto razpolagajo ter se gle-
de njih tudi poravnajo. Dopustna je 
tudi v drugih zadevah, če je zakon ne 
izključuje. Mediacija je najpogostejša 
v civilnih, družinskih in gospodarskih 
zadevah.
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Pravni kotiček
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

Letni dopust

Izteka se prva polovica leta in pred 
nami so že načrti za preživljanje le-
tnega dopusta. Ker je Zakon o delov-
nih razmerjih, sprejet leta 2013, pri-
nesel nekaj sprememb predvsem na 
področju pravic do sorazmernega le-
tnega dopusta v primeru prenehanja 
delovnega razmerja med letom oz. 
zaposlitvi med letom je smiselno, da 
na kratko osvežimo določila ZDR-1, ki 
določajo pravico do letnega dopusta.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
zagotavlja pravico do minimalnega 
letnega dopusta v posameznem kole-
darskem letu, ki ne more biti krajši kot 
štiri tedne, ne glede na to, ali delavec 
dela poln ali krajši delovni čas. Mini-
malno število dni letnega dopusta 
je odvisno od razporeditve delovnih 
dni v tednu za posameznega delavca. 
To pomeni, da ima delavec, katerega 
delovna obveznost je razporejena na 
pet delovnih dni v tednu, minimalni 
letni dopust v trajanju 20 delovnih 
dni, za delavca, ki dela šest dni v ted-
nu, pa minimalni štiritedenski letni 
dopust pomeni 24 delovnih dni. 

Poleg tega ZDR-1 v tretjem in četrtem 
odstavku 159. člena določa primere 
osebnih okoliščin, na osnovi katerih 
delavcu že na podlagi samega zako-
na pripadajo dodatni dnevi letnega 
dopusta (status starejšega delavca po 
197. členu, invalid, delavec z najmanj 
60-odstotno telesno okvaro, delavec, 
ki neguje in varuje otroka, ki potrebu-
je posebno nego in varstvo v skladu s 
predpisi, ki urejajo družinske prejem-
ke, ter delavec z otrokom do 15 let 
starosti). Delavec, ki še ni dopolnil 18 
let starosti, ima pravico do dodatnih 
sedmih dni letnega dopusta (194. 
člen ZDR-1). Daljše trajanje letnega 
dopusta se v skladu z določbo 160. 
člena ZDR-1 lahko določi s kolektivno 
pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. 
Delavec pridobi pravico do letne-

ga dopusta s sklenitvijo delovnega 
razmerja. Delavec, ki je zaposlen celo 
koledarsko leto, ima pravico do celot-
nega letnega dopusta, če ni zaposlen 
celo koledarsko leto, pa mu pripada 
sorazmerni del letnega dopusta glede 
na trajanje zaposlitve v koledarskem 
letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 letne-
ga dopusta za vsak mesec zaposlitve 
(161. člen ZDR-1). Če delavec med ko-
ledarskim letom prekine delovno raz-
merje zaradi zaposlitve pri drugem 
delodajalcu ali zaradi upokojitve, mu 
pripada le sorazmeren del letnega do-
pusta.   

Letni dopust delavec izrablja upošte-
vajoč potrebe delovnega procesa ter 
možnosti za počitek in rekreacijo de-
lavca ter glede na njegove družinske 
obveznosti (prvi odstavek 163. člena 
ZDR-1). 

Delavec ima pravico izrabiti en dan le-
tnega dopusta na tisti dan, ki ga sam 
določi, o čemer mora obvestiti delo-
dajalca najkasneje tri dni pred izrabo. 
Starši šoloobveznih otrok imajo v 
skladu z drugim odstavkom 163. člena 
ZDR-1 pravico izrabiti najmanj teden 
dni letnega dopusta v času šolskih 
počitnic. Delodajalec teh dveh pravic 
ne more odreči, če to resneje ne ogroža 
delovnega procesa.

Letni dopust je mogoče izrabiti v 
več delih, vendar mora en del traja-
ti najmanj dva tedna (prvi odstavek 
162. člena ZDR-1). Delodajalec lahko 
zahteva od delavca, da načrtuje izra-
bo najmanj dveh tednov letnega do-
pusta za tekoče koledarsko leto (dru-
gi odstavek 162. člena ZDR-1). 

Delodajalec je dolžan delavcu za-
gotoviti izrabo letnega dopusta do 
konca tekočega koledarskega leta. 
Delavec je dolžan do konca tekoče-
ga koledarskega leta izrabiti najmanj 
dva tedna letnega dopusta, preosta-
nek pa (če se za prenos dogovori z 
delodajalcem) do 30. junija nasled-
njega leta, sicer velja pravilo, da je 
delodajalec dolžan zagotoviti izrabo 
letnega dopusta do konca tekočega 
koledarskega leta.

Delavec, ki med letom sklene delov-
no razmerje in ima v prvem letu kraj-
še obdobje zaposlitve, s tem pa v tem 
koledarskem letu pravico do soraz-
mernega dela letnega dopusta, lah-
ko v naslednjem koledarskem letu 
izrabi celotni letni dopust že na za-
četku tega koledarskega leta (bodisi 
celotni letni dopust, če bo zaposlen 
celotno koledarsko leto, bodisi soraz-
merni del, če ne bo zaposlen celotno 
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koledarsko leto pri tem delodajalcu).
Če delavec v tekočem koledarskem 
letu oziroma do 30. junija naslednje-
ga leta zaradi bolezni ali poškodbe, 
porodniškega dopusta ali dopusta 
za nego in varstvo otroka letnega 
dopusta ni mogel izrabiti, ga lahko 
izrabi do 31. decembra naslednje-
ga leta (četrti odstavek 162. člena 
ZDR-1).  Glede na to, da so primeri 
nemožnosti izrabe letnega dopusta 
v referenčnem obdobju ali v obdob-
ju za prenos v praksi različni, je tre-
ba vprašanje, ali je imel delavec de-
jansko možnost izrabiti letni dopust v 
referenčnem obdobju in/ali obdobju 
za prenos, presojati glede na okoliš-
čine vsakega posameznega primera 
posebej.

Napredovanje 
v letu 2015

Napredovanje vseh javnih uslužben-
cev v plačne razrede poleg Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju 

Leto ocenjevanja Ocena za leto
Šteje v napredovalno ob-
dobje (pri napredovanju v 
plačne razrede)

Napredovanje v plačni 
razred Izplačilo

2009 2008 DA DA DA

2010 2009 DA DA DA

2011 2010 NE NE 1.4.2014

2012 2011 DA DA 1.4.2014

2013 2012 DA NE NE

2014 2013 NE NE NE

2015 2014 DA DA 1.12.2015

2016 2015 DA DA 1.12.2016

podrobneje urejajo Uredba o napre-
dovanju javnih uslužbencev v plačne 
razrede in Navodila o napredovanju 
delavcev v Splošni bolnišnici Celje. 
Naloge v zvezi z napredovanjem v 
plačne razrede izvede nadrejeni, ki 
mora do 15. marca opraviti posto-
pek ocenjevanja javnega uslužben-
ca. Nato mora odgovorni delavec za 
napredovanje v naslednjih 15 dne-
vih ugotoviti, ali javni uslužbenec 
izpolnjuje pogoje za napredovanje v 
plačni razred in če jih, mu mora izro-
čiti pisno obvestilo o napredovanju, o 
številu plačnih razredov napredovanj 
in o plačnem razredu osnovne plače. 
Hkrati mora javnemu uslužbencu iz-
ročiti tudi aneks k pogodbi o zaposli-
tvi. Javni uslužbenec tako napreduje 
v plačni razred s 1. aprilom 2015, višjo 
plačo pa začne prejemati od 1. de-
cembra 2015 dalje.

Javni uslužbenec mora za napredo-
vanje v plačne razrede hkrati izpolniti 
dva pogoja:
-  vsaj tri leta napredovalnega ob-

dobja ter
-  ustrezno število točk na podlagi 

treh letnih ocen.

Napredovalno obdobje je čas od zad-
njega napredovanja oziroma prve 
zaposlitve v javnem sektorju, javni 
uslužbenec pa je ta čas delal na de-
lovnih mestih, za katere je predpisana 
enaka stopnja strokovne izobrazbe. 
Treba je opozoriti, da se zaradi inter-
ventnih ukrepov leti 2011 ter 2014 ne 
štejeta v napredovalno obdobje (npr. 
javni uslužbenci, ki so napredovali v 
višji plačni razred v letu 2012, kljub 

preteku treh let ne bodo izpolnili 
pogoja treh let napredovalnega ob-
dobja). Drugi pogoj – ustrezno števi-
lo točk – javni uslužbenec izpolni na 
podlagi treh letnih ocen. Kljub temu, 
da se leti 2011 in 2014 ne štejeta v 
napredovalno obdobje, je delodaja-
lec javne uslužbence v teh letih moral 
oceniti, oceni pa se morata upošteva-
ti pri ugotavljanju pogojev za napre-
dovanje v plačne razrede. Zaradi tega 
imajo javni uslužbenci večje število 
letnih ocen kot let napredovalnega 
obdobja. Kljub temu pa se upošteva-
jo zgolj tri letne ocene, vendar tiste, 
ki so za javnega uslužbenca naju-
godnejše.

Dobra bejba!

Gre Janez po 
mestu in mu 
nasproti pride 
ena dobra 
bejba.
Pa gleda in si misli:
»Da bi moja imela take noge.«
Potem ga ena dobra bejba prehiti 
in:
»Da bi moja imela tako dobro 
tazadnjo.«
Pride zopet ena dobra bejba na-
sproti, dekolte:
»Da bi moja imela take prsi.«
Na avtobusu ena dobra bejba in:
»Da bi moja imela take dobre 
ustnice...«
No in pride domov pa pravi ženi:
»Veš, sem celo pot mislil nate!«
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Ponovno o pisanju strokovnih, 
znanstvenih in akademskih naslovov
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

Pred leti sem v tej rubriki prvič pisala o napakah pri rabi 
in zapisovanju strokovnih, znanstvenih in akademskih 
naslovov. Takrat med nami še ni bilo diplomantov, ki bi 
končali študij po zadnji reformi visokega šolstva. Ta je na 
področju strokovnih naslovov prinesla kar precej novosti, 
zato menim, da je prav, da o njih nekaj napišem. Pravo-
pisna pravila so medtem sicer ostala nespremenjena, a 
glede na napake, ki jih vidim pri svojem vsakdanjem delu 
menim, da ne bo škode, če ponovimo tudi ta.
Kot sem poudarila že prvič, nam rabo in zapisovanje st-
rokovnih in znanstvenih naslovov predpisujejo zakon in 
podzakonski akti. Večina je že osvojila osnovno zakonsko 
določilo, da strokovne naslove pristavljamo za ime-
nom in priimkom, znanstvene in akademske pa pred, 
še vedno pa je precej težav in napak pri okrajšavah. Na-
slovov namreč večinoma ne izpisujemo v celoti, ampak 
uporabljamo okrajšano obliko, ki jo prav tako predpisuje 
zakon. Strokovne naslove določajo izobraževalne ustano-
ve in za marsikatero težavo ali negotovost pri zapisovan-
ju so krive tudi neprestane spremembe v izobraževalnem 
sistemu, ki nenehno prinašajo nove poklice in stopn-
je izobrazbe. Še posebej veliko sprememb je prinesla 
najnovejša,  t. i.  bolonjska  reforma, ki je dodobra spre-
menila sistem visokega šolstva. Ne glede na to pa smo 
se vsi dolžni poučiti o pravilnem tvorjenju in zapisovanju 
ter  primerni rabi strokovnih naslovov. Pri opozarjanju na 
najpogostejše napake se bom omejila predvsem na stro-
kovne in znanstvene naslove v zdravstvu. 

Strokovni naslovi po končanih visokih 
zdravstvenih šolah in zdravstvenih 
fakultetah
Največ napak se pojavlja pri okrajševanju naslovov »višja 
medicinska sestra« in »diplomirana medicinska sestra«. 
Sedanji izobraževalni sistem sicer naslova »višja medicin-
ska sestra« ne pozna več, vendar je v zdravstvu zaposle-
nih še veliko oseb s tem naslovom in tako bo še kar nekaj 
let, zato moramo vedeti, da je za višjo medicinsko sestro 
predpisana okrajšava »viš. med. ses.« V praksi srečujemo 
vse mogoče oblike (npr.: vms, v.m.s., VMS), ki pa so vse 
napačne, z izjemo kratice VMS, ki jo je neko krajše obdob-
je za svoje diplomantke predpisovala visoka zdravstvena 
šola (danes fakulteta) v Mariboru. Seveda lahko to obliko 
uporabljajo le omenjene diplomantke, ne pa tudi ostale. 
Predpisana okrajšava za diplomirano medicinsko sestro 
je »dipl. m. s.« (NE dms ali d.m.s. ali DMS!). Kot vidimo, 
je prišlo do spremembe pri okrajševanju besed medi-
cinska (m.) in sestra (s.). Naj naštejem še nekaj primerov 
strokovnih naslovov, ki so jih pridobili diplomanti visokih 
zdravstvenih šol po programih pred zadnjo reformo: 
diplomirani zdravstvenik (dipl. zn.), diplomirana babica 
(dipl. bab.), diplomirani inženir/diplomirana inženirka 

radiologije (dipl. inž. radiol.), diplomirani fizioterapevt/
diplomirana fizioterapevtka (dipl. fiziot.), diplomirani sa-
nitarni inženir/diplomirana sanitarna inženirka (dipl. san. 
inž.) … itd.
Bolonjska reforma je prinesla tristopenjski študij, pri če-
mer končani prvi dve stopnji prinašata strokovni, tretja 
pa znanstveni naslov. Na prvi stopnji je mogoče študira-
ti bodisi po visokošolskem strokovnem programu ali po 
univerzitetnem programu. Pri strokovnem naslovu je to 
razvidno iz kratice, ki jo v oklepaju dodamo naslovu (VS 
ali UN). Poglejmo nekaj primerov: 
- diplomirani zdravstvenik po visokošolskem progra-

mu: dipl. zn. (VS),
- diplomirana babica po visokošolskem programu: 

dipl. bab. (VS),
- diplomirana medicinska sestra po visokošolskem 

programu: dipl. m. s. (VS),
- diplomirani sanitarni inženir/diplomirana sanitarna inže-

nirka po univerzitetnem programu: dipl. san. inž. (UN).

Drugostopenjski študij je mogoč le po univerzitetnem 
programu, diplomanti pa dobijo naslov magister/magis-
trica (mag.):
- magister/magistrica zdravstvene nege: mag. zdr. neg.

Tega naslova nikakor ne smemo zamenjevati z nekdanj-
im znanstvenim naslovom magister/magistrica znanosti 
(mag.), ki pa ga sedanji izobraževalni sistem ne pozna več.
 
Strokovni naslovi po končani 
medicinski fakulteti
Na tem področju zadnja reforma ni prinesla nobenih 
sprememb. Strokovni naslov, ki ga dobijo diplomanti 
medicinskih fakultet, je »doktor/doktorica medicine« (dr. 
med.), diplomanti stomatologije pa »doktor/doktorica 
dentalne medicine« (dr. dent. med.). Pri zapisovanju teh 
strokovnih naslovov je še najmanj napak, če ne upošte-
vamo izpuščanja ustreznih ločil in presledkov, a o tem na 
koncu, saj velja za vse naslove enako.

Strokovni naslovi po končani fakulteti 
za farmacijo
Tudi tu ni sprememb, diplomanti farmacije dobijo naslov 
»magister/magistra farmacije« (mag. farm.) Tega naslova 
prav tako ne smemo enačiti z znanstvenim naslovom ma-
gister/magistrica. 

Specializacija po zaključenem 
dodiplomskem študiju 
Nekatere stroke predvidevajo po zaključenem dodip-
lomskem študiju še specializacijo in tudi »specialist« sodi 
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med strokovne naslove. Tvori se tako, da se za strokovnim 
naslovom, pridobljenim na dodiplomskem študiju, doda 
še besedica »specialist/specialistka« (spec.), lahko pa se 
navede (ni nujno) tudi študijsko področje specializacije. 
Primeri:  Janez Kovač, dr. med., spec. abdominalne kirur-
gije (NE »spec. kirurg«) ali 
Franc Horvat, dr. med., spec. ortopedije (NE »spec. orto-
ped«) ali 
Marija Novak, dr. med., spec. interne medicine (NE »spec. 
internistka« ali celo »spec. internist«).

Študij na tretji stopnji
Pred zadnjo reformo visokega šolstva smo govorili o t. i. 
»podiplomskem študiju«, ki je potekal na dveh stopnjah, 
kandidati pa so po zaključenem programu dobili znan-
stveni naslov magister/magistrica znanosti oziroma dok-
tor/doktorica znanosti. Predpisani okrajšavi za ta naslova 
sta bili »mag.« in »dr.« (ne pa »mag. sc.« ali »mag. sci.« 
ali »dr. sc.« ali »dr. sci.«, kot lahko še marsikje vidimo zapi-
sano). Sedanji izobraževalni sistem magistrskega študija 
ne pozna več, kandidati po zaključeni tretji stopnji študija 
pa dobijo znanstveni naslov doktor/doktorica znanosti (dr.).

Akademski naslovi
Akademski naslovi so tisti, ki jih predavateljem in stro-
kovnim ter znanstvenim sodelavcem glede na strokov-
no in pedagoško delo podeljuje univerza. Najpogostejši 
(po hierarhiji) so: asistent (asist.), docent (doc.), izredni 
profesor (izr. prof.), redni profesor (red. prof.) in zaslužni 
profesor (zasl. prof.) V vsakdanjem pisnem sporočanju se 
največkrat za vse stopnje profesure uporablja kar okraj-
šava »prof.«, čeprav bi bilo prav, da bi tudi tu dosledno in 
jasno ločili stopnje. 

Primarij
Na področju medicine imamo še en naslov, ki ga v drugih 
strokah ni, in ki ga ne moremo uvrstiti v nobeno od prej 
naštetih kategorij. Gre za častni naslov »primarij« (prim.), 
ki ga lahko dobi posameznik za dolgoletno uspešno 
zdravstvenovzgojno, organizacijsko in strokovno delo. 

Pravopisna pravila pri zapisovanju strokov-
nih in znanstvenih naslovov
Strokovne naslove pristavljamo za imenom in priimkom, 
in sicer tako, da je za imenom in priimkom najprej ve-
jica, ki ji sledi okrajšan strokovni naslov. Za vsako okraj-
šano besedo je pika in nato presledek. (Janez Novak, dr. 
med. / Marija Novak, dipl. m. s. / Peter Kovač, dipl. fiziot.) 
Če je ime del stavka, strokovni naslov pojmujemo kot 
vrinjeno besedilo, zato ga z vejico ločimo na obeh stra-
neh (Janez Novak, dr. med., je odgovarjal na vprašanja 
bolnikov …). Z vejico ločimo tudi posamezne strokovne 
naslove. (Janez Novak, dr. med., spec. otorinolaringolo-
gije). Napaka, ki je pri zapisovanju strokovnih naslovov 
zelo pogosta, je izpuščanje presledkov. Med posamez-
nimi besedami (tudi okrajšanimi) in za vsakim loči-
lom mora biti presledek! (Marija Novak, dipl._m._s. / 
NE Marija Novak, dipl.m.s.). Včasih se še vedno zgodi, da 
v govornem ali celo pisnem sporočanju ne upoštevamo 
slovničnih oblik za spol (»gospa doktor«, »gospa profe-
sor« !!). To je nedopustno. Pri okrajšanih oblikah se tej na-
paki sicer izognemo, saj ne zapišemo končnice, paziti pa 

je treba, če strokovni naslov izpišemo v celoti.
Znanstvene in akademske naslove pristavljamo pred ime 
in priimek, posameznih znanstvenih naslovov pa ne loči-
mo z vejico (npr.: prof. dr. Janez Novak / NE prof., dr. Janez 
Novak). 
Častni naslov primarij po dogovoru pristavljamo pred 
imenom in priimkom. Če ima posameznik poleg tega še 
akademski ali znanstveni naslov, stoji naslov primarij na 
prvem mestu (prim. prof. dr. Janez Novak).

Kdaj in kako v govornem in pisnem sporo-
čanju uporabljamo znanstvene in strokovne 
naslove?
Verjetno je odveč poudarjati, da navedemo le najvišji do-
seženi naslov (če je posameznik bil najprej asistent, nato 
docent in končno profesor, seveda ne navajamo vseh na-
slovov, ampak le »prof.«). V uradnih pisnih dokumentih 
uporabljamo predvsem znanstvene in akademske naslo-
ve (če jih seveda poznamo, sicer je bolje naslov izpustiti, 
kot ga navesti napačno ali »na pol«), medtem ko za st-
rokovne to ni potrebno. Izjema so seveda primeri pod-
pisovanja uradnih dokumentov, kjer mora biti nedvoum-
no jasno, kakšen strokovni položaj ima podpisnik (npr. 
zdravniški izvid, poročilo o pregledu delovanja določenih 
aparatur ipd.). V neuradnem ali prijateljskem pisnem spo-
razumevanju je uporaba naslovov nepotrebna. Če želimo 
naslovniku izkazati spoštovanje, lahko uporabimo najvišji 
znanstveni/akademski naslov. Enako velja tudi za govor-
no sporočanje. Če pa že navedemo vse naslove, se držimo 
pravila, da jih navedemo le pri prvi omembi imenovane-
ga (pogosto je to v glavi dopisa), v nadaljnjem besedilu 
pa jih izpuščamo, saj moramo upoštevati tudi pravilo jas-
nosti in gospodarnosti sporočanja ter ne nazadnje estet-
ski videz besedila. 
Strokovne in znanstvene naslove dodeljujejo ustrezne 
izobraževalne ustanove po vnaprej znanih merilih in pra-
vilih. Njihovo tvorjenje, zapisovanje in uporaba so pred-
pisani z zakonom in objavljeni v Uradnem listu. Zloraba 
in nepravilna raba sta kaznivi. Posameznik lahko upo-
rablja strokovni ali znanstveni naslov le v taki obliki, kot 
je naveden na dokumentu, ki potrjuje, da je navedena 
oseba končala določeno stopnjo izobraževanja oziroma 
dosegla določen naslov. Tudi pogoji za priznavanje na-
slovov, doseženih v drugih državah, in njihovo uporabo, 
so predpisani z zakonom. Enako velja za usklajevanje 
naslovov, pridobljenih v različnih obdobjih in različnih 
sistemih izobraževanja, kar je pri nas glede na pogoste 
spremembe precej aktualno. Zakon prav tako predpisuje, 
da strokovnih in znanstvenih naslovov NE PREVAJAMO v 
tuje jezike. To je logično, saj dobesedni prevod tujcem, ki 
imajo drugačen sistem izobraževanja ter drugačne stro-
kovne in znanstvene naslove, ne pove kaj dosti.
Namen tega sestavka ni, da bi bralce seznanil z vsemi 
strokovnimi in znanstvenimi naslovi, ki jih srečujemo v 
zdravstvu, saj je njihov seznam predolg. Navajam le nekaj 
najpogostejših primerov in ob tem želim opozoriti na nu-
jnost pravilne in primerne rabe ter napake, ki se ob tem 
pojavljajo. Seznam vseh naslovov po posameznih izobra-
ževalnih ustanovah je objavljen v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije. Pravilna raba strokovnih, znanstvenih in aka-
demskih naslovov je stvar našega znanja in spoštovanja 
zakonodaje, primerna raba pa v zakonih ni zapovedana, 
zato je največkrat kar stvar dobrega okusa posameznika.
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Spoštovani!

Moje pisanje ne vsebuje vprašanj, ampak želim pohvaliti in se hkrati zahvalitiekipi Urgentnega oddelka – interna ambulanta ( št. 12 ), ki je bila na deluv nedeljo, 22. 2. 2015  pod vodenjem dr. Sebastjana Ašenbergerja, za zelo hitro, učinkovito in  predvsem pa prijazno pomoč, ki jo je omenjena ekipa nudila moji mami.

Po svojih dosedanjih izkušnjah moram k temu dodati, da imam sama zelodobre izkušnje kar se tiče strokovnosti, organiziranosti,  spoštljivega in prijaznegaodnosa do pacienta, zato vse pohvale za Vašo ustanovo in njene zaposlene.

Tatjana Poropat
Celje                                                                                          

Pohvala
Dne 6. 3. 2015 je bila moja 17-letna 
hči naročena na pregled pri okuli-
stu zaradi sprememb na veki oče-
sa. Ker je že imela slabe izkušnje v 
preteklosti, je bila zelo prestrašena 
zaradi pregleda.
Ob prihodu v bolnišnico je bila na 
vrsti točno ob uri, ko je bila naroče-
na, prijaznost medicinske sestre in 
zdravnice (dr. Nine Weber) pa je bila 
preko vseh pričakovanj. 
Takšen odnos (profesionalnost, pri-
jaznost ter strokovnost) se redko 
doživi tudi v zasebnih ambulantah, 
zato bi resnično želel pohvaliti vaše 
osebje.

S spoštovanjem, 

Igor Kokovnik

Pohvala in zahvala

Spoštovani! 

V mesecu februarju sem bil hospitaliziran na Oddelku 

za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Zelo zado-

voljen sem bil s prijaznim, ažurnim in korektnim od-

nosom osebja, sester in zdravnikov. Posebej se želim 

zahvaliti dr. Blatnikovi in dr. Krznarjevi ter sestram Anici, 

Mariji in Olgi!

Hvala za pozornost in ostanite takšni kot ste!

Hvaležni pacient

                               
                               

                               
                  

Žan Ribič

Zahvala
Spoštovane sodelavke in sodelavci.Ob prerani izgubi našega sončka Roberta naj se vam zah-

valim za vašo pomoč, razumevanje, besede tolažbe. Vsake-
mu posebej, hvala.Vsak dan je nov začetek, novo sprejemanje resnice, pa 

čeprav vemo, da je sedaj naša zvezdica, angelček še vedno 
z nami ...
Tam daleč nekje, verjamem, da se smehlja in uživa, svobo-
den spon tuzemskega telesa. Hvaležni, da smo ga spoznali 
in se z njim učili, pa vam vsem polagamo na srce, da se ne 
pozabite zazreti globoko v otroške oči in poskušajte razu-
meti, kaj vam povedati želi ... Vsak dan se učimo ...Katarina Pušnik z družino
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Vroča razprava na državni ravni je »rodila« 

medicinsko sestro prihodnosti

Čebelica Maja in …. (prepuščamo 

vaši domišljiji) 

Mladi po srcu so vedno za 
akcijo

Pike in pike, ušesa in rožički, saj ni važno, glavno da je hec

Kava ob takšni postrežbi še bolj zadiši!
Na Upravi smo imeli pravi živalski vrt

In nad vsem tem »hecom« je bedel najvišji organ 

Tudi letos je uspešno opravil z zimo in popestril dan v bolnišnici. Tukaj je nekaj utrinkov.
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Kulinarični kotiček Vir: Internet

Se tudi v vašem hladilniku po velikonočnih praznikih še nekaj časa valjajo pirhi ali trdo kuhana jajca in suši šunka? V 
tokratnem kulinaričnem kotičku vam ponujamo nekaj idej, kako ostanke velikonočnih dobrot uporabiti za pripravo 
okusnih jedi.

Jajčni namaz z bučnimi 
semeni in bučnim oljem

Sestavine:
• 6 trdo kuhanih jajc
• 100 g skute
• 50 g kisle smetane
• 3 jedilne žlice bučnih semen
• 3-4 jedilne žlice bučnega olja
• sol in poper

Priprava: 
Trdo kuhana jajca drob-
no sesekljamo z nožem 
ali pa zmeljemo v me-
šalniku. Grobo seseklja-
mo tudi bučna semena. 
V posodi zmešamo sku-
to, kislo smetano, jajca 
in bučna semena ter 
namaz začinimo s soljo, poprom in bučnim oljem.

Jajčni namaz z baziliko in 
pinjolami

Sestavine:
• 6 trdo kuhanih jajc
• 150 g albuminske skute ali sira Ricotta
• ½ šopka bazilike
• 2 žlici pinjol
• 50 ml olivnega olja
• sol in poper
• kanček belega vinskega kisa

Priprava: 
Trdo kuhana jajca nare-
žemo na majhne koščke. 
Pinjole pražimo na suhi 
ponvi dokler ne posta-
nejo zlato rjave barve. 
Skupaj z baziliko in oliv-
nim oljem jih zmeljemo 
s  paličnim mešalnikom. 
Jajca zmešamo s sirom, baziliko in oljem ter začinimo 

s soljo, poprom in belim vinskim kisom.

Francoski krompir

Sestavine:
• 70 dag krompirja
• 4 trdo kuhana jajca
• 12 dag prekajene 

mesnine
• 1 čebula
• maslo
• sol

Za preliv: 
1 dl kisle smetane, 
1 jajce, sol, poper in sir

Priprava: 
Krompir skuhamo v oblicah, ga olupimo in zrežemo 
na kolobarje. Enako tudi trdo kuhana jajca. Na dveh 
žlicah masla prepražimo drobno nasekljano čebulo, 
pekač namažemo z maščobo in nanj položimo plast 
krompirja, nato potresemo prepraženo čebulo, pokri-
jemo s plastjo trdo kuhanih jajc in prekajene mesnine 
ter pokrijemo s plastjo krompirja. Postopek ponavlja-
mo, dokler nam ne zmanjka sestavin. V posodi zmeša-
mo smetano, sol, poper in celo jajce ter prelijemo čez 
krompir. Po vrhu potresemo še z naribanim sirom. Vse 
skupaj pečemo v pečici pri 200 °C približno 15 minut.  

Jajca po škotsko

Sestavine:
• 4 trdo kuhana jajca
• 250 g mešanega mletega mesa
• ½ žličke soli 
• ½ žličke mlete čebule
• ½ žličke mletega česna
• 1 žlička peteršilja
• 1 žlica paradižnikove omake
• 1 jajce
• sol, moka, drobtine, olje za cvrtje

Priprava: 
Meso dobro pregnetite s 
soljo, čebulo, česnom, pe-
teršiljem in paradižnikovo 
omako. Maso razdelite na 
štiri dele. Vsako četrtino 
oblikujte v majhno pala-
činko, nanjo položite trdo 
kuhano jajce in ga zaprite 
v meso. Jajce stepite s soljo. 
Kroglice najprej povaljajte v moki, nato v stepenem 
jajcu in na koncu še v drobtinah. Segrejte olje za cvrtje 
in vsa štiri jajca ocvrite na zmernem ognju. Postrezite 

topla ali hladna ob solati.
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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 služ-
bo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 17. aprila 
2015. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 49. nagradne križanke v decembrskem Monitorju
V uredništvo Monitorja smo prejeli 292 pravilnih rešitev.
Rešitev nagradne križanke: ŽELJE IN LJUBEZEN SO KRILA ZA VELIKA DELA.
Izžrebana nagrajenka je gospa Darinka Lampret z Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa po-
novno vabimo k sodelovanju.

Uredniški odbor
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