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Za nami je že mesec oktober, mi pa imamo še toliko odprtih zadev, ki bi jih radi razrešili pred koncem leta. Seveda besedica »mi« predstavlja vsakega izmed nas, saj se vsi
srečujemo s podobnimi časovnimi stiskami, ko bi morali postoriti to in ono, pa nas čas
prehiteva. Enako je z našo bolnišnico, ko v času ustvarjalnega zanosa kujemo načrte,
obljubimo sebi in drugim vrsto sprememb in izboljšav, odpiramo projekte, sprejemamo izzive, pa kasneje ugotovimo, da vsega ni možno izvesti. Seveda se nas ob tem pomembno dotakne tudi zunanje okolje – družba, zakonodaja, ministrstvo ter globalni
trendi s svojim zakonitostmi, kar nam lahko zagreni življenje. Ampak, pred nami sta
vendarle še dva meseca.
To leto smo začeli z optimizmom, zunanje napovedi o rasti gospodarstva so bile ugodne, pa tudi rezultati našega dela skozi vse leto so v skladu za našimi napovedmi. Pozitiven rezultat poslovanja ob polletju in devetih mesecih je dobra spodbuda za naprej. Na
področju investicij je v različnih fazah več projektov, ki bodo večinoma zaključeni v naslednjem letu. Pri adaptaciji porodnega bloka, ki bo vendarle kmalu obnovljen, so prišle
do izraza vse slabosti zakonodaje o javnem naročanju, zaradi česar postanemo kot naročniki talci slabih izvajalcev. Začenjamo s sanacijo rezervnega rezervoarja za plinsko
olje, nove ureditve kanalizacije pri bolnišnični kuhinji ter ureditvijo prostora za odpadke
z nadstreškom. Postopek izbiranja izvajalcev poteka tudi za izgradnjo prostorov za diabetološko dejavnost v nedograjenih kletnih prostorih novejšega dela bolnišnice.
Pred nami je v tem času najtežja naloga, to je otvoritev novega Urgentnega centra Celje. Začetek njegovega delovanja je predviden v začetku januarja 2016. Pričakujemo, da
bomo preostala gradbena dela na objektu do takrat realizirali, večji problem pa ostajata preselitev Službe nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Celje v Urgentni
center ter financiranje centra. Projekt urgentnih centrov je predvideval njihovo delovanje pod enim vodstvom, a bo zaradi neurejenih pravnih osnov in nerešenega financiranja vsaj še nekaj časa deloval ločeno. Nerazrešen ostaja tudi problem informacijske
podpore v celotnem projektu. Naloga, ki nam je bila zadana je, naj pacienti ne zaznajo,
da so v obravnavi dveh različnih ustanov. To bo težko, kajti dvojnost vodenja v okviru
Urgentnega centra ne razmejuje jasne odgovornosti za klinično delo. To so razlogi, da
bo proti koncu leta veliko energije usmerjene prav v razreševanje problematike odprtja
urgentnega centra. Pričakujemo vrsto razgovorov z Zdravstvenim domom Celje, kakor
tudi z Ministrstvom za zdravje.
Bolnišnica je pred novim izzivom tudi zaradi oblikovanja novega vodstva. Pomembno
je, da se tudi v prihodnje ohranita poslovna stabilnost in kontinuiran strokovni razvoj,
kar je veliki meri posledica konstruktivnega sodelovanja med poslovnim in strokovnim
vodstvom. Vse to pa je pogoj za oblikovanje enotnosti kolektiva, ustvarjanje zaupanja
pacientov do bolnišnice, s čimer se oblikuje njena pozitivna podoba v medijih in v javnosti.
Seveda poteka v bolnišnici vrsta projektov in aktivnosti, ki niso vezani na obračunsko
obdobje leta (projekt upravljanja čakalni vrst, aktivnosti s področja povečevanja kakovosti storitev, obvladovanja stroškov, izgradnje organizacijske kulture, družini prijazno
podjetje,…), z namenom, da oblikujemo bolnišnico po svoji podobi, kolikor je to možno, in da nismo povsem odvisni od zunanjih viharjev, ki v času ekonomskih in družbenih sprememb pljuskajo v naše delo in življenje. Z dobrim delom bomo ohranili spoštovanje, zaupanje in identiteto tako nas zaposlenih kot bolnišnice.
Ne zamudimo te priložnosti.
Direktor
mag. Marjan Ferjanc
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er se v zadnjih mesecih letošnjega leta iztečeta štiriletna mandata direktorja in strokovnega direktorja
bolnišnice, je svet zavoda na 11. redni seji sprejel sklep
o skupnem razpisu prostih delovnih mest. Razpisa sta
bila v začetku septembra objavljena v Uradnem listu in
na Zavodu za zaposlovanje ter v časopisu Delo. V roku za
prijavo so kandidature za prosto delovno mesto direktorja bolnišnice poslali štirje kandidati, in sicer mag. Dejan
Žohar, vodja Tehnične službe v Sektorju za investicije,
preskrbo in vzdrževanje, mag. Marjan Ferjanc, sedanji
direktor bolnišnice, Brigita Čokl, nekdanja državna sekretarka in Boštjan Plešec, sekretar na Finančni upravi RS. Za
prosto delovno mesto strokovnega direktorja je prispela
kandidatura asist. Franca Vindišarja.

Nova člana Sveta zavoda
Splošne bolnišnice Celje
Konec julija je Vlada Republike Slovenije našo bolnišnico
seznanila s svojim sklepom, s katerim je kot predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda naše bolnišnice razrešila mag. Romano Reja in Zmaga Turka. Namesto njiju je
vlada na isti seji kot predstavnika ustanovitelja do izteka
mandata sveta zavoda imenovala mag. Barbaro Tiselj
in mag. Andraža Jaklja. Svet zavoda bolnišnice je njuno imenovanje potrdil na 11. redni seji, 4. avgusta 2015.
vršilca dolžnosti direktorja bolnišnice, in sicer sedanjega
direktorja mag. Marjana Ferjanca. Ta bo funkcijo vršilca
dolžnosti opravljal do imenovanja direktorja na ponovljenem razpisu oz. največ eno leto. Soglasno pa so člani za
strokovnega direktorja imenovali asist. Franca Vindišarja,
dr. med.

Na 12. redni seji so se 13. oktobra vsi kandidati s svojimi
programi predstavili članom sveta zavoda. Ti so potem,
ko so vsakega izmed kandidatov še dodatno izprašali,
opravili tajno glasovanje. Ker nihče izmed kandidatov za
direktorja ni dobil večine glasov, je svet zavoda imenoval

Program dela in strokovnega razvoja
medicinske stroke v SB Celje v obdobju
2015–2019
Asist. Franc Vindišar, dr. med.
Strokovni direktor

P

rogram dela in strokovnega razvoja medicinske stroke v obdobju 2015–2019, ki je bil predstavljen in dobil soglasno podporo 5. 10. 2015 na Strokovnem svetu
ter 13. 10. 2015 na Svetu zavoda SB Celje, je razdeljen
na splošne razvojne usmeritve in razvoj posameznih strokovnih področij.

menti
nikakor
niso dovolj. To
nam zelo nazorno pokažejo zapisi zdravstvenih
inšpektorjev in
mednarodnih
komisij iz medijsko odmevnih
dogodkov na področju zdravstva
v državi. Posebna
pozornost bo naAsist. Franc Vindišar, dr. med.
menjena konziliarni službi, saj le-ta še ni dovolj učinkovita.
Glede na dejstvo, da je bila večkrat izpostavljena delitev
na medicinsko stroko in stroko zdravstvene nege, ter na

Splošne razvojne usmeritve
Prioritete
Na začetku sem med prioritetami izpostavil zagotavljanje
sistemskih ukrepov za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo na vseh področjih. Poleg že sprejetih aktivnosti, ki smo jih izvedli ob pridobivanju mednarodne
akreditacije DIAS, bo treba dodatno pozornost nameniti
izvajanju sprejetih postopkov, saj samo zapisani doku3

T O JE S BC

Imenovanje novega vodstva bolnišnice

T O JE S BC

osnovi organizacije v številnih bolnišnicah v državi in tujini menim, da moramo tudi v SB Celje zagotoviti drugačno organizacijo, z združevanjem obeh omenjenih strok
na vseh ravneh. Obravnava pacientov mora biti enotna
in potreba po neposrednem sodelovanju, od sobnega
dela preko organizacije oddelkov do izvoljenih predstavnikov obeh strok (glavne medicinske sestre bolnišnice in
strokovnega direktorja), zanesljivo predstavlja osnovo za
dvig kakovosti in s tem boljšo varnost tako za paciente
kot tudi za vse zaposlene. Takšna organizacija pomeni
tudi jasnejšo opredelitev odgovornosti in s tem učinkovitejše upravljanje. Osnovo pa predstavljajo dobri medsebojni odnosi, tako znotraj posameznih poklicnih skupin, kot tudi med njimi. Vsi skupaj se moramo zavedati
medsebojne odvisnosti in dejstva, da je vsakdo od nas
tudi zmotljiv. Posebno vrednost ima zavedanje, da je ob
dobrih odnosih možno zmote prepoznati pravočasno in
preprečiti pomembne posledice.
Zaradi obsega neoperativnega in operativnega področja, kjer je poleg same koordinacije med posameznimi
oddelki treba zagotoviti tudi višjo stopnjo poenotenja
zdravstvenih obravnav, je namesto koordinatorjev predvideno imenovanje pomočnikov strokovnega direktorja za posamezno področje, z razširitvijo njunih nalog in
kompetenc.
Izpostavljeno je pridobivanje novih programov, ki temelji na strokovni usposobljenosti, opremljenosti in
prostorskih zmožnostih bolnišnice ter nenazadnje tudi
ekonomski upravičenosti. Priložnosti imamo na številnih
področjih, imamo nekaj primerov dobrih praks iz bližnje
preteklosti (robotska kirurgija, operacije ščitnic, maloinvazivni posegi na hrbtenici, artroskopska kirurgija, zdravljenje bolezni mrežnice in še številni drugi), zato moramo
vsi skupaj stremeti naprej in se ne zadovoljiti samo s tem,
kar imamo sedaj. Posebno priložnost vidim na področju
tržne dejavnosti zdravstvenih storitev, seveda ob pogoju,
da je možna ustrezna stimulacija neposrednih izvajalcev.

pnost do tiskane in elektronske strokovne literature ter
spodbujali objavljanje strokovnih člankov in pridobivanje akademskih nazivov.
Kakovost
Za zagotavljanje kakovosti bo posebna spodbuda namenjena vključevanju v domače in predvsem mednarodne
registre, ter načrtovanje in spremljanje kazalnikov kakovosti na vseh področjih. Pomemben del teh aktivnosti
predstavlja tudi razvoj informatizacije, ki mora slediti potrebam oddelkov, da ne bo treba več prelagati številnih
papirjev, ampak bomo tekoče lahko seznanjeni z rezultati
svojega dela. Sestavni del tega procesa je tudi vzpostavitev elektronske temperaturne liste. Večjo vlogo bo morala prevzeti Komisija za kakovost, v kateri bo vsaj za del
delovnega časa treba zagotoviti prisotnost zdravnika, ki
mu takšno delo predstavlja strokovni izziv. Cilj je zvišanje števila patomorfoloških konferenc na vseh področjih,
saj le-te predstavljajo osnovo za kontinuirane izboljšave
postopkov zdravljenja. Končni cilj je pridobitev standarda
ISO 9001 za celotno bolnišnico.
Organizacija
V bolnišnici je treba narediti določene popravke organizacijske sheme, kamor sodi poenotenje odsekov po različnih oddelkih, predvideno je združevanje oskrbe otrok
na dveh lokacijah. Treba bo opredeliti delovišča za vse
poklicne skupine in načrtovati kadrovsko zasedenost glede na predvidene aktivnosti. Spremljanje obremenitev
po posameznikih, na tej osnovi predlaganje korektivnih
organizacijskih ukrepov in nenazadnje možnost nagrajevanja, so zanesljivo izzivi, s katerimi se bomo morali spoprijeti v bližnji prihodnosti. Posebna pozornost bo usmerjena na področje obvladovanja čakalnih vrst, saj bo skrb
za pridobivanje ustreznega števila pacientov med različnimi izvajalci vedno bolj izražena.
Kadri
Še naprej bomo skušali izpolnjevati pogoje za zaposlovanje mladih specialistk in specialistov, saj v bo prihodnjih
letih letno zaključevalo specializacije okoli 20 mladih, kar
bo ob predvidenem omejevanju delovnega časa z evropsko direktivo predstavljalo za vse nas veliko preizkušnjo.
Materiali in oprema
Sodobna medicina zahteva spremljanje novosti na področju medicinske opreme in zdravstvenih materialov.
Na tem področju bom posebno pozornost namenil izkoriščenosti opreme in prostorov, ki so sedaj, vsaj na
nekaterih področjih, izkoriščeni premalo in neenakomerno. Nadaljevanje rušenja plotov med oddelki na tem segmentu se bo nadaljevalo. Nove materiale bomo vključevali na transparenten način, upoštevajoč vse potrebne
aktivnosti za zmanjševanje koruptivnih tveganj. Želimo
uvesti stimulativni način za vse predlagane izboljšave.
Posebna pozornost bo posvečena izboljšanju vzdrževanja medicinske opreme.

Nadaljevali bomo prenos dela bolnišničnih obravnav na
ambulantne, saj praviloma to predstavlja za paciente precej bolj prijazen način in razbremenjuje prostorske zmogljivosti. Za zagotovitev prostorov bo treba nadaljevati
razvoj Dnevne bolnišnice tudi na ostala področja. Sestavni del zagotavljanja kakovosti dela je redno, predvidoma
enkrat letno, izvajanje internih strokovnih nadzorov, ugotovitve katerih bodo vključene v ocenjevanje vodilnih
posameznih oddelkov.
Trudili se bomo za uveljavitev stimulativnega načina
nagrajevanja zaposlenih, ki bo temeljilo na dejansko
opravljenem delu, tako na kvantitativnem kot tudi kakovostnem področju. Vsi vodilni bomo morali postaviti jasna merila, jih predstaviti sodelavkam in sodelavcem ter
jih nato tudi izvajati. Med prioritete sodita tudi priprava
terminskega plana povečanja prostorskih zmogljivosti za
potrebe internističnih oddelkov do konca letošnjega leta
in sodelovanje pri pripravi novega strateškega programa
SB Celje za obdobje 2017–2025.

Razvoj posameznih strokovnih področij

Izobraževanje
Na področju izobraževanja bo poudarek na usmeritvi
posameznikov in oddelkov na določena področja. Stimulirano bo pridobivanje funkcionalnih znanj in veščin ter
izvajanje internih izobraževanj. Trudili se bomo za dosto-

Skupno medicinsko področje
Ob koncu letošnjega leta bo velika preizkušnja implementacija programa organizacije dela v novem Urgen-
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tnem centru Celje, kjer s strani države nikakor ne dobimo
ustrezne podpore za strokovno sprejeto organizacijo,
ampak žal še vedno prevladujejo ekonomski interesi.
Zaradi stalnih spreminjanj pogojev tudi ne moremo opraviti ustrezne predstavitve in izvesti načrtovanih aktivnosti za tekoč prehod na nov način oskrbe vseh nujnih
primerov. Prava cokla v razvoju bolnišnice je tudi projekt
digitalizacije, ki se je začel že leta 2009 in nadaljeval 2011
ter trenutno stoji na Državni revizijski komisiji. Kljub številnim apelom, dopisom, sestankom na vseh ravneh, je z
odmikanjem realizacije že resno ogrožena kakovostna in
varna oskrba naših pacientov. Iskreno upam, da bomo v
prihodnjih dneh dobili vsaj začasno dovoljenje za delno
rešitev tega problema, saj si odprtja UCC brez tega res ne
znam predstavljati.
Na področju diagnostike bomo povečevali dostopnost
do obstoječih preiskav, tako v rednem delovnem času
kot tudi v času neprekinjenega zdravstvenega varstva,
in širili njihov nabor. V ta namen je predvidena delna
reorganizacija dela na Radiološkem oddelku, kjer bomo
skrbeli za nadaljevanje kadrovske krepitve oddelka, vlagali v opremo (nov aparat za MRI, angiografijo) in zagotovili dolgoročno prostorsko ureditev oddelka. Dodatna
sredstva bodo potrebna tudi za nadgradnjo opreme za
potrebe Oddelka za nuklearno medicino (gama kamera
in PET CT).

rurgijo in optimizirati zmogljivosti za namestitev otrok,
ki potrebujejo kirurško oskrbo, ob istočasni zagotovitvi
možnosti sobivanja staršev. Glede na večletne izkušnje in
rezultate dela na robotskem sistemu bomo skušali zagotoviti v SB Celje center za robotsko kirurgijo in istočasno
širiti to dejavnost še na področje ginekologije. Za poenotenje priprave kirurških instrumentov bomo nadaljevali
centralizacijo sterilizacije na vseh področjih in istočasno
zagotavljali ustrezno opremljenost Centralne sterilizacije
ter njeno kadrovsko zasedenost.
Neoperativno medicinsko področje
Na neoperativnem področju je poleg že omenjene prioritete, povečanja števila postelj, pomembna naloga tudi
poenotenje obravnave pacientov z infekcijskimi obolenji.
Predvidena je selitev Oddelka za infekcijske bolezni in
vročinska stanja v glavno stavbo bolnišnice in vzpostavitev Oddelka za paliativno medicino na njihovi sedanji lokaciji. Nadaljevali bomo krepitev dejavnosti za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. Zaradi potreb
prebivalstva moramo ob zagotovitvi ustrezne kadrovske
zasedenosti in možnostih namestitve pacientov razširiti
dostopnost zdravljenja akutnega koronarnega sindroma
s ciljem, da postanemo na tem področju povsem samooskrbni. Poleg naštetega bo seveda treba tudi tu vlagati v potrebno opremo. Tudi na področju nevrologije bo
posebna skrb namenjena vaskularnemu delu z nadaljevanjem programa vstavljanje žilnih opornic v vratne arterije in krepitev Centra za možgansko kap. Na področju
vstavljanja srčnih spodbujevalnikov načrtujemo širjenje
dejavnosti na področje defibrilatorjev in resinhronizacijskih srčnih spodbujevalnikov. Poseben izziv predstavlja

Na vseh področjih laboratorijskih storitev se bomo trudili
za čim večjo samooskrbo, seveda ob upoštevanju strokovnih in ekonomskih meril. Ponovno moramo zagotoviti polno obdukcijsko dejavnost za celotno regijo. Dokončati moramo informatizacijo vseh postopkov, ki so vezani
na citološke in patohistološke napotitve. Ob predvideni
odločbi za možnost izvajanja vseh postopkov testiranja
krvi, ki naj bi jo dobili v tem mesecu, bo realiziran cilj popolne varne samooskrbe s krvjo in krvnimi derivati.
Operativno medicinsko področje
Na operativnem medicinskem področju je predvidena
posebna pozornost izkoriščenosti operacijskih dvoran v
skladu s sprejetim Pravilnikom in prilagajanje razporeda
potrebam oddelkov in rezultatom same izkoriščenosti.
Predvidena je krepitev nevrokirurške dejavnosti, saj si
brez nje le težko predstavljamo ustrezno strokovno raven
oskrbe poškodovancev in nevroloških pacientov. Zaradi demografskih razlogov je predvidena organiziranost
odseka za geriatrijo v okviru Travmatološkega oddelka,
povečati bo treba število postelj na Oddelku za žilno ki-
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Ginekološko-porodniško medicinsko področje
Na ginekološkem področju bomo zagotovili stalno obporodno analgezijo in s tem, ob obnovljenem porodnem
bloku, izpolnili pogoje za povrnitev že doseženega števila porodov v preteklosti. Predvidena je organizacijska
ločitev ginekološke in porodniške dejavnosti ter krepitev
področja neonatologije. Pomemben del predstavlja prostorska rešitev za ginekološki ambulanti del, ki je v sedanjih kletnih prostorih povsem neustrezna.
Pediatrično medicinsko področje
Na pediatričnem področju je pomembna skrb zagotovitev dostopnosti do pediatra na vseh bolnišničnih oddelkih, prenos dela bolnišničnih obravnav v ambulantne in
ustanovitev pediatričnega urgentnega centra kot sestavnega dela Urgentnega centra Celje.
vzpostavitev hibridne operacijske dvorane, kjer bi se
združevale številne stroke, ki zdravijo žilne bolezni, da bi
z multidisiplinarnim pristopom dosegli še boljše rezultate. V Dnevni bolnišnici bomo zagotovili ustrezne razmere
za izvajanje programa skozi ves dan in s prenosom določenih aktivnosti na to lokacijo vsaj delno razbremenili
internistične oddelke in jim tako omogočili boljše delovne razmere. Na področju intenzivne medicine bomo
nadaljevali poenotenje opremljenosti ter to nadgrajevali
tudi s tesnejšim organizacijskim povezovanjem obeh intenzivnih terapij.

Raziskovalno-razvojno medicinsko področje
Nenazadnje je cilj mandata, ki se je ravno začel, pridobitev statusa vsaj enega kliničnega oddelka. Za dosego
le-tega bomo izpolnjevali pogoje in stimulirali znanstveno raziskovalno delo ter nudili podporo podiplomskemu
študiju vseh poklicnih skupin.
Našteto je veliko število ciljev, a sem prepričan, da je v SB
Celje dovolj znanja, energije in včasih predrznosti, da bo
ob koncu leta 2019 realizirana večina le-teh.

Prof. Gregory Luke Larkin:
Ključna sestavina organizacije urgentne
pomoči so ljudje
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

K

onec septembra se je na večdnevnem delovnem obisku v naši bolnišnici mudil profesor Gregory Luke
Larkin, predstojnik urgentnega oddelka Univerze v Aucklandu na Novi
Zelandiji, vidni član tamkajšnje dobrodelne ustanove Lion Foundation
ter priznan strokovnjak na področju
urgentne medicine. Kot zdravnik je
urgentni medicini posvetil več kot
dvajset let kliničnega dela, prav tako
pa je v urgentno medicino usmerjena večina njegovega raziskovalnega
dela. Bil je eden prvih raziskovalcev,
ki je odkrival in opozarjal na povezave
med rednim iskanjem nujne zdravni-

ške pomoči v povezavi z neustreznim
zdravljenjem bolečine, pa nasiljem
v družini in duševnimi težavami,
vključno z anksioznostjo, depresijo
in samomorilnim mišljenjem. Je avtor
etičnega kodeksa za urgentne zdravnike in učitelje v urgentni medicini. O
svojih raziskavah je objavil že več kot
200 znanstvenih člankov v številnih
revijah. Aktivno je sodeloval pri obvladovanju posledic nesreč in naravnih katastrof na Haitiju, v Iraku, Pakistanu in Ruandi.
V številnih državah po svetu prof.
Larkin zadnja leta deluje tudi kot
svetovalec ministrstvom za zdravje,
Prof. Gregory L. Larkin
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urgentne pomoči ne potrebujejo, napotijo v obravnavo k njihovim družinskim zdravnikom. Ena od možnosti je
tudi ta, da se zdravstvena obravnava
pacientov, ki sodi na primarno raven,
pa jo ti poiščejo v urgentnem centru,
v določenem deležu sofinancira iz
sredstev družinskih zdravnikov. Je pa
res, da morajo tudi družinski zdravS Slovenijo in slovenskim zdravstveniki obravnavati veliko bolnikov, in
nim sistemom se je prof. Larkin že
da bi tudi sami potrebovali orodja, s
večkrat srečal, v naši bolnišnici pa je
katerimi bi lahko upravljali povprašebil tokrat prvič.
vanje po svojih storitvah.

»Ljudje so ključna sestavina vsakega sistema in organizacije urgentne pomoči. Oni lahko zagotavljajo učinkovit, sočuten, na
pacienta osredotočen in z dokazi
podprt sistem dela.«

vaša vlada. Moje prvo sporočilo bi
zato bilo, aktivno sodelujte z vašo vlado. Pokažite ji, kako je mogoče izboljšati učinkovitost delovanja, zmanjšati
stroške, kako se učiti iz napak (in napake delamo vsi!) in kako podpirati
nova znanja, inovacije, raziskave, strateško rast in razvoj. Kakovost je naloga vsakega izmed nas. Zato moramo
našo družbo in organizacijsko kulturo
spreminjati tako, da bo varno v njej
odprto in transparentno govoriti o
napakah in se iz njih učiti. V nasprotnem primeru obstaja veliko tveganje, da se iz napak, ki se dogajajo, ne
Kaj menite o novih prostorih Urgen- naučimo ničesar oz. tistega, česar se
tnega centra Celje?
lahko naučimo le iz napak.

Mislim, da je čudovito, da ste uspeli
zgraditi nove, večje prostore, namenjene tej dejavnosti. Skrbi me le, da
»Kakovost je naloga vsakega izbodo hitro postali premajhni, če ne
med nas. Zato moramo našo
boste uspeli omejiti naraščanja povdružbo in organizacijsko kulturo
praševanja po teh storitvah. Moram
spreminjati tako, da bo varno v
pa ob tem povedati, da v svoji 30-lenjej odprto in transparentno gotni karieri še nisem videl urgentnega
oddelka, ki bi imel v svoji sestavi tudi
voriti o napakah in se iz njih učiti.«
pravo operacijsko dvorano. Zelo me
Kakšni so bili vaši prvi vtisi o naši bolzanima, kako se bo njena uporabnost
nišnici, še posebej o urgentni službi?
izkazala pri vsakdanjem delu v urgenZaposleni so bili čudoviti, osredo- tnem centru.
Pri svojem delu potrebujemo tudi
točeni na paciente in zanesenjaški,
dobro informacijsko in komunikacijkljub temu, da so kadrovsko kar zelo
sko podporo. Ta nam namreč omopodhranjeni. Še posebej mi je bilo Kateri so po vašem mnenju največji goča, da iščemo in razvijamo nove
všeč srečanje z glavno medicinsko izzivi pri novi organizaciji urgentne načine komunikacije s pacienti in
sestro Urgentnega centra, ki mi je dejavnosti v bolnišnici?
njihovimi svojci. Načine, preko katerazkazala tudi prostore v novi stavbi.
Ljudje so ključna sestavina vsakega rih jim lahko damo informacije, ki jih
Zdi se mi namreč zelo topla, prijazna
sistema in organizacije urgentne po- potrebujejo v procesu zdravljenja.
in obzirna oseba in to je točno takšna
moči. Oni lahko zagotavljajo učinko- Vaša bolnišnica je zelo pomembna za
medicinska sestra, kot bi jo želel na
vit, sočuten, na pacienta osredotočen okolje, v katerem deluje, zato bi bilo
čelu svojega urgentnega oddelka.
in z dokazi podprt sistem dela. Stalno dobro, da v svoje rešitve vključujete
izobraževanje in razvoj zaposlenih, tudi celjsko skupnost oz. občino.
delovnih timov, stalno izboljševanje
So se prvi vtisi v času, ki ste ga prežisistema in delovnih procesov so prav
veli v bolnišnici spremenili? Kako zdaj
tako izzivi, ki jih poznamo vsepovsod.
ocenjujete ureditev naše urgentne
Zato je pomemben cilj, ki mu morate
službe?
slediti tudi v Sloveniji ta, da aktivno
Čeprav je površina novega urgen- iščete dobre kadre, nato poskrbite za
tnega centra večja od trenutnih pro- njihov strokovni razvoj, pa tudi za to,
storov, bo nov Urgentni center hitro da najboljše obdržite v svojih ustanopostal premajhen, če ne boste omejili vah.
povpraševanja po storitvah, ki se izvajajo v njem. O tem govorim na podlagi preteklih izkušenj. Ministrstvo Med svojim obiskom ste imeli v boloziroma vlada morata bolnišnicam nišnici tudi predavanje z zanimivim
dopustiti in omogočiti upravljanje naslovom Kako z manj narediti več.
povpraševanja po urgentnih stori- Katera so bila glavna sporočila tega
tvah oz. njegovo omejevanje. To je predavanja?
mogoče doseči s triažo pacientov, ki
Na svetu ni zdravstvenega sistema, ki
jo pred vstopom v urgentno obravnabi imel zadosti finančnih sredstev, ne
vo opravijo izkušeni urgentni zdravnivlade, ki ji ne bi bilo treba racionaliziki. Ti lahko hitro ocenijo stopnjo nujrati stroškov delovanja tega sistema.
nosti obravnave in tiste paciente, ki
S tem problemom se srečuje tudi
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Ideja, ki sem jo omenil vašim zaposlenim, je tudi oblikovanje mreže prostovoljcev, ki bi delovali v bolnišnici in
pomagali tako pacientom in njihovim
družinam kot tudi zdravstvenim timom. Prostovoljci, kakršne poznamo
pri nas, so običajno prijetni starejši
ljudje, ki še vedno želijo biti koristni
in s svojim delom pomagati drugim.

»Da bomo učinkoviti v pomoči
pacientom, pa moramo znati pomagati tudi drug drugemu. Zato
moramo izboljšati svoje sposobnosti poslušanja kolegov in komunikacije z njimi v bolnišnici in
izven nje.«

T O JE S BC

javnim zdravstvenim ustanovam in
akademikom ter gostujoči profesor.
V našo bolnišnico je prišel na povabilo strokovnega direktorja in poleg
svetovanja pri organizaciji novega
Urgentnega centra Celje pripravil še
dve izobraževanji s področja urgentne medicine.

T O JE S BC

K javni podpori lokalnih zdravstvenih ustanov ali njihovih programov,
preventivnih programov, programov
cepljenja in aktivnosti, usmerjenih
v spreminjanje življenjskih navad,
ki predstavljajo tveganje za zdravje
ljudi, pa moramo pritegniti vplivne
javne skupnosti, kot je npr. Cerkev,
pa uspešna lokalna podjetja in znane posameznike. Z vsemi naštetimi
aktivnostmi lahko namreč zmanjšate
povpraševanje po nujnih zdravstvenih storitvah.
Po mojem mnenju ključno pa je bilo
tudi sporočilo osebju, da mora biti
veliko bolj velikodušno drug do drugega in ne le do pacientov. Preseči
moramo tradicionalno, »plemensko«
strukturo delovanja različnih specialistov in specialnosti, saj je cilj vseh, ki
delamo v medicini, pomoč bolnim in

ranjenim. Da bomo učinkoviti v pomoči pacientom, pa moramo znati
pomagati tudi drug drugemu. Zato
moramo izboljšati svoje sposobnosti
poslušanja kolegov in komunikacije
z njimi v bolnišnici in izven nje. Kot
primer dobrega timskega dela sem
na predavanju navedel primere uspešnih športnih ekip.
Na koncu sem zdravnikom predlagal še, da se približajo in več sodelujejo z vsemi ključnimi deležniki v
skupnosti: z zasebnim sektorjem,
mediji, s politiki, skupinami pacientov in drugimi delavci v javnem
zdravstvu z namenom izboljšanja
virov za delovanje te nujno potrebne javne službe. Ne zatiskajmo
si oči, vsi želimo odlično urgentno
službo za takrat, ko bomo sami urgentni pacienti.

Navodila avtorjem, piscem
v Monitorju
Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za odnose z javnostmi ali
na e-mail: danijela.gorisek@sb-celje.
si. Prosimo, da nam prispevke pošljete
v elektronski obliki (na CD-ju, po e-mailu). Prispevki naj vsebujejo strokovne in
akademske naslove avtorjev ter naziv
oddelka oz. službe, v kateri so zaposleni.
Tabele in slike priložite ločeno na koncu
besedila. Fotografije priložite tudi v izvirni elektronski obliki. Na fotografijah, ki
niso v elektronski obliki, na hrbtni strani
s svinčnikom označite naslov članka, h
kateremu jih prilagate.
Prispevke za naslednji Monitor zbiramo
do 4. decembra 2015.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

10. srečanje vodilnih tehničnih delavcev
slovenskih bolnišnic
Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. stroj.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

V

Po pozdravnem govoru direktorja, mag. Marjana Ferjanca, se je letošnje srečanje pričelo s prispevkom mag.
Dejana Žoharja o mreži urgentnih centrov in gradnji
Urgentnega centra Celje, prispevkom Hinka Zupanca o
učinkovitosti rabe energije v SB Celje po energetski sanaciji, prispevkom Katje Škrabl na temo javnih naročil in
problemov izvedbe za najnižjo ceno ter ostalo tematiko,
ki zadeva vse tehnične delavce slovenskih bolnišnic.

septembru 2015 je potekal v Celju že deseti posvet
(okrogla miza) vodilnih tehničnih delavcev naših bolnišnic, katerega pobudnik je bila Splošna bolnišnica Celje
kot že večkrat poprej.
Področje tehničnih delavcev, ki ga pri nas imenujemo investicije, preskrba in vzdrževanje, vpliva neposredno in
posredno na cca. 12–15 % celotnega prihodka (odhodka)
bolnišnice. Energetika v bolnišničnih stroških predstavlja približno 2–3 % (odvisno ali imajo v zavodih lastno
pralnico, sterilizacijo, lastno ali daljinsko ogrevanje, hladilne postroje, …). Sredstva za vzdrževanje celotne infrastrukture (od streh do kanalizacije, medicinskih aparatur
– skoraj polovico stroška, …) se gibljejo okrog 2 % prihodkov bolnišnic. Če vzamemo še skrb za investicije, 3–5
% (v elektroenergetskih podjetjih od 12–15 %), delovanje
pralnic cca 2 % in kuhinj cca 3 %.

V prosti razpravi smo se dotaknili naslednje problematike:
- nezadostna (že omenjena) vlaganja v infrastrukturo
bolnišnic;
- prezapletena izvedba javnih naročil (tako časovno kot
formalno-pravno in stroškovno). Z izbiro najcenejših
ponudnikov je kakovost izvedbe (kljub papirnim referencam) velikokrat dvomljiva oz. se to pokaže po daljšem obdobju, ko garancije potečejo;
- problemi s prisotnostjo legionele v vodovodnih
omrežjih, ki nastajajo predvsem zaradi nepretočnosti
notranjega vodovodnega sistema ter vsekakor
- pomanjkanje tehničnega osebja.

Srečanja vodilnih tehničnih delavcev slovenskih bolnišnic so odziv na energetski »benchmarking« (primerjalno analizo) v večjih slovenskih bolnišnicah, ki smo ga v letih 2000–2002 izvedli skupaj z Inštitutom Jožef Stefan, s
pomočjo sredstev EU. Že takrat so se pokazale precejšnje
razlike med bolnišnicami, odvisno od pogleda vodstva na
področje energetike in s tem vlaganja v infrastrukturo oz.
vzdrževanje. Analiza nam je služila za poznejše načrtovanje izboljšav oz. vlaganj na tem področju.

Poudarki zadnjega posveta so bili predvsem:
- učinkovitost izvedbe in ustvarjenih prihrankov energetskih sanacij, ki smo jih v zadnjih letih izvajali v skoraj vseh bolnišnicah,
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Udeleženci posveta
- izgradnje urgentnih centrov in težave pri tem,
- spopadanje z odpravo legionele v vodovodnih sistemih in drugo.

starost osebja že krepko čez 50 let, mladi pa se očitno ne
odločajo za ta dela.
Namen posveta ni bil samo poudarjanje slabosti, ampak
tudi dobrih praks, kot so na primer prihranki pri energentih zaradi energetskih sanacij bolnišnic. Takšna druženja
pomenijo tudi medsebojno spoznavanje tehničnega
osebja in hitrejšo izmenjavo podatkov in dobrih praks v
kriznih primerih.

Vsi smo ugotavljali, da nobena bolnišnica ne
more kakovostno izvajati svojega poslanstva, oskrbe
bolnikov, brez neprekinjenega delovanja celotne infrastrukture, za kar pa je potrebno zadostno energetsko-vzdrževalno osebje. Tu se že poznajo posledice ZUJF-a,
saj celotna J skupina, kamor spada tehnično osebje, deluje dokaj nestimulativno. Zato ni čudno, da je povprečna

Gostje so se SB Celje zahvalili za povabilo s prošnjo, da nadaljujemo takšna koristna posvetovanja vsaj na dve leti.

Telovadba za zaposlene

WC

Če ste spregledali informacijo ali pa potrebujete dodatno spodbudo – v začetku oktobra se je spet začela telovadba za zaposlene, ki jo v telovadnici Oddelka za medicinsko rehabilitacijo vodijo naše fizioterapevtke. Ker
je telovadba del bolnišničnega projekta Krepitev zdravja
pri delu, je za zaposlene brezplačna. Pri telovadbi bo poudarek na izvajanju vaj za povečanje telesnih sposobnosti in preventivnih vajah za vratno, prsno in ledveno
hrbtenico. S premišljeno izbiro vaj in strokovnim svetovanjem pa bodo fizioterapevtke udeležence usmerjale
tudi v spremembe nekaterih življenjskih navad. V telovadnici na Oddelku za medicinsko rehabilitacijo boste
lahko telovadili vsak torek med 15. in 16. uro ter vsako
sredo med 14. in 15. uro.Vljudno vabljeni!

Trije programerji so stali na stranišču pri pisoarjih. Prvi je končal in
se odpravil k umivalniku, da bi si
umil roke. Začne si sušiti roke, zelo
pazljivo. Trgal je koščke papirnate
brisače, drugega za drugim in si obrisal vsako kapljico,
ki mu je še ostala na roki. »Pri Microsoftu smo naučeni
biti zelo natančni,« je pojasnil drugima dvema. Drugi
programer je opravil svoje opravilo pri pisoarju in se
odpravil k umivalniku. Odtrgal si je en sam košček papirnate brisače in si brisal roke tako, da je izrabil sleherni
centimeter brisače. »Pri Intelu smo poleg natančnosti
naučeni tudi varčnosti,« je pojasnil. Tretji programer je
prav tako končal, nakar se je odpravil proti vratom in
zaklical čez ramo: »Pri Applu si pa ne ščijemo po rokah!

SLO vs. ZDA
Slovenija napade Ameriko in poruši nekaj glavnih mest.
Pa čaka, da jo bo Amerika napadla nazaj. Ker kar nekaj
tednov ni bilo ne duha ne sluha o Američanih, kliče
Türk Obamo in ga vpraša: »Kdaj nas mislite napast?«
Pa reče Obama: »Čaki, da te najdem na zemljevidu!«
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62. Gostinsko-turistični zbor Slovenije
Davor Brezinščak, org. posl. gost.
Služba za prehrano

V

Novi Gorici se je 13. in 14. oktobra odvijal 62. Gostinskoturistični zbor Slovenije. Skozi oba dneva so se vrstila
številna strokovna predavanja, tekmovanja in razstave.
Med drugim je iz kotličkov dišalo po joti, ki sta jo pripravljala tudi naša sodelavca Mitja Kunšek in Leon Ostrožnik.
Na tekmovanju v pripravi jedi v kotličku sta osvojila zlato
priznanje. Mitja Kunšek je na ocenjevanju dosegel 97,00
točk, Leon Ostrožnik, ki je dosegel najvišje število točk
med dvajsetimi tekmovalci, pa 98,67 točk.

Mitja Kunšek

Leon Ostrožnik z zmagovalno joto
Lidija Kundih Pirš je z 99,33 točkami osvojila zlato priznanje in prvo mesto na razstavi slaščičarskih izdelkov z naslovom: ”Mesec otrok – igrivost mladih”.

Lidija Kundih Pirš in Marinka Špoljar (z desne proti levi)
To je naš prispevek k razpoznavnosti naše ustanove in
trud za doseganje kakovosti v naši dejavnosti.
Vsem sodelujočim iskrene čestitke!
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Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.
Sektor za ekonomiko

SB

Celje je pričela s sklepanjem pogodbe z ZZZS-jem
za leto 2015 po sprejetju dogovora za 2015 konec
letošnjega junija. Večmesečna usklajevanja na Vladi RS
glede financiranja zdravstvenih programov v letu 2015
so prinesla na nas izvajalce pozitivne spremembe. Po
obdobju zniževanja finančnih sredstev zaradi znanih razlogov gospodarske krize, so se s 1. 7. 2015 cene zdravstvenih storitev zvišale za 2,12 %; za 25 % so se povišala
sredstva, namenjena za investicije; povečala so se tudi
finančna sredstva za kritje stroškov patohistoloških preiskav. Navedena povečanja so deloma ublažila zniževanja
iz zadnjih let, saj še vedno poslujemo na vseh znižanih
osnovah iz preteklosti. Cene zdravstvenih storitev so bile
namreč v letu 2009 znižane za 2,5 %, v letu 2012 za 3 % in
v letu 2013 ponovno za 3 %. Prav tako so bila v navedenih letih izredno (za 50 %) znižana sredstva, namenjena
za investicije.

»Do dviga cen s 1. 7. 2015 je prišlo z namenom
skrajševanja čakalnih dob in tako pomeni začasno povečanje v letu 2015.«

Do dviga cen s 1. 7. 2015 je prišlo z namenom skrajševanja čakalnih dob in tako pomeni začasno povečanje v
letu 2015. V okviru Ministrstva za zdravje poteka pilotni
projekt za skrajševanje čakalnih dob, h kateremu je pristopila tudi SB Celje. SB Celje sledi načelu, da skrajšamo
čakalne dobe na področjih, kjer le-te presegajo dopustne

POSLOVANJE SB CELJE
V LETU 2015
Ob ugotavljanju polletnega rezultata smo ocenjevali tudi, kakšno
bo poslovanje ob koncu leta 2015. Poslovni rezultat za obdobje
1-6 2015 je izkazoval pozitiven izid v višini 60.149 eur. Glede na
znana izhodišča in predvideno gibanje prihodkov in stroškov smo
ocenili, da bomo ob koncu leta 2015 izkazovali uravnotežen rezultat.V letu 2015 SB Celje tudi ohranja likvidnost ter obveznosti
do dobaviteljev in nas zaposlenih poravnava v valutnih rokih.

meje v okviru realnih kadrovskih zmožnosti in v skladu
z dogovorjenimi programi z ZZZS-jem. S tem namenom
smo se že konec leta 2014 z ZZZS-jem dogovorili za povečanje obsega programov na naslednjih področjih: revmatologija, kardiologija, nevrologija, urologija, maksilofacialna kirurgija, dermatologija, magnetna resonanca.

»Gre za pridobitev dodatnih finančnih sredstev
iz naslova obravnave dražjih primerov. S tem
se nam je pogodbeno priznana povprečna
utež akutne obravnave dvignila z 1,35 na 1,40.
Na ta način smo se približali dejansko realizirani povprečni uteži, za kar si je SB Celje prizadevala skozi vse leto 2014.«

Načeloma sicer ostaja obseg pogodbenih zdravstvenih
programov v letu 2015 na ravni iz leta 2014, razen na
zgoraj omenjenih področjih. Za spremembe programov
v okviru obstoječih finančnih sredstev pa se lahko posamezni izvajalci dogovorimo s prestrukturiranjem programov. SB Celje je tako ZZZS-ju predlagala kar nekaj sprememb programov, s katerimi sta se strinjala tako ZZZS
kot Ministrstvo za zdravje. Večina sprememb se nanaša
na spremembe v okviru prospektivnih programov akutne
obravnave ter na prenos z bolnišničnega na ambulantni
način obravnave. Ministrstvo za zdravje pa nam ni odobrilo zmanjšanja programa neakutne obravnave, ki smo
ga tudi predlagali, saj že daljše obdobje ugotavljamo, da
tega programa ne dosegamo.
Nova pogodba na področju akutne obravnave (ta predstavlja večinski delež pogodbe) pomeni za SB Celje pomemben preskok. Vanjo je za našo bolnišnico vključeno
boljše vrednotenje programa akutne obravnave v obsegu 1.291 uteži oz. v višini 1,4 mio eur. Gre za pridobitev
dodatnih finančnih sredstev iz naslova obravnave dražjih
primerov. S tem se nam je pogodbeno priznana povprečna utež akutne obravnave dvignila z 1,35 na 1,40. Na
ta način smo se približali dejansko realizirani povprečni
uteži, za kar si je SB Celje prizadevala skozi vse leto 2014;
navedeno povečanje oz. boljše vrednotenje nam je bilo
dokončno priznano v začetku leta 2015 s sprejemom
Aneksa št. 2 k Dogovoru 2014.
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Z novo Pogodbo z ZZZS-jem je SB Celje
pridobila boljše vrednotenje programa
akutne obravnave

ABC POS LOVANJA

Z novo pogodbo SB Celje pridobiva tudi povečan obseg
programa na področju okulistike. Gre za program presejanja diabetične retinopatije v obsegu 1,9 ambulantnega tima in obravnave dodatnih 7.100 pacientov letno. V
zadnjih letih se je uveljavilo financiranje dragih zdravil
preko t.i. liste A in liste B. Spremembe oz. širitve na tem
področju smo tudi vključili v novo pogodbo. Sicer pa se
lahko o teh spremembah dogovarjamo z ZZZS-jem tudi
med samim pogodbenim letom, saj se seznami pogosto
spreminjajo.
Naš cilj pri sklepanju vsakoletne pogodbe z ZZZS-jem je,
da se dogovorimo o takšnih obsegih programov, kot jih
uspemo realizirati. Le izpolnjena realizacija programov
nam zagotavlja pridobitev pogodbeno dogovorjenih finančnih sredstev. Zato poteka redno obveščanje oddelkov o predvidenem obsegu in izpolnjevanju načrtovanih
programov. Osrednja usmeritev ZZZS-ja pa je, da s sklenjenim obsegom dela z nami – izvajalci ne nastajajo čakalne dobe preko dopustnih oz. da skrajšujemo čakalne
dobe na področjih, kjer so le-te predolge. Zato so sestavni del pogodbe tudi čakalne dobe, ki so dogovorjene v
okviru dopustnih. Prav tako je treba zagotavljati tudi po-

»Naš cilj pri sklepanju vsakoletne pogodbe z
ZZZS-jem je, da se dogovorimo o takšnih obsegih programov, kot jih uspemo realizirati.
Le izpolnjena realizacija programov nam zagotavlja pridobitev pogodbeno dogovorjenih
finančnih sredstev.«

godbeno sklenjene ordinacijske čase, ki jih sicer med letom lahko tudi spremenimo, vendar s soglasjem ZZZS-ja.
Glede na to, da prehajamo v zadnjo četrtino leta 2015,
so se že pričela pogajanja za financiranje zdravstvenih
programov v letu 2016, v katerih SB Celje tudi aktivno
sodeluje. Osrednja pozornost pri tem je usmerjena na
zagotovitev financiranja novih urgentnih centrov ter v
zagotovitev finančnih sredstev za povečanje zakonskih
obveznosti iz naslova plač (napredovanje). V obdobju
zadnjih let namreč te obveznosti niso bile pokrite, temveč smo morali sredstva zanje izvajalci zagotavljati sami.

Pilotni projekt
Za boljše upravljanje čakalnih dob
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

»Č

akalne dobe so realnost razvitega sveta. Umetnost
skrajševanja pa ne tiči zgolj v denarju in kadrih, to bi
bilo zelo poenostavljeno pa tudi izkrivljeno prikazovanje,
pač pa v pravilnem umeščanju, upravljanju čakalnih vrst.«
Tako se glasi uvod v predstavitev projekta, s katerim želi
Ministrstvo za zdravje opredeliti trenutno stanje nekaterih čakalnih dob v Sloveniji, odkriti vzroke za njihov nastanek in oceniti posledice predolgih čakalnih dob. Narejena

bo tudi analiza preteklih ukrepov izvajalcev, s katerimi so
ti skušali skrajšati čakalne dobe in njihov dejanski vpliv na
skrajševanje ali podaljševanje čakalnih dob. V okviru analize obstoječega stanja bodo predlagane še možne rešitve, ki bodo v okviru pilotnega projekta tudi preizkušene.
Za upravljanje čakalnih dob je namreč ključnega pomena
poznavanje in razumevanje procesov v okviru izvajalcev
zdravstvenih storitev na posameznem nivoju (primarnem, sekundarnem) in med njimi. Osnovni proces, na
osnovi katerega nastajajo čakalne dobe, je proces napotitev pacientov od osebnega zdravnika k specialistu in od
tu naprej po potrebi v bolnišnično obravnavo. Praviloma
čakalne dobe v slovenskem zdravstvu nastajajo pri napotitvah s primarnega na sekundarni nivo zdravstvenega
varstva. Če ne neposredno pa posredno, ko specialisti
opravljajo diagnostične preglede in paciente napotujejo v obravnavo k drugim specialistom. Generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo, mag. Irena
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Kirar-Fazarinc, je ob predstavitvi projekta zato opozorila
na to, da se morata analiza in nadzor vzrokov začeti že z
analizo napotovanja s primarne ravni in poiskati rešitve
za zmanjšanje deleža nepotrebnih napotitev. Ker obstaja
tveganje, da pride do teh napotitev tudi zaradi ugodnega
finančnega učinka za izvajalce, je treba vzpostaviti takšen
mehanizem nadzora, ki bo ta tveganja zmanjševal.
Pri bolnišnični obravnavi nastajajo čakalne dobe samo ob
sprejemu bolnikov. Vzroki zanje so različni. Nanje vplivajo
zunanji dejavniki, kot sta financiranje primernega obsega
programa in povečevanje števila kronično obolelih zaradi
hitrega staranja prebivalstva, in notranji dejavniki, pove-

Čakalne dobe s posledicami, ki jih povzročajo, vplivajo na
kakovost zdravstvenega sistema. Zaradi prekomernih čakalnih dob prihaja do povečanja tveganj pri zdravljenju,
višjih stroškov zdravljenja, daljše odsotnosti z dela in iz
družinskega kroga, daljše in bolj zahtevne rehabilitacije
ter slabšega stanja bolnikov po zdravljenju. Poleg neugodnih vplivov na zdravstveno stanje pacienta tako prekomerne čakalne dobe predstavljajo dodatno breme tudi
za zdravstveni sistem in širšo družbo. Cilj projekta je zato
zagotovitev takšnega sistema, ki bo onemogočal nastajanje predolgih čakalnih dob, pa najsi bo to zaradi pomanjkanja sredstev, nezmožnosti izvajalcev ali drugega.

Adaptacija porodnega bloka ali slaba
stran javnih naročil
Katja Škrabl, dipl. inž. prom.
Referat za investicije

D

a se zarečenega kruha največ poje, smo tokrat občutili pri adaptaciji porodnega bloka. Obljubljali smo
namreč, da bodo porodnice konec poletja že rojevale v
prenovljenem porodnem bloku, pa žal še sami ne vemo,
kdaj bo izvajalec dokončal dela.
Dne 24. 3. 2015 smo na portalu javnih naročil objavili javni razpis – Adaptacija porodnega bloka in nato naslednjih
40 dni odgovarjali na razna vprašanja zainteresiranih ponudnikov. In ko je končno prišel čas za odpiranja, smo bili
že vsi na trnih, »Kako super in fajn, končno bomo obnovili
še zadnjo staro porodno sobo«.
Odpiranje ponudb smo imeli 12. 5. 2015, prispelo jih je
šest, vse pravočasno. Najcenejši ponudnik, ki je bil iz Ljubljane, je imel precej nižjo ponudbo od projektantske
ocene. Sprva smo bili veseli, da bomo nekaj prihranili in
naredili še kaj zraven, saj smo imeli v finančnem načrtu
zagotovljen višji znesek, kot je bila ponudbena cena. Sle-

dilo je preverjanje ponudbe, pri
katerem smo ugotovili, da se pri
posameznih točkah v popisih
cene zelo razlikujejo od projektantske ocene. Seveda smo vzeli
v roke telefon, preverili reference in začeli klicati poznavalce
gradbene stroke, da bi preverili,
ali poznajo izvajalca. Kar smo izvedeli, je bilo to, da smo dobili
zelo neresnega, nestrokovnega
izvajalca. V dobri veri in glede
na vsa opozorila smo 3. 7. 2015,
še pred podpisom pogodbe,
sklicali uvodni sestanek z izvajalcem, da smo ga seznanili z
adaptacijo in mu jasno povedali, da ima samo 6 tednov za
dokončanje del. Dobili smo vse
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zani z razpoložljivostjo virov (kadri, oprema, prostor) ter
njihovo izkoriščenostjo. Predvsem slednji so tisti, ki jih je
treba analizirati.
Ministrstvo za zdravje je za sodelovanje v projektu zato
izbralo izvajalce z obeh ravni zdravstvenega varstva, in
sicer: našo bolnišnico in Zdravstveni dom Celje, Splošno
bolnišnico Izola in zdravstvene domove Koper, Izola in
Piran ter specializirano Ortopedsko bolnišnico Valdoltra.
S posameznimi dobrimi praksami bodo v pilotni projekt
vključeni tudi ostali izvajalci zdravstvenih storitev, prav
tako bodo pri vseh slovenskih izvajalcih zdravstvenih storitev spremljali čakalne dobe za tri do štiri izbrane zdravstvene storitve. Sodelovanje svojih predstavnikov bosta
zagotovila tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje.

ABC POS LOVANJA

obljube, kar so nam jih lahko dali. Dogovorili smo se še,
da bo uvedba v delo 24. 7. 2015. Na dan uvedbe izvajalec
ni imel ničesar pripravljenega, ni izpolnil niti ene točke s
prvega sestanka. Tukaj so se začele težave oziroma slaba
stran javnih naročil, ker moraš izbrati ponudnika z najnižjo ceno, kar pa vedno ni najboljša odločitev.
Uvedbo v delo smo vseeno naredili 30. 7. 2015, izvajalec je delo pričel 4. 8. 2015. Že v roku 14 dni smo imeli
prvi izredni sestanek zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti, seveda smo zopet dobili obljube o tem, da
bodo vse končali v pravem roku. To se ni zgodilo in tako
se nadaljuje še danes.
V vmesnem času smo razmišljali tudi o prekinitvi pogodbe in prišli do sklepa, da tega ne bomo storili, saj bi morali
pripraviti novo razpisno dokumentacijo, nov razpis, novo
objavo in temu bi zopet sledilo čakanje, kar bi pomenilo,
da porodnega bloka še kar nekaj časa ne bi bilo.
V tem času so izvajalci nekajkrat zalili z vodo ambulante
v kleti, uničili pohištvo, računalnik, dokumentacijo, imeli
par prebojev medicinskih plinov, prebojev plošče, … in
še bi lahko naštevali, da o hitrosti izvajanja del sploh ne
govorimo.
Pogodbeni rok so prekoračili za 85 %, trenutna obljuba je
dokončanje del do 16. 10. 2015, ampak tudi to verjetno
ne bo zadnji rok. Mislim, da kar se tiče gradbenih del, v
prihodnje ne sme biti merilo za oddajo ponudbe najnižja
cena.

Povečanje sobe za intenzivno nego na
Travmatološkem oddelku
Eva Planko, inž. gradb.

Referat za investicije

P

ri obravnavi pacientov je v zadnjem času opazno povečan trend
obravnave starostnikov, ki imajo poleg poškodb še kronične bolezni, kar
zahteva daljša obdobja intenzivne
pooperacijske nege. Poleg tega se je
na Travmatološkem oddelku povečalo število pacientov s poškodbami
glave, v sklopu oddelčne intenzivne
nege pa je treba zagotoviti tudi prostor za izolacijo koloniziranih pacientov, zaradi česar je nujno povečanje
sobe za intenzivno nego.

sobo št. 12, ki bo urejena v skladu s
standardom sobe s povečanim nadzorom, in po potrebi služila tudi kot
prostor za izolacijo.

vezavo med obema deloma, tudi za
reanimacijski voziček in drugo medicinsko opremo. Zaradi povezave
obeh prostorov bo v sobi 12 odstranjena kopalnica z vsemi napeljavami,
v sedanji intenzivni sobi pa bo prilagojeno pohištvo. Zaradi aktualnih
predpisov je nujna zamenjava vseh
električnih napeljav tudi v obstoječem delu sobe za intenzivno nego.

Trenutno je v oddelčni intenzivni sobi
nameščenih 7 postelj. S povečanjem
bo v sedanjem prostoru treba odstraniti eno negovalno mesto, a bomo
pridobili tri v pridruženem prostoru
in bo po preureditvi sprejela 9 pacientov.
Avgusta je bil izbran izvajalec del in
mesec kasneje uveden v delo. Prva
Povečana soba za intenzivno nego groba dela v sobi 12 so bila opravljeOb pregledu predlogov se je kot naj- bo po zaključenem posegu delova- na v septembru, vsa dela na oddelku
boljša varianta pokazala povezava la enovito, saj je projektant z velikim pa bodo predvidoma zaključena do
sedanje sobe s sosednjo bolniško prehodom zagotovil nemoteno po- konca oktobra.
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Zaradi posega v konstrukcijo (hrup,
vibracije) je v času opravljanja rušitvenih del moteno tudi delo na sosednjih oddelkih.
Vsaka sprememba utečenega delovanja posameznega oddelka je velik
izziv in potrebni sta maksimalna angažiranost ter prilagoditev vseh sodelujočih, da s skupnimi močmi dosežejo zastavljeni cilj. Posebna pohvala
velja osebju Travmatološkega oddelka, ki skrbi za nemoteno delo kljub
motečemu posegu.

Odpadki – premoženje
Miran Ženko, univ. dipl. inž. stroj.
Referat Logistika preskrbe

J

a, to je vedno bolj res. Velja pa v obe smeri, ali nas stanejo celo premoženje ali pa nam ga prinesejo.

Zaradi enostavnejšega razumevanja bom v nadaljevanju
poimenoval odpadno embalažo, ostanke raznih vsebin,
smeti, ostanke pri raznih postopkih in podobno kar s
skupnim imenom odpadek.
Stanje na področju odpadkov se nenehno spreminja.
Spremembe se dogajajo na več področjih, predvsem pa
na dveh – to sta ekonomika in okoljevarstvena osveščenost.
Ekonomiko spremljamo v našem referatu in v računovodskih službah naše bolnišnice. Po eni strani imamo vedno
večje stroške s komunalnimi službami za prevzem odpadkov, po drugi pa želimo čim več pravilno sortiranih
odpadkov prodati zbiralcem ali predelovalcem uporabnih odpadnih surovin.
Prodajamo predvsem RTG slike, svinec, odpadno železo,
barvne kovine in nerjavno jeklo, računalniške monitorje,
zobne zalivke, akumulatorje, odpadno jedilno olje, ...

»Predvsem je v naših »rokah« pravilno razvrščanje najrazličnejših odpadkov, in sicer že od
kraja nastanka naprej, to je od ambulant, čakalnic, pisarn, laboratorijev, bolniških sob itd.
Najdražji so namreč nerazvrščeni oziroma pomešani odpadki.«

Pogoj je seveda v prvi vrsti dosledno sortiranje posameznih vrst odpadkov.
In kaj lahko mi, zaposleni v naši bolnišnici in včasih tudi
uporabniki naših storitev, naredimo za čim nižje stroške z
odpadki ali pa celo za kakšen evro zaslužka?
Predvsem je v naših »rokah« pravilno razvrščanje najrazličnejših odpadkov, in sicer že od kraja nastanka naprej,
15
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Sam poseg v prostor je izredno zahteven, saj gradbena dela potekajo med
delovanjem oddelka.

ABC POS LOVANJA

to je od ambulant, čakalnic, pisarn, laboratorijev, bolniških sob itd. Najdražji so namreč nerazvrščeni oziroma pomešani odpadki.

Za občutek o letnih količinah prilagamo spodnjo tabelo o
posameznih odpadkih:

Prilagamo fotografijo kontejnerja za odpadno steklo, iz
katere se vidi, kako se zaradi odpadkov, ki ne spadajo
vanj, zaslužek za odpadno steklo spremeni v strošek, saj
gre steklo z neprimernimi odpadki na komunalno deponijo namesto v steklarno za ponovno uporabo.
Torej! Potrudimo se, da odpadke ustrezno ločimo in jih
oddamo v posode, kontejnerje ali drugo zbirno posodo,
ki je označena z ustreznim napisom.

Zap. št.

Vrsta odpadka

2014

1.

Mešani – komunalni odpadki

213.780 kg

2.

Zdravstveni odpadki – 180104

288.010 kg

3.

Organski odpadki

63.406 kg

4.

Infektivni odpadki

31.753 kg

5.

Steklo

32.560 kg

6.

Plastika

40.368 kg

7.

Karton

67.732 kg

8.

Kemikalije 180106

14.058 kg

9.

Jedilno olje

11.605 kg

10.

Fekalije

43.830 kg

11.

Odpadni tonerji

40 kg

12.

Odpadno železo

9.526 kg

13.

Odpadni RTG filmi

62 kg

14.

Odpadne sijalke

340 kg

15.

Kemikalije 180107 (citostatiki)

800 kg

16.

Organski biorazgradljivi odpadki

29.592 kg

17.

Odpadki iz lovilnika olj in maščob

25.025 kg

18.

Odpadna elektronska oprema

2.166 kg

19.

Mešani gradbeni odpadki

36.740 kg

20.

Kosovni odpadki

1.560 kg

21.

Odpadne baterije, akumulatorji

220 kg

22.

Odpadki, ki vsebujejo živo srebro

/

SKUPAJ

913.173 kg

Preprečevanje uporabe alkohola in drugih
psihoaktivnih snovi na delovnem mestu
Robert Vodušek, dipl. var. inž.
Splošno kadrovsko pravni sektor

U

poraba alkohola in drugih psiho- Alkohol
aktivnih snovi (PAS) je resen kom- Alkohol je najbolj razširjena PAS v
pleksen družbeni problem.
Sloveniji in glede porabe alkohola se
uvrščamo med najbolj obremenjene
Zaradi delovanja na različne funkcije evropske države. Registrirana poraba
živčevja, kar se odraža na številnih čistega alkohola na prebivalca znaša
psihičnih in telesnih procesih, pred- okrog 10 litrov. V litrih posameznih
stavlja uporaba alkohola in PAS resno alkoholnih pijač pomeni to 94 litrov
tveganje za delovanje človeka ter za piva, 43 litrov vina in 0,5 litra žganih
njegovo zdravje in varnost. Uporaba pijač na prebivalca letno. Stroški, ki
alkohola in PAS na delovnem mestu nastanejo zaradi škodljive uporabe
vpliva na kakovost dela, predstavlja alkohola in so povezani z delom, so vi, absentizem, nezgode pri delu,
pa tudi tveganje za zdravje in varnost naslednji: prezgodnje smrti in s tem zmanjšana produktivnost pri delu,
uporabnikovih sodelavcev.
zmanjšana produktivnost v drža- slabši odnosi na delovnem mestu in
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nezaposlenost. Nekatere študije kažejo tudi, da spada večina tistih, ki so •
odsotni z dela zaradi pitja alkohola,
v skupino tako imenovanih zmernih •
pivcev.

Druge psihoaktivne snovi

V to skupino štejemo droge, ki po
vnosu v telo spremenijo njegovo
delovanje. Poznamo DOVOLJENE
DROGE, kot so: tobak, topila, zdravila,
anestetiki in NEDOVOLJENE DROGE,
kot so: marihuana, kokain, klubske
droge, amfetamini, LSD, opijati, …
Ljudje posegajo po PAS, ker od njih
pričakujejo pozitivne učinke, ki pa
so kratkotrajni in zanemarljivi v primerjavi z negativnimi posledicami in
težavami v vsakodnevnem življenju,
ki jih povzročajo PAS. Jemanje psihoaktivnih snovi pa ne prizadene le tistega, ki jih jemlje, temveč tudi njegovo družino, gospodarstvo in celotno
družbo. Uporaba PAS na delovnem
mestu vpliva na kakovost opravljenega dela.

Prepoznavanje uporabe
alkohola in drugih PAS

Prepoznavanje posameznika pod
vplivom alkohola in drugih PAS je pogosto težavno, saj je izraženost znakov odvisna od človeka, od trajanja
uporabe ter od vrste in količine zaužite snovi.
Kako torej prepoznamo, da je delavec
na delovnem mestu pod vplivom alkohola in PAS:
• prepiri s sodelavci, verbalno in
fizično nasilje, nezgode na delovnem mestu;
• zadah po alkoholu (velja samo za
alkohol);
• pretirana vedrina in zadovoljstvo,
evforija, pretiran pogum (alkohol,
marihuana, poživila);
• glasnost, nekritično in moteče vedenje, neskončno govorjenje;

neopravičeno izostajanje od dela,
pogoste bolniške odsotnosti;
zamujanje na delo, neopravičeni
izhodi med delovnim časom, podaljšane malice, še posebno, ko se
delavec z njih vrne spremenjen;
kraja denarja in osebnih predmetov na delovnem mestu, izginjanje delovne opreme ali proizvodov;
motnje v delovnem procesu.

Oblikovanje in izvajanje
politike neuporabe
alkohola in PAS

Prepoved dela pod vplivom alkohola
in drugih PAS določa Zakon o varnosti
in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.
•
43/2011), kjer je v 51. členu določeno, da delavec ne sme delati ali biti
na delovnem mestu pod vplivom
alkohola, drog ali drugih prepoveda•
nih substanc, da ne sme delati ali biti
pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo
na psihofizične sposobnosti, na tistih
delovnih mestih, na katerih je zaradi
večje nevarnosti za nezgode pri delu
tako določeno z izjavo o varnosti z
oceno tveganja. V ta namen imamo
sprejet Pravilnik o izvajanju notranje
kontrole in ugotavljanju prisotnosti
alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v Splošni
bolnišnici Celje. V skladu s tem internim aktom lahko izvajamo preizkuse
prisotnosti alkohola in drugih PAS
na delovnem mestu. V njem so podrobno navedene odgovorne osebe
Kriteriji zasvojenosti:
in predpisani postopki obravnave v
• močna ali prevladujoča želja po primeru suma uporabe alkohola in
drogi, prehaja v potrebo oziroma PAS. V programu promocije zdravja
v prisilo;
pri delu pa je za vse zaposlene tudi na
• oseba ne more nadzorovati količi- razpolago psihološka pomoč, ki jo izne in pogostosti vnosa;
vaja Vesna Žličar, univ. dipl. psih.
• toleranca na drogo;
• kljub želji ne more prenehati je- Zaključek
mati droge;
Kaj lahko naredimo, če pri sodelavcu
• ob opustitvi droge se pojavijo ab- opazimo uporabo alkohola in drugih
stinenčni znaki (telesni in dušev- psihoaktivnih snovi? Predvsem je treni);
ba prenehati z (lažno) solidarnostjo,
• opustitev obveznosti, socialnih saj s tem skrbimo, da nadrejeni ne bo
stikov, zanemarjanje samega izvedel za njegovo stanje. S tem delavsebe;
cu ne pomagamo, ampak ga pustimo,
• vztrajanje pri jemanju droge kljub da še globlje pade v čedalje večjo zloočitno slabšemu zdravju.
rabo alkohola in PAS. »Družabno« pitje
alkohola oziroma uživanje drugih PAS
V delovnem okolju je pomembno, da na delovnem mestu je popolnoma
znamo prepoznati, da je delavec v ne- neprimerno, nesprejemljivo in nevarkem trenutku postal drugačen ali da no. Ker pa se bliža veseli december, bo
dela drugače.
uporaba teh snovi v velikem porastu.
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Še v letošnjem letu sistem
e-izobraževanja v SB Celje
Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved

Splošno kadrovsko pravni sektor

T

ehnologija nas danes spreminja na vsakem koraku,
brez nje si ni mogoče predstavljati vsakodnevnega
življenja. Danes je povezana predvsem z informacijsko
komunikacijsko tehnologijo in njenim delovanjem na delovnem mestu. Spremembe v prostoru in času so s sabo
prinesle tudi spremembe v načinu izobraževanja, bodisi
na formalni ali neformalni ravni oziroma usposabljanju
na delovnem mestu.

»Investicija v izobraževanje zaposlenih navadno
ni zanemarljiva, še posebej to velja za širša znanja (računalništvo, varstvo pri delu, promocija
zdravja pri delu, …), zato je e-izobraževanje vsekakor najustreznejša metoda za prenos tovrstnih
znanj.«
Konkurenčnost in globalni trgi danes delodajalce vedno
bolj silijo k večji učinkovitosti ter inovativnosti, kar omogočajo predvsem izobraženi zaposleni, ki s svojim znanjem in izkušnjami ves čas bogatijo organizacije. Vlaganje v kadre in njihov razvoj sta pogoj za razvoj dejavnosti
javnega zdravja, zato moramo uvajati sistematično redno
usposabljanje in dodatno izobraževanje zaposlenih na
področju zdravstva za vse strokovne profile, ki so vključeni v dejavnost zdravja na delovnem mestu.
Ker se bolnišnica zaveda, da so zaposleni njen največji
potencial, nenehno skrbi, da imajo na voljo čim več možnosti za svoj razvoj. Investicija v izobraževanje zaposlenih
navadno ni zanemarljiva, še posebej to velja za širša znanja (računalništvo, varstvo pri delu, promocija zdravja pri
delu, …), zato je e-izobraževanje vsekakor najustreznejša
metoda za prenos tovrstnih znanj. V ta namen bo bolnišnica v letošnjem letu vzpostavila sistem e-izobraževanja
in pričela izvajanje tovrstne oblike izobraževanj.
Pri vzpostavitvi sistema e-izobraževanja smo/bomo dali
velik poudarek videzu sistema s ciljem, da bo ta čim lažji
za uporabo s strani zaposlenih, ter da bo bolnišnici dal
najboljši pogled v napredovanje in njegovo uporabo s
strani zaposlenih.
Naj vam na kratko predstavimo sistem e-izobraževanja,
ki ga bomo s pomočjo odprtokodnega sistema Moodle
uvedli v SB Celje. Kaj pravzaprav je e-izobraževanje? E-izobraževanje je izobraževanje na daljavo. Gre za sodobno
obliko izobraževanja, ki udeležencem omogoča, da se
učijo v domačem ali drugem okolju. Vključuje veliko aplikacij in procesov, računalniško podprto učenje, spletno
učenje in virtualno izobraževanje.

»E-izobraževanje je izobraževanje na daljavo. Gre za sodobno obliko izobraževanja, ki
udeležencem omogoča, da se učijo v domačem ali drugem okolju.«
Glavne prednosti, ki jih pri implementaciji e-izobraževanja vidimo, so:
- manjši stroški izobraževanja (več udeležencev, ni potnih stroškov, stroškov namestitev);
- enostavnejša organizacija izobraževanja;
- lažje posodabljanje, prilagajanje učnih vsebin posameznim ciljnim skupinam;
- združevanje zaposlenih s podobnimi interesi in problemi;
- zaposleni si kreirajo lasten tempo učenja in si pri tem
narekujejo hitrost osvajanja znanja;
- globalna dosegljivost;
- hitro povračilo investicije,
- večje zadovoljstvo zaposlenih ter navsezadnje
- boljši poslovni rezultati.
Sistem bo namenjen predvsem zaposlenim, ki se želijo
cenovno ugodno izobraževati na sodoben način, kjerkoli
in kadarkoli.
Referat za izobraževanje se bo s sodelovanjem služb in
oddelkov bolnišnice zavzemal, da bomo preko sistema
Moodle zaposlene izobraževali z e-gradivi predvsem na
naslednjih področjih:
- varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požari,
- varstvo osebnih podatkov,
- vsebine promocije zdravja pri delu,
- IT e-gradiva (excel, office, uporaba novih aplikacij),
- mehke veščine izobraževanja (vodenje letnih razgovorov, vodenje k ciljem, komunikacija, pravila vedenja, delo s pacienti, …),
- specifična znanja (interna strokovna znanja, TPO, …).
Prepričani smo, da bo sistem e-izobraževanja med zaposlenimi zelo dobro sprejet, za kar se bomo še posebej
potrudili. V naslednji številki Monitorja vam bomo podrobno predstavili sistem Moodle, ki bo uveden v bolnišnici.
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DANIJELI V SPOMIN
Bilo je sredi vročega poletja, ko smo obnemele ob novici,
da si odšla. Tiho in brez slovesa... »Zakaj?« smo se spraševale članice tvojega »Kluba potepuških mačk«.
Bila si ustanoviteljica omenjenega kluba in naš edinstveni
vodja na raznih izletih. Prav zaradi tebe je bilo polno smeha in komičnih situacij, da se nam še danes usta razlezejo
v nasmeh... Povsod si imela poznane ljudi in skrite kotičke, ki si jih delila z nami. Rada si nam delila svoje nasvete
o življenju in razdajala dobre misli. Uživala si v pisanju pesmi in knjig in si se šalila, da boš tudi o naših izletih napisala knjigo...
Upamo, da si zdaj našla svoj mir za ustvarjanje.
Tvoje »mačke«

Danijela Zupan

Marti ob upokojitvi
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Ž

e 34 let in pol je minilo, odkar si prestopila vrata infekcijska in prišla pod okrilje Lešničarja. Vsi so se vas
bali in te spraševali: „Kako se kaj tam pri vas godi?“ Niso
ti verjeli, da se prav fajn imate in se tudi poveseliti znate.
Zjutraj je prava turška kava zadišala, Anica pa je za malico
že štrudelj skup zmetala. Po celem oddelku je dišalo, vi
pa ste se mastili in hitro še kaj službenega vmes postorili.
Sodelavk se je celo morje zamenjalo, na koncu pa sta ti le
dve ostali in ti včasih tudi živce kravžljali. Najdlje si z Ivico in Majdo zdržala, skupaj ste ogromno doživele in prof.
Gorazda Lešničarja za boga imele. S sestrami si se dobro
razumela in jim jih kdaj tudi dobro napela. „Ah, naša Marta spet v elementu je“ so govorile, čeprav so vedele, da
še kako prav Marta ima. Z zdravniki si odlično sodelovala
in veliko specializantov „čez dala“. No ja, tvoje nasvete so
za dobro vzeli in so te na cesti še danes veseli. Z Robijem
se kar naprej nekaj pričkata, v resnici se pa prav dobro
razumeta. Le njegova joga ji preveč ne diši, saj ona kaj
bolj poskočnega bi.
Menda ste včasih imeli redne „gasilske vaje“, to tradicijo
smo pa me obdržale in ga na zob dale, ko smo rojstni dan
praznovale. Ko pa si vnučke dobila, smo v kavarno odšle
na „jutranji sestanek“. Tudi izletov se rada udeležuješ in
tam spet med glavnimi si, da se celo šoferju avtobusa domov več ne mudi. Na fešte vedno od nog do glave urejena si prišla in celo noč preplesala. Vsakega pacienta si
ogovorila in še tako tečnega s toplo besedo pomirila. Odkar si odšla, po hodnikih ni več tvojega: „Ojoj, kol'k dela je,
pa bomo kar na dopust odšle!“

Ob slovesu od Marte Štampe
Pa je le prišel ta nesrečni avgust, ko si za vedno odšla na
dopust. Mož Ljubo je zdaj zelo vesel, ker bo vedno po želji
skuhano imel. Sin Žiga je za čisto malega vnučka poskrbel, ki ti bo takoj prosti čas vzel. Hči Manja pa za vnukico,
tvojo ljubico, ki bo kmalu k tebi na počitnice hodila in ti
vse razmetala, da boš lahko samo prala in sesala. Žana
boš pa že na zmenek peljala in si komaj kaj časa vzela, da
boš na Veliko planino odhitela.
Srečno, draga naša Marta in še na mnoga vesela in umirjena leta, ti želimo mi, tvoji bivši sodelavci!
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Stanje
zaposlenih na
dan 30. 9. 2015
(določen, nedoločen čas, prihodi
in odhodi od junija do septembra
2015)
Stanje zaposlenih na dan
30. 9. 2015: 1769 delavcev
Prihodi v juniju, juliju, avgustu
in septembru 2015
• 1 zdravnik specialist
• 7 zdravnikov specializantov
• 14 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po opravljenem sekundariatu (pripravnikov)
• 1 zdravnik brez specializacije/
zdravnik po opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
• 1 dipl. fiziot.
• 4 dipl. m. s.
• 1 inž. lab. biomed.
• 10 tzn, sms
• 13 tzn - pripravnikov
• 3 administratorke
• 1 energetik
• 1 bolničarka – pripravnica
• 1 strežnica
• 1 vzdrževalec perila
Odhodi v juniju, juliju, avgustu
in septembru 2015
o 2 zdravnika specialista
o 7 zdravnikov specializantov
o 8 zdravnikov brez specializacije/zdravnikov po opravljenem
sekundariatu (pripravniki)
o 1 zdravnik brez specializacije/
zdravnik po opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)
o 1 dipl. m. s.
o 1 dipl. inž. lab. biomed.
o 11 tzn, sms
o 8 tzn - pripravnikov
o 2 strežnici
o 1 vzdrževalec perila
o 1 inž. tehničnih strok
o 3 administratorke

Delovni jubileji v juliju, avgustu,
septembru in oktobru 2015
10 LET
1. Sebastjan Ašenberger, Kardiološki oddelek
2. Urška Drenski, Dermatovenerološki oddelek
3. Valerija Flere, Zdravstvena administracija specialističnih ambulant
4. Mojca Jamnišek, Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
5. Miha Jazbec, Lekarna
6. Leja Kovačič, Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo
7. Simona Ribič, Računovodska služba
8. Gorazd Steble, Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
9. Lea Školnik, Otroški oddelek
10. Andreja Turk, Nevrološki oddelek
11. Anja Zupan Mežnar, Kardiološki oddelek
20 LET
1. Majda Jazbec, Kardiološki oddelek
2. Matej Kolar, Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
3. Dejan Žohar, Tehnična služba
30 LET
1. Janja Blatnik, Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
2. Davor Brezinščak, Služba za prehrano
3. Jože Čuješ, Mavčarna
4. Zdenka Gorenjak, Urgentni center
5. Damjan Justinek, Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo
6. Rafael Skale, Oddelek za intenzivno interno medicino
7. Olga Skarlovnik, Ginekološko-porodniški oddelek
8. Marjana Slemenšek, Ginekološko-porodniški oddelek
9. Sonja Škorjanc, Oddelek za laboratorijsko medicino
10. Helena Žibret, Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
Vsem jubilantom čestitamo!

Zaključeni študiji zaposlenih
• Valerija Mikuš je 12. 5. 2015 zaključila podiplomski magistrski študij 2.
stopnje na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije ter
pridobila strokovni naslov »magistrica managementa«
• Adrijana Veranič je 4. 6. 2015 zaključila visokošolski strokovni študijski
program 1. stopnje na Visoki zdravstveni šoli Celje in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Silva Grobelnik je 17. 7. 2015 zaključila visokošolski strokovni študijski
program 1. stopnje na Visoki zdravstveni šoli Celje in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
• Žiga Zrimšek je 26. 8. 2015 zaključil visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na Fakulteti za zdravstvo Jesenice in pridobil strokovni
naslov »diplomirani zdravstvenik (VS)«
• Dolores Leskovar je 7. 9. 2015 zaključila visokošolski strokovni študijski
program 1. stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor in pridobila strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra (VS)«
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JUNIJ–SEPTEMBER 2015
Ime in priimek

NAZIV

Asist. dr. Dragan Kovačič, dr. med.
Nina Weber, dr. med.
Prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med.
Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med.

Des - new tecnologies
12th Eunos Congres
Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji
21. simpozij intenzivne nege
4. Bennetova poletna šola
21st IFCC_EFLM European congress
of clinical chemistry and laboratory
medicine
Alpe Adria - Cardiology meeting
HPH Conference
Psihoterapija in duhovnost
EUSOBI - European society of breast
imaging
25th Regional congress of the isbt
41. Strokovno srečanje timov - Vpliv
benignega povečanja prostate na
spolno funkcijo
Obnovitveni kolposkopski tečaj
2. Slovensko-srbski simpozij,
Novosti na področju ginekologije in
perinatologije
Srce in duša
International Symposium on Ulnar
Neuropathy at the Elbow
2. regionalni kongres korektivne
dermatologije 21. stoletja in 4 anti
aging
KVČB srečanje z mednarodno
udeležbo
KVČB srečanje z mednarodno
udeležbo
KVČB srečanje z mednarodno
udeležbo
Uz u hitnoj i intenzivnoj medicini
The 2nd regional symposium on
intensive care medicine
32. strokovno srečanje Respiratorna
oskrba bolnika
2. Slovensko-srbski simpozij,
Novosti na področju ginekologije in
perinatologije
Patient care summit
27th edition of the Espen Congress
2. kongres Radiološkega društva
Vrednote posameznika - ogledalo
družbe
4th FFN global congres 2015
Ao trauma course-advances principles
of fracture management
Ao trauma course-advances principles
of fracture management
Iscp Euro-Asian congress

Nina Gajšek, mag. farm.
Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.
Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.
Vesna Žličar, univ. dipl. psih.
Mitja Četina, dr. med.
Zoran Bolta, dr. med.
Mag. Klemen Jagodič, dr. med.
Prim. Uršula Gajšek Salobir, dr. med.
Asist. dr. Ratko Delić, dr. med.
Mirej Vrabec, dr. med.
Asist. Zdenko Orožim, dr. med.
Ernest Novak, dr. med.
Renata Šibli, dr. med.
Barbara Sodin, dr. med.
Katja Tepeš, dr. med.
Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med.
Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med.
Alja Jevšnik, dipl. fiziot.
Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med.
Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.
Izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.
Matej Podsedenšek, mag. zdr. soc. manag.
Bernarda Hostnik, mag. zdr. nege
Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.
Asist. mag. Drago Brilej, dr. med.
Dejan Krušič, dr. med.
Dejan Krušič, dr. med.
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Pričetek
izobraževanja

Kraj napotitve

3.-4. 6. 2015
21.- 23. 6. 2015
17.06.-18.8.2015
14. -16. 6. 2015
16.-20. 6. 2015

TIRANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
ŠIBENIK
BRIONI

21.-25. 6. 2015

PARIZ

3.-6. 6. 2015
9.-12. 6. 2015
5. 6. 2015

BLED
OSLO
ROGLA

8.-12. 6. 2015

NIJMEGEN

27.6.-1.7. 2015

LONDON

5.-6. 6. 2015

LJUBLJANA

4. 9. 2015

LJUBLJANA

26. 9. 2015

DOBRNA

11.-12. 9. 2015

PORTOROŽ

11.-12. 9. 2015

LJUBLJANA

17.-20. 9. 2015

LJUBLJANA

3. 9. 2015

LJUBLJANA

3. 9. 2015

LJUBLJANA

3. 9. 2015

LJUBLJANA

7.- 17. 9. 2015
24.-26. 9. 2015

SUBOTICA

24.09.2015

LJUBLJANA

26.09.2015

DOBRNA

25.09.-26.9.2015
03.09.-6.9.2015
25.09.-26.9.2015

MOSKVA
LIZBONA
MARIBOR

15.09.2015

SLOVENJ GRADEC

02.09.-6.9.2015

ROTTERDAM

30.09.-3.10.2015

BRDO PRI KRANJU

30.09.-3.10.2015

BRDO PRI KRANJU

26.-29. 4. 2015

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

ME DI CI NS K A S T ROK A

Kontaktna izolacija pacientov
z ESBL+ E. coli
Dr. Irena Milotić, dr. med.

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

L

aktamaza beta z razširjenim spektrom delovanja
(angl. extended spectrum beta lactamase) ali ESBL
je encim, ki razkroji številne antibiotike iz skupine betalaktamov, s čimer izniči njihovo delovanje pri zdravljenju
okužb. ESBL+ bakterije lahko povzročijo okužbo ali pa so
le prisotne v prebavilih pacienta, redkeje tudi na drugih
sluznicah (npr. na sečilih), kar imenujemo nosilstvo ali kolonizacija. Encim ESBL lahko pridobijo različne črevesne
bakterije, ki se po gramu barvajo negativno, med njimi
tudi Escherichia coli (E. coli). ESBL se med bakterijami širi
s pomočjo plazmidov, majhnih okroglih odsekov DNK, ki
se avtonomno razmnožujejo in jih navadno prekuhavanje ne uniči. Med ljudmi se ESBL+ bakterije prenašajo s
kontaktom, lahko nastanejo v črevesju po zdravljenju z
določenimi antibiotiki (najpogosteje s kinoloni in cefalosporini tretje generacije), ali pa jih zaužijemo s hrano
(najpogosteje s perutnino ali svinjino).
V Splošni bolnišnici Celje izvajamo poleg standardnih
higienskih ukrepov tudi ukrepe kontaktne izolacije pri
vseh pacientih z večkratno odpornimi bakterijami. To so
ESBL+ bakterije, zlati stafilokok, ki je odporen na meticilin (MRSA), enterokoki, odporni na vankomicin (VRE), in
bakterije, ki so odporne na karbapeneme. Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje je 2009 izdala strokovne
podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje
okužb, ki so povezane z zdravstvom oziroma zdravstveno
oskrbo, v katerih navajajo, da so za preprečevanje prenosa in širjenja ESBL + bakterij pomembni higiena rok, zgodnje odkrivanje, ukrepi kontaktne izolacije, razkuževanje
opreme in pripomočkov, ki pridejo v stik s koloniziranim
bolnikom, preudarna raba in nadzor nad porabo antibiotikov.
Zaradi neobvladljivega števila pacientov z večkratno odpornimi bakterijami in dejstva, da ESBL+ E. coli praviloma
nastanejo in se tudi prenašajo v izvenbolnišničnih okoljih,
so v Kliničnem centru Ljubljana z letošnjim letom preklicali kontaktno izolacijo pacientov, ki so nosilci ESBL+ E.
coli. Strokovna literatura opisuje minimalno tveganje za
prenos ESBL+ E. coli v bolnišnici, če izvajamo ustrezne
standardne ukrepe higiene pri ravnanju s sodelujočimi pacienti. Za ostale enterobakterije, ki so pozitivne za
ESBL, zanesljivih podatkov o frekvenci prenosov v bolnišnici ni. Raziskave, ki so dokazale nizko pojavnost prenosa bakterije ESBL+ E. coli, so bile opravljene v visoko razvitih deželah zahodne Evrope, ki imajo že za standardne
ukrepe bolnišnične higiene povsem drugačne pogoje,
kot jih imamo mi. V Službi za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) smo natančneje preučili
epidemiološko situacijo z ESBL pozitivnimi bakterijami v
naši bolnišnici in ugotovili, da smo na žalost med pacienti

zelo uspešno prenašali tudi ESBL+ E. coli. V prvem polletju
2015 smo v bolnišnici odkrili 324 pacientov, ki so bili nosilci ali okuženi z bakterijo, ki izloča ESBL (razpredelnica
1). Od tega je bila pri 51 pacientih ESBL+ bakterija ugotovljena po 48 urah od sprejema, kar po definiciji Ministrstva za zdravje šteje kot znotrajbolnišnični prenos.
Razpredelnica 1: Število in vrsta bakterij, ki izločajo ESBL+,
ki smo jih v SBC prenesli na paciente v prvem polletju 2015.
Nekateri pacienti so se kolonizirali z več kot 1 ESBL+ bakterijo, zato je seštevek vseh prenesenih bakterij večji od števila
koloniziranih pacientov.
Vrsta ESBL+ bakterije

Število prenosov

Klebsiella pneumoniae ESBL

15

Escherichia coli ESBL+

29

Enterobacter absurie ESBL+

1

Enterobacter cloacae ESBL +

5

Citrobacter freundii ESBL +

1

Klebsiella oxytoca ESBL+

2

Razpredelnica 2: Število invazivnih E. coli (EC), oz. tistih, ki
so izolirane iz sterilnih kužnin. Znotraj te skupine je prikazano število tistih EC, ki so ESBL+ v prvem polletju 2015.
% ESBL+ E. coli med invazivnimi sevi E. coli
leto

število EC

število ESBL+EC

%R

2009

93

7

7,5

2014

150

14

9,3

I-VI 2015

72

9

12,5

Od 51 prenosov ESBL+ bakterij je bila več kot polovica iz
rodu ESBL+ E. coli. Naraščajoče število koloniziranih pacientov ima za posledico večje število okužb, ki jih povzročajo ESBL+ E. coli. Med invazivnimi sevi E. coli je tudi čedalje večji delež tistih, ki so ESBL+ (razpredelnica 2).
Okužba z ESBL+ bakterijo podaljšuje hospitalizacijo, ker
peroralnega zdravljenja praviloma ni na voljo, povečuje
smrtnost in tako viša stroške zdravljenja. Za empirično
zdravljenje koloniziranih pacientov pogosto uporabimo
karbapeneme, s čimer selekcioniramo bakterije, ki so
odporne, ali izločajo karbapenemaze. Slednje predstavljajo resno težavo za življenje pacienta zaradi izrazito
omejenega števila učinkovitih antibiotikov. Pacientov,
ki so okuženi ali kolonizirani z bakterijo, ki je odporna na
karbapeneme je čedalje več. Samo v prvih 9 mesecih letošnjega leta smo jih v naši bolnišnici zdravili več kot 20.
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Inženirska ambulanta
Nek inženir, že dlje časa brezposeln,
se odloči da bo odprl ambulanto, ker
denar v zdravstvu je, pretegnejo se
zdravniki ravno ne, posla je pa tudi
več kot dovolj …
Na tabli nad vhodom je zapisal:
Inženirska ambulanta, če vas ozdravimo, nam plačate 50 €,
če vas ne ozdravimo – vam mi plačamo 100 €.
V istem kraju ima ambulanto tudi zdravnik, ki je nekoliko
nejevoljen nad inženirjem in njegovo novo ambulanto.
Ko gre mimo in prebere napis nad inženirjevo ambulanto,
si pomane roki in z mislijo na lahko zasluženih 100 € vstopi.
V ordinaciji:
Inženir: »Dober dan, kaj vas tare?«
Zdravnik: »Paaa, veste, zdi se mi, kot da ne čutim več
okusov« …
Inženir: »Sestra, iz predala 22 vzemite zdravilo in ga dajte
pacientu - 3 kapljice na jezik »…
Zdravnik dobi kapljice: »Fej, to je vendar bencin! »
Inženir: »Super, kot kaže spet čutite okuse. To bo 50 €,
prosim«.
Zdravnik ves jezen plača in odide. Ves teden ga pekli
tistih 50 €, zato se odloči, da ponovno obišče inženirjevo
ambulanto.
V ordinaciji:
Inženir: »Pozdravljeni ponovno! Kaj vas tokrat tare?«
Zdravnik:« Veste, se mi zdi, da kar izgubljam spomin …
Enostavne reči mi že delajo težave … Spomin je slab, ne
vem več niti tega, kaj sem včeraj jedel«…
Inženir: »Oh, to je ozdravljivo! Sestra, iz predala 22 vzemite
zdravilo in ga dajte pacientu - 3 kapljice na jezik!«
Zdravnik: »Toda tam vendar hranite bencin!«
Inženir: »Super, kaže da se vam je povrnil spomin! To bo 50
€, prosim«.
Zdravnik je besen, ker se je spet pustil tako zlahka inženirju. Ves teden kuha peklenski načrt, kako si vsaj povrniti 100
€. Naposled spet obišče inženirjevo ambulanto.
V ordinaciji:
Inženir: »Pozdravljeni, Vi ste pa že skoraj moja stalna stranka! Kako Vam lahko pomagam?«
Zdravnik: »Veste, vid mi peša. Najprej so šli detajli, sedaj
vidim le še obrise ob močni svetlobi, v senci sem praktično
slep« …
Inženir: »Zelo mi je žal, a za izgubo vida nimam zdravila. Sestra, prinesite čeke prosim!« Inženir iz snopiča vzame ček in
nanj napiše vsoto 10 € ter ga podpisanega izroči zdravniku.
Zdravnik: »Ah, hvala«. Ko pogleda ček, opazi da je inženir
zapisal 10 in ne 100 evrov, ter blekne: »Ampak ena ničla na
koncu manjka« …
Inženir, pogleda na ček: »Super, kaže ne le da se vam je
izboljšal vid, celo drobne detajle spet opazite! To bo 50 €,
prosim!« … in vzame zdravniku ček …

POHVALA ORGANIZACIJE
SLOVENIJA
TRANSPLANT
Spoštovani asist. Vindišar!
V letu 2015 smo zelo uspešni pri izvajanju donorskega programa za potrebe presaditev
organov in tkiv v Sloveniji in z veseljem vas
obveščamo, da je k temu uspehu v veliki meri
prispevala tudi vaša bolnišnica.
V letošnjem letu smo v Sloveniji pridobili že 38
mrtvih darovalcev, od teh ste jih v vaši bolnišnici zaznali in prispevali kar 9.
Za sodelovanje na področju donorskega programa se Vam iskreno zahvaljujemo. Spoštujemo vaše znanje, trud in napore, ki jih vlagate
v delo.
Z željami, da bomo še naprej uspešno sodelovali, vas prijazno pozdravljamo in vam želimo
veliko uspeha tudi v prihodnje.
Prim. Danica Avsec, dr. med.
direktorica Slovenija-Transplanta
Ljubljana, 15. julij 2015
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ME DI CI NS K A S T ROK A

Vsem zdravstvenim delavcem, vodstvu bolnišnice in še
posebej nam, ki delamo v SPOBO, bi bila ukinitev kontaktne izolacije pacientov z ESBL+ E. coli dobrodošel ukrep,
ki bi prihranil marsikatere stroške in čas, ter močno vplival na boljše počutje pacientov, ki ne bi bili več izolirani.
Ukrepi kontaktne izolacije niso prijetni za osebje, še manj
pa za pacienta samega. Kljub temu menimo, da trenutno
še nimamo dobrih argumentov za njihovo ukinitev. Na
zadnji seji KOBO, 29. 9. 2015 smo sklenili, da bomo konec
letošnjega leta ponovno preučili zadevo in morda sprejeli
drugačen sklep.

Z DRAVS T VE NA NE G A

16. tradicionalno strokovno srečanje
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov celjske regije
Darja Plank, VMS-prof. zdr. vzg.
Področje zdravstvene nege

V

petek, 9. oktobra, smo se srečali na
že 16. tradicionalnem strokovnem
srečanju medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov celjske regije.
Že tretjič smo se dobili v prelepem
okolju v Domu sv. Jožefa na Jožefovem hribu. Pričakal nas je čudoviti prizor v jesenske barve odete okolice.

V uvodu nas je (kot vsako leto do
sedaj) pozdravil, nam izrekel nekaj
modrosti in nam zaželel lep in uspešen dan, direktor Splošne bolnišnice
Celje, mag. Marjan Ferjanc. Uvodnemu pozdravu sta se pridružili še glavna medicinska sestra bolnišnice, mag.
Hilda Maze, in predsednica Društva
medicinskih sester, babic in zdraŽe zjutraj smo ob prijetnem klepetu s vstvenih tehnikov Celje, ga. Tomislakolegicami, ki smo jih srečali po dol- va Kordiš.
gem času, in dobri kavici vedeli, da
nas čaka lep in prijeten dan.
Moto letošnjega strokovnega sreča-

Pozdrav glavne medicinske sestre bolnišnice
Udeleženke strokovnega srečanja

nja je bil: Z uvajanjem sprememb do
boljšega zdravja pacientov in zaposlenih. V povezavi z motom so bila
vsa strokovna predavanja, ki so jih
predavateljice odlično pripravile in
predstavile.
V prvem delu je ga. Bojana Jelc, mag.
zdr. nege, predstavila predavanje
Uvajanje sprememb v organizaciji
je potrebno zaradi hitrega spreminjanja sveta okrog nas, mag. Alenka
Petrovec Koščak nam je predstavila Uvajanje sprememb na področju
obvladovanja bolnišničnih okužb z
vidika uvajalca in vidika izvajalca,
ga. Barbara Podkrižnik, mag. zdr. soc.
manag., pa nam je predstavila Prostovoljstvo v Splošni bolnišnici Celje.

Pozdrav direktorja bolnišnice
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Bojana Jecl med predavanjem
Po kratkem odmoru so kolegice s
primarnega nivoja zdravstvenega
varstva pripravile predstavitev Rehabilitacijska zdravstvena nega pacientov po možganski kapi v zdravilišču
Laško, predstavitev je vodila ga. Klavdija Lah, dipl. med. sestra. Ga. Aleksandra Vasiljevič, dipl. med. sestra,
nam je predstavila Komunikacijske
modele v referenčni ambulanti, ga.
Karmen Petek, mag. zdr. nege, nam

Sledil je daljši odmor, v katerem smo
uživali v zelo dobri hrani, ki so jo pripravili v Domu sv. Jožefa. S polnimi
želodčki smo prisluhnili še zadnjemu
sklopu predavanj, v katerem nam
je ga. Emina Brkič, dipl. med. sestra,
predstavila Vpliv komunikacije in medosebnih odnosov v timu na kakovost
zdravstvene nege, ga Nada Žolek,
dipl. med. sestra, nam je predstavila
študijo Supervizija, potreba in želja
v sodobni zdravstveni negi, na koncu
pa nam je ga. Natalija Kroflič, dipl. fiziot., podelila nekaj praktičnih nasvetov Da ne bi bolelo v križu.
Skozi ves dan nas je spremljala rdeča nit, in sicer spoznanje, da živimo
v času, ko so spremembe naša stalnica; posebej spremembe v zdravstvu.

»Danes se ne moremo več
odločati med spremembo
in nespremembo, lahko pa
se odločamo o tem, kako se
bomo na spremembe odzivali. Zmožnost soočanja
s spremembami je postala
nepogrešljiva v post-moderni družbi«.
Michael Fullan
Včasih je prvi odziv na spremembe
negativen, »raje ne; saj je dobro tako,
kot je«, s časom pa v večini primerov
spoznamo, da nam ta ista sprememba olajša delo, skrajša čas izvedbe,
ipd. Je pa pomembno, da se zavedamo, da so dobra komunikacija, ustrezna informiranost, dobri medsebojni
odnosi, motiviranost zaposlenih, pripadnost zaposlenih organizaciji, …
vse to in še kaj pomembni dejavniki,
da bodo spremembe tudi dobro sprejete in zaposleni zadovoljni.

Uvajanje sprememb v organizacije je
potrebno zaradi hitrega spreminjanja
sveta okoli nas
Bojana Jecl, mag. zdr. nege
Travmatološki oddelek

D

inamičost družbe in turbulenca
tega stoletja od nas zahtevata, da
se moramo tako ljudje kot organizacije neprestano prilagajati spremembam. Spremembe, ki se dogajajo,
zagotovo niso modna muha managerjev, temveč predstavljajo nujo in
hkrati realnost. Povzročajo jih različni
dejavniki na notranjih in zunanjih ravneh organizacije.
To so nastajajoči problemi, vedno
večje potrebe pacientov, tehnološki
napredek, zaposleni, itd. Uspešno
delovanje organizacije se skriva v
novem znanju, v inovativnosti, zato
so prepričanja, da je za uspeh dovolj
dobra strategija, zmotna. Kajti predpogoj, da se organizacija uspešno

»Spremembe, ki se dogajajo, zagotovo niso modna
muha managerjev, temveč
predstavljajo nujo in hkrati
realnost. Povzročajo jih različni dejavniki na notranjih
in zunanjih ravneh organizacije.«
razvija, je velika baza znanja, s katerim »operirajo« tako managerji kot
ostali zaposleni.
Proces uvajanja sprememb zelo močno sega v upravljanje s človeškim ka25

pitalom. Zato imajo na njihovo uvajanje velik vpliv organizacijska kultura,
klima, vodenje, komunikacija in motivacija zaposlenih. V času uvajanja
sprememb je lahko organizacija tudi
neuspešna zaradi potiskanja pomena
dosedanje kulture v ozadje. Stališča
zaposlenih, njihove vrednote in navade se ne smejo spremeniti v eni sami
potezi, ampak postopoma, saj predstavljajo njihovo moč in pripadnost.
Kultura je tisto, kar nas ločuje od drugih organizacij, kar prikazuje kakovost
dela in hkrati predstavlja individualne
osebe. Ne nastane kar sama od sebe,
temveč jo mora oblikovati management skupaj z zaposlenimi. Fleksibilna organizacijska kultura, ki stremi po
novem znanju, podpira učenje in ra-

Z DRAVS T VE NA NNE G A

je predstavila, kako ostanemo Vitalni,
zadovoljni in sproščeni s programom
CINDI Velenje, ga. Urška Bandalo,
spec. klin. diet., pa nam je predstavila
Primere dobre prakse CINDI Velenje.

Z DRAVS T VE NA NE G A

zvoj zaposlenih, zagotavlja uspešno
delovanje organizacije. Dobro je, da
so njene značilnosti skladne z implementacijo novih odločitev.

»Komunikacija je v bistvu
»ožilje« organizacije ali
delovne skupine, zato se
moramo truditi, da poteka
konstruktivno, kar omogoča enakovredno izmenjavo
mnenj, pogledov in izkušenj.«

Zaradi obvladovanja sprememb je
velikega pomena izbira pravega sloga vodenja. Hočevar et al. (2003) poudarjajo, da so strateški cilji organizacije kot »mrtev list« papirja, v kolikor
nimajo vodij, ki so dobro pripravljeni
na uresničevanje strategij. Vodje si
morajo razviti svojo kulturo vodenja. Pomembno je, da je fleksibilna,
kar ponazarja aktivno sodelovanje v
procesu dela, da izraža svojo ustvar-

jalnost, motivira v skladu z realizacijo
ciljev, hkrati pa podaja navodila, ki jih
zaposleni spoštujejo in pri tem prostovoljno sodelujejo. Vodstveni kader
mora imeti izoblikovan sistem, ki bo
prepoznaval in odkrival posameznike, ki so motivirani za oblikovanje in
izvajanje sprememb. Prav zaradi tega
je dobro poskrbeti za odprto komunikacijo, ki poteka tako horizontalno
kot vertikalno. Komunikacija je v bistvu »ožilje« organizacije ali delovne
skupine, zato se moramo truditi, da
poteka konstruktivno, kar omogoča
enakovredno izmenjavo mnenj, pogledov in izkušenj.

»Pomembno je zavedanje,
da pri uvajanju sprememb
ne deluje samo vodstvo,
temveč vsi zaposleni. Spremembe prinašajo pozitivnost oziroma svežino, ki
spreminja rutino dela.«

želijo obdržati status quo. Vsak odmik
od zastavljene strategije pomeni, da
se zaposleni s tem ne ukvarja ali pa se
temu odmika.

Tisti, ki se upira, bo slej ko prej moral
nadomestiti zamujeno, kajti v času,
ki ga živimo, enostavno ne gre brez
sprememb, saj so najpomembnejši
element uspešnega delovanja. Zapomnimo si modrost starogrškega
filozofa in astronoma Heraklita, ki je
Pomembno je zavedanje, da pri uva- dejal:
janju sprememb ne deluje samo
vodstvo, temveč vsi zaposleni. Spre- »V življenju in vesolju je sprememba
membe prinašajo pozitivnost oziro- edina stalnica«. Torej spremembe so
ma svežino, ki spreminja rutino dela. in bodo, saj so postale stalnica sodobA veliko se jih kljub temu upira, saj si nega poslovnega življenja.

Bodi sam sprememba,
ki si jo želiš v svetu.
(Mahatma Gandhi)
V vsakdanjem življenju se srečujemo z mnogimi težavami, konflikti in stresi. Nekatere od
teh lahko obvladamo sami, drugi pa so preveč obsežni, globoki ali predolgo trajajo, tako
da za njihovo premagovanje potrebujemo pomoč. Ena od takih oblik pomoči je psihološko
svetovanje.

V okviru projekta KREPITEV ZDRAVJA PRI DELU v SB Celje

VABIMO

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

KJE: Otroški oddelek (3. nadstropje), ambulanta številka 8.
KDAJ: dogovor za termin obiska vsako sredo na telefon 03/423 35 13.
Mag. Uroš Stropnik, univ. dipl. org.
pomočnik direktorja
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Darja Ratajc, dipl. m. s.
Urgentni center

V

Termah Čatež je 15. in 16. oktobra
2015 potekal kongres Sekcije MS/
ZT v urgenci. Sekcija je ob 20. obletnici pripravila vsebinsko bogat teoretični in praktični program.
Ob aktualnih dogodkih, ki so pretresli
tako splošno kot strokovno javnost, je
bilo veliko razprav na temo etičnih dilem v zdravstveni negi, še zlasti naročanja zdravil po telefonu, varni pripravi in uporabi zdravil, profesionalni
komunikaciji v timu in sprejemanju
odgovornosti za opravljeno delo pri
pacientu.

izobrazili največ triažnih medicinskih
sester, ki predstavljajo na področju
zdravstvene nege največjo novost v
novih urgentnih centrih.
Sodelujoči v projektu na Ministrstvu
za zdravje so nas seznanili s sedanjimi aktivnostmi in kaj se bo dogajalo
v naslednjih tednih, mesecih. Seznanili smo se z organizacijo urgentne
službe v severni Italiji in na Hrvaškem.
Kolegi iz obeh držav so nam zaželeli
veliko uspeha pri uvajanju novih urgentnih centrov.

Na kongresu smo aktivno sodelovali
Sklop predavanj je bil namenjen tudi na učnih delavnicah ortopedskih tehurgentni nevrologiji in poškodbenim nologov. Julijan Špes je vodil učno delavnico na temo Imobilizacija hrbteniranam.
ce po poškodbi ali obolenju, ki je bila
Največji del kongresa je bil namenjen dobro obiskana in odlično ocenjena.
reorganizaciji NMP in novim urgentnim centrom, kar je v tem trenutku Vsi udeleženci urgentnega centra
za vse nas verjetno najbolj aktualna naše bolnišnice smo aktivno sodelovali pri izmenjavi izkušenj in pridobili
tema.
veliko koristnih novih znanj za delo
S strani Zbornice zdravstvene nege sedaj in tudi v bodoče, v novem ursmo bili pohvaljeni, da smo v Sloveniji gentnem centru.
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Pravdanje je stroj, v katerega
vstopiš kot prašič, iz njega pa
prilezeš kot klobasa.
Ambrose Bierce

Česar človek ni deležen kot otrok,
je pozneje zelo poredko zmožen dati
drugim.
P. D. James
Lupina mora počiti,
da ptič lahko razprostre krila in
poleti.
Alfred Tennyson

Z DRAVS T VE NA NNE G A

3. mednarodni kongres Urgentni
pacient – včeraj, danes, jutri

S VE T U JE MO, POJAS NJUJE MO

Pacientova izkušnja

Ko trčijo bojazen, nerazumevanje in
togost ali ko se srečajo strokovnost,
zaupanje, sporazumevanje in
prilagodljivost
Alenka Brod, univ. dipl. soc.
Racio razvoj, d. o. o.

»V storitvah imamo prednost, da lahko pogosto na kraju samem napako popravimo
ali spremenimo uporabnika iz nezadovoljne v zadovoljno osebo ali obratno. Ker je
odnos pomemben element v storitvah v
zdravstvu, pacienti kakovost toliko bolj
povezujejo s človeškim dejavnikom: prijaznost, pravična obravnava, odnosi med osebjem, pravočasnost, odzivnost in razumljivost, seveda tudi z uspešnostjo zdravljenja,
ki je končni cilj.«

I

zjemni dosežki, ki jih danes spremljamo na področju
preprečevanja, odkrivanja in samega zdravljenja, nas
vsakodnevno presenečajo. Informacije o uspešnem posegu, odkritju novega zdravila, postopka ali upajoči obraz
bolnika zdravstveni panogi krepijo zaupanje, ki ga pacienti potrebujejo. Pa vendar se tako osebje zdravstvene
dejavnosti, kot njeni uporabniki dnevno srečujejo tudi s
kritikami, nezadovoljstvom ali celo hujšimi pritožbami,
ki so lahko mnogokrat tudi neupravičene, kljub temu pa
puščajo za sabo pomembno sled v sistemu kakovosti. Kakovostna zdravstvena oskrba je pravica vsakega bolnika
in tudi pomemben cilj zdravstvenih ustanov.

»Pri izvajanju storitvene dejavnosti se moramo zavedati in sprejeti, da bo vedno prisotna pri zaznavanju subjektivnost in temu
se ne moremo izogniti, lahko pa z različnimi aktivnostmi skrbimo, da so zaznave pacientov čim bolj skladne s pričakovanji, ki
smo jih skupaj oblikovali.«
Vpletanje tržnih načel, povečevanje konkurenčnosti v
zdravstvenem sektorju, ki med drugim dajejo uporabnikom večjo možnost izbire izvajalca zdravstvene storitve,
zahtevajo tudi drugačno obravnavo pacientov. Vpeljava
principov kakovosti, ki se pospešeno odvija od sredine

devetdesetih let tudi v zdravstvu, postavlja skrb za zadovoljstvo uporabnika v njeno središče. Vsekakor zadovoljstvo uporabnikov ni edini kriterij kakovosti, je pa pomemben. Pacienti se, tudi ko gre za zdravstvene storitve,
vse bolj vedejo kot potrošniki, z več možnosti zbire, so
bolj ozaveščeni, zavedajo se svojih pravic, so bolj mobilni, mnogi so zaradi ugodnega socialnega stanja pripravljeni storitev tudi dodatno plačati ali se pritožiti oz. tudi
javno izpostaviti svoje nezadovoljstvo. In kot smo tega v
drugih storitvenih dejavnostih že vajeni, potrošniki običajno pričakujemo več, kot sistem ali standard storitve
zagotavlja. Na vedenje in pričakovanje pacientov poleg
bolezni vplivajo še drugi dejavniki, npr. strah, nevednost,
občutljivost in odvisnost od nekoga drugega. Pri nekaterih le-ti sprožajo neracionalna vedenja, med drugim
agresijo, jezo, nesramnost ali vzvišenost, lahko pa ravno
nasprotno, pacienti postanejo potrpežljivi, poslušajo in
sledijo navodilom, se prilagodijo okoliščinam itd. Ker je
pacient aktivni udeleženec v procesu izvajanja storitve, si
seveda želimo, da bo njegovo vedenje čim bolj racionalno, predvidljivo oziroma bomo imeli stik z zadovoljnim
pacientom in bomo lahko v miru opravili svoje delo, kot
nam postopki predpisujejo.
Kakovost storitvene dejavnosti od nekdaj temelji na dveh
dejavnikih – znanju, ki je velikokrat neoprijemljivo in tež-
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ko vnaprej presodimo njegovo vrednost in na odnosu, ki
ga osebje v verigi izvajanja storitve izkazuje. Razvoj tehnologije viša pomembnost tudi drugih virov (tehnologija,
oprema, informacije), vendar je ponovno oseba tista, ki
z njimi rokuje. Ravno neotipljivost, poleg procesnosti in
neobstojnosti kot temeljnih lastnosti storitve, izvajanje
storitev otežuje na dnevni ravni zaradi nenehnega usklajevanja pričakovanj med uporabnikom in ponudnikom.
Zelo težko je predvidevati, kaj uporabnik pričakuje in
kako našo storitev zaznava, četudi sami vemo, kaj potrebuje, kakšen je proces obravnave, kakšno tehnologijo,
postopke in aktivnosti bomo izvajali s ciljem diagnosticiranja, zdravljenja ali preventive. Pri izvajanju storitvene
dejavnosti se moramo zavedati in sprejeti, da bo vedno
prisotna pri zaznavanju subjektivnost in temu se ne moremo izogniti, lahko pa z različnimi aktivnostmi skrbimo,
da so zaznave pacientov čim bolj skladne s pričakovanji,
ki smo jih skupaj oblikovali.

Izhodišče ustvarjanja odnosov se začne že pri samem
usklajevanju pričakovanj uporabnikov, osnovnem informiranju, kaj se bo z njimi dogajalo, in razumljivosti
informacij, ki jih dobiva s strani različnih oseb in seveda
usklajenost osebja, ki v procesu sodeluje. Pacienti imajo
pričakovanja, ki mogoče niso skladna s tem, kar se bo z
njimi dogajalo, ampak moč za usklajevanje teh pričakovanj je v rokah zdravstvenega osebja, enih bolj, drugih
manj, pa vendar je vsak člen pomemben in lahko vpliva
na spremembo vedenja pacientov. Pri tem je ključno preverjanje, kaj je pacient slišal in ne kaj je bilo povedano,
kaj je razumel in ne kaj smo mislili povedati, kaj verjame

Zdravstvene ustanove izvajajo redna merjenja zadovoljstva uporabnikov, s pomočjo katerih pridobivajo
posredne informacije, na osnovi katerih se izvaja tudi
vrsta ukrepov izboljšav. Stanje se beleži tudi na nacionalni ravni in predstavljajo osnovo za izboljšave in sistemske ukrepe, ki pa so večinoma prepočasni. Uporabnik
zdravstvene storitve ustvari pričakovanja v trenutku, ko
potrebuje pomoč. Gre za skladnost med pričakovanjem
bolnika glede zdravstvene oskrbe ter resničnostjo, kot jo
sam doživlja in dojema. In najbolj učinkovito spremljanje
zadovoljstva uporabnikov je sprotno odzivanje na ugotovljeni razkorak vseh, ki se v izvedbo storitve vključujejo.
V storitvah imamo prednost, da lahko pogosto na kraju
samem napako popravimo ali spremenimo uporabnika iz
nezadovoljne v zadovoljno osebo ali obratno. Ker je odnos pomemben element v storitvah v zdravstvu, pacienti
kakovost toliko bolj povezujejo s človeškim dejavnikom:
prijaznost, pravična obravnava, odnosi med osebjem,
pravočasnost, odzivnost in razumljivost, seveda tudi z

»Izhodišče ustvarjanja odnosov se začne že
pri samem usklajevanju pričakovanj uporabnikov, osnovnem informiranju, kaj se
bo z njimi dogajalo, in razumljivosti informacij, ki jih dobiva s strani različnih oseb
in seveda usklajenost osebja, ki v procesu
sodeluje.«

in ne kaj mi vemo, kaj je pričakoval in ne kaj smo mu svetovali, predpisali itd. Zmožnost, vživeti se vsake toliko
časa v pacienta in pogledati na svoje delo z njegovimi
(kritičnimi) očmi, bistveno izboljša in pospeši dojemanje
zadovoljstva.
Osnovno orodje izboljševanja kakovosti odnosov je še
vedno komunikacija, pri čemer gre tako za veščine poslušanja kot veščine izražanja. Kolikokrat naletimo na situacijo, ko pacient sliši: »Zakaj niste tega prej povedali?« in
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uspešnostjo zdravljenja, ki je končni cilj. To vidijo, to občutijo, v to so vključeni in rezultat teh elementov precej
bolj vpliva na končno zadovoljstvo. Vsak, ki je vključen v
izvedbo storitve, ima možnost na to vplivati. Še več, ima
možnost vplivati tudi na nezadovoljstvo, povzročeno s
strani druge osebe, če seveda to zaznamo in prepoznamo pomembnost odpravljanja, saj lahko s tem spremenimo vedenje, ki se lahko razvija v smeri iz racionalnega
(razume, posluša, sliši, sledi navodilom, vpraša, sodeluje)
v agresivnega ali pasivnega pacienta.
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zadovoljstva ali razširil nezadovoljstvo kar vse povprek,
da ga ne moremo niti odpraviti. Medij socialnih omrežij
je še kako priročen in pogosto spremljamo, kaj se s pacientom dogaja tako v smislu pozitivnih, žal pa tudi, in teh
je več, negativnih izkušenj.

»Osnovno orodje izboljševanja kakovosti
odnosov je še vedno komunikacija, pri čemer gre tako za veščine poslušanja kot veščine izražanja.«
se začne v njegovi glavi monolog, ki gre nekako takole:
»Kako pa naj vem, kaj je pomembno? Saj me ni vprašal.
Kako naj vem, kaj ga zanima? ...« Pomembno orodje
predstavlja tudi primerna uporaba neverbalne komunikacije. Kolikokrat pacient opazuje zaskrbljen obraz zdravstvenega osebja in dobi odgovor: »Nič ne skrbite, saj je
vse v redu,« ali niti očesnega kontakta, ki je pomemben
element ustvarjanja in ohranjanja zaupanja. Mnogi ne
verjamejo, se dodatno sprašujejo, sprašuje osebje, svojce,
druge paciente, iz racionalnega vedenja se razvije neracionalno, nesramno ali celo agresivno vedenje. Ustvarjanje
in ohranjanje kakovostnih medsebojnih odnosov med
osebjem, ki lahko usklajeno deluje, je naslednja sestavina
ukrepov, vezanih na upravljanje z zadovoljstvom, da strokovnosti niti ne omenimo.
Težavnost upravljanja zadovoljstva uporabnikov je še v
nečem. Zadovoljen pacient bo podal pohvalo, velikokrat
utemeljeno in tudi neposredno. Pohvali, se zahvali, izkaže hvaležnost, celo podari kakšno malenkost v zahvalo.
V svoji oceni pogosto zakrije ali ne izpostavi morebitnih
pomanjkljivosti, ker so pozitivne izkušnje prevladale nad
negativnimi. Nezadovoljni pacient se bo bodisi odločil
za odkrit konflikt, neposredno in na kraju dogodka ali pa
bo svoje nezadovoljstvo izražal tako, da ga ne moremo
preprečiti: z govoricami, prepričevanjem drugih, klevetanjem ali celo pritožbo, … pri čemer bo izhajal iz zgolj svojega zornega kota in ga opravičeval. Povzročil bo škodo,
ki bo imela dolgoročne posledice in prikril pravi vzrok ne-

Čeprav opisano področje ni novo, še vedno predstavlja
predmet izboljšav, saj tudi ocene zadovoljstva uporabnikov, četudi so razmeroma visoke, dosegajo nižje vrednosti na področju odnosov in infrastrukture (oprema, prostor
…). Danes mogoče pomenijo statistiko v letnem poročilu
in vir stresa za sodelavce v zdravstvu, v prihodnje pa se
bo to kazalo tudi v odhajanju pacientov drugam in s tem
tudi v poslovnem rezultatu.

»Zmožnost, vživeti se vsake toliko časa v
pacienta in pogledati na svoje delo z njegovimi (kritičnimi) očmi, bistveno izboljša
in pospeši dojemanje zadovoljstva.«
In zakaj še se je vredno ukvarjati z zadovoljstvom našega uporabnika? Ker je to sestavni del poklica, ki smo ga
izbrali, ker imamo ali lahko še dodatno razvijemo znanja,
veščine in ravnanja, ki bodo pripomogla k boljši kakovosti, ker je v storitvah pomembna kakovost vsakega v verigi, ker bo s tem naše delo lažje, ker bo manj napak, ker
bomo tudi na ta način zmanjševali pogost vir stresa, ki
ga lahko predstavlja pacient, ker bomo s tem pozitivno
vplivali na medsebojne odnose med kolegi, ker je to naš
delodajalec in si želimo, da smo uspešni. Kakovost predstavlja našo vrednoto, ker tudi mi to želimo, kadar smo v
koži pacienta. In v naših glavah, srcu in rokah je vsa moč
– da to uresničimo.

Mednarodni seminar o dobrih
praksah v socialnem dialogu
Branka Šket, mag. managementa

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

S

indikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (v nadaljevanju SDZNS) je edini slovenski zdravstveni sindikat, ki je član evropskega združenja Evropske zveze zaposlenih v javnem sektorju (v nadaljevanju EUROFEDOP).
EUROFEDOP je v sodelovanju s SDZNS od 24. do 26. septembra v Ljubljani pripravil mednarodni seminar z naslovom Predstavniki zaposlenih v javnem sektorju in javnih
podjetjih izvajajo dobre prakse na področju socialnega
dialoga.
Na dogodku je sodelovalo več kot sto udeležencev iz 22
evropskih držav in razpravljalo o glavni temi seminarja:

• stanje socialnega dialoga danes in katere izboljšave ta
potrebuje na nacionalnem in evropskem nivoju.
Poleg številnih gostov in strokovnjakov iz tujine ter ob
predstavnikih SDZNS sta s svojimi prispevki na seminarju
sodelovala tudi Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v imenu Ministrstva za zdravje pa državna sekretarka Nina Pirnat.
Udeleženci seminarja smo prisluhnili predstavitvam
predstavnice EUROFOUNDA iz Irske o trenutnih praksah
socialnega dialoga na delovnem mestu, predstavniku Inštituta za delo iz Belgije o izkušnji socialnega dialoga ter
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predstavniku Evropske komisije o tem, ali je socialni dialog učinkovito orodje.
Da bi dobili neposreden vpogled v delovanje socialnega
dialoga v praksi, smo udeleženci v prostorih Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani prisostvovali praktičnemu prikazu socialnega partnerstva oz. pogovoru predstavnikov delodajalca (z ministrstva za zdravje ni bilo na
žalost nikogar) in sindikata.
Najvišjo stopnjo sindikalne organiziranosti poznajo

Glede na omenjeno delitev je v Sloveniji razviti sistem
najbližji modelu socialnega partnerstva centralnih evropskih držav. Države višegrajske skupine (Poljska, Madžarska, Češka in Slovaška) ter baltske države večinoma niso
vključile sindikatov v proces oblikovanja politik, zanašajo se na legalistični pristop urejanja trga dela. Kolektivna pogajanja so decentralizirana in sektorske kolektivne
pogodbe so redke (razen na Slovaškem). V Romuniji je
socialno partnerstvo bolj izrazito ter stopnja sindikalne
gostote višja.
Socialni dialog je bistveni element evropskega socialnega modela, ki je bil z amsterdamsko reformo v celoti
priznan v Pogodbi. Socialnim partnerjem (predstavniki
delodajalcev in delojemalcev) je tako omogočeno, da dejavno prispevajo k oblikovanju evropske socialne politike.

Odprti dostop do
znanstvenih objav postaja realnost
Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

V

prostorih Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport je 1. oktobra letos potekalo prvo posvetovanje na
temo odprtega dostopa do znanstvenih objav v Sloveniji. Organizatorji
posvetovanja so bili Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani,
Narodna in univerzitetna knjižnica,
Univerzitetna knjižnica Maribor ter
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport. K sodelovanju jim je uspelo pritegniti nekaj res pomembnih imen,
saj so bili med gostujočimi predavatelji tudi dr. Paul Ayris, direktor univerzitetne knjižnice University College of London, Susan Reilly, izvršna
direktorica Association of European
Research Libraries, Lars Bjornshauge,
eden od direktorjev združenja Scolarly Publishing and Academic Resources Coalition ter direktor projekta Directory of Open Access Journals in še

nekatera znana imena, poleg njih pa 2. Avtor objavi članek v prosto dotudi predstavniki večine najpomembstopni reviji na spletu, v kateri
nejših evropskih založnikov.
založnik omogoča takojšen (brez
časovnega embarga) prost dostop
do vseh objavljenih člankov. Za ta
Kaj pomeni odprti dostop?
način se je uveljavilo ime »zlati
dostop«.
Odprti dostop je opredeljen kot neomejen, za uporabnike brezplačen Gibanje za odprti dostop do znanspletni dostop do znanstvenih infor- stvenih informacij se je pričelo v demacij, ki omogoča njihovo ponovno vetdesetih letih prejšnjega stoletja,
uporabo. Poznamo dve vrsti odprte- pravi razmah pa je doživelo v zadga dostopa:
njih desetih letih, kar lahko pripiše1. Avtor lahko sam shrani dokument mo širjenju dostopa do svetovnega
v repozitorij, bodisi pri svoji raz- spleta. Sam izraz »odprti dostop«
iskovalni ustanovi, če ga ta ima, (open access – OA) je bil prvič urabodisi v katerega od centralnih re- dno uporabljen v t. i. Budimpeštanpozitorijev (npr. PubMed Central) ski iniciativi, ki pod pojmom odprti
ali na katero drugo prosto dosto- dostop razume brezplačen dostop
pno spletno mesto. Za ta način se do dokumentov na svetovnem spleje uveljavilo poimenovanje »zele- tu, njihovo kopiranje, shranjevanje,
ni dostop«.
razmnoževanje, tiskanje in uporabo
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v skandinavskih državah. Za centralno skupino držav
(Nemčija, Avstrija, Švica, Nizozemska in Belgija) je značilna tradicija socialnega partnerstva, ki je pogosto izražena z obstojem tripartitnega organa, v katerem delujejo
predstavniki sindikatov, delodajalcev in države.
V južnoevropskih državah (Francija, Italija, Španija, Portugalska in Grčija) je urejanje trga dela običajno bolj odvisno od zakonodaje kot od kolektivnih pogajanj. Za anglosaksonske države (Velika Britanija in Irska) je značilen
slab zakonodajni okvir pravic na področju zaposlovanja
in sindikalnega delovanja.

S VE T U JE MO, POJAS NJUJE MO
za katerikoli zakonit namen brez finančnih, zakonodajnih ali tehničnih
omejitev. Edina zahteva pri tem je, da
mora biti avtor dokumenta primerno
naveden (citiranje). Budimpeštanski
iniciativi je sledilo še nekaj podobnih
dokumentov (deklaracija iz Bethesde,
Berlinska deklaracija, ...), ki so postali
temelj gibanja za odprti dostop do
rezultatov raziskav v znanosti in visokem šolstvu.
Kaj je pravzaprav sprožilo gibanje za
odprti dostop? Do nedavnega je bila
najbolj običajna praksa, da so raziskovalci rezultate svojih raziskav, ki
so jih strnili v obliko znanstvenega
članka, poslali v objavo v katero od
številnih znanstvenih revij. Založnik
revije je poskrbel za recenzijo članka
in ga nato bodisi sprejel v objavo ali
zavrnil. Z objavo članka v reviji so tako
znanstvene informacije našle pot do
ciljne populacije – drugih znanstvenikov, profesorjev, študentov, … Najpomembnejše pri tem je bilo dejstvo,
da je avtor z objavo članka materialne
avtorske pravice prenesel na založnika, kar je pomenilo, da članka ni smel
brezplačno razdeljevati morebitnim
zainteresiranim bralcem. Tako je v
bistvu prihajalo do svojevrstnega paradoksa. Za dostop do znanstvenih
objav, ki so bile rezultat raziskav, v
veliki meri financiranih z javnimi sredstvi, je bilo treba plačevati naročnine
na znanstvene revije in s tem omogočati zaslužke založnikom. Obseg
znanstvenega publiciranja je naraščal
eksponentno in ne samo raziskovalci,
tudi znanstvene in visokošolske knji-

žnice si enostavno niso več mogle privoščiti kupovanja vse večjega števila
dragih revij. Založništvo znanstvene
literature pa je kar nenadoma postalo ena najbolj dobičkanosnih panog.
Dokaz za to so podatki, da so čisti dobički največjih založnikov v zadnjih
desetih letih praviloma presegali 30
odstotkov njihovih celotnih prihodkov. Zmanjševanje javnih sredstev za
znanost na eni strani in povečevanje
stroškov za dostop do znanstvenih
informacij na drugi sta seveda sprožila zahteve po spremembah na področju znanstvenega komuniciranja.
Z razvojem in vse večjo dostopnostjo
interneta so te spremembe postale
mogoče. Skoraj čez noč so se začele
na spletu pojavljati revije, ki so ponujale brezplačen dostop do člankov.
Kako je bilo to mogoče, kaj pa stroški
objave? Založniki so stroške, ki so jih
imeli z objavo članka, preprosto prenesli z uporabnikov na avtorje, uvedli
so t. i. »strošek za obdelavo članka«
(»article processing charge« – APC), ki
ga plača bodisi avtor iz svojega žepa,
bodisi njegova raziskovalna ustanova
ali morebitni pokrovitelj. Pri tem avtor lahko materialne avtorske pravice
prenese na založnika, kar pomeni, da
je tak članek dovoljeno le brati in natisniti oz. prenesti na svoj računalnik
(gratis ali free open access). Lahko
pa avtor materialne avtorske pravice
zadrži in založniku le dovoli objavo
članka (libre open access), dovoljena
in nedovoljena raba le-tega pa sta
opredeljeni s prostimi licencami (npr.
Creative Commons). Kaj takega je bilo
do devetdesetih let prejšnjega stoletja preprosto nepredstavljivo. Novi
spletni založniki so sicer zelo prilagodljivi, saj nekateri pri stroških objave
ponujajo tudi precejšnje popuste,
npr. avtorjem iz manj razvitih držav,
cena pa je lahko odvisna tudi od tega,
ali je revija že uveljavljena ali še neznana. Tako je mogoče članek objaviti
že za manj kot sto ali pa tudi za nekaj
tisoč dolarjev oziroma evrov.

Kakšno je trenutno stanje na
področju odprtega dostopa?
V zadnjih letih se to področje neverjetno hitro razvija, saj so se vanj vključili tudi veliki založniki, ki jim je kaj
hitro postalo jasno, da odprti dostop
zanje pomeni nevarnost za izgubo
velikih zaslužkov. Stanje je kar težko
pregledno, kar je bilo poudarjeno
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tudi na posvetovanju v Ljubljani, kjer
smo udeleženci lahko dobili dokaj
dober vtis o trenutnem dogajanju.
Nekateri veliki evropski založniki (npr.
Springer, Wiley, Taylor & Francis, BMJ
Publishing, …), z izjemo največjega
(Elsevier), so predstavili vsak svojo
politiko odprtega dostopa. Vsi so seveda v en glas poudarjali, kako zelo
podpirajo načelo odprtega dostopa,
a kot je običajno, se »hudič skriva v
podrobnostih«. Veliki založniki namreč izdajajo zelo malo revij, ki bi
imele v celoti odprti dostop. »Izumili« so novost, t. i. »hibridne revije«.
V nekaterih svojih znanih revijah s
faktorjem vpliva namreč objavljajo
tudi brezplačno dostopne članke.
Tako prihajajo do še večjega zaslužka, saj je za revijo kot celoto še vedno treba plačati naročnino, hkrati pa
zaračunavajo še avtorjem stroške za
odprto dostopne članke (za to početje se je uveljavilo poimenovanje
»double dipping«). Prvi so se temu
začeli upirati veliki konzorciji knjižnic
(npr. britanski JISC), ki so zahtevali
znižanje naročnin za hibridne revije.
Prav zaradi takih pojavov je združevanje knjižnic pri nabavi literature zelo
pomembno, saj imajo konzorciji kot
večji uporabniki neprimerno boljša
izhodišča pri pogajanjih z založniki.
Nekateri založniki v zameno za nabavo revij tudi ponudijo raziskovalni ustanovi določeno število »voucherjev«
za objavo njihovih člankov. Kar se tiče
načina odprtega dostopa, večina velikih založnikov podpira zlati dostop,
se pravi takojšnjo brezplačno dostopnost objavljenega članka v elektronski izdaji revije. Nekateri omogočajo
tudi zeleni dostop, se pravi, da avtor
sam arhivira svoj članek (bodisi zadnjo recenzirano ali končno objavljeno
verzijo) v kateremkoli spletnem repozitoriju, pri tem pa običajno zahtevajo časovni zamik glede na tiskano ali
elektronsko izdajo (t. i. »embargo«),
ki je največkrat od šestih mesecev do
enega leta. Cena objave je pri zlatem
dostopu praviloma precej višja. Sicer
pa se cene pri velikih založnikih ne
razlikujejo pomembno, razlika je največkrat bolj odvisna od statusa revije
(faktor vpliva). Tako npr. pri Taylor &
Francisu za objavo z zlatim dostopom
zaračunajo 2950 USD, pri Springerju
2200 EUR, pri Wileyu 2045 EUR. BMJ
Publishing vam bo za objavo v reviji British medical journal zaračunal
3000 GBP, v svojih ostalih revijah pa
1700 GBP. Pregled založnikov in revij,

Vse več financerjev zahteva, da morajo biti rezultati raziskav, sofinanciranih z javnimi sredstvi, odprto
dostopni. Pričakujemo lahko, da
bodo pogodbe za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti z javnimi sredstvi
v kratkem vsebovale zahtevo po odprti dostopnosti rezultatov raziskav
najkasneje šest mesecev po objavi (to

Rast odprtega dostopa

so usmeritve Evropske komisije glede a namenoma vsebinsko nesmiselne
odprtega dostopa do podatkov razi- članke različnim založbam, in so bili
ti večinoma sprejeti v objavo. Kar pa
skav in objav).
je še huje, na spletu se pojavljajo številne t. i. »plenilske založbe« (v stroki
Zakaj (ne) objavljati v revijah z se je dejansko uveljavil izraz »predaodprtim dostopom?
tory publishers«, čeprav ga nekateri
zavračajo zaradi izrazito negativnega
Najpomembnejša prednost, zara- prizvoka), katerih edini namen je na
di katere bi se avtor lahko odločil za hitro in nepošteno čim več zaslužiti.
odprti dostop do svojih člankov je, Avtorje privabljajo z nizkimi cenami
da bo članek gotovo videlo oziroma za objavo in kratkim rokom od preprebralo več ljudi, kot bi jih sicer, s či- jema do objave članka. Znani so tudi
mer je tudi večja verjetnost uporabe primeri t. i. »ugrabljenih revij«, ko
in nadgradnje njegovih rezultatov. »ugrabitelji« bodisi vzpostavijo lažno
Korist, ki jo lahko ima avtor od tega, je spletno stran neke bolj znane revije
morebitno večje število citatov, ki so ali pa odkupijo izdajateljske pravice.
eno od pomembnih meril znanstve- Eden najbolj znanih je primer revije
ne odmevnosti. Ne povsem zanemar- Experimental and clinical cardiology,
ljiva prednost je tudi praviloma krajši ki je 17 let izhajala pri znanem kanadrok od prejema do objave članka, skem založniku, bila vključena v bazo
kar velja tudi pri velikih založnikih in Web of Science in imela tudi faktor
vpliva, nakar jo je odkupila nova, povvplivnejših revijah.
sem neznana založba, jo spremenila v
Poleg koristi pa ima odprti dostop revijo z odprtim dostopom in v enem
tudi nekaj slabih plati. Prvo in najpo- letu v njej objavila preko tisoč člankov
membnejše vprašanje, ki se postavlja, (do tedaj so v reviji objavili manj kot
je vprašanje kakovosti objavljenih sto člankov letno). In ne samo »ugračlankov. Veliki založniki zagotavlja- bljene« revije, tudi nekatere nove so
jo, da gredo pri njih članki z odprtim se kljub vprašljivi kakovosti znašle v
dostopom pred objavo skozi popol- sekundarnih podatkovnih bazah, kot
noma enak postopek recenzije kot je Web of Science. Zakaj je lahko prišvsi ostali, skratka, da za njihovo ob- lo do takih anomalij? To je mogoče
javo veljajo enaka merila kakovosti, predvsem zaradi nerazumno velikih
ne glede na to, da avtor objavo plača. zahtev po objavljanju člankov (načelo
Tega pa ni mogoče trditi za številne »Publish or perish«). V merilih za donove spletne založbe, ki se pojavlja- deljevanje sredstev za raziskave ali za
jo kot gobe po dežju. Dokaz za to je izpolnjevanje pogojev za akademske
kar nekaj raziskav, narejenih v zadnjih nazive je praktično povsod, ne samo
letih, ko so nekateri avtorji poslali si- pri nas, na prvem mestu število objacer jezikovno in oblikovno urejene, vljenih člankov v mednarodnih publikacijah. Predvsem avtorjem iz manj
razvitih držav in manjših institucij je
težje doseči objavo članka v priznani
reviji z visokim faktorjem vpliva, zato
tudi ni naključje, da je največ navedenih negativnih pojavov prav v teh
delih sveta (Indija, Afrika). Kako se
lahko avtorji izognejo »plenilcem«?
Danes že obstaja kar nekaj načinov za
preverjanje kakovosti spletnih založnikov. Jeffrey Beall, bibliotekar in docent na univerzi v Denverju, je eden
redkih kritikov odprtega dostopa. On
je tudi prvi uporabil izraz »predatory
publishing«. Postavil je vrsto meril, po
katerih lahko prepoznamo »plenilskega« založnika in sestavil seznam takih
založnikov, ki ga redno dopolnjuje.
Dostopen je na spletni strani http://
scholarlyoa.com/publishers/. Mnogi
so sicer mnenja, da je njegov seznam
do neke mere sporen, vendar gotovo
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ki objavljajo prosto dostopne članke,
ter njihovih politik pri licenciranju in
omogočanju odprtega dostopa, nudi
podatkovna baza SHERPA/RoMEO
(http://www.sherpa.ac.uk/romeo/).
Sredi leta 2011 je bilo v svetovnem
merilu 8 odstotkov člankov objavljenih v odprtih revijah, 20 odstotkov
člankov pa v naročniških revijah in
avtorjeva končna različica shranjena
v odprtodostopni institucionalni ali
tematski repozitorij. Po ocenah nekaterih raziskovalcev naj bi bilo leta
2010 v EU prosto dostopnih že okrog
50 odstotkov člankov, objavljenih
do leta 2007. Seveda so med posameznimi državami razlike, vendar pa
odstotek povsod vztrajno narašča. Po
zadnjih podatkih 87 odstotkov znanstvenih revij v svetovnem merilu dovoljuje nek način takojšnje shranitve
člankov v repozitorij s strani avtorjev,
od tega 60 odstotkov v obliki avtorjeve zadnje recenzirane različice.
Pri odprtem dostopu do znanstvenih
monografij so stvari še precej bolj »v
povojih« kot pri revijah, a se tudi tu
premika. Seveda imajo tudi založniki
precej manjši interes za izdajanje odprtodostopnih knjig kot pa posameznih člankov.
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lahko služi kot neke vrste prva orientacija. Druga je lahko Directory of
open access journals (DOAJ), ki je dostopen na https://doaj.org/. Za uvrstitev na ta seznam mora revija izpolnjevati določena merila, ki so jih ravno v
zadnjem letu zaostrili. Trenutno je na
seznamu več kot 10.000 revij, vendar
pa bo v kratkem »prečiščen«, saj so
morali vsi založniki ponovno zaprositi za uvrstitev svojih revij po novih,
strožjih merilih. Ena od ustanov, ki se
močno zaveda resnosti problema, je
SPARC Europe (Scholarly Publishing
and Academic Resources Coalition),
mednarodna zveza visokošolskih in
raziskovalnih knjižnic, ki si prizadevajo za spremembe v znanstvenem
komuniciranju. Njihov član uprave,
Lars Bjornshauge, je hkrati direktor
projekta DOAJ. Na posvetovanju v
Ljubljani je predstavil tudi njihov najnovejši projekt THINK.CHECK.SUBMIT.
Gre za pobudo, da bi avtorjem ponudili nekakšno orodje, s katerim bi si
pomagali pri odločitvi, kje objavljati
svoje prispevke. Tako lahko na spletni strani http://thinkchecksubmit.
org najdemo sklop vprašanj, s katerimi si pomagamo, če smo v dvomih o
kakovosti revije, v kateri bi želeli objaviti svoj članek. Trenutno v različnih
evropskih ustanovah in združenjih
preučujejo več pobud, kako motivirati avtorje za zagotovitev odprtega
dostopa. Ena od takih pobud je na
primer, da bi dobra statistika uporabe
avtorjevih prosto dostopnih člankov
lahko služila kot priporočilo bodisi pri
dodeljevanju sredstev, zaposlitvi in
podobno. V WoS je trenutno indeksiranih preko 500 odprto in prosto dostopnih znanstvenih revij, v Scopusu
preko 1200. Pri Thompson Reutersu
so se odločili, da bodo v prihodnjem
letu v WoS vključili novih 1000 odprtodostopnih revij, ki sicer vsaj za sedaj
še ne bodo imele faktorja vpliva, vendar že sama uvrstitev v to bazo reviji
precej dvigne ugled. Primera odprtodostopnih revij z visokim dejavnikom
vpliva v letu 2010 sta Nucleid Acids
Research (7,836) in Public Library of
Science One (PLoS One, 4,411).

Utrinek s posvetovanja
podatkov, saj bi s tem lahko preprečili podvajanje raziskav in prihranili
veliko javnih sredstev, nadgrajevanje
znanja pa bi potekalo precej hitreje.
Tudi za arhiviranje raziskovalnih podatkov že obstajajo repozitoriji. Gotovo bo pot do odprtega dostopa do
raziskovalnih podatkov težja, kot do
odprtega dostopa do znanstvenih
objav, saj obstajajo pri dostopu do
samih podatkov tudi povsem objektivne ovire (npr. varovanje osebnih
podatkov in podatkov, ki zadevajo
nacionalno varnost, …). Eden najbolj
vnetih zagovornikov odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov je
dr. Paul Ayris, direktor univerzitetne
knjižnice University College of London ter sopredsedujoči organizacije
LERU (League of European Research
Universities), ki je na posvetovanju v
Ljubljani predstavil trenutno stanje
na področju odprtega dostopa do
raziskovalnih podatkov. Na vprašanje,
kaj je po njegovem mnenju največja
ovira za odprti dostop do raziskovalnih podatkov, pa je z značilnim angleškim smislom za humor odgovoril:
»Ko sem vprašal kolega na univerzi,
če bi dovolil dostop do svojih raziskovalnih podatkov, mi je zgrožen odvrnil: Za božjo voljo, nikakor ne! Če bi
kdo drug uporabil moje raziskovalne
podatke, bi lahko prišel do drugačnih
sklepov kot jaz!«

Korak naprej – odprti dostop
Kakšno je trenutno stanje v
do raziskovalnih podatkov
Sloveniji na področju odprteKmalu za pobudami o odprtem do- ga dostopa?

dokazuje tudi organizacija posvetovanja na to temo. Imamo že kar nekaj
repozitorijev (predvsem univerzitetnih), nekateri od njih pa do dostopni
tudi s skupnega portala Nacionalni
portal odprte znanosti (http://www.
openscience.si/). V DOAJ je evidentiranih preko 30 slovenskih revij (tudi
Zdravniški vestnik), nekatere ustanove izdajajo tudi odprtodostopne knjige. Vse informacije o odprtem dostopu so zbrane na spletni strani http://
www.openaccess.si/.
Z veseljem lahko povem, da je Slovenija ena prvih držav v EU, ki je sprejela nacionalno strategijo odprtega
dostopa, kar so posebej izpostavljali
tudi tuji predstavniki na posvetovanju v Ljubljani. Vlada Republike
Slovenije je namreč septembra 2015
sprejela dokument Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020. V njem so
opredeljeni vizija in cilji odprtega dostopa, usklajeni z vsemi evropskimi
priporočili. Napovedan je tudi pilotni
program Odprti dostop do raziskovalnih podatkov v Sloveniji (celotna strategija je dostopna na spletni strani
ministrstva (http://www.mizs.gov.si/
fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/
Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/
Nacionalna_strategija_odprtega_
dostopa.pdf ).
Samo upamo lahko, da bomo enako
uspešni tudi pri uvajanju strategije v
prakso.

stopu do znanstvenih objav so se
pojavile tudi pobude o odprtem Pobuda za odprti dostop ima v Slove- Literatura
dostopu do celotnih raziskovalnih niji veliko privržencev, kar nenazadnje Seznam literature je na voljo v knjižnici.
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Etična načela za mediatorje
Katja Ramšak, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

1. Načelo usposobljenosti in
imenovanja mediatorjev

5. Načelo vodenja in sooblikovanja postopka

Mediator mora biti strokovno usposobljen za izvajanje
mediacije. V okviru postopka pridobitve dovoljenja za
njeno izvajanje mora opraviti ustrezno izobraževanje ter
svoje znanje ves čas izpopolnjevati.
Mediator se mora pred sprejemom imenovanja prepričati, če ima dovolj znanja in sposobnosti za izvedbo mediacije.
Mediator odkloni mediacijo v zadevah, za katere ni primerno usposobljen. Na željo strank razkrije svoje ozadje
in izkušnje v zvezi z delom in mediacijo.

Mediator mora poskrbeti, da so udeleženci mediacije seznanjeni in soglašajo z namenom, postopkom in pogoji,
pod katerimi poteka mediacija; vlogo mediatorja in udeležencev; dolžnostjo mediatorja in udeležencev, da ne
razkrijejo zaupnih dejstev.
Mediator mora skrbeti, da se med mediacijo ohrani primerna raven medosebnih odnosov, da se prepreči morebitna zloraba pravic, ter da se udeleženci ves čas zavedajo, da je sodelovanje v mediaciji in sklenitev morebitnega
sporazuma popolnoma prostovoljno in odvisno od njih
samih.

2. Načelo neodvisnosti in nepristranskosti

6. Zaključek mediacije

Mediator mora ves čas mediacije ravnati popolnoma
nevtralno, neodvisno in nepristransko v odnosu do udeležencev in do izida mediacije.
Mediator ne sme pričeti mediacije ali z njo nadaljevati,
če je že pričel, dokler ne razkrije vseh okoliščin, ki bi lahko vplivale na njegovo neodvisnost in neopredeljenost,
oziroma bi lahko ustvarile pri udeležencih mediacije vtis,
da ni popolnoma nevtralen. Ta dolžnost velja ves čas postopka.

Mediator mora poskrbeti, da udeleženci izrazijo izrecno
in pristno soglasje s sklenjenim sporazumom in so seznanjeni z vsemi posledicami in pogoji, pod katerimi je
sklenjen.
Mediator seznani udeležence s postopkom v zvezi s formalizacijo dogovora in možnostmi njegove izvršitve.

3. Načelo zaupnosti
Mediator je dolžan ohraniti kot zaupno vse, kar izve med
mediacijo ali v zvezi z njo, tudi dejstvo, da se mediacija bo
ali se je že izvajala.
Dejstev, ki mu jih zaupajo udeleženci mediacije, mediator ne sme posredovati javnosti, sodniku, ki zadevo redno
obravnava v sodnem postopku, ali jih uporabiti v korist
ali breme tistih, ki bi jim ta dejstva lahko kakorkoli koristila oziroma škodila. Dejstev, ki mu jih je posamezni
udeleženec posredoval kot zaupna na ločenem srečanju,
ne sme posredovati drugim udeležencem, razen če ima
dovoljenje udeleženca, ki mu je to dejstvo posredoval. Ne
glede na zapisano, pa sme mediator razkriti zaupana dejstva, če to dovolijo udeleženci mediacije, če gre za kaznivo dejanje, ali če bi s tem preprečil nevarnost za življenje
in zdravje drugih.

7. Poštenost postopka
Mediator prekine mediacijo in pojasni udeležencem razloge za svojo odločitev, ko je sklenjeni dogovor po njegovem mnenju neizvršljiv ali pa ni v skladu z veljavno dokumentacijo, ali pa v primeru, ko oceni, da nadaljevanje
mediacije po vsej verjetnosti ne bo doseglo sporazuma.

8. Promocija, nagrade
Če ni drugače določeno, mora mediator še pred začetkom udeležence seznaniti s ceno mediacije in te ne sme
pričeti, dokler vse strani ne izrazijo svojega soglasja z višino njegove nagrade.
Mediatorji lahko svojo dejavnost reklamirajo na profesionalen, časten in dostojanstven način.

4. Načelo prepovedi pričanja
Mediator ne sme pred sodiščem ali drugim organom pričati o dejstvih, ki jih je izvedel v postopku mediacije, ali o
dejstvih, ki so z mediacijo tesno povezana, razen v primerih, ko zakon tako določa.
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Pet minut za mediacijo
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Pravni kotiček
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
Splošno kadrovsko pravni sektor

D

elovno-socialni oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je 12. 5. 2015 izrekel sodbo VIII
Ips 80/2015, ki se nanaša na možnost
kompenziranja nadurnega dela namesto plačila dodatka za nadurno
delo oziroma kompenziranje nadurnega dela z delnim plačilom dodatka
za nadurno delo.
Dejansko stanje, ki je bilo podlaga za
odločitev sodišča, je naslednje:
• delavec, zaposlen pri policiji, je imel
neenakomerno razporejen delovni
čas in določeno šestmesečno referenčno obdobje, v katerem je bilo
treba izravnati viške in manjke ur
znotraj referenčnega obdobja;
• tudi po opravljeni izravnavi je
imel delavec še vedno ugotovljen
presežek ur (nadurno delo) in delodajalec mu je odredil koriščenje
teh ur namesto plačila dodatka za
nadurno delo;
• v izdani sodbi (in tudi sodbah sodišč nižje stopnje) je bilo ugotovljeno, da je kompenzacija presežka ur namesto plačila dodatka za
nadurno delo mogoča, vendar če
je nadurno delo v celoti kompen-

Bedak
Med matematiko se profesor
zgrozi nad Janezkovimi odgovori.
V besu reče: »Eden izmed naju je
popoln bedak!« Janezek molče
sede v klop. Naslednji dan pride
k profesorju in mu izroči modro
kuverto.
»Kaj pa je to?« vpraša profesor.
Janezek odgovori:
»Potrdilo šolskega zdravnika in
psihologa,
da sem jaz čisto normalen.«

zirano s koriščenjem prostih ur,
mora biti delavcu dovoljeno/odrejeno večje število prostih ur, kot je
bilo opravljenega nadurnega dela.
Ta določba izhaja namreč iz načela, da mora biti odmera za nadurno
delo višja od plačila za redno delo,
ker je vložen napor delavca zaradi
dodatno opravljenih ur večji. Če
delavec število ur nadurnega dela
koristi v razmerju 1:1 (1 nadura za
1 prosto uro rednega dela), pa je
upravičen še do delnega plačila
dodatka za nadurno delo, in sicer
v višini, ki je izračunana kot razlika med 100-odstotnim plačilom
za redno uro dela (kar prejme v
obliki kompenzacije prostih ur) in
odstotkom, ki je predpisan za dodatek za nadurno delo. Če je ta dodatek določen v višini 130 %, mora
delodajalec kljub kompenzaciji
nadurnega dela s prostimi urami
delavcu plačati še dodatek za nadurno delo v višini 30 %.
V načelu je torej delavec za delo, tako
redno kot nadurno, upravičen do plačila. Vendar pa je tudi kompenzacija
opravljenih nadur s prostimi urami
primerno nadomestilo za nadurno
delo, če ob tem delodajalec plača še
dodatek, ki je predviden za siceršnje
plačilo nadurnega dela. Tožnik je s
kompenzacijo ur, za katere je prejel
nadomestilo plače s prisojenim dodatkom v višini 30 %, prejel ustrezno
plačilo za opravljeno delo. Zahtevek
za višje plačilo (še v višini 100 % urne
postavke) je brez podlage.
Iz sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 261/2014 pa izhaja:
Tožnik (policist) je delal v t.i. „ruskem
turnusu“ oziroma izmeni (ki traja 12
ur, praviloma se dela en dan dnevna,
drugi dan nočna izmena, potem pa je
delavec dva dni prost). Teoretično ni
mogoče doseči, da bi bil delovni čas
stalno razporejen tako, da bi delavec
vsak teden delal vsaj štiri dni, saj v
daljšem obdobju (nekaj tednov) dva
prosta dneva nujno pomenita, da
delavec dela le tri dni v tednu. Zato
taka izmena glede na določbo petega odstavka 147. člena ZDR pomeni,
da je delovni čas neenakomerno raz36

porejen. Če je ob koncu referenčnega
obdobja ugotovljeno, da je delavec
delal več kot poln delovni čas, se delo,
ki presega poln delovni čas, šteje kot
delo preko polnega delovnega časa.
Referenčno obdobje v policiji je enako referenčnemu obdobju po splošnih predpisih v Zakonu o delovnih
razmerjih, torej šest mesecev oziroma
v koledarskem letu od 1. 1. do 30. 6.
in od 1. 7. do 31. 12. To pomeni, da vsi
viški ur, ki presegajo poln delovni čas,
in ki ostanejo na koncu referenčnega
obdobja, pomenijo nadure. Če delavec izrabi „plus“ ure, ne glede na to, ali
se s tem strinja ali ne, ni upravičen do
plačila nadomestila plače v višini 130
% (do plačila celotne nadure), temveč
le do dodatka za nadurno delo v višini
30 % urne postavke.
Zastaranje za plačilo nadur oziroma
presežka ur začne teči po zapadlosti
plače v naslednjem mesecu po izteku
referenčnega obdobja, saj se šteje, da
so nadure nastale prvi dan po preteku referenčnega obdobja (primer: za
referenčno obdobje od 1. 1. do 30. 6.
pri zapadlosti plače za julij, torej 5. 8.).
Ne smemo prezreti dejstva, da o nadurnem delu govorimo le takrat, ko je
to odrejeno v pisni obliki, praviloma v
primeru izjemno povečanega obsega
dela, ki ni običajen, ampak je nepredviden in neplaniran in v primerih, ko
gre za nadaljevanje dela, da bi preprečili nevarnost za življenje in zdravje
ljudi. Nadurno je le tisto delo, v katerem gre za izjemne in nepredvidene
okoliščine, zaradi katerih je treba opravljati delo preko polnega delovnega časa, ker bi v nasprotnem primeru
nastopile negativne posledice. Kot
nadurno delo se ne šteje tisti presežek ur, ki nastane zaradi primopredaje službe, rednega koriščenja letnega
dopusta ali zaradi odsotnosti, ki so
povezane z izobraževanjem.
Prav tako je pomembno, da zaposleni, zadolženi za razpis urnikov, pripravljajo takšen mesečni razpored
delovnega časa, da posameznik ob
koncu referenčnega obdobja ne bo
imel presežka ur.

Janja Korošec, prof.
Medicinska knjižnica

N

ekajkrat sem že dobila vprašanje v zvezi z ločili ali začetnicami pri pisanju v obliki alinej, pa tudi pri vsakodnevnem delu opažam, da je s temi pravopisnimi pravili
kar precej težav.
Za zapisovanje v obliki alinej se največkrat odločimo zaradi večje preglednosti besedila, kadar je naštevalnih členov več ali pa so daljši. Naštevanje uvaja spremna poved
(lahko tudi samo ena beseda), ki se konča z dvopičjem,
vsaka naštevalna enota pa se začne s pomišljajem in konča z vejico ali podpičjem. Predzadnja naštevalna enota se
lahko namesto z vejico konča tudi z veznikom. Besedilo
alineje se začne z malo začetnico (razen, če pravopisno
pravilo zahteva drugače, npr. če je naštevalna enota
lastno ime). Primer:
Med prihodke iz opravljanja javne službe vključujemo:
– prihodke iz donacij,
– prihodke iz sofinanciranja za znanstveno raziskovalno dejavnost,
– prihodke iz regijske štipendijske sheme,
– prejete odškodnine ter
– prihodke iz izvajanja javnih del.
Pri računalniškem oblikovanju besedila tu naletimo na
problem, saj pravopisno pravilo za oznako alineje zahteva pomišljaj (dolga črtica –), urejevalniki besedila, ki
nam skušajo »pomagati« s samodejnim oblikovanjem, pa
običajno zapišejo vezaj (kratka črtica - ). Praviloma bi morali tako samodejno oblikovanje »ročno« popraviti. Drugi
problem, ki nam ga povzročajo urejevalniki besedila je ta,
da nam novo vrstico samodejno začnejo z veliko začetnico (po ameriških pravilih). Na to moramo še posebej paziti in začetnico popraviti. Urejevalniki besedila nam poleg
pomišljaja (vezaja) za uvajanje naštevalnih enot ponujajo
tudi druge možnosti (pika, kvadratek, …). Lahko izberemo karkoli, vendar je prav, da se nato v celotnem besedilu
držimo enakega oblikovanja. Kadar so naštevalne enote
zelo kratke in nastopajo samostojno (na primer na koncu
besedila), pravopis dopušča tudi naštevanje brez ločil.
Primera:
Priloge:
– diploma
– rojstni list
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
Poslano v vednost:
– predstojnikom
– glavnim sestram
– vodjem služb
Kadar so naštevalne enote daljše (npr. da so v okviru ene
naštevalne enote že vejice, sploh pa če vsebuje povedek),
namesto vejice na koncu postavimo močnejše ločilo –
podpičje.

Primer:
Med prihodke iz opravljanja zdravstvenih storitev za tržno dejavnost štejemo:
– prihodke od trženja laboratorijskih storitev, ki jih opravljata Oddelek za laboratorijsko medicino in Transfuzijski center;
– prihodke od obdukcij in histopatoloških ter citoloških preiskav Oddelka za patologijo in citologijo za
druge javne zavode in gospodarske družbe;
– prihodke od samoplačnikov;
– prihodke iz spremstev pri porodu in nadstandardnih
storitev.
Naštevalna enota je lahko tudi sestavljena iz več povedi.
V teh primerih bi sicer po osnovnem pravilu med posameznimi povedmi v eni naštevalni enoti postavili podpičja, saj je (skladenjsko gledano) celotna alinejna zgradba
ena sama poved. Vendar pa je zaradi preglednosti bolje,
da jih ločimo s piko, le na koncu zadnje postavimo podpičje. Primer:
Investicijska dejavnost v naslednjem letu bo zajemala:
– gradnjo urgentnega centra, za kar je že pripravljena
vsa dokumentacija. Na javnem razpisu je bil izbran
izvajalec, začetek gradnje predvidevamo novembra.
Če bo vse potekalo po načrtih, bo gradnja končana
konec prihodnjega leta;
– zamenjavo dotrajane medicinske opreme, za kar je
predvideno okrog 500.000 EUR. Med največjimi investicijami na tem področju bo nakup novega aparata
za CT;
– obnovo oddelka za patologijo. Tudi za ta projekt je že
pripravljena vsa dokumentacija, dela bomo pričeli v
roku enega meseca.
Za uvajanje naštevalnih enot, ki jih zapisujemo vsako v
novi vrstici, lahko poleg alinej uporabimo tudi številke ali
črke. Številko vedno zapišemo kot vrstilni števnik, se pravi
s piko. Primer:
Priloge:
1. diploma
2. rojstni list
3. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
Pri uporabi črk pa velja pravilo, da uporabimo male črke,
ki jim sledi zaklepaj. Primer:
Priloge:
a) diploma
b) rojstni list
c) potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
Kakršnakoli druga kombinacija (številka z zaklepajem,
črka s piko ali celo s piko in zaklepajem, velike črke …) ni
v skladu s pravopisnimi pravili.
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Jezikovni kotiček
Pisanje v obliki alinej
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Modri kotiček

Kako izbrati najprimernejšo obliko
Kako izbrati najprimernejšo obliko varčevanja za starost (1. del)
varčevanja
za starost (1. del)
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Spoštovani!
V
času, ko se lomijo kopija na ramenih zdravstva, se mi zdi zelo pomembno, da se slišijo tudi dobre stvari!
Prosim, če pismo roma do pomočnice direktorja, ge. mag. Hilde Maze, do strokovnega direktorja, g. asist. Franca Vindišarja, ter do direktorja, g. mag.
Marjana Ferjanca.
Žal sem po šestnajstih težjih operacijah kar nekajkrat pristala na vaši urgenci (IPP, poškodbeni, nevro), zaradi PSVT (30. 11. 2014), nazadnje, 29. 6. 2015,
tudi zaradi bolečin v prsnem košu. Prestala sem tudi operacijo na odprtem srcu pred leti. Pred tem, po hudi možganski operaciji, pa kar nekajkrat
v
letih od 2010 do 2013.
Ne bom razglabljala o političnih situacijah, o pomanjkanju sredstev in posledično kadra. Vsi vse vemo, naredi se bolj malo.
Kar pa ostane skrito ostalim, ki pišejo take in drugačne pravne podlage za pravilnike, uredbe in podzakonske akte o sistemizacijah, normativih zaposlovanja in ostale pomembne reči za konkretno izvedbo dela, pa je neumorno in ažurno delo vaših zaposlenih na tem oddelku.
Kaj vse počnejo, kako vse se morajo znajti, kakšen pristop in kakšno psihologijo morajo uporabljati, da pomirijo, umirijo, potolažijo, in nenazadnje
ustrezno ukrepajo vaše medicinske sestre (večkrat sem imela opravka z gospo Karmen, z gospo Alenko in gospo Darjo, gospodom iz vojske (ne vem
imena), morda še katero, pa se imena ne spomnim, ampak v tej izmeni: 29. 6. od 14.38 dalje …
Človek bi pomislil, da so nadljudje, oči imajo pogosto »na hrbtu«, pomnijo take in drugačne informacije, delajo na več frontah hkrati. Niti pomisliti
ne smem, koliko strahu tudi nosijo v sebi in kolikokrat gredo čez vse postopke, da ne izpustijo kakšnega pomembnega podatka. Kaj, ljubi bog, vse
počnejo, kako strokovno in človeško hkrati se ukvarjajo s takimi in drugačnimi bolniki in kakšne zgodbe vse »poslušajo«, ker si, kljub nenormalni
zasedenosti vaše urgence, vzamejo trenutek ali več časa in postojijo ob bolniku, ki zahteva (upravičeno ali ne) to ali ono ...
Tega seveda tisti, ki pišejo že zgoraj omenjeno, ne vidijo, niso doživeli ali ni doživel kdo njihovih bližnjih …
Lepo prosim, naj seže pohvala do njih, velikokrat to pomeni tudi, da je njihovo delo OPAŽENO! Hvala jim!
Nato so tu vaši specializantje oz. specialisti. Nazadnje sem imela opravka z go. dr. Nino Lotrič. Strokovna, topla, človeška, profesionalna in pripravljena
izprašati in hkrati analizirati pomembne podatke ter navezati stik tudi po človeški plati. Takšne ljudi potrebujemo. Prosim, če pohvalite tudi njeno delo.
Pohvalila bi seveda tud »mojega« dr. Marka Zupana, ki je bil tisti dan žal edini dežurni nevrolog! Morali bi posneti, s čim vse se je moral ukvarjati
in
kakšne pomembne odločitve sprejemati na več »akcijah« hkrati. In nič mu ni težko. Uredi, organizira prevoze, opravi razgovore s pacienti, posluša
njihove življenjske zgodbe, pomiri, ustrezno dopove, skratka še en nadčlovek na vaši urgenci … od takih ukrepanj so odvisna življenja ... Prosim,
pohvalite tudi njega, naj ve, da je bilo delo opaženo.
Zagotovo veste, kakšne ljudi imate na urgenci in ne dvomim tudi, da podrobno poznate njihovo delo v nenormalnih okoliščinah s pomanjkanjem
pridnih rok. Kar opažam, kadar sem pač na urgenci v takšnem stanju, da lahko, je maksimalna skrb za bolnike, kljub temu, da se mnogokrat pljuva po
oddelku, osebju in obravnavah.
Je pa tako, spoštovani, bolniki so razne vrste in pogosto z nenormalnimi zahtevami, nepotrpežljivostjo (kar po svoje razumem), dobijo pa, kljub njihovemu »grdemu« odnosu do osebja (ali odnosu njihovih svojcev), kar morajo. Dodano vrednost pa daje njihov človeški odnos.
Z vsem spoštovanjem do vašega dela vas toplo pozdravljam in še enkrat prosim, da pismo roma do odgovornih.
Nataša Privošnik
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Oddelek za intenzivno interno medicino
Pozdravljeni!
Sem Rajko Majhenc, na Oddelek za intenzivno interno medicino celjske bolnišnice ste me sprejeli dne
20. 8. 2015, po piku sršena v glavo. Nikoli si nisem mislil, da je lahko alergična reakcija na pik tako boleča
in potencialno smrtna izkušnja, zato sem se odločil, da v zahvalo napišem pismo vsem, ki so poskrbeli
zame in moje življenje.
Spoštovani zaposleni na Oddelku za intenzivno interno medicino Celjske bolnišnice, najgloblje se vam
zahvaljujem za visoko strokovno delo in etičen odnos do pacientov; hvala za resnično razumevanje človeške bolečine in empatijo ter izredno human in moralen odnos do ljudi, ki pridejo k vam po pomoč. S
svojim odnosom do pacientov ste mi olajšali bolečine in omogočili čim hitrejše okrevanje. Iskrena hvala
za vaš prijazen odnos.
V svojem pismu nisem nikogar posebej imenoval, da ne bi koga pozabil, saj ste bili vsi, ki ste bili del mojega zdravljenja, strokovni in prijazni, zato so moje besede namenjene vsem.
S spoštovanjem,
Rajko Majhenc (sršenar)

Zahvala in pohvala
kolektivu bolnišnice

Vse preživimo: lakoto, žejo, izgubo – žalost, bol, stisko, … Življenje nalaga
duši in telesu veliko
gorja. Pa vendar ne moremo takoj umreti, čeprav smo bolni, utrujeni, slabotni
in zgarani.
Z vašo pomočjo sem vse lažje prestala. Kolektiv Dnevne bolnišnice, hvala
za vaše čustveno
in strokovno delo, čeprav ste velikokrat razpeti med mnogimi pacienti in
prevelikim tempom dela, ste
vedno bili dobri.
Iskrena hvala cenjeni ge. dr. Albini Rezar-Planko, ki me je od prve minute
pripravila in vodila čez enoletno zdravljenje. Hvala tudi ge. dr. Tadeji Jelenko, ge. dr. Urški Rugelj.
Enako se zahvaljujem medicinskemu osebju, ki je vredno pohvale: Ksenja
Dobnik, Damijan Slakan,
Sonja Sluga, Iva Lapoši, Tatjana Dvoršak. Vi ste medicinsko osebje, ki opravlja
svoje delo s srčno kulturo,
ki vam je prirojena in ne naučena.
Tako, da je prim. ga. dr. Mateja Grad lahko zelo ponosna na vas, ki ste vsi
ljudje s srčno kulturo in strokovno opravljate zelo težko delo. Čeprav ste razpeti med privatnim življenjem
in velikokrat zelo težko
bolnimi pacienti.
Iskrena hvala,
pacientka Cvetka Škoflek z družino
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E
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Bolnišnične igre na Otočcu
Matej Velenšek, mag. medn. in dipl. štud.
Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

V

soboto, 12. septembra 2015, so potekale na Otočcu
10. tradicionalne bolnišnične igre, na katerih je sodelovalo preko 20 ekip iz celotne Slovenije. Tudi na letošnjih
igrah je podobno kot že vsa leta nastopila ekipa iz naše
bolnišnice, ki je imela za spremembo tokrat najskromnejšo zasedbo do sedaj.
Moško ekipo iz naše bolnišnice so sestavljali naslednji
tekmovalci: Matej Velenšek, Franc Furman, Blaž Gotovnik, Jure Jančič, Damjan Kladnik, Bojan Djuranović, Goran
Djuranovič, Gorazd Steble, Denis Čakš, Dejan Davidovič,
Sebastjan Ašenberger in Marko Vrhovec. Z nami je bil tudi
naš direktor Marjan Ferjanc.
Na žalost pa smo imeli samo tri predstavnice nežnejšega
spola, in sicer Slavico Gajšek, Gordano Velenšek in Marijo
Lipar, ki so lahko nastopile le v balinanju in pikadu.

Ženska ekipa v balinanju
smo imeli veliko smole in nesrečno izgubili v predtekmovanju.
V ostalih ekipnih panogah, kjer smo sploh lahko sodelovali (balinanje v moški in ženski konkurenci, pikado, ...)
smo se borili po svojih najboljših močeh in osvojili solidna mesta.
Naporen dan tekmovanj se je zaključil v poznih popoldanskih urah, nakar je sledila podelitev pokalov in medalj, nato pa še družabno srečanje z večerjo, kjer smo si izmenjali razne izkušnje ter se poveselili ob zvokih glasbe.
Pozno ponoči smo se odpeljali domov proti Celju.

Ekipa Splošne bolnišnice Celje
Čeprav v zelo okrnjeni zasedbi, smo dobre volje in odlično razpoloženi krenili na pot zgodaj zjutraj, imeli vmesni
postanek v Krškem, kjer smo se malce okrepčali z jutranjo
kavico, ter prispeli na Otočec še pred 8. uro.
Tam je sledila najprej registracija tekmovalcev, nato pa z
manjšo zamudo tudi otvoritev iger. Po krajšem sestanku
vodij ekip so sledila tekmovanja. Urnik tekmovanj je bil
zelo natrpan, tako da je odšla vsaka ekipa na svoje prizorišče. Ekipe so bile sestavljene že prej.
Žal so se termini posameznih tekmovanj križali, tako da
smo zaradi majhne udeležbe morali odpovedati nekaj
športnih panog. Tako v več športnih panogah, ki prinesejo točke, sploh nismo mogli sodelovati.
Z vremenom smo imeli srečo, za razliko od lanskega leta,
ko je ves dan deževalo.
Naša ekipa se je na igrah glede na skromno udeležbo kar
dobro odrezala. Od ekipnih športov bi izpostavil odbojko
za moške, kjer smo osvojili odlično 2. mesto. V nogometu

Srebrni odbojkarji
Rad bi pohvalil prav vse tekmovalce, ki smo nastopili na
teh igrah, saj smo se zares trudili po svojih najboljših močeh. Žal nas je bilo letos zelo malo v primerjavi z nekaterimi drugimi bolnišnicami, ki so dosti manjše od naše po
številu zaposlenih.
Z nekaj uspehi in korektnimi nastopi smo vseeno uspešno promovirali našo bolnišnico tudi na republiškem nivoju.
Upam in želim, da se naslednje leto udeležimo iger v dosti močnejši zasedbi, in da bomo v skupnem seštevku lahko konkurenčni najboljšim.
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Darja Ratajc, dipl. m. s.
Urgentni center

V

soboto, 3. oktobra 2015, deževno jutro ni obetalo nič
dobrega, vendar smo se vsi pohodniki zbrali na Rogli.
Že po pol ure nas je pozdravilo sonce in čudovit dan nas
je spremljal vso pot do Lovrenških jezer in naprej do Peska. Po planinskem kosilu smo v ekipnem duhu zagrizli v
zadnjo strmino do cilja, kjer so se najbolj pogumni popeljali še z adrenalinskimi sankami.
V sproščenem druženju se je naše timsko sodelovanje
še okrepilo in odločili smo se, da postane takšen način
»team buildinga« tradicionalen.
Seveda nismo pozabili naših sodelavcev v službi. Za njih
smo nazdravili, na tem mestu pa se jim ponovno zahvaljujemo, da so delali s prilagojenim urnikom in s tem
omogočili večini, da se je pohoda udeležila.
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Nakloni mi spokojnost, da bom sprejel
stvari,
ki jih ne morem spremeniti;
daj mi pogum, da spremenim tiste, ki jih morem;
in daj mi modrost, da bom razločil ene od drugih.
Friedrich Christoph Oetinger
Modri skozi zmote pridejo do resnice.
Neumni pa vztrajajo pri zmotah.
Friedrich Rückert
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Jesenski pohod zdravstvene nege
Urgentnega centra
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Izlet v Srbijo in Bosno
Matej Velenšek

Predsednik SZSVS SB Celje

Č

lani Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije – Sindikata zavoda SBC smo se 28. maja napotili na tridnevni izlet v Srbijo in Bosno.
Na pot smo krenili z udobnim avtobusom ob 23. uri izpred dvorane Zlatorog. Pot nas je vodila proti Zagrebu in
po avtocesti mimo Slavonskega Broda, skozi Slavonijo do Bosne.
Prvi daljši postanek pa smo imeli na
Hrvaškem, kjer smo se okrepčali z jutranjo kavico. Nato smo nadaljevali
pot z vmesnimi postanki za okrepčila po cesti bratstva in enotnosti proti
hrvaško-bosanski meji. Po krajšem
čakanju smo prečkali mejo in prispeli Zabavna vožnja s Šargansko osmico
v Bijeljino, kjer so nas zjutraj pričakali
prijazni domačini in nam postregli z večerjo ter po večerji še prosti čas za restavracijo, … Po ogledu je sledila
vožnja z znamenito Šargansko osmiogled Zlatibora.
obilnim zajtrkom.
co po delu ozkotirne železnice, ki je
Sledil je ogled etno vasi Stanišiči, na- Naslednji dan smo po zajtrku odšli v nekoč povezovala Beograd s Sarajekar smo nadaljevali pot proti Srbiji, Sirogojno, kjer smo si ogledali etno vom in Dubrovnikom. Na tej progi je
kjer smo obiskali Bajino Bašto. Tu smo vas ter opravili manjši »shopping«. tako imenovani »Ćira« zadnjič vozil
se sprehodili po mestecu in začutili Sledila je vožnja proti Mokri Gori, leta 1974. Del proge v obliki osmice
utrip tega mesta ob reki Drini. Ogle- kjer smo se ustavili v Drvengradu, od Mokre Gore do postaje Šargan
dali smo si še manastir Rača ter odšli etno vasici, ki so jo zgradili na hribu Vitasi so ponovno oživili in muzejski
na degustacijo lokalne rakije »BB Kle- Mećavnik po zamisli filmskega rež- vlak veselo vijuga skozi številne tuneiserja Emirja Kusturice za snemanje le in čez mnoge mostove ter na razdakovača«.
filma »Življenje je čudež«, s številnimi lji 15.440 m premaga višinsko razliko
300 m. Z vlaka in na vmesnih postanPo napornem prvem dnevu ogledov trgovinicami.
kih smo lahko uživali v razgledu na
smo odšli v znano srbsko turistično
destinacijo Zlatibor, kjer smo se nas- To je mestece iz lesa v malem, saj ima prekrasno pokrajino ter se vmes na
tanili v odličnem hotelu Olimp, ki je vse, kar imajo velika mesta: mestna postajališču okrepčali s tipično srbsko
v lasti enega najboljših košarkarjev v vrata, cerkvico, knjižnico, galerijo, malico (lepinja s pršutom in kajmabivši Jugoslaviji. Tu smo imeli okusno kino dvorano, slaščičarno, narodno kom).

Na degustaciji rakije
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Skupinska fotografija na Drvengradu
Po zanimivi vožnji z vlakom smo se
proti večeru spet vrnili v Zlatibor, kjer
nas je pri večerji pričakalo prijetno
presenečenje. Domačini so nas presenetili s trubači, folklornim programom in glasbo do poznih ur.
Naslednji dan smo se po zajtrku
odpravili proti nacionalnemu parku
Tara, obiskali smo turistično mestece
Mitrovac, si ogledali jezero Zaovine,
reko Vrelo, ki ji rečejo tudi Leto, saj je
dolga 365 metrov, in prispeli do me-

steca Peručac, kjer je velika hidroelek- zjutraj.
trarna na Drini.
Vsi naši člani, ki so se udeležili izleta,
Okoli poldneva smo se vkrcali na lad- so bili z organizacijo in programom
jo in ob odlični hrani in pijači uživali izredno zadovoljni, saj smo preživeli
na križarjenju po kanjonu reke Drine. čudovit podaljšan vikend, ki se je kar
Vseskozi nas je na ladji spremljala prehitro končal.
glasba, tako da smo tudi zaplesali.
Pomembno pa je bilo tudi druženje
Pozno popoldne smo se polni pri- članov našega sindikata, ki v teh težjetnih vtisov poslovili od Srbije in se kih dneh tudi nekaj pomeni. S pozačeli vračati proti domovini, kamor dobnimi izleti bomo nadaljevali tudi
smo prispeli v ponedeljek zgodaj v prihodnje.

Mednarodne športne igre v Umagu
Matej Velenšek

Predsednik SZSVS SB Celje

V

času od 10. do 14. junija 2015 so potekale v naselju
Katoro v Umagu 15. mednarodne igre sindikatov
zdravstva in socialnega varstva, na katerih so sodelovale
ekipe sindikatov iz celotne Hrvaške in Slovenije.
Prav tako je na teh igrah že petnajsto leto zapored nastopila tudi ekipa Sindikata zdravstva in socialnega varstva
Splošne bolnišnice Celje.
Moško ekipo iz naše bolnišnice so sestavljali naslednji
tekmovalci: Matej Velenšek, Franc Furman, Željko Tešič,
Robert Iršič, Denis Čakš, Anže Gladek, Luka Jenšterle, Toni
Veber, Matjaž Kvas, Gorazd Steble, Bojan Djuranovič, Blaž
Gotovnik in Damjan Kladnik.
Žensko ekipo pa so sestavljale: Tatjana Cerar, Nataša Bratina,
Marija Lipar, Saša Hacin, Slavica Gajšek in Silva Grobelnik.

Naše članice v kegljanju
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V Umagu smo zastopali tako sindikat našega zavoda, kakor tudi celotno našo bolnišnico.

Naša ekipa se je na igrah odlično odrezala, saj smo ekipno osvojili dve prvi mesti, in sicer v prestižnih športnih
panogah, kot sta nogomet in košarka. Poleg tega smo
osvojili tudi štiri tretja mesta, in sicer v moški konkurenci:
odbojka na mivki, vlečenje vrvi in balinanje ter v ženski
konkurenci košarka.
Posebno poglavje športnega dela iger v Umagu je bilo
tekmovanje v nogometu – najbolj pomembni postranski
stvari na svetu, ki je trajalo kar tri dni. V tem času je naša
ekipa odigrala pet tekem in vse dobila. V zelo razburljivem finalu v soboto dopoldne pa je ob izdatni podpori
navijačev iz vseh slovenskih ekip premagala odlično ekipo iz Slavonskega Broda ter tako osvojila prestižni pokal
za prvo mesto.

Zmagovalci v košarki

Veselje po zmagi v vlečenju vrvi
Na pot smo krenili v sredo dopoldne, vmes smo se ustavili na kosilu v prijetnem gostišču v Portorožu. Potem
nas je pot vodila naprej do Umaga, kamor smo prispeli v
zgodnjih popoldanskih urah. Po nastanitvi v apartmajih
smo se začeli počasi pripravljati na naporna tekmovanja.
Po večerji je sledila svečana otvoritev iger, na kateri smo
bili zbrani vsi udeleženci.
Naslednji dan so bila na sporedu športna tekmovanja, ki
so bila poleg druženja in izmenjave izkušenj v ospredju.
Urnik tekmovanj je bil zelo natrpan.

Najboljši v nogometu
Dobro so se odrezali naši predstavniki tudi v preostalih
panogah, kot so kegljanje, namizni tenis, kros, pikado, ...
Tako smo prinesli iz Umaga kar šest pokalov in nas je bilo
lepo videti na svečanem zaključku iger v soboto zvečer,
ko so podeljevali priznanja.
Vsi naši člani, ki so sodelovali na teh igrah, so se trudili po
najboljših močeh in pripomogli k dobrim rezultatom, za
kar gre vsem velika pohvala.
S tem smo uspešno promovirali ne samo naš sindikat ampak tudi našo bolnišnico in dokazali, da premore Splošna
bolnišnica Celje tudi dobre športnike.
S športnih iger smo se vrnili v nedeljo zvečer polni novih
izkušenj in spoznanj z mislijo, da se vidimo zopet prihodnje leto.

Naša bera priznanj

Na koncu bi se rad zahvalil tudi našemu direktorju, mag.
Marjanu Ferjancu, za odobritev odsotnosti v času trajanja
iger.
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Vir: Internet

BUČE
Jeseni tako stojnice tržnic kot police trgovin napolnijo raznovrstne buče. Tako kot simbol novodobnega praznika – noči čarovnic, so našle svoje mesto v sodobni slovenski kulinariki. Če smo
še pred desetletjem ali dvema od buč zobali le bučnice, v kakšni
bolj napredni kuhinji pa je nastal še kakšen bučni kompot ali zavitek, so zadnja leta buče v slovensko kuhinjo stopile skozi velika
vrata. Iz buč lahko namreč pripravimo skoraj vse. Nekaj receptov
vam ponujamo v nadaljevanju.

Kremna bučna juha z
ingverjem

Bučni njoki
Sestavine:
400 g krompirja
400 g buč (hokaido, butternuss, muškatna buča)
8 žlic moke (oz. po občutku)
1 rumenjak
sol in poper
sveži listi žajblja
maslo
ribani parmezan
kocke slanine ali narezan pršut ali slanina

Sestavine:
1 kg buče z oranžnim mesom
5 zrn česna
sol, poper
žajbljev list
ščep ali dva mletega ingverja
1 dl mleka
žlica dobrega olivnega olja
Priprava:
Bučno meso narežemo na koščke, zrna česna na
rezine. vse skupaj dam v lonec in zalijemo s toliko
vode, da prekrije bučo. Skuhamo do mehkega in
zmešamo s paličnim mešalnikom. Solimo, dodamo žajbljev list in mlet ingver. Pustimo, da rahlo
vre še pet minut. Dodamo mleko, olje in po okusu popramo. Juha je bolj okusna, če nekaj časa
stoji. Postrežemo jo samo, z bučnimi semeni ali s
popečenimi kruhovimi kockami.

Priprava:
Buče razrežemo, damo na pekač in v pečico, ki
smo jo segreli na 200 °C, da se zmehčajo. Nato
jih spasiramo. Krompir skuhamo, pretlačimo in
zmešamo s pasiranimi bučami, rumenjakom in
soljo. Dodamo toliko moke, da dobimo gladko
testo. Na pomokani površini nato oblikujemo
njoke. Medtem zavremo vodo. Njoke kuhamo v
rahlo vreli vodi 4 do 5 minut. Iz vode jih pobiramo
s penovko. V ponvi raztopimo maslo, mu dodamo žajbelj in njoke ter premešamo. Postrežemo
na pogretih krožnikih in posujemo s sveže naribanim parmezanom. Če želimo, lahko njokom
dodamo še prepražene koščke buče in hrustljavo
popečeno slanino ali pršut.
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Kulinarični kotiček

DROBT I NI CE

Goveje roladice z bučami

Bučni browniji

Sestavine:
4 kosi govejih zrezkov
160 g bučk
8 rezin pršuta
60 g kislih kumaric
100 g čebule
2 stroka česna
100 ml smetane
700 ml goveje juhe
1 žlica gorčice
1,5 žlic moke
olje, sol, poper

Sestavine:
100 g buče (npr. muškatna buča)
220 g kuverture ali grenke jedilne čokolade
170 g masla
200 g sladkorja
4 jajca
100 g lešnikov
125 g moke
1 noževa konica pecilnega praška
maslo, sladkor v prahu
Priprava:
Bučo narežemo na majhne kockice in jo popražimo na maslu, zalijemo s 100 ml vode ter kuhamo,
dokler ne postane mehka. Nato jo odcedimo in
fino spasiramo. Lešnike nasekljamo. Čokolado in
maslo narežemo na male kose ter ju na majhnem
ognju v posodi skupaj stopimo. Penasto zmešamo jajca in sladkor, maso čokolade in masla pa
počasi umešamo v bučni pire. Nato obe masi
zmešamo in dodamo lešnike, moko in pecilni
prašek. Pekač obložimo s peki papirjem, nanj zlijemo maso in jo zgladimo. V pečici, ogreti na 170
°C brownije pečemo 20-25 minut. Bučne brownije ohladimo, narežemo na manjše kocke, posipamo s sladkorjem v prahu in takoj postrežemo. K
njim se odlično poda tudi kepica vaniljevega sladoleda.

Priprava:
Zrezke potolčemo, solimo in popramo. Vsak
zrezek premažemo z gorčico in nanjo položimo
pršut. Bučke in kumarice nasekljamo, z njimi nadevamo zrezke in jih zvijemo v roladice. Rolade
pomokamo in z vsake strani popečemo na olju.
Nato jih vzamemo iz ponve ter na preostanku
olja prepražimo čebulo, dodamo moko in zalijemo z jušno osnovo. Z metlico dobro premešamo,
da preprečimo nastanek grudic. Jušni osnovi dodamo roladice ter kuhamo približno 40 minut. Ko
so kuhane, jih vzamemo iz omake, omako spasiramo, ji dodamo smetano, začinimo in kuhamo,
dokler se ne zgosti. K roladam ponudimo testenine, krompirjev pire ali svaljke.

Težava
Stranka pokliče računalniško
podjetje in reče: “V računalnik sem
instalirala Windows 95!” Strokovnjak: “Ja, in?” Stranka: “Zdaj imam
velik problem!” Strokovnjak: “To ste
že povedali…..”
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Nagradna križanka
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Nagrada: torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali
službo, v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka,
20. novembra 2015. Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem
Monitorju.
Žreb 51. nagradne križanke v junijskem Monitorju.
V uredništvo Monitorja smo prejeli 221 pravilnih rešitev. Rešitev nagradne križanke: V ŽIVLJENJU NI RAVNIH POTI.
Izžrebana nagrajenka je gospa Magda Salobir iz Administracije servisnih služb.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno vabimo k sodelovanju.
Uredniški odbor
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ANGLEŠČINA ZA OTROKE
od 3 mesecev do 19 let
učenje po naravni metodi
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Helen Doron English Celje
Ljubljanska cesta 6, Celje

celje@helendoron.com
www.helendoron.si
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